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بعدسة:دعاء يوسف

قامشلو/ دعاء يوسف - كاتب موريتاني يتأثر 
بقصص المرأة الكردية فَيُحيك قلمه الحروف 
إحدى  اسم  تحمل  قصة  ليكتب  والكلمات، 
أيقونات النضال الكردي بارين كوباني، فكيف 
يسرد  الكردية  المرأة  بنضال  وتعلّق  تأثّر 
وينشرها  إحدى شهيداتنا  باسم  أحداث قصة 

في وسائل إعالمية عدة.

قلمه  يُسّطر  بالكتابة،  شاب موريتاني شغوف 
في  ليغوص  ثناياها،  بين  كردية، عاش  قصة 
بحر الكلمات، حيث تناغمت الحروف لتروي 
عن  دوماً  تتساءل  طفلة  منزل  في  األحداث 
منزلها  جدار  على  ُعلِّقت  صورة  صاحبة 
بسعادة  تبتسم  كردية  لمقاتلة  الصورة  »كانت 
ترتدي  الماّرة،  وسط  تقف  شديدين،  ولطف 
 ،».Y.P.J حروف  ثالثة  تعتليه  عسكرياً  زيّاً 
لتأتي خالة الصغيرة وتُرضي فضولها مخبرةً 
إياها من صاحبة الصورة وتروي قصة إحدى 

أيقونات النضال الكردي.

ُمقاتلة كردية شخصّية قصته

طالب جامعي في كلية اآلداب، من نواكشوط 
بالمجال  الشغف  يملك  موريتانيا،  عاصمة 
األدبي والسردي تحديداً، فلم يمِض وقت طويل 
على محمد األمين في كتابة القصص القصيرة 
لتشده قصة إحدى المقاتالت الكرديات، فتكون 

ملهمة إلحدى كتاباته.
فتعيش مع سطور القصة رغم قصرها العديد 
اإليزيديات،  على  الحزن  بين  المشاعر  من 
مع  قتالها  خالل  القصة  بطلة  قابلتهم  اللواتي 
نضال  عند  واأللم  والقوة  داعش،  مرتزقة 
وصمود كوباني تلك المدينة الكردية الصغيرة 
والغضب  قتالهم،  العالم  خشي  من  وجه  في 
ليقطع  بجسدها  والتمثيل  القصة  بطلة  بموت 
األفعال  تلك  فيديو مصّور كل  ويداس ويوثق 

القذرة.
وهي  بيريتان  الطفلة  مع  األحداث  لتتسلسل 
حرص  بكل  الشاي  تُِعد  التي  والدتها  تراقب 
بيريتان  أقدام  فتسابق  الباب  ليُطرق  وإتقان، 
الصغيرة الريح لفتحه، فتغمرها السعادة عندما 

ترى أن الزائر خالتها زيالن.
استخدم الكاتب محمد األمين فضول األطفال، 
وحبهم للمعرفة، حيث بقيت بيريتان الصغيرة 
تتساءل عن صاحبة صورة قد احتلت منتصف 
أحد جدران منزلها، لتجيبها خالتها عن صاحبة 
الصورة عند سؤال الطفلة كما ورد في قصة 
األمين: »لم أعرف شخصاً في حياتي تأثرت 
وتعلقت به بقدرها، هذه يا صغيرتي هي فخُر 
، وإحدى أقوى دعائم  النساء الكرديات أينما كنَّ
القضية الكردية إنها الشهيدة بارين كوباني«.

الغياب شكل من أشكال 
الحضور

التي  بارين  األمين حياة  استحضر محمد  وقد 
قررت االنضمام إلى وحدات حماية المرأة بعد 
ما جرى  لها  إيزيديات روين  نساء  قابلت  أن 
المرتزقة  ضد  ونضالهن  شنكال،  في  لهن 
داعش  نضالها ضد  بسالة  ببسالة، وعبّر عن 
بقوله: »كانت بارين التي شاركت في الحرب 
بشراسة وكأنها تنتقم للحرائر الالئي تم بيعهن 
آالف  والخمسة  حتى،  الماشية  دون  بثمن 
تقول:  شنكال،  في  وعدواناً  ظلماً  قُتِلت  التي 
من  بريئان  واإلنسانية  الدين  إن  صدقوني 

هؤالء براءة الذئب من دم يوسف«.
كما وصفت القصة نضال الكرد ضد االحتالل 

»حصل  كوباني:  في  ومرتزقته  التركي 
أجمع،  العالم  أمام  سوريا  لشمال  الغزو  هذا 
قبل  جنودها  انسحب  التي  روسيا  وبمباركة 
الغزو بقليل والواليات المتحدة األمريكية التي 

انسحبت ودمرت قاعدتها هناك«.
في  المعركة  عن  األمين  كلمات  وعبّرت 
القصة بلسان زيالن قائلةً: »بدأ الغزو بـ 70 
غيمة  كأنه  مشهد  في  فوقنا،  حربية  طائرة 
سوداء تلتهم سماء المدينة… انطلقت وحدات 
حماية  ووحدات   ،Y.P.G الشعب:  حماية 
الطائرات  مواقعنا…  أخذنا   ،Y.P.J المرأة 
التركية تقصف.. دم المدنيين يسيل…الدبابات 
الجيش  تصعد…  األبرياء  أرواح  تدمر… 
التركي والجيش السوري الحر يرتكبون أبشع 
قرية…  إلى  قرية  من  تقدمهم  في  الجرائم 

ومجازر ال تنتهي«.
األمين في ختام قصته  كلمات  ولربما عبّرت 
تستذكر  عندما  كردية،  امرأة  كل  بداخل  عما 
فوصفها  الشهيدات  من  وغيرها  بارين  قصة 
بارين  غابت  »لقد  تقول:  وهي  زيالن  بدمع 
لكن ما ال يعرفونه أن الغياب شكل من أشكال 
هي  ما  بقدر  غائبة  ليست  فبارين  الحضور، 

حاضرة في أذهاننا وقلوبنا ودمائنا«.

انجذابه للثورة وتعرّفه عليها

أجرت  األمين  محمد  عن  المزيد  ولمعرفة 
صحيفتنا روناهي لقاء معه ليحدثنا عن كيفية 
تقّربه من ثورة روج آفا: »تعرفت على ثورة 
طريق  عن  ككل  الكردية  والقضية  آفا  روج 
األصدقاء  وأعز  أطيب  من  كردية،  صديقة 

الذين تعرفت عليهم في حياتي«.

ولم يتأثر األمين بما قرأه في مواقع اإلنترنت 
»أثناء  الحقيقية:  الصورة  أخفى  منها  فالكثير 
ذلك  على  أستعن  لم  القضية،  لتاريخ  قراءتي 
بما تحتويه المواقع على النت فقط، رغم أني 
قرأت ما يتوفر في المواقع الكردية وغيرها، 
أستنهل  الذي  الخاص  مرجعي  لدي  كان  لكن 
وهي صديقتي  الكردية  القضية  بحر  من  منه 

الكردية«.
آفا  ثورة روج  في  األمين  انتباه  لفت  ما  أكثر 
هي الثورة بحد ذاتها، وعن السبب قال األمين: 
»ألنها جاءت رداً على قمعٍ طال منذ تأسيس 
االنتداب الفرنسي على سوريا، وأعقبه تجريد 
1962م،  عام  في  جنسيتهم  من  كردي   120
لهذا  وثقافتهم  لغتهم  وتركهم بال جنسية وقمع 
يلفت  الثورة في 2012م، هي أكثر ما  كانت 

االنتباه ويثير اإلعجاب«.
وقد شارك األمين بقصته عن بارين بمشروع 
عربوك، الذي وِلد على يد الدكتور محمد خالد 
األعضاء  من  الكثير  إعجاب  لتنال  مصطفى 
أنه مؤخراً  العرب، كما  أو  الكرد منهم  سواء 
تم نشرها على صحيفة عرب اليوم وكذلك في 

صحيفة روناهي.

املرأة الكردية رمز للكفاح

وعاش  الثورة  أحداث  مع  األمين  تفاعل  وقد 
»أحببت  فقال:  عنها  قراءته  أثناء  ثناياها  بين 
الشعب الكردي وأعجبُت بالكثير من مقوالت 

لي  تتاح  أن  تمنيت  ما  وكثيراً  آبو،  القائد 
الفرصة يوماً لزيارة روج آفا والتعّرف عليها 

عن قُرب«.
األمين،  حب  الكردية  المرأة  نضال  نال  وقد 
األمين:  قال  بارين  عن  كتابته  سبب  وعن 
النضال  تاريخ  بقلمي  أُسّطر  أن  »أردت 
على  تعرفت  العظيم،  الشعب  لهذا  الثوري 
شهيدات لسَن أقل نضال وال عظمة وشجاعة 
من بارين، ولكن مسيرة بارين من بدايتها حتى 
لحظة استشهادها كانت أكثر ما شدني فصرت 

ألتهم ما وجدت من معلومات عنها«.
يمكن  كلمات  توجد  ال  أنه  األمين  وأوضح 
رآها  فقد  الكردية،  المرأة  نضال  تصف  أن 
قدوة لألجيال ورمز للكفاح وأقوى دليل على 
تمسك الشعب وتشبثه بتاريخه العريق والدفاع 
مئات  منذ  للقمع  تعرضت  »كم  الوطن:  عن 
السنين، ذبحت، وسلبت الحرية، فكانت الحلقة 
المرأة  استطاعت  هذا  كل  ومع  األضعف، 
الكردية التمّرد والقتال في وجه الطغيان فكان 

لها تاريخ حافل باإلنجازات«.
واختتم األمين حديثه متمنياً الكتابة عن النساء 
الفضل  يعود  كتبتها  التي  »القصة  الكرديات: 
المعلومات  بكل  أمدتني  التي  لصديقتي  فيها 
بين  يسكن  كمن  أصبحت  حتى  واألحداث، 
سوريا  وشرق  شمال  في  واألهالي  المقاتلين 
التي  الصورة  بارين  الشهيدة  قصة  فكانت 
جّسدها عن هذه المشاعر ولكن ليس من يرى 

كمن يسمع«.

PYD تعزيز للوحدة الوطنية، 
وتحقيق لإلرادة الشعبية

األوضاع في  الجزيرة ضبط  بإقليم  الرياضي  االتحاد  منذ سنوات ويحاول 
للكثيرين  مربحة  تجارة  أصبحت  أنها  بداعي  المغطاة  المالعب  بطوالت 
وخرجت عن المألوف وعن األخالق الرياضية بشكٍل خاص، ولكنه لم ُيفلح 

حتى اآلن، فهل ُيفلح من اآلن وصاعدًا؟...«12

وسط الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، وجرائم االحتالل التركي، 
تظهر خدمة المواطنين من أولويات بلديات الشعب في المنطقة، والتي 
المستطاع  الحالي، وتحاول قدر  الصيف  تنفيذ مشاريع فصل  تستمر في 

االنتهاء منها...«8

هل ينجح االتحاد الرياضي بوقف 
االستغالل المادي في بطوالت 

المغطاة؟ المالعب 

مشاريع منجزة في منبج... 
والهجمات التركية تعرقل تنفيذ 

مشاريع خدمية أخرى

تقارير: جينا أميني 
توفيت إثر ضرب 

على رأسها، ورقعة 
تتسع المظاهرات 

أطفال داعش... 
أزمة إنسانّية وهاجس 

أمنّي..«9

بمرور 19 عاما على تأسيس 
حزب االتحاد الديمقراطي، 
غايات  وتتضح  تتكشف 
ومساعي الحزب في العمل 
يتأتى   ، تحقيقها على 
المجتمع  بتنظيم  ذلك 
الوطنية  اللحمة  وتعزيز 
وتوحيد  لمجتمعية،  وا
مواجهة  في  لصف  ا
ُتحاك  التي  المؤامرات، 
المنطقة،  شعوب  ضد 
قام  فيما  وإفشالها، 
الحزب في رسم وتقوية 
العالقات الدولية للمشروع 
الديمقراطي، الذي تتبناه 
اإلدارة الذاتية في شمال 

وشرق سوريا. 

عّبر أهالي الدرباسية، عن غضبهم ورفضهم 
حيال ما يتعرض له القائد عبد اهلل اوجالن في 
سجن إيمرالي، وأكدوا أن ما يتعرض له القائد 
أوجالن من عزلة وتجريد يتعارض مع قوانين دولة 
ناهيك عن معارضة  نفسها،  التركي  االحتالل 
العزلة للعهود والمواثيق الدولية كلها...«6

ما تزال تداعيات وفاة الشابة »جينا 
يد  إيران على  أميني- مهسا« في 
األمن اإليراني تتعاظم، وبخاصة بعد 
ظهور دالئل وتقارير دامغة، تؤكد 
تعرضها للضرب الشديد الذي أدى إلى 

وفاتها...«5 

نضال المرأة الكردية ملهمة كاتب موريتاني

الدرباسية:  أهالي 
شعوب الشرق األوسط كلها معنية بالدفاع 

عن حرية القائد عبد اهلل أوجالن الجسدية

تل كوجر تروي 
حضارات الشعوب 
عليها المتعاقبة 

ذات  حدودية  ناحية  كوجر  تل  تعّد 
وقد  حضاري،  وتاريخ  مميز،  موقع 
ضمت الناحية شعوبا متعددة، تشاركوا 
منذ  واندماج  وألفة  بمحبة  الحياة 
هبوب  من  وبالرغم  الناحية،  قيام 
ناحية  تل كوجر  بقيت  التغيير،  رياح 
المتعاقبة  الشعوب  حضارات  تروي 

عليها...«3

بعد عقد ملتهب 
من الخالفات، ما سر 

االنعطافة التركية نحو 
دمشق؟

الجماهيري  الحراك  انطالقة  منذ 
السياسي  بالتغير  المطالب  السوري، 
العديد  تدخلت  سوريا،  في  الجذري 
من الدول اإلقليمية في سوريا، منها 
كإيران  دمشق  لحكومة  مناصرة 
وروسيا، ومنها من أظهرت نفسها 
بنوايا مبيته؛ من أجل السيطرة على 
القرار السوري، وفرض التبعية عليه؛ 
بغية تحقيق مآربها التوسعية على 
حساب الجغرافية السورية )كتركيا( 
التي سوقت نفسها من خالل خطابات 

ساستها...«11
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مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1597م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم الشيخ 
بن أحمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك  عبدهللا البرهو, بطلب/بجرم تثبيت 

البيع وفراغة, 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية .

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/576م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم علي 
سليمان

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  محمود بركل مسلم , بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 

الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /792/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد الحنوش الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبدالفتاح الصالح المهأوش, 

بطلب: استرداد وحيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /4288/

رقم القرار وتاريخه /3543/   

طالب التبليغ: أحمد العلي بن عيسى              

المطلوب تبليغه: شحود العمر بن أحمد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

الصانع آسيا لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
457111 حلب واعتبار عقد البيع المؤرخ  

بتاريخ 2015/3/5 جزء ال يتجزأ من 
القرار .

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2917/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد خزام بن مصطفى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/25م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: أحمد خالف بن 

ياسر, بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2322/ لعام 
2022م

على السيد: أدهم نبي بن شمسي الحضور 
إلى هيئة التمييز بالرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/28م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: صبحية جأويش بنت عبدالحميد, 

بطلب: فسخ عقد وتعويض

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2263/

رقم القرار وتاريخه /3416/   

طالب التبليغ: أسعد المحمد اإلبراهيم              

المطلوب تبليغه: فرحان حسوني بن مطر

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع هونداي/ فان لون 
أخضر تحمل اللوحة رقم 623208 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

11/20/ 2018 جزء ال يتجزأ من القرار 
.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3643/ لعام 
2022م

على السيد: إسماعيل الحميد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/21م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: مصطفى المعيوف مفضي, 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

إلى المكتب اإلعالمي في الرقة

تقرر لدينا في الدعوى رقم األساس 
/3346/لعام 2022م تبليغ المدعى عليهم 
عن طريق صحيفة رسمية محلية كونه 
مقيم خارج حدود اإلدارة الذاتية والقطر 
على أن تكون صيغة التبليغ على الشكل 

اآلتي:

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس /3346/لعام 
2022م على السادة:

أمير جهاد الذويب العيسى -كندا جهاد 
الذويب العيسى-ديانا جهاد الذويب 

العيسى-ملك جهاد الذويب العيسى-قيصر 
جهاد ذويب العيسى-هزار السليمان بنت 
مصطفى –ريم محمد أديب العيسى-سمية 

العبيد الفياض بنت رجب-حازم محمد 
أديب العيسى.

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة-الغرفة األولى-وذلك في تمام الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد 2022/9/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة ورثة 

درويش ذويب الجدوع بطلب نزع يد 
وفوات منفعة.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /4352/ لعام 
2022 م

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

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/25م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: جاسم البلبول, بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4995/ لعام 
2022م

على السيد: جعفر عبدالرزاق حمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/9/21م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: ماهر الوهيبي, 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1702م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جوان عثمان 
ويسو-شيروان عثمان ويسو-هيفا عثمان 

ويسو –ستيرة عثمان ويسو    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  دجوار عثمان, بطلب/بجرم 

فراغة السيارة, هو يوم الخميس الواقع 
2022/9/26م الساعة /10/ فعليك أن 

تحضر في الوقت المعين  

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

ستجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4987/ لعام 
2022م

على السيد: حسان إبراهيم األحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/21م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: دالل عبدهللا طرابلسي, 
بطلب: تفريق

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /4362/ لعام 
2022م

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

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/25م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: كركي العلي الذوبي, 

بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1890م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين شمو 
بن مسلم

عنوانه بالتفصيل: خارج مناطق إدارة 
الذاتية -جريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  حسن عمر بن أحمد, بطلب/ بجرم 

تثبيت البيع, 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 
إن تحضر في الوقت المعين إذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /
هيئة العدالة الغرفة/الثانية/  ستجرى بحقك 

المعاملة القانونية.

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

 مذكرة: دعوى 

في الدعوى رقم أساس 2462 لعام 
2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حال الموسى 

والجهة المدعى عليها: شادي العلي العباس                     

بدعوى: تفريق  تاريخ الجلسة 
2022/9/26م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1787م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حمزة العبود 
بن ديبو

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  مالك محمد الحوران , بطلب/بجرم 
تثبيت بيع, الواقع 2022/9/26م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة/األولى/  

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3381/ لعام 
2022م

على السيد: حواس محمد علي السينو 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/9/25م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: عماد الدين 
الموسى بن ذياب, بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4986/ لعام 
2022م

على السيد: خلف الدرويش بن صالح 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/9/25م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى 
الحمش بالوكالة عن أحمد عبد الحليم 

النوفي, بطلب: عودة إلى مآجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1876م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل عبدي 
علو    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  كأوا األحمد بن علي, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1975م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل علي 
الدين المحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  عبدهللا ويس بن حسون, بطلب/

بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين إذا 
لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة/األولى/  
ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1955م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: زياد عثمان 
بكار

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك سفيان محمد بن نبو, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1967م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: سروان محمد 
علي أحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك عدنان محمد بكي, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1944م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: سهام خليل 
بنت جالل –محمود خليل بن جالل-شيرين 

بنت جالل –فريال خليل بنت جالل

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك  بركل مصطفى, بطلب/بجرم تثبيت 

البيع, 

الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /319/ لعام 
2022م

على السيد: صادق العبدهللا الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2022/9/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عمار عبد الرحمن بن أحمد, 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1706م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: طارق قبس 
بن صالح

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها 
عليك  أحمد أحمد بن سليم, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  إذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /
هيئة العدالة الغرفة/الثانية/ ستجرى بحقك 

المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2005م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: طالل جمعة 
األحمد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  محمد علكو بن درويش, بطلب/

بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/17م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1965م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدالحميد 
أحمد بن أحمد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك محمود حمي بن إبراهيم, بطلب/

بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين إذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /
هيئة العدالة الغرفة/األولى/  ستجرى بحقك 

المعاملة القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /1447/

رقم القرار /1410/ 

طالب التبليغ: عبدالحميد الحسين              

المطلوب تبليغه: واصل حمود بن صالح                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /610144/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2017/8/14 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1973م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدالرحمن 
صالح إبراهيم

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  فتاح بوزان بن إبراهيم, بطلب/

بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى  بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1991م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدهللا 
عبدالرحمن حامش

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  مصطفى عزالدين حسين, بطلب/

بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/17م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

شهدت إيران الدولة، التي ترفع شعار الدين، 
أبشع جريمة ضد الدين ذاته، وضد اإلنسانية 
»دورية  الحجاب  متابعة  شرطة  قامت  حينما 
باالعتداء  اإليراني،  للنظام  التابعة  اإلرشاد« 
أميني«  العشرينية »جينا  الفتاة  الوحشي على 
والتي القت حتفها نتيجة هذا االعتداء، والذريعة 
عدم التزامها بالحجاب الشرعي، والذي ينافي 
بهذه  الكردية  الفتاة  مقتل  البالد،  في  القوانين 
الطريقة الوحشية، قابله رفض، واستهجان من 

قبل العالم، حتى أصبحت القضية قضية رأي 
صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحيال  عام، 
بنسوة عدة من ناحية جل آغا، واللواتي عبرنَّ 
الشنيعة،  الجريمة  لهذه  الشديد  استيائهنَّ  عن 
الكردية  الفتاة  »مقتل  حدثتنا:  شمو  جاهدة 
النساء، لن نتمكن  دون أي ذنب جريمة بحق 
النساء في أي  الجرائم بحق  التخلص من  من 
التحرر  دون  كانت،  ثقافة  وأي  كان،  مجتمع 
الفكر،  وهذا  السلطوي،  الذكوري  الفكر  من 

حق  بانتهاك  للرجل  األحقية  يُعطي  الذي  هو 
المرأة«.

فتاة  تُقتل  وأردفت جاهدة متسائلةً: »بأي حق 
والعذر  تامة،  بوحشية  الزهور،  بعمر  بريئة 
حرية  هو  الحجاب  فارتداء  موجود؟  غير 
هذه  احترام  اإليراني  النظام  وعلى  شخصية، 
الحرية، وإن استدعى األمر عليهم بالنصح بكل 
والضرب،  التعنيف  على  اإلقدام  ال  سالسة، 
عن  التغاضي  عدم  النسوية  المنظمات  على 
تكرار  لعدم  الفاعلين  الجريمة، ومحاسبة  هذه 

األمر«.

وصمة عار

هذه  وصفت  يوسف«  »روبين  جهتها  ومن 
الحادي  القرن  في  »نحن  بالعار:  الجريمة 
التخلف  من  نعاني  نزال  وال  والعشرين، 
وخاصة  اآلخرين،  حريات  احترام  وعدم 
وعملها،  وملبسها،  قولها،  في  المرأة  حرية 

هذه الجريمة عار على العالم بأسره وإليران 
خاصةً، ال الدين يقبلها، وال العقل البشري«.

وأنهت روبين يوسف حديثها: »ستبقى النساء 
تُعاني في مختلف المجتمعات بوجود الذكورية، 
في  النساء  تُقتل  األنثى،  على  الذكر  وتفضيل 
شتى أنحاء البالد باسم الدين، وتُعنف في بالد 
ومع  والتقاليد،  العادات  مسمى  تحت  أخرى، 
المطالبات الكثيرة باحترام حقوقها، إال أن هذه 

الحقوق تبقى حبراً على ورق، ليس إال«.
والجدير بالذكر، أن النظام اإليراني يُلزم النساء 
بارتداء الحجاب بشكل قسري، وشهدت إيران 
حاالت كثير مشابهة لقضية جينا أميني، وعلى 
الرغم من هذا، وبدالً من معاقبة الفاعلين تكون 
وأنها  بالقتل،  وتعاقب  المسؤولة،  هي  الفتاة 

تستحق ما جرى لها لخرقها القوانين العامة.

روبين يوسف جاهدة شمو

أن  قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  آغا  جل  ناحية  نساء  -أكدت  محمد  أمل  آغا/  جل 
السبيل الوحيد للحد من الجرائم ضد النساء والتعنيف بحق المرأة، هو تطهير الفكر 
من الذكورية، والعمل على بناء الفرد، ذكراً كان، أم أنثى، في حق المساواة، ورفض 

التحيز لجنس على حساب اآلخر.

نساء جل آغا: تطهير الفكر من الذكورية السبيل الوحيد 
للحد من الجرائم ضد المرأة

الخبز الريفي نكهة عريقة تبدع بصنعه النساء
يحافظ  الريف  يزال  ال  ـ  كوجر  تل  روناهي/ 
على موروث صنع الخبز »التنور ـ الصاج« 
ليصنعن  هذا،  ليومنا  األمهات  أيدي  على 
الماضي،  عراقة  بين  ممزوج  خبٍز  رغيف 
له  أيضاً  الخبز  فتحضير  الحاضر،  وحاجة 
تقليده الخاص؛ ليكون بمذاقه الخاص الضيف 

العزيز لكل وليمة.

والتعاون،  االجتماعية  واأللفة  البساطة  تشكل 
ويتجلى  المنطقة،  شعوب  لعموم  قوياً  رابطاً 
بلدة  أرياف  في  الشعبي  الخبز  برغيف  ذلك 
يومية،  ضرورة  يعد  الذي  الخبز  كوجر،  تل 
رمزية  يملك  كما  عنها،  التغاضي  يمكن  ال 
وعراقتها،  تاريخها  األرياف  قرى  تشارك 
هذا الرغيف، الذي يرمز للحنين إلى الوطن، 
المفارق  المغترب  لدى  األمهات،  وأحضان 

لبالده.

رغيف التنور طعم األصالة

الخبز  الحديثة، وأرغفة  المخابز   ولم تستطع 
السياحي، أن تسرق من رغيف التنور رونقه 
على  حافظ  فقد  الجارفة،  وشعبيته  الخاص، 
حضوره المستمر في موائد الفقراء واألغنياء 
الصباحات  شمس  شروق  فمع  السواء،  على 
ذاتها،  البلدة  وأطراف  كوجر  تل  في  الريفية 
تنتشر رائحة »خبز التنور« اللذيذة، والمقمر 
زال  وما  القرى،  أرجاء  لتمأل  الحطب،  على 
تخبز  وهي  أمهم،  حول  األوالد  تجمع  مشهد 
الرغيف  خروج  ينتظرون  التنور،  على 

كل  في  يتكرر  عليهم  توزعه  حتى  الساخن، 
تلك الصباحات.

حدثتنا  الخبز  وإنتاج  العمل،  آلية  وعن 
»يتطلب  قائلة:  المحمود  مريم  المواطنة 
في  سواء  ومهارة،  خبرة  التنور  على  الخبز 
وفق  التنور،  تهيئة  في  أو  العجين،  تحضير 
درجة حرارة مناسبة، كما أن السرعة أساسية 
الرغيف  وضع  ألن  التنور؛  على  الخبز  عند 
بعد  وسحبه  بجداره،  ملتصقا  التنور  داخل 
فائقة،  بمهارة  كبيرة  سرعة  يتطلب  نضجه 
ألن درجة الحرارة داخل التنور تكون مرتفعة 
جيد  لنفس  يحتاج  الطبخ،  مثل  والخبز  جداً، 
بين  الخبز  طعم  يختلف  ما  وكثيراً  ورغبة، 
يتنافسن  النساء  كانت  وسابقاً  وأخرى،  سيدة 
فيما بينهن في صناعة وجودة رغيف التنور،  
وكانت الفتاة التي تتقن الخبز في تلك السنوات 
مرغوبة جداً للزواج، وحتى اليوم هناك إقبال 
باألعمار وبالثقافات وبالطبقات المختلفة على 
تناوله، وإن اإلعداد لخبز التنور، يبدأ في ليلة 
»تبييت  بـ  يسمى  ما  خالل  من  السابقة  اليوم 
بغية  الطحين  بنخل  السيدة  تقوم  حيث  الخبزة 
تنظيفه من الشوائب، ثم تقوم بوضع الخميرة، 

والماء للطحين، وتركه  حتى الصباح«.

رحلة اإلنتاج

قرابة  العمر  من  البالغة  علياء  الجدة  تتحدث 
خبز  تحضير  مراحل  عن  عاماً،  السبعين 
الفجر  ساعات  منذ  العملية  تبدأ  حيث  التنور، 
األولى بعجن الطحين المتخمر، وذلك باستخدام 

طشت معدني، بغية تهيئة العجينة للخبز، وكلما 
ونتج  أسهل،  خبزه  كان  أكثر،  العجين  عجن 
تجهيز  من  االنتهاء  »بعد  أجود:  رغيف  عنه 
لمدة  العجينة، نغطيها بقطعة قماش، ونتركها 
نصف ساعة حتى تستريح، وخالل هذه الفترة، 
الحطب،  باستخدام  التنور،  في  النار  إيقاد  يتم 
العجين،  لتقريصات  التحضير  بعدها  ويبدأ 
وهي قطع كروية الشكل من العجين كل قطعة 
هي  المنزل  وربة  واحد،  رغيف  منها  يُصنع 
الرغيف،  حجم  بحسب  بحجمها  تتحكم  التي 
منه  االنتهاء  وبعد  بتحضيره،  ترغب  الذي 
تبدأ عملية الخبز، حيث تمدها وترققها بحركة 
قطعة  على  العجينة  توضع  ثم  باليد  دائرية 
القماشية  القطع  ببعض  محشوة  دائرية  قماش 
بسماكة عشرة سنتمترات، توضع عليها قطعة 
العجين بعد مدها، لتلصق بأحد أطراف التنور 
من الداخل، ومهمتها حماية اليد من النار أثناء 
لصق الرغيف، بعد لصق الرغيف على جدار 
باليد  يسحب  ثم  ينضج،  حتى  نتركه  التنور 
إخراج  بعد  معدنية،  بساق  ملقط  باستخدام  أو 
يبرد.  للهواء حتى   التنور يعرض  الخبز من 
وجل أبناء القرى ال يزالون محافظين على هذا 
التراث، واستمراره، واتباع طريقة التحضير 
تنور  على  االعتماد  خالل  من  نفسها  القديمة 
الطين، بدالً من تنور اإلسمنت، والحطب بدل 
المازوت، وكل ذلك يكسب »رغيف التنور« 

طعماً مميزاً ورائحة جذابة«.
وكاد »خبز التنور« ينقرض، لوال أولئك الذين 
واالستغناء  به  التمسك  مازالوا يصرون على 
من  مزيج  وهؤالء  اآللي،  الفرن  خبز  عن 
يحاولون  وهم  والمعاصرة،  القديمة  األجيال 
قدر المستطاع الحفاظ على هذا التراث الجميل 

واللذيذ في آن معاً.

رغيف آخر

رغيف  على  فقط  الريفي  الخبز  يقتصر  ال   
التنور، إنما يشاركه في المكانة رغيف آخر، 
أهمية  يقل   ال  الذي  الصاج،  رغيف  وهو 
رغيف  يحتل  كما  التنور،  خبز  عن  وعراقة 
الريفية،  المائدة  على  الخاصة  مكانته  الصاج 
آلية  عن  المحمود«  »فاطمة  المواطنة  تحدثنا 
صانع الخبز، حيث يحتاج إلى كمية كافية من 
الطحين تجهز سابقاً على طريقتين باالتفاق مع 
صاحب المطحنة، إما أن يقشر ليعطي الخبز 
اللون األبيض، أو يترك بقشره لنحصل على 

الخبز األسمر.
تضيف فاطمة، أن الخطوة األولى تبدأ بوضع 
ويخلط  عادة،  األلمنيوم  من  بصحن  الطحين 
فيه  الملح  إذابة  يفضل  الذي  الدافئ،  بالماء 
النساء هن من  الطحين، وألن  قبل خلطه مع 
يتصدى للمسألة، فلهن خبرة في مزجه بالماء 
مع كمية مناسبة تجعله يتماسك حين يقطع بعد 
فترة وجيزة من الراحة، ثم بعدها تشرع ربة 
المنزل بتجهيز الحطب، واألفضل هو حطب 
المتاح في  القطن، لكن يستخدم الحطب  نبات 
النار  لتستعر  القطن،  عيدان  توفر  عدم  حال 
الحديد  من  قطعة  هو  والصاج  الصاج،  تحت 
النساء  وتفضل  متر،  تقريباً  قطرها  مقعرة 
لها  يسمح  ألنه  الواسع؛  الصاج  استخدام 
بتوسيع الرغيف كيفما تشاء، وعند جلب قطع 
العجين إلى غرفة »الخبز« وتسمى في الريف 
مدخنة  لها  بمدفأة  مزودة  ألنها  النار«  »دار 
من  الدخان  بخروج  لتسمح  اللبن،  من  مبنية 
عادة،  الشمالي  الحائط  بجوار  السقف،  أعلى 
وال مانع يحول من إشعال النار ووضع الصاج 
على الموقد في العراء، إذا لم يكن هناك رياح 

شديدة تؤثر على استقرارها تحت الصاج. 

تقنيات خاصة

بيدها،  العجين  قطعة  بترقيق  »الخبّازة«  تبدأ 

وقد تستخدم »المّرق« أو المدالك وهن أعواد 
الملساء تساعد في تحسين عملية  من الخشب 
على  تساعده  رقة  وإكسابه  الرغيف،  تسوية 
عملية  في  يستخدم  كما  بسرعة،  النضوج 
ظهر  عن  النزع  أو  العجين  رغيف  وضع 
الصاج األحدب والملتهب، وأحياناً، ال تستخدم 
النساء سوى قليل من الطحين )اللكوك( يلك به 
الرغيف، أو ينثر على قطعة الخشب المعروفة 
محليا بـ »التختة«، حيث تجري عملية ترقيق 
ليدور  رفعه  ثم  بالكفين  أو  بالعود،  الرغيف 
على  وضعه  قبل  الهواء  في  الذراعين  بين 
أكثر  يكون  الطريقة  وبهذه  الصاج،  ظهر 
هول  كما  االستدارة  متناظر  وغير  سماكة، 
»المّرقق«،  أو  »المّرق«  استخدام  مع  الحال 
اسم  وهذا  »الخبّازة«،  تتوقف  النهاية  وعند 
مبالغة لوصف ربة المنزل؛ ألنها تخبز يومياً 
الحطب  وضع  أي  النار  وز  عن  تتوقف  ثم  
تحت الصاج خوفا من أن تخبو النار، ثم تجمع 
المرأة خبزها في صحن آخر، وتغطيه بقطعة 
القماش التي جاءت بها، وهي غطاء للعجين، 
فعل  من  الدمع  في  غارقة  وعيونها  تخرج  ثم 
الدخان، كل هذا التعب وال تزال هذه األنواع 
من الخبز هي األقرب إلى قلب المواطنين، لما 
لها من طعم خاص كما أنها تدخل في صناعة 
بعض المأكوالت، التي ال يمكن الحصول على 
أو  الصاج  بتواجد رغيف  أال  األصلي  مذاقها 

رغيف التنور وأبرزها الثريد.
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عين عيسى/ حسام اسماعيلـ  شدد أهالي مقاطعة كري سبي/ تل أبيض ضرورة تصعيد 
منظومة الحماية الذاتية، وحرب الشعب الثورية في شمال وشرق سوريا، ألنها السبيل 
الوحيد لمواجهة الحرب الخاصة، التي يمارسها المحتل التركي بين الصفوف الشعبية، 

محذرين من التعويل على القوى الخارجية؛ ما يضيع مكتسبات الشعوب، وإنجازاتها.

الحماية الذاتية هي التي ستنقذ الشعب الثوري من اإلبادة

تل كوجر تروي حضارات الشعوب المتعاقبة عليها

من  المنبثقة  الثورية  الشعب  حرب  وتعد 
أسستها  التي  الذاتية«  الحماية   « منظومة 
للحفاظ  الحصين  الدرع  السورية  الشعوب 
واللغوية  والتاريخية،  الثقافية،  هويتها  على 
السياسية،  استقالليتها  وحماية  الطمس،  من 
الرأسمالية،  األنظمة  وجه  في  واالقتصادية 

التي تتحكم بالشعوب بحجة حمايتها.

التأسيس للحامية الذاتية 
ملواجهة سياسة الصهر واإلبادة

وسيلة  أنها  في  الذاتية  الحماية  أهمية  وتكمن 
الحية  الكائنات  فجميع  الفرد،  وجود  لديمومة 
لديها وسائل الحماية الذاتية الطبيعية الخاصة 
أمام  وجودها  على  الحفاظ  سبيل  في  بها 
الحماية  تعد  حين  في  الخارجية،  المخاطر 
ضمان  اإلنسان  لدى  الجوهرية  أو  الذاتية، 
وأن  واقتصاده،  وتاريخه،  ولغته  لثقافته، 
جوهره،  من  سيخرجه  مجتمع  أي  من  سلبها 
وأثبتت العديد من التجارب مدى فعالية ونجاح 
نظام الحماية الذاتية، الذي تعتمده المجتمعات 
لحماية األرض والوطن والثقافة من االندثار.

كما شّكلت مقاومة أهالي كوباني، التي استمرت 
العالم،  في  إرهاب  أخطر  ضد  يوماً   134
للشعوب  أيقونة  »داعش«،  بمرتزقة  المتمثل 
على  أبنائها  بإرادة  انتصرت  التي  الثورية، 
مستوى عالمي،  إلى أن المجتمع الكردستاني 
ُغيّبت فيه الحماية الذاتية، وعلى الدوام ُسّخر 
سلطات  بيد  أداة  يكون  ألن  المجتمع؛  هذا 

الدول القوموية، التي احتلت كردستان،  وبعد 
انطالق ثورة الـ 19 من تموز أدرت الشعوب 
السورية أهمية الحماية الذاتية، وحرب الشعب 
الثورية بمواجهة ممارسات األعداء وسياساتها 
االحتاللية واالستعمارية  للدفاع عن وجودها، 
إذ انتشرت هذه الفكرة  بشكل كبير في شمال 
وشرق سوريا،  وتبلورت على أرض الواقع 
بشكل واضح من خالل قيادة شعوب المنطقة 
للثورة، وإدارة نفسها بنفسها، وظهرت عبرها 
ارتباطهم  ومدى  باألرض،  تمسكهم  مدى 
والدور،  الذاتية  الحماية  أهمية  أن  بالوطن، 
الذي تلعبه في حماية فكر وثقافة، وتاريخ ولغة 
شأنها  من  والطمس،  االندثار  من  المجتمعات 
ومحاربة  باألرض  الشعوب  ارتباط  ترسيخ 
أساليب الحرب الخاصة، وخاصة فيما تمارسه 
الدولة التركية المحتلة، وأجنداتها في المنطقة.

الوقوف بوجه املؤامرات 
واملخططات املُحاكة

الحمود  محمد  المواطن  لفت  الصدد  وبهذا   
التي تستخدمها دولة االحتالل  إلى األساليب، 
التركي في شمال وشرق سوريا، قائالً: »في 
االحتالل  دولة  استخدمت  األخيرة،  الفترة 
خالل  من  الخاصة  الحرب  أساليب  التركي 
تجنيد العمالء، والجواسيس في شمال وشرق 
للحماية  األهمية  إيالء  يجب  لذلك  سوريا؛ 
المؤامرات،  أسباب  بوجه  للوقوف  الذاتية، 
التي تحاك ضد شمال وشرق سوريا من قبل 
هجمات  من  مختلفة،  ودولية  إقليمية  أطراف 
وإغالق  حصار  وفرض  وسياسية،  عسكرية 
الحماية  لنظام  المنطقة  تطبيق  إلى  المعابر 

الذاتية«.
الواجب  من  »أنه   : الحمود  المواطن  وأكد 
على كل فرد حماية نفسه بنفسه، وفي الوقت 
الذي تحاول فيه القوى األجنبية فرض حمايتها 
على المنطقة، لتفسح لنفسها المجال في التحكم 
بزمام األمور، وإفراغ الحماية الجوهرية، أو 
ضرورة  على  مشدداً  محتواها«،  من  الذاتية 

من  نفسها  سوريا  شمال شرق  شعوب  حماية 
مختلفة  أساليب  تنتهج  التي  الخاصة،  الحرب 
سبيل  في  لها  عمالء  المنطقة،  أبناء  كتجنيد  
الذاتية  أنَّ الحماية  العبث بأمن المنطقة، مبيناً 
الثوري،  الشعب  حقيقة  ستوصل  التي  هي 
الحماية  انعدام  أن  من  اإلبادة،  من  وستنقذه 
الذاتية في أي مجتمع يجعله عرضة ألطماع 

القوى الكبرى، وطمس هويته.

»أساليب املحتل« تهدف لتدمري 
بنية املجتمعات السورية

»المحتل  فقال:  محمد  فواز  المواطن  أما 
التركي يسعى بالوسائل كافة لتدمير منجزات 
أسلوب  اتباع  خالل  من  السورية  الشعوب 
وتجنيد  اإلشاعات  ونشر  الخاصة،  الحرب 
أساليبه  ضمن  من  والجواسيس  العمالء، 
خاليا  أنَّ  موضحاً  ذلك«،  لتحقيق  الخبيثة 
العمالء والجواسيس، التي ألقي القبض عليها 
العدو  بأن  أثبتت  األمنية،  األجهزة  قبل  من 

التركي يُدير حرباً من نوعٍ خاص ضد أهالي 
ومكونات المنطقة من خالل استغالل ضعاف 
النفوس من أبناء المنطقة ضد شعبهم وأهلهم، 
ومستغالً لظروفهم، وإغراؤهم بالوسائل كافة 

لتجنيدهم.
منظمة  خاليا  اكتشاف  وتم  »كما  وأردف: 
وشبكات  والممنوعات،  للمخدرات،  تروج 
وتدميره  مجتمعنا  إلفساد  وغيرها،  الدعارة 
واإلرادة،  بالوعي  التسلح  يجب  لذلك  داخلياً، 
الخبيثة،  التركية  المخططات  لمواجهة  والعلم 
عبيداً  وجعلنا  مجتمعاتنا،  تدمير  تحاول  التي 
تخدم  رخيصة  وأدوات  الحرية،  ومسلوبي 

المحتل وتنفذ ما يصبو إليه«.
وختم المواطن فواز: »يجب أن تتحلى شعوبنا 
المحتل،  أساليب  لمواجهة  الكافي  بالوعي 
إلى أن من  بمعرفة أهدافه، ومآالته«، مشيراَ 
ورائها مخططات خبيثة، والوثوق بأبناء شعبنا 
واحداً  صفاً  والوقوف  المقاومين،  الغيورين 
خلف القيادات العسكرية والسياسية، والتعويل 
على وحدة الصف والمقاومة فهي الطريق إلى 

العزة والكرامة المنشودة.

مثنى المحمود/ تل كوجرـ تعّد تل كوجر ناحية 
حدودية ذات موقع مميز، وتاريخ حضاري، 
تشاركوا  متعددة،  شعوبا  الناحية  وقد ضمت 
الحياة بمحبة وألفة واندماج منذ قيام الناحية، 
تل  بقيت  التغيير،  رياح  هبوب  من  وبالرغم 
الشعوب  حضارات  تروي  ناحية  كوجر 

المتعاقبة عليها.
الحياة  مالمح  بدأت  عام،  ثالثمائة  قرابة  منذ 
من  القريبة  الجغرافية  البقعة  على  ترتسم 
الحدود العراقية، هناك حيث كان يقضي بدو 
العراقية،  ربيعة  بلدة  مقابل  صيفهم،  الكرد 
فتشكلت نواة البلدة المعروفة اآلن بتل كوجر، 
وهجرها  البعض،  فسكنها  شعوبها  وتنوعت 
ونشاطات  أياماً،  وشهدت  اآلخر،  البعض 
مميزة، ثم غادرتها الحركة االقتصادية ردحاً 
البلدة،  تزال  ال  أنها  إال  الزمن،  من  طويالً 

شاهدة على العصر.

سجل التسميات

»كري علي قاسما، كري كوجرا، المحطة، تل 
كوجر،  تل كوشك، و تل كوجك، اليعربية«، 
تسمية  كل  حول  تدور  لها،   تسميات  كلها 
وقد  إحداها،  تصدق  قد  وروايات  أحاديث 
بعضها،  هولت  الحقيقة  األخرى،  خبر  يتعتم 
هيكلته  إعادة  وتم  َف،  ُحِرّ اآلخر  وبعضها 
بهدف تحسين اللفظ، أو منح تسمية تالئم تغيير 
بتسمية  كري  األمر  بدأ  بها،  الناطقة  األلسنة 
قاسما( هو من  )علي  كان  قاسما، حيث  علي 
عائلة  من  الميران  الكوجر  عشائر  أفراد  أحد 
أكثر  يؤكده  ما  هذا  األغلب  على  كوتوليا، 
اآلراء، وهذه التسمية معروفة بين المعمرين، 
هو  االسم،  هذا  أن  يؤكدون  السكان  وأغلب 
االسم،  ر  ُحّوِ كوجر،  تل  لمنطقة  تسمية  أقدم 
بكوجرا،  الناحية كري  تسمية  تم  وتغير حتى 
يقال: أن هذه التسمية تعود  نسبة إلى العشائر 
حول  يسكنون  كانوا  كونهم  الكوجر،  الكردية 
األكثر  كوجر  تل  منطقة  في  المنتشرة  التالل 

دفئاً في فصل الشتاء، عند نزولهم من منطقة 
وزوزان   هركول،   والمصايف  الجبال، 
باردة  وتكون  مراعي  منطقة  كانت  كونها 
إلى  الجبال  منطقة  من  فيرحلون  الشتاء،  في 
الحالية،  كوجر  تل  كوجرا-  كري  منطقة 
تسمية  رحال  وحطت  المسميات،  تتالت 
التسمية  هذه  وأتت  المحطة  وهي  أال  جديدة، 
الذي  الحديدي،  الخط  بناء  من  االنتهاء  بعد 
تم  حينها  بحلب،  بغداد  ربط  منه  الهدف  كان 
من  كانت  الناحية،  في  للقطارات  محطة  بناء 
كانت  حيث  سوريا،  في  الرئيسية  المحطات 
وهنكارات  ومخازن،  مستودعات،  تضم 
أكثر  بشكل  البلدة  بناء  تم  وبعدها  للقطارات، 
تنظيماً، وحتى العام 1980، كانت تسمى تل 
من  المعمرون  اآلن  وحتى  بالمحطة،  كوجر 
إلى  نسبة  بالمحطة،  يسمونها  المنطقة  سكان 
محطة القطار، التي بنيت في تلك الناحية، بعد 
تل   الحالي  االسم  إلى  التسميات وصلنا  توالي 
كر  الكردية  للكلمة  تعريباً  يعد،  الذي  كوجر، 
كوجر  تل  الكوجر،   تلة  أي  تل(  يعني  )كر 
بسبب  عليها؛  السكان  أطلقها  التسمية  وهذه 
تل قريب من الناحية كان يجتمع بالقرب منه 
الربيع؛  فصل  في  وخاصة  الكوجر،  الكرد 
من  الزراعية  منتجاتهم  وبيع  مواشيهم  لرعي 
الحليب، والجبن، والكعوب، ولحوم الحيوانات 
والسكان  والمزارعين  والتجار  العمال،  إلى 
هناك، ضمن خطة تعريب المنطقة لفظاً وفعالً 
القرى،  أسماء  بتعريب  دمشق  حكومة  قامت 
الشوفوني،  مشروعها  في  الكردية  والمدن 
بتاريخ   /346/ رقم  بالمرسوم  والعنصري 

24 آذار 1957 من أجل تغيير ديموغرافية، 
القرار  هذا  الكردية،  المناطق  وخصوصية 
حول تل كوجر إلى اليعربية، يضاف إلى هذا 
السجل تسمية أخرى فرضها اللسان العربي، 
وهي  كوجك«،  تل  أو  كوشك  تل  وهي« 
التسمية نفسها تل كوجر، ولكن بلهجة بعض 
بهم،  الخاصة  واللكنة  العرب،  المنطقة  سكان 
كون كلمة كوجر هي كردية، وليست عربية 
فال يستطيع الكثيرون نطقها باللفظ الصحيح، 
أو  كوشك  عن  بدالً  كوجر  كلمة  فيلفظون 

كوجك، والكلمتين تعني كوجر.

عشائر وتاريخ

 كانت منطقة ديرك الحالية، ومن ضمنها تل 
التابعة إلمارة  الوسطى  القرون  كوجر، ومنذ 
وكان  الجزيرة،  التي حكمها حكام   )بوتان(، 
في  حكمت  التي  البدرخانيين،  إمارة  آخرها 
القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر الميالدي،  
إلى  المنطقة  هذه  في  األصلية  العشائر  تعود 
تل  منطقة  أن  حيث  سبقها،  وما  الحقبة  تلك 
كوجر هي منطقة برية تقع جنوب منطقة دشتا 
تمتد  الكردية،  )هسنا(  عشيرة  موطن  هسنا، 
هذه المنطقة من جنوب نهر الصفين  شماالً، 
وحتى جبل شنكال )سنجار(، وهي منطقة أقل 
خصوبة من الدشت، وأقل مطراً، لكنها كانت 
التي  للعشائر،  ومهمة  غنية،  مراعي  منطقة 
قسمت  وقد  الماشية،  تربية  على  تعتمد  كانت 
هي  األولى  مجموعتين،  إلى  المنطقة  هذه 
عشيرة )آباسان(، التي كانت وال زالت تقطن 
وهي  كندك  بجبل   والمحيطة  المطلة،  القرى 
الكوجر،  وعشائر  الزراعة،  تمتهن  عشيرة 
التي كانت في منطقة تل كوجر منذ أكثر من 
300 سنة، وما قبل والمنطقة المحيطة بجبل 
تلك  تشغل  زالت  وما  كراتشوك(  جوخ  )قره 
نصف  الكردية  العشائر  من  وهم  المنطقة، 

الرحل.
القرن  بدايات  في  المنطقة  إلى  وفدت  وقد   

التاسع عشر، عشيرة شمر، وهي قبيلة عربية، 
عليها،  سعود  آل  سيطرة  بعد  نجد  من  وفدوا 
وكانوا سابقاً في القرن الثامن عشر يتوافدون 
إلى هذه المنطقة بحثاً عن المراعي في سنوات 
الجفاف، وهم ينتشرون حول منطقة تل كوجر، 
وجنوبي وادي الرد، وخصوصاً في منطقة تل 
علو، ينقل عن السيد محمد علي إبراهيم باشا 
للعشائر  تعداده  للطبع  المعدة  مخطوطته  في 
الكردية الموجودة في الجزيرة، وهي عشائر  
»ميران هسنان - آشيتية – عباسيان – اليان - 
دقورية- مالني خضر – كيكية« وهذا منقول 
عن شهادة العشرات من المعمرين من أهالي 

المنطقة.

طرق العيش

يعتمد اقتصاد ناحية تل كوجر على نظام مركب 
من الموارد البشرية، أهمها ما تنتجه األرض، 
الموارد  جل  على  الزراعة  تسيطر  حيث 
الزراعة  تنقسم  المنطقة،  لسكان  االقتصادية، 
في  القمح  محاصيل  أهمها  شتوية   بين  لديهم 
الشعير، وبعض  القمح  ويلي  األولى،  المرتبة 
والحمص،  العدس،  مثل  البقولية  المحاصيل 
المحاصيل  تزرع  متوسطة  مساحات  وعلى 
العطرية، مثل الكمون، والكزبرة، وما شابه، 
أما عن الزراعة الصيفية يحتل القطن المرتبة 
التي  الخضروات،  زراعة  يليه  ثم  األولى، 
تأتي  الزراعة  بعد  محلياً،  السكان  يستهلكها 
أهم  إحدى  كونها  والدواجن  الماشية،  تربية 
سكان  يمارسها  التي  االقتصادية،  النشاطات 
التاريخي  السجل  أنها وحسب  المنطقة، حيث 

تعد سبباً رئيسياً لتواجد هذه الناحية العريقة.
 شهدت البلدة والمنطقة ثورة تجارية في فترة 
زمنية حينما كان المعبر الحدودي قيد العمل، 
التجارة،  منهم  البعض  يمتهن  السكان  كان  إذ 
والبعض اآلخر يعمل في مجال نقل البضائع، 
الخط  يسير  كان  حيث  وتنزيلها،  وتحميلها 
االقتصادي في البلدة على هذا الشكل، وتشهد 

مراحل  وأحياناً  مرتفعة،  نمو  مراحل  أحياناً 
السكان  على  سلبي  بشكل  تعود  انخفاض، 

المحليين للناحية.

تكاتف ملحوظ

يمتاز أبناء بلدة تل كوجر، بتكاتفهم المشهود، 
يلقي  خاصاً  رونقاً  يضفي  الذي  والمعلوم، 
ال  حيث  عام،  بشكل  المنطقة  على  بظالله 
وآشوري  وعربي  كردي  بين  التمييز  يمكن 
بوتقة  وينصهر ضمن  يعيش  الكل  وسرياني، 
المجتمع الواحد، المجتمع الذي تسوده عادات 
ونبذ  منها،  الجيد  على  المحافظة  تم  وتقاليد 
القديم،  العشائري  النمط  ورغم  إنه  إذ  القبيح، 
الذي يلقي بظالله على البلدة، وعلى قراها، إال 
أنها تمتلك تطوراً فكرياً وإنتاجاً أدبياً فريداً من 
مسرحية  فرق  البلدة  في  يتواجد  حيث  نوعه، 
وأدباء، وشعراء لهم نمطهم الخاص بهم، كما 
التي  والربعات  المجالس،  ثقافة  البلدة  تسود 
وتمنحهم  خلقهم  من  وتحسن  الرجال،  تثقف 
ومنطق  المدينة  وحداثة  العشيرة،  هيبة 
الحضارة، وأصالة وعراقة التاريخ المؤصل.

 للناحية تاريخها المشهود في احتواء األزمات، 
وأتراحهم،  أفراحهم  في  الجيران  ومشاركة 
وللناحية تاريخ طويل في فض النزاعات، بين 
الناحية،  في  يبرز  عام  بشكل  الجزيرة  أبناء 
أصحاب  كانوا  رجال  بها،  المحيطة  والقرى 
شيخ  الدهام(  )حميدي  الشيخ  أبرزهم  مواقف 
الباشا(  هللا  )عبد  الشيخ  وأيضاً  شمر،  قبيلة 
البيضاء،  األيادي  أصحاب  من  وغيرهم 
والتاريخ المشرف، على هذا النهج، الذي يعد 
خليطاً حضارياً فريداً، تسير األمور داخل هذا 

المجتمع منذ ثالثمائة عام إلى يومنا هذا.

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

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

المطلوب تبليغه: عبد الفتاح أحمد ملحم 
بن عبد هللا

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع كيا لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم 932084 واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 2015/5/1 

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

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /15/ 

يوم من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية .

.......................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /158/ لعام 
2022م

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

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/28م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: جمعة مزهر 
األحمد, بطلب: منع معارضة

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

................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1892م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي حمي 

بن أوسي-عبدهللا درويش عثمان
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  محمد قادر تمر, بطلب/بجرم 
تثبيت البيع, 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
................................

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/2001م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي عثمان 
محمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك مسلم مصطفى أحمد، بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/10/17م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...............................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1470/

رقم القرار /1322/ 
طالب التبليغ: عمار إبراهيم الحميد              

المطلوب تبليغه: خالد محمد كشتاري                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /أسيا ميكرو 
باص/ لون أبيض تحمل اللوحة رقم 

/748582/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ 2017/6/15 جزء ال يتجزأ من 

القرار .
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /15/

يوم من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.
................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3187/ لعام 

2022م
على السيد: فريج عبدالحميد الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/21م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: مالك شيحان 
المصطفى, بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

....................................
مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1999م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فؤاد بن 

حسين
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك جوهر غانم بن عمر, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, 
الواقع 2022/10/17م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية .
.......................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4973/ لعام 

2022 م
على السيد: قصي خلف األحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/21م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: هناء عكلة 

العمر, بطلب: تثبيت زواج ونسب
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

...................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1951م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: كل دارين 

عثمان بنت عنتر
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  فرهاد حمو بن محمود , بطلب/

بجرم تثبيت بيع, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /213/
رقم القرار /1321/ 

طالب التبليغ: محمد أحمد الحميد              
المطلوب تبليغه: فاضل الصياد بن عبد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع /آسيا/ لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم /651650/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 2018/8/3 

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

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها /15/

يوم من تاريخ النشر في الجريدة ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

...........................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1914م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد أحمد 

سليمان
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 

الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك ماجد خليل حسين, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1924م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد 

المحلو بن بسام
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  خليل عمر , بطلب/بجرم تثبيت 

بيع, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية .
.....................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3699/ لعام 

2022م
على السيد: محمد سعيد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/21م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: فواز الموسى, 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

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

في الدعوى رقم األساس /3005/ لعام 
2022 م

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

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/21م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: محمد محمود 
حمصي, بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

.............................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1499م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد مستو 

بن مصطفى
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  حمزة مستو, بطلب/بجرم فراغة 

ونقل ملكية سيارة, 
الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1704م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود 

العلي بن مالك
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك موسى مسلم شعبان, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3302/ لعام 

2022م
على السيد: مروان حسون الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/25م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: ياسمين حسين 
حمادي, بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

........................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2923/ لعام 
2022م

على السيد: مريم جابر المحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/25م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: فطيم جابر 
المحمد, بطلب: حصر إرث

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

................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1912م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى 

درويش بركة
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 

الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك شيرزاد بركة, بطلب/بجرم تثبيت 

و فراغة, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك ان تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة/الثانية/ 
ستجرى  بحقك المعاملة القانونية .

.................................
تبليغ اإلخطار تنفيذي عن طريق 

الصحف 
إخطار تنفيذ حكم صادر عن هيئة التنفيذ 

لديوان العدالة االجتماعية في كوباني
رقم الملف: /187/

طالب التنفيذ: مصطفى محوزادة ورفقاه
المطلوب التنفيذ عليه: إدريس محمد حج 

مصطفى
عنوانه بالتفصيل: مقتلة القديمة-جانب 

ديهاب
الصادر عن ديوان العدالة في كوباني 

والتضمن من حيث النتيجة:
1ـ إزالة ما في العقار موضوع الدعوى 
مع الرسوم والمصاريف/1000000/

مليون ل.س 
وبناًء على قرار طلب طالب التنفيذ 
له فإننا نكلفكم بتنفيذ مضمون القرار 

المذكور أعاله خالل مدة أقصاها خمسة 
أيام من تاريخ تبليغك هذا اإلخطار 

وإال سوف تجرى في حقك اإلجراءات 
التنفيذية.

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

 تبليغ اإلخطار تنفيذي عن طريق 
الصحف 

إخطار تنفيذ حكم صادر عن هيئة التنفيذ 
لديوان العدالة االجتماعية في كوباني

رقم الملف: /187/
طالب التنفيذ: مصطفى محوزادة 
المطلوب التنفيذ عليه: آزاد شاهين 

محوزادة
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 

الرسمية
الصادر عن ديوان العدالة في كوباني 

والتضمن من حيث النتيجة:
1- إزالة العقار موضوع الدعوى 

وتعويض/1000000/مليون ل.س 
وبناًء على قرار طلب طالب التنفيذ 
له فإننا نكلفكم بتنفيذ مضمون القرار 

المذكور أعاله خالل مدة أقصاها خمسة 
أيام من تاريخ تبليغك هذا اإلخطار وإال 
ستجرى في حقك اإلجراءات التنفيذية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1932م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: منير 

الجندي بن مصطفى
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك علي شيخ أحمد محمود, بطلب/
بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1488/ لعام 

2022م
على السيد: منير الشواخ الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/25م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل 

محيميد منصور, بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /1668/ لعام 
2022م

على السيد: مها علي السعيد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/9/21م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: بشرى 

عيسى المآخوذ, بطلب: إخالء لعلة ترك 
المآجور

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

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

في الدعوى رقم األساس /4991/ لعام 
2022م

على السيد: موسى محمد الشبلي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/9/21م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى 
محمد العيسى, بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

.....................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1770م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نبو محمد 

علي
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  ظاهر محمود العلي , بطلب/بجرم 
تثبيت البيع, 

الواقع 2022/9/26م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
...............................

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1949م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نواف 

المواس بن علي-محمد اإلسماعيل بن 
خالد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  أحمد محمد علي , بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.
.................................

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1678م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نوري 

العيسى الحمام
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة 

الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك زكي عبدي حسن, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/10/3م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

ستجرى بحقك المعاملة القانونية.

فواز محمدمحمد الحمود
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القواعد  زيادة  إطار  في   – األخبار  مركز 
التركية في عفرين المحتلة، حصلت وكالة 
من  لواحدة  خاصة  صور  على  هاوار 
على  التركي  االحتالل  جيش  قواعد  أكبر 
األراضي السورية، في قرية جلبرة التابعة 
المحتلة،  بمقاطعة عفرين  لناحية شيراوا 
المهجرين  منازل  أنقاض  على  أنشأها 
القواعد،  تلك  من  استهدافهم  يتم  وحيث 

بشكٍل شبه يومي.
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  ويحتل 
في  شيراوا  لناحية  التابعة  جلبرة  قرية 
من  أكثر  منذ  المحتلة،  عفرين  مقاطعة 
الفترة  هذه  وخالل  ونصف،  أعوام  أربعة 
منازل  ومرتزقته  التركي  المحتل  دمر 
أكثر من نصف السكان األصليين الذين تم 

تهجيرهم قسراً عن أرضهم.
عفرين  مدينة  شرق  جلبرة  قرية  وتقع 
المحتلة بـ 9 كم وشمال غرب مدينة حلب 

بـ 35 كم.
حصلت  التي  الخاصة  الصور  وتُظهر 
عليها الوكالة، بناء جيش االحتالل التركي 
قاعدة عسكرية له، في القرية، فوق أنقاض 

منازل األهالي بعد تدميرها.
القواعد  من  واحدة  القاعدة  هذه  وتعتبر 
االحتالل  بناها جيش  التي  الكبيرة  التركية 

التركي لنفسه في شمال وشرق سوريا.
االحتالل  بأن  تؤكد  معلومات  وهناك 
كبير،  بشكٍل  القاعدة  هذه  حّصن  التركي 
كما أنها تحوي على قواعد المدافع التي يتم 
من خاللها استهداف قرى مقاطعة الشهباء 

وناحية شيراوا بشكٍل شبه يومي.
بناء جيش االحتالل  وتظهر الصور أيضاً 
يمتد  التركي لجدار عازل في قرية جلبرة 
مقاطعة  أراضي  يفصل  األمتار  لمئات 
تحيط  التي  المناطق  عن  المحتلة  عفرين 
بها، وذلك ضمن سياسة اقتطاع األراضي 

وضمها واعتبارها والية تركيّة.
دمر   2019 عام  في  أنه  بالذكر  والجدير 
جيش االحتالل التركي بواسطة الجرافات 
في  منزالً   30 من  أكثر  الثقيلة  واآلليات 
قرية جلبرة من أصل 45 منزالً، فيما كان 
يقطنها قُبيل احتاللها أكثر من 300 نسمة 

ُهّجروا منها قسراً.

أحمد األسعد: حملة »اإلنسانية واألمن« 
ال بد أن تستمر

الجندرمة التركّية تعتدي على نساء وأطفال في 
سري كانيه المحتلة

 قاعدة عسكرية جديدة 
للمحتل التركي في قرية 

بعفرين جلبرة  الرئيس  بارك   - الدخيل  حسام  الشدادي/ 
المشترك للجنة الدينية في الشدادي الشيخ 
أحمد األسعد، عملية اإلنسانية واألمن التي 
أطلقتها قوى األمن الداخلي لمالحقة خاليا 
داعياً  الهول،  مخيم  في  داعش  مرتزقة 
المرتزقة  فلول  إلى مالحقة  األمنية  القوى 
حتى  وشرق سوريا  شمال  مناطق  كل  في 
الدور  انتقد  كما  منهم،  بالكامل  تطهيرها 
من  للحد  الدولي  التحالف  لقوات  الخجول 

خطر هذه الخاليا.
وقال:  لصحيفتنا  تحدث  ذاته  السياق  حول 
»خالل الفترة الماضية لوحظ ازدياد نشاط 
عمليات  خالل  من  داعش،  مرتزقة  خاليا 
شعبنا  أبناء  بحق  ينفذونها  التي  االغتيال 
من المدنيين والعسكريين، لذلك نبارك هذه 
العملية ونعتبرها الخطوة األولى لكبح جماع 
خاليا المرتزقة سواء داخل مخيم الهول أو 

خارجه«.
وشدد األسعد، على ضرورة إطالق عمليات 
في  واألخرى  الفينة  بين  مشابهة  أمنية 
المرتزقة  عناصر  بها  ينشط  التي  المناطق 
تصرفاتهم  من  والحد  جماحهم  لكبح 

اإلجرامية بحق أبناء المنطقة«. 
وعد األسعد، الزيارات التي قامت بها قوات 
التحالف الدولي إلى مخيم الهول أثناء عملية 
من  تُسمن  وال  تُغني  ال  واألمن،  اإلنسانية 
جوع، لذلك يجب أن يكون عملها أكثر جدية 
وفعالية للتأكيد على االنتصار الحقيقي على 

مرتزقة داعش. 
عام  بشكل  الدولية  القوى  األسعد،  وطالب 
الهول  مخيم  في  رعايا  تملك  التي  والدول 
المخيم  من  رعاياها  سحب  ضرورة  إلى 
»وجود  وقال:  أراضيهم  على  ومحاكمتهم 
هؤالء في المخيم يعتبر كارثة حقيقية، ألن 
خطر  تشكل  المخيم  في  تعمل  التي  الخاليا 

وتهديد حقيقي على المدنيين قبل العسكريين، 
داخل  نفذوها  التي  الجرائم  عشرات  فهناك 

المخيم طالت مدنيين في المخيم. 
في  الداخلي  األمن  قوى  أطلقت  قد  وكانت 
الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، 
الثانية لحملة “اإلنسانية واألمن”،  المرحلة 
سوريا  وشرق  شمال  الهول  مخيم  في 
بمشاركة ومساندة قوات سوريا الديمقراطية 

ودعم التحالف الدولي.
بيان  عبر  الداخلي  األمن  قوى  أعلنت  فيما 
عملية  من  الثانية  المرحلة  انتهاء  على 
اإلنسانية واألمن، وأكدت على إنها ستواصل 
مواجهة األخطار، كما دعت القوى الدولية 
التي تملك رعايا في مخيم الهول إلى نقلهم 

إلى بلدانهم.

التركية  الجندرمة  اعتدِت   - األخبار  مركز 
أربعة  على  والتعذيب  المبرح  بالضرب 
عشر مدنياً، بينهم نساء وأطفال في ريف 

سري كانيه المحتلة.
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وأفاد   
أن أربعة عشر مدنياً، بينهم نساء وأطفال، 
تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب من قبل 
عناصر ما تسمى الجندرمة التركية، قبل أن 
أثناء  الحدود  من  المقابلة  للجهة  رميهم  يتم 

محاولتهم عبور الحدود السورية التركية.

مرتزقة  اختطف  متصل،  سياق  وفي 
من  الشرقية« سبعة عشر شخصاً  »أحرار 
التابعة  والمناطق  والحسكة  قامشلو  أبناء 
المناطق  إلى  عبورهم  أثناء  وذلك  لهما، 
بهدف  التهريب،  طرق  خالل  من  المحتلة 
المرصد،  وبحسب  أوروبا  إلى  الهجرة 
من  ثالثة  ذوي  الفصيل  عناصر  طالب 
عوائل المختطفين بفدية مالية قدرها ثمانية 
آالف دوالر أمريكي، مقابل اإلفراج عنهم، 

فيما ال يزال مصير الباقين مجهوالً.

مركز األخبار - بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيس حزب االتحاد الديمقراطي، أكد الحزب 
على األهمية البالغة لتنظيم الشعب وفق مبدأ حرب الشعب الثورية في المرحلة الُمقبلة، 

مشدداً على عدم التردد في اتخاذ المواقف الوطنية على الصعيدين الكردستاني والسوري.

PYD  بمناسبة ذكرى تأسيسه 
»قوانا الذاتية قادرة على تحقيق النصر« 

وفي لذكرى السنوية الـ 19 من تأسيسه أصدر 
حزب االتحاد الديمقراطي بياناً هنأ فيه شعوب 
شمال وشرق سوريا واإلنسانية جمعاء، وشدّد 

على أن الشهداء هم القادة في مسيرة النضال.
أمام  العهد  البيان،  خالل  من  الحزب  وجدد 
حتى  النضال  في  مستمرون  بأنهم  الشعب 
تحقيق كامل األهداف المرسومة، وأساس هذه 
األهداف حقوق الشعب الكردي، والسعي لبناء 

سوريا ديمقراطية.  
أنواع  كافة  ينبذ  »الحزب  بأن  البيان:  وتابع 
التعصب القومي والديني والجنسوي، وسيعمل 
جميع  بين  السلمي  التعايش  ترسيخ  على 
الشعوب، حيث اعتمد على قوة الشعب الذاتية 
الشعوب  مصالح  خارج  أجندة  أي  يخدم  ولم 
عن  يتنازل  لم  إنه  سوريا،  في  والمكونات 
مبادئه في أصعب الظروف وظل صامداً أمام 

شعوب  وحدة  استهدفت  التي  المحاوالت  كل 
المنطقة«.

وأكد البيان: بأن »الجهود ستستمر إلى أن يتم 
بناء نظام ديمقراطي يشمل كل سوريا، لقد كان 
حزبنا سبّاقاً في تطوير نظام الرئاسة المشتركة 
ومناصفة الجنسين في النظام الداخلي للحزب، 
لقد قمنا بمحاربة كل أنواع العنف الموجه ضد 
المرأة وكل أنواع اإلبادة بحق المرأة، سنعمل 
بين  والمساواة  الحرية  لتحقيق  وسعنا  في  ما 
الجنسين ألننا نؤمن بأن المرأة الحرة والمنظمة 

هي ضمانة المجتمع الديمقراطي«.
أول  من  كان  »الحزب  بأن  البيان:  وأوضح 
دوراً  ولعب  الذاتي،  الدفاع  لقوات  الداعمين 
أساسياً في توعية الشعب وتوجيهه للدفاع عن 
وفق  الشعب  تنظيم  وسيكون  ووطنه،  أرضه 
الحزب  مهام  من  الثورية  الشعب  حرب  مبدأ 

األساسية في المرحلة المقبلة«.
يؤدي  لن  العسكري  »الخيار  البيان:  وأردف 
الحوار  لغة  إلى  بحاجة  نحن  بل  الحلول،  إلى 
والحل السلمي، ونؤكد مرةً أخرى بأن السبيل 
السياسي  الحل  هو  سوريا  في  للحل  الوحيد 
المرتكز على األسس الديمقراطية، وأن جهودنا 
ستستمر من أجل تحقيق حلول جذرية للقضايا 

العالقة في سوريا بالطرق السلمية.
ولفت البيان: »نؤمن بأن وحدة الصف الكردي 
هي قضية استراتيجية من أجل مواجهة الخطر 
الذي نواجهه كشعب، وبأن أي موقف وتعاون 
يخدم األعداء يجب أن يتم مواجهته ومقاومته، 
ألنه خطر على قضيتنا وعلى وجودنا، لذلك لم 
ولن نتردد في اتخاذ المواقف الوطنية تجاه كل 
من يعمل في صف العمالة مع العدو، ونعاهد 
شعبنا بأننا سنبذل كل الجهود من أجل الوحدة 

الوطنية ولن نبقى صامتين تجاه أي حزب أو 
قوة سياسية تعمل ضد مصالح الشعب الكردي 

في أي جزء كان«.
واختتم البيان بالقول: »على شعبنا أن يعلم بأننا 
معه ونقاسمه كل المصاعب فكما قمنا بتجاوز 

أحلك الظروف معاً سنتمكن معاً من اجتياز هذه 
بأننا سنعمل من  المرحلة أيضاً، ونجدد عهدنا 
أجل أن نكون عند ُحسن ظن الشعب والئقين 
بتضحياته، وإننا على ثقة تامة بأن قوتنا الذاتية 
بعزم  المضي  علينا  لذا  النصر،  لتحقيق  كافية 

وإصرار كبيرين«.

الكوليرا )أسبابه وعالجه(

البلعوم واللوزتين التهاب 

د.هاكوب قرنفليان

األمراض  ضمن  الكوليرا  مرض  يُصنّف 
والذي  العدوى،  وشديدة  الحادة  البكتيريّة 
ألحد  التعّرض  نتيجة  اإلنسان  أمعاء  يصيب 
أنواع البكتيريا المعروفة بضمة الكوليرا عن 
الملوث  الماء  شرب  أو  الطعام  تناول  طريق 
بمرض  اإلصابة  حاالت  عدد  ويقدّر  بها، 
خمسة  إلى  ثالثة  يقارب  بما  سنوياً  الكوليرا 
ماليين حالة، منها ما يزيد عن مئة ألف حالة 

وفاة. 
بالمرض بسيطة وقد  تكون اإلصابة  ما  غالباً 
في  ولكن  أعراض،  أّي  ظهور  يصاحبها  ال 
شديدة،  األعراض  تكون  قد  الحاالت  بعض 
وتُقدّر نسبة الحاالت الشديدة بما يُقارب %10، 
باإلسهال  باإلصابة  الحاالت  وتتمثل مثل هذه 
الساقين،  وتشنّجات  والتقيؤ،  الغزير،  المائي 
لسوائل  سريع  بفقدان  يتسبب  ما  هذا  ولعّل 
بالجفاف، وفي حال  المريض  الجسم وإصابة 
عدم عالج المريض واتخاذ اإلجراءات الطبيّة 
الالزمة خالل مدة زمنيّة قصيرة فإّن ذلك قد 
يؤدي إلى وفاة المصاب، ويجدر التنبيه إلى أّن 
المرض يكون أكثر انتشاراً في المناطق التي 
تفتقر لوجود نظام نظافة صحّي، وفي مناطق 

الحروب والمجاعات أيضاً.

أسباب مرض الكولريا

 يُعد السبب الرئيسّي لإلصابة بمرض الكوليرا 
تناول الطعام والشراب الملوث ببكتيريا ضمة 
الكوليرا، وال يقتصر األمر على إصابة الفرد 

ذاته، وإنّما يكون هذا الشخص قادراً على نقل 
العدوى لآلخرين عن طريق برازه الذي يحمل 
هذه البكتيريا، وبوصول البراز مصادر الطعام 
أو الشراب بسبب قلة النظافة الشخصيّة وسوء 
شبكات الصرف الصحّي في بعض المناطق، 

فإّن العدوى تنتقل. 
الكوليرا  ضمة  بكتيريا  تقوم  فد  الحقيقة  وفي 
بإنتاج سّم يُعرف علمياً بـ CTX، وذلك داخل 
بجدران  السّم  هذا  يرتبط  ثّم  الدقيقة،  األمعاء 
عنصر  حركة  اضطراب  ُمسبّباً  األمعاء 
بإفراز  يتسبب  مما  الكلور  وأيون  الصوديوم 
وحدوث  السوائل  من  كبيرة  كميّات  الجسم 
اإلسهال الشديد، ومن الجدير بالذكر أّن مرض 
الكوليرا ال ينتقل عن طريق االتصال المباشر 
بين الشخص المصاب والشخص السليم، وفي 

ما يلي بيان الطرق الشائعة النتقال المرض:
ـ المياه السطحيّة ومياه اآلبار: يمكن لبكتيريا 
في  الكامنة  بمرحلتها  البقاء  الكوليرا  ضمة 
اآلبار  تكون  ما  وغالباً  طويلة،  لفترات  الماء 
الملوثة بالبكتيريا هي المسبب الرئيسّي لتفشي 
مرض الكوليرا في المناطق التي تنخفض فيها 

معدالت النظافة.
يؤدي  أْن  يمكن  حيُث  البحريّة:  المأكوالت  ـ 
غير  أو  النيئة  البحريّة  المأكوالت  تناول 
يتم  التي  تلك  وخاصةً  جيد  بشكٍل  المطبوخة 
اصطيادها من مناطق انتشار بكتيريا الكوليرا 

إلى اإلصابة بالمرض. 
يؤدي  حيُث  الملوثة:  والفواكه  الخضار  ـ 
بالمياه  الري  أو  الملوثة،  األسمدة  استخدام 
انتقال  إلى  الصحّي  الصرف  بمياه  الملوثة 

البكتيريا إلى الخضار والفواكه. 
المطبوخة  البقوليات  تعد  حيُث  البقوليات:  ـ 

التي تُترك لساعات طويلة على درجة حرارة 
المسببة  البكتيريا  لنمو  جيداً  وسطاً  الغرفة 

لمرض الكوليرا في مناطق انتشار المرض.
 

عالج مرض الكولريا

التي  األمراض  من  الكوليرا  مرض  يُعتبر   
اتباع بعض  يمكن عالجها بسهولة من خالل 
يؤدي  حيُث  البسيطة،  العالجيّة  الخطوات 
نسبة  خفض  إلى  والمناسب  الُمبّكر  العالج 
العالج  طرق  ومن  ملحوظ،  بشكٍل  الوفاة 
ما  الكوليرا  السيطرة على مرض  الُمتّبعة في 

يلي:
تعويض  بهدف  وذلك  السوائل:  تعويض  ـ 
الجسم عن السوائل التي تمت خسارتها بسبب 
اإلسهال الشديد، وذلك عن طريق استخدام ما 
تتوفر  والتي  الفموية   اإلماهة  بأمالح  يُعرف 
يتم  مسحوق  على  تحتوي  أكياس  شكل  على 
حله في لتر واحد من الماء النظيف، وقد يحتاج 
المريض إلى شرب ما يعادل ستة لترات من 
المرض  من  األول  اليوم  في  المحلول  هذا 
وتجدر  الشدة،  متوسطة  اإلصابة  حاالت  في 
تعويض  إلى  اللجوء  يتّم  قد  أنّه  إلى  اإلشارة 
حيُث  الشديدة،  الحاالت  في  وريديّاً  السوائل 
يزيد فقدان السوائل الشديد من خطر اإلصابة 

بالصدمة. 
استخدام  يمكن  الحيويّة:  المضادات  ـ 
المضادات الحيويّة في الحاالت الشديدة للتقليل 
تقليل  وبالتالي  باإلسهال،  اإلصابة  مدة  من 
كمية السوائل التي يحتاجها المصاب لتعويض 

النقص، وتعجيل الشفاء. 

ـ مكمالت الزنك: وتُعدّ من الخيارات العالجية 
حاالت  في  إليها  اللجوء  يمكن  التي  الُمساندة 
دون  األطفال  عند  الكوليرا  بمرض  اإلصابة 
الزنك على  العُمر، حيُث يساعد  الخامسة من 
يساهم  باإلسهال، كما وقد  تقليل مدة اإلصابة 
في الوقاية من إصابة الطفل باإلسهال الشديد 

في المستقبل. 

الوقاية من مرض الكولريا

الكوليرا  بمرض  اإلصابة  من  الوقاية  يمكن   
من خالل اتباع مجموعة من النصائح، وفيما 

يأتي بيان بعض منها:
ويجب  والصابون:  بالماء  اليدين  غسل  ـ 
عشرة  خمس  عن  تقل  ال  لمدة  اليدين  غسل 
الماء  توافر  عدم  حال  وفي  متواصلة،  ثانية 
الذي  اليدين  استخدام مطهر  يمكن  والصابون 
ويجدر  اليدين،  لغسل  الكحول  على  يحتوي 
القيام بذلك خاصةً قبل تحضير وتناول الطعام، 

بأحد  العناية  وبعد  المرحاض،  استخدام  وبعد 
المرضى المصابين بالمرض. 

استخدام  خالل  من  اآلمنة:  المياه  شرب  ـ 
والمغلقة بإحكام،  الُمعبّئة مسبقاً  المياه  عبوات 
لمدة ال تقل  المغلّي  الماء  أو من خالل شرب 
الماء  توفر  عدم  حال  وفي  كاملة،  دقيقة  عن 
المغلّي أو اآلمن يمكن تطهير الماء من خالل 
إضافة الكلور بمقدار نقطتين لكل لتر من الماء 
ليصبح  دقيقة  ثالثين  عن  تقل  ال  لمدة  وتركه 
آمناً لالستخدام والشرب، ويجب الحرص على 
األسنان،  تنظيف  خالل  اآلمن  الماء  استخدام 
وتحضير الطعام، وتحضير الماء المثلج كذلك. 
تجنب  يجب  جيداً:  المطبوخ  الطعام  تناول  ـ 
تناول الطعام من الباعة المتجولين، وال بُدّ من 
التأّكد من طبخ الطعام جيداً، كما ويجدر تجنب 
تناول الخضار والفواكه إال في حال التأكد من 
باإلضافة  نفسه،  الشخص  قِبَل  من  تقشيرها 
إلى تجنب تناول الوجبات البحريّة التي ال يتم 

طبخها بشكٍل جيد كالمّحار وغيرها.

د. نديم عثمان

يُؤدي التهاب البلعوم واللوزتين إلى الكثير من 
حاالت المرض خالل مرحلة الطفولة، وكذلك 

في مرحلة البلوغ.
يُعتبر هذا المرض في حال كان جرثومي نادر 

الحدوث لدى األوالد تحت عمر سنتين.

أعراض التهاب البلعوم واللوزتني

ـ آالم في البلعوم.
ـ آالم أثناء البلع.

ـ الحمى.
ـ آالم في الرأس.
تقيؤات متكررة.
آالم في البطن.

أسباب وعوامل خطر التهاب 
البلعوم واللوزتني

هناك العديد من األسباب والعوامل التي تؤدي 
إلى اإلصابة بالتهاب البلعوم واللوزتين.

1ـ أسباب التهاب البلعوم واللوزتين:
البلعوم  اللتهاب  رئيسيان  سببان  هناك 

واللوزتين:
حاالت  معظم  تحدث  الفيروسية:  العدوى  ـ 
لعدوى  نتيجة  والبلعوم  اللوزتين  التهاب 
بالمضادات  العالج  فإن  لذلك  فيروسية، 

الحيوية ال تكون ذات فائدة.
اللوزتين  التهاب  تُسبب  التي  الفيروسات  ـ 

والبلعوم هي:
ـ فيروس اٍيبشتاين بار.

ـ فيروس الهربس البسيط.
ـ الحمة الغدية.

ـ الفيروسات المعوية.
ـ فيروسات النزلة الوافدة.

ـ الفيروسات المكللة.
ـ الفيروسات نظيرات الوافدة النازلة.

ـ الفيروسات األنفية وغيرها من الفيروسات.
ـ العدوى البكتيرية.

الموجب  النوع  من  جرثومة  هي  أ  العقدية  ـ 
الجرثومة  جدار  يحتوي  حسب صيغة غرام، 
على مستضدات مختلفة التي يُمكن بواسطتها 
مجموعات،  إلى  أ  العقدية  الجراثيم  تصنيف 
الجرثومة  من  للعدوى  التعرض  بعد  فمثاًل 
العقدية أ تظهر في الجسم أجسام مضادة خاصة 
بنوع معين من البروتين م، لكن ليس بإمكان 
بعدوى  اإلصابة  منع  المضادة  األجسام  هذه 
مختلف،  م  بروتين  لها  التي  العقدية  الجراثيم 
حاالت  تتكرر  أن  الممكن  من  فإنه  لذلك 
اإلصابة بالتهاب اللوزتين والبلعوم عدة مرات 
خالل الحياة، وتكون هذه اإلصابات ناتجة عن 
الجراثيم  من  مختلفة  بسالالت  العدوى  تلقي 

العقدية أ.
2ـ عوامل الخطر:

من أبرز عوامل الخطر ما يأتي:
ـ العمر: ينتشر باألساس بين األوالد بعمر 5 

- 15 عاًما.
من  ذلك  بشدة:  المرض  لمسبب  التعرض  ـ 

خالل التواجد داخل الحضانة مثاًل.

مضاعفات التهاب البلعوم 
واللوزتني

من الممكن أن تؤدي اإلصابة بالجرثومة إلى 
المضاعفات، مثل:

ـ الخراج في اللوزتين.
ـ التهاب األذن الوسطى.
ـ التهاب الجيوب األنفية.

ـ التهاب المفاصل الروماتيزمي الحاد.
ـ التهاب التأمور.

ـ التهاب عضلة القلب.
ـ التهاب الشغاف.

ـ التهاب كبيبات الكلى.
ـ االضطراب الوسواسي القهري لدى األطفال 

والمراهقين.

تشخيص التهاب البلعوم 
واللوزتني

خالل  من  التشخيص  يتم  البدني:  الفحص  1ـ 
تضخم في العقد اللمفاوية الموجودة في الرقبة، 
البلعوم، أو التهاب في  أو احمرار منتشر في 
اللوزتين مع ظهور بقع بيضاء أو صفراء في 

حال اإلصابة البكتيرية.
جدًا  المهم  من  المخبرية:  الفحوصات  2ـ 
تشخيص المسبب للمرض في المختبر اعتمادًا 
يُمكن  الحاالت  أغلب  في  الزراعة،  على 
لوجود  سريع  فحص  على  أيًضا  االعتماد 
تفادي  أجل  من  وذلك  العقدية،  المستضدات 
حاجة  ال  والذي  الحيوية،  بالمضادات  العالج 
ناتج  غير  تلوث  الحديث عن  يكون  عندما  له 

عن اإلصابة بالجرثومة العقدية أ.

عالج التهاب البلعوم واللوزتني

يتم عالج التهاب البلعوم اللوزتين على النحو 
اآلتي:

في  الفيروسي:  اللوزتين  التهاب  عالج  1ـ 
للقضاء  عالج  المريض  إعطاء  يتم  ال  العادة 
األعراض  معالجة  يتم  فقط  الفيروس،  على 

التي يشكو منها.
يُساهم  البكتيري:  اللوزتين  التهاب  عالج  2ـ 
بالجراثيم  العدوى  عن  الناتج  التلوث  عالج 
في  الحيوية  المضادات  بواسطة  أ،  العقدية 

يمنع  كما  بالمرض،  اإلصابة  مدة  تقصير 
من  ويُقلل  الموضعية،  المضاعفات  حصول 
احتمال اإلصابة بمرض الحمى الروماتزمية، 
يُمكن  التي  الزمنية  المدة  العالج  يُقلص  كذلك 
المحيطين  إلى  العدوى  نقل  خاللها  للمريض 

به.

العالج األويل اللتهاب اللوزتني 
والبلعوم األويل

تُعتبر جميع أنواع الفيروسات العقدية أ حساسة 
الدواء  هو  البنسلين  فإن  ولذلك  للبنسلين، 
المصابين  والبالغين  األوالد  لعالج  المفضل 
لكن  أ،  العقدية  الجرثومة  عن  الناتج  بالتلوث 
على الرغم من االتفاق في مختلف أنحاء العالم 
للبنسلين،  أ حساسة  العقدية  الجراثيم  أن  على 
البنسلين  فشل  إلى  تُشير  تقارير  هنالك  فإن 
بعالج التهاب اللوزتين العقدي لدى% 10 - % 

25 من المرضى.
يؤدي إنتاج هذه الجراثيم إلنزيم بيتا الكتاماز 
الجراثيم  لنجاة  وبالتالي  البنسلين،  لتفكيك 
االلتهابات  يُعالج  من  هناك  لذلك  أ،  العقدية 
اللوزية المتكررة الناتجة عن الجراثيم العقدية أ 
بواسطة أدوية أخرى، مثل: السيفالوسبورينات 
الكلينداميسين، أو أدوية  الثاني، أو  الجيل  من 

من عائلة الماكروليدات.

العالج الثانوي التهاب البلعوم 
واللوزتني

زائدة  حساسية  المريض  لدى  كانت  إذا  1ـ 
مثل:  بأدوية،  استبداله  الممكن  فمن  للبنسلين 

اإلريثروميسين، واألزثروميسين.
بواسطة  العقدي  البلعوم  التهاب  يتم عالج  2ـ 
ثم  ومن  أيام،   10 لمدة  البنسلين  تناول 

األزيثروميسين مدة 3 أو 5 أيام.
3ـ استئصال اللوزتين

بشكٍل  المتكررة  اللوزتين  التهابات  تنتشر 
واسع، ويُشكل عالجها تحديًا أمام األطباء.

في الماضي كان عالج هذه االلتهابات المتكررة 
وبواسطة  األمد،  طويل  عالج  خالل  من  يتم 

عمليات جراحية الستئصال اللوزتين.
لكن كل هذه الطرق العالجية فشلت، حيث كان 
يتم تشخص وجود الجرثومة في البلعوم لدى % 
15 - % 30 من المرضى بعد انتهاء العالج، 
من الممكن أن يكون سبب فشل العالج ناتًجا 
الكافي  بالشكل  المريض  استجابة  عدم  عن 
الموجودة  الجراثيم  بعض  تفكيك  أو  للعالج، 
في الفم التي تنتج البيتا الكتاماز للبنسلين، أو 
نوع  بعدوى من جرثومة من  بسبب اإلصابة 

آخر.
4ـ في حال وجود التهابات متكررة في البلعوم 
العائلة  ألفراد  مزرعة  فحص  إجراء  يجب 
استئصال  إمكانية  في  النظر  أو  وعالجهم، 

اللوزتين.

الوقاية من التهاب البلعوم 
واللوزتني

ـ غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.
ـ عدم مشاركة األدوات الخاصة مع اآلخرين.

ـ استبدال فرشاة األسنان بعد اإلصابة المسبقة 
بالتهاب اللوزتين.
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روناهي / قامشلوـ  منذ سنوات ويحاول االتحاد الرياضي 
المالعب  بطوالت  في  األوضاع  ضبط  الجزيرة  بإقليم 
للكثيرين  مربحة  تجارة  أصبحت  أنها  بداعي  المغطاة 
بشكٍل  الرياضية  األخالق  وعن  المألوف  عن  وخرجت 
خاص، ولكنه لم ُيفلح حتى اآلن، فهل ُيفلح من اآلن 

وصاعداً؟.

هل ينجح االتحاد الرياضي بوقف االستغالل المادي في 
بطوالت المالعب المغطاة؟

منتخب الجزيرة للسيدات لم يتشكل بعد!

لكرة  ودورات  بطوالت  دوري  بشكٍل  تقام 
بإقليم  المغطاة  المالعب  في  للسداسيات  القدم 
على  تُعد  كانت  المالعب  وهذه  الجزيرة، 
 ،2020 عام  بدايات  مع  ولكن  اليد،  أصابع 
بدأ عددها في ازدياد، كما أن هناك العديد من 
هذه  وأصبحت  حالياً،  التجهيز  قيد  المالعب 
المالعب مكاناً للتجمعات البشرية وال أحد ضد 
االستفادة والربح المالي ألصحابها فهم دفعوا 
المشاريع،  هذه  في  الدوالرات  من  اآلالف 
وأن  طوره  عن  األمر  يخرج  أن  دون  ولكن 
في  ترى  التي  للفرق  االستغالل  حالة  تصل 
ممن  هم  الذين  لالعبيها  تنفيساً  المشاركة 
في  المالعب  لهذه  ويأتون  النهار  في  يعملون 
البطوالت  في  المشاركة  بغرض  إما  المساء، 
يومية،  ساعية  عبر حجوزات  ودياً  اللعب  أو 

بهدف الترفيه والراحة من العمل نهاراً.
طبعاً الدوريات تقام في كافة المالعب، ولكن 
تنظم  من  هي  جميعها  في  اإلدارات  ليست 
إلى  ملعب  من  يختلف  فاألمر  البطوالت، 
تشرف  من  هي  إدارتها  مالعب  فهناك  آخر، 
بعض  مع  وبالتنسيق  البطوالت  إقامة  على 
الرياضيين، ومنها تأخذ حق حجوزاتها فقط، 
وال تتدخل في قيمة االشتراكات واألرباح في 
هذه الدوريات وتتركها للجنة المنظمة والفرق.
بشكٍل  تستشري  الفساد  رائحة  باتت  ومؤخراً 
أرباح  خالل  من  البطوالت  بعض  في  كبير 
خيالية منها، فقد فاق عدد الفرق المشاركة الـ 
مبلغ 100  االشتراكات من  وباتت  فريقاً   80
انتقاد  حالة  خلق  مما  ل.س،  ألفاً   150 إلى 
وبدأت  البطوالت،  هذه  على  للقائمين  واسعة 
بعض الشخصيات الرياضية والمشاركين في 
للفرق  االشتراكات  قيمة  تنتقد  البطوالت  هذه 
تجارة  إلى  تحولت  وأنها  الدوريات،  هذه  في 

أكثر مما هي رياضة.
الرياضي  لالتحاد  كثيرة  شكاوى  ووصلت 
صفحات  على  ظهرت  وكما  الجزيرة  بإقليم 
عامة  استياء  حالة  االجتماعي،  التواصل 
الفرق  من  المطلوبة  االشتراكات  مبلغ  من 

للمشاركة في البطوالت والدورات في بعض 
المالعب المغطاة »سداسيات« بإقليم الجزيرة، 
الحجوزات  ساعات  تسعيرة  إلى  باإلضافة 
االتحاد  حاول  أثرها  وعلى  فيها،  للمواطنين 
مختلفة،  بطرق  التدّخل  السابق  في  الرياضي 

ولكن دون جدوى، فهل سينجح هذه المرة؟.
 ،2021 عام  من  األول  كانون  شهر  في 
بتحديد أسعار  أصدر االتحاد الرياضي قراراً 
بإقليم  المغطاة  المالعب  في  الحجوزات 

الجزيرة، وكانت على الشكل التالي:
1- من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 عصراً  بـ 

20000 ألف ل.س. 
ب  ليالً   12 ولغاية  4عصراً  الساعة  من   -2

25000 ألف ل.س.
3- في حال المخالفة يتعرض الملعب للمسائلة 

القانونية. 
4- االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة يستقبل 

الشكاوى بهذا الصدد. 
5- يُطبق هذا القرار اعتباراً من 2022/1/1

للتوضيح

ل.س,  ألف   )20( صباحاً  األعلى  الحد   
ل.س  الواحدة  للساعة  ألف   )25( ومساًء 
تحديد  وسيتم  وكما  المغطاة،  المالعب  ضمن 
القيمة الساعية لكل ملعب على حدة، بعد قيام 
وتقييم  الملعب  بمتابعة وضع  المنشآت  مكتب 
مدى جهوزيته وعلى أساسه يتم تحديد القيمة 

الساعية للحجز ضمن الملعب.

تخّبط من قبل االتحاد الريايض

لوقف  التدّخل  الرياضي  االتحاد  حاول  بعدها 
والتي  االشتراكات  بقضية  الفرق  استغالل 
بالظروف  مقارنةً  جداً  كبيرةً  مبالغها  كانت 
مبلغ  دفع  إلى  ووصلت  بالمنطقة،  المعيشية 

الدوريات،  أحد  في  اشتراك  رسم  ألف   150
الملعب؟،  وأجرة  التحكيم  أجور  غير  هذا 
قبل  الرياضي  االتحاد  أصدر  الصدد  وبهذا 
حوالي عام قراراً بتبنيه رعاية كافة البطوالت 
الرياضيين  وفرح  المغطاة،  المالعب  في 
سرعان  ولكن  الخبر،  لهذا  الفرق  ومسؤولي 
بضعة  حتى  يدم  ولم  القرار  هذا  تبخر  ما 
المالعب  وإدارات  اللجان  وعادت  أيام، 
في  الفرق  بعضها  ولتستغل  البطوالت  بإقامة 
كبيرة  مبالغ  وتفرض  تقيمها،  التي  البطوالت 

كرسم اشتراك في الدوري.
كبيرة،  اشتراكات  تفرض  باتت  ذكرنا  وكما 
المشاركة  وقاطعت  كافة  الفرق  اتفقت  فلو 
معمم  الكالم غير  بأن  وننوه  ذلك،  لما حصل 
على كل أصحاب المالعب واللجان التي تقيم 
لكرة  المغطاة  المالعب  في  شعبية  بطوالت 

القدم.
جديد  من  القضية  وصلت  المحصلة  في   
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  لمكاتب 
ومؤخراً طلب اجتماعاً مع أصحاب المالعب 
االتحاد  بين  االجتماع  وجرى  المغطاة، 
المغطاة،  المالعب  وأصحاب  الرياضي 
 50 مبلغ  وطرح  مطولة  نقاشات  وحصلت 
ألف ل.س كاشتراك للفرق في البطوالت، وأن 
ال يتجاوز أي اشتراك للمبلغ المذكور، ولكن 
وعبر صفحته  بعدها  الرياضي  االتحاد  ظهر 

الرسمية بمنشور وجاء فيه:

على كافة المالعب والصاالت الرياضية:
1- تحديد عدد الفرق المشاركة بالدوريات.

ستلعب  التي  المباريات  لعدد  جدول  تقديم   -2
في الدوري.

3- تحديد أجور الحكام. 
حسب  الملعب  حجوزات  رسم  تحديد   -4

التسعيرة المعلنة من قبل االتحاد الرياضي. 
5- تحديد الجوائز المقدمة مع تحديد سعر كل 

جائزة على حدة. 
للدوري  المنظمة  اللجنة  أعضاء،  تحديد   -6

على أن ال يتجاوز الخمسة أعضاء.
7- كل ملعب مسؤول عن اإلعالن عن البطولة 

عبر الصفحة الخاصة بالملعب.
بعد  المشاركة  الفرق  اشتراك  رسم  يحدد   -8

دراسة الوضع المالي حسب ما ورد أعاله.
9- ضرورة الحصول على موافقة قوى األمن 
الداخلي لكل بطولة بعد الحصول على موافقة 

االتحاد.
10- في حال وجود راعي للدورة يُلغى رسم 

االشتراك.
أي  االتحاد  يحدد من  لم  الرقم 8  في  البند  أن 
وهنا  مجدداً،  للجنة  الحرية  يترك  مما  مبلغ 
تعود القضية لنقطة الصفر، وقد يكون ما ذُِكر 
يدعو  كان  ما  بحيث  جيد،   10 رقم  البند  في 
وبنفس  للبطوالت  راعي  وجود  هو  للسخرية 

الوقت كان هناك رسم اشتراك وأجور تحكيم 
يتواجد  فكيف  الفرق؟  على  ملعب  وأجور 
راعي للبطولة ويتم أخذ كل ما ذكر من الفرق؟ 
قضية فساد واضحة لم يتم محاسبة أحد عليها 

حتى اآلن؟.
استطاع  هل  ونراقب  لفترة  ننتظر  سوف 
لجم  القرارات  هذه  وعبر  الرياضي  االتحاد 
ستكون  أم  للبطوالت؟  والمستغلين  الفاسدين 
مثل السابق مجرد قرارات وتتبخر وتذهب في 

مهب الريح؟.
وأخيراً نستطيع أن نتحدث عن خطوة أخرى 
في  التدّخل  الرياضي  االتحاد  فيها  حاول 
منع  وهي  الخاصة،  بالمالعب  البطوالت 
في  اللعب  من  الجزيرة  إقليم  أندية  العبين 
البطوالت ضمن المالعب المغطاة إال بموافقة 
يطبق  لم  أيضاً  القرار  وهذا  أنديتهم،  إدارة 
االتحاد  أعين  من  مرمى  على  اختراقه  وتم 
هي  العجيبة  المفارقة  ولكن  نفسه،  الرياضي 
مادة ضمن  أو  قرار  أو  بند  أي  يوجد  ال  بأنه 
القانون الناظم للعمل الرياضي تخول االتحاد 
حال  في  األندية  بالعبين  للتدخل  الرياضي 
مشاركتهم في بطوالت غير رسمية مع الفرق 
الشعبية دون إذن إدارات نواديهم، ألن األندية 
وهي  الموضوع،  بهذا  الكفيلة  هي  وإداراتها 
قادرة على وضع شروطها ضمن العقد المبرم 
التصّرف  لالتحاد  يجوز  وال  الالعب،  مع 

والتدّخل ومنع الالعبين من هذا األمر.

إقامة  األفق  في  تُلوح  ـ  قامشلو   / روناهي 
شمال  في  نوعها  من  األولى  هي  بطولة 
القدم، وذلك في  وشرق سوريا لسيدات كرة 
ولكن  المقبل،  األول  تشرين  شهر  من   25
قبل  من  استعدادات  أي  اآلن  حتى  تظهر  لم 
منتخب سيدات إقليم الجزيرة والذي لم يتشكل 

باألساس حتى اآلن.
الشباب  لهيئة  البطوالت  روزنامة  وضمن 
والرياضة في شمال وشرق سوريا ستقام في 
وهي  القدم  كرة  لسيدات  بطولة  القادم  الشهر 
األولى من نوعها وتستعد سيدات الرقة وإقليم 
الفرات )كوباني( منذ فترة لهذه البطولة، ولكن 
من  وال  استعدادات  »ال  الجزيرة  إقليم  في 

يحزنون؟«.

أعوام نناشد بدون فائدة

في عام 2018 وكما العادة صحيفتنا روناهي، 
الجهات  قبل  من  حتى  التفكير  قبل  طالبت 
لسيدات  منتخب  تشكيل  بضرورة  المعنية 
الرسمية  البطوالت  بدء  بعد  القدم، وذلك  كرة 

المغطاة  المالعب  ضمن    ،2017 عام  في 
المنتخب  »السداسيات«، وعلى أن يكون هذا 
مخوالً للعب بالبطوالت السورية أي المشاركة 
الجهاد والخابور وعامودا،  أندية مثل  بأسماء 
وحالياً رخص نادي جديد على شاكلة األندية 

المذكورة وهو نادي الهالل.
المنتخب في حال ُشِكل ستكون له فوائد كثيرة، 
ومنها الخالص من استغالل البعض لالعبات 
كالربح  الشخصية  لمصالحه  األنثوية  والكرة 
بين  الصراعات  من  أيضاً  واالنتهاء  المادي، 
وهي  للسيدات،  الجزيرة  إقليم  أندية  إدارات 
برعاية  تقام  التي  البطوالت  في  تشارك  التي 
الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
وشرق  شمال  في  في  الذاتية  لإلدارة  التابع 
على  بالتوافق  أيضاً  العمل  ويتطلب  سوريا، 
آلية المشاركة في الدوريات السورية التي تقام 
تحت مظلة االتحاد »العربي« السوري التابع 

لحكومة دمشق.
أساسي  منتخب  تشكيل  في  ضير  ال  وحتى 
المواهب  عدد  زيادة  بسبب  رديف،  وآخر 

الكروية لإلناث في مناطق إقليم الجزيرة.

الموسم  في  للطرح  عادت  الفكرة  أن  ورغم 
2020 ـ 2021، وذلك مع إقامة أول بطولة 
كروية على المالعب المكشوفة بـ 11 العبة 
الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
وكنقلة نوعية عبر تلك البطولة للكرة األنثوية 
من المالعب الصغيرة والمغطاة »سداسيات« 
الفكرة  ولكن  العبة،   11 وبـ  المكشوفة  إلى 
تبخرت بعد الخروج من االجتماع التحضيري 

للدوري بنفس الموسم؟.
إقامة بطولة في 25 تشرين  تثبيت  واآلن مع 
األول القادم من قبل هيئة الشباب والرياضة في 
شمال وشرق سوريا، ومع انطالق استعدادات 
المنتخبات األخرى للمشاركة، نجد غياب تام 
للتحضير للمشاركة بهذه البطولة وخاصةً لدى 
ستة  حوالي  لديه  يتوجد  والذي  الجزيرة  إقليم 
ولكن  القدم،  لكرة  سيدات  لفرق  حالياً  نوادي 
على  يعول  الرياضي  االتحاد  يبدو  ما  على 
النوادي وخاصةً مع  العبات جاهزات ضمن 
دعوة 12 العبة من أندية إقليم الجزيرة وهن:

سيانت  عثمان،  الفا  محمد،  آهين  محمد،  آية 
جلنار  حاجي،  دريا  رسول،  سيدرا  عمر، 
إسماعيل،  دلناي  رسول،  سيدرا  المصطفى، 

دالف حسين، خديجة إبراهيم، همرين علي.
في  داخلي  لمعسكر  استدعيت  القائمة  وهذه 
غرب  بطولة  في  للمشاركة  استعداداً  دمشق 
آسيا للشابات، والتي ستقام ما بين 15 وحتى 

25 تشرين األول المقبل.
في  معسكره  للشابات  السوري  المنتخب  وبدأ 
11 من شهر أيلول الجاري ليستمر لغاية 13 

من شهر تشرين األول المقبل.
وحتى لو كان هناك جاهزية من قبل الالعبات 

في إقليم الجزيرة، ال يجوز عدم تشكيل منتخب 
البطولة  في  للمشاركة  باستعداداته  والبدء 
المقرر أن تنطلق في 25  القادمة، والتي من 
بشمال وشرق  الرقة  مدينة  في  األول  تشرين 
سوريا، ومعضلة تشكيل منتخب إقليم الجزيرة 
للسيدات يتطلب حلها وعدم االستمرار بتجاهل 
الخطوة وذكرنا أهمية تشكيل منتخب للسيدات 
برزَن  نجمات  وجود  مع  وخاصةً  اإلقليم  في 

على مستوى سوريا بشكٍل عام.

القتال  حدة  تصاعدت  األخبارـ   مركز 
الموالية  والقوات  الروسية،  القوات  بين 
القوات  وبين  جهة،  من  دونباس  في  لها 
األوكرانية من جهٍة أخرى، وذلك مع قرب 
دخول الحرب الجارية في أوكرانيا شهرها 
الثامن، وبهذا الصدد أوردت شبكة “سي.

أّن  لها،  تقريٍر  في  األمريكية  إن.بي.سي” 
هذه  إلنهاء  قوية  فرصٍة  أمام  بات  العالم 
بات  أنه  إلى  كذلك  أشارت  لكنها  الحرب، 

يواجه الخطر األكبر في هذه اللحظة.
 خيارات الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ولهذا  معدومة،  شبه  باتت  األرض  على 
الشامل،  الدمار  أسلحة  استخدام  فإن خطر 
يتزايد  أوكرانيا  في  النووي  السالح  وبينها 
وإرباك  أوكرانيا،  إلخضاع  باستمرار، 

حلفائها، حسب ما يراه التقرير.
تحذيٌر سبقه آخر من قبل الرئيس األمريكي 
جو بايدن، إزاء استخدام روسيا أسلحةً غيَر 

تقليدية في أوكرانيا، 

في حين حذر الرئيس االمريكي جو بايدن 
في وقت سابق من استخدام روسيا ألسلحة 
إن  ذاته،  الوقت  في  مبينا  تقليدية«  »غير 
قاسياً،  سيكون  وقتها  روسيا  على  الرد 
ولوح بوتين باستخدام مزيد من القوة حيال 

تعرض بالده لمزيد من الضغوط.
المشتركة  األمريكية  األركان  هيئة  رئيس 
األحد  يوم  دعا  جهته  من  ميلي،  مارك 
في  المتمركزة  األمريكية  القوات  الفائت، 
بولندا، إلى االستعداد خشيةً من ردٍّ روسّيٍ 
القوات  تعرض  بعد  وبخاصة  محتَمل، 
الروسية لخسائر فادحة في بعض الجبهات 

واالنسحاب من بعضها اآلخر.
ضرباتها  من  روسيا  صعّدت  وقد  هذا 
األيام  خالل  المدنية  التحتية  للبنية  الجوية 
القليلة الماضية، في الوقت الذي تواجه فيه 
انتكاساٍت على الخطوط األمامية في مواقَع 
تقارير  حسب  وخيرسون،  خاركيف  مثل 
إخبارية ومعلومات استخباراتية في وزارة 

الدفاع البريطانية.

تقارير: جينا أميني توفيت إثر ضرب على 
رأسها، ورقعة المظاهرات تتسع

»نساء شعاع الشمس« تنفذ عملية انتقامية ضد 
االحتالل التركي

تقرير أمريكي: قصف 
أوكرانيا بالسالح النووي قد 

يكون خيار بوتين األخير

وفاة  تداعيات  تزال  ما  األخبارـ   مركز 
إيران  في  مهسا«  أميني-  »جينا  الشابة 
وبخاصة  تتعاظم،  اإليراني  األمن  يد  على 
تؤكد  دامغة،  وتقارير  دالئل  ظهور  بعد 
إلى  أدى  الذي  الشديد  للضرب  تعرضها 

وفاتها. 
ففي حين قالت الشرطة اإليرانية، أن »جينا 
من  توقيفها  بعد  قلبية  نوبة  عقب  توفيت   «
نشطاء  إن  إال  األخالقية،  الشرطة  قبل 
تمكنوا من اختراق أنظمة الحاسوب الخاص 
العالج؛  الضحية  فيه  تلقت  الذي  بالمشفى، 
 ،)CT( ليتضح في التصوير التوموغرافي
إصابة  من  المشترك،  الصحي  التقرير  في 
جينا أميني بشقوق، وكسور في رأسها؛ ما 
في  )تورم  دماغية  وذمة  بحدوث،  تسبب 

الدماغ(؛ ما أدى لفقدانها حياتها.
وبسبب  أنه  المقطعي،  التقرير  في  ُكشف 
المضاعفات الناجمة عن الضربات القوية، 

ووجود كسور وتشققات في الجانب األيمن 
وكالة  حسب  أميني،  جينا  رأس  عظم  من 
في  التأكيد  جاء  كما  الدولية،  إيران  أخبار 
الرئتين،  الى  دماء  دخول  على  التقرير 
تعرض رأسها  وبعد  عليهما،  الماء  وتراكم 

لضربات قوية، دخلت في غيبوبة.
أوضحت  قد  كانت  أميني«  »جينا  عائلة 
جينا  إسعاف  في  تأخر  الطبي  التدخل  إن 
معالجتها  يتم  ولم  الغيبوبة،  حدوث  عند 
وزير  ادعاءات  زيف  لتكشف  الفور،  على 
الداخلية اإليراني أحمد فاهيدي، وادعائه أنه 
تم التدخل فوراً ومعالجة جينا أميني بالوقت 
المناسب، بينما ادعت جهات أمنية أخرى، 
إن جينا أميني تعاني منذ صغرها من مرض 
تلك  زيف  العائلة  وأكدت  والقلب،  الصرع 

االدعاءات.
ليلة  إيرانية  مدن  شهدت  أخرى  جهة  من 
الفائتة   2022-9-19 الثالثاء  االثنين/ 
طهران  في  وخصوصاً  جديدة،  تظاهرات 
إثر  »جينا«  الشابة  بوفاة  تنديداً  ومشهد، 
توقيفها من جانب “شرطة األخالق”، فيما 
لحقوق  الكردية  “هنغاو”  منظمة  ذكرت 
النار على  أن قوات األمن فتحت  اإلنسان، 

المتظاهرين في المنطقة الكردية اإليرانية.
رأس  مسقط  سقز  مدينة  في  محتجان  وقُتل 
أن  ذكرت  التي  المنظمة،  وفق  الشابة، 
ديفانداريه  بلدتي  في  قضوا  اآلخرين، 
بإصابة  المنظمة  أفادت  كما  ودهجوالن، 

يقل عن 250  75 شخصا، واعتقال ما ال 
شخصا في عدد من المدن.

فيديو،  مقاطع  الحقوقية  المنظمة  ونشرت 
وجرحى  قتلى  تظهر  إنها  قالت،  وصورا، 
من  الثالث  اليوم  خالل  واعتقاالت 
المظاهرات في مدن بروجهالت كردستان.

المعروفة  األخالق”،  “شرطة  أن  يُشار، 
باسم “غاشت إرشاد”، تفرض على النساء 
بينها  الملبس،  على  مشددة  قيوداً  إيران  في 
فوق  قصيرة  معاطف  ارتداء  من  منعهن 
أو سراويل ضيقة وسراويل جينز  الركبة، 
بها ثقوب، إضافة إلى المالبس ذات األلوان 

الفاقعة.
وبالعودة إلى المظاهرات، بينت مقاطع فيديو 
جيالن،  محافظة  عاصمة  َرْشت  مدينة  من 
الماضية،  الساعات  خالل  شهدت  التي 
عمليات كر وفر بين المتظاهرين، ورجال 
فرار  الباسيج،  قوات  بينهم  من  األمن، 
عناصر أمنية من أمام المحتجين الغاضبين، 
فيما هتفت بعض النساء “الموت للجمهورية 

اإلسالمية”، و” الموت لوالية الفقيه”.
حركات  الطالب  مئات  أطلق  بالتزامن، 
احتجاجية في جامعات عدة بالعاصمة، بينها 
مطالبين  بهشتي،  وشهيد  طهران  جامعتا 
السلطات بـ” إيضاحات” بشأن وفاة الشابة، 
احتجاجياً  تجمعا  مشهد  شهدت  ذلك،  إلى 

مماثالً، حسب ما ذكرت وكالة “تسنيم”.

مركز األخبارـ أعلنت مبادرة “نساء شعاع 
الشمس” عن إضرامها النيران في مصنع 
كيمياوي في بالكاسير، ضد الهجمات، التي 
يشنها االحتالل التركي باألسلحة الكيمياوية 

على الكريال.
مكتوب،  بيان  خالل  المبادرة  وأعلنت  هذا 
إنها قامت في 17 أيلول، باستهداف مصنع 
ناحية  في  التركية  للدولة  عائد  كيمياوي 
برهانية في بالكاسير، وأضرمت فيه النيران 

من اتجاهين.
تراقب  كانت  إنها  المبادرة،  وأوضحت 
للعملية  ونتيجة  طويلة،  لفترة  المصنع 

كما  بالكامل،  المصنع  احترق  المنسقة، 
ضد  العملية  تنفيذ  تم  أنه  المبادرة  وأكدت 
دولة  تشنها  التي  الكيمياوية،  الهجمات 
زاب،  في  الكريال  على  التركي  االحتالل 

ومتينا، وآفاشين.
ووصفت المبادرة عمليتها بـ “عملية انتقام” 
وذكرت، إن النساء والشبيبة الكرد سيردان 

دائماً على الهجمات الكيمياوية.

مركز األخبارـ أكدت نقابة المحامين في اسرين ان 756 محاميًا في الشرق االوسط وشمال 
أفريقيا تقدموا بطلب للقاء قائد الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن. 

756 محاميًا من الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقدمون 
طلب لزيارة إمرالي

على  اسرين  في  المحامين  نقابة  نشرت 
قالت خاللها:  التوتير تغريدة،  حسابها على 
»تقدم 756 محامياً من المغرب، فلسطين، 
إقليم كردستان، العراق، لبنان، مصر، روج 
العدل  لوزارة  بطلب  واإلردن  سوريا  آفا، 
للمطالبة بلقاء السيد أوجالن، السيد يلدريم، 
انقطعت  الذين  اكتاش  والسيد  كونار  السيد 

اخبارهم عنا منذ فترة طويلة.«
قالت نقابة المحامين في اسرين »أراد رفاقنا 
ولكن  بيان صحافي،  إصدار  السليمانية  في 

تم عرقلته من قبل شرطة السليمانية.
وهذا مثال على مدى العزلة الدولية، ولماذا 

يجب على اإلنسان النضال ضدها.
الكتابي  البيان  أصدروا  الذين  رفاقنا  أكد 
هللا  عبد  السيد  وفلسفة  فكر  أن  والصحفي 
أوجالن تخطت حدود كردستان، أن أوجالن 
التي  لألزمة  ثقة  واألكثر  األقوى  الحل 
رفع  ويجب  كما  األوسط،  الشرق  يعيشها 

العزلة. ونتقدم بالشكر لجميع رفاقنا«.
وفي 14 من أيلول أيضاً أكد 385 محامي 
أنهم  باجتماع صحفي  من 22 دولة مختلفة 
قدموا طلبا لوزارة العدل من أجل اللقاء بقائد 
أوجالن، ووصفوا  الكردي عبد هللا  الشعب 
»عزلة  بالـ  الطلب  في  إمرالي  في  يتم  ما 

خاصة وتمييزية.«
باشور كردستان حملة من أجل  وبدأت في 
نفس الهدف، حيث أرادت اللجنة التحضيرية 
محكمة  أمام  صحفي  ببيان  االدالء  للحملة 
قبل  من  البيان  عرقلة  تم  ولكن  السليمانية، 

الشرطة.
وبحسب اللجنة، وقع 44 محامياً من مناطق 
مختلفة في باشور كردستان من أجل الذهاب 

الى إمرالي.
ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع صحفي في 
إحدى المراكز بخصوص الحملة في األيام 

المقبلة.
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روناهي/ الدرباسية -عّبر أهالي الدرباسية، عن غضبهم ورفضهم حيال ما يتعرض له 
القائد عبد اهلل اوجالن في سجن إيمرالي، وأكدوا أن ما يتعرض له القائد أوجالن من 
عزلة وتجريد يتعارض مع قوانين دولة االحتالل التركي نفسها، ناهيك عن معارضة 

العزلة للعهود والمواثيق الدولية كلها.

أهالي الدرباسية: شعوب الشرق األوسط كلها معنية 
بالدفاع عن حرية القائد عبد اهلل أوجالن الجسدية

شادي اإلبراهيم: حزب االتحاد الديمقراطي تعزيز 
للوحدة الوطنية وتحقيق لإلرادة الشعبية

بعد عقد ملتهب من الخالفات، ما سر االنعطافة 
التركية نحو دمشق؟

غاندي إسكندر

السوري،  الجماهيري  الحراك  انطالقة  منذ 
المطالب بالتغير السياسي الجذري في سوريا، 
تدخلت العديد من الدول اإلقليمية في سوريا، 
منها مناصرة لحكومة دمشق كإيران وروسيا، 
ومنها من أظهرت نفسها بنوايا مبيته؛ من أجل 
السيطرة على القرار السوري، وفرض التبعية 
عليه؛ بغية تحقيق مآربها التوسعية على حساب 
سوقت  التي  )كتركيا(  السورية  الجغرافية 
وعلى  ساستها،  خطابات  خالل  من  نفسها 
رأسهم رئيس حزب العدالة والتنمية، ورئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على 
أن تركيا حكومة وشعباً مؤيدة لتطلعات الشعب 
المشروعة،  إرادته  عن  ومدافعة  السوري، 
وسد  المسلم،  السوري  الشعب  نصيرة  وأنها 
حال  في  الطائفية  دمشق  حكومة  ضد  منيع 
مساسها بالشعب، شعارات أعطت انطباعا لفئة 
من السورين، والسيما المحسوبون على التيار 
اإلخواني، أن أسد السنة )أردوغان( قد حسم 
أمره، في أنه سيحرر سوريا من النصيريين، 
تلو  الواحدة  السورية  المدن  والكفرة، وسيفتح 
الملقب  الثاني  محمد  سلفه  فتح  كما  األخرى، 

بالفاتح القسطنطينية. 
 

خطوط أردوغان الحمراء

بين  الضحايا  وسقوط  العنف،  منحى  مع 
السلمية  المظاهرات  خالل  المتظاهرين 
وبتحسين  وبالتغيير،  بالحرية،  المطالبة 
انبرى  والسياسية،  المعيشية  الظروف 
أردوغان مهدداً ومتوعداً حكومة دمشق أكثر 
التي أظهرها  العنتريات  من مرة، كما كثرت 
مواجهة  في  والتنمية  العدالة  مسؤولو حكومة 
تصريحات  أردوغان  وأطلق  دمشق،  حكومة 
وحمص  أحمر،  خط  حماة  »أن  منها  نارية 
األموي،  الجامع  في  وسأصلي  أحمر،  خط 
عسكرية  عملية  وسنطلق  أحمر،  خط  وحلب 
في سوريا بحال قُتل جنودنا، وصبر تركيا بدأ 

في النفاذ«.
بشار  دمشق  حكومة  رئيس  هدد  فأردوغان   
دخل  إذا  السوري  الجيش  »إن  بقوله:  األسد 
وهو  مطلقا  به  يسمح  لن  حماه  أو  حمص، 
الخطوط  هذه  لكن  أحمر«؛  خط  بمثابة 
تماهت،  ما  متفاوتة سرعان  بدرجات  الملونة 
واضمحلت، ولم تمنع الجيش وحكومة دمشق 
من اقتحام أسوار حماة، التي وضع أردوغان 
حولها طوقا من الخطوط الحمراء، في األول 
الحكومة فرض  من آب 2011م واستطاعت 
سيطرتها على المدينة إلى يومنا هذا، واضعة 

الخط األحمر األردوغاني وراء ظهرها، والتي 
األردوغانية  التهديدات  أن  بجالء  أوضحت 
ونفاق  وكذب،  إال،  ليس  تصريحات  مجرد 
يراهن  من  أن  وبرهنت  خلبيه،  وبلطجة 
الشعب  من  التركية  الحمراء  الخطوط  على 
األمل،  بخيبة  سوى  يصاب  لن  السوري، 
فأردوغان ذاك  النجم اإلسالمي الساطع، الذي 
غادر منصة دافوس احتجاجا على كالم رئيس 
واتهمه  بيريز،  شمعون  اإلسرائيلي  الوزراء 
أكثر  في  ُعدّ  والذي  فلسطين،  في  الناس  بقتل 
أحمر« واكتسب  القدس خط  مناسبة »أن  من 
وكان  العربي،  العالم  في  شعبية  إثرها  على 
الحضيض،  إلى  شعبيته  تهاوت  ما  سرعان 
بعد أن تبين زيف شعاراته، فيما بعد، والسيما 
بها،  اشتهر  التي  الحمراء،  الخطوط  المتعلقة 
السوريين  بدماء  المتاجرة  بعد  اآلن  وباتت 
التي  والفلسطينيين، والتسويات والمقايضات، 
جرت بينه وبين بوتين وحكومة دمشق عبارة 
أحاديثهم  في  السوريون  بها  يتهكم  جملة  عن 
الواقعية، واالفتراضية، فها هو بعد كل الدماء 
المسالة التي شارك هو وزبانيته من اإلرهابين 
يسعى  السورية،   األرض  على  إراقتها  في 
جاهدا لفتح أبواب قصره بكامل البروتوكوالت 
للمسؤولين السوريين، ويتمنى أن يصلي قريبا 
في رحاب الجامع األموي بدمشق، لكن صالة 
مشتركة مع رئيس حكومة دمشق بشار األسد 
ويفتح صفحة  الحدوته(  توتة خلصت  )وتوتة 
جديدة مع من كان يصفهم بالمجرمين والقتلة.

مغازلة دمشق والسعي نحو 
التطبيع

بعد  األخيرة، والسيما  اآلونة  في  أنقرة  بعثت 
الثالثية بين كل رجب طيب أردوغان،  القمة 
التي  بوتين،  وفالديمير  رئيسي،  وإبراهيم 
في  طهران  اإليرانية  العاصمة  في  عقدت 
ضمن  الفائت،  تموز  شهر  من  عشر  التاسع 
ورسائل  بإشارات،  أستانا  اجتماعات  مسار 
في  التركية  الرغبة  تتضمن  دمشق،  إلى 
خفف  فقد  دمشق،  مع  العالقات  تطبيع  إعادة 
أردوغان من حدة تصريحاته بشأن األوضاع 
مع  التطبيع  إمكانية  إلى  وألمح  سوريا،  في 
دمشق،  حكومة  مع  العالقات  وإعادة  دمشق، 
أثناء  له  المرافقين  للصحافيين  قال  حيث 
في  كييف  األوكرانية  العاصمة  من  عودته 
»ليس  المنصرم  آب  شهر  من  عشر  الثامن 
السورية؛ ألن  األراضي  في  أطماع  أي  لدينا 
»يجب  وأضاف  لنا«  شقيق  السوري  الشعب 
أن يكون النظام على علم بذلك« كما قال أيضاً 
»ال يمكن مطلقاً استبعاد الحوار والدبلوماسية 
واإلشارات  المواقف،  هذه  تأتي  سوريا«  مع 

المرسلة من قبل أنقرة قبيل خوض أردوغان 
الصيف  ستُجرى  التي  الرئاسية،  لالنتخابات 
لمصلحته  العالقات  تطبيع  يريد  فهو  المقبل، 
االنتخابية وليس لمصلحة دمشق، واسترضاء 
لبوتين الذي كافأ أردوغان بحزمة امتيازات، 
مقابل  والتجارة  الطاقة،  مجالي  في  ومصالح 
حساب  على  سوريا  في  روسيا  نفوذ  تعزيز 
الذاتية  واإلدارة  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
لشمال وشرق سوريا، يأتي هذا الغزل التركي 
لدمشق وسط تجاهل أردوغان موقف الواليات 
لشمال  الذاتية  واإلدارة  األمريكية،  المتحدة 
الماليين من  إرادة  تمثل  التي  وشرق سوريا  
سوريا  قوات  إلى  إضافة  السورية،  الشعوب 
تخوض  التي  التحالف   شريكة  الديمقراطية، 
موجودين  غير  كأنهم  اإلرهابين،  مع  معركة 
لألزمة  حل  أي  أن  متناسياً  الساحة،  على 
السورية، البدّ أن تشارك شرائح المجتمع فيه، 
بعد أن تنسحب قوات بالده، التي تحتل أجزاء 

واسعة من الجغرافية السورية.
  

رس اللهاث األردوغاين

التغيير  سر  أن  المراقبين،  من  العديد  وفق 
من  عقد  بعد  دمشق  من  التركية  المواقف  في 
المقاطعة، والخالفات،  يتعلق بالسياسة الجديدة 
تتزامن  التي  الحاكم،  والتنمية،  العدالة  لحزب 
مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية التركية 
من  تركيا  فيه  تعاني  وقت  في   2023 عام 
مسبوقة  غير  مالية  وأزمة  اقتصادية،  ضائقة 
إضافة إلى طول أمد األزمة السورية، التي لم 
تجد حالً إلى اآلن، والغضب الداخلي التركي 
السوريين،  الالجئين  من  الماليين  وجود  من 

والرغبة التركية بإعادتهم إلى سوريا، بعد أن 
التركية  المعارضة  بها  تلّوح  قضية  أصبحت 
وبما  أردوغان،  حكومة  إلسقاط  مسعاها  في 
بالتوافق  إال  يحل  لن  الشائك  الملف  هذا   أن 
مع دمشق، فال بد من إزالة المعوقات لتحقيقه، 
والتي  بتركيا،  يتعلق  فيما  األهم  الدافع  ولعل 
تتنازل وتضحي  أن  تحقيقه،  في سبيل  تسعى 
بكل شيء، وهو الدفع بحكومة دمشق لمحاربة 

مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا المتمثلة 
الذي  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة 
الذي  الوحيد،  الديمقراطي  النموذج  يعد 
يرى  والذي  السورية،  الجغرافية  على  أُسس 
وعرش  لعرشه،  جديّاً  تهديداً  أردوغان  فيه 
أن  فالواضح  المنطقة،  في  الدكتاتوريات 
زعيم  بهجلي(  )دولت  وحليفه  أردوغان، 
الحفاظ  أجل  ومن  التركية،  القومية  الحركة 
على كرسي الرئاسة، والحكومة في أنقرة هما 
السورية،  بالدماء  للمتاجرة  تام  استعداد  على 
إراقتها،  أدوات  أهم  هم  وكانوا  أريقت،  التي 
فتركيا وليس غيرها هي التي تحتل األراضي 
السورية، وتعيث فسادا فيها، وهي التي تدعم 
الوطني(  والجيش  والنصرة  )داعش  مرتزقة 
السوريين،  الالجئين  بقضية  تتاجر  من  وهي 
وهي من تقصف ليل نهار السكان اآلمنين في 

شمال وشرق سوريا.

الشعوب املنترصة عىل اإلرهاب 
ستفشل أي مؤامرات تحاك 

ضدها

قبل أيام صرح رجب طيب أردوغان، خالل 
لقاء  يود  أنه  والتنمية  العدالة  لحزب  اجتماع 
كان  لو  األسد،  بشار  دمشق  حكومة  رئيس 
شنغهاي  منظمة  قمة  يحضر  أن  يستطيع 
للتعاون في سمرقند، مضيفاً »كنت سأخبره، 
جلياً  فيبدو  بسبب سلوكه«  أن سوريا ستتقسم 

تحتل  الذي  أردوغان،  والمراوغ  التاجر  أن 
بالده أجزاء واسعة من سوريا، على استعداد 
األسد،  بشار  دمشق  حكومة  رئيس  للقاء  تام 
سابقة  كلمة  في  وصفه  الذي  وهو  ومعانقته، 
بالمجرم، وباإلرهابي، »إن األسد إرهابي  له 
هو  وطالما  مستحيل،  معه  والعمل  ومجرم، 
السالم  عملية  تستمر  أن  فيستحيل  الحكم،  في 
السورية«، وعلى مقولة المثل القائل »يا دار 

يرمي  سبق«  عما  هللا  وعفا  شر،  دخلك  ما 
أردوغان إلى التضحية بالمعارضة السورية، 
والمرتزقة  السوري(  )االئتالف  والسيما 
الوطني  )الجيش  يسمى  ما  به،  المرتبطون 
يروا  أن  يريدون  ال  مازالوا  الذين  السوري( 
التنازالت  يقدم  المبجل  السلطان  بأن  الواقع، 
ومستعد  ويسرى،  يمنة  بهم  ويتاجر  لدمشق، 
سبيل  في  سوري  مسؤول  بأصغر  يلتقي  أن 
القضاء  أجل  من  والتطبيع  المصالحة  تحقيق 
والتحرري  النهضوي،  المشروع  على 
والديمقراطي، الذي يصيغه أبناء شمال وشرق 
الشعوب،  وبقية  وعربهم،  بكردهم،  سوريا، 
والمكونات، وال شك أن أي تقارب، لو جرى 
العصيبة،  األوقات  هذه  في  الحكومتين  بين 
سيكون تقارباً أمنياً بحتاً، ال مصلحة فيه للشعب 
التجربة  على  التضيق  منه  فالغاية  السوري، 
الذاتية  )اإلدارة  سوريا  في  الوحيدة  الناجحة 
مسعى  أي  وإفشال  سوريا(  وشرق  لشمال 
لتحرر الشعوب السورية من سطوة االستبداد، 
لكن مهما جرت توافقات بين الحكومتين، فإن 
وال  الدولية،  القرارات  إلى  يستند  ال  حل  أي 
السورية كلها، لن يكتب  الشعوب  تشارك فيه 
السورية،  األزمة  أمد  وسيطيل  النجاح،  له 
النتعاش  سالكة،  لدروب  ويؤسس  وتعمقها، 
اإلرهاب من جديد، بالمقابل إن الشعوب، التي 
هزمت اإلرهاب، وكسرت شوكته قادرة على 
مخططات  أي  أمام  مكتسباتها،  على  الحفاظ 
ومؤامرات، تُحاك ضدها، ولن تقبل بأي اتفاق 

على حساب السوريين. 

تستمر دولة االحتالل التركي في فرض أقسى 
عبد  الكردي  الشعب  قائد  على  العزلة  أنواع 
هللا أوجالن، وجردته من أبسط الحقوق، التي 
سيما  وال  للمعتقلين،  الدولي  القانون  يحميها 
السياسيون منهم، كما هو الحال مع القائد عبد 

هللا أوجالن.
التركي  االحتالل  دولة  منع  إلى  فباإلضافة 
ذوي القائد ومحاميّيه من اللقاء به، قامت دولة 
االحتالل التركي في اآلونة األخيرة، بحرمان 
ينص  الذي  األمل«  »حق  قانون  من  القائد 
الذي  الحق  وهو  نفسه،  التركي  القانون  عليه 
والذي  والمعتقلين،  للسجناء  القانون  خصصه 
معتقل  لكل  فهو حق  كمصطلح،  مؤخراً  برز 
محكوم بالمؤبد، وهو عبارة عن فرصة جديدة 
مهيأ  يكون  كي  السجين؛  أو  للمعتقل،  تُمنح 
بالخروج  واألمل  السجن،  داخل  للحياة  نفسياً 

منه ذات يوم.
ُجرد  قد  القائد  يكون  القمعي،  اإلجراء  وبهذا 
يتمسك  أن  يمكن  الذي  األمل،  في  حقه  من 
سجن  في  المنفردة  الزنزانة  من  للخروج  به 

إيمرالي السيئ الصيت. 

إنهاء العزلة مطلبنا جميعاً

لصحيفتنا  تحدث  الهام،  الموضوع  هذا  حول 
على  العزلة  »إنهاء  ياسين:  عمر  المواطن 
في  الملح  مطلبنا  هو  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 

هذه المرحلة التاريخية، حيث أن وجود القائد 
حل  في  يساعد  شعبه  بين  جسدياً  أوجالن 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  العالقة  القضايا 
وذلك بناء على مبدأ األمة الديمقراطية، الذي 

وضعه القائد أوجالن للمنطقة وللعالم«.
إلى  أدى  الذي  السبب  »إن  ياسين:  وأضاف 
اعتقال القائد منذ البداية معروف، هو محاربة 
الوقائع  أن  إلى  طمسه،  ومحاولة  القائد،  فكر 
والتاريخ أثبتا، أن فكر القائد بقي حياً، ويتجدد 
على الدوام، وال يمكن طمسه من خالل اعتقال 
االحتالل  دولة  صعدت  فقد  لذلك  ره؛  ُمنّظِ
التركي أساليبها ضده، فقد فرضت عليه عزلة 
مشددة هي األولى من نوعها التي تطبق بحق 
التاريخ، في محاولة للي  المناضلين منذ فجر 
من  قائده  وإبعاده عن  الكردي،  الشعب  ذراع 

خالل قطع التواصل بينهما«.
بحق  األخيرة  »اإلجراءات  ياسين:  وأوضح   
»حق  قانون  يخص  فيما  وبخاصة  القائد، 

من  القائد  وحرمان  فقد  منها،  الغاية  األمل« 
تلك  من  والخالص  التحرر  في  له  أمل  أي 
الزنزانة، إال إن العزيمة التي استمدها الشعب 
من قائده أتثبت أن ال الشعب، وال القائد يمكن 
الحرية  سبيل  في  نضالهم  عن  يتراجعا  أن 
الديمقراطي،  المشروع  وإنجاح  والخالص، 

الذي تأسس على فكر األمة الديمقراطية«.
إن حرية  قوله:  ياسين  المواطن عمر  واختتم 
وثيقاً  ترابطاً  يترابطان  الشعب  وحرية  القائد 
بينهما، فنضال الشعب الكردي على الرغم من 
النتائج  إلى  يصل  أن  يمكن  ال  إنه  إال  أهميته 
أوجالن  القائد  حرية  خالل  من  إال  المرجوة، 
الجسدية، لذا نطالب بالحرية، التي ال تنفصل 
فإننا  عليه  وبناًء  قائدنا،  بحرية  مطلبنا  عن 

نخوض نضالنا حتى تحقيق أهدافنا الكاملة«.

فكر القائد الحل األمثل

من جانبه تحدث المواطن عمار عبد هللا قائالً: 
»يعاني الشرق األوسط منذ قرون طوال، من 
مشاكل سياسية عديدة، وأغلبها ناتج عن العقلية 
القومية الشوفونية، التي تتمتع بها أنظمة هذه 
التي  العثمانية،  فاإلمبراطورية  المنطقة، 
قائمة  المنطقة مدة أربعة قرون كانت  حكمت 
على أساس القومية الواحدة وهي التركية، وال 

تقبل بأي قومية أخرى على األرض«.
دولة  حديث  فإن  »كذلك  هللا:  عبد  وتابع   
االحتالل التركي عن األمة التركية وما شابه، 
يندرج في سعيها الستكمال المخطط القومي، 
الذي رسمته اإلمبراطورية العثمانية منذ ذلك 
على  قائم  تحرري  فكر  بروز  إن  إال  الحين، 
تمييز  أو  إقصاء  دون  الشعوب،  أخوة  أساس 
والذي جسده  آخر،  على حساب شعب  شعب 
استكمال  دون  حال  اوجالن،  هللا  عبد  القائد 
هذه السياسات، لذلك تكالبت على فكر وفلسفة 

القائد أوجالن القوى االستبدادية كلها«. 
القائد  سراح  إطالق  »أهمية  هللا:  عبد  ولفت 
عبد هللا أوجالن تكمن بأنها ال تخص الشعب 
الشرق األوسط  الكردي فقط، بل تهم شعوب 

كلها، أي أن حرية القائد تعني حرية الشعوب 
المستضعفة كلها، ففي الشرق األوسط ال يمكن 
الحديث عن شعٍب قد نال حريته كاملة، وأُعطي 
الشعوب  تلك  حتى  مصيره،  تقرير  في  حقه 
بها،  الخاصة  دولها  ولها  بلغاتها  تتحدث  التي 
فعلى سبيل المثال ال يمكن القول، إن الشعوب 

العربية في المنطقة قد نالت حريتها«.
تحكم شعوب  التي  »األنظمة  عبد هللا:  وبين   
بانقالبات  أتت  أنظمة  إما  هي  المنطقة، 
عسكرية، أو إنها بُنيت بفضل استعمار القوى 
لتلك  تابعة  تبقى  وبالتالي  للمنطقة،  الخارجية 
من  تأِت  لم  العربية  األنظمة  إن  أي  القوى، 
حتى  االقتراع،  وصناديق  االنتخابات،  خالل 
نقول، إن هذه الشعوب قد تحررت، وقررت 

مصيرها بنفسها.
قائالً:  حديثه  هللا  عبد  عمار  المواطن  وأنهى 
الشرق  شعوب  فإن  سبق  ما  كل  على  »بناء 
القائد  حرية  عن  بالدفاع  معنية  كلها  األوسط 
سراحه  وإطالق  الجسدية،  أوجالن  هللا  عبد 
فوراً، ألنه من خاللها نضالها من أجل حريته، 

ستحصل على حريتها أيضاً«.

الطبقة / عمر الفارس-أشاَر الناشط والباحث 
االتحاد  أن حزب  اإلبراهيم،  السياسي شادي 
لخلق  يهدف  التأسيس  منذ  الديمقراطي، 
في  الحق  لهُ  ديمقراطي،  أخالقي  مجتمع 
الوحدة  وتعزيز  السياسية،  التشاركية 
كبير  بشكل  ساهم  الحزب  أن  وأكد  الوطنية، 
اإلدارة  مع  الدولية  العالقات  توطيد  في 
الذاتية عبر الوفود والممثليات في العديد من 
نضال طويل،  له  الحزب  أن  وأوضح  الدول، 
الحرية  سبيل  في  الشهداء  من  الكثير  وقّدم 

والديمقراطية والدفاع عن شعوب المنطقة.

 20 بتاريخ  الديمقراطي  االتحاد  حزب  أُّسَس 
كونفدرالي،  سياسي  كحزب   2003 أيلول 
الثوري،  النضال  عبر  بالديمقراطية  ينادي 
وساعياً  الديمقراطية،  األمة  نهج  على  مبنياً 

للحل السياسي لألزمات في الشرق األوسط.

الدفاع عن الكرد والشعوب 
الكردستانية

 ومع مرور الذكرى السنوية 19 على تأسيس 
صحيفتنا  التقت  الديمقراطي،  االتحاد  حزب 
اإلبراهيم  السياسي شادي  وبالباحث  بالناشط، 
فحدثنا عن دور حزب االتحاد الديمقراطي في 

النضال الثوري، منذ تأسيسه في عام 2003: 
»نبارك مرور الذكرى السنوية التاسعة عشرة 
هذا  الديمقراطي،  االتحاد  تأسيس حزب  على 
روَح  أشعلت  التي  المنارة  ُعدَّ  الذي  الحزب 
حرب الشعب الثورية، من أجل تحقيق الحرية 
أوجالن،  هللا  عبد  والمفكر  للقائد،  الجسدية 
قبل  من  المحتلة  األراضي  لتحرير  والنضال 

العدوان التركي«. 
وتابع اإلبراهيم: »حزب االتحاد الديمقراطي، 
يعد من أوائل األحزاب الكردية، التي كانت لها 
الشرارة األولى في خلق حزب سياسي، يمهد 
الطريق لحل القضية الكردية، وإنصاف الُكرد 
تحت  وتوحيدها  كافة،  الكردستانية  والشعوب 
لتعزيز  السعي  على  يدل  وهذا  واحدة،  مظلة 
شعوب  لدى  والتشاركية،  المحبة  أواصر 
المجتمعية،  حقوقها  لنيلها  وإنصافها  المنطقة، 
ودعم  والرجل،  للمرأة  السياسية  والتشاركية 

لنيل  الذاتي  والدفاع  الثورية،  الشعب  حرب 
الحرية والديمقراطية«.

االتحاد  حزب  هدف  إلى  االبراهيم،  وأشار 
أخالقي  مجتمع  خلق  في  الديمقراطي 
األمة  أسس  على  مبني  ديمقراطي، 
لألرض  الوطني  واالنتماء  الديمقراطية، 
بقوله: »النضال السياسي للحزب مستمر منذ 
من  الرغم  على  توقف،  دون  ومن  التأسيس، 
جميع الضغوطات التي مارسها النظام القمعي 
في سوريا ضده، ومن المهام األساسية للحزب 
العمل على تخليص القائد والمفكر والفيلسوف 
عليِه  المفروضة  العزلة  من  أوجالن  هللا  عبد 
في سجن إيمرالي، والمطالبة بالحرية الجسدية 

له«.

حامية املكتسبات والحل 
السلمي لسوريا

االتحاد  حزب  »نهج  اإلبراهيم:  وأوضح 
الديمقراطي هو النضال والمقاومة، واتخاذ قوة 
الهجمات  الشعب لالعتماد عليه، في مواجهة 
المعادية  الخارجية  والسياسات  االحتاللية، 
الديمقراطية  سوريا  تتحقّق  حتى  للمنطقة، 
اإلدارة  نموذج  في  الالمركزية  التعددية 
الذاتية، وحماية المكتسبات التي تحققت بدماء 
ونضالهم  الحزب،  لهذا  السياسيين  الشهداء 

الدؤوب، والحزب يتخذ الحل السلمي السياسي 
الحوار  نحو  وانفتاحاً  السورية،  لألزمة  حالًّ 
وفي  كافة،  القضايا  لحل  السوري-السوري 
مقدمتها القضية الكردية المذكورة في الدستور 

التوافقي الدولي«.
واختتم شادي اإلبراهيم حديثه: »حزب االتحاد 
الدولي  االعتراف  لتحقيق  يسعى  الديمقراطي 
السياسية  آليات  وفق  الذاتية،  اإلدارة  في 
الديمقراطية، من خالل توسيع وتطوير العمل 

الهيئات،  بمشاركة  والدبلوماسي  السياسي 
عالقاتها  وطدت  التي  الدولية،  والممثليات 
واإلقليمية،  الدولية،  األطراف  مع  بزياراتها 
عبر  البارز  الدور  لها  وكان  والمجتمعية، 
القادة السياسيين في المشاركة ضمن الجلسات 
الحوارية الوطنية والدولية، والتي بدورها تم 
تشكيل عدة ممثليات دولية خارجية في العديد 

من الدول في أوروبا، والشرق األوسط«. 

عمار عبداهللعمر ياسين



 النسخة الورقية العدد:   1105   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1417  النسخة الورقية العدد:   1105   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1417 

السنة الحادية عشرة - العدد 1105
األربعاء  21 أيلول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1105
األربعاء  21 أيلول 2022 آراءثقـــافة 107

 الصالونات
 األدبية

 وإمكانية
 تحريك
 الركود

الثقافي القائم

حازت مسألة »الصالونات األدبية« اهتماماً 
والثقافية  األدبية  املؤسسات  جانب  من 
احمللية في السنوات العشر األخيرة، فظهرت 
ومناقشة  بقراءة  خاصة  صالونات  عدة 
الكتب، إال أن تلك الصالونات إما توقفت أو 
متقوقعة  أصبحت  او  أنشطتها  تقلصت 

وخارج التأثير العام على احلياة الثقافية.

وقد تناولنا في منت هذه الزاوية قبل سنتني 
األدبية  »الصالونات  مسألة  تقريباً  ونصف 
أن  فيها  وذكرنا  سوريا«،  وشرق  شمال  في 
في  ظهرت  التي  األدبية  الصالونات  نشاط 
نتاجات  قراءة  على  اقتصرت  قد  املنطقة 
ومناقشتها،  خارجية-   معظمها  الكتب- 
متقوقعة  جعلتها  مما  ضيق،  نطاق  وفي 
معرفي  أثر  أي  تترك  أن  دون  نفسها،  على 
وقدمنا  والثقافي،  األدبي  احلراك  في  كبير 
صالون »ميترا« كمثال على ما ذكرناه، فهذا 
نشاطه  من  أشهر  بعد  توقف  قد  الصالون 
وتقوقعه  احلكيمة«  »الغير  إدارته  نتيجة 

وعدم تداوله الشأن العام.

اعتمدنا  قد  شرموال  مجلة  في  أننا  كما 
التاسع  للعدد  األدبية« كملف  »الصالونات 
هذه  فيها  تناولنا  حيث   ،2021 شتاء  في 
أهميتها  على  التأكيد  منطلق  من  املسألة 
في تنشيط احلياة األدبية والثقافية والدعوة 
جانب  من  احلركة  هذه  تطوير  ضرورة  إلى 
األوساط األدبية والثقافية احمللية وكذلك من 

املؤسسات املعنية في اإلدارة الذاتية.

االهتمام  تزايد  األخيرة  األشهر  في 
بالصالونات األدبية، فبعد إجراء تغييرات في 
أنشطتها  من  وسعت  والتي  األدبيات  جلنة 
األدب في شمال  »ديوان  إلى  اسمها  وغيرت 
أدبي«  »صالون  إنشاء  كان  سوريا«  وشرق 
األدبي«  »األسبوع  مقررات  أو  مفرزات  أحد 
أيار  نهاية  في  األدب  ديوان  نظمته  الذي 
ومطلع حزيران العام اجلاري مبدينة قامشلو. 
الصالون  بالفعل عن هذا  الديوان  أعلن  وقد 
سينطلق  والذي  القراءة«  »ديوان  اسم  حتت 
أولى جلساتها في تشرين األول القادم. كما 
»نادي  مؤخراً  كوباني  في  آفا  نشر  دار  أطلق 
آفا للقراءة« والتي تتناول مناقشة بعض من 
كتبها املطبوعة وإضافة إلى كتب خارجية. 
فيما بدأت مكتبة مانيسا بديريك باحتضان 
الكتب  أحد  ملناقشة  جلساتها  أولى 

املترجمة محلياً. 

تعقدها  التي  واألمسيات  الندوات  أن  كما 
اعتبارها  ميكننا  واملثقفني  الكتاب  احتادات 
إلى حد ما جزء من حركة الصالونات األدبية، 
أصبحت  االحتادات  تلك  أنشطة  من  فبعض 
الثقافية  كاأليام  تنظيماً  أكثر  طابعاً  تأخذ 
التي ينظمها احتاد املثقفني في إقليم اجلزيرة، 
وخميس الكتاب الذي ينظمها احتاد الكتاب 
مثقفي  احتاد  وأمسيات  قامشلو،  في  الكرد 
أنشطة  إلى  إضافة  كردستان،  روجآفاي 
حوار  كفسحة  الثقافية  املنتديات  بعض 
في الرقة ومركز انكي للثقافة في الطبقةـ 

وبعض أنشطة احتاد مثقفي منبج.

األدبية  الصالونات  تلك  أداء  ما يهم هنا هو 
التأثير  إحداث  على  وقدرتها  وفعاليتها 
في  القائم  الركود  وحتريك  املنشود  والتغيير 
لم  والتي  احمللية  والثقافية  األدبية  احلياة 
تخرج بعد في معظمها من إطار السطحية 
الزائفة واألدب  والثقافة  والتكتالت الضيقة 
الهابط. وهنا أود أن أذكر أن محاولة فاشلة 
قد جرت مؤخراً إلنشاء كروب أدبي ملناقشة 
جزيري«  »مالي  الكبير  الشاعر  ديوان 
قدرة  عدم  كان  لفشله  الرئيسي  والسبب 
مضمون  استيعاب  على  الكروب  أعضاء 

ديوان جزيري.

عام  أدبي  ضعف  هناك  أن  قوله  أقصد  ما 
امللقاة  املسؤولية  فإن  ولذلك  في منطقتنا، 
للغاية  كبيرة  األدبية«  »الصالونات  على 
وكذلك  األدبي  النقد  حركة  تنشيط  في 
والثقافية  األدبية  القضايا  مناقشة  في 
الصالونات  إخراج  من  البد  ولهذا  احمللية، 
كتاب  قراءة  مجرد  من  قوقعتها  من  األدبية 
ومناقشتها من قبل مجموعة صغيرة نحو 
الفضاء األدبي الواسع وتناول كافة املسائل 

والقضايا األدبية اإلشكالية محلياً.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

تدريبية  دورة  مؤخراً  يوسف-أقيمت  دعاء  قامشلو/ 
األولى  هي  سوريا،  وشرق  شمال  في  الباليه  لتعلّم 
بالدراما  نبيل هادف، وهو ما يسمى  من نوعها كفنٍّ 
تدريب خمس عشرة فتاة،  ناجحة في  الراقصة، وكانت 
يتلمسَن طريق  واتقان،  فائقة،  بمهارة  فتخرجن منها 

النجاح في تحقيق أحالمهنَّ المبتغاة.

في معنى االعتقال والعزيمة السائلة من تخريج دورة تدريبية لفن الباليه ... الدراما الراقصة
القضبان خلف 

هجرة الشباب الجديدة إلى أين ولصالح َمْن؟

قراءة في شاعرية نصوص »نيرونا« وسرديات 
»نثيرات« للكاتبة السورية نضال سواس

عمر موسى

االعتقال  القمعية عبر سياسة  األنظمة  أرادت 
والنشاط  السياسية  الفاعلية  إفشال  واإلبعاد، 
هموم  عن  نزعهم  أي  للمعتقلين،  االجتماعي 
إذ  يتحقق،  لم  ذلك  لكن  وقضاياهم،  شعوبهم 
تضاعف دور األسرى والمعتقلين، بعزيمتهم 
قضاياهم  في  القضبان،  خلف  من  السائلة 
الوطنية، وحافظوا رغم البعد، على القرب من 

قضايا شعوبهم ووجدانهم.
جورجيو  اإليطالي  الفيلسوف  يستعرض 
إثرها  على  تشكلت  التي  األرضية  أغامبين، 
المعتقالت،  وتشييد  االعتقال،  وسياسة  فكرة 
السياسي  الوضع  من  المعتقلين  تجريد  وهي 
وتحويلهم إلى مجرد حيوات عارية، أي الحياة 
البيولوجية المجّردة، ونزع الناشطية السياسية 
عن األشخاص وعن دورهم السياسي، ورغم 
أرضية  على  ُشيدت  ذاتها  بحد  المعتقالت  أن 
إلى  الوقت  مع  تحولت  أنها  إال  قانونية،  غير 

جزء من المنظومة القانونية للدولة القومية. 
األسرى  إلقصاء  األنظمة  سعي  ونرى 
والمعتقلين عن دورهم االجتماعي والسياسي 
األمر  وهو  فيه،  يتواجدون  الذي  الحيز  في 
الذي يتحقق بـ »االعتقال« مع ذلك، جوبهت 
رغم  ما،  حٍد  إلى  بالفشل  األنظمة  مساعي 
اإلبعاد الجسدي والنفسي لألسرى عن واقعهم 
أو الحيز الجغرافي الذي يتواجدون فيه، إال أن 
إرادة األسرى ظلت حاضرة، وظلوا جزءاً من 

نسيج شعوبهم االجتماعي والسياسي. 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  إن  القول،  ويمكن 
واألسرى الفلسطينيين نماذج عملية على كسر 
خطط  وإفشال  والقمعية،  االحتاللية  اإلرادة 
هويتهم  عن  ونزعهم  قضاياهم،  عن  إبعادهم 

السياسية.

القائد أوجالن

القائد عبد هللا أوجالن،  بالنظر إلى سير حياة 
بل  القصة،  نهاية  يكن  لم  األسر،  أن  نرى 
مفتاحاً لشكل آخر من الحكاية، بالنسبة للنظام 

سيكتب  والعزل،  االعتقال  أن  ظن  التركي، 
نهاية القائد أوجالن كأيقونة ثورية، وكعنصر 
االجتماعي  نسيجه  في  ومهم  جامع  سياسي 
تواجده  خالل  أوجالن  القائد  كتب  وقضيته. 
في  واألبحاث  الكتب  عشرات  السجن،  في 
السياسة والتاريخ واالجتماع والفلسفة، وعلى 
الذي يتواجد  خصوصية موقفه وضيق الحيز 
أوجالن  وكتابات  اهتمامات  تجاوزت  فيه، 
مسارات  تفكيك  إلى  لموقفه،  تبعاً  السياسية 
المسارات،  كل  من  مجترحاً  والفكر،  الفلسفة 

خطاً سياسياً ينشد الحرية. 
أوجالن،  القائد  ظل  المادي،  اإلبعاد  ورغم 
محافظاً على قيادة حزب العمال الكردستاني، 
وإدارته، وصوالً إلى بنيته األكثر تنظيماً اآلن، 
واإلبعاد،  االعتقال  يحقق  لم  العكس،  وعلى 
الهدف الذي أرادته تركيا، وهو تغييب أوجالن 
السياسية،  فاعليته  وإفراغ  ككل،  المشهد  عن 
ليتحول أوجالن من بعد اإلبعاد واالعتقال إلى 
أوجالن  القائد  قيمة  وتضاعفت  للحل،  رمز 
ورغم  الكردي،  النضال  أيقونة  إلى  وتحولت 
إثر تمسكه بقضيته  تعرضه للسجن واإلبعاد، 
ونضاله من أجل شعبه، لم يَِغب معنى أوجالن 
في  وهو  وتحول  العالمي،  العام  الرأي  عن 
سجنه  إلى رمز للسالم، رغم محاولة النظام 

التركي شيطنة صورته. 
لم  واإلبعاد،  السجن  سنوات  كل  وبعد  واليوم 
السياسية،  فاعليته  وال  أوجالن  قيمة  تتغير 
باألساس  التركي  الهدف  أن  من  الرغم  فعلى 
الكردي  المشهد  إخراجه من  كان  اعتقاله  من 
أفشلت  أوجالن،  القائد  إرادة  أن  إال  عموماً، 
من  للمزيد  حيز  إال  السجن،  يكن  فلم  ذلك، 
قضيته.  أجل  من  والنضال  السياسي  العمل 
وبابه  الحل  مفتاح  إلى  أوجالن  تحول  هكذا، 
رغم كل القضبان التي تحيط به، والعيون التي 

ترقب كل حركة منه.

األرسى الفلسطينيون

األسرى  على  ذاته  النموذج  إسقاط  يمكن 
الفلسطينيين، لم تتحرك إسرائيل ألجل اعتقال 
وسعي  السياسي  نشاطه  ألجل  إال  فلسطيني، 
سياسي  تحرك  خدمة  أو  لتشكيل  الفرد  هذا 
ذاته،  الهدف  وكان  خطراً،  إسرائيل  تجده 
اإلبعاد عن الحيز االجتماعي والجغرافي الذي 
يربط هذا الفرد بجماعته، إلقصاء خطره وهو 
السياسية،  السياسي، وإعطاب فاعليته  نشاطه 

وإخراجه من المشهد. 
لكن ما الذي حدث؟ ظل األسرى الفلسطينيون، 
منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكريم 
بفاعليتهم  متمسكين  البرغوثي،  ونائل  يونس 
المخيال  في  أيقونة  إلى  وتحولوا  السياسية 
تنجح  لم  ممكن،  حل  ألي  ورمزاً  الفلسطيني 
على  الحفاظ  من  األسرى  منع  في  إسرائيل 
قضايا  في  وفاعليتهم  السياسية  مكانتهم 
في  فاعلين  عناصر  كانوا  وكما  شعبهم، 

خلف  وهم  األسرى  ظل  الفلسطيني،  المشهد 
القضبان، عناصر فاعلين في المشهد السياسي 
العكس  وعلى  الفلسطيني،  واالجتماعي 
حقيقي  لتغير  وقوداً  األسرى  شّكل  أيضاً، 
على األرض، في عام 1987، كان إضراب 
بدء  شرارة  اإلسرائيلية  السجون  في  األسرى 
االنتفاضة  قيادة  وضمن  األولى،  االنتفاضة 

كان هناك أسرى داخل السجون.
الفلسطينيون  األسرى  شّكل  ذلك،  جانب  إلى 
السجون  داخل  وأنشأوا  ودراسة،  تعليم  لجان 
على  الحفاظ  بغية  وتنظيمية  تعليمية،  بنية 
ارتباطهم التنظيمي واتصالهم الوثيق بالميدان 
الماضية،  السنين  وطوال  السجون،  خارج 
هو  مصيرهم  يكون  أن  على  األسرى  حافظ 
فكانت  السجون،  خارج  في  ذاته  المصير 
تنعكس  الخارج،  في  توتر  كل  األوضاع عند 
داخل السجون، وتتحول السجون إلى مساحات 

للمواجهة واالحتجاج. 
ظل األسرى الفلسطينيين العنوان الجامع لكل 
على   2006 عام  وفي  الفلسطينية،  الفصائل 

دور  الفلسطينيين  لألسرى  كان  المثال  سبيل 
وثيقة  عبر  الوطنية  الوحدة  إعادة  في  كبير 
السجون  داخل  صيغت  التي  الوطني  الوفاق 
الفلسطينية  الفصائل  وتبنتها   ،2006 عام 
أول حكومة وحدة وطنية  أثرها  وتشكل على 

عام 2007. 

إفشال أهداف األنظمة القمعية

حول  أغامبين  الفيلسوف  مفهوم  إلى  بالعودة 
المعتقالت،  وإنشاء  االعتقال  من  الهدف 
- أوجالن واألسرى  إن األسرى  القول  يمكن 
الفلسطينيين - كنماذج عملية وحقيقية، كسروا 
المعتقالت  وأفرغوا  القمعية  األنظمة  معادلة 
لحظة  فمنذ  السياسي،  معناها  من  والسجون 
ظل  الراهنة،  المرحلة  إلى  وصوالً  االعتقال 
في  السياسية  بفاعليتهم  يحتفظون  األسرى 
إلى  وتحولوا  شعوبهم  وجدان  وفي  قضاياهم 

رموز وعناوين للحل.

أحمد شعبان

عادت للظهور من جديد حالة الهجرة وخاصةً 
قد  بالفترة األخيرة  بعد أن كانت  الشباب  لدى 
انخفضت وبشكٍل كبير، ومنهم من عاد للبالد 
بعد هجرته بالسابق، والسؤال هنا، لماذا عادت 
األيام بل ربما  في هذه  الظاهرة؟ خاصةً  هذه 
أنها ال تستثني  الهجرة  المختلف في هذه  كان 
منطقة بعينها بل تشمل كافة المناطق السورية 
كانت  المرة  هذه  بإن  القول  اإلنصاف  ومن 
الغلبة  لها  الذاتية  اإلدارة  مناطق  من  الهجرة 

والعدد األكبر. 
يُدار  ممنهجاً  شيئاً  هناك  أن  بالهجرة  الملفت 
انتشار  في  يساهمون  للبشر  تجار  قبل  من 
يقوم بنشر  تبدأ بمهرب مجهول  الظاهرة  تلك 
السوشيال  مواقع  على  منشورات  بوستات/ 
وإغرائهم  الهجرة  على  الناس  لحمل  الميديا 
بالهجرة(  لإلشارة  يستخدم  )مفهوم  بالطلعة 
كل  في  المهربين  من  واسعة  بشبكة  وتنتهي 
ذلك  من  واألفظع  تركيا  إلى  مروراً  منطقة 
مبالغ طائلة  يستدينون  الذين  الشباب  هو حال 
للسماسرة  وإعطائها  السفر  تكلفة  لتوفير 

لتسهيل هجرتهم نحو وجهتهم المنشودة.
األسباب  من  العديد  هنالك  أن  الجلي  ومن 
الكامنة خلف هذه الظاهرة وتشجع على تكوين 

الستمراريتها  األرضية  تهيئ  التي  العناصر 
بعضها  مع  تترابط  ثم  ومن  أيضاً  ونجاحها 
تتعدد  متصلة.  واحدة  حلقة  لتشكل  البعض 
األسباب -كما أسلفت- وهي تشير عند األغلب 
بلد  المكوث في  الفرص في  كافة  استنفاذ  إلى 
أثقلت  حيث  خانقة  معيشية  أزمات  من  يعاني 
البعض  حال  بينما  المالية  المديونية  البعض 
الرغم  على  عمل  فرصة  يجد  ال  من  اآلخر 
من امتالكه للشهادة العلمية فيما حال البعض 
اآلخر ال يجد السيولة المالية الكافية التي تمكنه 
من إعداد مشروع تجاري أو صناعي خاص 
يأويه ألنه  منزل  يتبرم من عدم وجود  وآخر 
آجار  تسديد  يستطيع  وال  الشهر  طوال  يعمل 
ومالكي  العقار  تجار  استغالل  بسبب  منزله 

العقارات.
متعددة  عقد  عن  عبارة  يحدث  ما  أن  ولنتفق 
أو كما يقال كل الدروب تؤدي إلى روما، أي 
منها  يعاني  التي  األزمات  هذه  كل  أن  أقصد 
السوريون إنما سببها انخفاض العملة السورية 
إلى  باإلضافة  األمريكي  بالدوالر  مقارنةً 
الموظفين  ومرتبات  العمال  أجور  انخفاض 
البيئة  وضيق  العمل  فرص  قلة  عن  ناهيك 
لالستثمارات  الجاذبة  والتجارية  االقتصادية 
في المقابل إذا أخذنا بعين االعتبار اليد العاملة 
ذات الخبرة والكفاءة العلمية والقدرات الشابة 
تنموية،  نهضة  تعتبر حافزاً ألي  التي  الهائلة 

من  غريب،  تساؤل  أمام  يضعنا  األمر  فأن 
المسؤول على تدهور الوضع االجتماعي الذي 
وإذا  الهجرة؟  من  النوع  هذا  وجود  إلى  أدى 

كان األمر كذلك فما هي الحلول لها إذن؟
غريبة  ليست  الهجرة  ظاهرة  أن  شك  من  ما 
عن مجتمعنا السوري وباألخص في المناطق 
أن  ذلك  الخصوص  وجه  على  الشمالية 
السوريين عرفوا الهجرة منذ سبعينات القرن 
المنصرم أثر االنقالب العسكري على السلطة 
وتراجع االقتصاد في الثمانينات نتيجة الحرب 
تردي  ثم  المسلمين  اإلخوان  جماعة  على 
اعتماد  إثر  كامل  بشكل  االقتصادي  الوضع 
األوليغارشية  فئة  على  السوري  االقتصاد 
لبنان  مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة باتجاه 
دول  وبعض  وقبرص  واليونان  واألردن 

الخليج آنذاك.    
شيوع  عن  مسؤول  الجميع  فأن  واستدراكاً، 
ووصوالً  األهل  من  ابتداًء  الهجرة  ظاهرة 
يتحركوا حتى  لم  الذين  للحكومة والمسؤولين 
اآلن للحد منها، وأعتقد أن حل هذه اإلشكالية 
يكمن في التفكير بمسؤولية تجاه الديموغرافية 
السكانية التي تتخلى يوماً بعد يوم عن الشباب 
وكلٌّ  الجميع  على  فيجب  المتجددة   وطاقتهم 
األخالقية  المسؤولية  موقع  ومن  مكانه  من 
بالتوعية  األقل-  -على  يقوم  أن  واإلنسانية 

خالل  من  منها  الحد  ومحاولة  الظاهرة  لتلك 
إظهار خطرها على المجتمع وضرورة إيجاد 
مشاريع للشباب ومساعدتهم عبر دعم مشاريع 
مختلفة تبدي قدرتهم على رفد المجتمع بناتج 
وطني ابتداًء من المشاريع الزراعية ووصوالً 
للصناعية والتجارية ودعم أصحاب الخبرات 
متجددة،  اختراعات  تقديم  على  ومساعدتهم 
فضالً على إنصاف العاملين في كافة القطاعات 
العامة والخاصة وتحديد قوانين لساعات العمل 
وتحديد األجور تماشياً مع القدرة الشرائية عبر 
توفير السيولة المالية الكافية مما يتيح ضمان 

حياة كريمة للمواطنين.
تشكيل  إن  الضروري  من  أعتقد  وبتكثيف، 
التخطيط  إدارة  أو  هيئة  مهام  من  توكل  لجنة 
خاصةً  الشباب  أوضاع  معالجة  والدراسات، 
فيما يتعلق بموضوع الهجرة واستثمار طاقات 
لتهجيرهم  تُصرف  التي  والمبالغ  الشباب 
بعجلة  تدفع  داخلية  مشاريع  على  للخارج 
االقتصاد الوطني وإال سيصيب بنية المجتمع 
الفئة  وانجراف  السكانية  التركيبة  في  اختالل 

الشابة وفقدان الطاقة المتجددة.

بقلم: عبد الوهاب بيراني

الجديد،  االغتراب  أدب  فضاءات  للكتابة عن 
األدب  وقراءات  صور،  استحضار  من  البد 
الحالية  القراءة  وبين  الكالسيكي،  المهجري 
خصائص  المهجري  األدب  وقراءات 
وهواجسه  األديب  فروح  تشاركية،  وسمات 
»التحوالت  تلك  ومقارباته،  وحنينه،  وشوقه، 
أغلب  في  نابضة  حية  مازالت  واإلشارات« 

النصوص األدبية االغترابية.
الذي نحن بصدده »نيرونا/  الحالي،  والكتاب 
السورية  والكاتبة  التشكيلية  للفنانة  نثيرات« 
الذي يضم نصوصاً  المغتربة نضال سواس، 
مرحلة  في  كتبتها  نثرية  وسرديات  شعرية، 
خالل  وأدبياً  فنياً  الصاخبة  حياتها  من  هامة 
إقامتها في الشمال األوربي بعيدة عن موطنها 
األم سوريا، وتحديداً حلب المدينة، التي لونت، 
ونصوصها  لوحاتها،  جسد  مفرداتها  وشكلت 

األدبية على السواء.

كتاب مينحنا الكثري من األفكار 
والسامت

يسعى الشعر في كل مرة،  أن يتخذ من شرفته 
التي يطل بها إلى العالم، أن يحول تلك الشرفة 
إلى عالم كامل بكل بحاره، ومحيطاته، وبكل 
بكل  وصحاريه،  وسهوله  وجباله  غاباته 
آخر  اتجاه  في  يعمل  أو  وتاريخه،  جغرافيته 

العالم،  فيه  يقيم  الذي  القاع،  إلى  النزول  على 
ينزل  فهو  أكثر،  يهوي  أن  يستطيع  ال  لكنه 
إلى مكان يتيح  الممكن لرواده الصعود إليه، 
يأخذهم على ظهره، ويحلّق بهم بعيدًا، العالم، 
واألحزان،  الحروب  أحصنته  تركب  الذي 
العنف، ال  قاربه دوامات من  وتقف في وجه 
التي  النفس،  في  يسكن  إنه  الشعر،  به  يختلط 
إلى  الطريق  ويوصف  السالم،  بذرة  تحمل 
تلك  ذاتك،  إلى  القصيرة  الحرب  بفترة  الشعر 
التي تجلب لك المعرفة بما تصنعه األشياء من 

حولك، من أجلك، ومن أجلها. 
إن ما يتبدى عليه الشعر من هيئة، لهو طريقة 
جيدة للفهم األكثر عن الغامض، بحيث يصبح 
عليك التساؤل، هل مسافة القرب من الشعر، 

هي نفسها مسافة القرب من اإلنسانية؟
يقول ريلكه: »ال تكتب الشعر إال عندما تشعر 
أن  يحاول  وهو  تفعل«،  لم  إذا  ستموت  أنك 
يبعده عن  المترفع، وبأن  للشعر قدسية  يجعل 
أن يطاله من يريد التسلق، هو مهنة من يمتلك 
اللغة القادرة على نثر اإلغواء في القلب، الذي 

يعرف الجمال طريقة للتسرب إليه.
»شهباء...يا ألقي أنت 

دونك الروح ...أنت..

أأفديك ؟

دنان ذكراك تسكرني 

فتثمل بها عيني دمعا 

جنواي يا حلب 

أغدنا بك مر 

أم هو الشوق ...أمر؟

خمس وما كنا نحسبها 

تاهلل... 

ليته، ما كان ذا العمر«

رغم  قلة،  الشعر  نحو  الدرب  يعرفون  من 
كثرة المدعين، وهنا شاعرة تمتلك قدرة ليست 
عادية في خدش جدار المعرفة، والوصول إلى 
الرشيقة  الطيور  خالل  من  اإلنسانية،  الذات 
المصاحبة لنصها، وكأنها تبحث عن أعشاشها 

داخلنا. 
مصطحبة  المطلق،  بالهاجس  ممتلئة  شاعرة 
الظل،  بدور  تقوم  وكأنها  الذهني،  الجمال 
تتخفى خلف األبواب، التي يفتحها في قصائده، 
وتتسارع األسئلة المقدسة، للهرب إلى العالم، 

ومن كلمته المقدسة البتول. 
مصيدة  مثل  قصائدها،  في  التي  السلبية  تلك 
فتتشابك روحها مع كل حزن يمر حولها، أو 

تلمحها من بعيد، لتحقق الغاية من وجودها:
»هو العشاء ماذا أكلتم؟ 

أهي أجساد قتالنا 

ما التهمتم؟ 

واخلمر، أحلوا كانا؟ 

أم املذاق مر عليكم؟ 

دم قتالنا...؟ 

كيف كانا؟ 

بحق إيفا... 

أحنت يديها؟ 

خضاب... التراب... 

طري... لزوج 

به دمانا.... 

بدفء ... متوج 

سلمان... 

يا أنت... وأي كنز؟ 

جتود... بكرم... 

صفيق... حقود 

كيف باهلل لك أن تسود 

نعاجا...ضعافا... 

وذالً ولود؟ 

عرباننا... 

عار علينا... أنتم«

من سيولة األشياء، التي تتحرك حولها، وكيف 
أنها تحمل الصفات، التي حملها، فهي تصف 
الماء كالذي يصف ماءه، وكما عودتها الحياة 
على اقتصاص دفئها، تتساءل عن حزن الماء، 
إذا طال، من يقصه؟، وهنا يبدو كمن اجترت 
لتظهر  البحر،  وسط  إلى  الشاعرة،  ذاتها 
رفضها لحركة الماء حوله بالطريقة ذاتها، في 
مشهد فيه من الحزن والثورة والسخرية، تلك 
المقتطعة من جسدها، وكأنها تعيد استحضار 
الموج  ذلك  محدثًا  الماء،  لتضرب  ذاكرتها، 

كله.

بالرقص  تحكي  التي  هي  الراقصة،  الدراما 
األساس  فتعد  ومعاني،  وحكايات،  قصصاً، 
للفن التعبيري، أو الباليه، والباليه فن يقدم على 
المسرح خالل رقصة تعبيرية رافقها موسيقا 

معبرة.
رقص الباليه من أشهر رقصات العالم، حيث 
تتناغم الحركات مع األنغام، فتعبر عن العديد 
من االنفعاالت المزدوجة كالغضب، والفرح، 
للجسم،  الحركي  األداء  خالل  من  والحزن 
بها  تقوم  األلحان مع كل حركة  فيه  تتراقص 
مقبولة  غير  تزال  ال  أنها  إال  الباليه،  راقصة 

بمنظار  إليها  فينظر  الشرقية،  المجتمعات  في 
التي  التقاليد،  تخالف  كونها  والخطأ؛  العار، 
تربى عليها المجتمع، فمن النادر جداً أن تجد 
إحدى الفتيات تحاول تعلمها، وندرة  دورات 
األولى  تعد  بادرة  وفي  سابقاً،  للباليه  تدريبية 
فتحت  سوريا،  وشرق  شمال  في  نوعها  من 
ثالث  عمر  من  للفتيات  تدريبية  دورة  أول 
عشرة  خمس  فضمت  سنة،   14 إلى  سنوات 

طفلة، أطلقت العنان لشغفها وحبها.
التدريبية،  الدورة  هذه  عن  المزيد  ولمعرفة 

وبعض  بالمدربة،  روناهي  صحيفتنا  التقت 
ليبدين  الدورة،  في  المشاركات  الفتيات 
بدورات  ويطالبن  الخطوة،  بهذه  سعادتهنَّ 
أخرى، فإن ما تعلمنه لم يكن كافياً؛ إلرضاء 

شغفهن.

»أحب الرقص التعبريي كثرياً«

العمر  من  البالغة  حسن  هكار  ديلبر  الطفلة 
ثماني سنوات، حدثتنا عن حبها وغرامها بهذا 
بوجود  سمعت  »عندما  الرقص:  من  النوع 
بالتقدم  سارعت  الباليه،  لتعلم  تدريبية  دورة 
الرقص  أحب  فأنا  يتحقق  حلمي  وكأن  إليها، 

كثيراً«.
التدريب،  أثناء  صعوبة  إي  تواجه  لم  وديلبر 
كبيرة،  بمتعة  تشعر  كانت  بأنها  أخبرتنا،  كما 
وحتى عند عودتها للمنزل كانت تتدرب على 
»كنت  المعلمة:  إياها  علمتها  التي  الحركات، 
به معلمتي من حركات،  تقوم  لما  أنتبه كثيراً 

فلم يكن األمر صعباً بل ممتعاً للغاية«.
»أريد  حديثها:  حسن  هكار  ديلبر  واختتمت 
أن أصبح راقصة باليه محترفة في المستقبل، 
وأعلم األطفال، حتى ينتشر فن الباليه، وينظر 

المجتمع إليه كما نراه نحن األطفال«.
أنها  كانو،  سعيد  النا  الطفلة  قالت  وبدورها 
وأضافت:  الدورة،  هذه  من  الكثير  تعلمت 
الصعبة  الحركات  من  الكثير  تعلمت  »لقد 
أثناء التدريب، وكون رقص الباليه يعتمد على 
الرشاقة، فهو مفيد جداً للجسد ولصحته، كنت 
أواجه  لم  لكن  الرقص صعب،  هذا  أن  أعتقد 
أرقص  عندما  ألني  الصعوبات؛  من  الكثير 
أذهب إلى عالم آخر من الجمال، وكأني أطير 

كالعصافير«.
جداً  سعيدة  كانت  والدتها  أن  النا،  وأشارت 

في  لتستمر  تشجعها  وكانت  الباليه،  بتعلمها 
بعض  صادفت  الحركات  بعض  »في  التعلم: 
الصعوبة، ولكني تغلبت على األمر، فقد كانت 

أمي خير داعم لي«.
 واختتمت النا سعيد كانو حديثها، بطلب اتباع 
دورات تدريبية أخرى، حتى يتمكن كل عاشق 
لهذا الرقص، أن يتعلمه، ويطوره أكثر: »لقد 
مر وقت التدريب سريعاً، أتمنى أن تُقام دورة 

أخرى؛ حتى أستفيد أكثر«.

حب التعلم كفيل بإتقان املهارة

 وفي لقاء آخر مع مدربة الباليه، نازك العلي 
حدثتنا عن الدورة التدريبية األولى في شمال 
حتى  دمشق  من  وحضورها  سوريا،  وشرق 
»العديد  الباليه:  تعلم  في  األطفال  رغبة  تلبي 
ولم  الباليه،  عشقوا  قامشلو  في  األطفال  من 
يستطيعوا تعلمه وحدهم؛ كون الباليه من أنواع 
الرقص، التي تحتاج إلى مرونة، وصبر فأي 
حركة خاطئة قد تضر الجسد، وقد لبيت طلبهم 

لتعليمهم أساسيات الباليه«.
قلب  في  كبيراً  وحباً  رغبة  نازك  القت  وقد 
فقد  طويالً  الدورة  تستمر  »لم  للتعلم:  الفتيات 
الفتيات  ولكن  فقط،  يوماً  عشر  لخمسة  كانت 
قد تعلمن بسرعة؛ كون أجسامهن مرنة أكثر 

من الكبار«.
تتراوح  الذين  األطفال  أن  لنا،  نازك  وبينت 

تعلموا  سنوات،  لخمس  ثالث  من  أعمارهم 
»إن  وزادت:  الحركات،  من  الكثير  أسرع 
وال  للتعلم،  قابلية  أسرع  الصغار  األطفال 
يجدون صعوبة في القيام بالحركات الصعبة، 
بالقيام  الصعوبة  واجه  اآلخر  البعض  لكن 

بها«.
في  الحماس  أرى  »عندما  نازك:  وأضافت 
عيونهم الصغيرة، ومحاوالتهم الكثيرة للتعلم، 
أنني  دون كلل أو ملل، كنت أشعر بالسعادة، 
أنمي حبهم للباليه، وأضعهم في أول الطريق 

نحو الحلم«.
ولم تكتِف نازك بالساعات المحدودة للتدريب، 
ذويهم  ومع  األطفال،  مع  تتواصل  كانت  بل 
من  الباليه  بتعلم  خاصة  فيديو  مقاطع  وتريهم 

أجل تحسين مستواهم.
حديثها،  العلي  نازك  الباليه  مدربة  واختتمت 
بأن الباليه فن جميل، ومفيد جداً للجسد؛ كونه 
يعد رياضة تحافظ على الرشاقة البدنية، ولذلك 
أملت من المجتمع أن يقدر هذا الفن، وتمنت: 
»لكل امرئ حلم يسعى لتحقيقه، وربما بعض 
مجتمعاتنا  وتقاليد  معتقدات  تخالف  األحالم 
حلمه  طريق  عن  يبحث  من  ولكن  الخاطئة، 
الفتيات في طريق  سيجده، وأتمنى أن تستمر 

تعلم الباليه حتى يحققن أحالمهن«.
والجدير بالذكر إنه في 18 من الشهر الجاري، 
الجزيرة  إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  كرمت 
15 راقصة باليه من األطفال، خضعوا للدورة 

التدريبية األولى في شمال وشرق سوريا.
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منبج/ آزاد كردي - وسط الحصار المفروض على شمال وشرق سوريا، وجرائم االحتالل 
والتي  المنطقة،  في  الشعب  بلديات  أولويات  من  المواطنين  خدمة  تظهر  التركي، 
تستمر في تنفيذ مشاريع فصل الصيف الحالي، وتحاول قدر المستطاع االنتهاء منها.

مشاريع منجزة في منبج... والهجمات 
التركية تعرقل تنفيذ مشاريع خدمية أخرى

بلدية قامشلو تواصل تنفيذ حملتها، 
بااللتزام بمواعيد رمي القمامة

بعدة  منبج  مدينة  في  الشعب  بلدية  وقامت 
كمد  الماضية،  الفترة  خالل  خدمية  مشاريع 
الصرف  وتخديم  الشوارع،  في  اإلسفلت 
البعض  أُنجز  األحياء،  من  عدد  في  الصحي 

منها، والبعض اآلخر قيد اإلنجاز.
»روناهي«،  لصحيفتنا  تحدث  الصدد،  وبهذا 
في  الشعب  بلدية  في  الفني  المكتب  رئيس 
مدينة منبج وريفها، »محمد غزوان شعبان«، 
حول مشاريعهم الخدمية للعام 2022، والتي 

استهدفت العديد من البنى الخدمية والتحتية.

»أبرز املشاريع املنفذة 
واملستقبلية«

في  والشوارع  الطرق،  تعبيد  مشاريع  وحول 
مدينة منبج، بيّن شعبان، أبرز المشاريع المنفذة 
والمستقبلية: »بدأت مشاريع بلدية الشعب في 
مدينة منبج مع بداية الشهر الخامس، وتتميز 
استراتيجية،  وأنها  بالنوعية،  المشاريع  هذه 
باعتبارها تخدم نسبة أكبر من المناطق، سواء 
أم  بالطرق، والشوارع،  مشاريع مد اإلسفلت 

بالصرف الصحي«.
بازار  طريق  مشروع  »هناك  وتابع: 
إنجازه  تم  م   30 شارع  وهو  الموتورات، 
يتراوح  اآلن،  التسليم  قيد  وهو  بالكامل، 
بازار  من  ويبدأ  قرابة 900م،  الطريق  طول 

ويبلغ  العزر،  طريق  بداية  حتى  الموتورات 
ألف   21 قرابة  للمشروع  التقديري  الكشف 
ألنه  نظراً  المشروع  هذا  واختير  دوالر، 
يعد  أدق،  بتعبير  أو  المخطط،  نهاية  في  يقع 
والمخطط  المخطط،  حرم  بين  الفاصل  الحد 
التنظيمي، باإلضافة إلى أهميته االستراتيجية 
يسهل  فهو  وبالتالي  ثالثين،  شارع  كونه 
عملية المرور من البلدة إلى داخل مدينة منبج 

وبالعكس«.
وأردف شعبان: »أما الطريق الثاني، فهو يمتد 
اليميني  المحلق  إلى  الهرم  دوار  شرقي  من 
م،   550 بطول  المنكوبة،  بلدة  طرف  من 
وهذا الشارع هو باألصل شارع ثالثين، ويعد 
استراتيجياً ألنه ال يوجد في هذه المنطقة من 
ويصل  الشارع،  هذا  سوى  المنفذة،  الطرق 
دوار  وبين  الهرم،  دوار  بين  المشروع  هذا 
هذا  أنجز  بالمخطط،  ينتهي  حيث  المنكوبة، 
 48 قرابة  التقديرية  الكلفة  وتبلغ  المشروع 
مشروع  المشروع،  بهذا  وألحق  دوالر،  ألف 
آخر، وهو صرف صحي حيث جرت مناقصة 
مع  معاً  المشروعان  وسيُسلَّم  يومين،  منذ  له 
المالية،  الكلفة  بسبب  تأخيراً  هنالك  أن  العلم، 
تبلغ  بينما  يوماً،   40 غضون  في  وسينجز 

الكلفة التقديرية 78 ألف دوالر«. 
المتحلق  مشروع  »هناك  أضاف:  شعبان، 
الغربي، الذي يصل آخر شارع األربعة كيلو، 
مع شارع 22 مقابل مشفى منبج التخصصي، 
حيث أنجز المشروع بالكامل، وهناك ترقيعات 
متر  آالف  خمسة  قرابة  وأنجز  إسفلتي،  ومد 

مكعب، ويغطي المشروع من مدرسة الغسانية 
على طريق الجزيرة، والطرف الجنوبي منه 
القديمة،  البلدة  باتجاه  العاديات  مدرسة  حول 
منبج  بوسط  مروراً  الهال  وسوق  والصناعة 

عند السرايا، والساحة العامة«.

صعوبات االستمرار يف العمل

الشعب  بلدية  الفني في  المكتب  واختتم رئيس 
غزوان  »محمد  وريفها،  منبج  مدينة  في 
شعبان« حديثه: »هناك الكثير من المشاريع، 
التي وضعت لصيانة البنية التحتية للمدينة، إال 
متوقفة  المشاريع  لهذه  المالية  الموازنات  أن 
المهم  من  لذا  بعضها،  أهمية  من  الرغم  على 
في  االستمرارية  أجل  من  الموازنات  منح 

العمل«.  
لشمال  الذاتية  اإلدارة  بأن  اإلشارة  تجدر 
الطوارئ  قانون  أصدرت  سوريا،  وشرق 
فيه:  وقالت  التركية،  التهديدات  خلفية  على 
مناطق  في  العامة  الطوارئ  حالة  نعلن  »إننا 
شمال وشرق سوريا، وأنها تستخدم إمكاناتها 
كافة لحماية الناس من أي هجوم عدواني على 
لشمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة  مناطق 

وإعطاء األولوية لمواجهة هذه التهديدات«. 

قسم  عن  المسؤول  -أكد  قامشلو   / روناهي 
»مهدي  بقامشلو  الشعب  بلدية  في  النظافة 
عطيل«: أن البلدية تسعى ألجل تعزيز ونشر 
ثقافة النظافة العامة بين أفراد المجتمع، وفي 
واألخر،  الحين  بين  البلدية  تقوم  ذلك  سبيل 
من  األهالي  توعية  ألجل  حمالت  بإطالق 
ومنها حملة  المدينة،  بالنظافة  االهتمام  أجل 
القت  والتي  القمامة،  رمي  بمواعيد  االلتزام 

نتائج جيدة.

وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  منذ 
للمؤسسات  بالغة  أهمية  تولي  وهي  سوريا، 
الشعب  لبلديات  خاص  وبشكل  الخدمية، 
حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مدن  جميع  في 
اكتسبت هذه البلديات في السنوات المنصرمة 
البلديات نظاماً  تبنت هذه  تجارب كبيرة، كما 
والبيئة،  المدن  نظافة  على  للحفاظ  جديداً 
وعملت على ترسيخ المفاهيم البيئية الصحيحة 
بين أفراد المجتمع، ووضعت قوانين صارمة 

للحفاظ على بيئة صحية، ومدن نظيفة.
تعمل بلدية الشعب في مدينة قامشلو مثل معظم 
ترسيخ  على  سوريا،  وشرق  شمال  بلديات 
البيئة  على  والحفاظ  النظافة  ثقافة  وتعزيز 
عمل  وبرنامج  المختصة،  لجانها  خالل  من 
الخدمية  اللجان  بالتعاون مع  متواصل، وذلك 

في الكومينات.
قامشلو،  مدينة  في  الشعب  بلدية  تقوم  كما 
واسعة  توعية،  بحمالت  واآلخر  الحين  بين 
انتشار  من  وللحد  النظافة،  ثقافة  لنشر  تهدف 
جمالية  على  والحفاظ  واألوبئة  األمراض، 

المدن واألرياف.

جوالت يومية ليل نهار

وحول نتائج حملة تحديد أوقات رمي القمامة، 
قبل  قامشلو  في  الشعب  بلدية  بها  قامت  التي 
مع  »روناهي«  التقت صحيفتنا  أشهر،  ثالثة 
قسم  عن  والمسؤول  التنفيذي  المكتب  عضو 
»مهدي  بقامشلو  الشعب  بلدية  في  النظافة 
بدء  أوقات  حديثه  في  بين  حيث  عطيل«، 
أحياء  من  القمامة  وجمع  النظافة،  جوالت 
وجمع  النظافة،  جوالت  »تبدأ  قائالً:  المدينة 
الساعة  من  المدينة  أحياء  داخل  من  القمامة 
أيام  ثالثة  محددة  وهي  صباحاً،  السادسة 
تكون  العامة  الشوارع  في  أما  األسبوع،  في 
الجوالت بشكل يومي، وتبدأ أيضاً من الساعة 
السادسة صباحاً، أما في مركز المدينة تكون 
في  المرورية  األزمة  بسبب  مسائية،  جوالتنا 
النهار، وعدم القدرة على العمل بشكل جيد«.

وفي متابعة حديثة أشار عطيل في حديثه إلى 
حاوية   450 حوالي  بتوزيع  مؤخراً  قيامهم 
التي كانت  األماكن  المدينة، وفي  نواحي  بين 
في  تكون  الحاويات  هذه  وبأن  لها،  بحاجة 
المؤسسات،  جميع  وأمام  العامة،  الساحات 
وضعت  أكثرها  وبأن  المنازل،  عن  وبعيدة 
الكومينات واألهالي،  في الحارات بطلب من 
وأكد بأن هناك القليل من األحياء على أطراف 

المدينة ال تتوفر فيها الحاويات«.

بلدية قامشلو تحدد أوقات رمي القمامة
وحول أوقات نقل القمامة، أوضح عطيل، أن 
اآلليات المخصصة تقوم بجمع، ونقل القمامة 
السبت،  أيام  ثالث مرات في األسبوع، وهي 
تحديد  حملة  وحول  واألربعاء،  واألثنين، 
بتوزيع  قاموا  بأنهم  نوه  القمامة،  أوقات رمي 
البروشورات من أجل التزام األهالي بمواعيد 
هو  الحملة  من  الهدف  وبأن  القمامة،  اخراج 
وزاد  العامة  بالنظافة  األهالي  اهتمام  زيادة 
خلق  هو  الحملة،  من  الهدف  »إن  ذلك:  على 
وعي وزرع ثقافة االهتمام بالنظافة العامة بين 
أفراد المجتمع، وقيامنا بإخراج قسم الضابطة 
من  ليست  المخالفين،  وتغريم  الحملة  لمتابعة 
من  تام  التزام  ألجل  بل  مادي،  ربح  أجل 
أفراد  بين  النظافة  ثقافة  وزرع  األهالي  قبل 

المجتمع«. 
وعن الصعوبات التي تواجههم لفت عطيل أن 
كبير  عدد  ووجود  الكبيرة،  المدينة  جغرافية 
الصعوبات: »200  من األحياء، خلق بعض 
عامل نظافة يعملون بشكل يومي، وباإلمكانات 
المتوفرة من أجل الحفاظ على نظافة المدينة، 
نعمل بكل جهد في سبيل الحفاظ على النظافة، 
وأكثر األوساخ نجدها متراكمة خارج المدينة، 
حمالتنا  بسبب  أقل  فهي  المدينة  داخل  أما 

المستمرة«.

»بعض األهايل ال يلتزمون 
بالقوانني ومبواعيد إخراج 

القاممة«

غير  في  القمامة  رمي  أن  عطيل،  وأردف 
ظاهرة  الخاصة،  أماكنها  وغير  مواعيدها، 
وبأن  النظافة،  عمال  عمل  على  تؤثر  سلبية 
يشتكون  الشعب  بلدية  في  البيئة  قسم  عمال 
دائماً من عدم التزام بعض األهالي، وأصحاب 
المحالت في السوق بمواعيد إخراج القمامة، 
ذلك  وبأن  عشوائي،  بشكل  القمامة  ورمي 

يشكل عبئاً إضافياً على عمال البيئة.
بعض  قيام  هو  السلبية،  المظاهر  أكثر  ومن 
عشوائياً  القمامة  برمي  المحالت  أصحاب 
مسورة،  تكون  التي  الطريق،  ُمنصفات  في 
صعوبة  إلى  يؤدي  ما  باألشجار؛  ومزروعة 

إخراج القمامة من بين األشجار وتضررها.

»125 مخالفة«

بلدية  في  التنفيذي  المكتب  عضو  واختتم 
مكتب  عن  والمسؤول  قامشلو  في  الشعب 
من  »نتمنى  حديثه:  عطيل«  »مهدي  النظافة 
وااللتزام  البيئة،  قسم  مع  التعاون  األهالي 
األحياء،  في  سواًء  القمامة  إخراج  بمواعيد 
نتمنى  كما  المدينة،  ومركز  األسواق  في  أو 
جميعاً  نحن  مغلقة،  أكياس  في  القمامة  وضع 
مسؤولون عن االهتمام بالنظافة داخل وخارج 
المدينة، ألن جمالية ونظافة المدينة تعبر عن 

التطور، والتقدم الفكري ألفراد المجتمع«.
بها  قامت  التي  المخالفات،  عدد  بلغ  وقد 
أجل  من  قامشلو،  في  الشعب  بلدية  ضابطة 
القرار، 125 مخالفة خالل ثالثة  تطبيق هذا 

أشهر، بحسب ضابطة البلدية.

الكوليرا 
مرض 

بكتيري...

التلوث  عن  ومطوالً  كثيراً  حتدثنا 
مخاطر،  من  عنه  ينجم  وما  بأنواعه، 
بشكل  والصحة  البيئة،  على  وكوارث 
تنجم  التلوث،  من  نوع  فلكل  خاص، 
تختلف  خاصة،  ونتائج  مخاطر،  عنه 
الهواء  فتلوث  التلوث،  ذلك  باختالف 
بشكل  الربو  أمراض  عنه  ينجم 
اجلهاز  وأمراض  التنفس،  وضيق  خاص، 
حساسية  إلى  باإلضافة  التنفسي، 

العني...إلخ.

التلوث  النوع من  املياه، فهذا  تلوث  أما 
املياه  الحظنا خطورة  وقد  جداً،  خطير 
امللوثة في هذه الفترة بالتحديد، حيث 
الذي  الكوليرا،  لوباء  واسع  انتشار  نرى 
واآلن  الناس،  بعدد كبير من  فتك قدمياً 
الوباء،  هذا  أمام  مناطقنا  في  نحن 
كارثة  إلى  يتحول  أن  املمكن  من  الذي 
فعلية  خطوات  نتخذ  لم  ما  إنسانية، 
هذا  انتشار  وجه  في  للوقوف  وجادة 

الوباء.

لظهور  الرئيسي  السبب  الوباء،  وهذا 
البكتيريا، التي تنتشر في املياه امللوثة، 
مصادر  غالبية  أن  أحد  على  يخفى  وال 
بها  وتروى  ملوثة،  املنطقة  في  املياه 
ال  رقابة  أي  دون  واملزروعات،  اخلضروات، 
قبل  من  وال  اخملتصة،  اجلهات  قبل  من 
ضمير الشخص ذاته؛ ما يؤدي النتشار 
امللوث  الغذاء  عن  الناجمة  األمراض 
بالبكتيريا، واجلراثيم التي تنتشر بكثرة 

في املياه امللوثة.

والذي  الكوليرا،  وباء  نواجه  اآلن  ونحن 
ما  عادةً  بكتيري،  أنه مرض  على  يعرف 
ينتشر عن طريق املياه امللوثة، ويتسبب 
بجفاف، وإسهال شديدين يؤدي للموت 
الوقت  في  املعاجلة  عدم  حال  في 

املناسب.

والغثيان،  اإلسهال،  أعراضه  ومن 
واجلفاف،  الشديد،  والعطش  والقيء، 
والبطن،  األطراف  في  مؤملة  وتقلصات 
واألمالح  السوائل،  بتعويض  ويعالج 
من  كبيرة  كميات  وشرب  املفقودة، 
اإلرواء  محلول  مع  مصحوبة  السوائل 
يتم  الشديدة،  احلاالت  وعند  الفموي، 

حقن السوائل عن طريق الوريد.

أما طرق الوقاية من هذا املرض النظافة 
جيداً  اليدين  وغسل  عام،  بشكل 
إعداد  قبل  وخاصة  والصابون،  باملاء 
العناية  وبعد  األكل،  وقبل  الطعام، 
واحلرص على معرفة  املصاب،  بشخص 
من  بأنها  واخلضروات،  املياه  مصادر 
مبياه  تروى  واخلضروات  نظيفة،  مصادر 
وغسل  ملوثة،  مبياه  وليس  نظيفة، 
واحلرص  اجليد،  بشكل  اخلضروات  هذه 
املياه  شرب  جيداً،  الطعام  طهي  على 
أكياس  في  القمامة  ووضع  املعقمة، 
املكان  في  منها  والتخلص  مغلقة، 

املناسب وبطريقة آمنة.

ومواردها  البيئة  على  احلفاظ  أخيراً 
هي  وسليمة،  نظيفة  الطبيعية 
السبيل الوحيد للعيش بسالم، وبعالم 

خال من األوبئة واألمراض.

زراعة وبيئة

حممد-سعيد

أطفال داعش... أزمة إنسانّية وهاجس أمنّي
محمد جعابي

التي  واألحداث  األعمال  كّل  تصنيف  يمكن 
تسبب بها »داعش« منذ ظهوره وحتى اليوم 
باإلرهاب وأنّه كان تهديداً أمنياً عالي المستوى 
الجغرافيا  ويتجاوز  صعيد  من  أكثر  على 
اإلقليمية إلى مختلف أنحاء العالم، إال أّن قضية 
»أطفال داعش« في مخيمي الهول وروج، ال 
ألّن  ذلك  اإلنسانّي،  بالبعد  إال  تصنيفها  يمكن 
يعود  متطرفٍة  مضطربٍة  بيئٍة  في  وجودهم 
ألسباٍب تتجاوُز إرادتهم، ما يرتُّب على الدوِل 
هذه  من  انتشالهم  مسؤوليّة  إليها  ينتمون  التي 
األمثل ودمجهم  بالشكِل  تأهيلهم  وإعادة  البيئة 
الحياةَ  ليواصلوا  األصليّة  مجتمعاتهم  في 
في  اإلرهابّي  التهديدُ  سيستمر  وإال  الطبيعيّة، 
الفكريّة  القنابل  تلك  تنفجر  عندما  األيام،  قادِم 
المتطرفة، ما يتطلب تعاوناً دوليّاً على مختلف 

الصعِد.

مخيم الهول ومخيم روج

أُنشئ مخيم الهول عام 1991 وذلك بالتنسيق 
بين مفوضية األمم المتحدة لالجئين، وحكومة 
العراقيّة  السوريّة  الحدود  عن  يبعد  دمشق، 
15ألف  حينها،  يضم  وكان  كم،   10 مسافة 
الجئ عراقّي، وفلسطينّي، وقد استقبل الجئين 
األمريكّي  الغزو  بعد   2003 عام  عراقيين، 
المخيم،  قاطني  عدد  فيبلغ  اآلن،  أما  للعراق، 
دون  األطفال  من  نصفهم  نسمة،  ألف   56
سن 12 عاماً، ذاع صيته ليصبَح أكبر، ويعدُّ 
تحرير  حملة  بعد  العالم،  في  مخيم  أخطَر 
على  والقضاء   ،2019/3/23 في  الباغوز 
تبقى  ما  وإدخال عائالت  داعش،  آخر معاقل 
وتم  إليه،  وأطفال  نساء،  من  عناصر،  من 
التاسع  )الفيز(  لهم،  خاص  قسم  تخصيص 
فقط  مخصص  »أنيكس«،  اسم  عليه  ويطلق 
باقي  من  األخطر  ويعتبر  داعش،  لعوائل 
أقسام المخيم وتتصُف العائالت فيه بالعدوانية 
نحو  التقديرات  حسب  فيه  ويوجد  والتشدد، 
10 آالف امرأة وطفل لداعش، وال يسمح أن 
أطفال، فوق سن 12 عاماً، ويتم  القسم  يضم 
لهم،  مخصص  آخر،  قسم  إلى  منه  إخراجهم 
وإبعادهم  بينهم،  زواج  حاالت  تحدث  ال  كي 
عن تأثير أمهاتهم الداعشيات، الالتي يحاولن 
ويتم  للخالفة«،  »أشبال  ليكونوا  إعدادهم 
يؤثروا  ال  حتى  األقسام،  باقي  عن  فصلهم 
أنشأت  ولقد  األطفال،  باقي  على  بفكرهم 
إلعادة  الحسكة  في  مركزاً  الذاتيّة«  »اإلدارة 
وهنالك  طفالً  30ــ35  حوالي  يضمُّ  تأهيلهم، 

خطة إلنشاء عدة مراكز جديدة.
في  المخيمات  أخطر  من  الهول،  مخيم  يُعدُّ 
القتل  جرائم  متكرر  بشكٍل  فيه  وتقع  العالم، 
والخطف، التي تنفذها الخاليا النائمة لمرتزقة 
 43 المرتزقة  ونفذت  المخيم،  في  »داعش« 
سكان  من  قتيالً   44 ضحيتها  راح  عملية 
وقعت  كما  وطفلين،  امرأة   14 منهم  المخيم، 
منذ  المخيم،  داخل  اختطاف  محاولة   13
عن  الجرائم  معظم  وتنفذ   2022 عام  بداية 
وأدوات  للصوت  كاتمة  مسدسات  طرق 
حادة وأدوات تعذيب، عدا عن االعتداِء على 
والصحيّة  الخدميّة  والمنظمات  المؤسسات، 
في المخيم وأعمال التخريب، وقد نفّذت قوى 
األمن الداخلّي في اإلدارة الذاتيّة عدة حمالت 
داخل  األمِن  لضبط  النائمة،  الخاليا  لمالحقة 

المخيم، واُكتشفت غرف تعذيب سريّة وخنادق 
على  القبض  وأُلقي  ناريّة،  وأسلحة  وأنفاق، 

الخاليا النائمة في المخيم. 
وكان   2015 عام  روج،  مخيم  تأسيس  تم 
مقاطعة  من   للنازحين  مخصصاً  البداية  في 
الحسكة، وهو أصغر حجماً من مخيم الهول، 
ويضم 14 أسرة سوريّة، و64 أسرة عراقيّة، 
والباقي 600 أسرة أجنبيّة، ويضم 800 خيمة، 
يسكن فيها 2615 نسمة يضم عائالت داعش 
منبج،  تحرير  معارك  بعد  اليه  دخلوا،  الذين 
أفضل  فيه  األمني  الوضع  ويعتبر  والرقة، 
وضعه  ازداد  ولقد  الهول،  مخيم  من  نسبياً 
مخيم  من  العائالت  بعض  إدخال  بعد  سوءاً، 
الهول إليه، الالتي يتميزن بعنفهن وتعصبهن.

ملف التعليم

فترة  خالل  اإلرهابّي  داعش  مرتزقة  دأب 
سوريا  من  شاسعة،  مناطق  على  سيطرته 
في  وزّجهم  األطفاِل،  استغالِل  على  والعراق 
المعارِك،  ساحات  فيها  بما  مختلفٍة  ميادين 
واستغالل  أيديولوجيّاً،  عليهم  التأثير  بعد 
التعليِم لنشر فكره المتطرف بينهم، وشّكل ما 
تدعى كتائب »أشبال الخالفة«، وكانت تضم 
المحليّة  المجتمعات  من  األطفال،  باإلضافة 
وأجانب،  عرب،  من  المهاجرين  أطفال 
كتباً  تضم  لهم،  تدرس  التي  المناهج  وكانت 
تكفيريّة، تتبنى، أيديولوجيا المرتزقة، في نشِر 
اإلرهاِب، والكراهية لآلخر، وكل من يخالف 
عقيدتهم، كافٌر، يجب قتله، كما تفرُض أحكاٌم 
متشددة على المرأة من قبيل لباس النقاب، فيما 
يتم تبني تفسير للقرآن وفق هواه، واعتبار كل 

ما عداه بدعة وضالل. 
بعد هزيمة المرتزقة بعد حملة تحرير الباغوز، 
ونقل معظم عوائل داعش، وأطفالهم إلى مخيم 
التعليم »أطفال داعش«،  الهول، أصبح ملف 
طريق  عن  المخيم،  إدارة  مسؤولية  من 
المنظماِت اإلنسانيِّة العاملِة في المخيم، وتوجد 
في المخيماِت مدارس تُدّرس باللغتين العربيّة 
العاملة  المنظمات  قبل  من  تدار  واإلنكليزيّة 
المدارس  هذه  تتعرض  ولكن  المخيم،  في 
قبل  من  والتهديدات،  للتخريِب،  وكوادرها 
عوائل »داعش« في المخيم، بحّجة أنّهم كفار 
ومعارضتهم  وعلومه،  الغرب  فكر  يعلمونهم 
المدارس،  في  واإلناث  الذكور  الختالط 

لتدريسهم  وأنشأت نساء داعش كتاتيب سريّة 
القرآن واألحاديث والتفسير، وتشريب عقول 
األطفال بالفكر الداعشّي المتطرف وتجهيزهم 
تدريب  ويتم  الخالفة«،  »أشبال  ليكونوا 
المخيم  وفي  األجانب،  قبل  من  غالباً  األطفال 
ألعاٌب  التعذيب  وأدوات  األسلحة  من  تُصنع 
لألطفال! ويُدّرب األطفال على هذه األدوات، 
وعلى كيفية حمل السالح والتصويِب، وكذلك 
والبالستيك  الحبال  واستخدام  الذبح،  كيفية 

للقتِل خنقاً.

أطفال اإليزيديات املختطفات
 

 ،2014 آب   3 في  »داعش«  جحافل  شنّت 
هجوماً كاسحاً على مناطق وجود اإليزيديين، 
بداية  في  العراق،  في  شنكال  قضاء  في 
النساء،  وخطف  الرجاِل،  بقتل  وقام  توسعه، 
قسراً،  الزواج  عليهن  سبايا وفرض  وجعلهن 
الشدادّي  مدن  إلى  نقلهم  كما  مرتزقته،  من 
النخاسة  أسواق  في  للبيع  وعرضهن  والرقة 
اإليزيديين  األطفال  فصل  كما  أنشأها،  التي 
لدروٍس  وأخضعهم  أمهاتهم  عن  الذكور 
وتلويثها  أدمغتهم  وغسل  متطرفة  عقائديّة 
بفكره المتطرف منتزعاً منهم البراءة، وجنّدهم 

زّجهم في معاركه وعملياته العسكريّة.
لم تكِن األسرة بالنسبة »داعش« وفق التقاليد 
عالقاتها  في  مجتمعاتنا  في  عليها  المتعارف 
تنظيميّة  خاليا  كانت  بل  وبنيتها،  وترابطها 
مباشرة  نتيجة  ذلك  وكان  للتطرف،  وحاضنة 
لفتوى »جهاد النكاح« وانتقال المرأة من عهدة 
مرتزق إلى آخر، بسبب مقتلهم في المعارك، 
ويبلُغ  األطفال،  من  عددٌ  ُولد  البيئة  هذه  وفي 

إيزيديات  أمهاٍت  المولودين من  األطفال  عدد 
معظمهم  طفل،   200 نحو  االختطاِف  أثناء 
شرق  شمال  في  المخيماِت  في  موجودون 
سوريا، وتعمُل اإلدارةُ الذاتيةُ على التواصل، 
الروحانّي  والمجلِس  العراقّي،  الجانِب  مع 
األطفاِل،  إعادةِ  على  األعلى  اإليزيدّي 
اإليزيدياِت  عودةِ  ملِف  في  تجاوٌب  وهنالك 
المختطفاِت من قبل مرتزقة »داعش«، وكذلك 
مسألة عودة  تبقى  ولكن  المختطفين،  األطفال 
اإليزيدياِت  األمهات  من  المولودين  األطفال 
المجلُس  ويشترط  صعباً  أمراً  المختطفات، 
فقط  عودة  األعلى،  اإليزيدّي  الروحانّي 
وذلك  إيزيديين،  وأم  المولودين ألب  األطفاِل 
ألنّه  متماسكاً  اإليزيدّي  المجتمعِ  للحفاظ على 
يعترف  وال  الطائفِة  خارج  الزيجاِت  يرفُض 
باألطفال الذين يُولدون منها، وتواجه أمهاتهم 
أطفالهن،  عن  التخلي  إما  صعباً،  خياراً 
واالنضمام من جديد إلى عوائلهن، ومجتمعهن 
الطائفة، مع  البقاء خارج  أو خيار  اإليزيدي، 

أطفالهن.  

مدى تعاون املجتمع الدويّل يف 
تحّمِل املسؤولية

أسر  إليها  تنتمي  التي  الدول  عدد  يبلغ 
»داعش«، حسب تقارير رسميّة من مفوضية 
الالجئين 60 دولة، وتُقدّر األمُم المتحدة أّن من 

ضمنهم 30972 ألف عراقّي، و11136طفل 
شمال  في  موجودين  مازالوا  أجنبيّة  وامرأة 
وشرق سوريا، وتُقدّر األمم المتحدة، أّن %77 
 12 سن  دون  المخيمات،  في  األطفال  من 
وترفض  الخامسة،  سن  دون  و%33  عاماً، 
وجود  عدم  بسبب  استالمهم؛  الدول  معظم 
عالقات دبلوماسيّة مع حكومة دمشق، وأغلبها 
وشرق  شمال  في  الذاتيّة  باإلدارةِ  تعترُف  ال 
سوريا، باإلضافة إلى أّن بعض الدول تشترط 
أمهاتهم، وهذا ما ترفضه  فصل األطفال عن 
األبناء  بفصل  تقبل  ال  التي  الذاتيّة،  اإلدارة 
عن أمهاتهم،  وهذا األمر يبّطئ عملية تسليم 
وجود  عدم  إلى  باإلضافة  لدولهم،  األطفال 
هذه  مع  للتعامل  بلدانهم،  في  قانونّي  إطار 
من  األوروبّي  المجتمع  على  الجديدة  الحالة 
في  معينة  دولة  من  مواطنين  انخراط  ناحية 

تنظيمات إرهابيّة، خارج حدود دولهم.   
التي  المناطق  في  المولودين  األطفال  وهنالك 
العراِق  في  خالل  »داعش«،  عليها  سيطر 
وسوريا، من ضمنهم األطفال غير الشرعيين، 
الذين ولدوا نتيجة؛ االغتصاب وزواج النكاح 
ثبوتيّة  وثائق  األطفال  يحمل  وال  والسبي، 
تثبت صّحة نسبهم آلبائهم األصليين، وتشترط 
لألطفال   ،DNA بتحليل  القيام  الدول  بعض 
للتأكِد من أنهم يحملون نفس الجينات الموجودة 
بلجيكا،  ألمانيا،  هولندا،  ذلك  مثل  بلدهم،  في 
وتقوم نساء »الحسبة« بالزواج أو عقد الزواج 
المؤقت بغرض اإلنجاب وزيادة عدد األطفال 
في  ُولد  وقد  الخالفة«،  »جيل  يسمونه  ما  أو 
الهول خالل ثالث سنوات فقط 1800  مخيم 

طفل. 
وقد زارت عدة وفود أجنبيّة وعربية، مناطق 
أوضاع  لالطالع على  شمال وشرق سوريا، 
حلوٍل  وإيجاِد  »داعش«،  أسر  من  رعاياهم، 
ظّل  تعاونهم  أّن  إال  دولهم،  في  الستقبالهم 
تسليم 106 أشخاص  وتم  منه،  المأمول  دون 
لحكوماتهم،  »داعش«  مرتزقة  عائالت  من 
الخارجيّة  العالقات  لهيئة  تصريح  في  وجاء 
في اإلدارة الذاتيّة أنّه تم تسليم 324 طفالً إلى 

دولهم خالل عام 2021. 
بالنتيجة نستخلص أّن أطفال داعش أصبحوا، 
المجتمع  جهود  تضافَر  يتطلُب  ملٍف  أخطر 
له،  حٍلّ  بإيجاد  المعنية،  والمنظمات  الدولّي، 
والسلم  األمن  تهددُ  موقوتة  قنبلةً  يشّكُل  وبات 
له حالً، صحيح  نجد  لم  ان  أجمع،  العالِم  في 
أن األطفال هم نفسهم من ضحايا داعش وال 
إليه، لكن  الذي وصلوا  المصير  لهم في  ذنب 
تركهم وإهمال رعايتهم وإعادة تأهيلهم نفسيّاً 
الخطأ  يعتبر  جديد  من  وفكريّاً  واجتماعيّاً 
إليها  ينتمي  التي  الدوَل  أنَّ  صحيح  األكبر، 
وهي  وغيرها،  أمنيّة  مخاوف  لديها  األطفال 
التي  األوروبيّة  الدوِل  معظم  ولكن  محقّة، 
في  متطورة  برامج  لديها  األطفال  لها  ينتمي 
التعامل  على  قادرة  النفسّي  والتأهيل  التعليم 

بمهنيّة أكبر معهم .
ينبغي على المجتمعِ الدولّي التعاون مع اإلدارة 
التسريع  في  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتيّة 
الملف والضغط على دولهم  بالتعامل مع هذا 
إلى  وتحوله  األوان  فوات  قبل  السترجاعهم 
واألمن  السلم  يهددون  محتملين  إرهابيين 

العالمّي.
    

حملة اإلنسانية واألمن الثانية

مع  بالتنسيق  الداخلي  األمن  قوى  أطلقت   
 2022/8/25 في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
المرحلة الثانية من حملة »اإلنسانية واألمن« 
في مخيم الهول، والتي استمرت حتى السبت 
2022/9/17 وتم خالل العملية التي استمّرت 
وإنهاء  »داعش«  خاليا  مالحقة  يوماً   24
عن  الحملة  وأسفرت  المخيم،  في  خطرها 
امرأة،   36 بينهم  مرتزٍق   226 على  القبِض 
كبيرة  كمية  ومصادرة  خندقاً،   25 وردم 
المرتزقة  كان  التي  والذخائر  األسلحة  من 
ال  من  وكل  المخيم  قاطني  لقتل  يستخدمونها 

يتبع فكر »داعش«.
المؤتمر  خالل  الداخلّي  األمن  قوى  وأكدت 
الحسبة«  »جهاز  تشتيت  للحملة  الختامّي 
الدولّي  المجتمع  ودعت  الخالفة«،  و«أشبال 
الهول  مخيم  في  رعايا  لها  التي  والحكوماِت 
من  األولى  المرحلة  وكانت  استعادتهم،  إلى 
في 28  أطلقت  قد  واألمن«  حملة »اإلنسانية 
مخيم  خطر  أّن  حينها  وأعلن   .2021 آذار 
كبيرة ضمن  تحديات  ووجود  مستمر،  الهول 

المخيم.
“األسايش”،  الداخلي  األمن  قوى  اتهمت 
أسلحة  بإدخال  »بهار«،  منظمة  في  موظفين 
ُعرفت  التّحقيقات  وخالل  الهول،  مخيم  إلى 
مخيّم  إلى  تدخل  التي  لألسلحة  مصادٍر  ثالثة 
“بهار”،  منّظمة  موظفي  ط  تورُّ منها  الهول، 
والمصدر  البيان،  وفق  األسلحة،  إدخال  في 
التي  والقنابل،  الفردية  األسلحة  فهي  الثاني 
أخفتها نساء داعش وقت دخولهن إلى المخيم، 
الحادة  اآلالت  صناعة  هو  الثالث  والمصدر 
من قبل المتشددين في المخيم، وتفيد الشهادات 
بحجم التهديدات التي تمثلها العناصر المتشددة، 
كما تؤكد الدوَر التركّي في تسهيل العبور إلى 

األراضي السوريّة. 
لـ  محلية  بمنظمة  نفسها  “بهار”  وتعّرف 
مدينة  في  ومقرها  المجتمعات«  بناء  »إعادة 
غازي عينتاب التركية، وأنها تنشط في شمال 
سوريا والعراق، وتسترشد بالمعايير والمبادئ 
المصادر،  تذكر  ولم  اإلنسان،  لحقوق  الدوليّة 
أيَّ تفاصيل إضافيّة، حول اإلجراءات المتخذة 
وجمعية  منظمة   30 نحو  أن  ويذكر  بحقها، 

إنسانيّة تعمل في المخيم.
مالبس  قطعة  على  ُعثر  فقد  البيان  وبحسب 
من  والعديد  التركي،  للجيش  تابعة  عسكريّة 
كما  التمشيط”.  خالل  االتصاالت  أجهزة 
مع  بالتعاون  المرأة  حماية  وحدات  عثرت 
وأربع  إيزيديتين،  امرأتين  على  “األسايش”؛ 
نساء، مقيّدات بالسالسل وعلى أجسادهن آثار 

تعذيٍب.
الماضي  الشهر  مطلع  المخيم،  إدارة  وأعلنت 
وقوع 28 جريمة قتل منذ مطلع العام الجاري، 
الالجئين  من  منهم 12 سوريّاً، و14 شخصاً 
العراقيين الذين يُشِكّلون أكثر من نصف عدد 
الهوية، عدا  المخيّم، وجثتين لمجهولي  سكان 

عن 15 محاولة قتل باءت بالفشل.
الهول بحسب آخر اإلحصائيات  ويضمُّ مخيّم 
 28723 بينهم  شخصاً،   55825 الرسميّة، 
من حاملي الجنسيّة العراقيّة، و18848 نازحاً 

سوريّاً، و8254 من الجنسيات األجنبيِة.


