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روناهي/ الرقةـ  يعتبر العم هشام أقدم مصلح 
مهنته  خالل  ومن  الرقة  مدينة  في  ساعات 
الشديد  والرتباطه  الكثير،  ذكريات  يحمي 
بهذه المهنة فإنه يقضي ساعات طويلة في 

إصالحها حتى يسمع دقات عقاربها.

الساعات وإصالحها من  مهنة صناعة  تعد   
الرغم  وعلى  الرقة  مدنية  في  القديمة  المهن 
بسبب  ممارستها  عن  البعض عزف  أن  من 
أن  إال  المدينة  في  حصلت  التي  األوضاع 
المدنية لم تخُل من مزاولين لهذه المهنة ممن 

ارتبط بها واعتبرها جزءاً من حياته.

وهذه المهنة تتطلب دقة في العمل واإلصالح 
األجر  ذات  المهن  من  تعد  أنها  وخاصة 

المحدود.

أبو أحمد أو »هشام محمد وحيد« من سكان 
وستين  ثمانية  العمر  من  يبلغ  الرقة،  مدينة 
عاماً، متزوج ولديه أربعة أوالد وثالثة بنات، 
واآلالت  الساعات  تصليح  مهنة  في  يعمل 
أقدم مصلح ساعات  أحمد  أبو  الحاسبة ويعد 
في المدينة حيث يعمل بها منذ عام 1980 أي 

منذ أربعين عاماً.

ولشدة تعلقه العم هشام بالساعات فإنه يعشق 
صوت عقارب الساعة أثناء تحركها ويقضي 
يقوم  حيث  مهنته  في  يومياً  طويلة  ساعات 
بإعادة تجميع الساعات المعطلة إلى أن يسمع 
صوت دقاتها مجدداً، ويذكر لنا العم هشام أنه 
بينما  يراقبه  والده  جانب  إلى  سنوات  قضى 
تجميع  إعادة  ثم  لتفكيك  معقدة  بعملية  يقوم 

المئات من الساعات .

ذكر:  والده  من  ورثها  التي  مهنته  وعن 

رئيس دائرة اإلفتاء بالشدادي: »االحتالل التركي حول 
مرتزقة الجيش الوطني ألدوات رخيصة لتمرير مخططاته«

تقرير/ سيرين محمد 

المطالبة بحرية القائد أوجالن يف مسرية 
راجلة ضمن حملة »حتمًا سننتصر« 

الشبيبة الثورية تؤكد في 

كونفرانسها الثاني أنها 

ستنتصر حتمًا

جمال عبد السالم... الواقع 
الّثقايف بحاجة لتطوير 

والمسؤولية عظيمة!

االرتباك َيطغى عىل أسواق النفط والعمالت واألسهم 
بعد إصابة ترامب بكورونا

أمينة عمر: »لحماية اإلدارة 
الذاتية علينا تحقيق الوحدة«

خطر تركيا المضمور 
برؤى كردّية...«4

الحزب الجمهوري 
الكردستاين ـ سوريا يندد 

باالعتداء األذربيجاين ـ 
الرتكي عىل أرمينيا

آرين مريكان.... مسرية 
التضحية نحو النصر 

والحرية

لنتعرف عىل أقدم مصلح 
ساعات يف الرقة

 انطلقت الشبيبة الثورية السورية بمسيرة راجلة من مدينة قامشلو إلى مدينة ديرك ضمن حملة »حتماً سننتصر« التي أطلقتها 
منظومة المجتمع الكردستاني الجمعة الثاني من شهر تشرين األول الجاري...«2

أكثر  من  والمثقف  األديب  كان  لطالما 
النخب تأثراً وتأثيراً بالواقع الُمعاش، وأحد 
وآماله  المجتمع  هموم  عن  المعبرين  أهم 
شعرية  بألوان  قريحته  فتفيض  وآالمه، 
شعبه  باسم  الناطق  فهو  راقية،  وأدبية 
بفكره  الذي  الشخص  وهو  جلدته،  وأبناء 
ويخرجهم  وينورهم  يحميهم  لهم  وتثقيفه 

من الظلمات الى النور...8

سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  أكدت 
التركية  الدولة  بأن  عمر  أمينة  الديمقراطية 
المحتلة تحاول بشتى الوسائل إفشال االتفاق 
يجب  »لذا؛  وأضافت:  الكردي.  ـ  الكردي 
وقطع  الكردية  الوحدة  لتحقيق  اإلسراع 
وناشدت  التركية«.  التدّخالت  أمام  الطريق 
القيام  في  كافة  السوريّة  السياسية  األطراف 
مسؤولية  أمام  كونهم  اإلنساني؛  بواجبهم 
تاريخية من أجل إنقاذ سوريا وإنهاء مأساة 

السوريين وبأسرع وقت ممكن...«4

ما أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
عن إصابته بكورونا حتى بدأت أسعار النفط 
أسواق  وشهدت  سلباً،  بالتأثر  واألسهم 

العمالت الكثير من التخبط في أدائها...«2

التركي   - األذربيجاني  بالهجوم  تنديداً 
قره  في  الحمراء  كردستان  منطقة  على 
الجمهوري  الحزب  نظم  األرمينية؛  باغ 
من  الثاني  الجمعة  سوريا  الكردستاني 
احتجاجية  وقفة  الجاري  األول  تشرين 
األمم  منظمة  مقر  أمام  البيان  وقراءة 

المتحدة في حي السياحي بقامشلو...«2 

آرين ميركان اسم دّونه التاريخ على صفحاته 
حر،  وطن  أجل  من  والفداء  للتضحية  كرمز 
فهذه البطلة جعلت من جسدها شعلة أشعلت 

بها راية الحرية...«3

 حركة الشبيبة الثورية السورية أكدت من 
على  االستمرار  الثاني  كونفرانسها  خالل 
نهج وفلسفة القائد عبدهللا أوجالن وحماية 
تصعيد  خالل  من  الثورة  وقيم  مكتسبات 
الشهداء،  مقاومة  بروح  الثوري  النضال 
باألرض  التشبث  ضرورة  على  وشددوا 
التركي  االحتالل  دولة  تهديدات  ومواجهة 

بمعنويات عالية وإرادة حرة...«6

فايز السراج .... استقالة أم إقالة؟!
اتفق عليه  الحكومة تسير في منحى مختلف عما  بعد أخذت هذه  فيما  لكن 
الليبي  الوطني  للجيش  العام  القائد  حفتر  خليفة  بالمشير  حدا  مما  الفرقاء, 
المدعوم من مجلس النواب الليبي في طبرق والذي تسيطر قواته على معظم 
أراضي ليبيا من الشرق حتى الجنوب وجزء من الغرب أيضاً, إلى االنسحاب 
من هذه التشكيلة الحكومية التي أصبحت تسير وفق مشيئة وأجندات الغير 

وعلى وجه الخصوص تركيا وقطر...«9

عملت دولة االحتالل التركي منذ الوهلة األولى 
للحراك الشعبي السوري والذي كان يبحث عن 
متطلبات محقة آنذاك, على التغلغل في عمق 
في  وأجنداتها  مصالحها  لتمرير  الحراك؛  هذا 
االستعمارية  مخططاتها  ولتنفيذ  المنطقة 
يحقق  قد  ديمقراطي  مشروع  أّي  وإفشال 

مطالب الشعب...«2

بالدرجة  وراثية  أسباب  له  بالمهنة  تعلقي 
األولى،وألنها رائعة تتطلب لحظات اختالء 
حرفة  هي  عميق،  وتفكير  وتركيز  وصفاء 

رائعة لكنها غير سهلة بالمرة.

هذه  إعادة  بعملية  يستمتع  أنه  وأضاف 
الساعات للعمل مرة أخرى.

وعلى الرغم من التطور التكنولوجي إال أن 
ذلك لم يحد من مهنة العم هشام فإنه أكد بأن 
زبائنه يجلبون له ساعات عمرها العشرات 
العم  إلى  وينظرون  ليصلحها،  السنين  من 
هشام على أنه حامي ذكرياتهم وليس مجرد 

ساعاتي يصلح ساعاتهم القديمة. 

أحد  يمارس مهنته في  الساعاتي هشام  كان 
الكبير  للمسجد  التابعة  األوقاف  محالت 
الرصيف  يفترش  فهو  اآلن  أما  المدينة  في 
إلكمال عمله بسبب أعمال الصيانة التي تقوم 
المدينة حيث سيعود  في  االوقاف  دائرة  بها 

لمحله عند انتهاء العمل منها.

فقط  ليس  أحمد  أبا  أن  بالذكر  والجدير 
مصلح للساعات فهو يصلح اآلالت الحاسبة 

وشواحن الطاقة وألعاب األطفال.

هشام محمد وحيد

مهرجان ليلون بأعين 
المثقفين والمشاركين

فعاليات  تتداول  اإلعالمية  األوساط  مازالت 
مهرجان ليلون السينمائي األول الذي اختتم يوم 
األحد 2020/9/27م بمخيمات مهجري عفرين 
والحصار  اإلمكانيات  قلة  وبرغم  كبير،  بنجاٍح 
تاريخية  خطوة  اعتبر  الوطن  عن  البعد  وآالم 
ورسالة تحمل في طياتها الثقافة وتقبل الثقافات 

وتدعو للسالم...«8
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بالهجوم  تنديداً   - عزيز  عادل  قامشلو/ 
كردستان  منطقة  على  التركي   - األذربيجاني 
الحزب  نظم  األرمينية؛  باغ  قره  في  الحمراء 
الثاني  الجمعة  سوريا  الكردستاني  الجمهوري 
احتجاجية  وقفة  الجاري  األول  تشرين  من 
المتحدة  األمم  منظمة  مقر  أمام  البيان  وقراءة 

في حي السياحي بقامشلو. 
)كردستان  إسقاط  »منذ  البيان:  نص  في  وجاء 
في  نيسان عام 1929  الثامن من  في  الحمراء( 
ناكورنو قراباغ؛ شهد هذا اإلقليم صراعاً دموياً 
تدمير  عن  ونجمت  وأرمينيا،  أذربيجان  بين 
بلغت  الذين  الكرد  سكانها  وتهجير  المنطقة، 
التي  أذربيجان  دولة  قبل  من   ،%72 نسبتهم 
تحول  سياسة  تطبيق  على  طويلة  لعقود  عملت 
إلى ساحة صراع وتدمير، وتغيير  المنطقة  هذه 
وخالل  واحتاللها،  والقومية  الثقافية  هويتها 
1991 استعادت دولة أرمينيا هذه المنطقة، ونجم 
عن إقامة جمهورية لجين الكردية عام 1992، 
إال أن التحرك األذربيجاني باتجاه تدمير المنطقة 
لم يتوقف، ليصبح هذا اإلقليم منطقة نزاع وحرب 

مفتوحة.
تحركاً  المنطقة  تلك  تشهد  مرحلة  كل  في 
وإعادة  واالستقرار،  األمن  لزعزعة  أذربيجانياً 
ذلك  في  دعمتها  حيث  البنادق،  فوهات  تشغيل 
بداية  مع  بدورها  تفننت  التي  التركية  األنظمة 
القرن العشرين بتصفية األرمن والكرد والسريان 
واآلشوريين وارتكاب المجازر المليونية بحقهم. 
من  متجدد  اعتداء  من  األيام  هذه  يحصل  وما 
من  مباشر  وبدعم  األذربيجاني  النظام  قبل 
بها  يهدد  جديدة  حلقة  إال  هي  ما  التركي  النظام 
االستقرار والسالم، حيث يتحرك النظام التركي 
بعدد  والتوتر  األزمات  وخلق  جبهات  عدة  في 
حيث  األوسط،  الشرق  في  والمناطق  الدول  من 
لكردستان  واسع  غزو  بتنفيذ  النظام  هذا  استهل 
وجرابلس  عفرين  مناطق  تشهده  وما  سوريا، 
من  أبيض  وتل  كانيه  وسري  وإعزاز  والباب 
المتطرفة  الجماعات  ترتكبها  منظمة  جرائم 
لالئتالف المعارضة السوري وبدعم مباشر من 
التركي  التدخل  جانب  إلى  التركي،  االحتالل 
في ليبيا لضرب الشعب العربي ببعضه البعض 
قيادة  وكذلك  طرابلس،  في  المتطرفين  ودعم 
الغزو إلقليم كردستان العراق واحتالل العشرات 
من القرى إلقامة قواعد عسكرية عليها، إضافة 
إلى تحويل المنطقة الكردية في تركيا إلى ساحة 
بحق  الممنهج  واالعتقال  والقتل  عرقية  تصفية 
الشعب الكردي، وصوالً إلى خلق إشكاليات في 
اليونان  واستقرار  أمن  وتهديد  المتوسط  شرق 

وقبرص واالتحاد األوروبي.
المجموعات  التركي  النظام  استخدم  وقد 
ترتكب  والتي  السورية  للمعارضة  المرتزقة 
الكردي  الشعب  العرقية بحق  الجرائم والتصفية 
تم  حيث  سوريا،  بشمال  المحتلة  المناطق  في 

استخدامهم لتدمير سوريا وتقسيمها واتباع جزء 
في  استخدامهم  وبعد  التركي.  باالحتالل  منها 
السيناريو  التركي  النظام  يكرر  الليبية،  الحرب 
نفسه؛ الستخدامهم في الحرب األذربيجانية ضد 

الشعب األرمني.

أيها األخوة واألخوات

إن ذهنية النظامين التركي واإليراني في محاربة 
والسريان  واألرمن  الكرد  من  المنطقة  شعوب 
النظام السوري الذي بدوره  والعرب إلى جانب 
سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  مكونات  يهدد 
للشعب  المشروعة  الحقوق  إنكار  في  ويستمر 
الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، هذه 
على  كبيراً  تشكل خطراً  التي أصبحت  األنظمة 
مستقبل الشرق األوسط، ويتطلب ذلك وقفة دولية 
إلى جانب المنظمات الحقوقية واإلنسانية والدول 
التسلطية  العقلية  هذه  توسع  وقف  في  الكبرى 
واالستبدادية المتعطشة للقتل والدماء، ومثال ذلك 
التوحش الذي ظهر به منظمة داعش اإلرهابية، 

وتناغمها مع هذه األنظمة اإلجرامية.

أيها السادة
إننا في الحزب الجمهوري الكردستاني ـ سوريا، 
األرميني  الشعب  مع  تضامننا  لنعلن  اليوم  نقف 
األذربيجاني  العدوان  وجه  في  أرمينيا،  وكرد 
السافر بدعم مباشر من النظام التركي الذي بات 
مهمته إشعال الحروب وخلق بؤر التوتر ساعياً 
إلعادة إحياء السلطنة العثمانية على حساب حرية 

الشعوب. 
أرمنية  أرض  هي  كرباخ  ناغورني  منطقة  ان 
تاريخياً وأغلب سكانها من الشعب الكردي الذي 
عاش برفاه وأمان في ظل النظام األرميني طيلة 
في  السلطة  أقدمت  أن  إلى  السابقة،  السنوات 
أرض  كرباخ  ناغورني  بأن  بادعاء  أذربيجان 
الدولي  للقانون  واضح  تحدي  في  أذربيجانية 
الحدودية  المناطق  تعتبر  التي  األممية  والشرائع 
مناطقة آمنة، وحيث أن ناغورني كرباخ منطقة 
وأي  آمنة،  تكون  أن  يجب  دولتين  بين  حدودية 
المحاكم  خالل  من  يكون  أن  يجب  عليها  نزاع 

الدولية المتخصصة بهذه القضايا. 
على  نؤكد  هذه،  االحتجاجية  وقفتنا  وخالل  إننا 
والشعب  األرمينية  الدولة  جانب  إلى  وقوفنا 
الكردي في أرمينيا مناشدتنا لمنظمة األمم المتحدة 
ومجلس األمن وجميع المنظمات الدولية بالتدخل 
نطالب  كما  الغاشم.  العدوان  هذا  لوقف  السريع 
ومجموعاته  التركي  االحتالل  قوات  بسحب 
الفوري  باالنسحاب  لالئتالف  التابعة  المرتزقة 
سري  »عفرين،  المحتلة  الكردية  المنطقة  من 
كانيه، تل أبيض، قباسيين«، والكف عن زعزعة 

أمن واستقرار دول الجوار«. 

الثورية  الشبيبة  انطلقت   - قامشلو  روناهي/ 
السورية بمسيرة راجلة من مدينة قامشلو إلى 
مدينة ديرك ضمن حملة »حتماً سننتصر« التي 
الجمعة  الكردستاني  المجتمع  منظومة  أطلقتها 

الثاني من شهر تشرين األول الجاري.
أوجالن  هللا  عبد  للقائد  الحرية  حملة  إطار  في 
على  التركي  االحتالل  دولة  بهجمات  وتنديداً 
الشبيبة  اتحاد  انطلق  كردستان؛  باشور  مناطق 
الثورية السورية بمسيرة راجلة من ملعب الشهيد 

هيثم كجو بمدينة قامشلو تجاه ديرك.
تناول في مضمونه  بيان  بقراءة  المسيرة  وبدأت 
المطالبة بحرية القائد أوجالن، ورفع المشاركون 
تندد  وشعارات  أوجالن،  هللا  عبد  للقائد  صوراً 

بسياسة المحتل التركي.
المسيرة 300 شابة وشاب من مختلف  وضمت 
القائد  بحرية  المطالبة  بهدف  المنطقة؛  شعوب 
عبد هللا أوجالن وتنديداً بالهجمات على أراضي 

كردستان.
وخالل المسيرة الراجلة رددت الشبيبة شعارات 

تطالب بحرية القائد عبد هللا أوجالن، كما نددت 
بالهجمات على منطقة حفتانين بباشور كردستان. 

األمريكي  الرئيس  أعلن  أن  ما   - األخبار  مركز 
بدأت  حتى  بكورونا  إصابته  عن  ترامب  دونالد 
وشهدت  سلباً،  بالتأثر  واألسهم  النفط  أسعار 

أسواق العمالت الكثير من التخبط في أدائها.

زادت  النفط  على  الطلب  من  التخّوف  وفي ظل 
برنت  خام  وهبط  المئة،  في  ثالثة  عن  الخسائر 
بفعل نبأ إصابة ترامب وتراجع 1.47 سنت أو 
ما يعادل 3.6 في المئة إلى 39.4 دوالر للبرميل 
كذلك  غرينتش.  بتوقيت   6:15 الساعة  بحلول 
تراجع الخام األميركي 1.40 دوالر أو ما يعادل 
3.6 في المئة إلى 37.32 دوالر، حسبما ذكرت 

»رويترز«.
وكان النفط بالفعل منخفضاً بعد أن أخفقت نانسي 
النواب األميركي والبيت  بيلوسي رئيسة مجلس 
الحزبين  بين  اتفاق  إلى  التوصل  في  األبيض 
مساعدات  بشأن  والديمقراطي  الجمهوري 

اقتصادية لتخفيف أثر الجائحة.
األسواق  استراتيجيات  إينس رئيس  وقال ستيفن 
الرئيس  إلى  إشارة  أكسيفي  لدى  العالمية 
األميركي: »يظل النفط الحلقة األضعف في أنباء 
كوفيد إذ أنها تعزز الرأي القائل بأن أي شخص، 

حتى القائد أو الرئيس، معّرض للفيروس«.
السوق اآلجلة  كذلك تراجعت أسعار األسهم في 
األميركيّة بعد إعالن إصابة ترامب بكوفيد-19، 
وتراجع أداء أسواق البورصة واألسواق المالية، 
مقابل  المئة  في  نصف  نحو  الدوالر  قفز  فيما 
الشديدي  والنيوزيلندي  األسترالي  الدوالرين 
التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3 في 
المئة إلى 105.27 للدوالر وهو أعلى مستوياته 
منذ يوم االثنين، وانخفض اليورو 0.3 في المئة 

إلى 1.1716 دوالر.

حيث  الجمعة،  مكاسبه  الذهب  واصل   بينما 
صعد في المعامالت الفورية 0.5 في المئة إلى 
بحلول  )األونصة(  لألوقية  دوالر   1915.34
خسائر  ليمحو  غرينتش،  بتوقيت   6:45 الساعة 

تكبدها في المعامالت المبكرة في آسيا.
لدى  السوق  محللي  كبير  هالي  جيفري  وأرجع 
»تشخيص  إلى  الذهب  أسعار  ارتفاع  »أواندا« 
ارتفاع  في  تسبب  بكوفيد-19  ترامب  إصابة 
فوري كبير ألسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون 

إلى مراكز المالذ اآلمن«.

الحزب الجمهوري الكردستاني ـ سوريا يندد 

باالعتداء األذربيجاني ـ التركي على أرمينيا
المطالبة بحرية القائد أوجالن في مسيرة راجلة ضمن

 حملة »حتمًا سننتصر« 

االرتباك َيطغى على أسواق النفط والعمالت واألسهم بعد 
إصابة ترامب بكورونا

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1087/ لعام 2020م

على السيد: أحمد الحسن بن محمد خير
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /834/ المقامة عليك من السيد: 

محمد الحسن بن محمد خير وكيالً عن فاطمة التمر
بطلب: تصفية تركة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /819/ لعام 2020م

على السيد: أحمد الحسن بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /539/ المقامة عليك من السيد: 

محمد سعيد الكالو بن محمد خير
بطلب: تثبيت شراء أرض

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2053/ لعام /2020 م

على السيد: أحمد حمدو الحسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الخميس الواقع في 2020/10/15 م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيدة: باسمة أحمد الحمادة بطلب: 
تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 2020/1171

المتكونة بين الجهة المّدعية إدريس سيدو بن عارف
والجهة المدعى عليها أحمد الخلف بن زايد 

بموضوع دعوى بيع سيارة
والمقرر جلستها بتاريخ االثنين 2020/10/5

تقرر تبليغ المدعى عليه عن طريق صحيفتكم الموقرة. 
هيئه ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2071/ لعام /2020 م

على السيد: إسماعيل المحمد بن حسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/10/22 م 

لننظر في الدعوى المقامة من السيدة زهرة المحمد بنت 
حسن  بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 995

اسم المطلوب تبليغه: جمعة سليمان الموسى
عنوانه : إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
العاشرة صباحاً من يوم األثنين للنظر في الدعوى المقامة 
عليك من السيد: خطاب العلي حمدي يوم األثنين الواقع في 

2020/10/26
بطلب: تفريغ سيارة

وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /823/لعام 2020م

على السيد أيمن كروم بن محمود
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /769/ المقامة عليك من السيد: عبدالرزاق الخلف 

بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2071/ لعام /2020 م

على السيدة: خديجة المحمد بنت حسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/10/22 م 

لننظر في الدعوى المقامة من السيدة زهرة المحمد بنت 
حسن  بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /902/لعام 2020م

على السيد عاشق األحمد بن فيصل-محمد األحمد بن فيصل- 
فواز األحمد بن فيصل- منار األحمد بن فيصل- هيام األحمد 

بن فيصل- أسماء األحمد بنت فيصل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /216/ المقامة عليك من السيدة: 

جليلة األحمد 
بطلب: إرث 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1457/ لعام /2020 م

على السيد: عماد قص القروش الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين الواقع في 
2020/10/12 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد عطية 

بن إبراهيم بطلب: إخالء مأجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس /2071/ لعام /2020 م

على السيد: صالح المحمد بن حسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/10/22 م 

لننظر في الدعوى المقامة من السيدة زهرة المحمد بنت 
حسن  بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 906

اسم المطلوب تبليغه: عبدالرزاق الرحال بن علي
عنوانه: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
العاشرة صباحاً من يوم االثنين للنظر في الدعوى المقامة 

عليك من السيد: خالد عيسى بن بوزان  يوم األربعاء 
2020/10/14

بطلب: تفريغ سيارة
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 2020/1222

المتكونة بين الجهة المدعية فادية مصطفى 
والجهة المدعى عليها رسول عبد القادر نعمان 

بموضوع دعوى تفريق لعلة الشقاق
والمقرر جلستها بتاريخ االثنين 2020/10/5
تقرر تبليغ المدعى عليه عن طريق الصحيفة.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس دعوى 955

اسم المطلوب تبليغه: حسام المحمود بن تركي
عنوانه: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة العاشرة 
صباحاً من يوم االثنين للنظر في الدعوى المقامة عليك من السيد: مصطفى 

باقي شيحان  يوم االثنين 2020/10/19
بطلب: تسجيل سيارة

وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس /3373/ لعام /2020 م

على السيد: صدام قرنوص العنزي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/10/18 م لننظر 
في الدعوى المقامة من السيد بسام ياسين الخوجة  بطلب: 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2071/ لعام /2020 م

على السيدة: فرحة المحمد بنت حسن الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2020/10/22 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيدة زهرة المحمد بنت حسن  بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في 

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /903/لعام 2020م

على السيد: عاشق أحمد بن توم – غازي عاشق بن توم – فاطمة الجاسم 
بنت شيخو – زينة األحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
/10/ من يوم األربعاء 2020/10/7

للنظر بالدعوى أساس /1037/ المقامة عليك من السيد: إبراهيم حاج 
ديبو

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

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس /2071/ لعام /2020 م

على السيد: بشير المحمد بن حسن الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2020/10/22 م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة زهرة المحمد 

بنت حسن  بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس /2823/ لعام /2020 م

على السيد: رداد عبد الملك الهملية الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/10/18 م لننظر 
في الدعوى المقامة من السيدة: يسرى شيخ صعب بطلب: 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1095/ لعام 2020م

على السيد عبد الدرويش بن حسن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /961/ المقامة عليك من السيد: 

عبدهللا األحمد بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعيه في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس /2071/ لعام /2020 م

على السيد: فاطمة المحمد بنت حسن الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2020/10/22 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد زهرة المحمد بنت حسن  بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في 

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

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس /2532/ لعام /2020 م

على السيد: طه حبيب الفارس الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2020/10/18 م لننظر في 
الدعوى المقامة من السيد: كحولة الزكروط  بطلب: 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /981/لعام 2020م

على السيد عبدالقادر القاسم بن عبد الستار
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /1065/ المقامة عليك من السيد: 

حسن هويش بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /765/ لعام 2020م

على السيد فهد محمد علي المازرلي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /679/ المقامة عليك من السيد: حسين شيخ 

حسين بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1045/لعام 2020م

على السيد: حسين الحمد الشيخو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /298/ المقامة عليك من السيد: حسن الحسن بن 

علي
بطلب: إساءة أمانة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /903/لعام 2020م

على السيد عاشق أحمد بن توم – غازي عاشق بن توم – 
فاطمة الجاسم بنت شيخو – زينة األحمد بنت فيصل 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 
تمام الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4

للنظر بالدعوى أساس /2016/ المقامة عليك من السيدة: 
جليلة األحمد
بطلب: إرث

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
الغرفة األولى

الجهة المدعية: محمد محمود قادر- بوطان غربي كومين الشهيد 
حزيمة  الجهة المّدعى عليها:  1ـ آزاد جمعة بن رمضان – 

بوطان غربي كومين الشهيد حزيمة. 2ـ علي النمر بن حمود - 
مقيم خارج مناطق اإلدارة الذاتية موضوع الدعوى: تسجيل مركبة 

نوع شاحنة صغيرة ـ فاو لون أبيض رقم اللوحة /427342/ 
وبعد المناقشة ترى الهيئة بأن طلبه جدير بالقبول وعليه ولِما 
تقّدم وبعد المداولة والمناقشة فأن الهيئة تقرر ما يلي: 1-إلزام 
مديريّة المواصالت في إقليم الفرات )كوباني( بتسجيل السيارة 

موضوع الدعوى على اسم المدعي محمد محمود قادر أصوالً 2- 
تثبيت عقد البيع والشراء الحاصل بين كل من المدعي )المشتري(
محمد محمود قادر والمدعي عليه )البائع( آزاد جمعة بن رمضان 

وإلزام الطرفين بما ورد فيه أصوالً  3- تضمين المدعي بكافة 
الرسوم والمصاريف

مذكرة دعوى
بالغ رقم /802/لعام 2020م

على السيد عثمان خليل بن موسى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /739/ المقامة عليك من السيد: 

محمود حسن بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة- 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /854/لعام 2020م

على السيد ياسين عبد الحاج عبيد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /825/ المقامة عليك من السيد: عبداللطيف 

المحمد العامر
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس /3607/ لعام /2020 م

على السيد: وليد عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األثنين الواقع في 2020/10/12 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: خديجة عبدالرحمن الحمد بطلب: حصة إرثية وإن لم تحضر 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3607/ لعام /2020م

على السيدة: لمياء عبد الرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين 
الواقع في 2020/10/12 م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة: 

خديجة عبدالرحمن الحمد بطلب: حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /3607/ لعام /2020 م
على السيد: خالد عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2020/10/12 م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة: خديجة 

عبدالرحمن الحمد بطلب: حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /835/لعام 2020م
على السيد محمد أحمد األحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
/10/ من يوم األحد 2020/10/4

للنظر بالدعوى أساس /789/ المقامة عليك من السيد: زكريا الجاسم بن 
عبدهللا

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

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /905/لعام 2020م

على السيد محمد طالب بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /921/ المقامة عليك من السيد: خليل علي الخلف 

بطلب: تثبيت بيع سيارة- 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 942

اسم المطلوب تبليغه: محمد عبدهللا الحمدوش
عنوانه: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة العاشرة 
صباحاً من يوم األثنين للنظر في الدعوى المقامة عليك من السيد: صالح 

حاجو حسن  يوم األثنين 2020/10/19
بطلب: تفريغ سيارة

وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1009/ لعام 2020م

على السيدة مايا معاش بنت حمو- عائشة معاش بنت 
حمو

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ من يوم األحد 2020/10/4
للنظر بالدعوى أساس /1115/ المقامة عليك من 

السيد: سليمان معاش بن أنور
بطلب: تثبيت بيع أرض

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3445/ لعام /2020م

على السيد: لؤي محمد سويد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين الواقع في 
2020/10/5 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد علي نورالدين 

صادق  بطلب: حجز احتياطي وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس \989\ لعام 2020
طالب التبليغ: منذر محمد باكير 

المطلوب تبليغه: عصمت عبدالقادر شيخو
الموضوع: تسجيل سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من يوم 
األربعاء بتاريخ 8/10/2020

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3623/ لعام /2020 م

على السيد: محمد عبود المواس الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2020/10/15 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد فراس سويحة بن عدنان  بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة وإن لم 

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

مذكرة دعوة صادرة عن هيئة التمييز في الرقة
رقم الدعوى 312 لعام 2020

اسم المطلوب محمد بن محسن القنبر
إن موعد النظر في الدعوى المميز على عبد المجيد الحواس 

بطلب استرداد حيازة هو يوم األربعاء في 2020/10/21 في الساعة 
العاشرة صباحاً فتدعوك هيئة التمييز في الرقة أن تحضر بنفسك أو 

ترسل وكيالً عنك وإال ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

رئيس دائرة اإلفتاء بالشدادي: »االحتالل التركي حّول مرتزقة 
الجيش الوطني ألدوات رخيصة لتمرير مخططاته«

أسباب العطش المستمر
الجسم  بها  يقوم  التي  الوسائل  أحد  العطش  يُعتبر 
السوائل في  كافية من  بالتعبير عن عدم وجود كمية 
داخله أو عن حالة الجفاف في الجسم، فهي ردّة فعل 
أو  بدني  مجهود  بممارسة  القيام  عند  تحدث  طبيعية 
الجسم  من  السوائل  وفقدان  كبير  بشكل  التعرق  عند 
بشكل كبير كما في الحّر الشديد وعدم الحصول على 
توجد  ولكن  اليوم،  السوائل خالل  من  الكافية  الكمية 
بعض الحاالت المرضية التي تتسبب بفقدان السوائل 

من الجسم.

حاالت تسبب الشعور بالعطش

في  تتسبب  التي  األمراض  أشهر  أحد  السكري:  ـ 
الشعور بالعطش المستمر هو السكري فيعاني مرضى 
السكري في العادة من الشعور بالعطش الشديد نتيجة 

لفقدان السوائل من الجسم بكميات كبيرة نتيجة مرض 
السكري ونتيجة مدّرات البول التي يتم إعطاؤها في 
مدّرات  فتعمل  أخرى  حاالت  وفي  الحالة  هذه  مثل 
البول على فقدان السوائل بشكل كبير جداً والتي يجب 
كافية من  الحصول على كمية  تعويضها عن طريق 

السوائل.
ارتفاع درجة الحرارة: كما يحدث الجفاف في الجسم 
ارتفاع  حاالت  في  بالعطش  بالشعور  يتسبب  الذي 
درجة حرارة الجسم إّما بسبب النشاط البدني أو بسبب 
ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرض للشمس بشكل 
مباشر أو بسبب حاالت مرضية كالحمى ففي مثل هذه 
الذي يعمل على خفض  العرق  الحاالت يزداد إفراز 
درجة حرارة الجسم، ونتيجة إلفرازات العرق بشكل 
كبير والتي ينتج عنها فقدان السوائل من الجسم يحدث 
كمية  على  الحصول  عدم  حال  في  بالعطش  الشعور 

كافية من السوائل للتعويض عن النقص.
الحاالت  في بعض  العطش  يحدث  قد  نفسيّة:  حاالت 

هذه  مثل  عالج  ويكون  معينة  نفسية  لحاالت  نتيجة 
في  بكثرة:  األمالح  تناول  نفسياً.  عالجاً  الحاالت 

بعض الحاالت التي يزداد فيها الشعور بالعطش يكون 
كبعض  كبيرة  بكميات  األمالح  تناول  فيها  السبب 
األمالح  من  كبيرة  كمية  على  تحتوي  التي  األطعمة 
المثال ففي مثل هذه  المالحة على سبيل  كالمكسرات 
تركيز  ازدياد  نتيجة  بالعطش  الشعور  ينشأ  الحاالت 
تقليل  أجل  من  للسوائل  وحاجته  الجسم  في  األمالح 
تراكيز األمالح في الجسم. نقص كمية الدم: في بعض 
كمية  لنقص  نتيجة  بالعطش  الشعور  يحدث  الحاالت 
المثال  سبيل  على  النزيف  كحاالت  الجسم  في  الدّم 
كمية  وجود  إلى  الجسم  في  الدّم  كمية  نقص  فيؤدي 
قليلة من الدّم يصعب على القلب ضّخها إلى مختلف 
من  بالعطش  الشعور  إلى  يؤدي  مّما  الجسم  مناطق 
أجل الحصول على السوائل الالزمة لتعويض النقص 
عدم  فإّن  الحاالت  هذه  مثل  وفي  الدّم،  كمية  وزيادة 
التدخل الطبي يؤدي إلى حصول الوفاة بسبب نقص 

كمية الدّم في الجسم.

إعالنات

االحتالل  دولة  عملت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الشعبي  للحراك  األولى  الوهلة  منذ  التركي 
السوري والذي كان يبحث عن متطلبات محقة 
الحراك؛  هذا  عمق  في  التغلغل  على  آنذاك, 
لتمرير مصالحها وأجنداتها في المنطقة ولتنفيذ 
مشروع  أّي  وإفشال  االستعمارية  مخططاتها 

ديمقراطي قد يحقق مطالب الشعب.
بمجموعات  بالزج  التركي  االحتالل  دولة  بدأت 
ورايات  مسميات  عدة  تحت  المتطرفين  من 
أبرزها مرتزقتي داعش والنصرة  مختلفة؛ كان 
والتي عملت منذ بداية األزمة السورية في آذار 
من العام 2011 على اعتماد نهج القتل والتكفير 
والتنكيل باسم اإلسالم, والبعث بمقدساته لخدمة 
المنطقة  الحتالل  الطامحة  التركية  األجندات 
وطمس هويتها وتغيير ديمغرافيتها والذي تجلى 
في المناطق التي احتلتها »عفرين وإعزاز وتل 
حيث  وجرابلس«،  وإدلب  العين  ورأس  أبيض 
التركية  بالعملة  التعامل  على  األهالي  أجبرت 

وفرض التعليم باللغة التركية ورفع العلم التركي 
على الدوائر الرسمية والمدارس وتغيير التركيبة 
دائرة  رئيس  بحسب  المحتلة  للمناطق  السكانية 

اإلفتاء في الشدادي أحمد األسعد.

يجب محاسبتها عىل جرائم الحرب 
وعدم االكتفاء باإلدانة

االحتالل  دولة  أنه يجب محاسبة  األسعد  وأشار 
التركي والمرتزقة التابعة له مما يسمى بالجيش 
الوطني على الجرائم التي ارتكبوها بحق أهالي 
على  تخفى  تعد  لم  التي  الجرائم  وهذه  المنطقة, 
أحد وتبين ذلك من خالل اعتراف األمم المتحدة 
تحرك  ضرورة  إلى  مشيراً  الجرائم,  بتلك 
السورية  الدماء  شالل  إليقاف  الدولي  المجتمع 
عدم  على ضرورة  وشدد  المحتلة,  المناطق  في 
جوع,  عن  تغني  وال  تسمن  ال  بإدانات  االكتفاء 

على  فعلي  شيء  بعمل  المتحدة  األمم  مطالباً 
األرض يوقف آلة القتل التركية.

الجيش الوطني أداة تركية لرشعنة 
وجودها عىل األرض السورية

الوطني  بالجيش  يسمى  ما  »إن  األسعد:  وقال 
لتنفيذ  تركيا  تستعملها  أداه  إال  ليس  السوري 
المنطقة  شعوب  بحق  اإلجرامية  مخططاتها 
دعمها  بحجة  األرض  على  وجودها  ولشرعنة 
المحتلة  المناطق  جعل  تحاول  حيث  للسوريين, 
الثانية  إسكندرون  لواء  السورية  األراضي  من 
التي  الممنهج  التتريك  سياسة  فرض  خالل  من 

باتت واضحة للعلن.

تحاول التخلص من الجيش الوطني 
عرب زجه يف الرصاعات اإلقليمية

االحتالل  دولة  »تحاول  األسعد:  وأضاف 
الوطني  الجيش  مرتزقة  من  التخلص  التركي 
وتحويلهم  اإلقليمية  الصراعات  في  زجه  عبر 
بإرسال  قامت  حيث  مأجورين,  مرتزقة  إلى 
جانب  إلى  للقتال  ليبيا  إلى  منهم  كبيرة  أعداد 
حكومة الوفاق الالشرعية تحت إغراءات مالية 
شهرياً.  أمريكي  دوالر   /2000/ إلى  تصل 
وإرسالهم للقتال إلى جانب أذربيجان في حربها 
ضد أرمينيا في حرب ال ناقة وال جمل لهم فيها 
وجعلهم كحجر الشطرنج يتحكم بهم أردوغان 

كيفما ومتى شاء. 
وذكرت تقارير إعالمية إرسال دولة االحتالل 
الجيش  من  سوري  مرتزق   /4000/ التركي 
وأكد  أذربيجان  جانب  إلى  للقتال  الوطني 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان هذه األخبار 
عبد  رامي  له  الرسمي  الناطق  لسان  على 
الرحمن. وذكر أن المرتزقة من فصيل السلطان 
الخامسة  والفرقة  شاه  سليمان  وفصيل  مراد 

التابعين لمرتزقة  الجيش الوطني قد نقلوا عبر 
المطارات التركية إلى األراضي اآلذرية. 

على  األنباء  هذه  األرمنية  الحكومة  وأكدت 
وظهور  لها,  التابعة  الرسمية  اإلعالم  وسائل 
صور وتسجيالت مصورة للمرتزقة السوريين 
من على جبهات القتال مع أرمينيا مكذبة بذلك 
نفت  قد  كانت  التي  الرسمية  األناضول  وكالة 

الخبر في وقت سابق.

أحمد  الشدادي  في  اإلفتاء  دائرة  رئيس  ودعا 
السوريين  المرتزقة  حديثه  نهاية  في  األسعد  
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  بهم  المقرر 
لتركيا  السماح  وعدم  رشدهم,  إلى  العودة 
مخططاتها  لتمرير  رخيصة  أدوات  بجعلهم 
المشاكل  أن  على  منوهاً  االستعمارية, 
الداخلية تحل عبر الحوار السوري ـ السوري 
وبمشاركة كل األطراف السورية ودون تدخل 

خارجي من أي جهة كانت.
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ألشهر,  دام  توقف  بعد  ـ  الشدادي   / روناهي 
األنشطة الرياضية تعود للشدادي بخجل في ظل 
في  والرياضة  الشباب  لجنة  من  الدعم  غياب 
االشتراكات  على  واالعتماد  الشدادي,  مجلس 

من قِبل الرياضيين في الفرق.

منذ شهر آذار الفائت وإلى اآلن توقفت النشاطات 
بسبب  الجزيرة،  إقليم  في  لمرتين  الرياضية 
جائحة كورونا، وغابت لجنة الشباب والرياضة 
ذلك  منذ  المشهد  الشدادي عن  ناحية  في مجلس 
وسط  بها  الخاصة  النشاطات  وتوقفت  الحين، 

استياء من رياضيي الناحية.

انطالق أول دوري بعد الحظر

وبعد قطع األمل من القائمين على الرياضة في 
المنطقة  في  الرياضيين  توجه  البطوالت  إقامة 
لرياضتهم،  الحياة  بإعادة  أنفسهم  على  لالعتماد 
بهذا  بحيث حدثنا  القدم،  كرة  كانت من  والبداية 
»بدأت  قائالً:  الدخيل  إبراهيم  الالعب  الصدد 
للسداسيات منذ  القدم  منافسات أول دوري لكرة 
توقف األنشطة الرياضية في شهر آذار المنصرم 
بسبب قرار تعليق النشاطات الرياضية وتطبيق 

الحظر الكلي«.
مناطق  مختلف  من  فريقاً   )12( أن  وأشار 
الناحية شاركوا في الدوري ووزعوا على ثالث 
أربع فرق في كل مجموعة,  بمعدل  مجموعات 
وسيستمر الدوري لمدة )15( يوماً وسيتم تكريم 

بطل الدوري في ختام البطولة.

عودة الرياضة مبجهود شخيص

جاءت  للرياضة  الحياة  عودة  أن  الدخيل  ونوه 
ظل  في  الالعبين  بعض  من  شخصي  بمجهود 
الغياب التام للجنة الشباب والرياضة في مجلس 

ناحية الشدادي.
المتواجدة  الفرق  بين  التنسيق  تم  بأنه  وأضاف 
في الناحية والريف التابع لها لتنظيم دوري لكرة 
القدم للسداسيات، والذي يقام على أرضية ملعب 
الشهيد عزيز عرب الذي كانت قد افتتحته لجنة 

الشباب والرياضة في العام 2018.
»أن  الدخيل  إبراهيم  الالعب  حديثه  واختتم 
الجوائز التي ستتقدم للفريق الفائز وأفضل هداف 
وأفضل حارس ستكون على نفقة الفرق المتنافسة 
حيث جمعت اشتراكات بمعدل 5000 ل.س من 
لتكون على شكل جوائز ستُمنح من  فريق،  كل 

قبل منظم الدوري في نهاية البطولة.

متنيات لتوسيع النشاط الريايض 

اما الالعب بسام اإلبراهيم فتمنى أن يكون هناك 
دور فعال أكثر من قبل لجنة الشباب والرياضة 
في الشدادي من خالل دعم النشاطات في الناحية 
منافسات  ليشمل  الرياضي  النشاط  وتوسيع 

أو حتى على  الجزيرة  إقليم  تكون على مستوى 
مستوى مناطق شمال وشرق سوريا, فضالً عن 
تشجيع ودعم كافة النشاطات الرياضية المختلفة 
وافتتاح منشآت رياضية جديدة وترميم المالعب 
الناحية  في  الموجودة  الفرق  وتنظيم  وتعشيبها، 
مباشر  بشكل  للجنة  تتبع  رسمية  قوائم  ضمن 
تمثيل  بهدف  أخرى،  لرياضات  الفرق  واعتماد 
حدود  خارج  تقام  التي  البطوالت  في  الشدادي 

الناحية.

غياب الدعم ..سبب اختفاء
 األنشطة الرياضّية 

الشباب  للجنة  المشترك  الرئيس  علل  وبدوره 
حارث  الشدادي  ناحية  مجلس  في  والرياضة 
»ن  قائالً:  والدعم  األنشطة  غياب  العزاوي 
المنصرمة  الفترة  في  الرياضية  األنشطة  غياب 
توقفت  بحيث  كورونا  فيروس  األول  سببه  كان 
النشاطات في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، 
أما في فترة ما بعد الحظر فالسبب الرئيسي هو 
غياب الدعم من قبل لجنة الشباب والرياضة في 

مقاطعة الحسكة«.
في  دوريات  عدة  نظموا  أنهم  العزاوي  ولفت 
القدم والكرة  مرحلة ما قبل الحظر أللعاب كرة 
خالل  من  ذاتية  بجهود  كانت  ولكنها  الطائرة، 
في  المشاركة  الفرق  قبل  من  االشتراكات  جمع 

البطوالت.
وأكد العزاوي أنهم في حال توفر دعم كافي للجنة 
في الفترة المقبلة سيعملون بشكٍل كبير على إعادة 

الرياضة إلى رونقها السابق.

االتحاد  قبل  من  األجسام  لكمال  بطولة  أقيمت  ـ 
الرياضي بدير الزور، وبمشاركة سبعة العبين 
العسكر ومحمد  المدربين أسامة  وتحت إشراف 

قره بيت، وأشرف على تحكيم البطولة الحكام:
عمار العسكر وتيسير البرجس وعمار الحاظري 
وبدأت البطولة بعرض جماعي وبعدها عرض 
بالمركز  وفاز  فردي،  عرض  تاله  ثم  زوجي 
األول الالعب ماهر جدوع والمركز الثاني قاسم 
العساف والمركز الثالث أسامة المصطفى الذين 

تم تكريمهم في ختام البطولة.
للعبة  بطولة  الفردية  األلعاب  مكتب  يقيم  ـ 
فمن  كوباني  في  والشباب  للرجال  الشطرنج 
الرياضي  المجلس  مراجعة  االشتراك  يود 
الفردية  األلعاب  مكتب  كوباني  مقاطعة  في 
تاريخ  من  وذلك  المشاركة  وتثبيت  للتسجيل 
وموعد   ،2020/10/20 2020/1/1ولغاية 
الشباب  هيئة  في مقر  البطولة 2020/10/25، 

و الرياضة.
بطولة  بتنظيم  الفردية  األلعاب  لجنة  قامت  ـ 
منبج  نادي  بمشاركة  األثقال  رفع  لرياضة 
ـ  »أشبال  العمرية  للفئات  األثقال  رفع  لرياضة 
تحضيراً  البطولة  هذه  وتأتي  شباب«  ـ  ناشئين 

للمشاركات الخارجية خارج المدينة، وبلغ عدد 
والتي  األوزان  لمختلف  العباً   35 الالعبين 
وصلت لـ110 كغ وأقيمت المنافسات في صالة 
األلعاب الفردية في منبج ووزعت شهادات تقدير 

من قبل لجنة األلعاب الفردية لالعبين المشاركين 
في البطولة.

روناهي / قامشلو

عن  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  أعلن 
حفل  النسائية، ضمن  الكرة  في  األفضل  جوائز 
الجديدة  للنسخة  المجموعات  دور  قرعة  سحب 
أوروبا  أبطال  دوري  من   )2021-2020(

للرجال.
نجمة  هاردر،  بيرنيل  الدنماركية  وتوجت 
في  العبة  أفضل  بجائزة  السابقة  فولفسبورغ 
في  مهاجمة  أفضل  جائزة  نالت  كما  أوروبا، 

القارة العجوز عن الموسم الماضي.
وسجلت بيرنيل هاردر في دوري أبطال أوروبا 
أرسلت  بينما  أهداف(   9(  2020-2019

تمريرتين حاسمتين، بقميص فولفسبورغ.
هدفاً   38 تسجيل  في  هاردر  بيرنيل  ونجحت 
خالل  األلماني  النادي  مع  مباراة   33 خالل 
الموسم الماضي. وانتقلت هاردر من فولفسبورغ 
إلى تشيلسي في أيلول الماضي، بعقد 3 سنوات، 

في صفقة قُدرت بـ 250 ألف جنيه إسترليني.
هيمنة ليون

وحصل الفرنسي جان لوك فاسور، المدير الفني 
أوروبا  في  مدرب  أفضل  جائزة  على  لليون، 
بلقب  التتويج  عقب  الماضي،  الموسم  خالل 

دوري األبطال.
ليون،  العبة  بوهادي،  سارة  الفرنسية  ونالت 
جائزة يويفا كأفضل حارسة مرمى، بعد حصولها 
أوروبا  أبطال  دوري  في  السابع  لقبها  على 

للسيدات مع ليون خالل موسم 2020-2019.
أيضاً،  ليون  نجمة  ريناد،  ويندي  اختيار  وتم 
لقب  حصد  عقب  أوروبا،  في  مدافعة  أفضل 
كما  السابعة،  للمرة  فريقها  مع  األبطال  دوري 

أنها سجلت 5 أهداف في البطولة.
وواصلت سيدات ليون الهيمنة على جوائز يويفا، 
إذ حصدت النجمة األلمانية دزينيفر ماروزسان، 
جائزة أفضل العبة وسط في القارة، عقب الفوز 

بالتشامبيونزليغ للمرة الخامسة في مسيرتها.

روناهي/ قامشلوـ  بهدف تنظيم الحالة الرياضية 
باب  وريفها  الطبقة  في  الرياضي  االتحاد  فتح 
الترخيص لألندية، وفق شروط ومعايير معينة، 
وهي خطوة تأتي في الطريق الصحيح وستمنح 
للتطور  أفضل  دافعاً  المنطقة  في  الرياضة 

واالرتقاء والتنظيم.
وشرق  شمال  في  التراخيص  منح  قضية  بدأت 
العام  في  ذلك  وكان  الجزيرة،  إقليم  من  سوريا 
في  الحالية  الشائكة  القضايا  من  وهي   ،2015
إقليم الجزيرة نفسها بحيث وصل العدد إلى 24 
في  الرياضة  على  كبيراً  عبئاً  ذلك  ليشكل  نادياً 
حقيقية  استقرار  عدم  حالة  تعيش  والتي  اإلقليم 

وأهم األسباب كثرت النوادي.
في منطقة الطبقة يجب االستفادة من تجربة إقليم 
الجزيرة وعدم منح التراخيص لنصل لحالة الكم 
وليس النوعية، فهذا األمر سوف يؤدي بتراجع 
كما  بتقدمها  وليس  الوراء  إلى  هناك  بالرياضة 

من  الترخيص  شروط  وتتضمن  لها،  يراد 
لعبتين  توفر  الطبقة  في  الرياضي  االتحاد  قبل 
جماعتين وثالث ألعاب فردية واحدة منها أنثوية، 
وكل لعبة فئتين، باإلضافة سيتم تخصيص كتلة 
مالية لمساعدة األندية في المستقبل وليس اآلن، 
وللتنويه في إقليم الجزيرة االتحاد الرياضي غير 

ملزم بدعم أي نادي مادياً.
وحتى ساعة إعداد التقرير منح االتحاد الترخيص 
انطالق  وسط  والعجيلي،  الشبيبة  وهما  لناديين 
مكثفة  وجهود  القدم،  كرة  للعبة  تصنيفي  دوري 
المنطقة،  في  المالعب  وبناء  المنشآت  لتأهيل 
وكل هذه الخطوات تصب في مصلحة الرياضة 
من  ملحوظاً  تطوراً  حالياً  تشهد  والتي  بالطبقة 
ترميم  على صعيد  الجوانب وخاصةً  من  العديد 

المنشآت الرياضية.
ل بتاريخ  ُشّكِ واالتحاد الرياضي بالطبقة وريفها 
الرياضية  الحالة  تنظيم  بهدف   ،2018/10/17
في الطبقة، ودفعها نحو األفضل وجاري العمل 
منح  خطوة  وخاصةً  األمر  هذا  على  حالياً 

الترخيص والتي كانت ال بد منها.
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 المرأة
 وفاتورة
النزوح

بكثرة مؤخراً  تفاقمت  التي  النزوح  ظاهرة 
املؤملة  احلرب  نتيجة  كافًة  العالم  في 
األطراف  من  العديد  بني  رحاها  والدائرة 
املتصارعة فيما بينها، ألقت بظاللها على 
أصبحن  اللواتي  النساء  من  العديد  حياة 
القسري  للنزوح  واألخيرة  األولى  الضحية 

بعد أن اضطررن إلى ترك ديارهن. 

ديارها  من  ُشرِّدَت  التي  أو  النازحة  املرأة 
قسراً تتعرض اليوم كما نرى، لشتى أنواع 
مخيمات  في  الالإنسانية  االنتهاكات 
مثل  في  فاملرأة  تقطنها.  التي  النزوح 
لكافة  تتعرض  الصعبة  الظروف  هذه 
االقتصادي  كاالستغالل  االستغالل،  أنواع 
واغتصاب  وحترّش  اعتداء  من  واجلنسي 
وسوء املعاملة، باإلضافة إلى زيادة مخاطر 
العنف بحقها والزواج باإلكراه أو الزواج في 

سنٍّ مبكر. 

العربية  الدول  من  العديد  في  اليوم  نرى 
واألردن  وليبيا  واليمن  والعراق  كسوريا 
ولبنان التي تتواجد فيها عشرات مخيمات 
وبأي  املرأة؟  تعيش  كيف  واللجوء،  النزوح 
اليومّي  قوتِها  على  حتصل  وأساليب  طرق 
أفراد  وحياة  حياتها  متطلبات  وتلّبي 
معلومات  على  نحصل  أننا  عائلتها؟ كما 
من خالل التقارير والتحقيقات الصحافية 
املعاناة  حجم  لنا  وتوضح  تُظِهرُ  التي 
اللواتي  النساء  تلك  لها  تتعرض  التي 
النزوح  على  والنزاعات  احلرب  آلُة  أجبرتّهنَّ 
وترك منازلهن، واضطررن للعيش في هذه 
مقومات  ألبسط  تفتقد  التي  اخمليمات 

احلياة في كثير من األحيان. 

دقيقة  كل  في  النازحات  النساء  تتعرض 
بحيث  نفسي  لعنف  يومي  وبشكل 
تسهم  كبيرة  تغيرات  حياتهن  على  يطرأ 
بتغيير أدوارهن باحلياة، بحيث تصبح املرأة 
النازحة هي املعيل الوحيدة لألسرة واجلهة 
وإدارة شؤونهم  أطفالها  املسؤولة حلماية 
لوحدها، األمر الذي يؤدي إلى خلق مشاكل 
أن  يجب  أنها  وخاصًة  للمرأة  أيضاً  جديدة 
وبيئة  ومحيط  جديد  وسط  مع  تتعامل 
ثقافة  تشبه  ال  جديدة  وثقافة  جديدة 
ثقافة  أمام  وأنها  األم،  ودولتها  بلدها 
جديدة يجب عليها االندماج فيها والتأقلم 
املرأة  من  يتطلب  هذا  كل  بالطبع  معها. 
مجهوداً كبيراً لكي تستطيع تقدمي املزيد 
ملن هم من حولها في هذا الوسط احلديث 

بالنسبة لها. 

فهي التي تصبح األب واألم واملعيل والوصّي 
تفرض  قاسية  ظروف  وسط  لعائلتها 
في  لها  وتخلق  املتاعب  من  الكثير  عليها 
الكثير من األحيان مشاكل ال نهاية لها. 

كما أن النساء في اخمليمات يواجهن قيوداً 
الصحية  اخلدمات  توفير  صارمة من حيث 
األساسية لهن، في حني أّن املالجئ ال متلك 
جميع  استيعاب  على  الكافية  القدرة 
إلى  يحتجن  اللواتي  النساء  من  الضحايا 
احلماية بفعل العنف املنزلي الذي يتعرضن 
حاالت  عن  اإلبالغ  يتم  أنه  نعلم  وكما  له، 
قتل النساء بوتيرة تبعث على القلق لدى 

اجلميع في معظم األوقات.

املرأة  بقضايا  واخملتصة  املعنية  اجلهات 
املرأة  له  تتعرض  ما  كل  عن  مسؤولة 
جميع  على  لهذا  اخمليمات،  في  النازحة 
إيجاد  اخملتصة  احلقوقية  املعنية  اجلهات 
التي  النازحة  املرأة  لقضية  جذرية  حلول 
يومي،  وبشكل  ممنهجة  ملعاناة  تتعرض 
لها  العمل  فرص  بتوفير  القيام  وكذلك 
من  احلقوق  أبسط  تلبية  إلى  باإلضافة 
متطلبات ومقومات احلياة التي هي بأمسِّ 
مشاريع  تطوير  خالل  من  لها  احلاجة 
جزء  سّد  في  تساهم  واقتصادية  توعوية 
من متطلبات النساء اليومية املادية منها 

واملعنوية.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

عودة خجولة لرياضة الشدادي 
وغياب تام للدعم

حقيبة روناهي الرياضّية

بيرنيل هاردر أفضل العبة في أوروبا.. 
وليون يسيطر على جوائز يويفا

فتح باب الترخيص 
لألندية في الطبقة

آرين ميركان.... مسيرة التضحية نحو النصر والحرية

تقليد ُمتوارث من الجدات.. فماذا كان يعني لهن؟

روناهي/ قامشلو- آرين ميركان اسم دّونه التاريخ على صفحاته كرمز للتضحية والفداء من أجل وطن حر، فهذه البطلة 
جعلت من جسدها شعلة أشعلت بها راية الحرية. 

من هي آرين مريكان؟

كينج«  »دالرا  الحقيقي  اسمها  ميركان  آرين 
باسم  أيضاً  والتي تعرف  قرية حسى  ولدت في 
بمقاطعة  موباتا  لناحية  التابعة  ميركان  قرية 
دالرا  باسمها  وسميت  1992م،  عام  عفرين 
نسبةً إلى المناضلة دالرا التي استشهدت ضمن 

صفوف حركة التحرر الكردستانية. 
درست المرحلتين االبتدائية واإلعدادية بمدرسة 
بدرجة  المرحلتين  وأنهت  ميركان،  قريتها  في 
التفوق، ومن ثم التحقت بصفوف حركة التحرر 
الكردستاني في مطلع عام 2007م، ومع اندالع 
سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  في  الثورة 
التي  الوطنية  الفعاليات  من  العديد  في  شاركت 
أقيمت في المنطقة ومن ثم انضمت إلى صفوف 
وطنها  تراب  عن  لتدافع  المرأة  حماية  وحدات 

وتحقق الحرية لشعبها.

صفات متّيزت بها األسطورة آرين

المناضلة آرين كانت تتحلى بفكر وروح وطنية 
لجميع  المعنويات  مصدر  وكانت  مترسخة، 
المقاتالت والمقاتلين في جبهات القتال من خالل 
ما كانت تتحدث عنه من تاريخ النضال الكردي 
التحرر  حركة  من  مناضلون  سّطرها  ومالحم 
فقد  رفيقاتها  ذكرته  ما  وبحسب  الكردستاني، 
كانت مؤمنة بفكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن، 
وهذا ما دفعها لتكون صاحبة إرادة قوية وإصرار 

على المقاومة والتضحية بمعنويات عالية.
بصفوف  التحاقها  بعد  آرين  المناضلة  تحلت 
التي  الخصائص  بكل  المرأة  حماية  وحدات 
المرأة،  قيادية في وحدات حماية  لتكون  تؤهلها 
وفي كل ساحات المعارك ولتصبح دائماً مصدراً 
الظروف  كانت  مهما  ورفاقها  رفيقاتها  لقوة 
الدائمة  وحيويتها  بابتسامتها  لتنشر  والشدائد، 

إلى  يعود  فن  »الوشم«  قامشلو-  روناهي/ 
القرون ما قبل التاريخ واظبت عليه النساء أكثر 
من الرجال ألنهن كنَّ يريَن فيه الجمال والتميّز 
تطور  الوقت  وبمرور  الجدات,  بتراث  والتعلق 
وتغير ليظهر بأشكال مختلفة عما في السابق، 

وعما كان يعنيه لهن آنذاك.   

عادة  الجسد،  على  الدق  أو  الوشم  ظاهرة 
النساء  معظم  استخدمتها  متوارثة  اجتماعية 
الزينة  مظاهر  إحدى  يعتبرنها  وكنَّ  سابقاً، 
اتباعها، فمنذ  الجدات على  والجمال, فحرصت 
سنوات طويلة كانت النساء يقمن بإرسال بناتهن 
العادة  هذه  تندثر  ولم  ليبدين جميالت,  لوشمهن 
بشكل متطور  انتشرت الحقاً  الزمن بل  بمرور 
الفتيات حالياً، ولكن بأشكال  باسم »التاتو« بين 

وأدوات مختلفة. 
وبخصوص هذه الظاهرة التي تجذب الناظرين 
وبأشكالها  المسنين  أجسام  على  رؤيتها  حين 
»روناهي«  التقت صحيفتنا  المختلفة،  ونقوشها 
مع الجدة »خنساء حمو« وهي في العقد الثامن 
من عمرها وأم لستة أوالد, فأول ما لفت نظرنا 

تقرير/ إيفا ابراهيم  

تقرير/ رشا علي

تقرير/ حسام دخيل
تقرير/ جوان محمد

التي  العالية  المسؤولية  وبروح  حولها،  السعادة 
شعبها  قضية  في  شيء  كل  تجاه  بها  تحلت 
التوجيهات  رفيقاتها  منه  تتلقى  منبعاً  أصبحت 

والمعرفة.

بعمليتها الفدائية رسمت 
درب الحرية

عام  األول  تشرين  شهر  من  الخامس  في 
الشعب  حماية  وحدات  بين  اشتباك  وقع   2014
ومرتزقة داعش على تلّة مشته نور في كوباني، 
ذلك،  الكوبانية  العفرينية  المقاتلة  استغلت  حيث 
وتقدمت نحو نقطة تجّمع فيها المرتزقة، وقامت 
الكثير  داعش  مرتزقة  لتكبّد  الفدائية  بعمليتها 
فداًء  بروحها  آرين  ضحت  هكذا  الخسائر،  من 
لوطنها وشعبها، وفضلت الشهادة بدالً من العيش 
في الذل والخنوع، فبعمليتها الفدائية هذه رسمت 
نهجاً للحرية سارت عليه الكثيرات، وانتصارها 
لم يكن عادياً، فقد انتصرت على قوى كان يقال 
عنها بأن لن تهزم، وبأنها أصبحت على مقربة 
يتحقق  لم  هذا  ولكن  كاملةً،  كوباني  احتالل  من 
آرين  صرخة  انتصرت  حيث  العكس،  وصار 

ميركان ضد المرتزقة.

ذكرى استشهادها لن ميحوها الزمن

البطلة آرين التي أّرخت التاريخ ودّونت مقاومتها 
على صفحات لن يمحوها الزمن، فيصادف يوم 
السادسة  السنوية  الذكرى  األثنين 2020/10/5 
وبمناسبة  ميركان،  آرين  الفدائية  استشهاد  على 
حماية  وحدات  في  القيادية  أكدت  الذكرى  هذه 
الفدائية آرين  بأنه بروح  آريان مصطفى  المرأة 
ضمن  والنضال  المقاومة  مسيرة  سيواصلن 
يرضين  ولن  المرأة،  حماية  وحدات  صفوف 
بالهزيمة، وتابعت: »فالفدائية آرين مثاالً يحتذي 
به العالم، وشهادتها رسالة للعدو بأن النصر هو 
من   لمنعهم  العدو  مصير  الهزيمة  وأن  حليفهم، 
دخول أراضي مسقية بدماء الشهداء األبرار«. 

   
وتطرقت القيادية آريان في حديثها إلى المقاومة 

استشهاد  »بعد  قائلةً:  كوباني  في  أبدوها  التي 
الرفيقات  بجانب  التحقت  ميركان  آرين  الفدائية 
وبالرغم  لمساندتهن،  المرأة  حماية  وحدات  في 
من  باإلصرار  ولكن  القليلة،  اإلمكانيات  من 
المقاومة، كن يصدَن هجمات  وبروح  الرفيقات 
للشهادة،  مبتسمة  ووجوههن  داعش،  مرتزقة 

كون الهدف واحد وهو العيش بحياة حرة«. 

مشته نور.. بداية لشعلة الحرية

وذكرت القيادية آريان عبارات كانت تُردد دائماً 
حماية  وحدات  صفوف  ضمن  الرفيقات  بين 
كنا  »دائماً  كوباني:  في  مقاومتهن  المرأة خالل 
وعلى  تتحرر،  سوف  كوباني  بأن  القول  نردد 
جبل مشته نور؛ سنشعل منبر الفرح لرسم شجرة 

الحرية لتكن بداية حياة حرة«. 
وحدات  تأسيس  بداية  كانت  الوقت  ذاك  في 
تمثل  نوعها  من  أولى  وكتجربة  المرأة  حماية 
قوة أبناء شعبها، وبإرادتهن كسرَن قالب الذهنية 
في  دورهن  إثبات  خالل  من  وذلك  السلطوية، 

المجال العسكري.

مسرية املقاومة من زيالن إىل آرين

وحدات حماية المرأة يملكن روح اشتياق لميراث 
يقبلوا  لن  الكردي  الشعب  أبناء  كون  تاريخهن، 
الظلم واالستبداد على التاريخ، فمن زيالن وآرين 
تبدأ حكاية اإلخالص للوطن هؤالء المناضالت 
حّولن أجسادهن إلى شعلة ينرَن بها درب جميع 
عملياتهن  أصبحت  فقد  المناضالت،  النساء 
ذو  الشعب  بأن  وهي  للعدو،  واضحة  رسالة 
البتة  تستسلم  لن  المرأة  وخاصةً  الحرة  اإلرادة 
ولن يركعن لسياسته، فما فعلته المناضلة زيالن 
على  سارت  التركي  االحتالل  دولة  ضد  كينج 
بمرتزقة  المثل  وفعلت  ميركان،  آرين  مساره 
ذاته حققته  داعش في مقاومة كوباني، والشيء 

أفيستا خابور ضد مرتزقة االحتالل التركي.
ما نود قوله بأن نهج حرية المرأة ثبت في التاريخ 
النصر  لتحقيق  باستمرار  عليه  تسير  والمرأة 

والحرية، وهي بذلك تصبح شعلة المقاومة التي 
ال مثيل لها.

واختتمت القيادية في وحدات حماية المرأة آريان 
عدة  »هناك  قائلةً:  لصحيفتنا  حديثها  مصطفى 
الجيش  يحتلها  سوريا  وشرق  شمال  في  مناطق 
الحتالل  المستمرة  التهديدات  وسط  التركي، 
في  بأننا  شعبنا  أبناء  نعاهد  لذا  أخرى،  مناطق 
حماية  عاتقنا  على  يقع  المرأة  حماية  وحدات 

مناطقنا دون استسالم. 

فني  بشكل  النقوش  من  الكثير  وجود  بخنساء 
والتي  اليدين،  وخصوصاً  جسدها  على  ومميز 
العادات  من  هو  الوشم  دق  بأن  لنا  وضحت 
الفئة  وخاصةً  النساء  تحبها  كانت  التي  القديمة 
الشابة، وقالت: »ألننا كنا نعتبرها بمثابة أدوات 
للزينة وإلظهار جمال وزينة المرأة وكذلك كعادة 
الوشم  لنا  تدق  كانت  حيث  جداتنا,  من  ورثناها 
مجال  في  طويل  باع  ولها  الخبرة  كثيرة  امرأة 

الوشم«.

طريقة وأدوات رسمه سابقاً..

 أشارت الجدة خنساء في حديثها عن طريقة رسم 
أو دق »الوشم »، وقالت: »حيث يكون باستخدام 
وبعد  بالحليب,  مزجه  يتم  الذي  والرماد  اإلبرة 
بحسب  متواصل  بشكل  بالجسد  اإلبرة  غرز 
فترة  ويترك  عليها  الرماد  يوضع  الرسمة, 
وإعطاء  األخضر  اللون  إلى  بعد  فيما  ليتحول 

الشكل المطلوب«.
أن  السهل  من  يكن  لم  بأنه  خنساء  الجدة  أكدت 
وإرادة  قوة  إلى  يحتاج  كان  ألنه  جسدك  توشم 
وصبر ألنه يتسبب بألم شديد، على حد تعبيرها.

وعما إذا كان هناك وقت معين للوشم، بينت: »لم 
يكن هناك وقت محدد لوضعها، ولكن كان يفضل 
أن توشم في فصل الصيف والربيع لسهولة شفائه 

وعدم التهاب الجلد«. 
وبالنسبة لما كان يعنيه لهن الوشم سابقاً، أردفت 
بزماننا  التقليد  هذه  يحظى  »كان  خنساء:  الجدة 

القديمة,  عاداتنا  من  ألنه  كبيراً  وتقديراً  اهتماماً 
فكان هذا التقليد الذي ورثناه مميزاً بالنسبة لنا في 

ذاك الوقت«.

تعبريه عن معاين مختلفة..

وأضافت الجدة »خنساء حمو« في نهاية حديثها 
بأن الوشم قديماً كان يُرسم بأشكال مختلفة، فمنه 
إلى  باإلضافة  والقمر،  النجوم  أو  الشمس  شبه 
ترسم  كانت  مختلفة  وخطوط  وعالمات  رموز 
على الوجه واليد والقدم والجبهة, حيث كان كل 
كانوا   من  ومنهم  مختلف,  معنى  يعبّر عن  رمز 
يضعونه على أجسامهم  لمجرد حبهم لهذا الفن 
الغريب، أو لتقليد أقرانهم، والبعض اآلخر كانوا 
يعتبرونه عادة متوارثة، وهذه األسباب التي أدت 
الماضي، بحسب خنساء  بكثرة في  انتشاره  إلى 

حمو.

بدأ يُرَسم بأشكال جديدة..

وفي السياق ذاته التقينا مع )ف. ش( التي تبلغ من 
العمر سبعة وأربعين عاماً وهي أم ألربعة أوالد 
والتي حدثتنا عن هذه الظاهرة التي كانت سائدة 
قديماً من وجهة نظرها قائلةً: »أتذكر عندما كنت 
يضعَن  كَن  وعماتي  وخاالتي  أمي  أن  صغيرة 
بقصد  أجسادهن  على  مختلفة  وبأشكال  الوشوم 
مناسبات  أو  الزواج  مراسم   إلحضار  الزينة 
وجداتنا،  أمهاتنا  عن  ورثناه  تقليد  وهو  أخرى، 

ولكن بعد مرور سنوات لوحظ أن الرغبة على 
الوشم أو الدق بدأت تقل بين المجتمعات، لتنشغل  

الشابات بأمور أخرى مختلفة عن الماضي«.
ونجد بتطور الزمن والثقافات, تطوَر فن الوشم 
منطقة  لكل  تبعاً  جديدة  أشكاالً  وأخذ  أيضاً 
مقارنةً  كثيراً  قلَّ  بأنه  ننكر  وال  وطبيعتها، 
الكثير، حيث  لدى  بالماضي، وربما تغير معناه 
لم يعد مرهوناً بالشكل الجمالي وال بتصميم فريد 
أو عادة متوارثة لكنه أصبح أسلوباً لدى البعض 

ليعبّروا به عن أفكارهم المختلفة!
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سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  أكدت 
الديمقراطية أمينة عمر بأن الدولة التركية المحتلة 
ـ  الكردي  االتفاق  إفشال  الوسائل  بشتى  تحاول 
الكردي. وأضافت: »لذا؛ يجب اإلسراع لتحقيق 
التدّخالت  أمام  الطريق  وقطع  الكردية  الوحدة 
التركية«. وناشدت األطراف السياسية السوريّة 
أمام  كونهم  اإلنساني؛  بواجبهم  القيام  في  كافة 
وإنهاء  سوريا  إنقاذ  أجل  من  تاريخية  مسؤولية 

مأساة السوريين وبأسرع وقت ممكن.
أجرت  المواضيع؛  هذه  حول  المزيد  ولمعرفة 

صحيفتنا معها الحوار التالي: 
لخطوات  وصلت  الكردية  الوطنية  الوحدة  ـ 
السياسية؛  المرجعية  على  االتفاق  بعد  ُمتقدمة 

ما الخطوات القادمة باتجاه تحقيق الوحدة؟
خالل  من  جداً  هامة  توافقات  إلى  التوصل  تم 
الكردي  الحوار  من  والثانية  األولى  المرحلتين 
أو  السياسي  االتفاق  جهة  من  سواًء  الكردي،   -
وفي  الكردية.  السياسية  المرجعية  على  االتفاق 
على  النقاش  سيتم  الحوار؛  من  الثالثة  المرحلة 
الديمقراطية وتطويرها  الذاتية  موضوع اإلدارة 
مشاركة  وآليات  فيها،   التشاركية  وتعزيز 
الذاتية  اإلدارة  في  الكردي  الوطني  المجلس 
وكيفية انضمامهم إلى مؤسسات اإلدارة الذاتية، 

أشار سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكردي 
في سوريا صالح كدو بأن على شعوب المنطقة 
وأن  التركي؛  االحتالل  لمواجهة  تستنهض  أن 
تقوم بمهامها الوطنية ضد االنتهاكات والهجمات 
شعبّي  وسخط  إجماع  هناك  بأن  وأكد  التركية، 
ينبغي  المنطقة  في  تحدث  التي  التدّخالت  ضد 
أن تشارك فيه جميع شعوب المنطقة ومن دون 

استثناء. 

لهجمات  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تتعرض 
الهجوم  عقب  أي   ،2018 عام  بداية  منذ  تركيا 
الدولة  تسعى  مدينة عفرين، حيث  التركي على 
الديمقراطية  التجربة  ضرب  إلى  التركية 
من  أن  المنطقة  سياسيو  ويرى  المنطقة،  في 
لمواجهة  الداخلية  الجبهة  توحيد  الضروري 

الهجمات واالنتهاكات التركية. 
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خطر تركيا 
المضمور برؤى 

كرديّة

بالمنطقة  تركيا  تتحكم  أيضاً؛  وقبلها  الجديدة  األلفية  بدايات  منذ 
ومخططات  ومكائد  بخطط  المنطقة  معالم  رسم  تُعيد  أن  وتريد 
تستهدف فيها الشعوب وقضاياهم وكل ما يتعلق بهم وتجهد في أال 

يكون مجرى األمور إال لصالحها. 
المعضلة  هي  الكردية  القضية  بأن  البعض  يعتقد  أن  الخطأ  من 
هي  تركيا  بأن  البعض  يرى  أن  كذلك  الخطأ  من  لها،  الوحيدة 
توجهاتها ومخططاتها  يعارض  من  كل  تركيا  فقط،  الكرد  عدوة 
هم أعداء له؛ وما يحدث اليوم في المنطقة من تدّخل تركي مباشر 
له  صلة  ال  مكان  كل  في  دورها  إلحياء  ومحاولة  مباشر  وغير 
بالقضية الكردية في جميع تدخالتها. كما الحال في العالم العربي 
برمته وفي القارة األوروبية وحوض المتوسط وحتى في إفريقيا 
العثمانية  وإماراتها  سابقاً  السوفياتي  االتحاد  دول  في  ومؤخراً 

القديمة أرمينيا وأذربيجان وغيرهم. 
ما حدث في عام 1998 وبالتحديد في التاسع من تشرين األول من 
العام ذاته وسعي تركيا آنذاك الحتالل سوريا بحجة وجود القائد 
عبد هللا أوجالن الذي اختار طريق الخروج من سوريا مقابل أال 
يكون هناك حجة لتركيا وموضحاً حقيقة سعي وأطماع ومشاريع 
كان  ما  تؤكد  وتطورات؛  حقائق  أمام  اليوم  لنكون  آنذاك.  تركيا 
المنطقة  على  المؤامرة  أن  وهي  أال  أوجالن  القائد  عنه  يتحدث 

كبيرة وال تختصر في استهداف شخصه. 
تركيا اليوم تتحرك في المنطقة والعالم وال يكترث بما ينتج عن 
ممارستها من دمار وفوضى وحرب، هذا الال اكتراث يفيد بأنها 
بأنها  بها  المحيط  أقنعت  لطالما  التي  الكردية  القضية  من  تتخذ 
المنطقة.  في  ومخططاتها  أهدافها  لتحقيق  شماعة  األكبر  الخطر 
دالئل هذه االعتبارات ال تكاد تكون نظرية على اإلطالق؛ لنجد 
اليوم وتحت الحجج المذكورة تركيا في سوريا تمارس االحتالل 
وكل ما يقوي دورها ال، بل يحقق أهدافها في أن تستعبد الشعوب 
المناطق  كل  وفي  العراق  في  ذاته  الحال  بالجغرافيات.  وتتحكم 
التي تتواجد فيها مؤكدة بأنها تمثل دولة تسعى لضبط االستقرار 
وفق أهداف محددة. ولكن؛ في الحقيقية تحقق ما تريده هي دون 

أي اهتمام آخر. 
علينا أن نرى الحقائق كما هي، مشكلة تركيا ليست القضية الكردية 
بالوصف الذي تقدمه هي. ببساطة المشكلة هي في أنها تعارض 
كل من يعارض توجهاتها في المنطقة ومشكلتها مع من يريد أن 
تكون القضية الكردية محافظة على أسسها ومعاييرها التاريخية 
والجغرافية أيضاً. نحن ال نتحدث عن العوامل التي تهدد المنطقة 
للقضية  الحل  تحقق  التي  الرؤى  بل  ال،  تركيا  عنها  تتحدث  كما 
كل  بممارستها  تعادي  اليوم  تركيا  األخرى.  والقضايا  الكردية 
المتجذرة والتي  للمعضالت  العرب، وإحياؤها  فيها  بما  الشعوب 
التركي  المفترض  الصراع  في  الحال  كما  منها  البعض  حل  تم 
الماضي  العالم  يتناسى  لكي  محاولة  هو  وأرمينيا  أذربيجان  بين 
لكن؛ عملياً  المعقد.  بالحاضر  وينشغل  التركية  بالمجازر  المليء 

تركيا أهدافها واضحة. 
في بعض من زواياها  )الكردية(  الرؤى  تتأثر بعض  أسف  بكل 
بالطرح التركي ليقدم البعض من الكرد تحليالت عن واقع الحال 
في المنطقة وعن القضية الكردية بلغة هي محققة ألهداف تركيا 
هذا  في  الصح  التعبير  تجيد  ال  تركيا  بأن  القول  يريدون  وكأنهم 

اإلطار؛ فلنعبر نحن عن الحقيقة بلغتنا ومواقفنا الكردية. 
يتحدثون عن أمور وأطروحات تتناسب مع الرؤى التركية على 
ضد  نضال  يقود  الكردستاني  العمال  حزب  اليوم  المثال:  سبيل 
تركيا لعقود وقد تم التعرف خالل هذا النضال على كل المخططات 
التي تريد تركيا أن تمررها على المنطقة حينما تتناول هذه الحركة 
ضرورات التصدي واالفشال حكماً تكون بنظر تركيا جهة غير 
يتم  الذي  الخطر  تمعنا في حجم  لو  لكن؛  بها وخطيرة.  مرغوب 
وحشد  إيجاد  هي  تركيا  حقيقة  بأن  ندرك  يكون؛   أن  من  منعه 
المواقف داخل الكرد أنفسهم ضد مواقف وجهود تبحث في تحقيق 
المعادية ضد  أهدافها  تحقق  أن  من  تركيا  ومنع  الكردية  الحقوق 
شعبنا.  وحدة الرؤية في تحديد دور تركيا ومساعيها في المنطقة 
اليوم  يرون  باتوا  الكثيرون  الكرد،  مواقف  على  يقتصر  يعد  لم 
التبني فال  ويتحدثون عن هذا الدور السلبي وإن تأخروا في هذا 
بأس، األهم هناك حتى إجماع عربي، كذلك مواقف جديدة تظهر 
من أوروبا تتفق مع المواقف العامة التي تظهر حقيقة تركيا. هذا 
المقاومة في وصف  الكردية  الرؤية  تطور جديد ويؤكد صوابية 
وتحليل خطر تركيا اإلقليمي وحتى الدولي. لذا؛ من الضروري 
وفي ظل هذه التطورات أن يتم عزل تركيا والحد من دورها الذي 

يبث الخراب والفتن والحروب. 
كل من يوضح حقيقة تركيا وأطماعها ومخططاتها في المنطقة؛ 
الشعوب  ومن  ومساندة  وترحيب  دعم  موضع  يكون  أن  يجب 
كافة؛ ألن هدف تركيا هو إبادة كل الشعوب دون تمييز. يجب أن 
يبديها  التي  المقاومة  العالم مع حركة حرية كردستان ومع  يقف 
أوجالن  القائد  كون  الدعم؛  هذا  يقدموا  أن  عليهم  أوجالن.  القائد 
والحركة يبحثان في آليات بناء إرادة الشعوب ويمنعون تركيا من 
ولكل من  أجمع  للعالم  ملك وميراث  النضال هو  هذا  تمسها.  أن 
يجب أال يكون تحت وطأة االحتالل التركي وهنا االحتالل ليس 
فقط باحتالل جغرافية ما، ال بل هناك من تحتلهم تركيا بعقولهم 
وثقافاتهم ومواقفهم ورؤيتهم هم محتلون وتمارس تركيا االحتالل 
األخطار  ويصفون  ويتحدثون  يشعرون  ال  وهم  عليهم  والهيمنة 
بمناظير تركية وال ينظرون ولو مرة ألنفسهم ليسألوا من هم وماذا 
حركة  ودعم  أوجالن  القائد  تحرير  دعم  يتم  أن  يجب  يريدون؟ 
الحرية الكردستانية؛ بغية إفشال المخططات التركية في المنطقة.

فإن  وإال؛  المواقف  وهذه  العقول  هذه  على  إال  تعتمد  ال  تركيا 
ليست  المنطقة  في  والسيئة  الخبيثة  مخططاتها  لدالئل  الوصول 
صعبة لطالما هي بنفسها تتحرك هنا وهناك وتفصح عن أهدافها 
علناً في حين هناك من يريد أن يقدم هذه األهداف التي تقول تركيا 
البعض يريد أن يقدموها وكأنها  إبادة،  بأنها أهداف  عنها بنفسها 

سبل النجاة.

فواصل

آلدار خليل

كل المؤشرات تدل على تخبط التدخل التركي 
في ليبيا من خالل دعم حكومة الوفاق برئاسة 
فايز السراج, هذه الحكومة التي تشكلت في 17 
/2015/12 بناء على اتفاق سياسي بين الفرقاء 
المجتمع  من  واسع  بتأييد  وحظيت  الليبيين 
الدولي, واعتبرت وقتها المدخل إلى حل األزمة 
الليبية. لكن فيما بعد أخذت هذه الحكومة تسير 
في منحى مختلف عما اتفق عليه الفرقاء, مما 
للجيش  العام  القائد  حفتر  خليفة  بالمشير  حدا 
النواب  مجلس  من  المدعوم  الليبي  الوطني 
على  قواته  تسيطر  والذي  طبرق  في  الليبي 
الجنوب  حتى  الشرق  من  ليبيا  أراضي  معظم 
وجزء من الغرب أيضاً, إلى االنسحاب من هذه 
وفق  تسير  أصبحت  التي  الحكومية  التشكيلة 
الخصوص  الغير وعلى وجه  مشيئة وأجندات 

تركيا وقطر.  
ما تفعله تركيا في األزمة الليبية وبتمويل قطري 
قرارات مجلس  كافة  انتهكت  أنها  واضح، هو 

ظهر مبدأ الحماية الذاتية كنوع من الدفاع عن 
الحقوق المشروعة لألفراد أو الجماعات منذ 
قديم الزمان، ولم يقتصر األمر على اإلنسان، 
الحيوانات  لدى  حتى  فطرياً  دافعاً  كان  بل 
الدفاع عن نفسها لحماية  التي ال تتوانى عن 
صغارها وقطيعها، أما الفعل الذي يتطلب ردة 
لتجنب خطر  فيأتي  النفس(  )الدفاع عن  فعل 
محاوالً  المعتدي،  الطرف  قبل  من  محدق 
ارتكاب فعل اإلبادة )القتل(، أو سلب الحقوق، 
وفرض نفسه وشخصيته وثقافته على الطرف 

المعتدى عليه.
إذن فإن مفهوم الحماية الذاتية يأتي مصاحباً 
لمفهوم الدفاع المشروع عن النفس، ويهدفان 
لحماية الخصائص األصيلة التي تميز األفراد 
العيش  تريد  التي  الشعوب  أو  الجماعات  أو 
الصهر  محاوالت  تقبل  وال  وسالم،  بأمان 

واإلبادة من قبل الطرف المعتدى عليه.
وال يمكن الوصول إلى ثمرات هذا المبدأ من 
توحيد  سبيل  في  للمجتمع  تنظيم  وجود  دون 
العامة،  للمصلحة  خدمة  الفردية  الجهود 
على  والعمل  اإلطار،  هذا  ضمن  والنضال 
وتشكيل  األصعدة،  كافة  على  نفسه  حماية 
رأس  يكون  عسكري  لتنظيم  األولى  النواة 
األساسية  المفاهيم  ترسيخ  وكذلك  الحربة، 
في  األساسية  النواة  خالل  من  المجتمع  في 

المجتمع وهي )الكومين(.

أمينة عمر: »لحماية اإلدارة الذاتية علينا تحقيق الوحدة«

صالح كدو: »على شعوب المنطقة االنتفاض ضد االحتالل التركي«

فايز السراج .... استقالة أم إقالة؟!

الحماية الذاتيَّة ضرورة حتميَّة لُمواجهة »الّصهر واإلِبادة«

دجوار أحمد آغا

حوار/ إيفا ابراهيم 

حسام إسماعيل 

األمن، وال سيما القرار رقم 1973 والقرار رقم 
1970 الخاص بحظر توريد األسلحة إلى ليبيا، 
عندما شرعت الحكومة التركية بتهريب األسلحة 
تنتهك  بذلك  وهي  الوطني.  الوفاق  حكومة  إلى 
التدخل  عدم  مبدأ  خاصة  المتحدة،  األمم  مبادئ 
تركيا  تتدخل  للدول، حيث  الداخلية  الشؤون  في 
في العديد من الدول، مثل سوريا وليبيا والعراق 
وغيرها من الدول، وتشكل هذه التدخالت تهديداً 
المستوى  على  والسلم  األمن  تحقيق  في  رئيساً 

الدولي، وتقويض استقرار المنطقة ككل.
إعالن فايز السراجةعن رغبته في تسليم السلطة 
جاء  المقبل,  األول  تشرين  أكتوبر/  شهر  نهاية 
والمسيرات  المظاهرات  منها  كثيرة،  ألسباب 
العاصمة  طرابلس  في  اندلعت  التي  الحاشدة 
وتدني  المعيشي  الوضع  تدهور  على  احتجاجاً 
سواء  التحتية،  البنية  في  الخدمات  مستوى 
المياه أو المحروقات, ال سيما وأن  الكهرباء أو 
جانب  إلى  بالنفط،  الغنية  الدول  من  تعد  ليبيا 
بمناطق سيطرة  تعصف  التي  العارمة  الفوضى 
حكومة السراج من مختلف المليشيات العسكرية 
ترتهن  ما  بقدر  السراج  تطيع  تعد  لم  والتي 
لتعليمات تركيا وقطر كونهما الممولين األساسين 
لهم, باإلضافة إلى جلب تركيا لعشرات اآلالف 
الخصوص  وجه  على  السوريين  المرتزقة  من 
لكن  الليبي.  الوطني  الجيش  لمحاربة  ليبيا  إلى 
اعتزامه  إلى  بالسراج  حدا  الذي  األبرز  الحدث 
الداعم  أنقرة  موقف  في  يكمن  السلطة  تسليم 
لوزير الداخلية في حكومة السراج فتحي باشاغا 
ذي األصول التركية, وذلك عندما قرر السراج 
إقالة باشاغا على خلفية استخدام ميلشياته العنف 
المفرط تجاه المتظاهرين في طرابلس إلى جانب 
السراج, لكن تركيا  إلى تركيا دون علم  زيارته 
اإلقالة  قرار  عن  التراجع  إلى  السراج  دعت 

المئات  بمرافقة  السالح  وبقوة  العودة  وكذلك 
ميلشيات  من  وهم  باشاغا  أتباع  المرتزقة  من 
مصراته - كونه ابن المنطقة - حيث كان واضحاً 
باشاغا  وضع  أجل  من  وتعمل  تسعى  تركيا  أن 

محل السراج ألنها استهلكته تماماً.
أجواء  عن  خطابه  في  تحدث  نفسه  السراج 
الصراع التي يعمل في إطارها وقال أّن حكومته 
تشكليها  منذ  طبيعية  أجواء  في  تعمل  تكن  »لم 
داخلياً  للمكائد  يوم  كل  تتعرض  كانت  حيث 
وصعوبات  مشاكل  نواجه  جعلنا  ما  وخارجياً، 
جمة في أداء واجباتنا«. ويتضح من كالم السراج 
أنه كان مسيراً ولم يكن يستطع أن يتجاوز ما هو 
مرسوم له حيث نرى بأن وزير الدفاع بحكومته 
صالح النمروش يُصرح عن »بدء تنفيذ برامج 
بمساعدة  لحكومته  التابع  الجيش  وتطوير  لبناء 
معتيق  أحمد  نرى  اآلخر  الطرف  وفي  تركيا«، 
نائب السراج يعلن عن التوصل التفاق مع المشير 
خليفة حفتر الستئناف تصدير النفط المتوقف منذ 

أكثر من تسعة أشهر. 
السراج الذي حقق مكاسب هامة جداً لتركيا من 
البحرية  الحدود  ترسيم  التفاقية  إبرامه  خالل 
البحر  في  اآلن  تركيا  بموجبها  تنقب  والتي 
مقابل  جاءت  التي  االتفاقية  هذه  المتوسط, 
السراج  لحكومة  العسكري   الدعم  تركيا  تقديم 
من  الليبي.  الوطني  الجيش  قوات  مواجهة  في 
مصلحة تركيا وقطر أال يتم التوصل إلى اتفاق 
سالم بين الفرقاء الليبيين وهي تعمل جاهدة على 
وشرق  شمال  في  هنا  معنا  الحال  هو  كما  ذلك 
لتوحيد  اتفاق  اقتربنا من تحقيق  إذ كلما  سوريا، 
الجهود من أجل الوصول إلى حل سلمي لألزمة 
السورية تقوم تركيا بتأجيج الخالفات بين الفرقاء 
التي  السياسة  هذه  الحوار.  إفشال  إلى  ساعية 
 - والتنمية«  بـ«العدالة  يسمى  ما  حكومة  تتبعها 

سياسة  هي   - والتنمية  العدالة  من  بريئة  وهي 
خلق مشكالت في الخارج ودول الجوار من أجل 
الداخل  في  يجري  عما  التركي  المجتمع  إشغال 
المعارضين  بحق  قمعية  ممارسات  من  التركي 

السياسيين لسياسة أردوغان وزمرته . 
الحوار  نتابع  عندما  أكثر  الرؤية  لنا  تتوضح 
القاهرة  في  أو  المغرب  في  سواء  الليبي  الليبي 
امتعاض واستياء تركيا من هكذا  ونالحظ مدى 
للشعب  الخير  تريد  ال  فهي  ولقاءات,  حوارات 
التي  إنما تعمل وفق مصالحها وأجندتها  الليبي, 
بناء اإلمبراطورية  إلى إعادة  تسعى من خاللها 
أذهان  في  تعشعش  التي  الفكرة  هذه  العثمانية، 
جنون  مرحلة  يعيش  كونه  وأزالمه  أردوغان 
كزعيم  نفسه  يبرز  أن  جاهداً  ويحاول  العظمة 
السعودية  مواجهة  في  السنة  للمسلمين  وخليفة 

ومصر القادة الفعليين للمسلمين في العالم .

التجارب التي خاضتها الشعوب 
مبواجهة محاوالت الصهر

العقود  مدى  وعلى  السورية  الشعوب  كانت 
التغيير  لعواصف  الماضية عرضة  والسنوات 
ومحاوالت زرع الفتنة والعنصرية بين أبنائه، 
التي  والقوموية  الشمولية  األنظمة  خالل  من 
التفرقة  حكمت سوريا، وبدأت برسم سياسات 
والتغيير الديمغرافي، وإنكار الثقافات والشعوب 
ومعتقداتها  وثقافاتها  تنوعها  بكل  األصيلة 
للعمل على صهرها في بوتقة عنصرية واحدة 
تخدم الواجهة السلطوية القوموية، كذلك األمر 
يشمل كافة الجهود الفكرية والثقافية واإلبداعية 
بشعوبها  السورية  الفسيفساء  بها  تتحلى  التي 

وثقافاتها وقواتها الذاتية المتنوعة.
وخالل األزمة السورية التي اندلعت في 2011 
كانت الشعوب السورية أمام خطر حقيقي يهدد 
كيانها بعد انهيار نظام الحماية والدفاع )الفاشل 
أصالَ( في سوريا بسبب العقلية البعثية التسلطية 
عن  عبارة  كانت  والتي  المفروضة،  والقمعية 
لذلك  السورية،  الشعوب  بوجه  مسلط  سيف 
كان لزاماً على الشعوب إعادة تنظيم نفسها من 
جديد وتشكيل نظام للحماية والدفاع عن النفس 
)الهيمنة  ومخططات  اإلبادة،  خطر  وجه  في 
الظروف  تستغل  التي  الجديدة(  العثمانية 
لالنقضاض  المنطقة  في  والعسكرية  السياسية 
النفطية  الموارد  والسيطرة على  المنطقة  على 

والطبيعية التي تختزنها.

االنتفاضة الشعبية ... الخطوة 
األوىل لتشكيل نظام الحامية

الكردي في شمال وشرق سوريا  الشعب  كان 
نظام  لتشكيل  عملت  التي  الشعوب  أولى  من 
الحماية الذاتية لدرء المخاطر المحدقة بهم بعد 
تجربتهم الطويلة والمريرة التي عاشوها خالل 
القرون والسنوات الماضية، وما عانوه من ظلم 
قبل  من  وصهر  إبادة  ومحاوالت  واضطهاد 
المنطقة، وتوالت  المتعاقبة على حكم  األنظمة 
االنتفاضات والثورات الشعبية للكرد في وجه 
لذروة  البعثي  النظام  وصول  حتى  الطغاة، 

فاشيته وعنصريته ضد الكرد فكانت انتفاضة 
قامشلو في آذار من عام 2004، والتي نبهت 
الشعب على أهمية الحماية والدفاع عن النفس 

بمواجهة المنظومة المستبدة الحاكمة آنذاك. 
شباب  من  صغيرة  وحدات  تشكلت  لذلك 
نواة  ليكونوا  المجتمع  ضمن  الكرد  وشابات 
تنظيم شعبي ثوري يحمون قيمهم من اإلبادة، 
كأرضية  والتوعية  والتدريب  التنظيم  ليأخذوا 

لالنطالقة نحو ثورة الحرية وحماية القيم.
فيها  لعب  التي  السورية،  الثورة  بدء  مع 
بمساندتهم  األكبر،  الدور  الكردي  الشعب 
وانخراطهم في الثورة من أجل الحرية وإرساء 
أجندات  دخول  أيضاً  بدأت  الديمقراطية،  
دعمت  وُمحتلة  طامعة  غريبة  وقوى  خارجية 
لذلك تبنى  الثورة،  لتَحرَف  التسليح واإلرهاب 
الكرد وشعوب شمال وشرق سوريا مبدأ الخط 
الثالث طريقاً لحماية المرافق العامة، ومنع تلك 
القوى من العبث وتدمير المكتسبات تحت شعار 
)الثورة(، عندها أعلنت وحدات حماية الشعب 
بعد  والمجتمع  الثورة  لقيم  كحامية  نفسها  عن 
أن وصلت تلك المجموعات الشعبية، الُمتشكلة 
إلى  الحماية،  لجان  ضمن  سنوات  مدار  على 
أمام  النفس  عن  الدفاع  من  يمكنها  مستوى 
إلى  المحدقة،  والخارجية  الداخلية  األخطار 
)الجوهرية(  الشعبية  الحماية  لجان  جانب 
في كل كومين ومجلس  هاماً  التي لعبت دوراً 

أساسياً  ركناً  وتعتبر  داخلها،  مكونة  ومؤسسة 
شعوب  بيد  المكون  االجتماعي  النظام  لحماية 

المنطقة وبقيادة أبنائها. 

لوال )الحامية( لطالتنا اإلبادة

من حقوق  ونيله  كسبه  تم  ما  بأن  القول  يمكن 
األنظمة  قبل  من  مسلوبة  كانت  مشروعة 
لتنفيذ  خارجياً  المدعومين  والمرتزقة  القمعية 
األجندات العدوانية يتم حمايته اآلن »شعبياً«، 
فإن  مستمرة  والتهديدات  المخاطر  وألن 
ال  وحاجة  ملحة  هي ضرورة  الذاتية  الحماية 
يمكن االستغناء عنها، ألنها خليط من قوميات 
وديانات متنوعة ومتكاتفة، تجمعت على نظام 
لحماية قيمها المعنوية والمادية، وبدون الحماية 
واالجتماعية  والثقافية  الجسدية  اإلبادة  فإن 
سوف تطال شعوبنا وثقافتنا وعاداتنا األصيلة.

لذلك فإن ما وصلنا إليه بعد تأسيس اإلدارات 
نجحت  التي  المناطق  في  والمدنية  الذاتية 
إلعالن  وصوالً  أبنائها  بدماء  ذاتها  بحماية 
تشكيل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي 
المشروع(  و)الدفاع  الذاتية(،  )الحماية  بفضل 
الممنهجة  والتصفية  الصهر  محاوالت  بوجه 
لتحقيق  العالمية  الهيمنة  أنظمة  تتبعها  التي 

مخططاتها الخبيثة.

الطورانية التركية 
وحقدها الدفين على 

األرمن

الطورانية  التركية  الفاشية  تزال  ال 
عن  تنم  التي  بعنجهيتها  مستمرة 
االنتشار  يحاول  خبيث  سرطاني  كيان 
في كل أرجاء اجلسد اإلنساني، وال تزال 
أصبحت  والتي  حروبها  خطوط  ترسم 
تعتمد اليوم احلرب بالوكالة، عبر إرسال 
)السوريني  السوريني  من  مرتزقتها 
جليش  اخلاضعة  املعارضة  فصائل  من 
االحتالل التركي( إلى ليبيا أوالً ليعودوا 
الليبي في  وأشالَء على يد اجليش  جثثاً 
حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل سوى أن 
وتربع  الذي جعلهم كعبيد  سلطانهم 
يلعب  لدمى  وحولهم  رؤوسهم  على 
بها كلما أصابه ملل، وها هو اآلن يعود 
الطوراني  أيقظها  حرب  إلى  ليرسلهم 
األرعن عبر حتريض أذربيجان على أرمينيا 
ولم يكتِف بهذا، بل دعم أذربيجان عبر 
استخباراته وتسخير طاقته العسكرية 
جهة،  من  واإلعالمية  واملعلوماتية 
املرتزقة  إرسال  عبر  أخرى  جهة  ومن 
جبهات  على  القتال  إلى  السوركيني 
قررت  والتي  باغ  قره  إقليم  في  أرمينيا 
وسيادته  باستقالله  االعتراف  أرمينيا 
الهجوم  هذا  من  حمايته  وكذلك 

الظالم.

هنا حتضرني أسئلة متنيت أن يجيب عنها 
باالنفصال  )قسد(  يتهمون  ممن  أحد 
أن  واإلرهاب أال وهي: هل سمعتم يوماً 

قسد تقاتل في العراق مثالً؟! 

هل سمعتم أنها قد أرسلت بعضاً من 
لتقاتل  العسكرية  وقطعها  أفواجها 

في إيران؟!

هل سمعتم بأنها فرضت التعامل بغير 
الليرة السورية؟!

بناء  أي  على  مسد  أو  قسد  رفعت  هل 
من أبنية إداراتها علماً ألي دولة؟!

هل سمعتموها حترض أحد على أحد أو 
الكره  بيان يحرض على  أي  يصدر منها 

واحلقد والعنصرية؟!

عقول  لديكم  هل  األهم  والسؤال 
تفكرون فيها وتقيمون وحتللون ما يجري 

اليوم على الساحة السياسية؟!

خلف  تختبئ  أن  للحقيقة  ميكن  ال 
حجاب الكذب واخلداع وال ميكن للشمس 

أن حتجب بغربال.

وشرق  شمال  شعوب  اليوم  هو  وها 
له،  ويدعو  املظلوم  مع  يقف  سوريا 
بدأتها  من  وإمنا  احلرب  أرمينيا  تبدأ  فلم 
أسلوب  تستعمل  باتت  والتي  أذربيجان 
من  بعدد  التضحية  عبر  االستنزاف 
هجوم  هو  أخشاه  ما  وكل  قواتها، 
الفريسة  جر  تقنية  عبر  قوي  مباغت 
أرمينيا  استعداد  رغم  الفخ،  إلى 
فلن  بنصرها  ثقة  وكلي  وجاهزيتها، 
يسمح أحفاد املليوني شهيد وشهيدة 
بأن  األرض  أصقاع  في  املهجرة  واملاليني 
ولن   ١٩١٦ سيفو  لذكرى  التاريخ  يعود 
تلك  بتكرار  األشاوس  هؤالء  يسمح 
اإلبادة واملذبحة التي لن ينساها التاريخ 
وال تزال محفورة في أعماق الذاكرة بكل 

تفاصيل األلم املر.

صدقاً  أكثر  وألكون  بل  منظر  أعجبني 
عبر  رأيت  عندما  وأبكاني  مشاعري   َّ هز
القنوات التلفزيونية األرمينية اآلالف من 
بل  والكهول  والشباب  والنساء  الرجال 
أمام مكاتب  األطفال يحتشدون  وحتى 
املتطوعني ليسجلوا أسماءهم ليذهبوا 
أوالدها  تودع  أم  منظر  القتال،  جلبهات 
ألختها وهي تستعد لاللتحاق بوحدتها 
عودي  لها  يقولون  وأوالدها  العسكرية 
هذا  ذكرني  أبداً،  تعودي  ال  أو  منتصرة 
كانيه  وسري  كوباني  مبقاومة  املنظر 
وكري سبيه وعفرين، فأيقنت أن النصر 
ولن  يهزموا  لن  وأنهم  محالة  ال  قادم 
تكسر  أن  العالم  في  قوة  تستطيع 
إرادتهم بالثأر ممن فعل كل شنيع بحق 
األجداد فاألحفاد، لن ينسوا وكل شريف 

لن ينسى وسُتحكى حكاية وطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

شعوب  هناك  ألن  الكردية؛  الحصة  ضمن 
وضمان  اإلدارة،  هذه  في  تشارك  أخرى 

مشاركة المرأة.
في  يشاركا  لم  والتقدمي  الوحدة  حزبا  ـ 
التي  األسباب  ما  البداية،  ُمنذ  المحادثات 
الوحدة  محادثات  في  اشتراكهم  لعدم  دعت 

الوطنية الكردية؟
في  والتقدمي  الوحدة  حزبي  مشاركة  عدم 
على  العتراضهم  يعود  األولى  المحادثات 
عدم مشاركتهم في صياغة الورقة السياسيّة 
اقتصر  ولذلك؛  سياسيّة.  أحزاب  باعتبارهم 
الوطني  المجلس  على  السياسي  االتفاق 
الكردية،  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي 
الذي ورد  البند  اعتراضهم على  إلى  إضافة 
باالحتالل  والمتعلق  السياسيّة  الوثيقة  في 
التركي. أظن هذه هي األسباب التي أدت إلى 

عدم مشاركتهم.
التي تقف في طريق اإلسراع  العوائق  ما  ـ 

لتحقيق وحدة الصف الكردي؟
الكردي،  االتفاق  أمام  عديدة  معوقات  هناك 
أهمها التدخالت اإلقليمية في الشأن الكردي، 
األطراف  تمارسها  التي  والضغوطات 
ـ  الكردي  االتفاق  إفشال  أجل  من  اإلقليمية 
على  اإليراني  التركي  والعدوان  الكردي، 
إقليم كردستان أيضاً، كما أن هناك انتهاكات 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  مستمرة 
ومرتزقته في المناطق المحتلة بشمال وشرق 

سوريا، والتهديدات التركية مستمرة باحتالل 
سوريا؛  شرق  و  شمال  في  أخرى  مناطق 
إلثارة الفتن بين أبناء الشعوب؛ بهدف ضرب 
هذا  الديمقراطية؛  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
بفضل  تحقق  الذي  الرائد والعظيم  المشروع 
األهداف  ومن  الشهداء.  من  اآلالف  دماء 
هو  الكردي  ـ  الكردي  لالتفاق  األساسية 

حمايته والحفاظ عليه.
الوحدة  إلى  المنطقة  شعوب  تنظر  كيف  ـ 
الكردية، وما تأثيرها اإليجابي على استقرار 

وحماية مناطق شمال وشرق سوريا؟
الكرد،  يخص  الكردي   - الكردي  االتفاق 
وأي اتفاق فيما بينهم هو اتفاق على الحصة 
الكردية. ولكن؛ هذه الخطوة تؤدي حتماً إلى 
المنطقة،  شعوب  جميع  على  إيجاباً  التأثير 
في  واالستقرار  األمن  تحقيق  شأنها  ومن 
المنطقة، وحماية المشروع التشاركي المتمثل 
باإلدارة الذاتية المبني على التعايش المشترك 
في سوريا،  وتطويره وتعزيز التشاركية فيه، 
وبالتالي أي دعم لهذا الحوار هو خطوة هامة 
األزمة  وإنهاء  الوطني،  بالحوار  للنهوض 

السورية بما يضمن الوحدة السورية. 
إلى  ونظرته  الدولي  المجتمع  دور  ما  ـ 

الخطوات التي تحققت ومدى دعمه لها؟
ُمنذ إطالق مبادرة الحوار الكردي - الكردي 
من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
مظلوم عبدي،  واستجابة األطراف الكردية 
قبل  من  دعم  هناك  كان  المبادرة،  لهذه 
الواليات  قبل  من  وبخاصةً  الدولي  المجتمع 
لها  كان  التي  وفرنسا  األمريكية،  المتحدة 
مبادرات سابقة بهذا الخصوص، إال أن الدعم 
بشكٍل  ظهر  ما  وهذا  األبرز،  هو  األمريكي 
األمريكي  الموقف  جدية  خالل  من  واضح 
فيما  واالتفاق  الكردية  األطراف  توصل  في 
بينهم، وأيضاً رعايتها لهذا الحوار وبحضور 
مسؤولين من الخارجية األمريكية في جميع 
اهتمام  هناك  الحقيقة  وفي  الحوار  جلسات 

بضرورة تحقيق الوحدة الكردية في سوريا.
ـ دولة االحتالل التركي تحاول بشتى الوسائل 
مثل  السبيل إلفشال  ما  الوحدة،  هذه  ضرب 

تلك المخططات؟
معارضتها  أعلنت  التركي  االحتالل  دولة 
تحاول  االتفاق، وهي  هذا  علني على  بشكٍل 
بشتى الوسائل إفشال هذا االتفاق. لذا؛ يجب 

وقطع  الكردية  الوحدة  لتحقيق  اإلسراع 
الشأن  في  التركية  التدخالت  أمام  الطريق 
االستفزازات  إلى  االنجرار  وعدم  الكردي، 
إفشال  خاللها  من  تهدف  والتي  التركية، 

االتفاق بين األطراف الكردية المتحاورة.
لتقوية  مشاريع  أو  خطوات  هناك  هل  ـ 

الجبهة الداخلية في المراحل القادمة؟
نحُن في مجلس سوريا الديمقراطية واستكماالً 
السوري،  ـ  السوري  الحوار  لمشروع 
الكردي،  ـ  الكردي  الحوار  مع  وبالتزامن 
أعلننا عن مشروع الحوار الوطني من خالل 
عقد مؤتمر وطني ألبناء الجزيرة والفرات؛ 
بهدف تعزيز التشاركية في مؤسسات اإلدارة 
وضمان  الذاتية،  اإلدارة  وتمكين  وتطوير 
المواطنة وحقوق كافة الشعوب في سوريا ال 

مركزية موحدة. 
وفي الوقت الراهن؛ نقوم في مجلس سوريا 
في  الندوات  من  سلسلة  بعقد  الديمقراطية 
لالستماع  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
االنتهاء  وبعد  الشعب،  ومقترحات  آراء  إلى 
المؤتمر  لعقد  نتوجه  سوف  الندوات  من 
إضافة  والفرات،  الجزيرة  ألبناء  الوطني 
للقوى  وطني  مؤتمر  لعقد  التحضير  إلى 

المعارضة الديمقراطية.
ـ كلمة أخيرة؛ ولمن تودين توجيهها؟

في  كافة  السورية  السياسية  األطراف  نناشد 
القيام بواجبهم اإلنساني والقانوني؛ كوننا اآلن 
إنقاذ سوريا  أمام مسؤولية تاريخية من أجل 
السوري  والحوار  السوريين.  مأساة  وإنهاء 
حل  إليجاد  الوحيد  الطريق  هو  السوري   -
 – سوري  اتفاق  فأي  السورية،  لألزمة 
إلرادتهم  السوريين  استعادة  يعني  سوري، 
وتقرير مصيرهم بأنفسهم، وسد الطريق أمام 

التدخالت الخارجية.

الشعوب السوريّة ستتصدى 
لغطرسة املحتل الرتيك

هاوار  لوكالة  تحدث  السياق؛  هذا  ضمن 
الديمقراطي  اليسار  حزب  سكرتير  لألنباء 
الكردي في سوريا صالح كدو فقال: »الشعب 
الشعب  من  جزء  هو  سوريا  في  الكردي 
دافع  السورية  الثورة  بداية  ومنذ  السوري، 
عن مناطقه والمناطق المشتركة التي يقظنها 
الكرد والعرب والسريان، وقدّم شعبنا آالف 

الشهداء على طريق الحرية والكرامة«.
السنوات  في  أنه  إلى  كدو  صالح  وأشار 
غاشًما  عدوانًا  المنطقة  شعب  واجه  األخيرة 
قاده النظام التركي، الذي يحكمه حزب العدالة 
لجماعة  طليعة  نفسه  يعتبر  والذي  والتنمية، 
اإلخوان المسلمين في هذه المنطقة، وأضاف: 

»رأينا كيف بدأ بمهاجمة مدينة عفرين بداية 
عام 2018، وارتكب مجازر وانتهاكات من 
قتل وتشريد، وقبل عام تم احتالل كري سبي 
العين( من  أبيض( وسري كانيه )رأس  )تل 

قبل دولة االحتالل التركية ومرتزقتها«.
وأوضح كدو بالقول: »لمواجهة هذا العدوان 
على شعوب المنطقة أن تستنهض، وأن تقوم 
والهجمات  االنتهاكات  الوطنية ضد  بمهامها 
تواجهها  التي  كافة  التحديات  وضد  التركية 
بمهامه  شعبنا  قيام  إن  المنطقة.  شعوب 
اإلقليمية  التدخالت والتهديدات  الوطنية ضد 
والخارجية والهجمات يستدعي قبل كل شيء 
تعزيز الجبهة الداخلية، التي بدأت من خالل 
أجل  من  الكردية   - الكردية  المفاوضات 
فيه  تتوحد  اتفاق مشترك،  إلى  معًا  الوصول 
األرض،  على  الفاعلة  الكردية  القوى  كل 
حيث أن توحيد هذه القوى يشكل زخًما للقوى 
والسريانية  )العربية  األخرى،  والشعوب 

واآلشورية( الفاعلة على األرض«.

وحدة الصف الكردي تُعّزز 
الجبهة الداخلية

وبيّن كدو: »إن توحيد الصف الكردي سيكون 
عاماًل أساسيَّا للتصدي لالنتهاكات والهجمات 
الجبهة  وسيعزز  والمستمرة،  كافة،  التركية 
في  الوضع  حساسية  السورية.  الداخلية 
القضايا  كل  مناقشة  تستدعي  المرحلة  هذه 
أن يكون  األساسية والوقوف عندها، ويجب 
بصدد  األرض رؤيةٌ  الفاعلة على  لألحزاب 
صيغة  إلى  للوصول  تتخذ  التي  القرارات 

مشتركة«.
منظومة  حملة  يدعمون  بأنهم  كدو  وتابع 
مناقشة  »يجب  قائالً:  الكردستاني  المجتمع 

والقوى  األحزاب  مع  الحملة  وأهداف  أهمية 
القوى  إليها، وعلى جميع  لم تنضم بعد  التي 
تأخذ  كي  الحملة؛  في  المشاركة  واألحزاب 
المنطقة  شعوب  فيه  تشارك  وطنيًّا  طابعًا 

كافة«.
قد  الكردستاني  المجتمع  منظومة  وكانت 
تحت  حملة  المنصرم  أيلول   12 في  أطلقت 
حان  واالحتالل  والفاشية  للعزلة  »ال  شعار 
شرائح  معظم  إليها  وانضم  الحرية«،  وقت 
المجتمع في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى 

29 كيانًا سياسيًّا ومجتمعيًّا.
على  كدو  صالح  شدد  حديثه؛  نهاية  وفي 
ضرورة أن تستنهض القوى واألحزاب كافة 
يتوحد  وأن  األربعة،  كردستان  أجزاء  في 
الموقف الكردستاني ضد التدخالت التركية؛ 
محرك  هي  الكردية  واألحزاب  القوى  ألن 
الشعوب، وأكد: »مستقبل شعبنا اآلن مرتبط 
الوطنية  مهامه  في  السياسية  حركته  بنجاح 

والقومية في هذه المرحلة«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 المرأة في روج
 آفا.. وقائع

وآفاق جديدة

وشرق  )شمال  آفا  روج  ثورة  متكنت 
سوريا( من إحداث تغيير نوعي في نسبة 
مشاركة املرأة، في مختلف نواحي احلياة 
واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية 
مبادرات  طرح  في  الثورة  وساهمت 
التي  املساهمات  هذه  وتفعيل  نسوية، 
من شأنها رفع مستوى املرأة وفق أفكار 

حديثة تناسب الواقع املعاش.

واجملريات  األحداث  وتيرة  تصاعد  ومع 
لتأسيس  احلاجة  ظهرت  املنطقة،  في 
للمرأة  حتفيزاً  نسوية؛  منظمات 
وتنشيطاً لدورها في املساهمة في كل 
مجاالت احلياة، وخلق مجال آمن للنساء، 
التمييز  أشكال  كافة  على  والقضاء 

والعنف ضدها.

قة،  ومع ظهور عدد من هكذا مبادرات خلاّ
اقتضت الضرورة  إلى نشر مواد علمية 
اإلشكاليات  كل  لتوضيح  سهلة؛ 
هذه  تشكيل  في  تعترضهن  التي 
وآليات  واالستمرارية،  والتمويل  املبادرات 
التخطيط  وكذلك  األرض،  على  العمل 
من  إجنازه  مت  ما  وتقييم  االستراتيجي، 
حقوق  مجال  في  خاصة  خطوات، 
مواجهة  مبقدورها  يكون  بحيث  املرأة؛ 
التحديات شديدة اخلصوصية كالعنف 
ومشاكل  القاصرات،  وزواج  األسري، 
من  وغيرها  األطفال،  ورعاية  الطلق 
في  املرأة  متكني  إلى  إضافة  العقبات، 
أوضاعها  حتسني  بهدف  العمل؛  سوق 

املادية.

شمال  في  الذاتية  اإلدارة  أصدرت  وقد 
القوانني  من  العديد  سوريا  وشرق 
واإلجراءات اخلاصة بحقوق املرأة، وعقدت 
الندوات واجللسات احلوارية، في مسعى 
إلى  والسلطات  اجملتمع  لدفع  منها 
دورهن  وتنشيط  للنساء،  احلماية  توفير 
حداثة  من  الرغم  وعلى  االجتماعي، 
نشأة اإلدارة الذاتية، وافتقارها للخبرات 
الدعم  وغياب  والفنية،  العلمية 
نظام  ترسيخ  في  جنحت  أنها  إال  املادي، 
عدة  دعم  خلل  من  اجملتمع  في  املرأة 
كمنظمة  التكوين؛  حديثة  منظمات 
والتي  املرأة،  ضد  العنف  ملناهضة  سارا 
نت املسكن للنساء املعناّفات اللواتي  أماّ
اضطررن لترك أسرهن، رغبة منهن في 
الذات،  وحتقيق  أفضل  حياة  عن  البحث 
إلى جانب إتاحة األمان للمستقلت عن 
واقتصادياً،  واجتماعياً  نفسياً  أهاليهن 
التي  املضايقات  بعض  من  الرغم  على 
ظهرت، واعتبرت هكذا مبادرة على أنها 

تشجيع للنساء على ترك عوائلهن. 

الرؤية هي بسبب غياب  رمبا ظهور هذه 
بإيجابية  والتعامل  املنفتحة،  النظرة 
دعت  وكذلك  واإلناث،  الذكور  بني  فيما 
اللجان  في  املرأة  تنظيم  إلى  اإلدارة 
بأكثر  ودعمهناّ  واجملالس،  والكومينات 
آفا  روج  ثورة  بأن  منها  إمياناً  من طريقة، 
ستبقى ناقصة ما لم حتصل املرأة على 
في  متقدمة  مبكانة  وتتمتع  حقوقها 

اجملتمع.

ليست  النسوية  فاملبادرات  إذن.. 
فكرية  وتصوراٍت  نظرية،  أفكاراً  فقط 
على  تقوم  بل  الفراغ،  في  مؤسسة 
النساء،  أوضاع  حول  ووقائع  حقائق 
عليهن،  املفروض  التمييز  وترصد 
خطوة  باعتبارها  أشكاله،  مبختلف 
نحو  املرأة  حياة  مسار  لتغيير  هامة 
األفضل، ومدى تأثير هذه االستراتيجية 
واعية؛  بصورة  املرأة  وتقداّم  نهوض  على 
فاحلضور احملدود للمرأة، والتغيير الذي ال 
النساء وحقوقهن ليس  بأوضاع  ينهض 
تغييراً حقيقياً على اإلطلق؛ لذا ينبغي 
ومن  املرأة،  عن  التقليدية  النظرة  تغيير 
وتفعيل  الفرص،  التماس  الضروري 
بوصفها  وخبراتها،  وحكمتها  قدراتها 
عناصر لها أدوار فعالة في إحراز التنمية 

والتطوير في اجملتمع.

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

األديب  كان  لطالما  عيسى:  عين  روناهي/ 
والمثقف من أكثر النخب تأثراً وتأثيراً بالواقع 
الُمعاش، وأحد أهم المعبرين عن هموم المجتمع 
وآماله وآالمه، فتفيض قريحته بألوان شعرية 
وأبناء  باسم شعبه  الناطق  فهو  راقية،  وأدبية 
جلدته، وهو الشخص الذي بفكره وتثقيفه لهم 
الى  الظلمات  من  ويخرجهم  وينورهم  يحميهم 

النور
تزخر مناطقنا بالغنى الثقافي والحضاري الفريد 
السكون  من  حالة  من  تُعاني  ولكنها  نوعه،  من 
االستثنائية  األوضاع  بسبب  الحالي،  الوقت  في 
التي تمر بها منطقتنا من حرب ودمار، وتهجير، 
من  االنطالق  النخبة  هذه  على  لزاماً  كان  لذلك 
الحركة  بنهوض  الفعالة  والمساهمة  جديد، 
جهودهم  وتوحيد  جديد،  من  والفكرية  األدبية 

للنهوض بالمجتمع وتطويره.
صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
الثقافة  لجنة  السالم )عضو  باألستاذ جمال عبد 
عن  حواراً  معه  وأجرت  الفرات(  بإقليم  والفن 

واقع الحياة األدبية وسبل تطويرها.
والشعرية  األدبية  الحياة  واقع  ترون  كيف  ـ 
بشكل عام وما الذي تحتاجه للمضي قدماً نحو 

تطوير الواقع؟
لمكونات  والثقافي  األدبي  الواقع  بأن  أعتقد 
أدبية  شخصيات  وهنالك  للغاية،  غني  المنطقة 
من  تجد  لم  ولكن  المنطقة،  في  بارزة  وثقافية 
يعطيها حقها من االهتمام والتبني، حيث كانت 
شمال  مناطق  لشعوب  والثقافية  األدبية  الحياة 
أدبية  لقامات  بروز  عن  عبارة  سوريا  وشرق 
استطاعت فرض شخصيتها وثقافتها على الواقع 

الذي لم تكن السلطة آنذاك تريد تنميته أو تبنيه.
وشعراء  وأدباء  وشخصيات  قدرات  لدينا 

واألوساط  الشارع  يستمر  الشهباء:  روناهي/ 
اإلعالمية في تداول الحديث عن مهرجان ليلون 
السينمائي األول، الذي انتهت فعالياته يوم األحد 
عفرين  مهجري  بمخيمات  2020/9/27م 
والحصار  اإلمكانيات  قلة  وبرغم  كبير،  بنجاٍح 
تاريخية  خطوة  اعتبر  الوطن  عن  البعد  وآالم 
ورسالة تحمل في طياتها الثقافة وتقبل الثقافات 

وتدعو للسالم.

في استطالع لآلراء عن المهرجان في األوساط 
به  قامت  له؛  والمتابعين  فيه  والمشاركين  الفنية 

صحيفتنا كان على النحو التالي: 

أهمية املهرجان

المخرج السينمائي »كامل حرب« من لبنان الذي 
شارك بفيلم الجبل األحمر تحدث عن المهرجان 
قائالً: » إن إقامة مهرجان ليلون في وقت يعاني 
منه العالم من انتشار وباء كورونا إنجاز تُرفع له 
القبعات، فليس بمقدور أي دولة أن تضع نفسها 
في هذا التحدي فكيف إن كانت تعاني من ظروف 

الحرب والتهجير؟«. 
وعبّر كامل حرب عن أهمية المهرجان موضحاً 
والتنوير،  للثقافة  محب  الشعب  هذا  أن  دليل  أنه 
ويسعى لنشره على الرغم من معاناته، فهو شارك 
جبل  آالم  تحاكي  ألنها  األحمر«  »الجبل  بفيلمه 
الفيلم  الذين شاهدوا  المخيم  أطفال  أن  كما  ليلون 

سيكون عندهم حلم الرجوع وتحقيق أحالمهم. 
وحقيقةً فإن مهرجان ليلون هو إضافة نوعية ألي 
صانع أفالم حقيقي، ألنه قدم له فرصة بأن يكون 

مشاركاً بفعاليات إنسانية وفنية حقيقية، بعيدة كل 
البعد عن سياسات الدول وأفكارها المسبقة التي 

تحكم المهرجانات.

اإلنسان هو الذي يعطي القيمة 
واالسم للمكان

المثقفين  التحاد  المشترك  الرئيس  تحدث  كما 
عفرين بالشهباء »عصمت حسن« قائالً: »يعتبر 
هذا المهرجان فريداً من نوعه ألنه الوحيد الذي 
رسالة  أرسلت  والتي  النزوح،  مخيمات  في  أقيم 
أمام  فحواها بأن مخيمات النزوح ال تكون عقبةً 
إرادة المرء وامتالكه للعلوم والمعارف، فاإلنسان 
هو الذي يرفع من سويته وليس المكان هو الذي 
يعطي القيمة لإلنسان والمجتمعات، فاإلنسان هو 
يجعل  والبعض  غابة  الصحراء  من  يجعل  الذي 
ليلون  فمهرجان  لألسف.  صحارى  الحدائق 
الثقافات  لتبادل  أداة  كان  اإلمكانات  قلة  رغم 
الحرب  ويالت  عاشت  أرض  واحيائهاعلى 
العلم  نشر  يحب  شعب  عفرين  فشعب  والدمار 
التي كانت خاوية ومدمرة  فالشهباء  والحضارة، 
ومقاومته  الحر  اإلنسان  بإرادة  حالها  تبدل 
واألدباء،  للمثقفين  وجهة  لتصير  للظلم  ورفضه 
لتكون حديث العالم وبوصلة للوكاالت والقنوات 

اإلعالمية.

االنتهاكات والحصار لن تكون 
عائقاً أمام إرادة الشعب

كما التقينا مع عضو منتدى حلب الثقافي »محمد 
أمين« الذي أوضح أنه بالرغم من قيام االحتالل 

تسـتأثر أخبار الحوادث والباليا وأعمال اإلرهاب 
والدراسِة  البحِث  محّل  وتكون  اإلعالم  باهتمام 
ال  فيما  الحياةِ،  لناموِس  مناٍف  سلوٌك  أنّها  رغم 
الوجوِد  صيانِة  إلى  تهدُف  التي  المقاومة  تناُل 
والمسألة  االهتماِم،  من  المستوى  نفَس  والحياةِ 
عاطفيّة،  لعوامل  تخضُع  أنها  أو  صدفةً  ليست 
بل تندرج ضمن خطِط الحرِب الخاصة، بالتعتيِم 
التحدّي  مستوى  دون  لتظهَر  المقاومِة،  على 
األمثلة،  أحد  عفرين  لإلرهاِب،  الغلبِة  وتثبيِت 
مقاعِد  إلى  يركنوا  أو  يستكينوا  لم  وأبناؤها 
االنتظار، بل يسطرون يوميّاً مآثر ملحميّة تليق 

بأهلها وتبّشر بالتحرير ولو طالت المدة   

آذار 2019

عمليات يومّية

عفرين  تحرير  قوات  نفذت   ،2019/3/1 في 
لتمركز  نقطتين  على  محورين  من  هجوماً 
مرتزقة »فرقة المعتصم« بمحيط قرية كلجبرين 
قُتل خاللها  اشتباكات  واندلعت  إعزاز،  بمنطقة 
مرتزقة  مجموعة  وحاولت  مرتزقة.  ثمانية 
ناسفة  عبوة  تفجير  فتم  والمساندة،  التدخل 
فقُتل منهم أربعة  تقلهم،  التي  العسكريّة  بالعربة 
مرتزقة وأصيب ثالثة آخرون. ونشرت مصادر 
ساجدون« صور 6  »لواء  من  مقربة  إعالميّة 
قتلى من عناصره، بينهم حسين عبد الحي وعبد 

هللا شريف األحمد النعيمي.
2019/3/4 تفجير عبوة ناسفة بعربة عسكريّة 
ليالً  الواحدة  الساعة   23 الفرقة  لمرتزقة  تابعة 
 23 بالفرقة  المرتزق  ومقتل  كلجبرين  بقرية 
قوات  مقاتلو  واستهدف  علي(.  حج  )حسين 
لجيش  مقراً  خاصة  بعملية  عفرين  تحرير 
االحتالل التركي بقرية باصليه بناحية شيراوا، 
بجروح،  جنديين  وإصابة  جندي  لمقتل  أدى  ما 
وتدمير عربة عسكريّة. كما أدّت عملية خاصة 
بقرية  الشامية  الجبهة  لمرتزقة  مقراً  استهدفت 
أيمن  المرتزقين:  لمقتل  شرا،  بناحية  مريمين 

الشوبك وعلي أبو إسالم، وإصابة 4 بجروح.
في  استهدفت  عفرين«  لشهداء  انتقام  »قوات 
بناحية  قجومان  قوجيما/  بقرية   2019/3/4
بن  حمو  القادر  »عبد  المرتزق  جندريسه 
مرعي« من عناصر مرتزقة »الحمزات« الذي 
انضم لمرتزقة خالد الحياني بمدينة حلب وشارك 
بالهجوم على حي الشيخ مقصود. وقتل مدنيين 
وارتكب  عفرين  على  التركّي  العدوان  أثناء 

عمليات السرقة والنهب.
2019/3/5 تفجير عبوة ناسفة في مقر لمرتزقة 
عفرين  بمدينة  السياسة  بشارع  مراد  السلطان 
جانب مطعم الشالل. وباليوم نفسه تفجير دراجة 
 5 وقتل  الباب  بمدينة  للمرتزقة  بدوريّة  ناريّة 
مرتزقة وجرح 9 وتبنت غرفة عمليات غضب 

الزيتون العملية. 
تفّجر عبوة  2019/3/7، قوات تحرير عفرين 
ناسفة بحاجز ترندة ومقتل جندي تركّي وإصابة 
مرتزقة  من  عنصران  قُتل  كما  آخرين،  اثنين 

جمال عبد السالم... الواقع الّثقافي بحاجة لتطوير 

والمسؤولية عظيمة!

مهرجان ليلون بأعين المثقفين والمشاركين

بانوراما المرحلة الثانية لمقاومة العصر ــ 3
ومثقفون على مستوى متقدم جداً، باإلضافة إلى 
هذا  إثراء  على  تساعد  التي  الخصبة  الطبيعة 
الواقع، والمطلوب فقط هو تنظيم الحركة األدبية 
وتخصيبها بعيداً عن أي تأثير، أو التأطير الذي 
يدفع نحو التقييد، ويقود إلى التوقف النهائي عن 

اإلنتاج الثقافي على العموم.
المختلفة  والشعرية  األدبية  األلوان  تأثير  ما  ـ 

والطبيعة والحياة االجتماعية على الكاتب؟
غنية  منطقتنا  بأن  سابقاً  قلته  ما  أكرر  أن  أريد 
األمر،  هذا  أنكار  يستطيع  أحد  ال  وثقافياً،  أدبياً 
كافة  مع  التكيف  منطقتنا  في  اإلنسان  واستطاع 
الظروف وقهرها، تلك الطبيعة الريفية الجميلة، 
والتي تتداخل بها أيضاً قساوة المناخ مع طبيعة 
ألوان  هنالك  فكان  والمعطاءة،  الدمثة  أهلها 
وأفكار متنوعة تراود مثقفينا وأدباءنا في أعمالهم 
فكانوا تارةً يصفون الربيع واألزهار والطبيعة، 
يذكرون  تراهم  وطوراً  بالحبيبة،  ويشبهونها 
يذكرون  أو  عنها،  أهلها  رحل  التي  األطالل 
مالحم المعارك، وبطوالت الفرسان األشداء في 

حماية أرضهم وشعبهم بوجه الغزاة الطامعين.
ال شك بأن منطقتنا وشعوبنا تزخر بطاقات أدبية 
إلى  وتحتاج  نوعها،  من  وفريدة  مميزة  وثقافية 

المزيد من التطوير الذي يتزامن مع توفر األمان 
واالستقرار في المنطقة.

ـ التجربة المريرة التي مرَّ بها األدباء والمثقفون 
كيف  للهجرة،  الكثير  واضطرار  المنطقة،  في 

يمكن تجاوز هذه التجربة؟
أظن بأن األزمة السورية التي بدأت منذ 2011م 
اإلنتاج  في  وتراجعاً  بالغاً،  تأثيراً  تركت  قد 
األدبي والثقافي في سوريا على العموم، واألمر 
من  األولى  السنوات  حدث خالل  الذي  الخطير 
الحرب المدمرة التي بليت بها مناطقنا هي هجرة 
الكثير من األدباء والمثقفين والمتعلمين، مما أثر 
بشكل كبير على الواقع الثقافي على العموم، في 
األدبية  للشخصيات  الحقيقي  الظهور  كان  حين 
المنطقة  وتحرير  أفا،  روج  ثورة  بعد  والثقافية 
من اإلرهاب والجماعات المسلحة المرتزقة التي 
الثقافي  بالموروث  لإلضرار  المحتل  أداة  كانت 
إلى  وصوالً  المنطقة،  لشعوب  والحضاري 
الدول المحتلة لألرض  المباشر من قبل  التدخل 
السورية على الساحة، كما حدث خالل العدوان 
بعد  المحتلة  التركية  الدولة  قبل  من  األخير 
عدوانها األخير في العام الماضي، وتعمد جرف 

المعالم األثرية، وجعلها نقاطاً عسكرية.

تقرير/ رامان آزاد
حاوره/ حسام إسماعيل

استطالع/ شيار كرزيلي

وتسبب  آخران،  اثنان  وأصيب  »الحمزة« 
التفجير بأضرار مادية كبيرة بالحاجز.

مرتزقة  استهدفت  عملية   ،2019/3/13
ومقتل  بناحية شيراوا،  كيمارا  بقرية  »الحمزة« 
منهم  وعرف  آخرين،  ثالثة  وإصابة  مرتزق 
المرتزقان خالد المحامي ونواف الزعبي. وعملية 
قنص مرتزٍق بمحيط مدينة إعزاز، ومقتله فوراً. 
بمنطقة  مارع  بلدة  بمحيط  ثانية  قنص  وعملية 
العميل  استهدف  كما  مرتزق.  ومقتل  إعزاز 
اصطيف«  أبو  فايز  »محمود  المدعو  المزدوج 
من محافظة حماه- منطقة سهل الغاب في مدينة 
تدريبات  بعد  وهميّة  عمليات  نفذ  الذي  إعزاز، 

تلقاها لدى االستخبارات التركيّة.
2019/3/14 تفجير دراجة ناريّة بمدينة الباب 
بدورية عسكريّة، ومقتل 3 من مرتزقة االحتالل 

التركّي وجرح 12.
بدورية  ناسفة  عبوة  تفجير   2019/3/17
ومقتل  الباب.  بمنطقة  عجيل  قرية  في  عسكريّة 
3 مرتزقة، اثنان من الشرطة العسكريّة، وجرح 

5 آخرين.
مرتزقة  استهدفت  تفجير  عملية   2019/3/18
عفرين،  بمدينة  ترندة  بحّي  التركي  االحتالل 
بجروح.  سبعة  وإصابة  مرتزقة  ست  ومقتل 
االحتالل  لمرتزقة  بتجمع  ناسفة  عبوة  وتفجير 
ومقتل  عفرين،  مدينة  في  المحمودية  بحّي 
قنص  وعملية  بجروح.  ثالثة  وإصابة  مرتزقين 
لبلدة  التابعة  مالد  تل  بقرية  مرتزقاً  استهدفت 

مارع، ومقتله. 
نقطة  استهدفت  عسكريّة  عملية   ،2019/3/19
بناحية  جلبرة  بقرية  االحتالل  لمرتزقة  تمركز 

شيراوا، ومقتل مرتزقين وإصابة أربعة.
2019/3/20، عملية استهدفت حاجزاً لمرتزقة 
مرتزقة  خمسة  ومقتل  جلبرة،  بقرية  االحتالل 

وإصابة اثنين.
2019/3/21، عملية ضد نقطة تمركز لمرتزقة 
االحتالل التركي ببلدة كلجبرين بمنطقة إعزاز، 
بتجمع  ناسفة  عبوة  وتفجير  مرتزقة.   3 ومقتل 
مدينة  في  األشرفية  بحّي  الشام  فيلق  لمرتزقة 

عفرين، وتأكيد مقتل مرتزق وإصابة أربعة. 
في  المرتزقة  أحد  قنص  وتم   ،2019/3/22

محيط قرية تل ماد أيضاً.
عفرين  تحرير  قوات  استهداف   ،2019/3/23
كيمار  بقرية  الحمزات  فرقة  لمرتزقة  مقراً 
أربعة  ومقتل  نوعية،  بعملية  شيراوا  بناحية 
المصابين  اثنين بجروح، ومن  مرتزقة وإصابة 

المرتزقان خالد علوش وسامي الشامي.
في  األشرفية  حّي  في  هجوم   ،2019/3/24
على  الخفيفة  باألسلحة  عفرين  مدينة  مركز 
المقدم  عربة عسكرية كانت تقل بينهم المرتزق 
محمد حمادين قائد ما يسمى الشرطة العسكرية 
في عفرين برفقة أحد مرافقيه ويدعى محمد أبو 
محمد  المرتزق  أصيب  العملية  وبنتيجة  تركي، 
من  لعدد  تعرضه  نتيجة  بليغة  بجروح  حمادين 

الطلقات ومقتل مرافقه.
تقنص عنصراً  عفرين  تحرير   ،2019/3/  26
بمرتزقة »الجبهة الشامية« بمحيط قرية كلجبرين 

بمنطقة إعزاز، وترديه قتيالً.
الحمزات  لفصيل  حاجز  تفجير   2019/3/29
بقرية جويق التابعة لمدينة عفرين أسفر عن مقتل 
6 مسلحين وجرح أربعة آخرين. تبنته »غضب 

الزيتون«.
نوعيتين  عمليتين  قواتنا  نفذت   ،2019/3/31
استهدفتا نقطتين لتمركز جنود االحتالل التركي 

لناحية  التابعة  إحداها للمراقبة في قرية مريمين 
جنود  ثالثة  مقتل  تأكَّدَ  العمليتين  وبنتيجة  شرا، 
إصابات  بينها  بجروح،  آخرين  ثالثة  وإصابة 

بليغة، كما تم تدمير النقطتين العسكريتين.
قصفت دبابات االحتالل ومدفعيته الثقيلة المناطق 
المالكية  شوارغة،  قرى  في  بالسكان  المأهولة 
بناحية شرا، وقرية صوغانكه بناحية شيراوا، ما 
أدى ألضرار مادية بممتلكات ومنازل المدنيين. 
كما حلقت طائرات االستطالع التركية بالمنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركيّة في 2019/3/31 
أّن جندياً تركيّاً قتل وأصيب آخر في هجوٍم على 

موقعهما في منطقة عفرين.

نيسان 2019

االحتالل مستهدف بكل مكان

2019/4/1 فّجرت عبوة ناسفة بتجمع لمرتزقة 
بمنطقة  الشامية بمحيط قرية كفر خاشر  الجبهة 
اثنين  وإصابة  مرتزق  مقتل  تأكيد  وتم  إعزاز، 

آخرين بجروح. 
2019/4/2، »قوات تحرير عفرين« تستهدف 

أثناء  الشامية  الجبهة  لمرتزقة  )تركس(  جرافة 
مدينة  بمحيط  الخنادق  وحفر  التدشيم  أعمال 
مارع، ومقتل المرتزق محمد رشيد وإصابة آخر 

بجروح.
2019/4/3 »تحرير عفرين« تشن هجوماً على 
كفر  بقرية   55 اللواء  لمرتزقة  عسكريّة  قاعدة 
كلبين بمنطقة إعزاز، وتأكد إصابة ثالثة مرتزقة 
قصفت  فيما  خطيرتان.  حالتان  بينها  بجروح 
المدفعية التركية بعد ظهر اليوم نفسه قرى ناحية 

شيراوا بريف عفرين.
بدوريّة  ناريّة  دراجة  تفجير   2019/4/4
في  التركّي  االحتالل  لمرتزقة  تابعة  عسكريّة 
وأدت  جرابلس،  لمنطقة  التابعة  العمارنة  قرية 
العملية لمقتل أربعة مرتزقة وجرح اثنين آخرين. 
2019/4/5، تحرير عفرين تنفذ ثالث عمليات، 
تستهدف بعبوة ناسفة عربة عسكريّة تقل مرتزقة 
»لفرقة  التابعة  حالوة  هللا  عبد  المدعو  لجماعة 
الحمزة« على الطريق بين قريتي كيمارا وبرادة 
ويصاب  مرتزقة  ثالثة  ليُقتل  شيراوا،  بناحية 
العربة. فتدخل عدد من  اثنان بجروح، ودُّمرت 
فتم  القتلى،  ونقل  الجرحى  إلسعاف  المرتزقة 
استهدافهم، وقُتل مرتزق وأصيب آخر بجروح. 
واستهداف نقطة لتمركز مرتزقة »فرقة الحمزة« 
مرتزقان  وقتل  شيراوا،  بناحية  براد  بقرية 
وأصيب ثالثة بجروح. وتستهدف قنصاً مرتزقاً 
الثالثة،  للمرة  مارع  لبلدة  التابعة  مالد  تل  بقرية 
قُتل سبعة  العمليات،  تلك  قتيالً. وبنتيجة  وترديه 
مرتزقة وأُصيب ستة آخرين بجروح، وتدمرت 

سيارة بالكامل.
2019/4/6 السبت، قصفت المدفعية التركية من 
مواقعها بريف عفرين المحتل قرى ناحية شيراوا 
أدّى الستشهاد طفلة وإصابة ثالثة  قصفاً مدفعيّاً 

آخرين، وتضرر عدد من المنازل.

هدم البيوت إلقامة نقاط عسكريّة

2019/4/7 »قوات تحرير عفرين« تصدر بياناً 
بأنّها استهدفت نقطة عسكرية لمرتزقة »السلطان 
مراد« بقرية جلبرة بناحية شيراوا، ما أسفر عن 
مقتل ثالثة مرتزقة وإصابة سبعة آخرين بجروح، 
كما استهدفت آليات للقواِت التركيّة أثناء جرفها 

أسفر  ما  جلبرة،  بقرية  عفرين  لمهجري  منازل 
عن مقتل مرتزق. وتعتبر القوات التركيّة القرية 
نقاطاً  فيها  وتنشئ  القتال  جبهة  على خط  واقعة 

عسكريّة. 
وفي اليوم نفسه تمَّ تفجير عبوة ناسفة في مركز 
لمرتزقة  بتجمع  معراته  شارع  عفرين  مدينة 
أربعة  لمقتل  العملية  وأدت  الشرقيّة«  »أحرار 
من  اثنان  بينهم  آخرين  خمسة  وجرح  مرتزقة 

جنود االحتالل التركّي.
2019/4/10 استهداف مقر للمرتزقة في مدينة 

العملية  وأدت  نوروز  دوار  من  بالقرب  عفرين 
لمقتل اثنين وجرح عنصر من مرتزقة االحتالل 

التركّي.
نفذت  عفرين«  تحرير  »قوات   2019/4/15
عملية في قرية كيمار بناحية شيراوا أدت لمقتل 

عنصر من مرتزقة »الحمزة« وإصابة آخرين.
2019/4/16 غرفة عمليات »غضب الزيتون” 
عن  يسفر  ما  موباتا  بناحية  بحاجز  لغماً  تفّجر 

مقتل 3 مرتزقة وجرح اثنين.
2019/5/18 أعلنت قوات تحرير عفرين مقتل 
أربعة  وإصابة  الحمزة«  »فرقة  في  عنصرين 
آخرين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة في قرية 

باسوطة بناحية شيراوا.

يوم ثقيل عىل قوات االحتالل الرتيّك 

قوات  مجموعات  إحدى  نفذت   ،2019/4/19
الخفيفة  باألسلحة  هجوماً  عفرين  تحرير 
لجنود  قاعدة  على  محورين  من  والمتوسطة 
شرا،  بناحية  مريمين  بقرية  التركي  االحتالل 
واندالع اشتباكات عنيفة ومقتل عدد من الجنود، 
الجنود  لمساندة  بالمعركة  تركيّة  دبابة  لتتدخل 
كما  فيها.  من  ومقتل  وتدميرها  استهدافها  فتم 
استهدافهم  فتم  قريبة  تركية  قاعدة  جنود  تدخل 
مقتل  تأكد  العملية  وبنتيجة  المتوسطة.  باألسلحة 
نفسه  وباليوم  آخرين.  أربعة جنود وجرح ثالثة 
بمحيط  المدفعية  تركية إلطالق  قاعدة  استهدفت 
جنديان  وقتل  بالكامل  تدمرت  مريمين،  قرية 

تركيان وأصيب أربعة بجروح.
لتمركز جنود  قاعدة  قُصفت  وفي عملية خاصة 
القاضي،  فيالت  بمنطقة  التركّي  االحتالل 
تدمرت القاعدة ولم يُعرف عدد القتلى والجرحى 
اليوم  عمليات  وفي  االحتالل.  جيش  بصفوف 
التركي  االحتالل  جنود  من  عدد  استهدف  نفسه 
العازل  الجدار  ببناء  العمل  يواصلون  كانوا 
تُعرف  بناحية شيراوا، ولم  كيمارا  قرية  بمحيط 
تدمير  اليوم  العملية. وكانت محصلة ذلك  نتيجة 
التركي  لالحتالل  عسكريتين  وقاعدتين  دبابة 
جنود  ستة  مقتل  وتأكد  مدفعية،  مربض  أحدها 

أتراك وجرح سبعة آخرين.

استهداف مركز استخبارات بإعزاز 

عملية  تنفذ  عفرين«  »تحرير   2019/4/22  
مشتركاً  مقراً  مستهدفةً  خاصة  عسكرية 
ما  واستخبارات   MIT التركيّة  لالستخبارات 
وأدت  إعزاز.  بمدينة  الوطنّي«  »الجيش  يسّمى 
بينهم  لالستخبارات  مقتل عنصرين  إلى  العملية 
االستخبارات  فرع  مسؤول  عمر  أبو  المدعو 
ناسفة  بعبوة  تم  واالنفجار  سوريا.  في  التركيّة 
بمدينة  العام  واألمن  الشرطة  جهاز  مقر  داخل 
إعزاز، وزرعت داخل سور المديرية المالصقة 

.PTT لمركز البريد التركّي
مقر  في  ناسفة  عبوة  تفجير  تم  نفسه  اليوم  وفي 
مدينة  في  الزيدية  حي  في  الحمزات  لمرتزقة 
عفرين وأدت العملية إلصابة اثنين من المرتزقة 

بجروح خطيرة.
استهدف  محورين  على  هجوٌم   2019/4/25
نقطتين عائدة لمرتزقة »الحمزة« بقرية داغلباش 
مقتل  إلى  أدى  مباشر،  واشتبك  الباب،  بمنطقة 
أربعة مرتزقة وإصابة ثالثة بجروح. وتم تفجير 
»فرقة  مرتزقة  تقل  ناريّة  بدراجة  ناسفة  عبوة 
الحمزة« بمحيط قرية داغلباش، وقُتل 5 مرتزقة 

وأُصيب آخرون بجروح.
عفرين«  تحرير  »قوات  أعلنت   2019/4/26
تل  بمنطقة  حمدوش  روجهات  المقاتل  استشهاد 

رفعت أثناء مهمة ُوّكل بها.

استهداف مبارش لجنود االحتالل 

2019/4/30 مقتل جندي تركّي وإصابة ثالثة 
دورية  استهدف  هجوم  في  بجراح  آخرون 
تركية في منطقة ما يسمى درع الفرات. وتجدد 
االشتباكات المسلحة، باألسلحة الثقيلة على طول 
خطوط التماس في ريف حلب الشرقي. وقصفت 
ومطار  ومرعناز  المالكية  قرى  التركية  القوات 
منغ بناحية شرا وقصفت الشيخ عيسى ومنطقة 
بالتزامن  والمدفعية  الثقيلة  باألسلحة  حربل 
وحدات  ردّت  فيما  الحربّي  للطيران  تحليق  مع 
بإعزاز،  الشط«  »حاجز  باستهداف  المقاومة 
غرب  التركية  العسكرية  القاعدة  واستهداف 
بين  الواصل  والطريق  الوطني  إعزاز  مشفى 
مدينتي إعزاز – وعفرين ما أوقع عدة إصابات، 
ومن  المنطقة،  إلى  اإلسعاف  سيارات  فهرعت 

بين المصابين جنود أتراك.
عمليتين  تنفّذ  عفرين  تحرير   ،2019/4/30
نوع  مصفحتين  عسكريتين  آليتين  استهدفتا 
بناحية  قطمة  بقرية  التركّي  لالحتالل   KİRPİ
أتراك وتصيب  وتقتل 7 جنود  شرا، وتدمرهما 
التركي  لجنوِد االحتالل  5 بجروح. وتنفّذ كميناً 
تليها  شرا،  لناحية  التابعة  قطمة  قرية  بمحيط 
أتراك  جنود  ستة  فيها  يُجرح  عنيفة،  اشتباكات 
منفصلة،  عملية  وفي  بليغة.  حاالت  أربع  بينهم 
تُستهدف عربة عسكرية نوع جيب تقل جنوداً في 
المنطقة الواصلة بين قرية قطمة ومدينة إعزاز، 
ثالثة  ويُصاب  تركيان  قياديان عسكريان  ويُقتل 
تحرير  من  مقاتل  ارتقى  وبالمقابل  بجروح. 
عفرين لمرتبة الشهادة وأُصيب مقاتالن بجروح 
بسيطة. وبالنتيجة قتل تسعة جنود أتراك وأصيب 

رت آليتان. 14 آخرون بجروح ودُّمِ
نفسه  باليوم  استهدفت  التركّي  االحتالل  قوات 
المناطق اآلهلة بالسكان في ناحية شرا وشيراوا 
وحلّقت  والدبابات،  بالمدفعية  مكثٍف  بقصٍف 
في  التركية  واالستطالع  الحربية  الطائرات 

المنطقة. 

كامل حرب شيرين رشيد

جمال عبد السالم

ـ »دور المثقفين واألدباء تنويري«، كيف يمكن 
إسقاط هذا الدور على المجتمع للنهوض به من 
جديد، وماذا تحتاجه التجربة األدبية والثقافية 

بهذه المرحلة الهامة والحساسة؟  
ثمة مهمة ليست بالسهلة تقع على عاتق النخب 
الثقافية في منطقتنا، وخاصة مع انتشار األجندات 
وإفراغ مجتمعاتنا  العقول،  تلويث  والعمل على 
لذلك  الفريد،  واألخالقي  الثقافي  الموروث  من 
لطالما كانت شريحة المثقفين هي األكثر تأثيراً 
أعداء  قبل  من  اختراقه  ومنع  للمجتمع  وتنويراً 
الشعوب لتنفيذ أجنداته ومخططاته الخبيثة التي 
ينوي من خاللها السيطرة والهيمنة على مقدرات 
كامل  بشكل  أو صهره  هويته  وتدمير  الشعوب 

في بوتقته، وخدمه له.
األدبية  التجربة  بأن  أخرى  مرة  وأكرر  أعود 
والثقافية التي تقودها النخب ضمن مناطقنا تحتاج 
الكثير من العمل للنهوض بها، فيجب أن يكون 
وأمسيات،  ثقافية  ومحاضرات  ندوات  هنالك 
وبين  والفن  الثقافة  لجان  بين  منسق  وتواصل 
من  واالستفادة  والمدنية،  الذاتية  اإلدارات 
هذا  لتطوير  يحملونها  التي  واألفكار  التجارب 
العمل، إلى جانب زيادة الدعم وافتتاح المعارض 
إلى  فهي  المناطق  كافة  في  النشر  ودور  الفنية 
اآلن تقتصر على مناطق معينة، وهنالك حاجة 
وتفعيلها  األخرى،  المناطق  في  لتعميمها  ماسة 
بالشكل المطلوب إلى جانب توفير الدعم من قبل 

الجهات المعنية.

وسرقة  تدمير  من  االنتهاكات  بجميع  التركي 
وسلب لممتلكات األهالي، وقيامه بالقتل والخطف 
وارتكاب المجازر وحمالت اإلبادة الجماعية في 
عفرين، وتعرض مقاطعة الشهباء للقصف بشكل 
دائم، فإقامة المهرجان في هذا الوقت يأتي بمثابة 
البوابة  المهرجان  السالم والثقافة، ويعتبر  رسالة 
لتبادل الثقافات، وهو إثبات بأن الثقافة ال تشترط 
بأن تأخذ من الذين يلبسون الحرير ويجلسون على 
يقطنون جبل  كانوا  اللذين  فالعاموديون  األرائك، 
يقيمون  كانوا  بل  األرائك  على  يجلسوا  لم  ليلون 
على أعمدة صخرية في مفارق طرق جبل ليلون 
يهدفون لنشر العلم وليس امتالك األموال. فعرض 
58 فيلم من أصل 2200 كان ملفتاً للنظر وليس 

بأمر صغير، وتعتبر خطوة لتحرير عفرين.

أفالم روج آفا تُعرف العامل 
عىل معاناة الكرد

فأكد  المهرجان  في  آفا  روج  مشاركة  عن  أما 
والمعاناة  البسيطة  اإلمكانات  برغم  أمين  محمد 
أفالم  ثالثة  فمشاركة  واالنتهاكات،  الحصار  من 
على صعيد روج آفا ونيل فيلم »باتجاه الشمس« 
وسيلة  واعتبرها  كبيرة،  خطوة  لهي  لجائزة 
الكردية،  بالثقافة  المجتمعات  وتعريف  إليصال 
ففي السينما السورية كان المجتمع الكردي مغيباً 
العالم  لتعريف  البوابة  كانت  الخطوة  وهذه  نهائياً 
يعاني  والذي  سوريا  في  المقيم  الكردي  بالشعب 

من االستبداد والظلم. 

الذهبي  الهالل  حركة  في  العضوة  تحدثت  كما 
»شيرين رشيد« التي كانت من ضمن لجنة التقييم، 
في قسم قصة وسيناريو الفيلم، فبرأيها العديد من 
األفالم لم تنل حظها من الجوائز على الرغم من 
هذه  ومن  جيد،  وتمثيل  وإخراج  قصة  امتالكها 
األفالم فيلم القلعة وفيلم فوق الركبة وفيلم زيرلي.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

روناهي/ قامشلو- قانون اإلعالم في شمال وشرق 
أقرب  في  مفصل  بشكٍل  تفاصيله  ستصدر  سوريا 
بعد  وذلك  للجميع،  وشفافة  واضحة  لتكون  وقت، 

نقاش مسودة قانون اإلعالم مع الصحفيين.

في  والوعي  الثقافة  نشر  في  كبير  دور  لإلعالم 
المجتمعات في كافة بقاع العالم، وفي مناطق شمال 
وإظهار  نشر  في  األكبر  الدور  له  سوريا  وشرق 
السورية،  األزمة  بعد  العام  للرأي  المنطقة  واقع 
المعلومات  نقل  األحيان  أغلب  في  استطاع  حيث 
بشفافية ومهنية، لذا ال بد من وجود إعالم حر ليقوم 
حقوق  وصون  حماية  في  وجه  أكمل  على  بدوره 
جميع اإلعالميين، وحول دور اتحاد اإلعالم الحر 
في مساندة كافة الصحفيين في مناطق شمال وشرق 
اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  سوريا، 
الحر أفين يوسف قائلةً: »نحُن اتحاد اإلعالم الحر 
نساند كافة الوسائل اإلعالمية واإلعالميين من خالل 
خلق البيئة المناسبة لحرية الرأي والتعبير والتعددية 
المعنية  التنسيق مع الجهات  اإلعالمية، وذلك عبر 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الصحفي  بالشأن 

الثورية  الشبيبة  حركة  لكي-  كركي  روناهي/ 
الثاني  كونفرانسها  خالل  من  أكدت  السورية 
عبدهللا  القائد  وفلسفة  نهج  على  االستمرار 
من  الثورة  وقيم  مكتسبات  وحماية  أوجالن 
مقاومة  بروح  الثوري  النضال  تصعيد  خالل 
التشبث  ضرورة  على  وشددوا  الشهداء، 
االحتالل  دولة  تهديدات  ومواجهة  باألرض 

التركي بمعنويات عالية وإرادة حرة
حتماً  الحرية،  وقت  »حان  شعار  تحت 
الكونفرانس  فعاليات  انطلقت  سننتصر«؛ 
في  السورية  الثورية  الشبيبة  لحركة  الثاني 
إقليم الجزيرة في مركز آرام تيكران في مدينة 
حركة  من  عضو/ـة   650 بحضور  الرميالن 
إقليم  مناطق  كافة  من  السورية  الثورية  الشبيبة 
الجزيرة، حيث بدأت فعاليات الكونفرانس بدقيقة 
صمت على أرواح الشهداء، وتالها تقييم الوضع 
التنظيمي للسنوات المنصرمة، ومن ثم انتخاب 
مجلس الشبيبة الثورية السورية الذي يتكون من 
ليكونوا ممثلين عن حركة  30 عضو وعضوة 
الخصوص  وبهذا  الجزيرة،  إقليم  في  الشبيبة 
لصحيفتنا  كان  الكونفرانس  هامش  وعلى 

»روناهي« لقاء مع بعض الشبيبة.

انتهت مناقشة مسودة قانون اإلعالم.. وبانتظار المصادقة عليه

الشبيبة الثورية تؤكد في كونفرانسها الثاني أنها ستنتصر حتمًا

سوريا والدفاع عن حقوق الصحفيين في المنطقة«. 
مع  التواصل  نشاطاتنا  »من ضمن  أفين:  وأضافت 
مكتب اإلعالم في شمال وشرق سوريا والمشاركة 
عام  صيغ  قد  كان  الذي  اإلعالم  قانون  تعديل  في 
في  لإلعالم  األعلى  المجلس  قبل  من  2015م 
الجزيرة، بما يتناسب مع جغرافية المنطقة وتطلعات 

الصحفيين فيها«.

العمل عىل صياغة قانون اإلعالم

 ،2015 عام  صدرت  اإلعالم  قوانين  بأن  يذكر 
األقاليم  في  الذاتية  اإلدارات  على  واقتصرت 
فعلي  وكتطبيق  وعفرين«،  والفرات،  »الجزيرة، 

لهذه القوانين لم نَر على أرض الواقع، وبهذا الشأن 
كان  السابق  اإلعالم  »قانون  بأن  أفين:  أوضحت 
كانت  المشكلة  لكن  الصحفيين،  آراء  بحسب  جيداً 
بنود  على  يحتوي  كان  كما  تطبيقه،  آلية  في  تكمن 
من  بمقترح  لذلك  للتفصيل،  وبحاجة  واضحة  غير 
اتحاد اإلعالم الحر أنشئت لجنة مكونة من أعضاء 
في اتحاد اإلعالم الحر وأعضاء من مكتب اإلعالم 
على  العمل  وبدأنا  وحقوقيين،  مستقلين  وصحفيين 
2019م،  لعام  أيلول  شهر  في  القانون  صياغة 
وانتهينا من وضع المسودة الحالية، وارتأينا أنه من 
ألن  الصحفيين،  مع  المسودة  هذه  نقاش  الضرورة 

القانون يخصهم بشكل مباشر«. 

»النقاشات كانت غنية بآراء 
الصحفيني«

وفي اآلونة األخيرة عقد اتحاد اإلعالم الحر بالتنسيق 
عدة  سوريا  وشرق  شمال  في  اإلعالم  مكتب  مع 
اجتماعات وجلسات مع اإلعالميين والصحفيين من 
المنطقة،  في  العاملة  اإلعالمية  المؤسسات  مختلف 
غنية  كانت  النقاشات  بأن  ذلك  حيال  أفين  ونوهت 
باآلراء المفيدة والمقترحات، وعقد االجتماعات في 
مسودة  على  مطلعون  الجميع  ليكون  المناطق  كافة 

القانون، ولكي ال يقصى أحد.
لبعض  القانون  مسودة  أرسلوا  بأنهم  أفين  وأشارت 
أكاديميون  وهم  الخارج،  في  المقيمين  الصحفيين 

»بروح الشبيبة سرنسم معامل 
مجتمع دميقراطي حر«

يعتبر  الذي  الكونفرانس  انعقاد  أهمية  وحول 
شدد عضو  الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  الثاني 
شافع  آغا  ناحية جل  في  الثورية  الشبيبة  حركة 
على  وحثهم  الشبيبة  تنظيم  أهمية  على  النزال 
استمرار النضال حتى تحقيق النصر، مشيراً إلى 
الثورية  الشبيبة  حركة  أهداف  تحقيق  ضرورة 
التي تدعو إلى الصمود والمقاومة للوصول إلى 
الحرة  الشبيبة  قائالً: »بسواعد  بر األمان، وأكد 

المنظمة تبنى األمم والحضارات«.
المجتمع  قاعدة  تمثل  الشبيبة  بأن  النزال  وتابع 
من  الكثير  عاتقه  على  فتقع  األساسي  ومحركه 
بها  يقوم  أن  التي يجب  والواجبات  المسؤوليات 
إلى  الوصول  من  ليتمكن  جهوده  ويضاعف 

المستوى التنظيمي المطلوب.
وأضاف: »هذا الكونفرانس هو تأكيد على مبدئنا 
ففي  الشبيبة،  تنظيم  ضرورة  إلى  يدعو  الذي 
الفعاليات  من  العديد  نظمنا  الماضية  السنوات 
إلى  باإلضافة  الشابة  للفئة  اجتماعات  وعقدنا 
التشبث  على  تشدد  التي  التوعوية  الندوات 
تستهدف  التي  التهجير  سياسة  ونبذ  باألرض 
ترتكز  التي  المجتمع  قاعدة  لتحطيم  الشابة  الفئة 
في  العقبات  من  الكثير  وواجهنا  الشباب،  على 
طريقنا ولكننا اجتزناها بإرادتنا القوية وعزيمتنا 
الشبيبة،  من  كبير  عدد  لتنظيم  وصلنا  أن  إلى 
وهذا ما نالحظه على أرض الواقع، فالكثير من 

الشبيبة انضموا إلى لجان حركة الشبيبة في كافة 
المناطق والنواحي في روج آفا«.

وأكد عضو حركة الشبيبة الثورية شافع النزال 
مجتمع  معالم  »سنرسم  بالقول:  حديثه  ختام  في 
فإنهم  الشبيبة  بريادة  أخالقي  أساس  على  مبني 
محرك للمجتمع، ويلعبون الدور األساسي على 

كافة األصعدة والميادين«.

توحيد صفوف وصوت شبيبة 
روج آفا

المجتمع  بناء  في  الشابة  الفئة  دور  أهمية  وعن 
الثورية  الشبيبة  حركة  عضوة  بينت  وتطويره 
»خالل  قائلةً:  حديثها   خالل  من  مراد  وصيفة 
السوري  والشمال  آفا  روج  في  الثورة  سنوات 
والمكتسبات  االنتصارات  من  الكثير  تحقق 
بدور  قاموا  الذين  الشبيبة وتضحياتهم،  بسواعد 
فعال إلنجاح الثورة، وتصعيد نضالهم على كافة 

الميادين«.

وأضافت وصيفة بأن أساس بناء أي مجتمع يعتمد 
وتدريبهم  الشبيبة  تنظيم  وبدون  الشبيبة،  على 
حر  مجتمع  إلى  الوصول  يمكن  ال  وتوعيتهم 
الكونفرانس  هذا  في  الشبيبة  فتجمع  وأخالقي، 
هو من أجل توحيد صفوفهم، ومضاعفة الجهود 
على  والتشديد  والسياسي  الفكري  التنظيم  في 
عدم االستسالم والخنوع لسياسة دولة االحتالل 

التركي.

التي  الخاصة  الحرب  آثار  إلى  ونوهت وصيفة 
تمارس على الفئة الشابة، وشددت على ضرورة 
»الحرب  وقالت:  الخصوص،  بهذا  توعيتهم 
من  هي  الشبيبة  على  تمارس  التي  الخاصة 
بنيان  هدم  على  تساعد  التي  الهجمات  أخطر 
المجتمع، فالدول الرأسمالية تعتمد على تخريب 
العديد  فكرهم من خالل  الشبيبة وتشتيت  عقول 
في  الشبيبة  التي تحرف من مسار  الوسائل  من 
الحرية،  أجل  من  والنضال  االحتالل  مواجهة 
شبكات  ومنها  عديدة  تستخدمها  التي  والوسائل 
التواصل االجتماعي والكثير من المواضيع التي 
تجذب اهتمام الفئة الشابة، كاتباع الموضة التي 
السبب  ولهذا  الثقافي،  جوهرهم   عن  تخرجهم 
من  العديد  دعت  آفا  روج  في  الثورة  بدء  ومنذ 
الشبيبة  وتوعية  تنظيم  إلى  الشبيبة  حركات 
تدريبهم  خالل  من  الثورة  مسار  إلى  إلعادتهم 
اإلدارة  مبادئ  وأسس  وقيم  أخالقيات  على 

تقرير/ إيفا ابراهيم

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ إيريش محمود

شركة أبدال الشام؛ بين اكتفاء الذات وكثرة العقبات

لصهر  الشام  أبدال  شركة  تعد  ـ  منبج  روناهي/ 
الحديد إحدى المشاريع الرائدة التي تلبي حاجات 
وشرق  شمال  مناطق  في  الحديد  من  السوق 
األوروبية  المواصفات  على  بناًء  كافة  سوريا 

وبسعر منافس. 

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد؛  وبهذا 
جمعة  محمود  الشام؛  أبدال  شركة  في  باإلداري 
الموسى الذي حدثنا عن تأسيس الشركة في مدينة 
منبج وريفها قائالً: »إن افتتاح المنشأة االقتصادية 
بهذا الحجم والنوع جاء للمساهمة في دعم السوق 
المحلية من مادة الحديد بعد االرتفاع الكبير الذي 

شهدته هذه المادة في اآلونة األخيرة«.
وبدأت شركة أبدال المباشرة بتأسيس البنية التحتية 
اآلليات  ورش  نزلت  حيث   2019/9/18 في 
الثقيلة لتأهيل قواعد األساس ألفران الصهر وفقاً 
في  التي  كتلك  شبيهة  وهي  األوروبية،  للمعايير 
كما  دمشق.  أو  نجار  بالشيخ  الصناعية  المنطقة 
للمنشأة من  الثقيلة  العمل على استيراد اآلالت  تم 

الصين. 

مرشوع صناعي األول من نوعه يف 
الشامل السوري

ال  صعبة  األولى  البدايات  »إن  الموسى:  وأشار 
سيما وأن مثل هذه المنشأة ال مثيل لها في الشمال 
الثقيلة.  بالصناعات  يتعلق  فيما  خاصة  السوري 
كما عملنا على تأمين فرق فنية من مناطق الباب 
مجال  في  الخبراء  بعض  على  فضالً  وحلب 
من  األولى  المنشأة  باعتباره  ألمانيا  من  الكهرباء 

نوعها في الشمال السوري إلنتاج مادة الحديد«. 

ـ تطرق اإلداري في مديرية  روناهي/ قامشلو 
عدد  إلى  قامشلو  بمقاطعة  المائية  الموارد 
مشاكل  إلى  إضافة  المقاطعة؛  في  السدود 
الجهات  مناشداً  الزراعية؛  اآلبار  تراخيص 
المعنيّة بتأمين كوادر مختصة في مجال الموارد 

المائية وبعض األجهزة.

تختلف السعة التخزينية للمياه في السدود، وهي 
التخزينية  سعته  تبلغ  الحاكمية  »سد  كالتالي: 
المياه، سد  متر مكعب من  مليون ونصف  ستة 
بورزة ثالثة مليون متر مكعب، سد سفان 48 
مليون  عشرة  الذخيرة  سد  مكعب،  متر  مليون 
متر مكعب، سد جل آغا 12 مليون متر مكعب، 
سد مزكفت 19 مليون ونصف متر مكعب، سد 

معشوق مليون و700 ألف متر مكعب«.
مديرية الموارد المائية في مقاطعة قامشلو عملت 
على صيانة سد الذخيرة، وسد مزكفت في العام 
لجنة  لكل  يوجد  كما  وقائية.  كصيانة  المنصرم 
للموارد  قسم  المذكورة  المناطق  من  زراعية 
المختصين  العاملين  من  عدداً  يضم  المائية 

بمجال الموارد المائية.
يوجد 33 بئر بيزو متري أي »المياه الجوفية« 
قامشلو،  مقاطعة  في  المياه  مخزون  لمعرفة 

وأوضح الموسى قائالً: »تعتمد شركة أبدال الشام 
التي  الخردة  الخام؛  المواد  على  العمل  آلية  في 
منها  المصادر  من  العديد  عبر  بالطوناج  تدعى 
مصلحي  أو  الحدادين  وخردة  الحديد  خردة  من 
السيارات أيضاً وبعبارة أدق، كل المواد الحديدية 
حتى  عليهم  عبئاً  وتشكل  السكان  كاهل  تثقل  التي 
أنها تصنف في بعض الدول ضمن النفايات التالفة 
وفقاً  تحويلية  وصناعة  تدوير  إلى  تحتاج  التي 
عبر  الحديد  مادة  إنتاج  ويمر  العالمية.  للمقاييس 
تجميع الخردة »الطوناج«، ومن ثم تدخل سحابات 
باستطاعة 1800  الحديد  لصهر  مخصصة  حديد 

كيلو مول«. 

مزايا اقتصادية عىل هامش
 إنتاج الحديد

وبيّن الموسى: »إن شركة أبدال الشام تعمل على 
من  فائضاً  حقق  الذي  األمر  الحديد؛  مادة  إنتاج 
الحديد  من  الواحد  الطن  سعر  كان  بينما  اإلنتاج 
العمل  من  شهرين  بعد  استطعنا  دوالراً.   630

دوالراً   530 نحو  إلى  السعر  تخفيض  واإلنتاج 
مئة  توفير  هنالك  أن  يعني  وهذا  الواحد،  للطن 
دوالر كانت تلقى على كاهل جيب المواطن. كما 
النتائج اإليجابية على رأسها  الكثير من  تم تحقيق 
بالسوق  الحديد  بمادة  ملحوظ  استقرار  تأمين 
المحلية ضمن المواصفات الفنية المطلوبة. وكذلك 
منحنا السوق عدم استيراد هذه المادة من الخارج 
بالقطع األجنبي؛ مما يعني تخفيض تكاليف الشراء 
والنقل على التجار أو المواطنين إلى جانب توفير 
وبأجور  للمواطنين  العمل  فرص  من  العشرات 

مرتفعة«.
لشركة  العمال  من  الفني  الكادر  عدد  أن  وأضاف 
العمال  بين  السبعين عامالً  يبلغ قرابة  الشام  أبدال 
من  بدءاً  كثيرة؛  عائالت  إلى  إضافة  والفنيين، 
عددهم  يُقدر  الذين  »الطوناج«  الخردة  جامعي 
على  فضالً  سيارة   15 بـ  النقل  آليات  حسب 
من  والمستفيدين  القطع  مصلحي  من  العشرات 
صناعة بعض األدوات الحديدية عالوة على العديد 
من الكهربائيين؛ األمر الذي قد يصل عددهم إلى 
اإلنتاج  كمية  وتبلغ  كما  وفنياً.  عامالً  قرابة 130 
طن   20  -  10 الـ  بين  الحديد  مادة  من  اليومية 

يومياً«.

عقبات بانتظار حلول من
 الجهات املختصة

مرت  التأسيس  مرحلة  »إن  الموسى:  وذكر 
ال  المختصة  الجهات  مع  خاصة  قاهرة  بظروف 
سيما وأن هنالك عقبات عديدة تحول دون تحقيق 
البعض  نذكر  أن  وجلياً  المطلوبة.  اإلنتاج  كميات 
زيادة  المختصة  الجهات  من  طلبنا  فقد  منها، 
مخصصات مادة المازوت الممنوحة بكمية قدرها 
تسعة آالف ليتر أسبوعياً بينما كان في السابق يصل 
إلى ستة آالف وهذه الكمية غير كافية لمنشأة تدار 
تقنين  يعني  ألن  توقف؛  دون  األسبوع  مدى  على 
الحديد  إنتاج  على  بالسلب  المؤثر  الشركة  عمل 
كما ويؤدي أيضاً إلى زيادة األعطال الفنية، ومنها 
المطل على حرم  الصناعية؛  للمنشأة  تهيئة مدخل 
بغيرها من  أسوة  الحسكة   - الدولي حلب  الطريق 
المنشآت األخرى بينما هناك عقبات تنتظر حلوالً 
الصادر  القرار  أهمها  المعنية؛  الجهات  من  أكثر 
بعدم استيراد مواد الخردة من مناطق شمال وشرق 
سوريا تحت ذريعة أن تلك المواد أحق بها المناطق 
عينها مع العلم أن شركة أبدال الشام لصهر الحديد 

الوحيدة في مناطق الشمال السوري«.
منوهاً أن هنالك عقبة بعدم تزويد شركة أبدال الشام 
بالكهرباء حتى بناء على نفقتها الخاصة بينما كانت 
غير  الكهرباء  شبكة  أن  المختصة  الجهات  ردود 

مؤهلة لتشغيل المنشأة في الوقت الحالي.

مشاريع رائدة بانتظار 
الدعم والتسهيالت

وتطّرق الموسى للخطط المستقبلية بالقول: »هنالك 
مخطط إلنشاء عدة مشاريع تنموية كبيرة يأتي على 
رأسها؛ تنفيذ معمل لصناعة األسمدة محلية الصنع 
اعتماداً  الخارج  من  استيرادها  إلى  الحاجة  دون 

هذه  صيانة  مشروع  تدرس  المياه  ومديرية 
يبلغ  الزراعية  اآلبار  عدد  بأن  ويُذكر  اآلبار، 
35 ألف بئر زراعي في مقاطعة قامشلو، وأما 
إقليم الجزيرة يوجد ما يقارب 60 ألف بئر  في 
زراعي، وأن لحفر اآلبار الزراعية عدة شروط 
إلعطاء ترخيص بحفر اآلبار الزراعية للفالحين 
ومنها، يجب أال تقل مساحة األرض عن /150/ 
دونم، والهدف من ذلك هو تقليل عدد اآلبار قدر 

المساحات  ضم  إمكانية  إلى  إضافة  اإلمكان؛ 
وبالتالي  واحد  بئر  لحفر  المتجاورة  الصغيرة 
الفالحين،  على  المادية  التكلفة  في  التوفير 

وتشجيع العمل الجماعي.
بعض  قيام  الزراعية  اآلبار  مشاكل  ومن 
صغيرة  قطعٍ  إلى  أراضيهم  بتقسيم  الفالحين 
واحداً  دونماً  األرض  مساحة  تتجاوز  ال  بحيث 

وتسويرها وبيعها على شكل مزارع، هذا األمر 
يؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية وتحويلها 
من  األرض  صفة  وتغيير  سكنية  تجمعاٍت  إلى 
زيادة  في  آخر  سبب  وهذا  سكنية؛  إلى  زراعية 

عدد اآلبار في المنطقة.
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
المائية  الموارد  مديرية  في  اإلداري  مع  لقاء 

سبعة سدود في مقاطعة قامشلو، وأكبرها سد سّفان من حيث 
السعة التخزينية

شافع النزال

أفين يوسف

محمود جمعة الموسىوصيفة مراد

موسى خلف

على المواد التالفة والنفايات ضمن المعايير الدولية 
العالمية. كما كان من المقرر إنشاء معمل إلنتاج 
الزيوت النباتية الخاصة بالطهي اعتماداً على مواد 

بذور القطن والذرة المنتجة محلياً أيضاً«.
محمود  الشام؛  أبدال  شركة  في  اإلداري  واختتم 
بقي  إذا  »بالطبع،  قائالً:  حديثه  الموسى  جمعة 
الحال على ما هو عليه اآلن في مواجهة العقبات 
المنشأة  تتوقف  فسوف  الحديد؛  مادة  إنتاج  أمام 
المواد  المتضمن عدم استيراد  القرار  نتيجة  قريباً 
منبركم  من  بينما  المجاورة،  المناطق  من  الخردة 
في  بالنظر  المختصة  الجهات  إلى  نتوجه  هذا 
مسيرة  إكمال  دون  تحول  التي  العالقة  المسائل 
كما  وريفها.  منبج  تشهدها  التي  واالزدهار  التقدم 
أبدال  تأسيس شركة  التي شهدها  العقبات  هذه  أن 
تنفيذ  عن  للتراجع  تدعونا  الحديد  لصهر  الشام 
هذه المشاريع الحيوية التي أشرت إليها سابقاً في 

الوقت الراهن«.

بمقاطعة قامشلو موسى خلف الذي بدوره أفادنا 
سبعة سدود،  قامشلو  مقاطعة  في  »يوجد  قائالً: 
)سد مزكفت، وسد  تربة سبيه  في  ومنها سدين 
بورزة،  سفان،  )سد  ديرك  في  ثالثة  معشوق(، 
ويعود  آغا،  جل  في  وسدين  الحاكمية(،  وسد 
تاريخ إنشاء هذه السدود إلى عام 1970. ويعتبر 
سد سفان من أكبر السدود الموجودة في مقاطعة 

قامشلو ومياهه صالحة للشرب«.
المائية  الموارد  مديرية  في  اإلداري  ونوه 
نقص  هناك  بأن  خلف  موسى  قامشلو  بمقاطعة 
قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  المناطق  في  للكوادر 
كما طالب موسى الجهات المعنية بتأمين اآلليات 
يعانون  كونهم  العمل؛  لسهولة  )المواصالت( 
أيضاً  والمطالبة  المواصالت،  خدمة  من  كثيراً 
بتأمين أجهزة لقياس ضغط مياه اآلبار الزراعية 
ملوحة  قياس  وجهاز  البئر،  إنتاج  كمية  لمعرفة 

المياه.

التنظيم  لهذا  استمراراً  بأنه  موضحةً  الحرة«. 
الحالية  الفترة  في  سيما  وال  الملحة  وللضرورة 
االحتالل  دولة  وانتهاكات  تهديدات  وبسبب 
والشمال  آفا  روج  مناطق  من  للعديد  التركي 
السوري والحرب الخاصة والتضخيم اإلعالمي 
وسياسة التخويف التي تؤثر وبشكل مباشر على 
الشبيبة، كان من الضروري الوصول إلى أكبر 
حركة  ظل  في  وتنظيمهم  الشابة  الفئة  من  عدد 

ثورية حرة، بحسب وصيفة.

وصيفة  الثورية  الشبيبة  حركة  عضوة  ولفتت 
بدأنا  المنطلق  هذا  »من  حديثها:  ختام  في  مراد 
بحملة  حان وقت الحرية.. حتماً سننتصر«، التي 
الكونفرانس  ومنها  الفعاليات  من  العديد  تتضمن 
صفهم  وتوحيد  الشبيبة  جميع  فبضم  الثاني، 

وصوتهم نكون قد أسسنا بنياناً مجتمعياً متيناً«.
من  بالعديد  الكونفرانس  فعاليات  واختتمت 
أجل  من  النضال  »تصعيد  منها:  القرارات، 
حركة  تنظيم  أوجالن،  عبدهللا  القائد  تحرير 
في  والوقوف  الثورية،  الشعوب  بروح  الشبيبة 
تشهدها  التي  الخاصة  والحرب  االحتالل  وجه 
ضد  تحاك  والتي  األخيرة  الفترة  في  المنطقة 
الكومونات،  وتفعيل  الشباب  تنظيم  الشبيبة، 
تكثيف دورات تدريبية وافتتاح أكاديميات كردية 
الحماية  تفعيل لجان  المناطق،  وعربية في كافة 
الجوهرية، وانضمام الشبيبة إلى اللجان، وتقوية 
تفعيل  إلى  باإلضافة  وتنميتها،  الرياضة  مجال 
لجان البيئة وتنظيم المجتمع، والعمل على توعية 
روح الشعوب الثورية من خالل عقد االجتماعات 

والندوات في كافة المناطق«.

لضمان  أخرى  صحفية  لنقابات  منتسبون  ومنهم 
تعددية اآلراء، وأخذوا بمقترحاتهم جميعاً، وكونهم 
انتهوا من االجتماعات مع الصحفيين، ستضاف كافة 
االجتماعات  تلك  عن  الناتجة  المنطقية  المقترحات 
إلى القانون، ثم سيعرض هذا القانون على المجلس 
العام للمصادقة عليه ليدخل حيز التطبيق، وستصدر 
خالل شهر من تاريخ المصادقة على القانون الئحة 
والبنود  المصطلحات  كافة  تشمل  له  مكملة  تنفيذية 

وبشكل مفصل لتكون واضحة وشفافة.
وفي نهاية حديثها شكرت الرئيسة المشتركة التحاد 
اإلعالم الحر أفين يوسف كل من ساهم في صياغة 
وختمت  باآلراء،  النقاشات  وأغنى  القانون  هذا 
القانون  هذا  تطبيق  آلية  جهتنا  من  »سنتابع  قولها: 
وسنعمل على وضعه حيز التنفيذ، ألننا نرى أنه من 
الواجب االلتزام بالقوانين من قبل الصحفيين وكافة 
الضرورة  ومن  المعنية،  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
االنفتاح على حرية اإلعالم وحرية التعبير والرأي 

وضمان حقوق الصحفيين«.


