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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

االحتجاجات في 
روجهالت كردستان، 
وإيران تتسع، وعدد 

الشهداء يزداد

مهسا أميني سيبقى صدى اسم هذه 
أيقونة  التي أصبحت  الكردية،  الفتاة 
لثورة الحرية الجديدة في إيران بشكل 
عام، وثورة المرأة بخاصة، حيث كان 
يد  على  التعذيب  تحت  الستشهادها 
الديكتاتوري  اإليراني  النظام  جالوزة 
الفاشي، وما يسمى بشرطة األخالق، 
حيث اتخذت من حجابها، الذي لم يكن 
الئقا برأيهم حجة لذلك، وقد القى هذا 
العمل صدًى واسعًا، وكان السبب في 
انطالق ثورة جديدة بقيادة المرأة...«5

دعاء يوسف بعدسة: 

قلب  إلى  الحياة  نبض  هللا  رام  بلدية  أعادت 
بني عام  ثالثة طوابق  يتألف من  قديم  منزل 
مع  اتفاق  إطار  في  وتحول  بالمدينة   1904
مالكه إلى »لوكندة فرح« ضمن رؤية تهدف 

للحفاظ على المباني القديمة.
والمنزل مشيد من الحجر الوردي ويعلو طابقه 
القرميد األحمر ويتكون من  الثالث سقف من 
مطعم  إلى  إضافة  مرافقها،  مع  غرف  تسع 
مساحته 500  إجمالي  وتبلغ  استقبال،  وقاعة 

متر مربع.
البيوت  من  العديد  هللا  رام  مدينة  في  ويوجد 
القديمة والمباني التاريخية، التي عملت البلدية 
ترميمها  على  الماضية  السنوات  مدار  على 
إلى مرافق  تأهليها وتحويل عدد منها  وإعادة 

عامة.

موقع سياحي

لبعض العائالت  تاريخياً  ويمثل المنزل رمزاً 
الفلسطينية التي لجأت إليه منتصف القرن الـ 

20 في ظل ظروف قاسية.
وقال رئيس قسم تجميل المدينة في بلدية رام هللا 
سامي عويضة إن المنزل: »استضاف عديداً 
نكبة  بعد  الفلسطينيين  المهجرين  عائالت  من 

عام 1948 وسكن فيه العديد من العائالت«.
الترميم  »عملية  االفتتاح:  حفل  بعد  وأضاف 
مركز  من  بالتعاون  عدة  مراحل  على  تمت 
بترميم  يُعنى  الذي  )رواق(  الشعبي  المعمار 

المباني التاريخية وإعادة تأهيلها«.
يتحول  أن  هللا  رام  في  المسؤولون  ويأمل 
المنزل إلى مصدر جذب سياحي جديد يقصده 

زائرو المدينة من الداخل والخارج.

ـ تحت شعار »الحرية  فريدة عمر  الشهباء/ 
سنحرر  الطفولة  بروح  الطفولة،  من  تبدأ 
القائد« أُقيم مهرجان الطفولة الثالث بمقاطعة 
لألطفال  مجموعة   11 بمشاركة  الشهباء، 
والغناء  الرسم  تضم  متنوعة  بفعاليات 

والرقص.

عفرين  إلقليم  الذهبي  الهالل  حركة  نّظمت 
بالتنسيق مع لجان الثقافة وحركة الثقافة وهيئة 
 24 الـ  في  عفرين،  إقليم  في  والفن  الثقافة 
بموسمه  الطفولة  مهرجان  الجاري  أيلول  من 
الثالث تحت شعار »الحرية تبدأ من الطفولة، 
بمشاركة  القائد«،  سنحرر  الطفولة  بروح 
مؤسسات  عن  وممثلين  األطفال  من  المئات 
اإلدارة الذاتية، وذلك في صالة ميتان الثقافية 

في مقاطعة الشهباء.
الرئيسة  من  بكلمة  المهرجان  فعاليات  بدأت 
عفرين  إلقليم  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
حديثها  بداية  في  شيراز  هنأت  حمو،  شيراز 
المهرجان على كافة األطفال، كما استذكرت 
األطفال الذين استشهدوا في مجزرة تل رفعت، 
الشهداء جراء قصف االحتالل  وكل األطفال 
التركي على المنطقة، فيما نَوهت على أهمية 
التي  الظروف  ظل  في  المهرجان  بهذا  القيام 

تتعرض لها المنطقة.
فيما أكدت شيراز حمو في ختام حديثها على 
وتقديم  النضال  وتيرة  لرفع  عهدهم  تجديد 
بناء حياة حرة لهؤالء  لديهم من أجل  لكل ما 

األطفال.
باإلدارية  صحيفتنا  التقت  المهرجان  وخالل 
في حركة الهالل الذهبي إلقليم عفرين غوناي 
»هذا  حديثها:  في  غوناي  استهلت  مصطفى، 
ألطفال  وخاصةً  كبيرة،  أهمية  له  المهرجان 
عفرين الذين يعيشون في ظل التهجير القسري 
يومي  بشكٍل  ويتعرضون  المخيمات،  وفي 
وبكل  يحاول  الذي  التركي  االحتالل  لقصف 

وسائله قتلنا وإبادتنا«.

مواهب تتحدى ظروف التهجري

الذهبي  وتابعت غوناي: »إننا كحركة الهالل 
نحاول  المعنية،  الثقافية  الجهات  وبمشاركة 
ورغم قلة اإلمكانيات والظروف المحيطة تقديم 
وإمكانية  مواهبهم،  وتطوير  لألطفال  الدعم 

زرع الحب واألمان في نفوس األطفال«.

وفي ختام حديثها أكدت غوناي أنهم مستمرين 
برفع وتيرة النضال والمقاومة لتحرير عفرين 

من أيدي االحتالل التركي ومرتزقته.
تُحيّي مقاومة  فيما تخللت االحتفالية شعارات 

العصر ومقاومة األطفال.

األزمة السورية... 
أهل مكة أدرى بشعابها

عندما ُتصنُع الحياُة من الموِت )الكريال(

لجنة األراضي في الطبقة تشرف 
على جني القطن السنوي بمشروع 

»الكرين«

روزنامة زوروني كل سنة مّرة؟

نساء مقاطعة كري سبي: 
»حادثة قتل جينا أميني تفتح 

الطريق لقيام ثورة المرأة الشاملة«

)الكريال(، وجيش  الشعب  بين قوات حماية  المشروع،  الدفاع  مناطق  رحاها في  تدور  التي  الضروس،  الحرب  على وقع 
االحتالل التركي، ينبري في ساحات القتال مفهوم المقاومة والروح الفدائية العالية، التي يتحلى بها تالمذة الشهيد 

القائد معصوم قورقماز )عكيد(...«11

بعنف  أيبض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  نساء  نّددت 
السلطات القمعية اإليرانية الممارس ضد النساء، والذي 
يهدف لكسر إرادة المرأة، ووضع الحواجز والعراقيل 
أمام تحررها من الذهنية الذكورية المتسلطة، داعيات 
بمواصلة النضال والمقاومة لتحرير النساء كافة من 

المصطنعة...«2 القيود 

»لوكندة فرح« منزل 
عمره 120 سنة ينتظر 

الزّوار في رام اهلل

بفعاليات متنوعة إقامة المهرجان 
الثالث للطفولة في الشهباء

التابعة  األراضي  لجنة  تشرف 
في  الزراعي  التطوير  لشركة 
مدينة الطبقة، على جني موسم 
بدء  حيث  العام،  لهذا  القطن 
موسم الحصاد منذ مطلع الشهر 
 130 في  ُتقدر  بكمية  الجاري 
كيلو غرام من القطن لكل دونم 
زراعي، وتبلغ مساحة المشروع 
دونمًا ضمن   120 يقرب من  ما 
من  القريبة  »الكرين«  منطقة 

الطبقة...«8 مدينة 

في  تتغير  لم  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  لالتحاد  السنوية  الروزنامة  مازالت 
االستراتيجية والهدف منها، بحيث تقام لكل لعبة بطولة واحدة وبعدها 

باي باي؟...«12

منظمة حقوق اإلنسان 
عفرين-سوريا: تصرفات 
تركيا في عفرين جرائم 

ضد اإلنسانية

أكدت منظمة حقوق اإلنسان عفرين-
سوريا، إن عفرين أصبحت بؤرة لجرائم 
ودعت  الالإنسانية،  التركي،  االحتالل 
إلى  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات 
محاسبة االحتالل التركي، لما يفعله في 
عفرين والمناطق المحتلة األخرى...«3

الفلسطينيون ضحايا 
االستيطان... 

يمّولون االستيطان في 
المحتلة..«9 عفرين 

تشتد وطأة األزمة السورية، والتي تعّد أمَّ أزمات الشرق األوسط، دون وجود حلول جوهرية لها، وبشكل واضح يظهر الراعون 
الكعكة  التدخالت في تقسيم  لالقتصاد واإلنسان، وتنوع  تدمير  األزمة من  تؤديه  لما  النظر  لحلها حامين مصالحهم فقط، دون 

السورية، كل ذلك يحدث في صمت دولي مريب، يدفع ثمنه الشعب السوري.   
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مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /5999/ لعام 2022م

على السيد: إبراهيم حسين طه الخضر الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/27م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: خالد الحسين بن حسين,  بطلب: مبلغ مالي
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3823/ لعام 2022
على السيد:إبراهيم عيسى العبود  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /2298/ المقامة عليك 

من قبل: بشير لطيف المحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /2223/ لعام 2022
على السيد: أحمد الجمعة بن خلف  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /2931/ المقامة عليك 

من قبل: عبدهللا األحمد بن محمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /4574/ لعام 2022م
على السيد: أحمد الحاج بن عمر الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل 

العلي,  بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2554/ لعام 2022 م
على السيد: أحمد الشربجي الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مروان 

الجدوع, بطلب: إخالء مأجور
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /283/ لعام 2022

على السيد: أحمد الشيخو بن حسن
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /4331/ المقامة عليك 
من قبل: محي الدين الحميدي بن أحمد

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

اإلجراءات القانونية.
..............................

 مذكرة إخطار             
بالغ رقم /3188/ لعام 2022

على السيد: أحمد العبد القادر بن فرحان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1449/ المقامة عليك 

من قبل: خالد محمد عقيل
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /1373/ لعام 2022

على السيد: أحمد العجاج بن عبدهللا  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /1769/ المقامة عليك 

من قبل: صالح الخلف بن محمد خير 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1926/

رقم القرار وتاريخه /3095/   
طالب التبليغ: أحمد العنتر بن محمد علي              

المطلوب تبليغه: طحري العنتر بن علي                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع سابا لون أسود تحمل اللوحة رقم 
544735 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2019/1/1 جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

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

اإلجراءات القانونية.
.................................

 مذكرة دعوى                 
بالغ رقم /1675/ لعام 2022

على السيد: أحمد الغربي بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /2121/ المقامة عليك 

من قبل: حميد العبو بن عقيل
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                         
بالغ رقم /2479/ لعام 2022

على السيد: أحمد جاسم السلوم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /2382/ المقامة عليك 

من قبل: محمد بسام صالح بن محمد سعيد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2909/ لعام 2022م
على السيد: أحمد حناوي بن قاسم الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد هللا العلي 
بن خليل, بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
............................

 مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /178/ لعام 2022

على السيد: أحمد راعي بن حسن-فارس الحساني 
بن حسين

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /4182/ المقامة عليك 

من قبل: يوسف هالل الهالل
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2550/ لعام 2022 م
على السيد: أحمد شويش الخابور الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: رجب العلي, 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
...........................

مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /4787/ لعام 2022

على السيد: أحمد عبدالمولى غنوم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/2/ من يوم الثالثاء2022/10/4م

للنظر بالدعوى األساس /3484/ المقامة عليك 
من قبل: فاطمة عزت غنوم

بطلب: تثبيت طالق  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
..................................

مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3167/ لعام 2022
على السيد: أحمد كنو بن صبري

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1775/ المقامة عليك 

من قبل: محمد الكسر بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
........................

مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3096/ لعام 2022
على السيد: أحمد محمد سليمان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1685/ المقامة عليك 

من قبل: رمضان محمد خلف بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار             
بالغ رقم /3195/ لعام 2022

على السيد: أحمد ملون بن فيصل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1487/ المقامة عليك 

من قبل: محي الدين القراجة بن زكريا
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                           
بالغ رقم /287/ لعام 2022

على السيد: أحمد موسى علي-فادي عبد جنيد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /4349/ المقامة عليك 
من قبل: وليد جمعة الخلف
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2835/ لعام 2022م
على السيد: إدريس مسلم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ياسر سليمان 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3120/ لعام 2022

على السيد: إسماعيل الحسن الخلوف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1403/ المقامة عليك 

من قبل: عبدالواحد األحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3497/ لعام 2022 م

على السيد: عبد الرزاق أحمد المرزوق الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/26م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: نورة عبد الكريم المرزوق, بطلب: تفريق

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
.................................

 مذكرة دعوى                          
بالغ رقم /323/ لعام 2022

على السيد: أيمن سكرية بن فايز
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /2363/ المقامة عليك 
من قبل: أحمد حمدان بن عبدو

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

اإلجراءات القانونية. 
................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3952/ لعام 2022م
على السيد: أيمن معروف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3733/ لعام 2022م
على السيد: توفيق طاهر الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد العبد, 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /1868/ لعام 2022

طالب التبليغ: جاسم العلي بن محمد                      
المطلوب تبليغه: سعيد الحسين الحميدي بن محمد                  

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

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم 

التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية . 
..................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4803/ لعام 2022م
على السيد: جمال حمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

بالغ رقم /3086/ لعام 2022
على السيد: جمال خلف مصطفى  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /1778/ المقامة عليك 

من قبل: محمود دناوي بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /1389/ لعام 2022

على السيد: جودات األحمد بن محمود  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /1787/ المقامة عليك 
من قبل: عبدالرزاق المحمد الخميس بن محمد

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

اإلجراءات القانونية.
........................

مذكرة دعوى                 
بالغ رقم /1676/ لعام 2022

على السيد: حسن زمة بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /2123/ المقامة عليك 

من قبل: حميد العبو بن عقيل
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3156/ لعام 2022
على السيد: حسين شمو بن مسلم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1759/ المقامة عليك 

من قبل: محمد حسين سليمان
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3469/ لعام 2022 م
على السيد: حسين علي الشواخ الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مريم أحمد 

الصابل,  بطلب: تفريق
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1974/ لعام 2022 م

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

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي العيسى 

بن  خليل, بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2091/

رقم القرار وتاريخه /2215/   
طالب التبليغ: خالد أحمد عباس              

المطلوب تبليغه: عالء العلي بن محمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع إيسوزو لون أبيض تحمل اللوحة 

رقم 318667 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/1/1 جزء ال يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.
..............................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2475/ لعام 2022 م
على السيد: خالد الحميدي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فاضل 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1800/

رقم القرار وتاريخه /3097/   
طالب التبليغ: سالم اإلبراهيم بن محمد              

المطلوب تبليغه: خليل العلوش بن عطوان                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

الدعوى نوع هونداي لون أخضر تحمل اللوحة 
رقم 846948 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2021/6/15 جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

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

اإلجراءات القانونية.
..............................

 مذكرة إخطار                        
بالغ رقم /12/ لعام 2022

على السيد: سالم الحسين بن حمدان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم الثالثاء2022/10/4م

للنظر بالدعوى األساس /3411/ المقامة عليك 
من قبل: إيمان العبد بنت أحمد

بطلب: تثبيت زواج  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
...................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4368/ لعام 2022 م
على السيد: سعيد يعقوب سيحد الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مهند أحمد 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى                       
بالغ رقم /230/ لعام 2022

على السيد: شاهر أحمد الموسى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم األربعاء2022/10/5م
للنظر بالدعوى األساس /4021/ المقامة عليك 

من قبل: أماني محمد خير الجراح
بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                     
بالغ رقم /3111/ لعام 2022

على السيد: شحود فياض بن محمد نديم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /1748/ المقامة عليك 

من قبل: محمد حاج بكار
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1728 لعام 2022م
المتكونة بين الجهة المدعية: شيخة هالل 

والجهة المدعى عليها: عبود أحمد العكلة-مراد 
العكلة                     

بدعوى: شراء قطعة أرض  تاريخ الجلسة 
2022/10/11م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
...................................

مذكرة إخطار                           
بالغ رقم /311/ لعام 2022

على السيد: صالح أحمد الكعود
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /3759/ المقامة عليك 
من قبل: عبدالعزيز عبدالكريم إسماعيل

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

اإلجراءات القانونية.
............................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4009/ لعام 2022 م

على السيد: عبد الحمود المصطفى البري 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/27م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: إبراهيم أحمد العلي, بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
...............................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4964/ لعام 2022 م

على السيد: عبد الكريم سعيد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عصيل 
فاضل النادر, بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
..............................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /803/ لعام 2022م
على السيد: عبد الهادي الذياب األسعد-أسعد 

الذياب األسعد- محمود الذياب األسعد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/27م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عبود األسعد,  بطلب: تصفية تركة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى           
بالغ رقم /3815/ لعام 2022

على السيد: عبدالرحمن حج رحمون
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
–ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /2373/ المقامة عليك 

من قبل: أيوب الجاسم بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                   
بالغ رقم /3819/ لعام 2022

على السيد: عبدالرزاق أبو علي بن كمال وزوجته 
ابتهال صوراني  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /1662/ المقامة عليك 

من قبل: محمد عبدهللا اإلبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 بأي ذنٍب
قُتلت؟

مهسا  عن  يتحّدث  والعالم  أيّام  منذ 
البالغة  الشابة  الكرديٌة  الفتاة  أميني، 
والتي  عاما،  وعشرين  اثنني  العمر  من 
قُتلت، وهي ما تزال في ريعان الشباب... 
كردستان،  شرقي  في  سقز  مدينة  فمن 
وبهدف زيارة أقاربها، تسافر مهسا أميني 
مع عائلتها إلى العاصمة طهران، وأثناء 
جتّولها بالسيارة، التي يقودها شقيقها، 
في أحياء طهران، يتم توقيفهما من قبل 
ذلك  األخالق،  بشرطة  يسمى  ما  دورية 
شعرها،  عن  كشفت  الفتاة  أن  بحجة 
وبعد  احلجاب،  بقواعد  تلتزم  لم  وأنها 
ساعاٍت من إلقاء القبض عليها، ونتيجة 
ما تعرضت له من تعذيب تفارق الشابة 
الفتية احلياة، وهي في قبضة السلطات 

اإليرانية، لتنقل بعدها إلى املشفى. 

مهسا  أن  اإليرانية،  السلطات  وتصرّح 
َعقب  قلبيٍة  بنوبٍة  أُصيبت  أميني 
شك  ال  ومما  احلقيقة،  أن  إال  اعتقالها، 
فيه، عكُس ما تّدعي السلطات اإليرانية، 
احلادثة،  عن  الواردة  املعلومات  فبحسب 
في  قويٍة  لضربٍة  تعرضت  الفتاة  فإن 
حياتها  أفقدها  ما  حادّة؛  وبآلٍة  الرأس، 
بهذه الطريقة الوحشية غير األخالقية، 
اإليراني،  النظام  في  املسؤولون  وكذلك 
اعترفوا بقتل مهسا بشكٍل غير مباشر، 
بعد تعليلهم، أن الشرطة مسؤولٌة عن 

ضبط األخالق االجتماعية في اجملتمع. 

بهذه  يتم  الذي  هذا،  ضبط  وأي   
الوحشية كلها،  واملمارسات  االنتهاكات 
اإليراني،  النظام  انتهجها  طاملا  التي 
ونضالهن  النساء،  معاداة  في  خاصة 
وكرمية،  دون وصولهن حلياٍة حرٍة  للحؤول 
وهّددت  إنها هزت عروش سلطته،  حيث 
وجوده، بعد أن شقت طريقها إلى التحررَ، 
وظلمه،  اضطهاده  نير  من  واالنعتاق 
وقمعها  استهدافها  يحاول  نراه  لهذا 
مخالفتها  زاعماً  كلها،  بالوسائل 
لفرض  واألخالقية،  الدينية،  التعاليم 

قواننيَ ال عالقة لها بذلك كله. 

اجلميع  قلوب  أحرقت  التي  احلادثة،  هذه 
تعاطفاً  القت  كافة،  األرض  أصقاع  في 
وعلى  اجلميع،  قبل  من  ودولياً  إقليمياً 
واملؤسسات  املنظمات  اخلصوص،  وجه 
الفيديو،  مشاهد  انتشار  بعد  احلقوقية، 
في  فتاةٌ  األبدان...  لها  تقشعرّ  التي 
السلطة  ضحية  تصبح  عمرها  مقتبل 
حجاب  في  ترى  التي  الذكورية،  الدينية 
ذاتها  على  خطراً  وشعِرها  املرأة، 

ومنظومتها االستبدادية. 

أجمع،  للعالم  ومجرياتها  احلادثة  لتثبت 
وحصارها  املرأة،  استعباد  محاوالت 
حقوقها،  من  وحرمانها  وخنقها، 
وعدم  حياتها،  على  والقضاء  ومحاربتها 
يخصها،  مما  أيٍّ  في  لها  اجملال  إفساح 
إبداء  في  حتى  حائالً  بذلك  ليقف 
بحريتها  التمتع  أو  الشخصي،  رأيها 

الشخصية. 

نعم التعدي على النساء من قبل عناصرَ 
النهار  وضح  في  املاللي  لنظام  تابعٍة 
جرمية  ارتكاب  في  واملشاركة  املأل،  وأمام 
قتٍل كهذه، بحجة انتهاك القانون، ال ميت 
إلى أيٍّ من املعتقدات الدينية أو العرقية، 
الدولية  للمواثيق  صارٌخ  انتهاٌك  وإنه 
باملرتبة  تستهدف  جرميٌة  وهي  كافة، 

األولى نساء العالم أجمع.

هو  االنتهاكات،  هذه  على  الصائب  والرد 
اجلرائم،  هذه  لردع  النساء،  نضال  توحيد 
عبر  وذلك  بحقهن،  تنفك  تكاد  ال  التي 
اخلروج إلى الساحات واملطالبة مبحاسبة 
إيران،  في  املاللي  نظام  أدوات  اجلُناة 
أخرى  طريقة  توجد  ال  أنه  على  والتركيز 

سوى أن تصبح إيران دولًة دميقراطية. 

حياةً  حتقق  أن  إيران  لثورة  ميكن  فال 
دميقراطي،  نظاٍم  خالل  من  إال  حقيقيًة 
والذي مير من حرية املرأة، أوالً، كون حرية 

املرأة أساس حرية اجملتمع بأكمله.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

زهرة عثمان ألحان حمي

روناهي/ عين عيسى ـ نّددت نساء مقاطعة كري سبي/ تل أيبض بعنف السلطات القمعية اإليرانية الممارس ضد النساء، 
والذي يهدف لكسر إرادة المرأة، ووضع الحواجز والعراقيل أمام تحررها من الذهنية الذكورية المتسلطة، داعيات بمواصلة 

النضال والمقاومة لتحرير النساء كافة من القيود المصطنعة.

نساء مقاطعة كري سبي:»حادثة قتل جينا أميني 
تفتح الطريق لقيام ثورة المرأة الشاملة«

فيلم كوباني، عّرف العالم بمقاومة المرأة الكردية، 
وبانتصارها على داعش

وتستمر حوادث قتل النساء، واغتصابهن في 
والتي  الفاشية،  القمعية  السلطات  حكم  ظل 
يد  أميني( على  )جينا  الشابة  قتل  آخرها  كان 
المنصرم،  األسبوع  اإليرانية خالل  السلطات 
إثرها عدة مظاهرات في  اندلعت على  والتي 
وأرجاء  كردستان،  روجهالت  مدن  من  عدد 
إيران، رافقها موجة عارمة من االحتجاجات، 
وبيانات منددة وصادرة من منظمات حقوقية 
ونسوية عالمية منددة بهذه الجريمة، ومطالبة 
برفع يد السلطات القمعية، عن ارتكاب الجرائم 
قتل  جريمة  مرتكبي  ومحاسبة  النساء،  بحق 

الشابة )جينا(.

االنتفاضة بوجه السلطات 
القمعية

»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
عدة لقاءات مع نساء من مقاطعة كري سبي/ 
الشابة، والجرائم  تل أبيض حول جريمة قتل 
زهرة  قالت  حيث  النساء،  بحق  المرتكبة 
عثمان: »حادثة قتل الشابة )جينا أميني( ليست 
هنالك  طالما  األخيرة،  تكون  ولن  األولى، 
سلطات قمعية، ال تؤمن بتحرر المرأة، بسبب 

مفاصل  على  المتسلط  الذكوري  الفكر  هيمنة 
الالتي  كافة،  النساء  وتغييب  كافة،  السلطة 
بنات  تحرير  وأهمية  التحرري،  بالفكر  يؤمنَّ 
األمر  هذا  األنظمة،  تلك  براثن  من  جنسهن 
يدعو لالستهجان بأقسى الكلمات، كما أنه يثير 
التساؤل... إلى متى تبقى النساء، تحت رحمة 
هذه األنظمة، وتتعرض للجرائم؟! لذلك يجب 
بحقوقهن؛  ويطالبن  كافة،  النساء  تنتفض  أن 
لتكون مقدمة لتحقيق التغيير المنشود على يد 

النساء«.
وأردفت: »مناطقنا، التي عاشت سنوات طويلة 
نموذجاً،  اليوم  تشكل  واالضطهاد،  القمع  من 
يُحتذى به لنساء العالم كافة، حيث استطاعت 
المرأة أن تتبوأ األماكن المرموقة، وأن تكون 
بين  تكون محصورة  أن  بدل  للمجتمع،  مفيدة 
أربع جدران تعاني الظلم، واالضطهاد بسبب 
األنظمة  عادة  ترعاها  والتي  السائدة،  العقلية 
المستبدة، وتشجع على ترسيخها بالمجتمع من 
قبيل: )المرأة ضلع أعوج ـ ال مكان للمرأة اال 
بيتها... الخ( من هذه المقوالت الخاطئة، التي 
منها  الخالص  لزاماً  وكان  المجتمع،  دمرت 
األخرى،  المجتمعات  تطور  ظل  في  لألبد، 
التي وجدت في النساء المحرك األساسي لتقدم 

مجتمعاتها«.

بالتأكيد على وقوف  حديثها  وأنهت »زهرة« 
النساء كافة في مناطق شمال وشرق سوريا، 
مكان حتى  كل  في  بنات جنسهن،  إلى جانب 
بمجتمعاتهن،  والنهوض  أهدافهن،  تحقيق 
وقطع يد األنظمة الفاشية، ووقف هذه الجرائم.

املرأة الكردية قائدة الثورة 

عن  حمي  ألحان  الشابة،  أعربت  جهتها  من 
يد  على  أميني(  )جينا  الشابة  قتل  استنكارها 
ما  مبينةً خطورة  اإليرانية،  القمعية  السلطات 
تمارسه هذه السلطات مع األخذ بعين االعتبار 
العالمية، التي تلت قتل الشابة،  ردود األفعال 
وهذا مؤشر إيجابي بالرغم عدم وجود رادع 
السلطات  يد  على  الجرائم  هذه  تكرار  لوقف 
الفاشية، لكونها تهيمن على المفاصل الحياتية، 

تجعل  وتقاليد  بعادات  وتقيدها  النساء،  وتكبل 
األحكام،  خالل  من  سهلة  فريسة  المرأة  من 

والمفاهيم المحددة لحياتها.
وأضافت: »اآلن المرأة الكردية في روجهالت 
كردستان، أصبحت رائدة لتتولى زمام الثورة 
قريناتها  تقود  أن  الممكن  من  التي  النسائية، 
الحرية والعدالة في عموم  لتحقيق  النساء  من 
البالد، لتكون مكملة لثورة المرأة، التي قامت 
بها النساء السوريات في مناطق شمال وشرق 
آفا  وروج  وباشور،  باكور،  وفي  سوريا، 

كردستان، وغيرها من المناطق األخرى«. 
رفع  أهمية  على  بالتأكيد  »ألحان«  وختمت 
كافة،  المناطق  في  والمقاومة  النضال  وتيرة 
قتل  ومن  ظلم،  من  النساء  فيها  تعاني  التي 
 ، لتحريرهنَّ إنسانية  وال  أخالقية،  ال  وجرائم 
والعمل على تطوير مجتمعاتهن، للوصول إلى 

»ثورة المرأة الشاملة«.

»كوباني«  فيلم  آفا  روج  فيلم  كومين  عرض 
المقاتلين،  مقاومة وقصص  يتحدث عن  الذي 
والمقاتالت، خالل مقاومة كوباني يوم الثالثاء 
20 أيلول/ سبتمبر الجاري، والفيلم من إخراج 
ميديا  الكاتبة  وحوار  وسيناريو  يشار  أوزلم 
دوز، وعمل على إنتاجه كومين فيلم روح آفا 

وحركة الثقافة والفن عام 2021.
سبتمبر  أيلول/   26 حتى  عرضه  وسيستمر 
الجاري في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن 

في مدنية كوباني.  
الفيلم  مدة  وهي  ونصف،  ساعتين  وخالل 
أحياء  في  جرت  التي  األحداث،  صورت 
وقرى وطرقات مختلفة من مقاطعة كوباني، 
التي شهدت معارك عنيفة عام 2014، عندما 

كان داعش يحاول سيطرته على المقاطعة.
وللحديث أكثر عن الفيلم، تحدثت مخرجة الفيلم 
مجال  في  العمل  بدأت  التي  يشار«  »أوزلم 
كردستان،  باكور  في  عاماً   15 منذ  السينما، 
والتي بدأت كممثلة مسرحية، ثم انتقلت لكتابة 
باإلخراج،  العمل  بدأت  وبعدها  السيناريو، 
ولديها العديد من األفالم، ومنها الفيلم الوثائقي 
»الصورة«، وفيلم »برفين«، لتعبر عن أهمية 
قائلة:  سينمائياً  عمالً  ليكون  كوباني؛  مقاومة 
وبشكل  العالم،  على  كبير  تأثير  »لكوباني 
الذين  فاألشخاص  شخصيتي،  على  خاص 
الطفولة،  أصدقاء  كانوا  وحاربوا  قاوموا، 
هؤالء األصدقاء قادوا المعركة، وحاربوا من 
أجل تحرير المدينة، وتركو خلفهم نصراً، فكل 
حي شهد مقاومتهم، ألجل ذلك كان هدفي من 

فيلم كوباني التعريف بهذه المقاومة.

 باإلضافة لذلك، لكوباني أهمية كبيرة، ومعنى 
أيضا،  للكرد  لكن  بي،  يتعلق  فيما  فقط  ليس 
بوجود  االعتراف  على  العالم  أجبرت  فقد 
أجزاء  في  الكرد  عيون  كانت  الكرد،  وهوية 
في  المقاومة  على  والعالم  األربعة،  كردستان 
كوباني، انضم للمقاومة الكرد كلهم، وشعوب 
العالم؛ ألن هدفهم واحد ومشترك، وهو تدمير 

وهزيمة داعش«.

مقاومة كوباين ونضال املرأة

رافقت  التي  األجواء،  أن  أيضاً،  وعبرت 
مميزاً، وكذلك  أعطتهم شعوراً  الفيلم  تصوير 
حياتهم  فقدوا  أبطال  على  بالحزن  شعروا 
إعادتهم  استطاعوا  لكنهم  المقاومة،  خالل 
إلى الحياة من خالل الشخصيات، التي لعبت 
لم  العديد من عوائلهم،  الشهداء، كما أن  دور 
يستطيعوا إكمال مشاهدة الفيلم، الذي أعاد بهم 
إلى ذكريات مؤلمة، وكان عدد الذين حضروا 
على  يدل  وهذا  جداً،  كبيراً  األول  العرض 

نجاح العمل.
وعن تحضيرات الفيلم، والصعوبات، أشارت 
توثيقي  فيلم  هو  »كوباني«،  أن  إلى  أوزلم 
 ،2020 عام  أواخر  ففي  حقيقية،  ألحداث 
لم  ألنه  السيناريو،  لكتابة  التحضيرات  بدأت 
يكن هناك سيناريو، أو نص جاهزاً، وأكملت: 
»مقاومة كوباني تاريخها قريب جداً وهذا جيد، 
لكن بالطبع كنا أمام تحدي الوقت، فالمقاطعة 
مدمرة بالكامل، والمقاتلون والمقاتالت، الذين 
استشهدوا،  غالبيتهم  المقاومة  في  شاركوا 
المدينة،  بناء  إعادة  بمرحلة  انشغل  بقي  ومن 
الفترة،  تلك  على  الشهود،  من  المئات  قابلنا 
والمشاركين في المقاومة، وأجرينا لقاءات مع 
لمرحلة  انتقلنا  المعلومات،  بعد جمع  الجميع، 
كتابة السيناريو، وبعد أربعة أشهر كان النص 
جاهزاً، ومن ثم بدأنا بمرحلة اختيار الممثلين 
لم  التصوير،  مواقع  واختيار  والممثالت، 
وقدمنا  نجحنا،  لكننا  كبيرة،  إمكانات  نمتلك 

عمالً سينمائياً مميزاً«.
وعن دور المرأة، ونضالها، وعن إبراز دور 
وحدات حماية المرأة، أردفت أوزلم: »عندما 
نتحدث عن ثورة شمال وشرق سوريا، نسميها 
بثورة المرأة، ثورة اندلعت، وانتصرت بقيادة 
المرأة، وبمقاومتها، وبهويتها، ومن أجل ذلك 
أصبحت المرأة المسؤولة األولى عن انتصار 
هذه الثورة، والمحافظة على مكتسباتها، وألن 
المرأة عاشت الكثير في ظل النظام، والمجتمع 
في  النساء  تأمل  دائماً  هذا  أجل  فمن  األبوي، 
ثورة  وبفضل  فاليوم،  الحرية،  إلى  الوصول 
روج آفا باتت المرأة، هي التي تقود هذا النظام 

الديمقراطي، وتحميه، وتقاوم، وتقف بوجه أي 
قمع ضد النساء«.

ونّوهت أن المرأة في مقاومة كوباني، وقفت 
بوجه مرتزقة داعش، وكانت أكثر من قاومت، 
وأخذت زمام المبادرة، فالنساء اللواتي شاركن 
بدمائهن  التاريخ  كتبن  المقاومة،  تلك  في 
يتحدث  الذي  الفيلم،  خالل  ومن  وبنضالهن، 
فيه،  الحقيقة  هذه  ظهرت  كوباني  نضال  عن 
واألحداث  الشخصيات،  وبناء  تحديد  وكان 
الحقيقة،  لتلك  وفقاً  الفيلم  حولها  تمحور  التي 

التي تتحدث عن المرأة الكردية المناضلة.
القائدة  الفيلم  في  الرئيسية  الشخصيات  ومن 
حقيقتها  الفيلم  تناول  حيث  بينابر،  زهرة 
وشخصيتها والعقبات، التي واجهتها ونضالها 
ذلك  وظهر  األبوي،  المفهوم  ضد  ومقاومتها 
في أجزاء كثيرة من الفيلم، وبذلك تم التركيز 
على مقاومة النساء، وعلى هذا األساس، كان 

للمرأة مكانة خاصة في السيناريو.
وكالة أنباء املرأة
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الشهباء/ فريدة عمر-أكدت منظمة حقوق اإلنسان عفرين-سوريا، إن عفرين أصبحت 
بؤرة لجرائم االحتالل التركي، الالإنسانية، ودعت المنظمات الحقوقية واإلنسانية إلى 

محاسبة االحتالل التركي، لما يفعله في عفرين والمناطق المحتلة األخرى.

منظمة حقوق اإلنسان عفرين-سوريا: تصرفات تركيا 
في عفرين جرائم ضد اإلنسانية

دور الوعي الصحي في مواجهة األوبئة واألمراض

ومرتزقته  التركي،  االحتالل  جرائم  تتواصل 
وقتل  خطف  في  عفرين  في  إنسانية  الال 
وتغيير لديمغرافية المنطقة، وفي سرقة المعالم 
واآلثار، وبناء مستوطنات وقواعد عسكرية، 
وفي  عفرين،  أهالي  منازل  أنقاض  على 
القوانين  منتهكا  أعوام  مدار  على  أراضيهم 

والمواثيق الدولية كلها.

جرائم ضد اإلنسانية

صحيفتنا  التقت  الموضوع،  هذا  وحول   
اإلنسان  حقوق  لمنظمة  الرسمي  بالمتحدث 
تحدث شيخو  إبراهيم شيخو،  عفرين-سوريا، 
والتخطيط  االنتهاكات  منهجية  عن  بداية 
في  تحصل  التي  »االنتهاكات  لها،  المسبق 
سلطات  قبل  من  ممنهجة  سياسة  عفرين  
الفصائل،  أيدي  وعلى  التركي،  االحتالل 
الذين  السوري،  الوطني  الجيش  تسمى  والتي 
االنتهاكات  أنواع  شتى  بممارسة  يقومون 
اليومية من قتل وخطف وتعذيب، وطلب فدية 

جرائم  عن  ناهيك  الممتلكات،  على  واستيالء 
العنف الجنسي، والتحرش، والزواج القسري، 
المعالم  وسرقة  وانتهاك  القاصرات،  وتزويج 
األثرية، وغيرها من االنتهاكات، التي وصفتها 
ترتقي  بأنها  المعنية بسوريا،  الدولية  التقارير 

إلى جرائم الحرب، وجرائم ضد اإلنسانية«.
هذه  موضوع  إلى  تطرقنا  »إذا  شيخو:  وتابع 
مدينة  احتالل  عند  نرى  إننا  االنتهاكات، 

جيش  قبل  من   ،2018 العام  في  عفرين 
االحتالل التركي، بعد المقاومة العظيمة التي 
أبداها أبناؤها، والتي سطرت خالل 58 يوما 
مالحم بطولية وتاريخية، وصف دخول جيش 
بـ /  إلى عفرين  التركي، ومرتزقته  االحتالل 
الذي  اإلعالميين،  أحد  قبل  من  الجراد/  يوم 
المستوطنين  هؤالء  مع  عفرين  إلى  استقدموا 
هذه  لبشاعة  نظرا  وذلك  الغوطة،  أبناء  من 
االنتهاكات واالستيالء على ممتلكات، ومنازل 

األهالي«.
سجون  في  كانوا  هؤالء  »أن  شيخو:  ونَوه 
النظام السوري، وتم إطالق سراحهم مع أواخر 
إلى فصائل  بعد  فيما  العام 2012، وانضموا 
يمارسون  الذين  السوري،  الوطني  الجيش 
من  مباشر  وإشراف  بإيعاز  االنتهاكات  هذه 
سيدهم أردوغان، واالئتالف السوري المعني 
المباشر عن هذه الفصائل، والمجالس المنبثقة 
شاركت  أيضا  التركي  االحتالل  سلطات  عن 

في هذه االنتهاكات واألعمال اإلجرامية«.
االنتهاكات  استمرار  عن  حديثه  تابع  شيخو 
والجرائم بحق األهالي: »يتعرض األهالي في 
عفرين بشكل يومي لهذه األعمال اإلجرامية، 
االحتالل  سجون  في  حياته  فقد  منهم  والعديد 
حياته  فقد  من  ومنهم  التعذيب،  تحت  التركي 
بمبالغ كبيرة  فدية مالية  لعدم قدرته على دفع 
المسن  المواطن  كمثال  سراحه  إطالق  مقابل 
فدية  منه  طلبوا  الذي  جنديرس،  أهالي  من 
المسن  قتل  وأيضا  دوالر،  ألف   100 مالية 
عفرين؛  في  األشرفية  حي  في  زوجته  مع 
ألجل سرقة منزلها في منتصف الليل، وشنق 
من  والعديد  لسرقتها  هيكجه  قرية  في  امرأة 
من  اآلالف  مئات  على  واالستيالء  األمثلة، 
هجروا  أصحابها  أن  بحجة  الزيتون،  أشجار 
اإلدارة  مع  يعملون  كانوا  وأنهم  المنطقة 
بقي  ممن  األهالي،  اتهام  إلى  إضافة  الذاتية، 
قوات  مع  التواصل  وهي  واهية،  بتهم  هناك 
فهذه  الذاتية،  اإلدارة  أو  الديمقراطية،  سوريا 
الحجج كلها، الهدف األساسي منها فيما يتعلق 

الممتلكات  على  االستيالء  هو  بالفصائل، 
وجني األموال، وفيما يتعلق بتركيا هو البقاء 
في عفرين، ومن ثم طرد هذه الفصائل بحجة 
بهذه  يقومون  من  وهم  قتلى،  مجرمون  أنهم 
األعمال، ولتبسط سيطرتها بشكل كامل كقوة 
من  خلصتها  أنها  بحجة  عفرين؛  في  احتالل 
واإلدارة  الكردستاني،  العمال  إرهابيي حزب 
بشكل  وتروجها  تركيا/  تدعيها  /كما  الذاتية 
أنها  وتنسى  تواصلها،  مواقع  على  يومي 
شردت أكثر من 300 ألف من أبناء عفرين، 
وحلب،  الشهباء،  مخيمات  إلى  توجهوا  الذين 
وبعض المدن األخرى، وقس على ذلك باقي 

المناطق المحتلة«.

لجان اسرتجاع الحقوق...قادة 
اإلجرام

االدعاءات،  وكذب  زيف  إلى  شيخو  وأشار 
وممتلكات  حقوق  إلعادة  لجان  تشكيل  بشأن 
عادوا  الذين  العوائل،  من  »الكثير  األهالي: 
أقاربهم،  مع  يسكنون  مازالوا  عفرين  إلى 
أنه  علما  منازلهم،  استرجاع  يستطيعوا  ولم 
حقوق  إلعادة  عفرين؛  في  لجنة  تشكيل  تم 
قيادات  في  الفساد  ومحاربة  لها،  األهالي 
الفصائل، ولكن أعضاء اللجنة، هم أنفسهم من 
قيادات الفصائل، وخاصة الجبهة الشامية التي 
سيطرت في عفرين على مئات منازل األهالي 
وممتلكاتهم وقامت ببيع هذه المنازل فيما بينهم 
المدنيين،  بممتلكات  واالتجار  زهيدة،  بمبالغ 
تمارس  أن  لم تستطع  اآلن  اللجنة حتى  وهذه 
قبل  من  تشكيلها  تم  ألنه  فعلي؛  بشكل  عملها 
ناحية  في  علني  بشكل  شاهدناه  وما  الفصائل 
شيه كيف قاموا بتجميد نشاطات »أبو عمشة« 
األسبوعين  قرابة  ومنذ  الناحية  من  وخروجه 
ليمارس صالحياته  الناحية  إلى  بفصائله  عاد 
من جديد، مع بدء موسم جني الزيتون الحالي 
معهم  يتعامل  ممن  أشخاص  وتحديد   2022
من  أكثر  يزال  وما  الزيتون،  زيت  بتجارة 
تسترجع  لم  بلبل  ناحية  مركز  في  عائلة  مائة 

منزلها«.

بناء مستوطنات وقواعد 
عسكرية

وحول بناء المستوطنات والقواعد العسكرية، 
قال شيخو: »في سياق متواصل لتغير ديمغرافية 
من  بتمويل  التركي  االحتالل  يقوم  المنطقة، 
تبرعات  وجمع  وفلسطينية  خليجية  جمعيات 
وجمعية  أمة  خير  كجمعية  منظمات  عدة  من 
الجمعيات،  من  والعديد  الفلسطينية  الكرامة 
التي تعمل لصالح أجندة االستخبارات التركية، 
ببناء العديد من المستوطنات، لتوطين وافدين 
في  مناطق  عدة  في  فيها،  فلسطينية  وعوائل 
هامة،  استراتيجية  مواقع  ذات  عفرين  مدينة 
المحيطة بجبل األحالم وقرى  مثل األراضي 
والتي  السياحية،  والمناطق  شيراوا  ناحية 
قطعت اآلالف من األشجار فيها للقضاء على 
الطبيعية كبحيرة سد ميدانكي من قبل عناصر 
سلطان مراد، الذين قاموا في غضون ساعات 
قازقلي  جبل  وفي  شجرة،  آالف  أربعة  بقطع 
قبل  من  مستوطنة  بناء  على  العمل  الحراجية 

جمعية اإلحسان والتنمية.
العسكرية  القواعد  العديد من  بناء  إلى  إضافة 
في مدينة عفرين، كبناء قاعدة عسكرية على 
تل جنديرس األثري وتحويل قرية درويش في 
ناحية راجو إلى نقطة عسكرية، ومنع األهالي 
باصلة،  قرية  وفي  منازلهم،  إلى  العودة  من 
وهدم  األشجار  من  المئات  قلع  تم  وجلبره 
يفسر  ما  وهذا  قاعدة عسكرية،  لبناء  المنازل 
وجوده  لشرعنة  التركي  االحتالل  محاولة 
األزمة  كون  بعيد،  ألمد  وبقائه  عفرين،  في 
غياب  مع  مكانها  تتراوح  مازالت  السورية 

يدل على  القريب، وهذا ما  الحلول في األفق 
وصدامات،  معارك  على  قادمة  المنطقة  أن 
الدولية  الحقائق  لتقصي  تقرير  أكده  ما  وهذا 
لعام  أيلول   14 في  صدرت  التي  األخيرة، 
2022 بأن سوريا على أبواب صراع مجددا، 
هذه  تتحمل  ال  لسوريا  التحتية  البنى  أن  رغم 
الحروب، لكن مصالح وأجندات القوى الدولية 
على أرض سوريا مازالت تتصاعد يوما بعد 

يوم«. 
ودعا شيخو في ختام حديثه المنظمات الحقوقية 
واإلنسانية الدولية إلى أداء واجبها تجاه أهالي 
عفرين، ومحاسبة االحتالل التركي ومرتزقته 

على جرائمهم بحق األهالي والطبيعة هناك.
وحسب منظمة حقوق اإلنسان عفرين سوريا، 
في  التركي  االحتالل  جرائم  إحصائيات  فإن 
وقتل  خطف،  حالة   8376 عن  تزيد  عفرين 
أكثر من 670 مواطناً، بينهم 93 قضوا تحت 
امرأة،  و86  طفالً،   95 من  وأكثر  التعذيب، 
اعتداء  حالة  و71  انتحار،  حاالت  وسبع 
جنسي، وقطع 34 ألف شجرة حراجية، وحرق 
مساحة كبيرة من الغابات الحراجية تضم أكثر 
من 12 ألف شجرة مثمرة وحراجية، إضافة 
و28  أثرياً،  موقعاً   59 وسرقة  تدمير  إلى 
مستوطنة   20 من  يقرب  ما  وبناء  مزاراً، 
المناطق  من  مستقدمين  ألف   500 وتوطين 
السورية األخرى، بحيث أصبحت نسبة الكرد 
ما  كانت  أن  بعد  بالمائة   25 تتجاوز  ال  فيها 

يقرب م 95 بالمائة. 

جل آغا/ أمل محمد-بينت عضوة لجنة الصحة 
نجالء  آغا  جل  ناحية  في  ستار  مؤتمر  في 
التوعية الصحية أهم طريقة لرد  الشيخ، أن 
بين  الصحي  الوعي  ثقافة  ونشر  المرض، 
األوبئة  مواجهة  في  مهم  جزء  المواطنين، 

التي تجتاح العالم في اآلونة األخيرة.

الكوليرا  لمرض  مسبوق  غير  االنتشار  مع 
فإن  قُبيلها،  كورونا  وجائحة  سوريا،  في 
اإلصابة  خطر  تحت  تقع  المناطق  عموم 
الوعي  ثقافة  وتأتي  وغيرها،  األمراض  بهذه 
في  المرض  من  الوقاية  كيفية  في  الصحي 
مقدمة الخط، التي يجب العمل عليها للحد من 
تمر  التي  األزمة  ونتيجة  األمراض،  انتشار 
بها البالد فإن احتمالية ظهور أوبئة وأمراض 
فإن  معروف  هو  وكما  مستبعدة،  غير  جديدة 
يأتي عن طريق  االنتقال ألي مرض   طرق 

بداية  بين األفراد، ومع  التجمعات واالختالط 
العام الدراسي فإن خطر اإلصابة باألمراض 
حاملين  يعدون  الذين  األطفال،  بتجمع  يتفاقم 

للعدوى دون ظهور األعراض عليهم.
في  الصحة  لجنة  بعضوة  صحيفتنا  التقت 
مؤتمر ستار نجالء الشيخ في ناحية جل آغا، 
والتي تحدثت من خالل اللقاء عن أهمية نشر 
من  للوقاية  المواطنين  بين  الصحي  الوعي 

األمراض بقولها: »نشر ثقافة الوعي الصحي 
بين األهالي أمر بالغ األهمية في حماية األسرة 
مرض  خطر  اآلن  نواجه  األمراض،  من 
نتخلص  لم  والذي  سابقاً،   19 وكوفيد  كوليرا 
وكيفية  الوقاية  سبل  الفرد  تعلم  نهائياً،  منه 
العالج  من  بكثير  أفضل  األمراض  انتقال 

ويساهم بحل المشكلة بنسبة كبيرة«.
الوعي  زرع  في  الصحة  لجنة  دور  وعن 
قالت نجالء: »يكمن  المواطنين  الصحي لدى 
الصحة  دورنا كعضوات مؤتمر ستار ولجنة 
لذا نقوم بزيارات  في توعية األهالي،  خاصةً 
األمراض،  أنواع  خاللها  من  نشرح  للمنازل 
المدارس  افتتاح  ومع  منها،  الوقاية  وكيفية 
للمدارس، وااللتقاء  بزيارات  فإننا نقوم أيضاً 
الوعي  لنشر  في خطوة  والطالب  بالمدرسين 

الصحي«.

مذكرة إخطار               
بالغ رقم /1842/ لعام 2022

على السيد: عبدالرزاق أحمد الحاج محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1739/ المقامة عليك من 

قبل: عبد الحاج بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        
بالغ رقم /2491/ لعام 2022

على السيد: عبدالكريم حاج حسين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /3324/ المقامة عليك من 
قبل: إبراهيم العثمان بن دحام
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3106/ لعام 2022

على السيد: عبيد الكعكة جي بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1691/ المقامة عليك من 

قبل: قيس الشواخ بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3913/ لعام 2022 م
على السيد: عدنان البيطار –علي موسى الحسن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/26م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد الحمود األحمد, بطلب: تثبيت  عقد 

بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى             
بالغ رقم /1960/ لعام 2022

على السيد: علي اإلبراهيم بن إبراهيم-مؤسسة 
محمد ريان الذقاني

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /2473/ المقامة عليك من 
قبل: محمد العلي الحمد بن حسن

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

اإلجراءات القانونية.
..............................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /3307/ لعام 2022 م
على السيد: علي الخليل بن عبد الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فؤاد بيضا بن 
جبرائيل, بطلب: فسخ وتسجيل سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
............................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2102/ لعام 2022 م
على السيد: علي العبود بن ديكان الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم خليل 
المحمود, بطلب: تثبيت  عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
.................................

 مذكرة إخطار                      
بالغ رقم /3071/ لعام 2022

على السيد: علي جمال الدين الجادر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /2400/ المقامة عليك من 
قبل: بشار خالد بن عبدهللا
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /3186/ لعام 2022
على السيد: عودة الغشم بن عيسى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /1465/ المقامة عليك من 
قبل: مشعل ثامر األحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /4015/ لعام 2022 م

على السيد: غيصوب بكور بن سيفو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
اإلبراهيم العبد هللا, بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
....................................

 مذكرة دعوى                   
بالغ رقم /322/ لعام 2022

على السيد: فادي محمد كركوش  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم االربعاء2022/9/28م

للنظر بالدعوى األساس /4371/ المقامة عليك من 
قبل: عفاف أحمد خيرو
بطلب: تثبيت طالق  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1337/ لعام 2022 م
على السيد: فخري حسين الهبال الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد الكريم 

أحمد العلي,  بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة إخطار                     
بالغ رقم /3085/ لعام 2022

على السيد: فراس حاجي خليف- مؤيد الحسن بن 
حسن  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1310/ المقامة عليك من 
قبل: علي العلي بن حسن

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

اإلجراءات القانونية.
..................................

 مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3102/ لعام 2022

على السيد: فيصل حداد بن حسن
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1687/ المقامة عليك من 

قبل: محمد عادل الحسن بن جاسم
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /3969/ لعام 2022
على السيد: فيصل رمضان العبد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /2587/ المقامة عليك من 
قبل: صدام إبراهيم الشيخ

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

اإلجراءات القانونية.
..............................

 مذكرة إخطار                           
بالغ رقم /1521/ لعام 2022

على السيد: ماجد الحمدان بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1365/ المقامة عليك من 
قبل: محمود سلمو بن عيسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                   

بالغ رقم /3362/ لعام 2022
على السيد: مالك الخلوف الراجح بن مصطفى  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1962/ المقامة عليك من 
قبل: أحمد األحمد بن يحيى
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2841/ لعام 2022م
على السيد: محاسن العبيد بنت محمد علي – 
طارق قاسم طعمة الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: أحمد قدري حنبة,  

بطلب: عودة إلى المأجور
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

بالغ رقم /1771/ لعام 2022
على السيد: محماد حمد بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /1039/ المقامة عليك من 
قبل: علي حمادة بن أحمد

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

اإلجراءات القانونية. 
................................

مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /71/ لعام 2022

على السيد: محمد إبراهيم بن إبراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /4037/ المقامة عليك من 
قبل: حسين جاسم الشيخو

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

اإلجراءات القانونية.
..................................

مذكرة دعوى                     
بالغ رقم /3083/ لعام 2022

على السيد: محمد الجرود بن عبدالقادر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1730/ المقامة عليك من 
قبل: جاسم يوسف الشيخو
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                      
بالغ رقم /2494/ لعام 2022

على السيد: محمد الخليفة بن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1634/ المقامة عليك من 
قبل: عبدو حمد الفرحان

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

اإلجراءات القانونية.
..........................

مذكرة دعوى                   
بالغ رقم /513/ لعام 2022

على السيد: محمد الشيخ بن صبحي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /811/ المقامة عليك من 

قبل: عيسى محمد الهالل
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                     
بالغ رقم /3098/ لعام 2022

على السيد: محمد المحمد بن عمر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /620/ المقامة عليك من 
قبل: محمد علي فرج بن صالح

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

اإلجراءات القانونية.
.................................

 مذكرة إخطار                  
بالغ رقم /1566/ لعام 2022

على السيد: محمد خلف اإلبراهيم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1423/ المقامة عليك من 

قبل: بركات الماشي بن حسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /62/ لعام 2022م

على السيد: محمد رجب بن أحمد- كنعان حسين 
الدهام –صبحي مسلم بن بوزان الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى 

الدريس, بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى                          
بالغ رقم /1789/ لعام 2022

على السيد: محمد صالح يوسف العلي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /2016/ المقامة عليك من 
قبل: أسامة النجم بن كمال
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                       
بالغ رقم /226/ لعام 2022

على السيد: محمد عارودة المحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/2/ من يوم الثالثاء2022/10/4م

للنظر بالدعوى األساس /4246/ المقامة عليك من 
قبل: حسنة جمعة محمد حسن

بطلب: تثبيت طالق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................

 مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /4282/ لعام 2022

على السيد: محمد عبدالرحمن حزواتي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /3043/ المقامة عليك من 
قبل: جاسم الموسى بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /182/ لعام 2022

على السيد: محمد علي عيسى-محمود علي عيسى-
أحمد علي عيسى-عبدالرحمن علي عيسى-عائشة 

المسطو بنت عيسى-فهد عيسى بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /2339/ المقامة عليك من 
قبل: نارت بلوخ بن نشأت-نورس بلوخ بن نشأت

بطلب: اعتراض الغير  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.................................

مذكرة إخطار                      
بالغ رقم /3070/ لعام 2022

على السيد: محمد مأمون الطحيش بن عبدو  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /2632/ المقامة عليك من 
قبل: قاسم تركي بن أحمد

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

اإلجراءات القانونية.
..............................

 مذكرة إخطار                     
بالغ رقم /3092/ لعام 2022

على السيد: محمد نذير بارود بن يوسف  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1456/ المقامة عليك من 
قبل: عبدالرحمن بارود بن يوسف

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

اإلجراءات القانونية.
.................................

مذكرة دعوى             

بالغ رقم /3127/ لعام 2022
على السيد: محمود أحمد محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /1715/ المقامة عليك من 
قبل: خالد حاج أحمد

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

اإلجراءات القانونية.
............................

مذكرة دعوى             
بالغ رقم /3146/ لعام 2022

على السيد: محمود الطويل بن إبراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م
للنظر بالدعوى األساس /1753/ المقامة عليك من 

قبل: محمود أبو أمون بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1301/

رقم القرار وتاريخه /658/   
طالب التبليغ: محمود حسين حجو              

المطلوب تبليغه:عبد الغني بيطار                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع كيا لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
534546 واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2020/8/2 جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -2

مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها/ 15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /1736/ لعام 2022

على السيد: مرشد الحاج عبدهللا  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –

ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /1523/ المقامة عليك من 

قبل: سامي حاج غضبان بن محمد نور
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                   
بالغ رقم /3820/ لعام 2022

على السيد: مسعود عبداللطيف الحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /2292/ المقامة عليك من 
قبل: محمد عبدالرحمن المحمد

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

اإلجراءات القانونية.
............................

مذكرة دعوى                   
بالغ رقم /3829/ لعام 2022

على السيد: مصطفى عبدهللا العويس  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /2304/ المقامة عليك من 
قبل: حسين أحمد شواخ

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

اإلجراءات القانونية.
............................

مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /3818/ لعام 2022

على السيد: مصطفى علي بن مسلم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /2377/ المقامة عليك من 
قبل: حسن الحاج محمد

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

اإلجراءات القانونية.
..........................

 مذكرة إخطار                      
بالغ رقم /3074/ لعام 2022

على السيد: مصطفى نصف الدنيا بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /2648/ المقامة عليك من 
قبل: جاسم الحمود بن حمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /262/
رقم القرار وتاريخه /3204/   

طالب التبليغ: موسى المحمد بن عبد              
المطلوب تبليغه: ناصر الرجا بن ناجي                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة   -1
المدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع 
الدعوى نوع بيجو لون أسود تحمل اللوحة رقم 

538637واعتبار عقد البيع المؤرخ 2014  جزء 
ال يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة إخطار                      
بالغ رقم /3066/ لعام 2022

على السيد: نبيل عبدو بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/2/ من يوم الخميس2022/9/29م

للنظر بالدعوى األساس /1442/ المقامة عليك من 
قبل: أحمد مصطفى عمير
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 1436 لعام 2022م

المتكونة بين الجهة المدعية: نجاح الموسى بنت 
محمد 

والجهة المدعى عليها: خشفة إبراهيم بنت 
محمد-عامر عمعوم بن خلف-أهين عمعوم بنت 
خلف-بتول عمعوم بنت خلف-أحمد عمعوم بن 

خلف –رشا عمعوم بنت خلف                    
بدعوى: توزيع حصة إرثية  تاريخ الجلسة 

2022/10/11م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3083/ لعام 2022م

على السيد: واالت بكر محمد العلي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد الباسط 

عبد الجليل, بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /271/ لعام 2022
على السيد: ياسر الشيخ بن غسان-محمد الزيدان 

بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/10/3م

للنظر بالدعوى األساس /4313/ المقامة عليك من 
قبل: محمد محمد شيخ حسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /2349/ لعام 2022
على السيد: ياسر خضر بن حامد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج –
ديوان غرفة/1/ من يوم االثنين2022/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /3119/ المقامة عليك من 
قبل: دحام محمد بن عبود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /4883/ لعام 2022 م
على السيد: يوسف الجدوع محمود الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً الواقع في 2022/9/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي النجم 

سليمان, بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ...............................
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استمرار  الرغم من  - على  األخبار  مركز 
على  التركي  االحتالل  قبل  من  الهجمات 
مدينة  ريف  في  الواقعة  تمر  تل  ناحية 
مواصلة  على  الطلبة  يُصرُّ  الحسكة، 
تعليمهم في العام الدراسي الجديد، كوجه 

آخر من وجوه المقاومة بوجه االحتالل.
منذ مطلع العام الدراسي الجديد يرتاد أكثر 
مدرسة   75 طالب/ـة،  آالف  أربعة  من 
تمر  تل  ناحية  في  التماس  مناطق  ضمن 
من  الرغم  على  الحسكة،  لمقاطعة  التابعة 
تعرض بعضها لقصٍف شبه يومي من قبل 

جيش االحتالل التركي ومرتزقته.
غايات  يدركون  بأنهم  الطلبة  وأوضح 
استمرار  وراء  من  التركي  االحتالل 
على  مؤكدين  المنطقة،  على  الهجمات 
ليقوم  أراضيهم  من  بتهجيرهم  رغبته 
ديمغرافيتها،  تغيير  محاوالً  باحتاللها، 
برسالة  تعليمهم  استكمال  على  ُمصّرين 
لن  بأنهم  ومرتزقته  لالحتالل  واضحة 

يتركوا أرضهم وسيدافعون عنها.
إبراهيم  صالح  همرين  أوضحت  حيث 
تل  مدارس  في  الطالبات  إحدى  وهي 
حصلت  التي  »الهجمات  إن  بقولها:  تمر 
الوضع  على  أثّرت  الفائتة  األعوام  خالل 

دولة  هجمات  من  بالرغم  ولكن  التعليمي، 
تعليمنا،  نواصل  اليومية  التركي  االحتالل 
ولن تصبح الهجمات عائقاً أمام طموحاتنا.

من جانبه أشار الطالب صالح داوري، إلى 
أن الهجمات لن تتمكن من إيقاف مسيرتهم 
حتى  االجتهاد  على  مؤكداً  الدراسية، 
العلمية”،  الدرجات  أعلى  إلى  الوصول 
مطالباً المجتمع والقوى الدولية والمنظمات 
الحقوقية واإلنسانية الدولية، إيقاف هجمات 
دولة االحتالل التركي المستمرة على شمال 

وشرق سوريا.
ومرتزقتها  تركيا  احتالل  ومنذ  أنه  يُذكر 
األول  تشرين  في  كانيه،  سريه  لمنطقة 
عام ألفين وتسعة عشر، تعرضت مدارس 
ما  لالستهداف،  عام  بشكٍل  تمر  تل  ناحية 

تسبّب بتدمير تسع مدارس.

مركز األخبار - أكدت الشبيبة الثورية في 
االحتالل  إليه  يسعى  ما  أن  الفرات  إقليم 
تفكيكهم  التركي من وراء استهدافهم هو 
لصالح  كعمالء  استغاللهم  ومحاولة 
استخباراته، وتعمل دولة االحتالل التركي 
مشروع  لضرب  والطرق  الوسائل  بشتى 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  األمة 
التي  المكتسبات  على  والقضاء  سوريا 

تحققت بفضل دماء الشهداء.
في  اإلدارية  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
كوباني،  مقاطعة  في  الشابة  المرأة  اتحاد 
دجلة حسن إلى إن “دولة االحتالل التركي 
تدرك جيداً أن ثورتنا في أوجها، لذا تحاول 
الممكنة،  الطرق  بكافة  عليها  القضاء 
االحتالل  دولة  فعلت  مهما   ” وأضافت: 
لن تستطيع النيل من إرادتنا وسنبقى على 

أرضنا وندافع عنها” .

من جانب آخر، يستعد اتحاد المرأة الشابة 
“بحرب  ملتقى  في  للمشاركة  الطبقة،  في 
ذاتها  الشابة  المرأة  تحمي  الثورية  الشعب 
وسيكون  واالحتالل”،  العنف  وتحطم 
لدى  الثورية  الشعب  حرب  مفهوم  ترسيخ 
خالل  نقاشه  أولويات  من  النساء  كافة 

الملتقى.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الملتقى في 25 
أيلول الجاري، في إقليم الجزيرة، بمشاركة 
بينها  ومن  النسائية  الحركات  من  العديد 

مؤتمر ستار وتجّمع نساء زنوبيا.

حركة المجتمع الديمقراطي تدعو 
النتفاضة شاملة في إيران

تراجع منسوب مياه الفرات يؤدي النتشار 
األوبئة واألمراض

طلبة تل تمر ُيصّرون على 
تعليمهم مواصلة 

الشبيبة الثورية ُتحّذر من 
مخططات تركيا االحتاللية

المجتمع  حركة  نددت   – األخبار  مركز 
الكردية  الشابة  قتل  بجريمة  الديمقراطي 
الحياة  لروح  قتالً  واعتبرتها  أميني  جينا 
اإليراني  القمعي  النظام  أن  مؤكدةً  الحرة، 
ال يقل شأناً عن النظام التركي الفاشي في 

استهداف إرادة الشعوب. 

المجتمع  حركة  أصدرت  الصدد  هذا  وفي 
والعشرين  الثالث  في  السبت  الديمقراطي، 
الرأي  إلى  كتابياً  بياناً  الشهر  هذا  من 
السلطات  بها  تقوم  ما  “إن  فيه:  العام، جاء 
قمعية  سياسات  من  اإليرانية  الدكتاتورية 
األخالقية،  الثقافات  إلبادة  وإجرامية 
بالوسائل  اإلجرامي  لنظامها  وإخضاعها 
وبعيدة  واهية  وبحجج  والمختلفة  المتعددة 

كل البعد عن القيم األخالقية واإلنسانية”.
وأشار البيان: إن »قتل المرأة بهذا األسلوب 
الشنيع يعني قتل روح الحياة الحرة؛ لكون 
األخالقية  الحياة  روح  تُمثّل  اليوم  المرأة 
والكرامة االجتماعية والثقافية واإلنسانية«.

وأضاف البيان: إن »مقتل الشابة جينا بهذه 
اإليراني  النظام  أن  أثبت  الوحشية  الطريقة 
واإلنكارية  العنصرية  سياسته  في  ماٍض 
والثقافية  المجتمعية  القيم  على  متطاوالً 

وخصوصيات المرأة تحديداً.
واختتمت حركة المجتمع الديمقراطي بيانها 

وجميع  الكردي  الشعب  عموم  إلى  بنداء 
ودعم  لمساندة  والمنطقة،  إيران  شعوب 
إرادة الشعوب اإليرانية المنتفضة من أجل 
الحرية بقيادة المرأة المكافحة ضد آلة القتل 
والقمع اإليرانية التي ترتكب جرائم اإلبادة 

ضد إرادة المجتمعات عامة.

التركي  االحتالل  دولة   - األخبار  مركز 
الوسائل  بشتى  السوري  الشعب  تحارب 
المياه  استخدام  بينها  ومن  الممكنة، 
تقليل  عبر  ضدهم،  خاصة  وحرب  كسالح 
يُعد  الذي  الفرات  نهر  من  المائي  الوارد 
ذلك  أدى  حيث  للحياة،  رئيسياً  شرياناً 
لتراجع القطاع الزراعي، وانتشار األوبئة 

واألمراض كالكوليرا مؤخراً.

االحتالل  دولة  بدأت   ،2018 عام  منذ 
التركي باستخدام حبس نهر الفرات كسالح 
هذه  وتيرة  لكن  السوريين،  في حربها ضد 
ما  األخيرين،  العامين  في  ارتفعت  الحرب 
منسوبه  في  مسبوق  غير  بانخفاض  تسبب 
ألحق  والذي  السوريّة،  األراضي  داخل 

أضراراً بقطاعات حياتية عدة.
على  القائمين  المسؤولون  أكد  وأن  وسبق 
المحاصيل  بتراجع  الزراعي  القطاع 
الزراعية بدرجات كبيرة مقارنةً مع األعوام 
السابقة، وذلك بسبب حبس مياه نهر الفرات 
به  يروون  ما  المزارعون  يجد  ال  حيث 

أراضيهم.
وفي آخر تصريح لمدير سد روج آفا حمود 
الحمادين خالل لقاء له مع وكالة أنباء هاوار 
أفاد بأن مياه نهر الفرات انخفض بما يزيد 

عن أربعة أمتار.
السياق،  هذا  وفي 
المزارع  أشار 
العوجا  قرية  من 
الرقة،  ريف  في 
األحمد،  أحمد 
نسبة  إن  إلى 
تصل  التي  المياه 
أراضيهم  إلى 
قليلة  الزراعية 
من  قطعها  بسبب 

على  يؤثر  وذلك  التركي،  االحتالل  قبل 
أراضيهم ويتسبب بجفافها كما تسبب انتشار 

األمراض واألوبئة.
المياه  تراجع  »قبل  أنه  األحمد:  وأضاف 
على  مشاريعهم  يوسعون  المزارعون  كان 
على  يعملون  حيث  الراهن  الوضع  عكس 
لتعرض  تجنباً  المزروعة  المساحات  تقليل 

المزروعات للتلف بسبب قلة المياه.
مجرى  وتلوث  المياه  جودة  انخفضت  كما 
الفرات الذي تحّول إلى ما يشبه المستنقعات 
وتراكم  الجريان  عن  المياه  توقف  بفعل 
النفايات، ما أدى إلى تفشي األمراض مثل 
في  اإلسهال  وحاالت  والتسمم  االلتهابات 
مباشر  بشكٍل  المياه  تستهلك  التي  المناطق 

من مجرى النهر.
الصحة في شمال وشرق  وقد سجلت هيئة 
سابقة  في  بالكوليرا  إصابة  حاالت  سوريا 
المناطق  في  وذلك  المنطقة،  في  لم تحصل 
المتاخمة لمجرى نهر الفرات الذي يعتقد أنه 

المصدر األول النتشار المرض.
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وتشهد  هذا 
وكذلك  والمائي،  الغذائي  األمن  في  تهديداً 
دولة  انتهاكات  بسبب  ذلك  وكل  الصحي 
االحتالل التركي لحقوق اإلنسان من خالل 
المائي  الوارد  من  سوريا  حصة  حبس 
دون أن تتحرك حكومة دمشق التي وقّعت 
حول  التركي  االحتالل  مع  سابقة  اتفاقات 

حصة سوريا من المياه.

ُيمكن أن تسّبب العدوى البكتيرية، أو الفيروسية، أو الفطرية وغيرها فقدان الشهية؛ 
فعلى سبيل المثال ُيمكن أن تكون نتيجًة لعدوى الجهاز التنّفسي، أو االلتهاب الرئوي، 
تتّم  وعندما  السحايا،  التهاب  أو  القولون،  التهاب  أو  واألمعاء،  المعدة  التهاب  أو 

معالجة هذه األمراض تعود الشهّية كالعادة.

ما أسباب فقدان الشهية؟

ما هي أسباب الصفراء عند األطفال؟

لماذا يزداد إحساسنا 
باأللم لياًل؟

تفاعل الجنين مع الطعم والرائحة في الرحم

توجد بعض األسباب النفسيّة الُمختلفة التي قد 
السن،  كبار  من  فالعديد  الشهية؛  فقدان  تُسبّب 
وغيرهم من األشخاص يفقدون شهيتهم عندما 
حزن،  أو  قلق،  أو  اكتئاب،  لحالة  يتعّرضون 
فقدان  واإلجهاد  الملل  يُسبّب  أن  يُمكن  كما 

الشهية.
أنواع  بأحد  اإلصابة  تسبّب  قد  السرطان 
السرطان فقدان الشهية، وفقدان الوزن، ومن 
فقدان  إلى  تؤدي  قد  التي  السرطان  أنواع 
الشهية: سرطان القولون، وسرطان المبيض، 
وسرطان المعدة، وسرطان البنكرياس؛ حيث 
األعراض  أحد  الشهية  في  التغيّرات  تعتبر 

الذين  فاألشخاص  السرطان؛  لمرض  الشائعة 
يعانون من فقدان أو ضعف الشهية قد يأكلون 
أبداً،  أقل من المعتاد، أو ال يشعرون بالجوع 
أو يشعرون بالشبع بعد تناول كميّاٍت قليلة من 
الطعام، وقد يؤدي هذا إلى حدوث مضاعفات 
كتلة  وفقدان  الوزن،  فقدان  تشمل  خطيرة 
على  الحصول  وعدم  وقّوتها،  العضالت 

الُمغذّيات التي يحتاجها الجسم.

القلق

فقدان الشهية العصبي هناك الكثير من الناس 
الذين يعانون من فقدان الشهية العصبي، وهو 
هذا  ويُصبح  وزنهم،  زيادة  من  قلقهم  بسبب 
القلق عبارة عن هوس، وهو اضطراب األكل 
الوزن؛ حيث  في  شديداً  فقداناً  يُسبّب  قد  الذي 
منخفض  يتّبع هؤالء األشخاص نظاماً غذائياً 

السعرات الحرارية بشكٍل كبير. 
لدى  العصبي  الشهية  فقدان  تشخيص  تّم 
األكبر  النساء  في  وأيضاً  المراهقات،  النساء 
واألصغر سناً والرجال؛ حيث إّن بعض هؤالء 
لفقدان  مختلفة  طرقاً  يستخدمون  األشخاص 
أوزانهم بسبب قلقهم المفرط من السمنة، مثل: 

التقيؤ، ومدرات البول، والمسهالت.

أمراض ومشاكل صحّية

عدّة  توجد  الشهية  لفقدان  أخرى  أسباب 
تُسبّب  قد  وأمور  صحية،  ومشاكل  أمراض 

التمثيل  مشاكل  الحمل،  منها:  الشهية،  فقدان 
الخرف،  المزمنة،  الكبد  أمراض  الغذائي، 
الغدة  التهاب  البشرية،  المناعة  نقص  فيروس 
القلب،  فشل  المزمن،  الكلوي  الفشل  الدرقية، 
والهيروين،  الكوكايين،  الكيميائي،  العالج 

والمورفين، والكودايين، المضادات الحيوية.

تُعَرف الصفراء أو اليرقان عند األطفال بأنها 
)البيليروبين(  تراكم صبغٍة صفراء  من  حالةٌ 
في مجرى الدم، إذ تنتج عند تكسُّر كريات الدم 
وبياض  الجلد  تلّون  إلى  يؤدي  مما  الحمراء، 
شائعة جدًا  باللون األصفر، وهي حالةٌ  العين 
بعد  األولى  القليلة  األسابيع  أو  األيام  خالل 
والدة الطفل، ومن غير الُمحتَمل أن ينشأ عنها 
الحاجة  دون  سريعاً  وتنتهي  ُمقِلقة  مشكلة  أيّة 

ل العالجي. إلى التدخُّ

عدة أسباب للصفراء عند 
األطفال

األطفال،  عند  للصفراء  أسباٍب  عدّة  هنالك 
وهي مقسَّمة على حسب العمر كما يلي:

يرقان  الرضع  عند  الصفراء  أسباب  ـ 
الّطبيعية،  االستجابة  به  يُقَصد  فسيولوجي: 

من  التخلّص  على  المحدودة  الطفل  لقدرة 
البيليروبين خالل األيام األولى من حياته.

لدى  يحدث  الرضاعة:  عن  الناتج  اليرقان  ـ 
عمره،  من  األول  األسبوع  خالل  الرضع 

بسبب قلّة الّرضاعة أو التعّرض للجفاف. 
ـ اليرقان الناتج عن تكّسر كريات الدم: والذي 
نحو  على  الدم  كريات  تكسُّر  بسبب  يحدث 
أو  الّطبيعي،  الوضع  أسرع مما هو عليه في 
بسبب مرض االنحاللي عند المولود أو كثرة 

الحمر أو النزيف.
عدوى  بسبب  إّما  الكبد:  وظائف  قصور  ـ 
في  تؤثر  أخرى،  ألسباٍب  أو  الكبد  أصابت 

وظيفته بالتخلُّص من البيليروبين.
ـ الركود الّصفراوي: هي حالةٌ نادرة، تتمثّل في 

وجود مشكلة تتعلّق بإنتاج أو تدفق الصفراء.
ـ رتق القناة الّصفراوية: هي حالةٌ نادرة أيًضا، 
الّصفراوية،  القناة  تلف  أو  انسداد  في  تتمثَّل 
إلى  الكبد  الّصفراوية من  العصارة  تنقل  التي 

األمعاء الدّقيقة.
أسباب الصفراء عند األطفال يمكن أن يكون 
على  عالمةً  سناً  األكبر  األطفال  اليرقان عند 

أو  الّصفراوية،  القنوات  في  انسداٍد  وجود 
ومنعته  الكبد،  أصابت  مرضية  حالٍة  بسبب 
التخلّص من البيليروبين على النحو المطلوب، 
كما أن الحاالت التالية قد تكون سببًا للصفراء 
المرارة:  حصوات  سنًا:  األكبر  األطفال  عند 
القناة  تسدّ  بحيث  أحيانًا  الحصى  تتراكم 
عدوى  عن  النّاتج  الكبد:  التهاب  الصفراوية، 
فيروسية سبّبَت تلف خاليا الكبد، مثل التهاب 

.C أو B الكبد
اضطراٌب  هو  الذاتي:  المناعي  الكبد  التهاب 
لخاليا  المناعية  الخاليا  مهاجمة  في  يتسبّب 
بها، داء ويلسون: هو  الّضرر  الكبد، وإلحاق 
حالة وراثية يتراكم فيها النحاس من األطعمة 
بوظائفه،  قيامه  في  ويؤثر  الكبد،  خاليا  في 
مرض  من  متأخرة  مرحلة  هو  الكبد:  تليُّف 
الُمتندّبة  األنسجة  تحّل  بحيث  المزمن،  الكبد 
محّل األنسجة السليمة للكبد، مما يخّل بقدرته 

على التخلّص من البيليروبين.

األطفال أكرث عرضًة لإلصابة 
بالصفراء

األطفال األكثر عرضة للصفراء يكون بعض 
أكثر  بالصفراء  لإلصابة  عرضة  األطفال 
األطفال  التالية:  الفئات  من  وهم  غيرهم،  من 
قبل  المولود  وبالتحديد  ُمبِكّراً:  المولودون 
الكبد  يكون  ال  فقد  الحمل،  من   37 األسبوع 

ناضجاً كفاية للتخلّص من البيليروبين.
األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية: قد 
على  تغذيتهم  في  المعتمدون  األطفال  يُصاب 
الّرضاعة الطبيعية، إّما ألن الطفل ال يرضع 
جيداً أو ألن األم ليس لديها الكفاية من الحليب 
إخراج  قلّة  يُسبِّب  الذي  األمر  الثدي،  في 

الرضيع، وعدم تخلّصه من البيليروبين. 
كأن  معيّنة:  عرقية  مجموعاٍت  من  األطفال 
يكونوا من مناطق شرق آسيا أو البحر األبيض 
المتوسط، سيكون لديهم احتماٌل أكبر لإلصابة 

باليرقان. 
التعّرض للكدمات عند الوالدة: فعندما تتعافى 
الكدمات الكبيرة، يمكن أن تتسبب في ارتفاع 

مستويات البيليروبين في الدم.

مع  بالتعاون  الباحثين  من  مجموعة  وصل 
باريس،  وجامعة  ليون  برنارد  كلود  جامعة 
إلى وجود عالقة بين اإلحساس باأللم والساعة 
في  البحث  نتائج  نشرت  للجسم،  البيولوجية 

.)Brain( المجلة العلمية
اعتاد العلماء والمختصون على معرفة أن األلم 
يشتد في ساعات الليل عن النهار، وظل تفسير 
الباحثون  توصل  حتى  محيراً،  لغزاً  األمر 

لعالقة ذلك مع الساعة البيولوجية.
يتمتعون  مشارك   12 على  الباحثون  اعتمد 
مشكالت  أي  من  يعانون  ال  جيدة،  بصحة 
ساعة   24 لمدة  المشارك  يستلقي  النوم،  في 
للمشاركين  حتى  يسمح  وال  ثابت،  ضوء  في 
باستخدام الحمام، بهدف القضاء على أي شيء 

مرتبط بإيقاع الساعة البيولوجية.
قاس الباحثون بقياس إيقاع الساعة البيولوجية 
للمشاركين كل ساعتين على مدار اليوم، عن 
من  الميالتونين  مستويات  مالحظة  طريق 

عيّنات اللعاب.
في  ضعيفاً  كان  األلم  أن  إلى  النتائج  انتهت 
الساعات المبكرة حوالي 3 و 4 صباحاً، وكان 
اليوم  من  المتأخرة  الساعات  في  شديداً  األلم 

حوالي 3 و 4 مساًء.
زيادة اإلحساس باأللم عند المرض في ساعات 
الليل بسبب الساعة البيولوجية للجسم، وهناك 
اآللية  لتوضيح  الدراسات  من  لمزيد  حاجة 

الدقيقة لذلك.

أظهرت نتائج دراسة حديثة نشرت في مجلة 
العلوم النفسية قام بها مجموعة من الباحثين أن 
الذي  يتفاعل بشكٍل واضح مع الطعام  الجنين 
يتم تناوله من قبل األم الحامل، والروائح التي 

تتعرض لها.
التصوير  مراكز  أحد  في  الدراسة  إجراء  تم 
رباعي األبعاد أو ما يعرف بالسونار الرباعي، 
الفترة  وفي  الحوامل،  النساء  من   100 على 

بين األسبوع 32-36 من الحمل. 
تناول  عن  االمتناع  الحامل  المرأة  من  طلب 
كاملة،  ساعة  بمدة  الفحص  قبل  الطعام 
واالمتناع عن تناول الجزر والكرنب لمدة يوم 
بما  الفحص  إجراء  وقبل  الفحص،  قبل  كامل 
يقارب 20 دقيقة، تم تقديم كبسولة تحتوي على 

مسحوق الجزر أو الكرنب.
الصوتية  فوق  بالموجات  الجنين  تصوير  تم 
تفاعل  النتائج  وأظهرت  األبعاد،  رباعية 
تجاه  ثابت  وبنمٍط  ملحوظ  بشكٍل  األجنة 
تعابير  الجنين  أظهر  حيث  والكرنب،  الجزر 
وجه مبتسم لدى النساء الالتي تناولن كبسولة 
الحزين  الوجه  تعابير  ظهرت  بينما  الجزر، 
كبسولة  تناولن  الالتي  النساء  جنين  على 

الكرنب.
تفاعل  تكشف  دراسة  أول  الدراسة  هذه  تعد 
والروائح  الطعم  مع  األم  رحم  داخل  الجنين 
ويعتقد  الحامل،  المرأة  لها  تتعرض  التي 
القائمون على هذه الدراسة أن السائل السلوي 
يتأثر  بالجنين  المحيط  األمنيوسي  السائل  أو 

الحامل  المرأة  له  تتعرض  بما  مباشر  بشكل 
تفاعل  إلى  من طعام وروائح، وهو ما يؤدي 

الجنين مع هذه التغيرات.
يهدف الباحثون في المرحلة القادمة إلى الربط 
بين طبيعة األطعمة التي تتناولها المرأة الحامل 
وبين تقبّل الطفل لبعض األطعمة بعد الوالدة 

وقد  الفطام،  عند  أو  الطعام  بتناول  البدء  عند 
بدأ الباحثون بدراسة أخرى طويلة األمد تهدف 
إلى مراقبة النظام الغذائي للمرأة خالل الحمل 
وانعكاسه على تقبّل الطفل ألنواع محددة من 

األطعمة بعد الوالدة.

جل آغا/ أمل محمد- أدان مؤتمر ستار في ناحية جل آغا الجريمة التي ارُتِكبت ضد 
اإليراني، وطالب منظمات حقوق  النظام  يد قوات  على  أميني  جينا  الكردية  الفتاة 

اإلنسان والمنظمات النسوية بعدم التغاضي عن الجريمة لعدم تكرار األمر.

مؤتمر ستار بجل آغا يطالب المجتمع الدولي محاسبة إيران

وأصدرت مؤسسة مؤتمر ستار في ناحية جل 
التي  الجريمة  خالله  من  استنكرت  بياناً  آغا 
الكردية  الفتاة  بحق  اإليراني  النظام  ارتكبها 
أمام  وذلك  بتاريخ 9/24/ 2022  أميني  جينا 
مبنى مؤتمر ستار، حيث ألقت عضوة المؤتمر 
فيه:  جاء  العام  الرأي  إلى  البيان  محمد  صفاء 
وعضوات  ستار  مؤتمر  كعضوات  »نحن 
كل  وباسم  والعسكرية،  المدنية  المؤسسات 
المروعة  الجريمة  ونستنكر  ندين  امرأة حرة، 

والتي  أميني  جينا  العشرينية  المواطنة  بحق 
استشهدت على يد النظام اإليراني، بحجة عدم 
ارتدائها للحجاب، هذه التهمة دفعت بقوات ما 
نالت  حتى  بتعذيبها  اإلرشاد«  »دورية  يسمى 

الشهادة«.
تزايد  في  النساء  ضد  »الجرائم  البيان:  وتابع 
يحمي  وقانون  رادع  وجود  عدم  بسبب  وذلك 
المرأة، لطالما استهدف النظام اإليراني النساء 

ومنعهنَّ من أبسط حقوقهنَّ كما هو حال النسوة 
في مختلف الدول وخاصةً الدول التي تحارب 
المرأة في كيانها مثل دولة االحتالل التركي«.

الدولية  المنظمات  ختامه  في  البيان  وطالب 
ينال  حتى  الجريمة  هذا  بمتابعة  والحقوقية 
مع  األمر  تكرار  ولتفادي  جزائهم،  الفاعلين 
نساء أخريات، وحتى تحقيق حرية المرأة في 

مختلف الدول والمجتمعات.
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جوان محمد/ قامشلو ـ مازالت الروزنامة السنوية لالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة لم تتغير 
في االستراتيجية والهدف منها، بحيث تقام لكل لعبة بطولة واحدة وبعدها باي باي؟.

روزنامة زوروني كل سنة مّرة؟

فريق روج آفا بطاًل لدوري ملعب قالج هاللية

خسارة المنتخب السوري ال جديد تعودنا

البدء باستفتاء لضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا

زيلينسكي: الدالئل تشير إلى أن األوضاع 
لصالحنا تميل 

الجمعة  يوم  التصويت  بدأ  األخبار-  مركز 
الجاري،  الشهر  والعشرين من  الثالث  في 
مناطق  أربعة  انضمام  على  استفتاء  في 
إلى  أو جزئياً  كلياً،  سيطرت عليها روسيا 

روسيا.
أعلنت  األوكرانية،  للحرب  تطور  آخر  في 
لسيطرة  تخضع  أوكرانية،  مناطق  أربع 
الجيش الروسي كلياً، أو جزئياً بدأ التصويت 
الجمعة في 23 من الشهر الحالي، في استفتاء 
االتحادية، على  إلى روسيا  على االنضمام 
أّن يستمر هذا االستفتاء، الذي نددت به دول 
وعواصم غربية عدة حتى السابع والعشرين 

من أيلول الجاري.
وتشمل المناطق، التي يجري فيها االستفتاء 
شرق  ولوغانسك  دونيتسك،  من  كل 
جنوبها،  وزاباروجيا  وخيرسون  أوكرانيا، 
األمن  مجلس  رئيس  نائب  تهديد  وقع  على 
موسكو  بأّن  ميديفيدف،  ديمتري  الروسي 
في  بما  ترسانتها،  في  سالح  كل  ستستخدم 
لحماية  االستراتيجية  النووية  األسلحة  ذلك 

هذه األراضي.
في  لموسكو  الموالية  السلطات  وكانت 
من  يقرب  ما  تمثل  التي  األربع،  المناطق 
مساحة  إجمالي  من  بالمائة  عشر  خمسة 
استفتاءات  إلجراء  تداعت  قد  أوكرانيا، 
الهجوم  وتيرة  تسارع  بعد  سيما  ال  عاجلة، 
األوكرانية  القوات  تشنه  الذي  المعاكس، 
واسعة،  مناطق  به  واستعادت  أسابيع،  منذ 

عليها  سيطرت  قد  الروسية،  القوات  كانت 
من  والعشرين  الرابع  في  الحرب  بدء  منذ 

شباط الماضي.
يجري  التي  االستفتاءات،  هذه  وتتشابه 
الذي  االستفتاء،  منذ شهور مع  لها  اإلعداد 
شبه  في  عشر  وأربعة  ألفين  عام  أجري 
جزيرة القرم، والذي أضفى الطابع الرسمي 

على ضّم روسيا لتلك المنطقة.

األوكراني  الرئيس  -دعا  األخبار  مركز 
مصورة  رسالة  في  زيلينسكي  فولوديمير 
على  احتجاجاً  التظاهر  إلى  الروس  إلى 
قرار التعبئة الجزئية، الذي أعلنه الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين األربعاء الماضي، 
أو الهرب أو “تسليم أنفسهم” لقوات بالده. 
وثالثمائة  ألف  من  أكثر  اعتقال  وتم  هذا 
شخص في روسيا، خالل مظاهرات عفوية 
مناهضة لقرار التعبئة، الذي أعلنه الرئيس 
من  ألف  ثالثمائة  سيشمل  والذي  الروسي، 
مليون  إلى  “يصل  وقد  االحتياط،  عناصر 

عنصر”.
فولوديمير  األوكراني  الرئيس  وقال 
المواجهة  على خط  الوضع  إن  زيلينسكي، 
أن  بوضوح  يُظهر  الروسية،  القوات  مع 

زمام المبادرة أصبح اآلن في أيدي أوكرانيا.
الخطوة  بأن  األوكراني،  الرئيس  وأكد 
الروسية بإجراء استفتاء حول مصير أربعة 
مدن أوكرانية، بضمها لروسيا غير مقبول، 
مدن  ألربع  قادة  عينت  قد  روسيا  وكانت 
أوكرانية، سيطرت عليها منذ بداية الحرب 

األوكرانية الروسية.
خطوة  بأن  األوكراني  الرئيس  وأشار 
األمور  وتعقد  الحرب،  ستصعد  االستفتاء 
الحرب.  وطأة  من  ستشدد  أكبر  بشكل 
الشيشان  جمهورية  رئيس  أعلن  فيما 
رمضان قديروف، الداعم للرئيس الروسي 
في  قواته  تشارك  والذي  بوتين،  فالديمير 
فصاعداً  اليوم  “من  األوكرانية،  الحرب 
الخاصة  للعملية  جديد،  تكتيك  إلى  سننتقل 

إلى  إشارة  )في  األوكرونازيين  ضد 
األوكرانيين(، ولم يعد هناك ما نمزح عليه 

بعد اآلن.
لما  الكبيرة  العواقب  فإن  لرمضان،  ووفقاً 
وصفها بخطة االنتقام الجديدة “تنتظر العدو 
اإلجراءات  وستبدو  القريب،  المستقبل  في 

السابقة فيما يتعلق بهم مزاحاً صبيانياً”.

مهسا أميني سيبقى صدى اسم هذه الفتاة الكردية، التي أصبحت أيقونة لثورة الحرية الجديدة في إيران بشكل عام، وثورة المرأة  مركز األخبار – 
بخاصة، حيث كان الستشهادها تحت التعذيب على يد جالوزة النظام اإليراني الديكتاتوري الفاشي، وما يسمى بشرطة األخالق، حيث اتخذت من 
حجابها، الذي لم يكن الئقا برأيهم حجة لذلك، وقد القى هذا العمل صدًى واسعًا، وكان السبب في انطالق ثورة جديدة بقيادة المرأة، حيث 
تقود النساء هذه االحتجاجات مع خلع حجابهّن أمام القوات األمنية، وإحراقه تعبيراً عن غضبهم، ورفضهم للقوانين الرجعية، كذلك أكدت 

منظمات إيرانية معارضة، استشهاد أكثر من ستة وثالثين شخصًا، خالل االحتجاجات المستمرة.

االحتجاجات في روجهالت كردستان، وإيران تتسع، 
وعدد الشهداء يزداد

روجهالت  في  الشعبية  االنتفاضة  تزال  وال 
كردستان، وفي مدن إيران مستمرة ضد نظام 
الماللي في إيران، وقوانينهم المناهضة لحرية 
المرأة، والمنافية للديمقراطية والحرية، والتي 
حياتها  أميني،  جينا  الكردية  الشابة  دفعت 
ارتقت  حيث  الرجعية،  القوانين  هذه  بسبب 
لمرتبة الشهادة في معتقالت النظام اإليراني، 
تحت الضرب، والتعذيب الشديد؛ كون حجابها 
بالشرطة  يعرف  ما  بحسب  الئقاً،  يكن  لم 

األخالقية.
التي  االحتجاجات،  هذه  النساء  وتقود 
كبيرة،  بسرعة  اإليرانية  المدن  في  انتشرت 
بهذه  الرجال  شارك  كما  بحقوقهن،  مطالبين 
الصحافة  وصفتها  خطوة  في  المظاهرات، 
االحتجاجات  هذه  أن  كما  “بالالفتة”،  الدولية 
حيث  من  سابقاتها،  من  تنوعاً  أكثر  كانت 
مشاركة شعوب ومكونات البالد بشكل أكبر، 
للقول:  السياسيين،  بالمحللين  دفع  ما  وهو 
هي  بل  عادية،  ليست  االحتجاجات  هذه  إن 
الماللي،  النظام  قوانين  على  حقيقية  انتفاضة 

التي عفا عنها الزمن والتي ال بد من تغييرها.
حجابهن  النساء  خلعت  التظاهرات،  وخالل 
برميه  قامت  من  ومنهم  األمنية،  القوى  أمام 
على األرض، وإحراقه تعبيراً عن غضبهّن في 
أن يفقد إنسان حياته بسبب حجاب، وانتشرت 
مقاطع وصور للتظاهرات، التي كانت النساء 
في مقدمتها، وهن بال حجاب يواجهن القوات 

األمنية، والرصاص الحي.
ونتيجة المظاهرات العارمة، التي عمت أرجاء 
إيران، ارتفع عدد الشهداء إلى العشرات؛ مما 
بإصدار  األمريكية  المتحدة  بالواليات  حدا 
عقوبات على “شرطة اآلداب” المسؤولة عن 

استشهاد )مهسا أميني(.
معارضة،  إيرانية  حقوقية  منظمات  وحسب 
اإليرانية،  االحتجاجات  ضحايا  عدد  فإن 
نظام  قبل  من  استهدافهم  نتيجة  سقطوا  الذين 
قطع  استمرار  مع  العشرات  تجاوز  الماللي، 
عدة  مدن  عن  االنترنت  وشبكة  االتصاالت، 

في البالد.
جريمة  على  األفعال  ردود  تستمر  ودولياً، 

وزارة  أعلنت  حيث  جينا،  الشابة  قتل 
على  عقوبات  فرض  األمريكية،  الخزانة 
من  عدد  وعلى  اإليرانية،  األخالق  شرطة 
“العنف  لممارستهم  األمنيين،  المسؤولين 
جريمة  على  رداً  وذلك  المتظاهرين”،  بحق 
األمريكية  العقوبات  طالت  كما  أميني،  قتل 
للجيش  برية  وقوات  واألمن،  االستخبارات، 

اإليراني، وقوات ما يسمى إنقاذ القانون.
يستخدمها  القوات  هذه  أن  واشنطن،  وأكدت 
النظام في إيران، لقمع االحتجاجات السلمية، 
حقوق  ونشطاء  السياسيين،  والمعارضين 
ضد  العنف  إلنهاء  واشنطن  ودعت  المرأة، 

المرأة في إيران.
وكانت األمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، 
نددتا بجريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني، 
فقدت  الكردية،  الشابة  أن  قلقهما  عن  وعبرتا 
حياتها تحت التعذيب؛ بسبب الحجاب، ودعوا 
وإنصاف  الجريمة،  عن  المسؤولين  لمحاسبة 

عائلة الفقيدة.

الرسمية في  النشاطات  بدأت  في عام 2015 
إقليم الجزيرة برعاية هيئة الشباب والرياضة 
هذا  يومنا  وإلى  باإلقليم،  الرياضي  واالتحاد 
بطوالتها  تقام  التي  األلعاب  أغلب  مازالت 
هي في العام لمرة واحدة، وقلَّ ما نجد بطولة 

تنشيطية للعبة ما ضمن الموسم الرياضي.
وبات كل مكتب ضمن االتحاد الرياضي بإقليم 
بوضع  الخالص  عن  فقط  يبحث  الجزيرة 
هدف  أو  استراتيجية  أي  تحمل  ال  روزنامة 
لتطوير واقع األلعاب التي تكون معنية بها تلك 

المكاتب.
ومازلنا نشهد فقط في العام لمرة واحدة بطولة 
والتايكواندو  الكاراتيه  ومثلها  بوكسينغ  كيك 
عن  نتحدث  طبعاً  والشطرنج  الطاولة  وكرة 
كل فئة ووزن وعمر محدد لكل لعبة فكلها تقام 
لها بطولة واحدة، وهناك بعض البطوالت لم 
وهي  السنتين  حوالي  منذ  بطوالت  لها  نشهد 

كرة السلة والكرة الطائرة للسيدات.
للعبة  هي  دائم  بشكل  المتخمة  والروزنامة 
كرة القدم، وتبقى هي اللعبة األولى التي تلقى 
األندية،  وأغلب  االتحاد  من  واسع  اهتمام 

وباقي األلعاب هي مرهونة بالوقت والمزاجية 
الفردية  األلعاب  أن  رغم  المعنية،  للجهات 
أصوات  تصل  كي  األلعاب  أهم  من  هي 
الرياضيين للخارج من خالل لعبة التايكواندو 
التي وصلت لجلب ميداليات ملونة دولياً عبر 
يقع  والتي  الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة 

مقرها في الحسكة.
والطامة الكبرى في بعض األلعاب التي تغيب 
بطوالتها عن روزنامة االتحاد الرياضي مثل 
تقلص  البطوالت  نقص  وبسبب  السلة،  كرة 
عدد النوادي من أربعة أندية عام 2018 إلى 
نادي واحد هو األسايش الذي يمتلك فرق لكال 
على  بطوالت  ال  ولكن  اللعبة،  لهذه  الجنسين 

مستوى إقليم الجزيرة وال على مستوى شمال 
وشرق سوريا؟.

الطائرة  الكرة  لعبة  الشاكلة  نفس  وعلى 
والتواجد أربعة نوادي بعد أن كان هناك تسعة 
حوالي  قبل  الطائرة  للكرة  فرق  لديها  نوادي 

ثالثة أعوام.
التي وصل صداها  الهوائية  الدراجات  ولعبة 
بسكليت«  »بدي  حملة  عبر  للعالمية  إعالمياً 
قامشلو،  مدينة  في  غانم  ميديا  المدربة  بقيادة 
وبُثت ونُشرت تقارير من قبل قنوات فضائية 
عالمية مثل األلمانية األولى وصحف برازيلية 
وبلجيكية وقنوات وصحف عربية على الفريق 
وقائدة الحملة هذا غير وسائل اإلعالم المحلية، 
ولكن مازال االتحاد الرياضي لم يُقيم برعايته 
 ،2019 عام  منذ  الهوائية  للدراجات  بطولة 
السنوية  الروزنامة  ضمن  موجودة  كلعبة 

لالتحاد.
الدورات  هناك  الرسمية  البطوالت  وغير 
التدريبية والتحكيمية والتي منها ما يُقام بالعام 
يومين  جداً  قصيرة  ولمدة  فقط،  واحدة  لمرة 
وبأفضل األوقات تكون لمدة أربعة أيام وتكون 

كل يومي جمعة وسبت.
والسؤال عنا هل دورة تحكيم أو تدريب واحدة 
للوصول  كافية  كانت  لعبة  أيام ألي  وألربعة 
غلى المطلوب؟، ال أبداً فكلنا ندرك بأن القاعدة 
التحكيمية والتدريبية للكثير من األلعاب تلزمها 
بإقامة  االستمرار  يتطلب  فالتحكيم  الكثير، 
الدورات ألن الجانب التحكيمي في العديد من 

األلعاب مازال دون المستوى.

للروزنامة  سنوياً  واسعة  انتقادات  وتوجه 
بسبب وجود بطولة واحدة لكل لعبة وهذا غير 
العديد من البطوالت التي تفتقر للتنظيم الجيد، 
وهذا يرتبط بمدى االستعداد للبطوالت بحيث 
نشهد اإلعالن عن بطولة في اليوم وفي اليوم 
هذه  نجاح ستحققه  فأي  ؟  البطولة  تقام  التالي 

البطولة؟.

آفا  فريق روج  ج  تّوِ ـ  قامشلو   / روناهي 
بمدينة  هاللية  قالج  ملعب  دوري  بلقب 
قامشلو بعد تغلبه على فريق آكري بأربعة 
بحضور  واحد،  هدف  مقابل  أهداف 

جماهيري مميز ومن كال الجنسين.
 22 وبمشاركة  شهر  حوالي  منافسات  بعد 
فريق  من  كالً  النهائية  للمباراة  تأهل  فريقاً 
روج آفا وآكري للمباراة النهائية، والدوري 
المغلوب،  بخروج  أي  التقسيط  بنظام  كان 

وبرعاية بهور للصرافة.
للتحضير  والعمل  الملعب  تجهيز  وتم 
للمباراة النهائية يوم الجمعة 2022/9/23، 
الكراسي  ووضع  المياه  برش  الصباح  منذ 
الساعة  بتمام  المباراة  وبدأت  للجماهير، 
هاللية  قالج  ملعب  في  عصراً  الخامسة 

بمدينة قامشلو.

الهاللية  حي  أبناء  من  الجماهير  وتوافدت 
المباراة  لحضور  األخرى  األحياء  وبعض 
على  صمت  بدقيقة  بدأت  والتي  النهائية، 
»هي  نشيد  واقع  على  الشهداء  أرواح 
رقيب«، وبعدها بدأت المباراة وعلى الفور 
دقيقتين حتى وصل فريق روج  ولم تمِض 
آفا للشباك وسّجل هدفه األول وبعدها سيطر 
خجولة  مرتدات  مع  بالكامل  المباراة  على 

آلكري.
واستطاع فريق روج آفا تحقيق الفوز ولقب 
تاركاً  أهداف  ألربعة  تسجيله  بعد  الدوري 

المجال آلكري تسجل هدف واحد فقط.
كانت  التي  التتويج  مراسيم  أُقيمت  ثم  من 
المركزين  أصحاب  للفريقين  كؤوس  بمنح 
حي  من  األطفال  وتكريم  والثاني،  األول 
الهاللية بجوائز لتعاونهم في نجاح البطولة، 

باإلضافة إلى الحكام وبعض وسائل اإلعالم 
وبينهم صحيفتنا روناهي.

العام  هذا  تجهيزه  تم  الملعب  بأن  يُذكر 
ملعب  وهو  آفا  روج  فريق  إدارة  قبل  من 
بشكٍل  بطوالت  عليه  وتقام  للسباعيات 
توضح  جميلة  كرنفالية  أجواء  في  دوري 
صورة حب المستديرة وعشق كرة القدم من 

قبل أبناء حي الهاللية بمدينة قامشلو.

وال  رسمية  بطوالت  ال  ـ  قامشلو   / روناهي 
فقد  خاسر،  خاسر  السوري  المنتخب  ودية 
المنتخب  نظيره  األردني  المنتخب  تخطى 
السوري في البطولة الودية الرباعية المقامة 
من  النهائية  المباراة  إلى  وتأهل  األردن  في 

البطولة.

وانطلقت يوم الجمعة الماضية المصادف 23 
الدولية  الرباعية  البطولة  منافسات  أيلول، 
في  لجانبها  شارك  والتي  األردن،  في  الودية 
والعراق  سوريا  منتخبات  من  كالً  البطولة 

وعمان.
العراقي  المنتخبين  االفتتاح  مباراة  وجمعت 
العماني  المنتخب  فيها  واستطاع  والعماني 
الفوز بفارق ركالت الترجيح بنتيجة )4×3(، 

بعد التعادل في الوقت األصلي بهدف لهدف، 
النهائية يوم  المباراة  التأهل إلى  وَضِمن بذلك 
2022/9/26على  المصادف  القادم  االثنين 

أرضية ملعب الملك عبد هللا الثاني.
عمر  طريق  عن  التسجيل  عمان  وافتتحت 
المالكي في الدقيقة 82، واقتنص أيمن حسين 
زمن  من   ،85 الدقيقة  في  للعراق  التعادل 
القويسمة  ملعب  في  أقيمت  التي  المباراة 
حضور  وسط  عمان  األردنية  بالعاصمة 

جماهيري متوسط.
مازال  والذي  للرجال  السوري  المنتخب  أما 
أو  دولية  مشارك  بكل  عنوانه  فقط  كان  كما 
ودية الخسارة فقط، فقد خسر بهدفين دون رد 
من  الثانية  المباراة  في  األردني  المنتخب  من 

البطولة.

ولم يقدم المنتخب السوري المستوى المطلوب، 
وكان واضحاً الخلل المتواجد بين خطوطه في 
الملعب وعدم التجانس والتركيز، وخاصةً في 
الشوط األول من المباراة، مع تحّسن نسبي في 

الشوط الثاني.
متسلحاً  البطولة  في  األردن  منتخب  وشارك 
بأبرز نجومه: محمد شرارة، موسى التعمري، 

محمود مرضي، يزن النعيمات، عمر هاني.
من نجومه  كما استدعى منتخب سوريا عدداً 
كروما،  ثائر  السومة،  عمر  رأسهم  وعلى 

عمرو جنيات، محمود مواس، أحمد مدنية.

الشوط األول

وجاء أول تهديد حقيقي في المباراة عن طريق 
ريحانية  محمد  أطلق  عندما  سوريا،  منتخب 

كرة قوية مرت من فوق مرمى أبو ليلى.
وفي الدقيقة 25، أحرز منتخب األردن هدف 
السبق، بعدما استثمر أحمد سمير كرة مرتدة 
من الدفاع، ليطلقها أرضية قوية استقرت على 

يمين مدنية.
وكاد منتخب األردن أن يأتي بهدف التعزيز، 
بعد مجهود فردي من شرارة ليسدد كرة خطرة 

مرت بجوار القائم.
وتألق مدنية حارس سوريا، في التصدي للكرة 
ليحول  النعيمات،  يزن  نفذها  التي  المقصية 

الكرة إلى ضربة ركنية.
وأهدر المواس فرصة خطرة لتعديل النتيجة، 
تركيز  بال  سدد  لكنه  بالمرمى  انفرد  بعدما 

بجوار القائم األيمن ألبو ليلى.
رائع  فردي  وبمجهود  النعيمات  يزن  ونجح 
في تسجيل الهدف الثاني لألردن، حيث راوغ 
مباغتة  قوية  كرة  وأطلق  مدافع  من  أكثر 
ارتطمت بأحد المدافعين واستقرت في مرمى 

مدنية بالدقيقة 42.

الشوط الثاين

األردن  منتخب  واصل  الثاني  الشوط  وفي 
يستثمرها  لم  فرص  عدة  له  والحت  أفضليته 
تراجع  مع  وخصوصاً  المطلوب  بالشكل 

منافسه.
في  األردن  حارس  ليلى  أبو  يزيد  وتألق 
فيما  الخطرة،  السومة  عمر  لتسديدة  التصدي 
كان مدنية حارس المنتخب السوري يتألق في 

إبعاد تسديدة راتب صالح.
وأهدر منتخب سوريا جملة فرص في الدقائق 
مختلفة  بنتيجة  لخرج  استثمرها  لو  األخيرة، 
بالمرمى  السومة  عمر  انفرد  عندما  وتحديداً 

الخالي، لكنه سدد بتسّرع خارج الشباك.

أرقام من تاريخ مواجهات 
املنتخبني

البطولة  في  واألردن  سوريا  مباراة  كانت   -
 46 رقم  المواجهة  الودية  الدولية  الرباعية 
بتاريخ مواجهات المنتخبين الرسمية والودية. 
التي  المنتخبات  أكثر  األردني هو  المنتخب   -
ودياً  تاريخه  في  السوري  المنتخب  قابلها 

ورسمياً.
- حقق المنتخب السوري الفوز في 17 مباراة، 
لقاء،  في 14  األردني  المنتخب  انتصر  بينما 

وتعادال 14 مرة. 
- سجلت سوريا 51 هدفاً، بينما أحرز األردن 

42 هدفاً.
- أعلى نتيجة فوز لمنتخب سوريا كانت )6-

0( في الدورة العربية عام 1957.
- أعلى نتيجة فوز لمنتخب األردن كانت )4-

0( في مباراة ودية عام 1999.
ومثل كل مرة وعقب كل خسارة تضج شبكات 
المنتخب  من  بالسخرية  االجتماعي  التواصل 
واالتحاد  واإلداري  الفني  والكادر  السوري 
أن  وعلى  القدم،  لكرة  السوري  »العربي« 
الكرة السورية باتت فقط للفساد والمحسوبيات 
استدعاء  من  بالرغم  واسطة  منتخب  وأنه 

المحترفين خارج الدوري السوري. 

مصورة،  مشاهد  في   – األخبار  مركز 
بيشمركة  قامت  لألنباء،  فرات  وكالة  وثقتها 
الحماية  بتأمين  الكردستاني  الديمقراطي 
ببناء  قيامهم  أثناء  التركي،  االحتالل  لجنود 

قاعدة عسكرية في تلة آميدية.

وبعد توجيه قوات الكريال ضربات قوية لجيش 
التابعة  كوموندو  ساحة  في  التركي  االحتالل 
لتلة آمدية، قامت بيشمركة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني برفع علم باشور كردستان هناك، 
قاعدة  ببناء  التركي  االحتالل  جيش  ليبدأ 

عسكرية لهم.
الكردستاني  الديمقراطي  هذا واستنفر الحزب 
قواعد  بناء  أجل  من  قواه،  كل  شهور  منذ 
باشور  في  التركي  االحتالل  لدولة  عسكرية 
كردستان، كما أنّه هرع لنجدة عناصر جيش 
قوية  ضربات  تلقوا  الذين  التركي،  االحتالل 

من قبل قوات الكريال أكثر من مرة.

بين  عنيفة  مواجهات  اندلعت  األخبار-  مركز 
الجبس  بوابة  منطقة  في  مسلحة  مجموعات 

بالعاصمة الليبية طرابلس.
المسلحة،  المجموعة  بين  االشتباكات  ودارت 
مصراتة  مدينة  من   ”301“ تُسمى  التي 
التابعة لعبد السالم زوبي، ونظيرتها من مدينة 
الملقب  البحرون  محمد  يقودها  التي  الزاوية، 

بـ” الفار”.
طريق  إلى  الجبس  بوابة  محيط  من  وامتدت 
الثقيلة  األسلحة  الطرفان  واستخدم  المطار، 
والمتوسطة في المواجهات، وسط الحديث عن 

سقوط قتلى، وجرحى لم تتوضح أعدادها.
ورجحت مصادر أن تكون االشتباكات “هجمة 

حدث  ما  على  “الفار”  جماعة  من  انتقامية” 
إخالء  على  أجبرت  حين  الماضي،  االثنين 
والتي  المطار،  طريق  محيط  في  مواقعها 
تمركزت فيها حديثاً بعد الصراع الكبير، الذي 
الماضي، حيث أن  العاصمة 27 آب  دار في 
في  العام  السياسي  المشهد  يكتنف  الغموض 

البالد.

الديمقراطي  بيشمركة 
الكردستاني تحمي بناء القواعد 

التركية في باشور

قبل جلسة حاسمة للبرلمان 
الليبية بالعاصمة  اشتباكات 
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غرب كردستان، هكار ميرو، حيث أكد فيه أن المصالح الدولية  أجرت صحيفتنا حواراً خاصًا هو األول من نوعه، مع سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني – 
واإلقليمية، وتعنت النظام، وما يسمى بالمعارضة، التي أصبحت أداة طيعة بيد أردوغان لتنفيذ أجنداته، كانت من األسباب الرئيسة لتعقيد األزمة في سوريا، 
وأشار، أن اإلدارة الذاتية، وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة، لكنها حققت مكاسب كبيرة، وعليها العمل على تقوية الجبهة الداخلية كرديًا، ومع القوى 

الوطنية الداخلية؛ للوقوف في وجه المخططات، التي تستهدفها. 

هكار ميرو: الحاضرون في المشهد السوري...
 تحقيق للمصالح، وتغييب للسوريين

سيهانوك ديبو: تعديل اتفاقية أضنة ترسيخ لالحتالل

حاوره / رفيق إبراهيم

في  األزمات  أمَّ  سوريا،  في  األزمة  تعد 
الشرق األوسط، ومن دون إيجاد الحلول لها، 
مستمرة  مشاكل  في  غارقا  الشرق  هذا  يبقى 
إلى  يسعون  أنهم  يدعون  ومن  لها،  نهاية  ال 
إيجاد الحل في سوريا، ينافقون في الكثير من 
بتحقيق مصالحهم،  إال  يفكرون  وال  األحيان، 
السورية،  األرض  على  حساباتهم  وبتصفية 
احتالل  ولعل  وهناك،  هنا  التدخالت  نجد  لذا 
شاهد  خير  السورية،  المدن  من  للعديد  تركيا 
الدولي معها، والصمت  المجتمع  على تواطؤ 
كي  لتركيا؛  األخضر  الضوء  بمثابة  الدولي 
تقدم على خطوات وهجمات جديدة في مناطق 
الكعكة  الجميع  ليتقاسم  سوريا،  وشرق  شمال 
الخاسر  يكون  وبهذا  بينهم،  فيما  السورية 
العامي )يخرج من  المثل  الوحيد، وكما يقول 

المولد بال حمص( هو الشعب السوري.

-برأيكم ما سبب استمرار األزمة، والصراع 
النزاع  أطراف  توصل  وعدم  سوريا،  في 

لحلول حتى اآلن؟
هناك عدة أسباب الستمرار األزمة السورية، 
التي  الدولية واإلقليمية،  المصالح  ومن أهمها 
األزمة  استمرار  في  كبير  بشكل  ساهمت 
النظام  وتعنت  عقد،  من  ألكثر  سوريا  في 

بالمعارضة  يسمى  ما  وأيضاً  السوري، 
لها يد في إطالة عمر األزمة، ألنها  السورية 
السوريين،  حال  لسان  تكون  أن  تستطع  لم 
وفكرت بمصالحها الشخصية وأصبحت تابعة 
اإلخوانية،  المعارضة  وبخاصة  وذاك،  لهذا 
أداة  لتصبح  لها،  مقراً  تركيا  اتخذت من  التي 
طيعة بيد أردوغان، حيث حقق من خاللهم ما 
كان يصبو إليه، والمجتمع الدولي لم يتوصل 
بعد للصيغة النهائية أو باألحرى ال يريد حل 
المعضلة السورية، حتى يتحقق له كل ما يريد.

بّد من االعتماد  التي ال  الهامة،  -من األمور 
عليها تقوية الجبهة الداخلية، واالنفتاح على 
سياسي،  اعتراف  إلى  للوصول  الخارج؛ 
فعله  يجب  الذي  فما  الذاتية،  اإلدارة  ودعم 

لتحقيق ذلك؟ 
نعم اإلدارة الذاتية حققت الكثير من المكاسب، 
مواجهتها  من  الرغم  على  لها،  تُحسب  والتي 
وهي  والمصاعب،  المعوقات  من  الكثير 
وخارجية،  داخلية  جبهتين  على  تحارب 
النائمة  الخاليا  مواجهة  الداخلية  الجبهة  ففي 
الفرصة  تحين  تحاول  التي  داعش،  لمرتزقة 
األمن  وضرب  أوراقها،  ترتيب  إلعادة 
واالستقرار في المنطقة، وأيضاً حكومة دمشق 
والروس يحاوالن الضغط على اإلدارة الذاتية 
كما  سوريا  تعود  حتى  اإلمكان،  قدر  للتنازل 

كانت قبل العام 2011، وهناك أيضاً المناطق 
ومرتزقتها،  التركية،  الدولة  قبل  من  المحتلة 

والتي يجب تحريرها أوالً.
أما الخارجية فتكمن في التهديدات والهجمات 
ومحاوالتها  يوماً،  تتوقف  لم  التي  التركية، 
جديدة،  وأراٍض  مدن  احتالل  في  الجادة 
وإعادة  اآلمنة،  كالمنطقة  واهية  حجج  تحت 
السوريين النازحين لديها لتوطينهم فيها، وهي 
خيرات  على  السيطرة  تحاول  الحقيقة  في 

المنطقة.
لذلك من األهمية بمكان تقوية الجبهة الداخلية 
مع  التحاور  وأيضا  الكردية،  الوحدة  بشأن 
القوى الوطنية في الداخل السوري، للوقوف في 
وجه المخططات، التي تستهدف شعوب شمال 
وشرق سوريا، ومشروعها الديمقراطي، الذي 
يمكن االعتماد عليه؛ ليكون مشروع الحل في 
سوريا بشكل عام، وفي هذا اإلطار ال بد من 
السورية،  الوطنية  المعارضة  مع  التواصل 
وأيضاً إبقاء األبواب مفتوحة امام الحوار مع  
التي  فيه حكومة دمشق،  بما  كافة،  السوريين 
الجاد حتى اآلن، وأيضاً  الحوار  ترفض مبدأ 
اليومية  الحياة  متطلبات  تحقيق  على  العمل 
لليرة  الكبير  االنخفاض  ظل  في  للمواطنين، 
السورية أمام العمالت األخرى، وغالء المواد 
وبخاصة الغذائية األساسية الستمرار الحياة. 

اآلن  الضرورة  من  الخارجي  الصعيد  وعلى 
وبخاصة  الخارج،  مع  االتصال  قنوات  فتح 
الدول العربية كمصر والسعودية، واإلمارات، 
وتبيان  األوروبية،  الدول  باب  طرق  وأيضاً 
آفا شمال وشرق  ما يجري على أرض روج 
سوريا، وحثهم على األخطار المحدقة بشعوب 
المنطقة في الداخل والخارج، والضغط عليهم 

لالعتراف السياسي باإلدارة الذاتية.

-ما أبرز المخاطر التي تواجه اإلدارة الذاتية 
داخلياً وخارجياً؟

التوقف  يجب  التي  األساسية،  المخاطر  من 
النائمة،  وخالياه  داعش،  خطر  هو  عندها 
التي تحاول استغالل أي فراغ للقيام بهجمات 
سواء،  حد  على  والعسكريين  المدنيين  على 
الداخلي  األمن  قوى  أطلقت  اإلطار  هذا  وفي 
الثانية  المرحلة  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
من حملة اإلنسانية، واألمن للتخلص من بقايا 
ولكن  الهول،  مخيم  ضمن  وخالياه  داعش 
بهذه  القيام  وحدها  تستطيع  ال  الذاتية  اإلدارة 
المسؤوليات الكبيرة، وتأمين المخيم والسجون 

أيضاً.
المساهمة  الدولي  المجتمع  واجب  من  لهذا 
األمنية،  القوى  دعم  في  وفعال  أكبر،  بشكل 
هذه  من  نهائي  بشكل  للتخلص  و«قسد« 
الذاتية،  اإلدارة  كاهل  تثقل  التي  المشكلة، 
وعليها الضغط على الدول، التي لديها رعايا 
من مرتزقة داعش في سجون اإلدارة الذاتية، 

التي لم تعد تحتمل رعايتهم أكثر من ذلك.
وهجماتها  بتهديداتها  التركية  االحتالل  دولة 
على شمال وشرق سوريا، تشكل خطراً كبيراً 
بمالحقة  الديمقراطية  سوريا  قوات  قيام  على 
خاليا داعش، والتخلص من الفكر المتطرف، 
إنعاش  تريد  المستمرة  بهجماتها  وهي 
الصفر،  المربع  إلى  المنطقة  وإعادة  داعش 
القيام  الدولي  للمجتمع  مناشدة  هناك  وأيضاً 
هجماتها  عن  تركيا  إيقاف  حيال  بمسؤولياتها 
ضد مناطق اإلدارة الذاتية، ألن تلك الهجمات 
تعيق مسار القضاء على خاليا داعش، وعلى 
تعقد  وأيضاً  المتطرف،  الراديكالي  فكره 
المشهد السوري، وتضرب األمن واالستقرار 
وسوريا  بخاصة،  سوريا  وشرق  شمال  في 

والمنطقة بشكل عام.

االحتالل  دولة  تحاول  األخيرة  اآلونة  في  ـ 
حكومة  مع  االتصال  قنوات  فتح  التركي، 

دمشق، ما السبب المباشر لهذا التقارب؟
األسباب،  به  تقطعت  أن  وبعد  أردوغان 
االنتخابات  في  الصفر  ساعة  واقتربت 
إن  وبخاصة  موقفه  بحرج  أحس  التركية، 

المعارضة في الداخل التركي، تعارض وجود 
الالجئين السوريين في تركيا، ومن أجل كسب 
أبواب  فتح  سيحاول  االنتخابية،  األصوات 
إلعادة  والتفاهم  دمشق،  حكومة  مع  الحوار 

النازحين إلى المناطق المحتلة بشكل خاص.
ولكن السبب الرئيسي، والمباشر في فتح قنوات 
الكردي،  الملف  وأنقرة  دمشق  بين  الحوار 
وضرب مشروع اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
متفقان  والسوري  التركي  والنظامان  سوريا، 
على محاربة الشعب الكردي واإلدارة الذاتية، 
وإفشال تجربتها الرائدة في المنطقة، أما غير 
ذلك باعتقادي لن يحدث نتيجة المشاكل الكثيرة 
التي أحدثتها الحرب الدائرة في سوريا، منذ ما 
يقرب من أحد عشر عاماً، وبخاصة أن دور 
السلبي، والمخرب في سوريا عقد حل  تركيا 
لن  والنظامان  كبير،  بشكل  السورية  األزمة 
يتنازل أحدهما لآلخر في الكثير من المسائل.

مناطق  على  مستمرة  التركية  -التهديدات 
معروفة  واألسباب  سوريا،  وشرق  شمال 
صمت  االستغراب  يثير  ما  ولكن  للجميع، 
هذا  أسباب  ما  حيالها،  الدولي  المجتمع 

الصمت الدولي؟
ومن  السوري،  المشهد  في  الحاضرين  كل 
في  مصالحهم،  عن  يبحثون  استثناء  دون 
ولذلك  مغيبة،  السوري  الشعب  مصالح  حين 
لالنتهاكات  مستغرب  غير  الدولي  المجتمع 
مع  مصالحه  تقاطع  نتيجة  تركيا؛  ولهجمات 
وموقف  المحتلة،  التركية  الدولة  مصالح 
الروس ودول التحالف، وعلى رأسها الواليات 
يتعلق  فيما  مخٍز،  موقف  األمريكية  المتحدة 
بشعوب شمال وشرق سوريا، وتستغل تركيا 
األسلحة،  أنواع  بشتى  بالهجمات  لتقوم  ذلك، 
المسيرة  وبالطائرات  دولياً،  المحرمة  وحتى 
مستهدفةً في أغلب األحيان المواطنين العزل، 
النار،  في خرق واضح التفاقية وقف إطالق 
وضرب المعاهدات واالتفاقيات الدولية، التي 
المدنيين  وممتلكات  أرواح  الحفاظ على  تؤكد 
عرض  تضرب  تركيا  ولكن  الحروب،  أثناء 
الحائط كل ذلك، تحت أنظار دول العالم، التي 
لتحقيق  عنها،  الطرف  تغض  سابقاً  قلنا  كما 

مكاسب على حساب الشعوب السورية. 

المجلس  عضو  -أكد  يوسف  دعاء  قامشلو/ 
الديمقراطية،  سوريا  مجلس  في  الرئاسي 
سيهانوك ديبو، أن التقارب السوري التركي 
يجب أال يتم قبل انسحاب تركيا من األراضي 
الهدف  مبيناً  احتلتها،  التي  السورية، 
شرعنة  في  يكون  المزعوم،  التقارب  من 
االحتالل، والخوض في تعديل اتفاقية أضنة، 

ومعاداة الكرد.
السورية،  األزمة  من  عديدة  سنوات  بعد 
دمشق،  مع  تامة  قطيعة  في  تركيا  ودخول 
تدعو  أتراك،  لمسؤولين  تصريحات  برزت 
وضرورة  دمشق،  حكومة  مع  التفاوض  إلى 
هذه  جاءت  وقد  سياسي،  حل  إلى  التوصل 
المتغيرات  من  جملة  ظل  في  التصريحات 
الدولية واإلقليمية، يرافقها توجه تركي إلعادة 

ترتيب الملفات الخارجية والداخلية.
 

املخططات الرتكية التوسعية 
مدانة

التقت  التركي،  السوري  التقارب  وعن 

صحيفتنا بعضو المجلس الرئاسي في مجلس 
فقال:  ديبو،  سيهانوك  الديمقراطية  سوريا 
بمخططاتها  جاهرت  األردوغانية  »تركيا 
من  بالعديد  متورطة  اآلن  فهي  التوسعية، 
الكثير  في  شرعي  غير  وجود  ولها  الملفات، 
من دول المنطقة، كما الحال في سوريا، حيث 
داخلياً  تركيا  على  كارثية  بنتائج  ذلك  تسبب 
وبحسب  دمشق،  مع  والتقارب  وخارجياً، 
التصريحات التركية، قد يكون طوق نجاة لها 

من األزمة الخانقة التي تمر بها«. 
وأضاف ديبو: »حتى، وإن ظهرت أنقرة، التي 
تعيش أزمة تحت عباءة االستدارة نحو دمشق، 
على أمل تحقيق مكاسب لها في أماكن أخرى، 
ويبدو  األوكراني،  الملف  في  كاالستثمار 
أولها بأن النظام التركي يحتاج إلى كل شيء، 
االنتخابات  في  التركي  الشارع  ثقة  الستعادة 
بداية  تكون  قد  درجة  إلى  الحاسمة،  القادمة 
حقبة جديدة على المستوى اإلقليمي، والدولي 

في تركيا«.
يجب  شيء،  كل  »قبل  سيهانوك:  وبين 
سوريا  في  شبر  كل  من  تركيا  تنسحب  أن 
فأهمية  سلخه،  إلى  وتسعى  باحتالله،  قامت 
الموضوع السوري، وحل األزمة السورية، ال 

يعطيان وال يبرران ألي طرف بما فيه تركيا، 
ومزاعم  الغير،  أراضي  باحتالل  تقوم  أن 
تركيا المتعلقة بحماية أمنها، لن تكون عبر ما 
يسمى بأضنة 1998، وأي حديث عن أضنه 
)2( يعني شرعنه لالحتالل التركي، وانتهاك 

للسيادة السورية«.
مجلس  في  الرئاسي  المجلس  عضو  واختتم 
حديثه  ديبو،  سيهانوك  الديمقراطية،  سوريا 
قائالً: »األمن والسالم واالستقرار واالزدهار 
اسمه  واحد  لعنوان  مداخل  كلها،  المنطقة  في 
القضية  وحل  أوالً،  الديمقراطية  القضية  حل 
على  االتفاق  وليس  الرئيسي،  بابها  الكردية 

معاداة الكرد، وإنهاء وجودهم«. 

مناطق  في  رحاها  تدور  التي  الضروس،  الحرب  وقع  على 
الدفاع المشروع، بين قوات حماية الشعب )الكريال(، وجيش 
االحتالل التركي، ينبري في ساحات القتال مفهوم المقاومة 
الشهيد  تالمذة  بها  يتحلى  التي  العالية،  الفدائية  والروح 

القائد معصوم قورقماز )عكيد(.

عندما ُتصنُع الحياُة من الموِت )الكريال(

غاندي إسكندر

الرغم  على  قرون،  أربعة  من  أكثر  فمنذ 
ترسانة  التركي  االحتالل  دولة  امتالك  من 
عسكرية من أحدث أنواع األسلحة المتطورة، 
دولياً،  المحرمة  األسلحة  مؤخراً  واستخدامها 
المادية  والمساعدة  العون  تلقيها  إلى  إضافة 
وقوى  الناتو،  دول  من  واالستخباراتية 
وجر  االندحار  أن  إال  العالمية،  الرأسمالية 
أذيال الخيبة، هي التي )ُمني( بها ثاني أقوى 
جيش في حلف شمال األطلسي أمام الضربات 
الموجعة، التي تلقاها، ويتلقاها يوميا من فدائّي 

القائد عبد هللا أوجالن.

عرف تركيا يف التهميش متمثٌل 
منذ أرطغرل

القتل،  من  وتاريخ  بالدماء،  مخضب  سجل 
في  الشعوب  وصهر  اإلبادة،  وعمليات 
ذاكرة  بها  تحتفل  التي  هي  )التتريك(،  بوتقة 
األتراك  مع  العيش  تشاركت  التي  الشعوب، 
استقروا  الذين  الوسطى،  آسيا  من  القادمين 
فما  )تركيا(،  زوراً  المسماة  الجغرافية  في 
زال الشعب األرمني المسيحي، والعالم أجمع  
القتل  وعملية  األرمنية،  المحرقة  يستذكرون 
يد  على  حصلت  التي  والممنهج،  الجماعي 
حكومة جمعية االتحاد والترقي، خالل الحرب 
حيث  تلتها،  التي  والسنوات  األولى،  العالمية 
بلغ عدد القتلى أكثر من مليون ونصف أرمني، 
عدا تهجير أكثر من 800 ألف آخرين، جلهم 
من النساء واألطفال، فيما عرفت بـ )مسيرات 

الموت(.
لم  هذا،  يومنا  إلى  اليوناني  الشعب  أن  كما   
بحق  جرت  التي  المذابح،  قصص  ينس 
)اليونانيين البونتيك(، فضال عن تدمير المعالم 
والتاريخية،  الثقافية  األرثوذكسية  المسيحية 
والدينية، ما بين أعوام 1919 -1922 ومنذ 
عامي  بين  وقعت  التي  )ديرسم(،  مذبحة 
عمليات  إثر  على  راح،  1937-1938والتي 
المدينة،  في  الكردي  الشعب  بحق  اإلبادة 
ثالثون ألف شهيد، لم يندمل الجرح الكردي، 
حيث يستمر في النزيف، وعندما أعلنت حركة 
حرية كردستان بدء الكفاح المسلح في منتصف 
القرن الماضي، تحديدا في الخامس  ثمانينات 
وتسع  وثمانين،  أربعة  عام  آب،  من  عشر 
التركي؛  االحتالل  دولة  ضد  وألف،  مائة، 
الهمجية  انتهاكاتها  في  تماديها  نتيجة  وذلك 
لمطالبتهم  فقط  الكرد،  والمدنيين  السكان  ضد 
وثقافتهم  تراثهم  وإحياء  الكردية،  بهويتهم 
وممارسة عاداتهم وتقاليدهم، فقد دمر الجيش 

التركي الفاشي ما يزيد عن أربعة آالف قرية 
وباطمان  وبوطان   وشرناخ  )آمد  في  كردية 
وسلوبي ووان وكربوران وبينكول( وغيرها 
واتبع  كردستان،  باكور  وقرى  مدن  من 
سياسة  وهي  غيرها،  يتقن  ال  التي  السياسة 
األرض المحروقة، كما هّجر مئات اآلالف من 
الشعب الكردي، إلى المدن التركية الرئيسية، 
منذ  أعلنها  الذي  اإلبادة،  حرب  في  ويستمر 
قرن ضد الشعوب المجاورة له، رغبة منه في 
في كردستان  األصلية  الشعوب  إنهاء هويات 
الشعوب  وسحق  فالهمجية  برمتها،  والمنطقة 
أيام  منذ  متبٌع  تركيٌّ  عرٌف  الحقوق،  وإنكار 
القانوني،  وسليمان  بعثمان،  مرورا  أرطغرل 
السفاح،  باشا  وجمال  الثاني،  الحميد  وعبد 
بالطاغية  انتهاء  وأجاويد   إيفرن،  وكنعان 

أردوغان.

استخدام األسلحة املحرمة دوليا

استمرارا لمسلسل حرب اإلبادة، التي أعلنتها 
الكردي،  الشعب  التركي ضد  االحتالل  دولة 
فلم يبَق نوع من السالح إال واستخدمته تركيا 
الدفاع  مناطق  في  والسيما  كردستان،  في 
في  المذلّة  انكساراتها  وللتغطية  المشروع، 
مسمى  تحت  المتالحقة،  العسكرية  حمالتها 
)المخلب، ومخلب النسر، وقفل المخلب( التي 
أكدت  فقد  المنصرمة،  السنة  منذ  إطالقها  تم 
قوات )الكريال( أن الجيش التركي قد استعمل 
بيان  وخالل  دوليا ضدها،  المحرمة  األسلحة 
للمركز اإلعالمي لقوات حماية الشعب بتاريخ 
من  الثامن  في  »أنه  فيه:  2022/8/9ذكرت 
أنفاق  التركي  الجيش  قصف  المنصرم  آب 
إم(  إف  )تلة  في  المقاومة  ساحة  في  الحرب 
بالقنابل النووية التكتيكية، واألسلحة الكيماوية، 
تم  نفسه،  التاريخ  وفي  الفوسفورية،  والقنابل 
باألسلحة  مرة  )ورخيله( ثالث عشرة  قصف 
أيضا  الماضية،  السنة  وفي  دوليا«  المحرمة 
استخدم الجيش التركي أمام أنظار العالم، الذي 
التزم الصمت األسلحة الكيمياوية في مواجهة 
المقاومة التاريخية لقوات الكريال، ووفقا لبيان 
حماية  لقوات  اإلعالمي  المركز  وإحصائيات 
الكيمياوي  السالح  استخدام  »تم  الشعب، 
استشهد  إثرها  وعلى  األقل،  على  367مرة 
الكريال«،  من  ومقاتلة  مقاتال،  عشر  أربعة 
باشور  المدنيون  القصف  ذلك  من  يسلم  ولم 
لوزارة  العام  األمين  لفت  حيث  كردستان، 
قد  التركي  الجيش  أن  ياور،  البيشمركة جبار 
خمسة  بعمق  كردستان،  باشور  داخل  توغل 
إلى  أدى  التوغل  هذا  كيلومتراً،  وأربعين 
تهجير سكان 450 قرية كردية، فتركيا نتيجة 
األسطورية  المقاومة  أمام  جيشها  النهيار 

لقوات الكريال، وإلدراكها وشعورها بالهزيمة 
المريرة، التي تتكبدها يوميا رغم الدعم الذي 
التقليدية، قد  تتلقاه، وألنها تشعر أن خياراتها 
إلى  فتبادر  لها،  مفيدة  عادت  وما  منها  نفدت 
حرمها  التي  لألسلحة،  المفرط  االستخدام 
المجتمع الدولي، والتي تتسبب في إعاقة، وقتل 
الحياة ألجيال وعقود عديدة، وتحّول أراضي 

كردستان الخضراء إلى صحراء قاحلة.

تواطؤ الحزب الدميقراطي 
الكردستاين مع االحتالل الرتيك

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بات  لألسف 
في  ويشارك  العراقيل،  يضع  الذي  الحزب، 
تستهدف  التي  والمخططات،  المؤامرات، 
الكردستانية  األجزاء  في  الكردي  الشعب 
األربعة، عبر عقد اتفاقيات مع دولة االحتالل 
معها؛  والتواطؤ  لكردستان  الغاصبة  التركي 
الدفاع  قوات  على  مشتركة  هجمات  لشن 
كان  األخيرة  اآلونة  ففي  )الكريال(،  الشعبي 
مقاتلي  من  العشرات  استشهاد  في  دور  له 
الكريال، ففي الخامس من شهر أيلول الحالي، 
)الكريال(  مقاتلي  من  مجموعة  تعرضت 
بطائرة  لهجوم  مقاتلين  خمسة  من  مكونة 
مسيرة في منطقة )خليفان(، تبعه هجوم بري 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  مقاتلو  شنه 
ونتيجة للهجوم الجوي باالشتراك مع بيشمركة 
)البرزاني(، ارتقى اثنان من قوات )الكريال( 
مقاتلين  ثالثة  وجرح  الشهادة،  مرتبة  إلى 
البيشمركة  تتخذ قوات  آخرين، وأحيانا كثيرة 
التي يشنها  موقع رأس الحربة في الهجمات، 
المحتل التركي من قواعده المنتشرة في باشور 
كما  المشروع،  الدفاع  مناطق  في  كردستان 

عن  الحصار  فك  في  خجل  دون  علنا  يساهم 
ممرات  له  ويفتح  التركي،  االحتالل  جيش 
آمنة، السيما في المناطق، التي يتعرض فيها 
المحتل لضربات موجعة في  )زاب ومتينا وآفا 
الحاكمة  الطبقة  »أن  القول:  ومؤسف  شين( 
بيد  رخيصة  أداة  إلى  تحولت  قد  هولير،  في 
السلطات التركية، وتشارك بنشاط وفعالية في 
ضرب النضال التحرري الكردي، ومكتسباته 
آفا(  وروج  كردستان  )باكور  في  السيما 
ويعكر صفو األجواء في )روجهالت( حسب 
مدى  وعلى  األردوغانية،  السياسة  مقتضيات 
السنوات والعقود الماضية إلى يومنا هذا عمل، 
ويعمل هذا الحزب من أجل تصفية أية حركة 
للشعب  الوطنية  المصالح  تخدم  شخصية  أو 
اإليزيديين  الكرد  من  ألف  فـ400  الكردي، 
الديمقراطي  الحزب  تخلي  على  عيان  شهود 
الكردستاني عنهم، وتركهم يواجهون مصيرهم 
في جبل )شنكال( الوعر وحدهم أمام هجمات 
فيبدو  سنوات،  ثماني  قبل  داعش،   إرهابيي 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مهمة  أن 
الوحيدة هي، إلحاق األذى  بالكرد والمشاركة 
في قتلهم إلى جانب األعداء وتصفية، واعتقال 
حركة  جر  على  والعمل  بالحرية،  المطالبين 
الحرية الكردستانية إلى حرب أهلية ال يستفيد 
وأعداء  الغاشم  التركي  المحتل  سوى  منها 

الشعب الكردي.

)زاب - متينا- آفاشني( مالحم 
من البطولة والفداء

آفاشين،  متينا،  )زاب،  المقاومة  مناطق  باتت 
ورخيله، خليفان، خاكورك( أساطير خالدة من 
ذهب  من  بحروف  تفاصيلها  تحفر  المقاومة 

الكردي،  الشعب  وفكر  ووجدان  قلوب  في 
فالمحتل  التركية،  الغطرسة  ضد  المناضل 
على  وتضييقه  هجماته  من  زاد  كلما  التركي 
وتيرة  من  المقاتلون  يزيد  الحرية،  مقاتلي 
المحتل،  خسائر  وتزداد  المقاومة،  ونبرة 
في معظم  كبير جدا  بإخفاق  وقد مني مؤخرا 
من  الرغم  فعلى  المحتدمة،  القتال  جبهات 
واستخدام  المحروقة،  األرض  سياسة  اتباع 
األسلحة المحرمة دوليا، إال أن صناعة الحياة 
العبودية، على  قهر  والقسم على  الموت،  من 
دوما  التي  هي  الحرية،  جبال  وسفوح  ذرا 
تضع النهايات السعيدة لكل معركة مع العدو، 
سبيل  في  هوادة  بال  والقتال  الثوري،  فالعنف 
المجتمع  عن  واالستبداد  والظلم  الغبن،  رفع 
فكر  معتنقي  عند  تحول  قد  الكردستاني، 
الحرية، الذي أرساه القائد عبد هللا أوجالن من 
موضوع إطالق الرصاص إلى ذخيرة، وأداة 
إلى  للعبور  بالجسد  بالتضحية  ممثلة  قتالية 
مرافئ الحرية، التي تنشدها الشعوب المقهورة 
بفعل االستبداد التركي، والشك أن االستبسال 
الشعوب  أعداء  ضد  المعركة  ساحات  في 
ككل  المنطقة  على  بظالله  يلقي  واإلنسانية 
تخوضها  التي  العادلة،  الحرب  أهمية  وتبرز 
تفشل  الحرب  فهذه  كردستان،  حرية  حركة 
كل يوم مخططات المحتل التركي المتمثلة في 
األول  المربع  إلى  وإعادتها  الشعوب،  إركاع 
إبان فترة االحتالل العثماني للمنطقة، وبالتالي 
إحياء العثمانية الجديدة، وتطبيق الميثاق الملي 
من  الترك  الساسة  يتمنى  ما  حسب  التركي 
العثمانيين الجدد، لكن لم يتحقق إلى اآلن أي 
الجسام  التضحيات  بفضل  أنقرة  أهداف  من 
المقاومة،  إرادة  وامتالك  الكريال،  لقوات 
الرغم  على  النصر  على  الثوري  واإلصرار 
من خطورة المرحلة التاريخية الصعبة، التي 

تمر بها المنطقة عامة.
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مملكة 
»زلبا«

حاضرة 
»البليخ« 

األوسط

منطقة  حكمت  قدمية  مملكة  »زلبا« 
)1600ق.م(،  عام  في  األوسط،  البليخ 
فترة  في  ومهماً  رياديا  دوراً  ولعبت 
هذه  وآثار  امليالد،  قبل  الثاني  األلف 
حمام  »تل«  ثنايا  في  مغيبة  اململكة 
يقع  كبير  أثري  تل  وهو  التركمان«، 
التركمان«  »حمام  قرية  جوار  في 
روافد  ألحد  الشرقية  الضفة  على 
من  يقرب  ما  بعد  على  نهر« البليخ«، 
مدينة«  من  الشمال  إلى  )70كم( 
الرقة« وعلى بعد خمسة كيلو مترات 
»صبي  تل  هو  جداً  مهم  أثري  تل  من 

األبيض«. 

تقع مملكة »زلبا« على الطريق التجاري 
بالبحر  »نينوى«  يربط  الذي  القدمي، 
العربية،  واجلزيرة  املتوسط،  األبيض 
طريق  أي  رود«  »بارلي  بـ  ويسمى 
الشعير، »الذي مير بتل »حمو كار« ثم 
ويستمر  خويرة«،  تل  و«  بري«  »تل  بـ 
صهالن«  تل  »صهالال-  حتى  غرباً 
جنوباً  ينعطف  ثم  »البليخ«،  على 
»باجروان«  »زلبا« إلى  »زلبا« ومن  إلى 
هذا  ينعطف  ومنها  للرقة،  وصوال 
القدمية،  »سورا«  حتى  غرباً  الطريق 
إلى  الطريق  هذا  يتفرع  سورا«  ومن« 
يصل  الذي  الفرع،  أهمها  فروع،  عدة 
البحر  وعالم  »الفرات«،  شواطئ  بني 
دمشق«  إلى«  هناك  ومن  املتوسط، 

فاجلزيرة العربية.

»حمام  لتل  الشمالي  املنحدر  وعند   
مجرى  على  يطل  فهو  التركمان« 
من  أما  البليخ«،  نهر«  فروع  أحد 
احلقول  فتحده  واجلنوب  الشرق  جهتي 

الزراعية الواسعة.

كبير،  أثري  تل  التركمان«  حمام  »تل 
)450م(،  وبعرض  طول،  )550م(  أبعاده 
م(   45( اجملاورة  األراضي  عن  وارتفاعه 
تاريخ  إلى  األولى  نشأته  بواكير  وتعود 
إلى  أي  )5000 ق.م(،  القدم  في  موغل 
مرحلة األلف السادس قبل امليالد، وإلى 
سويات عصر البرونز القدمية والوسيط، 
التل  تاريخ  )3000/2000ق.م( ويستمر 
العصرين  إلى  احلضاري  حراكه  في 
اإلسالمية  العربية  والفترة  الروماني، 
التل  خضع  )1980م(  العام  ومنذ   ،
بعثة  قبل  من  أثرية،  تنقيبات  ألعمال 
الشهير  البرفسور  برئاسة  هولندية 
الهولندي،  لون«  فان  »موريس  عاملياً 
وقد  ماير«،  »ديتريك  الدكتور  تاله  ثم 
أماطت هذه التنقيبات اللثام عن سوية 
عصر  سوية  أن  منها،  اتضح  مهمة 
تطوراً  شهدت  قد  الوسيط،  البرونز 
حتفه  واسع  شارع  ظهر  حيث  مهماً، 
وفي  اجلانبني،  من  واملساكن  املباني 
عبارة  ضخم  بناء  ظهر  أقدم،  سوية 
الشهيرة  املعابد  أحد  ميثل  معبد،  عن 
دوراً  لعبت  شهيرة،  مملكة  ماضي  في 
)زلبا(،  مملكة  هي  التاريخ  في  عظيًما 
بقوتها،  تشتهر  كانت  هذه  وزلبا 
مع  واملشاكسة،  املتشددة  ومبواقفها 
من جاورها من ممالك، ومن مدن كبيرة 
في  كانت  التي  » توتول«،  مدينة  مثل 
عن  املاء  قطعها  بسبب  معها؛  صراع 
مدينة »توتول«، وكان متحف »الرقة« 
تل  من  األثرية  باملكتشفات  يغص 
رقماً  متثل  وهي  التركمان«،  »حمام 
أدبية، وعقوداً،  مسمارية متثل نصوصاً 
إلى جانب مجموعة  قانونية  ونصوصاً 
متنوعة  وأنواع  الذهبية،  احللي  من 
الصغيرة  الفخارية  واألواني  اخلرز،  من 
متر،  من  أكثر  بارتفاع  جداً،  والكبيرة 
وغيرها من لقى أثرية أخرى، تروي قصة 
تعتلي  يوم  ذات  كانت،  ومملكة  مدينة 

عرش تاريخ مجيد.

نافذة على التاريخ

حممد عزو

عبد اهلل الفاضل تغريبة الصحراء، 
وجور ذوي القربى

الديمقراطية العصرانية  الساتياغراها وبراديغما 

ليلى خالد
إدارة مشتركة لمنتدى حلب الثقافي، 

كاتبة وقاصة

ويُسعى  الوجود  منذ  البشرية  حلم  هو  السالم 
األعراق  اختالف  من  بالرغم  بالفطرة  إليه 
ُخلقت  ألنها  الحياة  حقيقة  وهي  واألجناس، 
معه كما ُخِلقت له صفات وخصائص فطرية 
واألسرة  الذات  من  السالم  يبدأ  أخرى. 
غايات  أولى  ويعتبر  والعالم،  فالمجتمع 

الشعوب والمجتمعات.
مهد  األوسط  والشرق  ميزوبوتاميا  تُعتبر 
الحضارات والثورات من ثورة اللغة والكتابة 
العقل  تطور  في  ساهمت  وبالتالي  والزراعة 
أقدم  المنطقة  هذه  شهدت  حيث  البشري 
عدة  إمبراطوريات  فيها  وظهرت  الثقافات 
واإلخمينون  والسومريون  البابليون  منها: 
واآلشوريون والميديون والميتانيون وغيرهم، 
الشرق  تحول  عشر  السادس  القرن  وفي 
كان  حيث  صراعات  ساحة  إلى  األوسط 
والقاجاريون  والصفوي  العثماني  الصراع 
حيث دام لقرون وفي عام )1514 تمخضت 
ومازال  بينهم  فيما  اتفاقية  عشر  ثمانية  عنها 
الصراع مستمراً بهيئة الدولة القومية الجديدة 
بهدف السيطرة على ُمقدّرات وخيرات شعوب 
المنطقة والتوسع بهيئة قومية -دينية-مذهبية(.

واإليطاليون  والفرنسيون  البريطانيون  استغل 
هذا الصراع في المنطقة وغدا ساحة لحروبهم 
الدينية والتوسعية وباتت المنطقة ككعكة تُقّسم 
األولى  )لوزان  واالتفاقيات  المصالح  بحسب 
ريمو-سيفر-القاهرة(  الثانية-سان  ولوزان 
لنهب  وشراهتهم  الغربية  األطماع  زالت  وال 
)اعتماداً  هذا  ليومنا  مستمرة  الشرق  خيرات 
على سياستها القديمة- الجديدة »فرق-تسد«(. 
وما نشهده من صراعات وحروب أكبر دليل 
دويالت  إلى  للمنطقة  تقسيمهم  بعد  ذلك  على 
وأقطار، رغم أنها تكون غالباً تحت مسميات 
وبنوايا  والشعوب  اإلنسان  وحقوق  السالم 

خفية.
السؤال المطروح هو: كيف للحروب أن تجلب 
األمان والسالم؟ ولو فرضنا بأن السالح ُحِمَل 

بهدف الدفاع، فهذا يؤكد بأن السالح ُرفِع بوجه 
اآلخر حتى اضطر األخير على حمله والدفاع 
مشروعاً  حقاً  ذلك  وأرى  ووطنه  نفسه  عن 

كأداة للدفاع.

قوى الهيمنة العاملية واستغاللها 
ملفاهيم السالم

في  الذرائع  تخلق  والمهيمنة  الغربية  الدول 
قدم  موطئ  لنفسها  لتصنع  األوسط  الشرق 
بهيئة  وتمردات  اضطرابات  فتيل  بإشعال 
»بثورات  ُسميت  فيما  شهدناها  كالتي  ثورات 
الربيع العربي« ولم يكن سوى بركاناً وطوفاناً 
جرف معه خيرات وحضارة الشرق وهّجروا 
سكانها األصليين إلى بلدان مختلفة حول العالم 
في  الشابة  وقدراتهم  طاقاتهم  استثمار  وتم 

أوروبا )القارة العجوز(.
 كل ما يدور من صراعات يكون على حساب 
هذه  في  والعار  والخزي  المنطقة،  شعوب 
تقوم  أنها  والمعاهدات  واالتفاقيات  الحروب 
إلرساء  تسعى  وكأنها  توحي  عناوين  تحت 
الحمالت  لنا؛  مثال  وأقرب  السالم  وتحقيق 
التركي  الجيش  بها  قام  التي  العسكرية 
الطوراني في سوريا بشعارات رنانة، وأسماء 
هذه الحمالت كلها توصلنا لمعاني وقيم السالم 

نذكر منها: 
احتالل  خاللها  من  تم  الفرات:  درع  1ـ 
في  والباب   2016  /8/  24 بتاريخ  جرابلس 

شباط 2017.
احتالل  خاللها  من  تم  الزيتون:  2_غصن 

عفرين بتاريخ 2018/3/18.
3_نبع السالم: تم من خاللها الهجوم واحتالل 
رأس  كانيه/  وسري  أبيض،  تل  سبي/  كري 

العين بتاريخ 2019/10/10.
وهذا يعتبر تحريفاً كلياً لمعنى السالم الحقيقي 
وبث  وقدسيتها  الكلمات  هذه  جوهر  وتشويه 
الشرق  في  والممنهجة  الخالقة  الفوضى 

األوسط.
تتشكل  والتي  السالم  لثقافة  بحاجة  نحن 
على  والعمل  والنضال  الحوار  عبر  وتتكون 
آليات  وفق  تعمل  وأحزاب  منظمات  تأسيس 
إنشاء  وأيضاً  معناه  للسالم  تعطي  وأدوات 
وقبول  السالم  ثقافة  تنشر  جمعيات  وتأسيس 
التخلي  في  يكون  ال  السالم  أن  أي  اآلخر، 
والوطن  النفس  عن  الدفاع  أدوات  إحدى  عن 
مجتمع  بناء  إلى  يحتاج  بل  فقط،  )السالح( 
أيكولوجي ديمقراطي يضمن  سياسي أخالقي 
عن  بعيداً  الشعوب  لجميع  والمساواة  العدالة 
اإلقصاء  وسياسات  العنصرية  الصراعات 
في  سمومها  تبث  السياسات  فهذه  والتهميش، 

جسد المجتمعات.
قبل  من  الممنهجة  والصراعات  الفوضى  إن 

الشرق  في  ستستمر  الرأسمالية  الهيمنة  قوى 
ورؤى  أفكار  على  نجتمع  لم  إن  األوسط 
مشتركة تنادي بالعمل والسير معاً نحو تحقيق 
الذي لن يكون إال بوحدة الشعوب في  السالم 
أي  الدولتية،  واإلقصاء  العنف  ثقافة  مواجهة 
ترّسخ  مجتمعية  ذهنية  حالة  إلى  بحاجة  نحن 

قيم السالم االجتماعي.

بوابات السالم: الساتياغراها؛ 
تجربة الهند مع االستعامر 

الربيطاين

فعل  وكردِّ   1947 عام  الهند  استقالل  بعد 
دخل  الهند  في  الحاصلة  االضطرابات  على 
غاندي في إضراب عن الطعام لوقف حاالت 
االحتجاجات والقمع آنذاك وهو صاحب مفهوم 
الساتياغراها )الالعنف(، والساتياغراها: هي 
دينية  أسس  على  تقوم  المبادئ  من  مجموعة 

وثقافية واقتصادية.
ويعتبر الالعنف هو أعظم قوة تحت تصرف 
هو:  الحرب  ضد  الحقيقية  فالحرب  البشرية 
فكرة  وتستند  السالم«،  مبادئ  أطفالنا  »تعليم 

السالم عند غاندي على:
نطاق  على  المدني  العصيان  1-تشجيع 

جماهيري.
2-الوسائل العادلة تفضي إلى غايات عادلة.

أن تكون الوسائل عنيفة للوصول إلى السالم 
تكون وسائل  أن  تناقض واضح، ويجب  فيها 
خطابات  يستخدموا  وأاّل  سلميّة  النضال 
الكراهية، وهناك مقولة شهيرة لغاندي تُلخص 
تجربته النضالية مع اإلنكليز: »سيتجاهلونك ثم 
يحاربونك ثم يحاولون قتلك ثم يفاوضونك ثم 
كاألبطال«،  النهاية ستنتصر  وفي  يتراجعون 
التي  بجملته  أخرى  مرةً  اإلنكليز  إلى  ويشير 
تحمل معاني سامية: »يمكنك أن تقيدني وحتى 
لن  ولكنك  الجسد  هذا  بتدمير  تقوم  أن  يمكنك 

تنجح في احتجاز ذهني وهويتي وثقافتي«.
 موقفه هذا ساهم وأدى النسحاب بريطانيا من 
تشرشل  بجانب  تمثاالً  له  وضع  حتى  الهند، 
وكان  أنه كان يكره غاندي كثيراً  بالرغم من 
الحقاً  وُكّرم  السلمية،  المقاومة  نتاج  من  ذلك 
باعتبار يوم ميالد غاندي عيداً وطنياً في الهند 

واليوم الدولي لـ)الالعنف(.

براديغام أوجالن وتجارب السالم 
مع الحكومات الرتكّية املتعاقبة

األمة  براديغما  مهندس  أوجالن  القائد  يعتبر 
الكبير  األممي  المشروع  هذا  الديمقراطية. 
الذي يضمن لكل الشعوب حقوقها االجتماعية 
مبادئ  وفق  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية 

عن  بعيدة  والديمقراطية  والحرية  المساواة 
تم  لذا  واإلقصاء،  والتهميش  العنصرية 
فيها  شاركت  كبرى  دولية  بمؤامرة  استهدافه 
غالديو«  »منظمة  إشراف  تحت  دول  عدة 
نيروبي  الناتو وتم اختطافه من  التابعة لحلف 
اصطحابه  وتم   1999/2/15 بتاريخ  بكينيا 
بتمام   2/16 في  تركيا  إلى  العينين  معصوب 
الساعة الرابعة فجراً ليُسجن في وسط جزيرة 
الشخصيات(  كبار  فيه  يُعدم  )مكان  إيمرالي 
وقُطعت عنه كل ُسبل التواصل وتم منع دخول 
عليه  العزلة  وازدادت  به  واللقاء  المحامين 
الشعبي في الشرق األوسط  بداية الحراك  مع 

)الربيع العربي(.
لما  تماماً  مناقضة  أوجالن  وفلسفة  أفكار  إن 
أهداف  أن  حيث  المهيمنة،  الدول  إليه  تسعى 
الرأسمالية  والحداثة  الدولية  الهيمنة  قوى 
الشعوب  وتفرقة  األزمات  بخلق  تتحقق 
والمشروع الذي طرحه القائد أوجالن )األمة 
الديمقراطية( هو مفتاح الحلول لهذه األزمات 
خارطة  وتعتبر  الشعوب  وحدة  على  وترتكز 

الطريق لشعوب منطقة الشرق األوسط.
الذاتية  اإلدارة  نموذج  في  ذلك  ويتمثّل 
الديمقراطية الذي يعتبر الحل األمثل لألزمات 
التي خلقها االستعمار بشكليها القديم والحديث 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  ويعمل  مجتمعاتنا  في 
الديمقراطية على لملمة شتات المجتمع المبعثر 
نفسها  وتطرح  وتوجهاته  وأهدافه  بفكره 
الشعوب  اندالع شرارة  منذ  األنجع  كالنموذج 
الدولية  اإلقليمية  الهيمنة  القوى  حّولتها  والتي 
)وأتيت على ذكرها آنفاً( ألزمة عارمة جرفت 
معها كل القيم والمبادئ والُمثل العليا للمجتمع. 
آفا  ثورة روج  في  تتمثل  اآلن  الشعوب  ثورة 
وتجربة اإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال 
 2018 عام  في  أُعلنت  والتي  سوريا  وشرق 
وحتى  دعمها  ويتوجب   ًّ حيا نموذجاً  وتعتبر 
تعميمها على كل الجغرافية السوريّة والمنطقة 

ألنها تمثل مطالب وآمال الشعوب.

استمرار العمل والنضال من 
أجل السالم

تتم  ال  حقيقية  سالم  عملية  أي  إن  ذكرنا  كما 
بإلقاء السالح أو بإنهاء صراع مسلح أو عنف 
لحمل  أدت  التي  األسباب  بإزالة  إنما  مباشر 
وممارسة العنف المضاد ولن تكون دون توفر 
المتنازعة  األطراف  من  واالستعداد  الرغبة 
للتفاوض بجدية حول القضايا المتنازع عليها 
وعدم اللجوء إلى القوة المسلحة لتحقيق أهداف 
بالقرارات  المتفاوضين  التزام  المتنازعين مع 
الدولية  والمرجعيات  المبادئ   وفق  المتخذة 
مشروعاً  يتطلب  وهذا  السالم،  إرساء  ألجل 
إلنهاء  السعي  في  الطرفين  وبتوافق  جاداً 
جذرية  حلول  وضمان  المستمرة  الصراعات 

وتأطيره ضمن عملية مؤسساتية ديمقراطية.
ومن هذه الحيثيات بادر القائد أوجالن بإطالق 
تسع مبادرات لعمليات السالم والتي بدأت منذ 
للحد  باهجة(  دولما  2015)اتفاقية   -  1993
سياسية  لحلول  والوصول  الدماء  إراقة  من 
اليوم  نشهده  ما  ولكن  واقتصادية  اجتماعية 
من  السلميّة  النداءات  لهذه  اإلصغاء  عدم  في 
بممارسات  ومواجهتها  التركيّة  الحكومة  قبل 
من  وخارجياً  داخلياً  أخالقية  وال  إنسانية  ال 
ودبلوماسيين؛  سياسيين  نشطاء  اعتقال  خالل 
كرد واحتالل مناطق )عفرين _سري كانيه _
كري سبي( في سوريا بعد أن دمروا المناطق 
األثرية ونهبوا آثارها وحطموا البيئة الطبيعية 
التي  الزيتون  أشجار  قطع  خالل  من  لعفرين 

ترمز إلى أسمى معاني السالم.
بعد مساهمتي هذه في القراءة لمعنى ومفهوم 
السالم وتجارب الشعوب توصلت إلى المعادلة 
طرف  من  السالم  يتحقق  ولن  »لم  التالية: 
واحد فالسالم يحتاج إلى النيّة والرغبة وجدّية 

الحوار وعدم إقصاء أي طرف«.

عبد هللا رحيل 

عدالة الصحراء تفترض من المرء أن يكون 
يكون  الّسِمح، وأن  بتفاصيل حضورها  عالما 
بدالئل  يهتدي  وأن  كثبانها،  بتموجات  ملما 
أشعارها  وبلغة  كالمها،  وبفصيح  نجومها، 
مجهولة،  قفار  رملها  شطآن  ففي  وأطيارها، 
وتيهاء كبيرة واسعة ممتدة بين التالل والوهاد، 
وفي الغور واألنجاد؛ فتتراءى على ضوء القمر 
حكايا سمار، تجاذبوا أطراف الحديث في حدو 
والقيصوم  الشيح  وبين  بالسَّير،  الُمجدّة  اإلبل 
والغضا والسَّدر، قصص نقلها رواة األشعار 
الفضول في معرفتها  والرحل؛ فساقتها رياح 
إلى مضارب تُعاد فيها، وتُكّرر في المجالس، 
النفس  المفازة سرُّ  ففي  الخيام،  وبين ساحات 
الرياح  تنفى  ماء،  غدير  يبدو  هناك  والهوى، 
القوم، وتنهل؛  فتيات  ى منه  تتروَّ القذى عنه، 
المّرة،  القهوة  دالل  بترنيمة  الصبح  فيضحك 
وعبق الهال الشهي؛ فتتناثر هنا وهناك قبائل 
مسماة  الصحراء،  وعشقت  المكان،  ألفت  قد 
الصحراء  عركتهم  الذين  رجالها،  بأسماء 
وتمرسوا بقساوتها، فمن شّمر، وطّيٍ وعنزةَ، 
حيث  ومرة،  وربيعة،  والباشويّة،  وكهالن، 
ففي  ومآثرهم،  قصصهم،  الصحراء  تناقلت 
ظهر  حمص،  وتخوم  تدمر،  صحراء  عمق 
رجل من رجال الصحراء، وشعرائها، يُدعى 
الذي طبع الصحراء بطابع  الفاضل،  عبد هللا 

الحّبِ والشعر، والرجولة.
ملحم  بن  حمد،  بن  فاضل  بن  عبدهللا  وهو   
بن رشيد، بن مزيد بن شماس، بن حسين بن 
صاعد، بن منبه بن وهب العنزي، من مشايخ 
قبيلة  من  مسلم  ضنا  قبائل  إحدى  »الحسنة« 
عنزة، وأمه الشيخة نوف بنت الشيخ الحميدي 
بن هذال«، من العمارات من عنزة، حسب ما 
أورد الباحث عمر الصليبي، وتقول الحكاية: 
أن عبد هللا الفاضل كان شيخا في قبيلته، رجال 
عالية  وبمنزلة  وبالكرم،  بالشهامة  معروفا 
بين قومه، يقودهم نحو الرأي السديد، والحلَّ 
من  القبيلة  يعتري  ما  لحل  الرشيد،  األمثل 
الفاضل،  عبدهللا  أن  ذكره،  والجدير  أحداث، 
بمنطقة  م،   1800 سنة  يقارب  ما  في  ولد 
من  الغرب  وإلى  تدمر،  شرق  الواقعة  العال 
وتنتشر  الحسنة،  عشيرة  في  وحماة،  حمص 
والجزيرة  الشام،  وبادية  العراق،  في  العنزة 
السعودية،  العربية  المملكة  وشمال  السورية، 
مجالس  شاعرنا  تربع  فيها  نجد،  وأطراف 
دواوينهم،  مستودع  وفي  حكاياهم،  في  القوم 
لكن المصائب توالت بحياة هذا الشيخ الكريم، 
الجدري،  المكان رياح مرض  فقد هبَّت على 
القوم  فأصيب  له؛  شافي  دواء  ال  كان  وقديما 
قومه،  أصاب  ما  الفاضل  هللا  عبد  ونال  به، 
النار  انتشار  المرض،  جسده  في  فانتشر 
بالهشيم؛ فأصبح طريح الفراش، واستقر رأي 
حتى  عنه،  منزوين  يكونوا  أن  وأهله،  قومه، 
ينتقل  الجدري  أن  المعروف  فمن  يُعديهم،  ال 
بالعدوى، فُهِجر في خيمة نائية عن خيم القوم، 
عن  بعيدا  يرحلوا  أن  القوم  استقر  ألي  وبعد 
اللعين  المرض  تاركين  المكان، والمضارب؛ 
يقضي عليهم،  الصحراء، حتى ال  بين رمال 
فيهم  ينتشر  حين  العرب،  حال  هذه  فكانت 
مرض معد عضال؛ فيتركون المكان، فأجمع 
ضاربين  والخيام  األمتعة  يربطوا  أن  القوم 
عمق الصحراء، وأن يدعوا عبدهللا وحيدا بين 
الصحراء مع كلبه، أعزكم هللا، ومرضه، لكن 
أم عبد هللا الفاضل، وأباه أبيا أن يتركا ولدهم 
في متون الصحراء القاتلة مرميا بين الرمال، 
وقد أخذ الجدري منه كل مأخذ، لكن بني جلدته 
وفي  القوم،  مع  يرحال  أن  األبوين  أجبروا 
الطريق من رحيلهم توفي األبوان حزنا وغما 
كانوا  قومه  لكن  عبدهللا،  ولدهم  فراق  على 
رحماء قبل فراقهم له، إذ تركوا عنده، كلبه؛ 
يأكل  »جزورا«  له  وتركوا  الوفي،  صديقه 
منها، ويحمي عبدهللا الفاضل، الذي ال يستطيع 
صفير  غير  منهم  المكان  خال  وقد  الحراك، 
الرياح وهبوب ذرات الرمال، والهجيرة تلوح 
وقد  المهترئة،  المتآكلة  الفقيرة  الخيمة  وسط 
الرهيب بهم، فنظر، أعزكم هللا،  عم الصمت 
يمينة  التفت  ثم  الشيخ عبدهللا،  عيني  في  كلبه 
فنزلت  صاحبه؛  جوار  رجليه  ومد  ويسرة، 

دمعة من عينه، فتلمس وبره الشيخ، وقال:

هـلك شـالو على مكحـول يا شيـر 

وخلولك عظام احليل بالدار يا شير                 

لون تبجي بكل الدمع والدهر يا شير 

هلك شالو على حمص وحماة.

وعلم  سمع  قد  الشيخ«  كلب  »شير«  وكأن 
وعودة  األلفة  من  يئس  وقد  الشيخ،  مقصود 
وسلم  صاحبه،  رجلي  فتوسَّد  والقوم؛  الجمع 
فال  وأوجاعه،  بآالمه  يتأوه عبد هللا  أمره هلل، 
يدري أيَّ الجوانب يقاسي، هل من الجدري، 
لحمه، واستقر في عظامه،  ينهش  الذي ضل 
أم أنه يتألم لقساوة أهله، وقطع دابر الصالت 
والرحمة والشفقة عليه، وتركه وحيدا بين متون 
والمرض،  المكان  يحتمل  يعد  فلم  الصحراء؟ 
الشيخ  نفس  لكن  وليالي،  أياما  وحيدين  وظال 
عبد هللا كانت تلهج دائما بذكر وخياالت أهله، 
وذكر أحاديثهم، وظل لسانه يؤلف األشعار في 
وصف فضائل قومه، وحسن مآثرهم وكرمهم، 
ونبلهم ومنزلتهم العتيدة بين القبائل واألقوام، 
فلم يأخذ منهم موقف العداء والكراهية، فظل 
يذكرهم بالمحبة والخير وبنبل المشاعر، وهذا 
ما جعل ألشعاره كلها يذكر كلمة »هلي« في 
أهله،  شمائل  فيها  يذكر  قصيدة،  كل  مطلع 

وكرمهم، حيث يقول:
 

  »هلي نزّالت املشرّع وأهل ماي
وأهل خيل رمك سبك وأهل ماي

  تعالوا ياحمايلنا وأهل ماي
 وشوفو حال من فارك أحباب«

أن  دون  طواال،  أياما  تلك  حالهما  على  فبقيا 
لقافلة  األقدار  شاءت  حتى  أحد،  عليهما  يمر 
لها  يُقال  الشرق،  من  قادمة  سبيل  عابرة 
أنهم  الباحثين،  من  كثير  يرى  فيما  لُبة،  الصُّ
من بقايا الصليبين، الذي ظلوا بعد الحروب، 
منهم،  فأصبحوا  الصحراء؛  ببدو  واختلطوا 
خبرة  وأهل  بالطب  واسعة  بشهرة  وكانوا 
به، فتقدمت من خيمته امرأة عجوز؛ فعرفت 
عنده،  ينزلوا  أن  أهلها،  من  طلبت  ثم  حاله، 
تتعهده  وأخذت  بذلك،  فرضوا  تعالجه،  حتى 
وتعالجه، وتشرف عليه بعيدا عن أهلها، الذين 
من  شفي  حتى  العدوى،  خشية  يخالطونه  ال 
الجدري، لكن آثار المرض قد شوهت وجهه، 
فلم يعد معروفا ألحد، وكثيرا ما كانت العجوز 
لم  لكنه  قبيلته،  واسم  واسمه،  أهله  تسأله عن 
يفصح لها شيئا يخص قبيلته، حتى ال يفضح 
أمرهم بين القبائل في تركهم له، نظر عبدهللا 
خيمة  غير  العجوز  يكافئ  ما  يجد  فلم  حوله، 
مهترئة؛ فوهبها لها، واعتذر منها لقلة المال، 
هللا  عبد  قصد  فيما  سيرها،  القافة  وأكملت 

الشمال في تتبع أثر أهله.
   وفي هذه األثناء كانت قبيلة كردية عريقة، 

تحلُّ بين قبائل الشامية والجزيرة، ذاع صيتها 
في األفاق، غرب سري كانيه »رأس العين«، 
وانتشر صيت رئيسها تمر باشا، الرجل الشهم 
شهر،  ويران  قرية،  يقطن  وكان  الكريم، 
فقصده  لقبيلته؛  ومركزا  له،  مقرا  ويأخذها 
عبد هللا الفاضل يريد عونا وعمال، فعمل عنده 
ويقوم  القهوة،  الضيوف  يسقي  للقهوة،  نادال 
على أعمالهم، فظل يخدم تمر باشا سنتين من 
باشا،  تمر  نهره  الليالي  إحدى  وفي  الزمن، 
كبيرا؛  تأثيرا  نفسه  في  أثّرت  نابية،  بكلمة 
في  شاعريته  فجاشت  غاضبا؛  ليلته  فقضى 
تذكر قيمته عند أهله، مستذكرا األيام الخوالي، 

فقال في ذلك شعرا:

 »هلي عزّ النزيل، وعزّ من گال
  ثكال الرّوز، ماهم حجر منگال

  إن چان الناس مي إنهظل من گل
  هلي نيسان طم العاليات«

وقال أيضا:

  »هلي عزّ النزيل وعزّ منزال
  ودوم الهم على الدربني منزال

  عشوب الناس، وهلي نبت من زل
  خضر ما يبسو ببارح هوى«

ب من   فسمعه الشيخ تمر باشا في دهشة، وتعجُّ
بشرف  خادم  يفتخر  أن  مقصده،  وفهم  أمره، 
أهله، ورفعتهم، فهمَّ إليه مسرعا يسأله حقيقة 
الشيخ  ذلك  عد  إذ  معاني شعره،  أمره، وعن 
تمر باشا إهانة له، ومنقصة؛ فناشده بكل يمين 
ته، فقصَّ  محرجة، أن يكشف شخصيته، وقصَّ
ته على الشيخ، لكّن الشيخ  عبدهللا الفاضل قصَّ
لم يصدقه في بادئ األمر؛ فأمر فرسانا للتحقّق 
األخبار،  صدق  جاءه  لياٍل  وبعد  القّصة،  من 
فأكرمه،  عبدهللا؛  من  باشا  تمر  فاعتذر 
لباس الشيوخ  وقربه من مجلسه، وألقى عليه 
قبيلته،  في  يقيم  أن  منه  وطلب  والكرماء، 
ويتزوج إحدى النساء، ويعيش في القبيلة، لكن 
عبدهللا الفاضل اعتذر من الشيخ، وأخبره، أنه 
ثم  عنه،  رحلوا  الذين  أهله،  عن  البحث  يريد 
األفاق  يطرق  قبيلته،  مضارب  وترك  ودّعه 
الجنوب، حول ضفتي  فقصد  أهله،  عن  بحثا 
به  حط  أن  إلى  القبائل،  بين  يسير  الفرات، 
الحسنة،  عشيرة  قومه،  في مضارب  الرحال 
وقبل أن يلج الديار، وقف على تلّة قريبة، يجيل 
ذا  المنظر  وكان  العامرة،  البيوت  في  النظر 
شجون، استعاد فيه الماضي، وذكرياته؛ فدخل 
خيمة،  كّل  يفّرس  وبهدوء،  بصمت  المكان 
بوجوههم  الجميع  فعرف  وامرأة؛  ورجل، 
فيها  تُدار  كبيرة،  خيمة  قصد  ثم  ورسومهم، 
الداّلل، والرجال متراصة، وفي وسطهم رجل 
متعب،  بائس  شاعر  بمنظر  وعبدهللا  ُمهاب، 
وقد  ُعربان،  شاعر  فقال،  عمله،  عن  سألوه 
واآلن  شيخهم،  أهله  بين  فهو  الموقف،  هاله 

يجلس  أن  منه  طلبوا  العبيد،  معاملة  يعامل 
بطرف الخيمة؛ فآلمه ذلك، ثم أومؤوا إليه، أن 
يسمعهم من الشعر على أنغام ربابته، التي قد 
حوا عن أنفسهم قليال، ولم يرفض  تأبطها؛ ليرّوِ
متربعاً،  جلسته  في  فاستوى  الطلب،  هللا  عبد 
واأللم،  الحزن  بمشاعر  الربابة  يرنم  وأخذ 
والمس الوتر بمهارة، ودقَّة؛ فأخذت األلحان 

العذبة، تطرب الحاضرين وتشجيهم:

 »هلي بالدار خلوني وشالو...  
 وخلوني جعود بطن شالو

  على حدب الظهور اليوم شالو
  وحايل دونهم كور وسراب... 

 هلي بالدار خلوني رميماي 
 مثل حيدن معگل برميماي 
 يامحي العظام وهي رميماي

توصلني على حي احلباب«

فاندهش القوم مما سمعوا، وأرجعهم إلى عهود 
قد مضت، وكان يعرف أن ابنته »درجا« في 
الطرف اآلخر من البيت، وقصدها في الشعر:

»سمعنا باجملالس حس درجـا 
 لعني احلجلها على الساق درجـا

واملن يقول يا مسكني درجا

 تقدم عـالوسادة في التراب«
الرجل،  إلى  ينظرون  الجميع،  الصمت  ساد   
هم  وبينما  والذكريات،  المشاعر  ألهب  الذي 
كذلك، ارتفع من صوب محرم النساء صوت 
الصمت  بدّدت  وفَرحة،  طويلة«  »هلهولة 
فانتفض  بالقوم،  حّل  الذي  العميق،  والحزن 
بالشاعر؛  أُعجبت  أنها  منه  ظنًّا  الرجال؛  أحد 
هذا  وجهه:  في  وصرخت  فقالت،  فأحبته، 
شعره،  أعرف  فأنا  الفاضل،  عبدهللا  الشيخ 
وأسلوبه المميز في قول الشعر، فالتموا حول 
الرجل، يريدون بيان الحقيقة، وحين فرسوه، 
غيّر  الجدري  لكن  عرفوه،  حقيقته،  وتلمسوا 
مالمح وجهه، وقال لهم: اجلسوا في أماكنكم، 
فهم بأسمائهم، فعلت  وأنا أقض لكم القصة، فعرَّ
زغاريد النساء، فقبَّلوه صغاراً وكباراً فرحين، 
طال  الذي  وفارسهم،  شيخهم  بعودة  ومهنئين 
الذين  فهم  آخر،  رأي  له  كان  لكن  غيابه، 
يتركهم،  اآلن هو  أما  بحاجتهم،  تركوه، وهو 
أهله  تخلي  حال  آلمه  فقد  له،  بحاجه  وليسوا 
عنه، وهو ضعيف وحيد بين الموت والحياة، 
لكن  يبقى،  أن  به،  والنساء  الرجال  فتمسك 
سنوات الضياع والفراق آلمته كثيرا، فتخلص 
من  خارجا  سريعة،  بخطوات  واندفع  منهم، 
كلمات  من  يسمع  بما  آبه  غير  القبيلة،  ديار 
التوسل والبقاء، ولّما عجز القوم عن ثنيه عن 
قصده، وقفوا وراءه ينظرون إليه، حتى غاب 
عنهم في الصَّحراء، التي حوته، حين رفضه 

أهله، وتركوه.

وحدات حماية المرأة؛ ثائرات الحرية.. عاشقات السالم
نسرين شيخو

عزيزات  السالم..  عاشقات  الحرية..  ثائرات 
الحياة  مانحات  األوصاف..  نادرات  النفس.. 

لمن حولهن.
المأساة تاُلحقها وكأنه ُخلقت من أجلها وعلى 
كظِلها  جوانبها  بكل  باأللم  ُمحاطة  مقاسها، 
كشمٍس  بائسة  تفارقهما،  ال  اللذين  وروِحها 
متعبة ال تود أن تشرق لكنها تكافح في سبيل 
نحو  يدفعها  األرض  على  ما  كل  تُستعبد،  أال 
يمكن  أنه  من  الرغم  على  والقساوة  الشراسة 

لفراشة أن تجرح رقتها. 
نصف المجتمع، والنصف اآلخر الذي أنجبته، 
تجابه  لكنها  بها،  ومحكوٌم  تاريخها  والموت 
الموت الذي يختبئ خلف الباب والبؤس الذي 
يكاد يُخلق مع بداية تكوينها، كأنها توأمها في 

رحم والدتها ورفيقة دربها في حياتها. 
في  كالجبال  المنتصبة  الصلبة  الثورية  المرأة 
وتُعاند  قدميها  على  تقف  وعزتها،  شموخها 
األعراف الجاهلية والشهوات وكل ما يقف في 
طريقها وال تسمح ألي مخلوٍق كان أن يُروَض 

لها قلبها، ويُكبّل يديها ألنها المرأة التي ال تقبل 
يستعبدها،  من  بكل  النار  وتشعل  بالعبودية، 
كالبارود والنار، تُحِرق كل ُمعتٍد على حريتها 
الحرية  بأن  وتؤمن  أيضاً،  وجسدها  وفكرها 

حقها وتبتر يد كل لص يحاول سرقتها منها.
وحدات حماية المرأة، خالُص النساء في هذا 
األفكار  ووحشية  بقبح  المليء  الدنيء  العالم 
المتطرفة. اليوم الجديد بالنسبة لكل امرأة هو 
من  تئن  بيضاء  كحمامة  فوائد  من  يحوي  بما 
امرأة  لكل  وكوثر  وكربيع  والمرارة،  األلم 
متعطشة للحرية. الوحيدات، الثائرات في وجه 
الطغيان والطغاة، يقلبن العالم رأساً على عقب 
في محاولة الوصول إلى كل امرأة حين ينهش 
روحها  الذكورية  والذهنية  المتطرف  الفكر 
عديدة  مراِت  جسدها  ويقطع  عظامها  وينخر 

كل يوم، ويقبضنًّ على أرواحهم الملعونة. 
اللئم  من  الرعب،  من  األلم،  من  قوة  أكثر 
قوتهن من  استمدَن  منهم،  قوة  أكثر  والرهبة، 
لم  الذي  والقدر  عاشوها  التي  المعاناة  رحم 
يرحمها وشردها في متاهات العنف. تنتقم من 
كل من يجردّها من حقوقها، وُخلقت من لهيب 

االنتقام من العنف الممارس بحقها على مدى 
حقيقيات،  خارقات،  قادرات  طويلة.  عصور 
أتين  سماوية،  كمعجزاٍت  قوي،  إيماٍن  ذوات 
للنساء  ليؤمنَّ  ربانية،  كرسالة  الدنيا  هذه  إلى 
وليس  والحرية  الحياة  للممارسة  قابل  جواً 

الكآبة والظلم والعنف.
أنهم  القاعدة،  لمرتزقة  األكبر  الهاجس 
يفزعون من ذكر أسمائهن أمامهم، فعظمتهن 
خلقت رهبة في نفوسهم، حقهم أن يخافوا، أال 

يخاف العبيد من أسيادهم؟، وحققن انتصارات 
وتمددَن  وشنكال  كوباني  وحررن  عديدة، 

بانتصاراتهن.
ينحدرنَّ من ساللة الطيور الحرة، والمملوءة 
والسالطين وعشاق جسدها  بالوحوش  قدرها 
ستبقى  المتمرد،  وفكرها  الحر  قلبها  وليس 
حرة شاسعة كالسماء مهما طال عليها الَظالم 
من  ُخطاهن  مبادئهن،  معتقداتهن،  والُظاّلم. 
شخصيات  أعظم  ومن  وُمقدس،  طاهر  فكٍر 

عبد  القائد  وهو  أال  الحرية  وعمالق  التاريخ 
االنتصارات  يُحققن  ال  وكيف  أوجالن،  هللا 
وأيقونة  السالم  رمز  والقيادة  واإلنجازات 

وترياق الحرية؟
نجمة  مسارهن  الصلبة  بإرادتهن  يرسمنًّ 
وتحقيق  التقدم  نحو  شاهقة  بخطوات  نجمة 
سبيل  في  عمرهن  غالب  يدفعنًّ  اإلنجازات، 

العيش حتى ولو لقليل من اللحظات بحرية. 
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جوهر القضية الفلسطينّية يتضمُن حقَّ العودِة ومنِع الزحف االستيطانّي، ومفتاَح الدارِ الذي 
يرمُز ألمِل العودِة، أضحى ميراثًا يتركه الفلسطينّي في دوِل اللجوءِ ألبنائه وأحفاده، وتشكل 
هاتان المسألتان عقبة في محادثاِت حّل القضيِة، ومن وجهة النظر الفلسطينّية فإّن أّي طرٍح 
القضية،  وينتقُص من عدالِة  العودِة  يعارُض حلَم  أّي مكاٍن  توطينًا فلسطينّيًا في  يتضمُن 
واليوم فإّن أّي تمويل فلسطينّي لالستيطان في عفرين المحتلة هو محلُّ شبهة ويناقُض 

حقيقَة التاريخ.

الفلسطينيون ضحايا االستيطان... يمّولون االستيطان في 
المحتلة عفرين 

رامان آزاد

رفٌض فلسطينّي رسمّي 
لالستيطاِن يف عفرين

رفضِت الرئاسةُ الفلسطينيّة رسميّاً توطيَن أّي 
فلسطينّي تحت أّي مسّمى على أرٍض كرديّة 
المساس بحقوِق وممتلكات  أو  أو غير كرديّة 
العائالت في عفرين، وأكدت وزارة الخارجيّة 
التوطيَن  رفضها  الفلسطينيّة  والمغتربين 
المساَس  قبولها  وعدم  عفرين  في  الفلسطينّي 
عفرين  في  العائالت  وممتلكات  بحقوِق 
الشمال  في  الكرديّة  المناطق  من  وغيرها 
السورّي، وردّت وزارة الخارجيّة والمغتربين 
 ،2022/9/15 في  رسمّي  بكتاٍب  الفلسطينية 
للرئاسة  عفرين  أهالي  باسم  رسالٍة  على 
لمشاريع  الفلسطينّي  التمويِل  الفلسطينيّة حول 
االستيطان في عفرين تم تسليمها إلى القنصليِة 
قدمها   2022/9/8 في  أربيل  في  الفلسطينيِّة 
وفدٌ من وجهاِء عفرين، وجاء اللقاء في سياق 
السفراء  مع  عدد  مع  اللقاء  يتضمُن  ِحراٍك 
للدول ذات العالقة بموضوع تمويل االستيطان 

ومنها قطر والكويت واإلمارات. 
من  ورد  ما  »إنَّ  الوزارة:  كتاب  في  وجاء 
إلسكان  تجمعٍ  بناء  حول  ومعلوماٍت  أخبار 
الفلسطينيين في عفرين ــ سوريا، وحسب ما 

تحمُل  منها  جمعياٍت  أّن  معلومات  من  ورد 
ولجمعيات  فردّي  عمٌل  هو  فلسطينيّة،  أسماء 
منظمة  أن  التأكيد  مع  فلسطين  دولة  تمثُل  ال 
التحرير الفلسطينيّة ونضالها المستمر لتجسيِد 
القدس  وعاصمتها  الفلسطينيِّة  الدولة  إقامِة 
الشريف متمسكة ومعها بكل شعبنا الفلسطينّي 
بحق العودة ورفض كافة مشاريع التوطين«.

التوطين  يرفض  من  أّن  الوزارة  وأكدت 
ال  واالستقالل،  الحرية  أجل  من  والنضال 
يمكن أن يكوَن مع تصرفاٍت ألفراٍد أو جماعٍة 
وخاصةً إذا كانوا فلسطينيين من انتهاِك أرِض 

وأمالِك الغير.
تأكيد  عن  باإلعراِب  كتابها  الوزارة  وختمت 
التقدير الكبير لألهل أبناء الشعب الكردّي في 
سوريا الذين وقفوا واستمروا إلى جانب نضال 
وناضلوا  الشهداء  وقدموا  الفلسطيني  الشعب 
وفلسطين  الفلسطينيّة  الثورةِ  صفوِف  في 
في  المكانة  لها  الفلسطينّي  الشعب  وحقوق 

وعيهم وممارسة النضال من أجلها.
وفي تصريحٍ خاص لشبكة “عفرين بوست”، 
وجهاء  وفد  عضو  حمو  محمد  الشاعر  قال 
بناًء على طلبنا،  كتابياً  الردَّ جاء  أّن  عفرين، 
اليوم  في  طلب  حزورّي  نظمي  السفير  وأّن 
على  بناًء  اإلضافيّة  المعلومات  بعض  للقاء 
الفلسطينّي  والمغتربين  الخارجيِة  طلب وزير 
الدكتور رياض المالكي، ويوم السبت الماضي 

جرى اللقاء مجدداً وتلقينا الرد الكتابّي.
الفلسطينّي  السفير  تأكيد  أّن  إلى  حمو  وأشار 
وتمويل  الفلسطينّي  التوطين  قضية  أن  على 
االستيطان هي محلُّ نقاٍش في مكتب الرئيِس 
الرئاسة  وأن  عباس،  محمود  الفلسطيني 

للتحقيق  استخباراتها  أعلمت  الفلسطينية 
الممّولة  الجمعيات  هوية  وتحديد  بالمسألة 
أنّها  أم  فعالً  فلسطينيّة  كانت  إذا  ما  ومعرفة 

تنتحُل التوصيَف الفلسطينّي لنشاطها.
في  فلسطين  سفراء  كلفوا  بأنّهم  السفير  وأفاد 
المسألة  أن  وأّكد  بالمتابعة  وسوريا  تركيا 
استمرار  وضرورة  المباشرة،  المتابعة  قيد 
التواصل في هذا الشأن وطلب السفير تزويدهم 
أو  األشخاص  هوية  لتحديِد  األسماء  ببعض 
الجمعيات سواء في سوريا أو التي تعمل على 

األراضي الفلسطينيّة. 
يتعلق  ما  كل  أّن  هي  أهمية  األكثر  المسألة 
العالم  في  مكان  أّي  في  الفلسطينّي  بالتوطين 
به  يطالب  الذي  العودة  حّق  مع  يتعارُض 
هذه  إسرائيل... وعن  وترفضه  الفلسطينيون، 
بوست  جورزاليم  صحيفة  قالت  الجمعيات 
مكوٌن  هي  الجمعية...  هذه   2022/2/4 في 
اإلسالميّة  للمنظمات  أكبر  أرخبيل  في  واحدٌ 
المشاركة في مشروع إعادةِ توطيِن الالجئين 
العرب في عفرين، وتشمُل هذه منظمة األيادي 
البيضاء، التي تتعاون معها »العيش بكرامة« 
تتابع  اإلسرائيلية  الحكومة  أنَّ  أي  كثٍب.  عن 

هذه المسألة ويرصدها إعالمها.
لرقابة  تخضع  الماليّة  التحويالت  أّن  ومعلوم 
الفلسطينيِّة  األراضي  داخل  سواء  صارمة 
الجمعياِت  أّن  وبخاّصٍة  الخارجِ،  إلى  أو 
وتعلُن  بالشيكل  التبرعاِت  تستقبُل  الفلسطينيِّة 
األموال  وهذه  خاص،  مصرفّي  حساٍب  عن 

تصل إلى عفرين عبر تركيا.

يدعمون االستيطان وهم 
ضحاياه

 
شرق  الزعيم  قرية  أّن  الصادمةُ  الحقيقةُ 
القدس، هي سجٌن كبيٌر محاٌط بأسوار عالية، 
ومزودٌ بباٍب كبيٍر، والدخول والخروج محدود 
بمواقيت معينة، والمفارقة الكبيرة أّن إسرائيل 
تهدم البيوت في القرية، فيما يقوم أهلها بتمويل 

البناء في عفرين!   
في آخر افتتاحٍ لتجمعٍ سكنّي باسم »مجمع قرية 
الزعيم« في قرية كفر صفرة بناحية جنديرس، 
التمويِل  مصدُر  وكان   ،2022/8/28 في 
ونفذته  القدس،  مدينة  قرب  الزعيم  قرية  من 
مؤسسة »وفاء المحسنين«، ووصل أشخاص 
من األراضي المحتلة إلى عفرين عن طريق 

تركيا لحضور افتتاح التجمع السكنّي.
وبحسب ما أعلنت عنه المؤسسة، فقد تم تسليم 
34 وحدة سكنية ضمن المشروع، كما يجري 
إعداد 80 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية 
أن  إلى  أسابيع، الفتةً  منذ عدة  بها  بدأوا  التي 
العماني«،  »الشعب  من  بتمويل  األخيرة 
وسيجري نقل المستوطنين إلى تلك الوحدات 

قبل فصل الشتاء المقبل.
التي  الفلسطينيّة  الزعيم  بقرية  تتعلق  المفارقة 
يعيُش سكانها البالغ عددهم سبعة آالف نسمة 
فيما يشبه السجن، إذ يحيط بها جدار العزل، 
مزود بحاجز عسكرّي، وبوابة حديديّة تتحكم 
مأساة  إلى  حياتهم  وحّولت  تحركاتهم،  في 
حقيقيّة، وتقع قرية الزعيم شرق مدينة القدس، 
بعد 3.3  الزيتون، على  لجبل  وهي مالصقة 
1952م؛  عام  إلى  نشأتها  تاريخ  ويعودُ  كم، 
وكان يطلق عليها اسم »رافات« )نسبة لقرية 
رافات بجانب مدينة الرملة( والتي هاجر إليها 
ولكن   ،1948 عام  ديارهم  من  السكان  إلى 
»الزعيم«،  إلى   1987 عام  االسم  تغيير  تم 
وسكنها بعد ذلك مواطنون من الخليل والقدس 

ومناطق مختلفة أخرى. 
بوابة  اإلسرائيليّة  االحتالل  سلطات  ركبت 

عام  للقرية  الرئيسي  المدخل  على  حديديّة 
2005م بحجج أمنيّة، وتفتحها ضمن ساعاٍت 
وحتى  صباحاً  السادسة  الساعة  من  محددة 
الثامنة صباحاً ومن الثانية عشرة ظهراً وحتى 
يشعر  البوابة  تغلق  عندما  مساًء.  السادسة 
السكان بالعزلة عن العالم كله، تتعامل سلطات 
ال  أنها  على  القرية  مع  الصهيونية  االحتالل 
الفلسطينية.  للسلطة  وال  لـ»إسرائيل«  تخضع 
السلبية  االجتماعية  المظاهر  من  يعزز  مما 

لعدم وجود قوات تنفيذية وأفراد الشرطة.
أربعة  االحتالل  سلطات  هدمت   ،2016 في 
ألراض  أسوار  هدم  عن  فضالً  منازل، 
وفي  ترخيص،  بدون  البناء  بدعوى  قريبة 
اإلسرائيليّة  الجرافات  هدمت   2017/4/4
مؤلفة  سكنية  عمارة  عسكرية  قوة  ترافقها 
عدم  بحجة  جداريّة  وأسوار  طوابق  عدة  من 
هدمت   2017/7/17 وفي  الترخيص، 
اإلسرائيلّي  االحتالل  لبلدية  تابعة  جرافات 
وفي 2019/7/19 هدمت  القرية،  في  منزالً 
أساسات وأعمدة  قوات االحتالل اإلسرائيلّي، 
قوات  هدمت   2022/6/28 وفي  إسمنتيّة، 
االحتالل، بيتاً متنقالً، وجرفت وأزالت منشآت 

زراعيّة بحّجة عدم الترخيص.
الزعيم  قرية  أهالي  يقوم  أن  غريباً  أليس 
اقتصاديّة  أزمة  من  تعاني  والتي  المحاصرة 
جمعِ  حملةَ  تشهدُ  الحركة،  محدوديّة  بسبب 
إلى منطقة عفرين  الماليّة وترسلها  التبرعاِت 
أّن  رغم  االستيطان،  مشاريعِ  لدعم  المحتلة 
القضية  حلقات  أعقد  من  االستيطاِن  مسألة 

الفلسطينيّة.

وجوه من التمويل الفلسطينّي

بناء  مشروع  في  الفلسطينّي  التمويل  ساهم 
قرية »بسمة السكنية« في قرية شاديره الذي 
من  بدعم  البيضاء«  »األيادي  جمعية  أطلقته 
والتطوير  للتنمية  العالميّة  الخيريّة  الجمعيِة 
السكنية«،  بناء قرية »بسمة  )تنمية( مشروع 
وشمل في مرحلتها األولى 12 وحدة سكنيّة، 
كل منها من 3 طوابق، وكّل طابق 4 شقق، 
وليكون المجموع 144 شقة سكنيّة، والمساحة 
اإلجماليّة لكل شقة 50 م2، وتتألف من غرفة 
حمام  إلى  باإلضافة  لألطفال  وغرفة  نوم 
أخرى  ملحقات  المشروع  ويتضمن  ومطبخ. 
وبنية  صحّي  ومركز  ومدرسة  مسجد  تشمل 
وصرف  المياه  شبكات  من  متكاملة،  تحتية 

صحي وكهرباء وشبكة طرق. 
على  بكرامة«  »العيش  جمعية  وأطلقت 
وأعلنت  »السكن«،  عنوان  اسم  مشروعها 
وذكرت  للمشروع،  التبرعات  طلِب  عن 
وهو  البنكّي  التحويل  عنوان  إعالنها  في 
الحساب  رقم   506 فرع   12 هبوعليم  بنك 
364097 - שם מוטב: לחיות בכבוד، وهو 
دعمت  التي  اإلسرائيليّة  المصارف  أولى  من 
تكتفي  وال  فلسطين،  في  االستيطان  تمويل 
الجمعية بعنوان التحويل المصرفّي، بل تذكر 
قبول التبرعات بالعملة اإلسرائيليّة )الشيكل(.

الفلسطينية،  بكرامة  العيش  مّولت جمعية  كما 
بكر  أبي  مسجد  بناء  مشروع   ،)48 )عرب 
الصديق، في قرية من أتباع الديانة اإليزيديّة، 
الحريات،  المنطقة وتقييد  لثقافة  في استهداف 
ففي معظم القرى اإليزيدية يتم إجبار المواطنين 
بالشهادتين  النطق  على  اإليزيديين  الكرد 
ويفرض عليهم ارتياد المساجد، والمسجد يتم 
قدم  عفرين  منطقة  احتالل  فبعد  من  تمويله 
إليها أكثر من 600 عائلة فلسطينية، ومّولت 
مسجد  إنشاء   2021 نيسان  بنهاية  الجمعية 
شران  بناحية  مشعلة  قرية  في  للقرآن  ودار 
طويل  تل  قريتي  في  آخرين  مسجدين  وبناء 

التبرعات من عدة  الجمعية  وتجمع  وإيكيدام، 
)جلجولية  بلدة  مثل  فلسطينية  ومدن  بلدات 
وميسر  وقلنسوة  والطيرة  الفحم  أم  ومدينة 
المثلث  يُسّمى  فيما  الواقعة  المثلث(،  وجت 

الجنوبّي.
في  فلسطيني،  بتمويل  البناء  مشاريع  تندرج 
في  الفلسطينّي  الوجود  تثبيت  محاولة  سياق 
على  كبيراً  سؤاالً  يطرح  ما  عفرين،  منطقة 
درجة من الخطورة، من المستفيد من مشروع 
التوطين الفلسطينّي في منطقة عفرين المحتلة؟

الفلسطينيون يف عفرين

مع موجة الترحيل من ريف دمشق والغوطة، 
انقسم الفلسطينيون سكان مخيم اليرموك وبيت 
سوريا  الشمال  إلى  واتجهوا  وبيبال،  سحم 
والباب وبمرور  إدلب وعفرين  في  وتوزعوا 
تبرعاِت  من  فلسطينيّة  أمواٌل  تدفقت  الوقت 
الشمال  إلى  إسرائيل »الشيكل«  بعملة  أصلها 
إلى  مباشرةً  وجهتها  تكن  ولم  السورّي، 
الفلسطينيين، بل ُوضعت في خدمِة  النازحين 
المناطِق المحتلة، لتطرح  التركيِّة في  األجندةِ 
وجمعية   48 عرب  يتبرُع  »لماذا  السؤال 

العيِش بكرامة لصالح مشروع أنقرة؟«
االجتماعي  التواصل  صفحاُت  وتداولت   
قرية  في  إنشاؤه  تم  سكنّي  لمجمعٍ  صوراً 
»باسقلة« بمحافظة إدلب باسم »يافا البرتقال« 
الحياة  »طريق  جمعية  هي  المنفذة  والجهة 
التركيّة« بإشراف الحكومة التركيّة، والتمويل 

فلسطينّي أيضاً.
أكثر  إليها  قدمت  عفرين  منطقة  احتالل  بعد 
جمعية  وتقوم  فلسطينيّة،  عائلة   600 من 
العيش بكرامة الفلسطينية، )عرب 48(، بدعم 

مجموعة من المشاريع. 
في منتصف أيار 2018 مخيم المحمديّة غرب 
نهر عفرين، ثم أُلحق به مخيم آخر “مخيم دير 
عن  المخيم  يبعد  عفرين.  نهر  شرق  بلوط” 
مدينة عفرين 27 كم، وعن الشريط الحدودّي 
2 كم. ويُقدّر عدد سكان المخيمين بثالثة آالف 
شخص، نصفهم في مخيم دير بلوط الذي يضّم 
والقلمون  دمشق  جنوب  مناطق  من  مهّجرين 
السوريون  الفلسطينيون  ويُشّكل  الشرقي، 
عائلة   325 نحو  فيه،  القاطنين  ثلثي  قرابة 
وبيت  ببيال  مناطق:  من  اُستقدمت  فلسطينيّة، 

سحم ويلدا، بريف دمشق.
االحتالل  جيش  فرض   2018/5/13 في 
بالمنازل  االلتزام  القرية  أهالي  على  التركي 

وعدم الخروج إلى اليوم التالي.
التركّي  االحتالل  جيش  منع   2018/6/1
مغادرة أكثر من 100 شخص من مستوطني 
دمشق  بريف  مناطقهم  إلى  للعودة  الغوطة 
وحاولوا عبور حاجز دير بلوط الذي يُشرف 
جسر  إلى  متوجهين  التركي  الجيش  عليه 

االستخبارات  مقر  حيث  بإدلب،  الشغور 
إلى  التركّي  االحتالل  وأعادهم  الروسيّة، 
عفرين بحّجة أن الطريق إلى إدلب غير آمن.

“آفاد”،  التركيّة  الكوارث  إدارة  هيئة  تتولى 
على  اإلشراف  التركّي  األحمر  والهالل 
تسمح  وال  حصريّاً،  اإلغاثيّة  المخيم  شؤون 
بالوصول  فلسطينيّة  أو  سوريّة  منظمة  ألّي 
إليه إال باستثناءات محدودة، وفي آب 2018 
التابعة  الخيريّة”،  فلسطين  “هيئة  اضطرت 
على  المساعدات  لتوزيع  حماس،  لحركة 
فتسلل  منه،  مسافة  بعد  على  المخيم،  قاطني 
الزراعيّة،  األراضي  عبر  المخيم  سكان 
أعيِن  عن  بعيداً  التوزيع  نقطة  إلى  للوصول 

الحراس.
عشرات  اعتصم   2021/10/10 في 
الفلسطينيين والسوريين بالمخيم احتجاجاً على 
تردّي األوضاع المعيشيّة، ووصفوا ما يجري 
وطالبوا  البطيء،  والموِت  باإلبادة  معهم 
بتحسين ظروف حياتهم، واتهموا وكالة األمم 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
الفلسطينيين  بحق  بالتقصير  )األونروا( 
بخروج  وطالبوا  احتياجاتهم،  وتجاهل 
وتفعيل  السوريّة  األراضي  من  الفلسطينيين 
بند الحمايِة القانونيّة لالجئين الفلسطينيين بعد 
جنوب  اليرموك  مخيم  في  منازلهم  فقدانهم 
أياماً  المفتوح  االعتصام  واستمر  دمشق، 
طويلةً، وطالب المعتصمون المنظمات الدوليّة 
بإجالئهم من المخيماِت إلى تركيا، أو إعادتهم 
إلى  العودة  حق  على  مؤكدين  فلسطين  إلى 
ديارهم وفق البند 11 من قرار األمم المتحدة 
وبعث   ،194 الفلسطينيين  الالجئين  بشأن 
المعتصمون مطالبهم برسالة مكتوبٍة بخط اليد 
وعوداً  متضمناً  الردّ  وجاء  التركّي،  للرئيس 
تلبية رغبتهم  بتحسيِن ظروفهم بالمخيم، دون 

بالخروج.
التركّي  االحتالل  سلطات  مسعى  إطار  في 
في  الديمغرافّي  والتغيير  االحتالِل  لتثبيِت 
منطقة عفرين المحتلة، أطلق مشروع استبداِل 
الخيم بمساكن بيتونيّة، لتبديِل توصيف النازح 
زار   ،2022/6/15 وفي  دائم.  مقيٍم  إلى 
المهندس المدعو “محمود حفار” رئيس مجلس 
لالطالع  المحمديّة 2  مخيم  المحلّي  جنديرس 
االستيطانيّة  القرية  بناء  أعمال  سير  على 
تتخذ  والتي  أمة”  خير  “جمعية  تنفذها  التي 
بالزيارة  ورافقه  لها،  مقراً  إسطنبول  من 
أمة”  “خير  جمعية  مدير  شبلي  الجبار  عبد 
ومدير منظمة آفاد بمخيم المحمديّة. وللجمعيِة 
الجمعياِت اإلخوانيّة في  العديد من  عالقة مع 
الخليجيّة  اإلخوانيّة  الجمعيات  أو  إسطنبول 
الخيرية،  قطر  اإلنسانية،  وشام  عطاء،  مثل 
بيت  فلسطين،  مع  للتضامن  التركية  الجمعية 
البخاري،  اإلمام  جمعية  الكويت،  ــ  الزكاة 
جمعية البركة جمعية العون السويدية، إضافة 
التركيّة،   IHH اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  إلى 

جمعية شفق، وجمعيات أخرى.

المجاورة  المناطق  القطن، في  تتركز زراعة 
لحوض الفرات، التي تعدّ البيئة المناسبة لنمو 
لها،  المناسبة  الزراعية  البيئة  وتوفر  القطن، 
المحاصيل االستراتيجية  القطن من أهم  ويعدّ 

المهمة في سوريا. 

الحصاد املوسمي للقطن

السنوي  القطن  حصاد  موسم  عن  وللحديث 
مشرف  مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
الزراعي، »خليل  الكرين  في مشروع  العمل 
العام  لهذا  القطن  موسم  قال:«  الذي  األحمد« 

2022، يعدّ ذا جودة متوسطة، نظراً اللتزامنا 
أقل  تعدّ  التي  المستوردة،  البذور  باستخدام 
المنطقة،  في  أكبر  بكميات  ومتوفرة  تكلفة، 
لهذا  السنوي  المحصول  قارنا  ما  إذا  ولكن 
الماضي،  للعام  اإلنتاجي  المردود  مع  العام، 
اإلنتاجية  الكمية  في  الملحوظ  التحسن  نرى 

للقطن عن العام الماضي«.

املشاريع الزراعية

وتابع األحمد: »لجنة األراضي، التي أُسست 
الزراعي  التطوير  شركة  قبل  من  حديثاً 

المشاريع  من  العديد  على  أشرفت  بالطبقة، 
منها  الزراعية،  الكرين  منطقة  في  الزراعية 
الذرة  ومشروع  الزراعي،  الخضار  مشروع 
الصفراء، ومشروع شجر الزيتون، ومشروع 
القطن الذي بدأ حصادهُ هذا العام منذ األسبوع 
الماضي، وفق خطة جني موزعة على مساحة 
تقدر حوالي 120 دونماً، وتعطي قيمة إنتاجية 
دونم  لكل  القطن  مادة  من  كيلو   130 حوالي 
زراعي، وثم يتم تخزينه وتحويله إلى المحالج 

الصناعية لمعالجته«. 

قلة يف اإلمكانات

التي  الصعوبات،  بعض  إلى  األحمد  وأشار 
الموسمية،  الزراعية  المشاريع  على  أثرت 
منها نقص مياه الري، وشحها والتي أدت إلى 
المن، وتراجع  الزراعية، مثل  انتشار اآلفات 
أن  منذ  المستمر،  الفرات  نهر  مياه  وانحسار 

قامت تركيا بقطع المياه عن المنطقة، وطالب 
على  تعمل  التي  الطاقة،  مولدات  بتأمين 
المحروقات، لتشغيل مضخات الري، وتوفير 

المياه بشكل أكبر. 
ومن جانبها أكدت على ذلك »فاطمة الموسى« 
سنوي،  بشكل  القطن  في حصاد  عاملة  وهي 
حيث بيّنت لصحيفتنا: »نوعية القطن هذا العام 
أفضل، مقارنةً بالعام الماضي، ونجد ذلك في 
ملمس القطن وسماكتهُ ووزنهُ، وبهذِه النوعية 
سيتم تأخير تحديد سعرهُ، فحتى هذه اللحظة، 
سيكون  ولكن  للتجار،  البيع  سعر  يحدد  لم 

مناسباً بكل تأكيد«. 
للقطن  الموسمي  اإلنتاج  أن  لفاطمة،  ووفقاً 
هو  مما  أفضل  يكون  أن  المتوقع  من  كان 
المتعاقبة،  الحر  موجات  بفعل  ولكن  عليه، 
التي عصفت بالمنطقة، خالل فصل الصيف، 
تأثر المحصول بشكل سلبي على مدى فترات 

متقطعة.

فاطمة الموسى خليل األحمد

 أسس
 التخطيط
التربوي

العقالني  التوجيه  عملية   _
للتعليم في حركته نحو املستقبل:

التعليمي  التفكير  يستخدم  اذ 

بهذا  فهو  التعليم،  توجيه  في 

والتسيب  واالرجتال،  العفوية  ضد 

األعمى  التحكم  وضد  ناحية،  من 

ومصادره،  التعليم،  مقدرات  في 

العلمي  األسلوب  ويستخدم 

للتخطيط في احلاضر واملستقبل.

القرارات  من  مجموعة  إعداد   _2

البحث  على  القائمة  التربوية 

والدراسة:

التربوية،  باخلطة  يعرف  ما  وهو 

فمن طريق الدراسة والبحث، يلقي 

الداخل  من  التعليم  على  الضوء 

واخلارج.

A_ من الداخل:

وأساليب  والبرامج،  التالميذ  حيث 

واإلدارة،  واملعلمون  التقومي، 

املدرسية  واألبنية  والتنظيمات 

والتجهيزات، وغير ذلك من املدخالت.

B_ من اخلارج:

االجتماعي،  السياق  حيث 

شروطه  يفرض  الذي  واالقتصادي، 

يقوم  والتخطيط  وأهدافه،  وقيمه 

مجموعة  في  كله  هذا  بصياغة 

إلى  تتحول  التي  قرارات،  مشروع 

على  عمل  دليل  يصبح  ثم  قرارات، 

التعليم في املستقبل.

مع  التربية  أهداف  حتقيق   _3

االقتصاد في الوقت، واجلهد، واملال:

ارتبط التخطيط بتحقيق األهداف؛ 

أن تصميم  في  ما جعل هناك ظناً 

لتحديد  تقريباً  مرادف  اخلطة 

مرحلة  األهداف  وحتديد  األهداف، 

التخطيط  في  وأساسية  هامة، 

مراحله  ليست  لكنها  التعليمي، 

عملية  ويرافقها  كلها،  وعملياته 

وحتديدها،  الوسائل  على  التعرف 

في  واألجنح  منها  األكفأ  واختيار 

لب  ألنه  األهداف،  إلى  الوصول 

التخطيط ومعيار سالمته. 

الوقت  عنصر  ذلك  بعد  ويأتي 

التخطيط  عن  التصور  ليكتمل 

اخلطة  لتحقيق  التعليمي، 

ولنجاح  ومتابعتها،  وتنفيذها 

لدى  تكون  أن  يجب  ذكرناه،  ما  كل 

بها  يناط  قوية،  سلطة  التخطيط 

وبحيث  سواها،  دون  قرارات  اتخاذ 

تكون هذه القرارات نهائية، وملزمة 

الوحدات  وخملتلف  للقطاعات كافة، 

االقتصادية.

البوصلة

د. هاجار رستم عبدالفتاح

الطبقة / عمر الفارس -تشرف لجنة األراضي التابعة لشركة التطوير الزراعي في مدينة الطبقة، على جني موسم القطن لهذا 
العام، حيث بدء موسم الحصاد منذ مطلع الشهر الجاري بكمية ُتقدر في 130 كيلو غرام من القطن لكل دونم زراعي، وتبلغ 

مساحة المشروع ما يقرب من 120 دونمًا ضمن منطقة »الكرين« القريبة من مدينة الطبقة.

لجنة األراضي في الطبقة تشرف على جني 
القطن السنوي بمشروع »الكرين«

المياه الملوثة السبب الرئيسي النتشار الكوليرا مع تخوف 
ظهور أمراض أخرى

المشترك  الرئيس  -أكد  علي  رشا   / قامشلو 
لهيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
انخفاض  بسبب  كارثة؛  من حصول  سوريا، 
منسوب المياه في نهر الفرات، وتحوله إلى 
األمراض  انتشار  في  سبباً  ليكون  مستنقع 
على  الحرص  ضرورة  إلى  ولفت  واألوبئة، 
الممارسات المتعلقة بسالمة األغذية، ونظافة 

المياه الجيدة لتجنب اإلصابة بالكوليرا.
لم تكد الكوادر الطبية في سوريا تلتقط أنفاسها 
اليوم تحارب  باتت  من جائحة كورونا، حتى 
من  الماليين  حياة  يهدد  الذي  الكوليرا،  وباء 

السوريين، في بلد أنهكته الحرب. 
الكوليرا  بمرض  االصابات  أعداد  قفزت  فقد 
في سوريا خالل أيام، إلى مستويات خطيرة، 
تحذيرات  دولية  إغاثة  منظمات  إطالق  وسط 
التي  السورية،  المناطق  لدعم  ومناشدات 
انتشرت فيها المرض، وتخوفت هذه المنظمات 

من فقدان السيطرة على المرض. 
وحول هذا الموضوع وبخصوص االستعدادات 
واإلجراءات، التي اتخذت من قبل هيئة الصحة 
لشمال وشرق سوريا لمواجهة المرض تحدثت 
المشترك  الرئيس  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
لهيئة الصحة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
في  أشار  والذي  مصطفى«  »جوان  سوريا 
حديثه إلى ضرورة االستعداد لمواجهة مرض 
الصحية  الوقائية  التدابير  واتخاذ  الكوليرا، 
لمواجهة المرض، ومنع تفشيه بشكل أكبر بين 

سكان المنطقة.

جفاف النهر وتحوله إىل مستنقع

في  المرض  النتشار  الرئيسي  السبب  وحول 
مصطفى  بين  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

نهر  التركية  الدولة  استخدام  »منذ  قائالً: 
مناطق  على  الحرب  أساليب  كأحد  الفرات 
ما  النهر؛  مياه  وحجز  سوريا،  وشرق  شمال 
أدى إلى نقص منسوب المياه، وانتشار الكثير 
من األمراض الجلدية مثل اللشمانيا، وغيرها 
حيث  الكوليرا،  مثل  الخطيرة  األمراض  من 
األمراض  هذه  لتفشي  الرئيسي  السبب  أن 
الفرات، فجفاف  نهر  المنطقة، هو جفاف  في 
في  يتسبب  مستنقعات؛  إلى  وتحوله  النهر 
»اللشمانيا  مثل  األمراض  من  الكثير  تفشي 
والكوليرا«، وفي المستقبل، قد يتسبب جفاف 

نهر الفرات في تفشي أمراض أخرى«. 
مياه  منسوب  في  النقص  بأن  وأكد مصطفى، 
الفرات  منطقة  على  يؤثر  ال  الفرات،  نهر 
وشرق  شمال  مناطق  على  يؤثر  بل  فحسب، 
سوريا، بسبب اتصال هذه المناطق ببعضها، 
المنطقة،  في  األمراض  انتشار  وسرعة 

وتفشيها بين المواطنين.

أسباب انتشار الكولريا

أردف  الكوليرا،  انتشار مرض  وحول طرق 
انتشار  وراء  الكامن  السبب  أن  مصطفى، 
المرض ال يزال قائماً حتى اآلن، وهو تلوث 
المياه، واستخدام المواطنين المياه الملوثة في 

الشرب، وري الخضروات، وزاد على ذلك: 
»ينتشر مرض الكوليرا عن طريق شرب مياه 
بهذه  والفواكه  الخضروات،  سقاية  أو  ملوثة، 
المياه، حيث تدخل جرثومة الكوليرا الموجودة 
في المياه الملوثة، عن طريق الشرب، أو تناول 
اإلنسان،  جسم  إلى  والفواكه  الخضروات، 
إلى  شخص  من  بالعدوى  المرض  ينتقل  وال 

شخص آخر«.
ينتشر  التي  المناطق،  إلى  لفت مصطفى  وقد 
»الريف  هي  كبير،  بشكل  المرض  فيها 
الكسرة،  منطقة  مثل  الزور،  لدير  الغربي 
اإلصابات  بعض  وهناك  صعوة«،  وناحية 
في الرقة والطبقة، وأن معظم مناطق انتشار 
المرض تكون على مجرى نهر الفرات، كما 
أن سبب وجود اإلصابات في  أكد مصطفى، 
من  أتت  التي  الخضار،  تناول  هو  الحسكة، 

مناطق تفشي المرض إلى الحسكة.
سريع  الكوليرا  مرض  أن  مصطفى،  وبيّن 
إلى  يؤدي  قد  خطير،  مرض  وهو  االنتشار، 
موت الشخص المصاب خالل ساعات، ما لم 
كبيرة،  مخاوف  »هناك  وقال:  معالجته،  يتم 
سرعة  بسبب  وذلك  المرض،  هذا  بشأن 
السريع،  الطبي  التدخل  وضرورة  انتشاره، 
الحاد  إلى الجفاف  الكوليرا يؤدي  ألن مرض 
الوفاة،  إلى  يؤدي  وقد  ساعات،  للجسم خالل 
ما لم يحصل المصاب على الرعاية الطبية«.

شمال  في  الصحة  هيئة  إمكانات  وحول 
وشرق سوريا، لمواجهة مرض الكوليرا، نوه 
المرض  تعرف  الصحة  هيئة  بأن  مصطفى 
معالجة  تستطيع  كلها  الطبية  والكوادر  جيداً، 
المرض،  انتشار  ستواجه  وبأنها  المرض، 
»مرض  لديها:  المتوفرة  اإلمكانات  بحسب 
معالجته  وطرق  قديم،  مرض  الكوليرا 
معروفة، وليس كوباء كورونا، يوجد غموض 

المرض  انتشر  إذا  ولكن  عالجه،  طريقة  في 
بشكل واسع سيتسبب ذلك بكارثة حقيقة، لعدم 
عن  تعجز  الكبيرة  فالدول  اإلمكانات،  وجود 

مواجهة الكوليرا، إذا انتشرت بشكل كبير«.

طرق الوقاية من الكولريا

أن  مصطفى  بين  الوقاية،  طرق  وحول 
هو  المرض،  من  للوقاية  الوحيد  الطريق 
الخضروات،  وتعقيم  المعقمة،  المياه  شرب 
النظافة  على  والحفاظ  تناولها  قبل  والفواكه، 
من  للوقاية  الصحيح  »الطريق  الشخصية: 
المرض هو االهتمام بالصحة العامة، وشرب 
معقمة،  وفواكه  خضار  وتناول  معقمة،  مياه 
بسبب سرعة انتشار المرض، ال تستطيع هيئة 
الصحة مواجهة المرض وحدها، فيجب على 
في  المساهمة  المواطنين  وعلى  المؤسسات، 
معالجة  طريق  عن  وذلك  المرض،  مواجهة 
وتأمين  الالزمة،  األدوية  وتأمين  المصابين، 
المدن،  نظافة  على  والحفاظ  المعقمة،  المياه 
الملوثة،  بالمياه  المزروعات  سقاية  وعدم 
إجراءات  اتخاذ  المعنية  الجهات  على  فيجب 
صارمة بحق كل من يتسبب بانتشار المرض، 
عن طريق ري المزروعات بالمياه الملوثة«.

والوفيات  االصابات  عدد  أن  بالذكر  والجدير 
لشمال  الصحة  هيئة  بيان  حسب  للمصابين، 

وشرق سوريا هي كالتالي:
ريف  في  مؤكدة  حالة   43 المثبتة:  الحاالت 
دير الزور الغربي، 16 حالة في الرقة، وأربع 
الجزيرة،  في  حالة  و15  الطبقة،  في  حاالت 
في  وفاة  فهي عشر حاالت  الوفاة  أما حاالت 
في  وحالتان  الرقة،  في  وحالتان  الزور،  دير 

الشهبا، وحالتان في الجزيرة. 


