
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

العدد  1017 -  األربعاء  2021/10/13م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        100 ل.س  

العدد  1017 -  األربعاء  2021/10/13م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     100 ل.س

رئيسة التحرير:
سوزان علي 

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني: 

ديالن أحمد
حسن مراد

صحيفــــــــــــة روناهــــــــــــي
مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

Ronahi.net :يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي
rojnama ronahi

shrktronahi@gmail.com

شهيدات السالم.. حملن 
رسائل الحب والحرية 

للشعوب
حملن رسائل الحب 

والسالم، وتشبث�ن بأرضهن 
حىت الرمق األخير، وناضلن 
في سبي�ل إظهار الحقيقة 

وإيصالها إلى المجتمع 
الدولي بمواقفهن 

النضالية، حىت ارتقين إلى 

حادُث إقداِم الشاِب الكردّي »محمد عبدو بالل« المعروف باسم »رشيد« على االنتحاِر يستحضُر معه كلَّ حوادث القتِل التي جرت في عفرين المحتلة ومرت دون أدنى درجٍة من 
المساءلة، ولعّل االنتحاَر وقتل النفس هو ظاهُر األمر، فيما الحادثةُ في ظروفها ومسبباتها جريمةُ قتٍل تامةُ األركان، وجاءت نتيجة سلسلٍة طويلٍة من المضايقاِت واالبتزاز والتهديِد 

باالختطاِف والقتِل، وتسميم الحياةِ...«5

تؤكد لجنة ُمهجري سري كانيه على اإلصرار للعودة إلى المناطق المحتلة من قِبل تركيا عن طريق فعالياتهم وعملهم الذي سيستمر 
ويحث على إخراج المحتل من األراضي المحتلة، وسلمت مذكرات احتجاج نقلت ما يعانيه أهالي سري كانيه وكري سبي/ تل 

أبيض...«2

في عفرين المحتلة... ال ُمساءلَة على جرائم القتل

العودة اآلمنة الهدف األساسي للجنة 
ُمهجري سري كانيه

روز مصطفى: الشهادة 
التي نالتها أمي وسام 

نعتز به وشرفٌ لنا

بيريفان دودخ: حرية القائد 
أوجالن السبيل الوحيد 

لتحقيق االستقرار المجتمعي

استمرار المدارس 
الكرويّة شتاًء... 

خطوة هادفة وناجحة

 »الشهيدة يادي عقيدة أو الشهيدة األم« 
مسميات نادرة نالت شرفها المناضلة 
والمرأة الحرة الشهيدة عقيدة عثمان، 

استشهدت بعد ثالثين عاماً من النضال، 
كانت أول الحاضرين في كل فعالية 
داعية للسالم والديمقراطية لشعوب 

المنطقة.

قالت عضوة لجنة حرية القائد في 
مدينة الطبقة بيريفان دودخ أن 

المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد 
عبد هللا أوجالن تهدف إلى تصفية 

حركة الحرية والنضال الديمقراطي 
الذي من خاللهُ تتحقق حرية 

الشعوب كافة.

باتت خطوة استمرار المدراس 
الكروية للفئات العمرية تصب في 

الطريق الصحيح، ونكسب من 
خاللها العديد من األمور وأولها 

استغالل العطل لممارسة الرياضة 
عوضاً عن البقاء في الشوارع 

والتوجه لألمور السيئة.

»3

»3

»10

الحرب الخاصة.. 
التفكيك من 

الداخل

الحديث الثقافي
دلشاد مراد

«8
واقع الفالح يزداد 

سوءًا

زراعة وبيئة 

محمد سعيد

«7
بين أكوام القمامة.. مواطنون بالشدادي 

يبحثون عن لقمة عيشهم
المكدوس.. وجبة حاضرة 
في منزل الفقير قبل الغني

الشدادي/ حسام دخيل - مع خيوط الفجر األولى 
من  القريب  النفايات  مكبِّ  إلى  »أ.م«  يخرج 
المدخل الجنوبي لمدينة الشدادي لينتظر قدوم 
أن  أمل  على  القمامة  بنقل  الخاصة  الشاحنة 
منها  االستفادة  يتم  التي  المعادن  بأحد  يحظى 

وبيعها.

عشر  الخامس  في  سوريا  في  األزمة  بدء  منذ 
من آذار في عام 2٠١١، زادت معدالت الفقر 
طول  على  المعارك  رقعة  ازدياد  مع  والبطالة 
بحرمان  الحرب  وتسببت  السورية،  الجغرافية 
وقوت  رزقهم  لمصادر  العوائل  من  الكثير 
مكبات  إلى  للجوء  منهم  الكثير  دفع  مما  يومهم 
ا يمكن بيعه  النفايات للبحث بين أكوام القمامة عمَّ

واالستفادة من ثمنه.

»مردود مادي يسد رمق عائلتي«

ويروي األربعيني »أ.م« لصحيفتنا »روناهي« 
حكايته فيقول: »بدأت بالعمل بجمع النفايات منذ 
الوحيد  المكان  كانت  حيث  أشهر  الستة  قرابة 

لجني مردود مادي يسد رمق عائلتي«.
ويتابع: »أُجبرت على العمل وسط أكوام القمامة 
فضنك الحال طرق باب غالبية الشعب السوري 
وغالء األسعار ألمَّ بنا وزاد من معاناتنا فلم نعد 

نقوى على تأمين رغيف خبز ألبنائنا الجياع«.
وأضاف: »عملي يجابه من الناس بنظرة دونية 
حديثه  ويتابع  عيونهم«،  في  وأبصرها  أحسها 
يوماً  أفكر  لم  النظرة  تلك  »بالرغم من  بالقول: 
بترك هذا العمل الذي أعيل بها عائلتي بعد أن 
أغلقت بوجهي كل أبواب الحياة حين كاد الجوع 
أن يحولني إلى لص أو متسّول«، معتبراً مهنته 
»أهون الشرين« في إشارة منه إلى ذودها عن 
مد يده للناس من جهة وتأمين لقمة عيش حالل 

من جهة أخرى.
ياسر  الطفل  يتسلق  »أ.م«  لـ  مقابلة  جهة  وفي 
وهو  القمامة  أكوام  أحد  ربيعاً  الثالثة عشر  ذو 
يرتدي ثياباً بالية ويحمل على كتفة الغض كيس 

ليعبأ فيه ما تخبأه له هذه األكوام  خيش صغير 
من خفايا، يلتقط العلب البالستيكية بيديه اللواتي 
يسترهنَّ قفاز قماشي متآكل، ويقول لصحيفتنا: 
»آتي كل يوم مع بزوغ الشمس ألجمع ما تبقى 
من العلب البالستيكية وعلب المشروبات الغازية 
ولعلي أحظى بوسط األكوام بشريط نحاسي أو 

قطعة من األلمنيوم يمكنني بيعها بسعر جيد«.
ولفت ياسر إلى أن الدخل اليومي الذي يحصل 
الـ  بين  يتراوح  بالقمامة  عمله  جراء  عليه 
في  أسرته  به  يساعد  ل.س   /5٠٠٠-2٠٠٠/

تأمين احتياجاتها اليومية.
المرأة األربعينية فاطمة أفضل من  وليس حال 
ضراوة  من  الخشنة  يداها  أتسخت  فقد  أقرانها 
األيام وتغبَّر ثوبها األسود الذي يشبه أيامها على 

حد زعمها.
عشرات  عن  عيّنة  سوى  أنا  »لست  وتقول: 
األشخاص الذين يعملون بين المكبات فصعوبة 
المعيشة أصبحت ال تطاق، فنحن اليوم مجبرون 
على هذا العمل للحصول على ما يمكن الحصول 

عليه لتأمين مستلزمات المعيشة«.

»ُمجربون أن نتحّمل هذه 
الروائح«

وزادت: »نحن مجبرون أن نتحمل هذه الروائح 
الحالل  فلقمة  النفايات  أكوام  بين  نغوص  وأن 
أن  نطمح  ال  نحن  جهد،  إلى  وتحتاج  صعبة 
نحن  البعض،  يعيشها  كما  فارهة  عيشة  نعيش 
فقط نريد أن نحيا بكرامة مستورين الحال وأال 

نمد أيدينا ألحد«.
الذين  المواطنين  مئات  بين  من  واحدة  وفاطمة 
وتزايد  المناطق،  معظم  في  العمل  هذا  امتهنوا 
االقتصادية  الضائقة  بعد  كبير  بشكٍل  عددهم 
صرف  سعر  وتدني  البطالة  معدالت  وزيادة 
بشكٍل  األخرى  العمالت  مقابل  السورية  الليرة 
غير مسبوق، التي نجمت عن تأثر البالد برمتها 
العقوبات االقتصادية على  إلى  بالحرب إضافةً 
وغيرها  الرئيسة  المعابر  وإغالق  المنطقة 
تتوفر  ال  اآلن  لحد  بأنه  ويذكر  األسباب،  من 
إحصاءات رسمية أو شبه رسمية عن أعداد هذه 

الشريحة.

في  النساء  تستمر   - أمل محمد  آغا/  جل 
المؤونة  بتحضير  سوريا  وشرق  شمال 
أشهر  المكدوس من  للشتاء ويعتبر  استعداداً 
الِقدم وهو من  األكالت الشعبية التراثية منذ 
طعام »بيت المونة« ويشكل عنصراً رئيسياً 
التخلي  يمكن  ال  ووجبة  الطعام  مائدة  على 

عنها.

المكدوس وجبة يستهلكها الناس على صفرة 
الطعام في اإلفطار والعشاء وهي عبارة عن 
محشو  الحجم  صغير  الباذنجان  من  حبات 
من  بعض  مع  )المحمرة(  الحمراء  بالفليفلة 

أنواع المكسرات والثوم باإلضافة للزيت.
من  الخامس  العقد  في  امرأة  صالح  رفعة 
من  أكثر  قضت  آغا  جل  ناحية  من  العمر 
وتنفرد  الشتوية  المؤونة  تحضر  عاماً   35
في صنع المكدوس بنكهة خاصة، وقد حدثتنا 
الخاصة  حين كنا في ضيافتها عن طريقتها 
الوجبات  أهم  من  المكدوس  »يعتبر  قائلةً: 
المحفوظة في مطابخنا لذا ال يخلو أي منزل 
عشق  فهي  الطعم  اللذيذة  الوجبة  هذه  من 

للصغار قبل الكبار«.
األمر  بداية  »في  حديثها:  رفعة  وتابعت 
قد  نكون  المكدوس  لتحضير  واستعداداً 
أساسي  ألنها عنصر  المحمرة مسبقاً  أعددنا 
ومن  عنها  االستغناء  يمكن  وال  الحشوة  في 

الحموي  النوع  من  الباذنجان  نشتري  ثم 
والحمصي وهو أفضل نوع للمكدوس«.

وأشارت رفعة إلى أن المنازل في نهاية شهر 
تتحول  األول  تشرين  شهر  بداية  إلى  أيلول 
وتابعت:  المكدوس  لصنع  عمل  لورشات 
»تجتمع النساء في حلقات ويتساعدنَّ سوياً، 
واألخرى  الباذنجان  رأس  تنزع  من  هناك 
تضعه على النار وتلك تقوم بشقه من النصف 
جميل  مشهد  في  الحديث  أطراف  يتبادلون 

يُعبّر عن روح التعاون«.

املكدوس.. والوضع االقتصادي

كما نوهت رفعة إلى أن الوضع االقتصادي 
الذي تشهده البالد أثّر سلباً على مؤونة الشتاء 
حوالي7٠  أُِعد  كنت  السابق  »في  وزادت: 
من  تتكون  التي  لعائلتي  الباذنجان  من  كيلو 
الوضع  وبسبب  اآلن  ولكن  أفراد  ثمانية 

كيلو   25 أُِعد  أصبحت  الصعب  المعيشي 
فقط«.

»في  بالقول:  حديثها  رفعة  واسترسلت 
في  الباذنجان  أضع  الباكرة  النهار  ساعات 
أن  بعد  النار  على  بالمياه  مملوء  كبير  إناء 
وبعد  األخضر  الرأس  عنه  أزلت  قد  كنت 
أن يصبح الباذنجان طرياً أضعه في مصفاة 
الماء  ليزول منه  األثقال عليه  وأضع بعض 
الزائد ومن ثم أقوم بشقه من النصف بشكٍل 

طولي وأضع الملح فيه«.

الذوق العام يف حشوة 
املكدوس

وعن حشوة المكدوس أخبرتنا رفعة: »نضع 
المحمرة في الحشوة والثوم كما يمكننا وضع 
للذوق  يعود  وهذا  والجوز  والفستق  اللوز 
العام للعائلة والوضع المادي لمعيلها وبعد أن 
الزيت  بوضع  نقوم  مخصصة  بعلب  نضعه 
جاهزاً  يصبح  أسبوع  حوالي  وبعد  عليه 

لألكل«.
التخلي  تستطيع  أنها  وأكدت رفعة على  هذا 
عن أي مؤونة في الشتاء إال أنها ال تستطيع 
ثقافة  عن  يعبر  ألنه  المكدوس  عن  التخلي 
حد  على  األجيال  توارثته  وإرث  المجتمع 

تعبيرها.
المخصصة  المعامل  بوجود  بأنه  مبينة 
وطاب  لذَّ  ما  تجد  أن  يمكنك  األغذية  لحفظ 
أنواعها  بكافة  المربيات  تجد  األسواق  في 
يمكنك  ال  »لكن  المجففة  الخضروات  وتجد 
ثقافتنا  من  ألنه  المكدوس  على  تحصل  أن 

المتأصلة يتوجب صنعه في المنازل«.

فوائد املكدوس للصحة

أهمية  إلى  رفعة  أشارت  ذلك  سياق  وفي 
الوجبة  »هذه  وقالت:  صحياً  المكدوس 
صحية تؤثر بشكٍل إيجابي على صحة الجسم 
فيها  فتجد  طبيعية  مواد  من  مصنوعة  ألنها 
بالنفع  تعود  التي  والمكسرات  البلدي  الزيت 
على صحة جهاز الهضم ناهيك عن خضار 
لتندفع  سبب  كله  وهذه  وفوائده  الباذنجان 

النساء لصنعه وتقديمه لعائالتهن«.

مرتب�ة الشهادة؛ إنهن شهيدات السالم في 
شمال وشرق سوريا؛ هفرين خلف، ودليشان 

إيبش، ويادي عقيدة...



13 تشرين األول  2021 األربعاء

العدد 1017

13 تشرين األول  2021 األربعاء روناهيروناهي

محررة الصفحة - سيدار  رشيدالعدد 1017 محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

إعالنات
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 532

طالب التنفيذ: إبراهيم العبد هللا     
المنفذ عليه: محمد خير أحمد خالد 

بدعوى: تثبت عقد بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 578 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
..................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: ١١36

طالب التنفيذ: إبراهيم محمد علي      
المنفذ عليه: سالمة علي الخلف – تحسين صطوف بن دحام –حسن 

محمد خليل  
بدعوى: تثبت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 562 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

.................................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 527

طالب التنفيذ: ابراهيم سمير عبو    
المنفذ عليه: موسى ظاهر الجاسم – مصطفى محمد المحمد    

بدعوى: 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 5١2 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..........................................................................

مذكرة إخطار
تبليغ رقم /556/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2

على السيد: أحمد الحمد بن صالح   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /236/ المقامة عليك من قبل: اسماعيل العلي 
بن صطوف

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

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

تبليغ رقم /١58٠/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2
على السيد: أحمد الغربي بن صالح              

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١822/ المقامة عليك من قبل: محمد بدر 

بن عيدان 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /2282/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2

على السيد: أحمد محمد العبد –محمد حسين علي –محمود نايف قاسم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /2١68/ المقامة عليك من قبل: لجنة الداخلية 
في منبج

بطلب: حجز سيارات   
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /١583/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2
على السيد: أسعد الحمو بن محمد                

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /638/ المقامة عليك من قبل: رمضان السلوم 

بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة: إخطار                                                
في الدعوى رقم أساس 2٠84 لعام 2٠2١م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أماني فرج الفرج      
والجهة المدعى عليها: وليد علي الفرج                       

بدعوى: طالق  تاريخ الجلسة 2٠2١/١٠/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

مذكرة إخطار                              
تبليغ رقم /١577/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2

على السيد: جمعة عبد هللا شريف بن محمد           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /١١94/ المقامة عليك من قبل:حسين خميس 
بن أحمد 

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

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

تبليغ رقم /١578/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١
على السيد:  حاجي علي بن حسن            

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١26١/ المقامة عليك من قبل: علي الحاجي 

أحمد بن طه 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

تبليغ حكم صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
في الدعوى رقم األساس /١2١/

رقم القرار /2١4/  طالب التبليغ: باسمة أحمد الحمادة                   
المطلوب تبليغه: أحمد حمدو الحسين                          

موضوع الدعوى: تفرق ونفقة    
خالصة القرار:

١-تصديق تقرير الحكمين الشرعيين المؤرخ بتاريخ 
2٠2٠/١2/١7والتفرق بين الزوجين والزوجة المدعية باسمة أحمد 

الحمادة تولد الرقة ١983/١/5والزوج المدعى عليه أحمد حمدو 
الحسين تولد ١979/١/7واعتباره طلقة بائنة بينونة صغرى وإلزام 
الزوجة بالعدة الشرعية من تاريخ صدور القرار وذلك لعلة الشقاق 

والضرر
2-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ /4٠٠٠٠٠ل س/أربعمائة ألف ليرة 
سورية مهر الزوجة للمدعية الزوجة وفق نسبة المسؤولية في تقرير 

الحكمين 
3-إلزام المدعى عليه بدفع نفقة لألطفال محمد وريما مبلغ وقدره 

/3٠٠٠٠/ل س ثالثون ألف ليرة سورية شهريا وألربع أشهر سابقة 
لالدعاء.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3373/ لعام 2٠2١ م

على السيد: حسين المحمد بن علي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 

األحد الواقع في 2٠2١/١٠/١6م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ابراهيم الخلف، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

تبليغ رقم /957/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١
على السيد: حسين عمر بن علي       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١34١/ المقامة عليك من قبل: أحمد أحمد 

بن جميل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 مذكرة دعوى صادرة عن هيئة كوباني 
رقم أساس الدعوى 2٠2١/١5١6م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حمود المحمد بن خلف  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك أنور درويش، بطلب/
تثبت بيع سيارة، 

هو يوم االثنين الواقع 2٠2١/١٠/25م الساعة /١٠/ فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية 
........................................................................

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة  العدالة  في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2٠2١/١66٠م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد حسين محمد      
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية    

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  محمد حسين محمد، 
بطلب/تثبت بيع،

هو يوم االثنين الواقع 2٠2١/١٠/١8م الساعة /١٠/ فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
..............................................................................

مذكرة: دعوى                                         
في الدعوى رقم أساس 2249 لعام 2٠2١م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خالدية عبد الجبار الجاسم 
والجهة المدعى عليها: مهدي محمد الشحود                        

بدعوى: تفرق  تاريخ الجلسة 2٠2١/١٠/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3958/ لعام 2٠2١ م

على السيد: خليل تطوز بن عيسى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في ١4 /2٠2١/١٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: صالح الحاج مصطفى بن اسود بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

.........................................................................
تبليغ حكم صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

في الدعوى رقم األساس /3٠5٠/
رقم القرار /2688/   

طالب التبليغ: سامي العمر بن جمعة                    
المطلوب تبليغه: يوسف المطر بن بكر                           

موضوع الدعوى: تثبت بيع سيارة     
خالصة القرار:

١-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي لون فضي تحمل اللوحة رقم 

/46468١/
واعتباره عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2٠2١/3/2جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه.
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /397١/ لعام 2٠2١ م

على السيد: صالح العمار الهالل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في ١4 /2٠2١/١٠م للنظر في الدعوى المقامة من 

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

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

                                                                   
مذكرة: إخطار                                                  

في الدعوى رقم أساس 38٠ لعام 2٠2١م 
المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الحميد العويهي  

والجهة المدعى عليها: عبد الفتاح العويهي                      
بدعوى: إعادة محاكمة    تاريخ الجلسة 2٠2١/١٠/25م  

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

......
مذكرة إخطار                              

تبليغ رقم /١575/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2
على السيد: عبد الغني قاسمو بن خليل         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١4١2/ المقامة عليك من قبل: إبراهيم الخليل 

بن شيخو 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 539

طالب التنفيذ: عبد هللا منزل البريك         
المنفذ عليه: بشير حمادي العليوي     

بدعوى: تثبت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 572 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية. 

مذكرة: دعوى                                          
في الدعوى رقم أساس ١864 لعام 2٠2١م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سالف مطر الجاسم       
والجهة المدعى عليها: سامر حاسم العلي بن عبد الكريم                        

بدعوى: تفرق  تاريخ الجلسة 2٠2١/١٠/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم اساس الدعوى 2٠2١/١524م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شعبان فندي الفندي      
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حميد الموسى بن أحمد  
بطلب/تثبت بيع، 

هو يوم الثالثاء   الواقع 2٠2١/١٠/2٠م الساعة /١٠/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية .
....................................................................................

مذكرة إخطار                              
تبليغ رقم /١576/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2

على السيد:  عدنان العلي بن عبد          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /64٠/ المقامة عليك من قبل: عبد الغني بن 
محمد

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

....................................................................
 تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /١9١7/
رقم القرار /244١/   تاريخه 2٠2١/9/١4م 

طالب التبليغ: عصام صادق بن نور الدين               
المطلوب تبليغه: بالل الحموي بن نذير 
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

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

السيارة موضوع الدعوى نوع كيا لون أبيض وبرتقالي  تحمل اللوحة 
رقم /444962 /واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 2/25/2٠2٠ 

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف. 
..............................................................................
مذكرة إخطار                              

تبليغ رقم /١582/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2
على السيد: عطا بصو بن علي               

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١382/ المقامة عليك من قبل: محمد العبد 

بن جاسم  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 5١9 

طالب التنفيذ: علي حسن العلي  
المنفذ عليه: عطيه خلف السليم  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 544 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال  سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية. إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 5١9 

طالب التنفيذ: علي حسن العلي  
المنفذ عليه: عطيه خلف السليم  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 544 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال  سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
......................................................................

تبليغ حكم صادر عن هيئة  ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
في الدعوى رقم األساس /283١/

رقم القرار /2١6١/   
طالب التبليغ: عوض العوض بن عبد                 

المطلوب تبليغه: أحمد األحمد بن حسن                        
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

السيارة 
موضوع الدعوى نوع سابا تكسي  لون أصفر  تحمل اللوحة رقم 

/5752٠5/
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2٠2١/2/5 ال يتجزأ من القرار.

2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف. 

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

تبليغ حكم صادر عن هيئة  ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
في الدعوى رقم األساس /2١8٠/

رقم القرار /2286/   
طالب التبليغ: غنام الفنتش بن حسين                      

المطلوب تبليغه: خالد اإلسماعيل بن أحمد                             
موضوع الدعوى: تثبت عقد بيع سيارة     

خالصة القرار:
١-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع كيا  لون أصفر  تحمل اللوحة رقم 

/573٠96/دير الزور 
واعتباره عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2٠١9/8/3 ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه.
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف. 

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

مذكرة دعوى                              
تبليغ رقم /١3١5/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١
على السيد:  فواز حمود اإلبراهيم        

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١7٠7/ المقامة عليك من قبل:فطيم الحمود 

بنت رمضان  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 مذكرة دعوى                              
تبليغ رقم /١3١5/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١
على السيد:  فواز حمود اإلبراهيم        

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
للنظر بالدعوى األساس /١7٠7/ المقامة عليك من قبل:فطيم الحمود 

بنت رمضان  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /734/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١

على السيد:  فوزة جنيد حقي     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /١٠٠١/ المقامة عليك من قبل: اسماعيل 
برهوش بن حسين 

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

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

تبليغ رقم /8١١/ لعام 2٠2١ديوان غرفة 2
على السيد:  فيصل شيخ محمود بن خلف     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /١٠74/ المقامة عليك من قبل: فواز الخلف 
بن خلف

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

..............................................................................
 مذكرة دعوى للمستأنف عليه صادرة عن هيئة التمييز في كوباني  

رقم أساس الدعوى 2٠2١/3٠5م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: كمال نبو محمد   

عنوانه بالتفصيل: كوباني تبليغ عن طريق الجريدة الرسمية   
ان موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك فخري محمد عزيز،  

بطلب/خالف على عقار  
هو يوم األحد  الواقع 2٠2١/١٠/١7م الساعة /١٠/ فتدعوك هيئة 

االستئناف في كوباني   
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك  لبيان دفاعك وإال سوف 

تجري بحقك حسب األصول.
............................................................................

مذكرة إخطار                              
تبليغ رقم /١579/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١

على السيد:  محمد إدريس بن محمد             
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /١267/ المقامة عليك من قبل: علي الحسين 
بن محمد 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 535

طالب التنفيذ: محمد حاج عبد الرحمن        
المنفذ عليه: عبد العزيز عبد الفتاح دباغ    

بدعوى: تثبت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 566 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال  سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
................................................................................

 مذكرة دعوى                              
تبليغ رقم /949/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١

على السيد:  محمد حوارة بن ابراهيم      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /١337/ المقامة عليك من قبل: خالد العبود 
بن شيخ علي 

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

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

 تبليغ حكم صادر عن هيئة  ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
في الدعوى رقم األساس /2522/

رقم القرار /2١59/   
طالب التبليغ: محمد خضر البزكاده                

المطلوب تبليغه: عبد العزيز العبود                       
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

السيارة 
موضوع الدعوى نوع هونداي شاحنة لون ازرق تحمل اللوحة رقم 

/35١559/
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2٠١7/9/2٠جزء ال يتجزأ من 

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف. 
......................................................................

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /49١/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١

على السيد:  محمد شيخو بن بوزان   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

للنظر بالدعوى األساس /845/ المقامة عليك من قبل: عبد الرحيم 
الهالل بن ابراهيم 

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

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

تبليغ حكم صادر عن هيئة  ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
في الدعوى رقم األساس /22١٠/

رقم القرار /2332/   تاريخه 2٠2١/8/3١م 
طالب التبليغ: محمد علي حواري                     

المطلوب تبليغه: موسى سعدون االسماعيل                            
موضوع الدعوى: تثبت بيع سيارة     

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

السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي لون ابيض تحمل اللوحة رقم 
/656653/

واعتباره عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2٠١9/7/١5 ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه.
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف. سند تبليغ حكم 

تبليغة رقم /١595/ لعام 2٠2١ديوان غرفة ١
طالب التبليغ: محمد مطر الحسن                       

المطلوب تبليغه: عبد العزيز زهرة بن احمد                   
الدعوى رقم اساس / ١53 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/١5/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم 
وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2٠2١/١282م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد نعسان بن خشمان     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمد نعسان،  بطلب/

تثبيت بيع، 
هو يوم األحد الواقع 2٠2١/١٠/١7م الساعة /١٠/ فعليك أن تحضر 

في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 

الغرفة الثانية  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2٠2١/١282م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد نعسان بن خشمان     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمد نعسان،  بطلب/

تثبت بيع، 
هو يوم األحد الواقع 2٠2١/١٠/١7م الساعة /١٠/ فعليك ان تحضر 

في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 

الغرفة الثانية  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /34٠١/ لعام 2٠2١ م

على السيد: محمود أحمد الحاج خلف الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في ١7 /2٠2١/١٠م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: مرعي حسن العبد هللا بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /34٠١/ لعام 2٠2١م

على السيد: محمود أحمد الحاج خلف الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 
األحد   الواقع في ١7 /2٠2١/١٠م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: مرعي حسن العبد هللا  :بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3952/ لعام 2٠2١ م

على السيد: مشعل المشعل بن محمود  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 

الخميس  الواقع في ١4 /2٠2١/١٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حامد العيسى بن طراد   :بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة  في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2٠2١/١7٠6م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى العلي بن جاسم     
عنوانه بالتفصيل: جريدة رسمية  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك عبد هللا الحسن،  بطلب/
تثبت بيع،

هو يوم الثالثاء  الواقع 2٠2١/١٠/26م الساعة /١٠/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية .
..............................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 5١2

طالب التنفيذ: مصطفى محمد الحيدر   
المنفذ عليه: زكريا محمد علي المحمد   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 53٠ لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.....................................................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3226/ لعام 2٠2١ م

على السيد: مصطفى مسلم بن عمر  الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً من يوم 

األحد الواقع في 2٠2١/١٠/١6م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمود السعيد بن وادي، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 534

طالب التنفيذ: موسى الموسى       
المنفذ عليه: موسى مصطفى   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 582 لعام2٠2١ الصادر عن هيئة العدالة 

االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /١5/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال  سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية. مذكرة دعوى                            

الستالم جثمان الشهيدين؛ أمهات 
السالم توجهن إلى معبر فيش خابور

العودة اآلمنة الهدف األساسي للجنة ُمهجري سري كانيه

عودة مفاجئة.. رفعت األسد يصل لدمشق

استهداف مدارس وأضرحة تل تمر بالقذائف 
والصواريخ من ِقبل المحتل التركي

إلى  السالم  أمهات  توجهت  ـ  األخبار  مركز 
معبر فيش خابور في باشور كردستان للمطالبة 

بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم.

مدن  من  السالم  أمهات  من   26 انطلقت 
معبر  جسر  عبر  الجزيرة،  إقليم  ومقاطعات 
في  خابور  فيش  معبر  إلى  الحدودي،  سيمالكا 
جثماني  بتسليم  للمطالبة  كردستان؛  باشور 
استشهدا  اللذين  وسردم  تولهلدان  الشهيدين 
الديمقراطي  الحزب  قوات  نصبته  كمين  في 

الكردستاني في خليفان.
الكريال  قوات  من  مقاتلين  سبعة  وتعرض  هذا 
الديمقراطي  الحزب  قوات  قبل  من  لهجوم 
قنديل  منطقة  من  توجههم  أثناء  الكردستاني، 
إلى منطقة بهدينان ليلة 29- 28 آب المنصرم، 
دون أي سابق إنذار أو إطالق رصاصة تحذير، 
وتعرض المقاتلون إلطالق نار من أربع جهات، 
ما أسفر عن استشهاد خمسة منهم، ومن المحتمل 
أن يكون أحدهم قد وقع أسيراً بعد إصابته، فيما 

المركز  نشره  ما  النجاة حسب  من  مقاتل  تمكن 
اإلعالمي لقوات الدفاع الشعبي في بيانه.

هما:  آفا،  روج  من  المقاتلين،  هؤالء  من  اثنان 
تمر،  نسرين  الحقيقي  االسم  رامان،  »تولهلدان 
يوسف  الحقيقي  االسم  جودي،  سردم  والشهيد 

إبراهيم«.

وديعة  مقدمتهن  وفي  السالم،  أمهات  وتجّمعت 
مال عيسى والدة الشهيدة دنيا وهي تحمل قطعة 
قماش بيضاء اللون، في إشارة إلى السالم، أمام 
الجسر  نحو  وتوّجهن  الحدودي،  سيمالكا  معبر 
للوقوف في معبر فيش خابور للتنديد بممارسات 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

روناهي/ قامشلو ـ تؤكد لجنة ُمهجري سري كانيه 
على اإلصرار للعودة إلى المناطق المحتلة من قِبل 
تركيا عن طريق فعالياتهم وعملهم الذي سيستمر 
ويحث على إخراج المحتل من األراضي المحتلة، 
أهالي  يعانيه  ما  نقلت  احتجاج  مذكرات  وسلمت 

سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

الذكرى  األول،  تشرين  شهر  من  التاسع  يصادف 
بمشاركة  المحتلة  تركيا  الجتياح  الثانية  السنوية 
تل  سبي/  كري  كانيه،  سري  منطقتي  مرتزقتها، 
واسعة  بهجمات  سوريا،  وشرق  شمال  في  أبيض 
لسفك  نبعاً  كان  الذي  السالم«،  »نبع  عليها  أُطلق 
دماء العزل المدنيين من المنطقتين، ووفق تقارير 
تهجير  في  االحتاللية  الهجمات  دفعت  حقوقية، 
تهجير  بينهم  ديارهم،  ألف شخص من  نحو 3٠٠ 
الممتدة  المنطقة  من  ألف شخص  يقارب ١75  ما 
والتي  أبيض  تل  سبي/  وكري  كانيه  سري  بين 
ووفق  فيها،  آمنة«  »منطقة  بإنشاء  أردوغان  كان 
السكان  غالبية  برس«  »نوث  وكالة  نشرته  ما 
في  الكرد  من  يتبقَّ  لم  فإنه  كرد،  كانيه  سري  في 
معظمهم مسنون،  المنطقة سوى نحو 5٠ شخصاً 

عددهم  يبلغ  كان  والذين  لإليزيديين،  يعد  لم  بينما 
نحو 6٠٠ شخص موزعين في ١6 قرية باإلضافة 
المدينة، لهم وجود بعد االجتياح  إلى تواجدهم في 
التركي للمنطقة، أما المسيحيين فيبلغ عددهم الحالي 
١4 شخصاً فقط في المدينة، بحسب ذات المصادر.

نقل صورة وصوت األهايل

2٠2١/١٠/١١م  لـ  المصادف  االثنين  يوم  وفي 
وضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها لجنة مهجري 
سري كانيه ضمن حملتها بعنوان »عودة آمنة دون 

احتالل« في الذكرى الثانية الحتالل مدينتي سري 
كانيه وكري سبي/ تل أبيض، عبر ممثليها سلمت 
مذكرات احتجاج بشكل رسمي إلى الجهات التالية: 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  إلى  احتجاج  مذكرة 
المتحدة  األمم  هيئة  مقر  في  غوتيرس«  »انتونيو 
بياناً  ألقت  ثم  ومن  صباحاً،   ١١ الساعة  بقامشلو 
الثانية  والمذكرة  المذكرة،  احتوته  ما  فيه  شرحت 
ُسلمت لوزير خارجية روسيا »سيرغي الفروف« 
في  الذاتية  لإلدارة  الخارجية  العالقات  هيئة  عبر 
قامشلو الساعة ١2 ظهراً، وفي هذا الصدد تحدثت 
لنا العضوة في لجنة مهجري سري كانيه »آناهيتا 
سينو« عن هدف اللجنة: »هدفنا في الطليعة عودة 
ومذكراتنا  آمنة،  عودة  ديارهم  إلى  المهجرين  كل 
أظهرت مأساة وصورة أهالي سري كانيه وكري 
سبي/ تل أبيض الذين ينتظرون خروج المحتل من 

أراضيهم ليعودوا كما السابق«.

تغيري دميغرايف واسع النطاق

وأردفت أناهيتا إلى أن »اللجنة عددها 3٠ شخصاً 

المهجرين  رسالة  إيصال  عاتقهم  على  يحملون 
شعار  تحت  بدأت  التي  فعالياتنا  وكل  العالم،  إلى 
الجاري  الشهر  الثامن من  »باقون وعائدون« من 
التحدث  الشهر هدفها  نفس  السادس عشر من  إلى 
عن أوجاع وآالم أهالي سري كانيه وكري سبي/ 
في  وجرائمه  التركي  المحتل  بسبب  أبيض  تل 
العالمي،  العام  الرأي  إلى  والوصول  المنطقتين 
واللجنة لن تتوقف عن عملها لحين عودة المهجرين 
االنتهاكات  توثيق  طريق  عن  وذلك  ديارهم  إلى 
المحتل  يرتكبه  عما  والتقارير  البحوث  وإعداد 

التركي في المناطق المحتلة«.

بالتغيير  بدأت  للمدينتين  تركيا  احتالل  بعد 
فبحسب  نطاق  أوسع  على  للمنطقة  الديمغرافي 
 2٠٠٠ من  أكثر  وطنت  تركيا  »تآزر«  رابطة 
عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى في منازل 
المدنيين المهجرين، باإلضافة إلى توطين أكثر من 
)معظمهم  داعش  مرتزقة  وأطفال  نساء  من   55
ضمن  عليها  االستيالء  تم  منازل  في  عراقيين( 
 55٠٠ من  أكثر  على  استولت  كما  كانيه،  سري 
تجاري  محل   ١2٠٠ من  وأكثر  سكني،  منزل 
من  قرية   55 إفراغ  إلى  باإلضافة  وصناعي، 

سكانها األصليين.

مركز األخبار ـ تصدرت عودة رفعت األسد إلى 
عليه  الحكم  فخبر  مؤخراً،  األبرز  الحدث  سوريا 
بالسجن لم يمِض عليه سوى أيام، وإذ بالرجل الذي 
الرئيس  أخيه  ابن  لحكم  أمضى سنوات كمعارض 

السوري بشار األسد، يصل إلى دمشق.
من  الكثير  أعادت  األسد  لرفعت  المفاجئة  العودة 
لتظهر  مجدداً،  الواجهة  إلى  القديمة  األحداث 
وتذّكر  تنتقد  وأخرى  وتؤهل،  تُرحب  مواقف 
بقصص وحوادث الماضي المرتبطة باسمه، كحال 

أكثر القضايا في سوريا.

ترسيبات فقط

قال رياض بدر وهو اسم مستعار إلعالمي مختص 
إنه حتى اآلن “ال  لنورث برس،  السياسي  بالشأن 
فالجهات  العودة،  هذه  حول  رسمي  تعليق  يوجد 
السورية لم تُعلق حتى اآلن إال بتسريب خبر يُعبر 
“الوطن”  إلى صحيفة  الرسمية  النظر  وجهة  عن 

شبه الرسمية”.
األسد  الرئيس  إن  الخبر،  في  الصحيفة  وقالت 
لتعرضه  “تفادياً  بالعودة  األسد  رفعت  لعمه  سمح 
للسجن في فرنسا تنفيذاً لحكم صادر بحقه في أيلول 
أربع  بسجنه  يقضي  فرنسية  محكمة  عن  الماضي 
محكمة  حسب  مالي  احتيال  خلفية  على  سنوات، 

فرنسية”.
كان  البداية  منذ  الخبر  هذا  أن  “بدر”  وأضاف 
سوريا،  في  النظام  “لمؤيدي  موجه  أنه  واضحاً 
العودة: مكرمة من  القول هذه هي حدود  أي يريد 

عما  يترفع  عمه،  تجاه  منه  أخالق  وسمو  الرئيس 
فعله رفعت األسد وقاله”.

“للنظام  انتقادات  وجه  أن  األسد  لرفعت  وسبق 
على  المسرب،  الخبر  وشدد  الرئيس”،  ولشخص 
أن رفعت “لن يكون له أي دور سياسي في البالد”.
وتباينت ردود األفعال بين معارض بشدة أو مؤيد 
بشدة، وهو ما بدا حتى ضمن عائلة رفعت األسد 
دريد  من  كل  أعلنهما  الذين  الموقفين  في  ذاتها 

وفراس نجال رفعت.
وضمن هذه المواقف، يمكن للمتابع أن يتلمس نوعاً 
والكتابات  العودة،  من  المواقف  في  المفاجأة  من 
جاموس  فاتح  عنه  عبر  ما  ربما  وهو  الحذرة، 
والقيادي  السلمي،  التغيير  طريق  تيار  مؤسس 
السابق في حزب العمل الشيوعي، الذي كتب مقالة 

مطولة حول عودة رفعت.
“الكتابة  بأن  باالعتراف  مقالته  “جاموس”  وبدأ 
تحتاج  األسد  رفعت  عن  والموضوعية  الصادقة 
وقائع  في  بعمق  داخلة  فهي  لهزة رأس وحسابات 
والعصبيات  والطبقة  السلطة  ترابط  وعالقات 
حسابات  قلب  في  هي  وطنية،  تحت  المتخلفة.. 

الخوف والرهاب”.
ورغم ذلك كان هناك ردود لبعض الناشطين على 
“صائباً”  قراراً  عودته  عدَّ  من  منهم  بوك،  فيس 
باعتباره موقفاً من الرئيس، وهنالك من تساءل عن 
قضائي  حكم  من  يهرب  أن  رفعت  استطاع  كيف 
سيكون  بالنهاية  وهو  فرنسا؟  في  بحقه  صادر 

مطلوباً للقضاء الفرنسي؟.
إعادة  على  أيام  بعد  تأتي  الخطوة  أن  والالفت 
عضوية سوريا في الشرطة الدولية لإلنتربول وهو 

القرار الذي يسمح لسوريا بمالحقة سوريين خارج 
البالد؟.

بتعليقات  الالذقية  أخبار  صفحة  حفلت  حين  وفي 
“مرحبة” بعودة رفعت األسد كان هنالك تعليقات 
بمنحى آخر مثل قول أحدهم إن “الشعب في سوريا 
والنتيجة  بشار،  يا  ارحل  لمدة عشر سنوات  نادى 

عودة رفعت األسد”.

خطر مع أوالده

وكان رأي نجل وزير الدفاع األسبق فراس طالس 
عن  ليتحدث  رفعت  شخص  تجاوز  الذي  الوحيد 
الذي  “القائد”  يكونا “أخطر” من  قد  اللذين  ولديه 
خسر كل أوراق قوته ولم يعد له من العمر، )84 
فراس  ولدي  عكس  طموح  ألي  يكفي  ما  عاماً(، 

)سومر وباألخص ريبال(.
ويعنيه  يقلق  أن  يجب  “من  أن  “طالس”،  ونشر 
فسومر  األسد،  األخرس  أسماء  هو  رفعت  عودة 
أطماع  لديهم  العائدين معه،  أبناءه  وريبال وسوار 
في السلطة، ولديهم بعض العالقات الدولية، وفهم 
مع  لديهم عالقات عميقة  واألهم  الدولية،  السياسة 
في  الضباط  مئات  ومع  األسد  ماهر  عمهم  ابن 

الساحل”.

ابنه املعارض

ولدي  مواقف  هي  أيضاً  القصة  في  الالفت  وكان 
رفعت األسد فراس ودريد األسد المتعارضان حيث 

المعارضة  بمواقفه  المعروف  األسد  فراس  نشر 
بات  قد  األسد  السورية: “رفعت  والحكومة  لوالده 
مخابرات  بين  الصفقة  تنفيذ  وتم  دمشق  في  ليلته 

روسيا وفرنسا والنظام.”
وأضاف: “بس قال مانعين الدبكة أمام بوابة الحارة 
مشان  شخص  ألف  من  ألقل  القائد،  سيادة  تبع 
 4 غير  معهم  يتأمن  عم  ما  هلق  ولحد  البرستيج، 
قال اجوا شباب شوام من  دبيكة و2 نخيخة.. بس 

الحارة تبرعوا يكملوا العدد للعشرة”.
وقال في منشور أحدث: “سألتني منذ قليل مراسلة 
صحيفة أوروبية عن شعوري اتجاه هروب رفعت 
لم يكن ليسعدني  األسد إلى سوريا فقلت لها: حتماً 
أن يدخل والدي إلى السجن مع يقيني بأنه )مذنب(، 
من  الكثير  وضع  قد  كان  نفسه  هو  بأنه  علماً 

)األبرياء( خلف قضبان السجون”.

موايل ومطيع

في حين قال ابنه المعروف بمواقفة الموالية دريد 
أبناًء  والده،  عائلة  كل  باسم  تحدث  والذي  األسد 
الحب  طبيعة  عميق  تدرك  “العائلة  إن  وأحفاداً، 
والتفاني الذي حمله الشقيق لشقيقه )رفعت للرئيس 

السابق حافظ األسد( ولعائلته ووطنه وشعبه”.
كنا على  كما  اليوم  ونحن  العائلة  “باسم  وأضاف: 
حافظ  بشار  الدكتور  السيد  جانب  إلى  نقف  الدوام 
األسد ومن أمامه وخلفه، ويقف معنا والدنا الُمفدى 
لنشد على عضده ونكون له ولسوريا وشعبها على 
العهد دائماً بتصديه ألعداء أمتنا ومؤامرات الداخل 

والخارج”.
يُذكر أن رفعت األسد غادر البالد إثر خالف على 
السلطة مع الرئيس الراحل حافظ األسد بدأ في عام 
المرض،  من  األسد  الرئيس  معاناة  وبعد   ١984
بتجريد  وبدأ  وسلطته  قوته،  استعاد  األخير  أن  إال 
على  كان  الذي  األسد  رفعت  وقتها  القوي  الرجل 

رأس سرايا الدفاع القوة الضاربة آنذاك. 

رفعت األسد وحافظ األسد

وكان الخروج األول لرفعت األسد من سوريا إلى 
خرج  حيث   ،١984 في  سابقاً  السوفياتي  االتحاد 
قبل  أشهراً  هناك  وبقي  الضباط  من  مجموعة  مع 
ثانية، وإضافة إلى منصبه  البلد مرة  أن يعود إلى 
كنائب لرئيس الجمهورية، صدر مرسوم يسند إليه 

مهمة اإلشراف على األمن القومي.
البعث  لحزب  الثامن  القطري  المؤتمر  حضر  ثم 
أن  قبل  عام ١985  مطلع  في  االشتراكي  العربي 

يغادر نهائياً إلى فرنسا.

جمعة  تل  قرية  تتعرض  ـ  األخبار  مركز 
منذ  تمر  تل  ناحية  الواقعة غربي  اآلشورية 
االحتالل  قبل  من  عنيف  لقصف  يومين 

التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة.

االحتالل  بأن  لألنباء  هاوار  وكالة  وأفادت 
القرية  مدرسة  مباشر  بشكٍل  استهدف 
في  الموجودة  األضرحة  إلى  باإلضافة 
مزار القرية، كما تم استهداف مركز تحويل 

الكهرباء في القرية بشكل مباشر.

طال  الذي  القصف  أن  إلى  الوكالة  ولفتت 
كنيسة  بتدمير  يتسبب  قد  جمعة  تل  قرية 
تستهدف  التي  القذائف  ألن  نظراً  القرية، 
القرية ال تبعد عن الكنيسة سوى مسافة 2٠٠ 

متر.
التي  الخامسة  هي  المدرسة  هذه  أن  ذُِكر 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يستهدفها 
صارخ  انتهاك  في  تمر،  تل  ناحية  قرى 
تعدي  إلى  باإلضافة  الدولية،  للقوانين 
خالل  من  المزارات  حرمة  على  االحتالل 
استهدافه لمزار قريتي تل شنان وتل جمعة.
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روز مصطفى: الشهادة التي نالتها أمي وسام نعتز به وشرٌف لنا

الصحفّية دليشان إيبش.. شمس الحقيقة التي لن ُتحجب

يادي  »الشهيدة   - خاني  ليكرين  لكي/  كركي 
نالت  نادرة  مسميات  األم«  الشهيدة  أو  عقيدة 
الشهيدة  الحرة  والمرأة  المناضلة  شرفها 
عقيدة عثمان، استشهدت بعد ثالثين عاماً من 
فعالية  كل  في  الحاضرين  أول  كانت  النضال، 

داعية للسالم والديمقراطية لشعوب المنطقة.

واجهوا  حيث  كانيه،  سري  الغدر  يد  طالت 
وتشريد  وتهجير  قتل  من  مصير  أبشع  األهالي 
لنجدة  فانطلقت قافالت داعمة  للخيرات،  ونهب 
شمال  مناطق  مختلف  من  كانيه  سري  أهالي 
وشرق سوريا لتكون درعاً بشرياً أعزالً منادياً 
لوقف الهجمات التركية الهمجية على أراضيها، 
حمام  إلى  البيض  السالم  رايات  تحولت  ولكن 
من دماء أبناء شمال وشرق سوريا العّزل، ومن 
التي  المناضلة  يادي عقيدة  الشهيدة  كانت  بينهم 
كانيه  سري  أهالي  لمساندة  القافلة  مع  توجهت 

حاملةً راية السالم آملة بتحقيق السالم والحرية.
األم الشهيدة عقيدة عثمان سّطرت تاريخ نضالها 
مرتبة  ونالت  والتضحيات  المعاني  بأسمى 
الشهادة بعد ثالثين عاماً من النضال في مختلف 
المجاالت، وساهمت لعشرات السنين في تنظيم 
المرأة بالمنطقة، وتركت بصمة ال تنسى في لجنة 
الصلح بناحية كركي لكي وُعرفت بحبها للسالم 
الشعب  أبناء  بين  التآخي  مفهوم  لنشر  وسعيها 

الواحد وأبناء شعوب شمال وشرق سوريا.
أمي كانت شعلة من النضال وتّواقة لنيل الحرية

»أمي كان سالحها حنجرتها الحرة التي لطالما 
طوال  للشعوب  والحرية  السالم  رسالة  حملت 
ثالثين عاماً، فهي كانت مثاالً للمرأة التواقة إلى 
وفلذة  ابنتها  وصفتها  الكلمات  بهذه  الحرية«؛ 
»أمي  حديثها:  وتابعت  مصطفى  روز  كبدها 
األرض  علمتنا حب  فقد  للنضال  مدرسة  كانت 
تحثنا  دوماً  كانت  بها،  والتشبث  عنها  والدفاع 

على متابعة النضال والسير على خطى الشهداء، 
واآلن وبعد أن نالت مرتبة الشهادة سوف نكمل 
مسيرتها ولن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا كما 
علمتنا أمي«. وأكدت روز بقولها: »أمي نالت ما 
الطاهرة، ونشرت  بدمائها  أرضنا  تمنته فروت 
مسؤولياتها  رغم  نضالها  وهو  نادراً  مفهوماً 
اهتماماً  تولي  كانت  المجتمع، حيث  في  الجسام 
أكبر بعملها خارج المنزل، فلم تشتكي يوماً من 
التعب رغم كبر سنها فكانت أول الحاضرين في 

كل فعالية«. 
وعز  وشرف  لي  فخر  »وهو  روز:  وأشارت 
وروحها  بدمائها  دافعت  لشهيدة  ابنة  أكون  بأن 
عن أرضها وساندت أهالي سري كانيه فجعلت 
أبناء أرضها، وفي  به  تحمي  من جسدها درعاً 
ذكراها نحتفي بشجاعتها وعزيمتها تخليداً ووفاًء 
بتضحياتها، فقد لبت نداء الواجب وانطلقت بهمة 
عالية ال تقهر لتحقيقها، فالشهادة التي نالتها أمي 
مثال  كانت  فهي  لنا،  وشرف  به  نعتز  وسام 

وشعلة للنضال.. تواقة للحرية«.

سنحمل راية السالم ونسير على ُخطى أمي
وأردفت روز: »عندما تأتي قذيفة تأخذ معها كل 
شيء حتى مهد الطفولة يكون األمر عظيماً وال 
تدري النفس بأي كلمات تجود، فالعدو ال يميز 
بين أم وطفل وأب وأخ وأخت، فهمجية االحتالل 
وال  وصفها  يمكن  ال  التي  ووحشيته  التركي 
يستطيع العقل البشري أن يستوعبها، فماذا يعني 
أن يتم اغتصاب أرض وتشريد وتهجير األهالي 
من أرضهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة؟! 
فحتى الموتى لم يسلموا من أفعالهم اإلجرامية، 
ال يمكن  ألفعال دولة االحتالل التركي في شمال 
وشرق سوريا أن تندرج في قائمة اإلنسانية فهي 

مجردة من األخالق والضمير«.
على  الشنيعة  وأفعالها  جرائمها  »كل  وأكدت:   
مرأى ومسمع من العالم دون حراك من الدول 
الداعية للسالم يعني اشتراكها بالجريمة معها«.

روز  عقيدة  يادي  األم  الشهيدة  ابنة  واختتمت 
الكلمات  من  سرباً  موجهةً  حديثها  مصطفى 

تغادرنا  أن  أصعب  »ما  قائلةً:  الراحلة  ألمها 
روح نذوب من فرقاها، يا أم جمعت كل معاني 
بغيابك  وكلنا  العهد،  على  باقون  فنحن  الوفاء، 
التي  السالم  راية  نحمل  الوطن،  لحماية  درع 
لطالما حملتها حتى نحرر الوطن، لكنك جرعتنا 

معنى الشقاء بغيابك عنا واستشهادك«.
تشرين  شهر  من  عشر  الثالث  في  بأنه  ويذكر 
من  قافلة  توجه  وأثناء   2٠١9 عام  األول 
ومدن  وبلدات  قرى  معظم  من  العّزل  المدنيين 
شمال شرق سوريا إلى سري كانيه، للتنديد بهذا 
االحتالل  وجه  في  والوقوف  الهمجي  العدوان 
التركي ومرتزقته  بصدور عارية قام االحتالل 
باستهداف هؤالء المدنيين بشكٍل متعمد ومخالف 
إلى  أدى  مما  الدولية،  والقوانين  األعراف  لكل 
سبعين  من  أكثر  وجرح  العشرات،  استشهاد 
المناضلة  الشهداء  ضمن  من  وكان  آخرين، 
المشتركة  الرئيسة  عاكف«  أم  عقيدة  »يادي 
للجنة الصلح والعدالة وعضوة مؤتمر ستار في 

كركي لكي.

الشهدية  والدة  أكدت   - أحمد  سالفا  كوباني/ 
ابنتها  بأن  علي  شمسة  إيبش«؛  »دليشان 
حقيقة  إظهار  سبيل  في  ناضلت  الصحفية 
كل  وأن  المناضلة،  المرأة  وحقيقة  الثورة 

صحفية في روج آفا هي بمثابة دليشان.
ولدت دليشان إيبش في 26 أيلول ١993م، في 
مدينة كوباني، وترعرعت ضمن عائلة وطنية 
مناضلة تؤمن بفكر وفلسفة القائد األممي عبد 

هللا أوجالن. 
درست دليشان مراحل تعليمها الثالثة في مدينة 
كوياني، وبعد أن االنتهاء من درستها الثانوية 
لمتابعة  حلب  مدينة  إلى   2٠١١ عام  انتقلت 
دراستها في معهد إدارة األعمال بجامعة حلب، 
لكنها تركت دراستها في السنة الدراسية الثانية، 
بسبب اندالع الحرب في سوريا، وتوجهت إلى 

كوباني، للبدء بمسيرتها النضالية. 
جميلة،  ابتسامة  ذات  قوية  فتاة  كانت  دليشان 

سبب  الهدوء  هذا  وكان  الهدوء  عليها  يسيطر 
قوتها ونجاحها في الحياة، وبشخصيتها القوية 
في  والتقاليد  العادات  قالب  كسر  من  تمكنت 
قاصر.  ضلع  إنها  المرأة  على  ينظر  مجتمع 
وكان ملهم إرادتها وقوتها؛ والدتها التي كانت 
الدعم في مواكبة مسيرتها  لها  وتقدم  لها سنداً 

النضالية. 

مسرية دليشان النضالية

بدأت دليشان مسيرتها النضالية مع بداية ثورة 
التنظيمي  آفا، حيث انخرطت في العمل  روج 
بإطار »كونفدرسيون الطلبة الُكرد الوطنيين« 
وكانت  الجامعات،  لطالب  شبابي  تنظيم  وهو 
إحدى الشاهدات على وقائع ثورة روج آفا منذ 
لتبدأ  كوباني،  مدينتها  من  شرارتها  انطالق 

بعدها بممارسة العمل الصحفي، فانضمت إلى 
إذاعة صوت كوباني FM عام 2٠١3، لتعمل 

ُمقِدمة أخبار باللغة العربية في اإلذاعة. 
ومدينة  لكوباني  الشرقية  القرى  تعرض  ومع 
ما  مرتزقة  لهجمات  أبيض  تل  سبي/  كري 
دليشان  عملت  النصرة«،  »جبهة  بـ  تسمى 
الهجمات  وقائع  لنقل  تعمل  حربية  كمراسلة 
حماية  وحدات  مقاومة  وترصد  المنطقة  على 
عام  وفي  المرتزقة،  ضد  والشعب  المرأة 
لهجمات  كوباني  مدينة  تعرض  إبّان   2٠١4
األهالي  ونزوح  اإلرهابية  داعش  مرتزقة 
العديد  مع  دليشان  خرجت  كردستان،  لباكور 
لتعتقلها  كردستان،  باكور  إلى  الصحفيين  من 
اجتيازها  عند  رفاقها  مع  التركية  السلطات 
للحدود التركية، فقررت دليشان ومع عدد من 
لمدة  الطعام  عن  اإلضراب  الصحفيين  رفاقها 
بنضالهم  التركية  السلطات  وإجبار  يوماً،   ١3

على إطالق سراحهم. 
مرةً  دليشان  توجهت  سراحها  إطالق  وبعد 
إقليم  إلى  بعدها  لتنتقل  كوباني  إلى  أخرى 
الجزيرة لتستمر بمسيرتها اإلعالمية في إدارة 
إذاعة صوت جودي عام 2٠١4، وبعد تحرير 
إلى  دليشان  عادت  عام 2٠١5  كوباني  مدينة 
صوت  إذاعة  الفتتاح  كادراً  لتؤهل  مدينتها 
كوباني من جديد، فيما عملت إلى جانب عملها 

كمراسلة في فضائية روناهي لمدة شهرين. 
وفي أواخر عام 2٠١5 قررت دليشان العمل 
مراسلة في وكالة أنباء هاوار بمدينة قامشلو، 
في  الحمالت  بتغطية  بدأت  حربية  وكمراسلة 

شمال وشرق سوريا. 
من  العديد  إيبش  دليشان  الصحفية  وشاركت 
حملة  وضمنها  المنطقة،  في  التحرير  حمالت 
مدينة  لتحرير  إضافةً  منبج،  مدينة  تحرير 

الرقة بحمالتها الخمسة، وأيضاً حملة عاصفة 
الجزيرة التي انطلقت في التاسع من أيلول عام 
2٠١7، لتحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة 
دينز  »رزكار  رفاقها  مع  داعش،  رجس  من 

وهوكر محمد«. 
في  الجزيرة  عاصفة  لحملة  تغطيهم  وأثناء 
استهدف  عام 2٠١7،  األول  تشرين   ١2 يوم 
رجس  من  الفارين  المدنيين  داعش  مرتزقة 
المناطق  باتجاه  الزور  الدير  ريف  في  داعش 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قبل  من  المحررة 
مراسال  استشهاد  إلى  أدت  مفخخة  بسيارة 
وكالة أنباء هاوار دليشان إيبش وهوكر محمد، 
وإصابة مراسل وكالة أنباء هاوار رزكار دينز 
كانون  شهر  في  الشهداء  برفاقه  التحق  الذي 

األول من العام نفسه. 

»كل إعالمية يف روج آفا ستكون دليشان«

الذكرى  األول  تشرين  من  الـ١2  ويصادف 
وكالة  ومراسلة  الصحفية  الستشهاد  الرابعة 
أنباء هاوار دليشان إيبش، وبهذا الصدد التقت 
فقالت:  علي،  محمد  شمسة  بوالدتها  صحيفتنا 
جعلتها  العالية  الرفاقية  دليشان  وروح  »حنان 
محبوبة جداً من عائالتها ورفاقها جميعاً، حيث 

تركت بصمة لن تنسى لدى كل محبيها«.
في  جداً  فتاة مرحة  كانت  »دليشان  وأضافت: 
حياتها، كانت تحب رفاقها بشكٍل كبير، ولحبها 
وشغفها لعملها كانت تعمل بكل إرادة وعزيمة 
في عملها، فلم تتوانى يوماً عن مهامها، لحبها 

الزائد كانت تسعى أن تعمل ليالً ونهاراً«.
حديثها  إيبش  دليشان  الشهيدة  أم  واختتمت 
بأنه بعد رحيل دليشان فإن  ثقة  بالقول: »كلي 
كل إعالمية في روج آفا ستكون دليشان وتكمل 

رسالة دليشان وزمالئها الشهداء«.

أي  مصداقية  تكمن  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بنشر  إعالمية  وسيلة  أية  ومثله  إعالمي 
هو،  كما  الواقع  ونقل  الموثوقة  األخبار 
والكتابة  العاطفة  وراء  االنجرار  يجوز  وال 
متابعتنا  كان، ومن خالل  بتحيز ألي سباب 
لخبر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بموقع 
الكورة العالمي الحظنا التحيز واالبتعاد عن 

نقل الحقيقة الواقعة بالمباراة.
إن النقل بحيادية واالبتعاد عن التحيز أمر هام 
في صياغة وكتابة الخبر في أي مجال كان، 
وفي المجال الرياضي ال يجوز سيطرة النبذة 
تجميل  ومحاولة  اإلعالمي،  على  القومومية 
الحالة وتحريف الحقائق، فقط لكي ال يظهر 
النقص والضعف لطرف معين أنت تميل له.

بهدفين  الجنوبية  كوريا  أمام  سوريا  خسرت 
الجولة  منافسات  ضمن  واحد،  هدف  مقابل 
آسيا  قارة  المؤهلة عن  التصفيات  الثالثة من 
باهتاً  األداء  وكان   ،2٠22 العالم  لكأس 
للمنتخب  مشجع  أصغر  األمر  هذا  وأدرك 
موقع  عبر  بخبر  تفاجأنا  ولكن  السوري، 
الكورة يكتب شيئاً آخر ومنافي للحقيقة ولما 
وحتى  األول،  الشوط  في  وخاصةً  حصل 

ضمن الخبر التناقض واضح.
المنتخب  خسارة  خبر  كتب  من  كالم  هذا 
البداية  في  الكوري،  الشمشون  من  السوري 
المنتخب  »فشل  ذكر:  الخبر  مقدمة  وفي 
السوري، بقلب التوقعات أمام نظيره الكوري 
منافسات  إطار  في   ١-2 فخسر  الجنوبي، 
المؤّهل  الثالث  الدور  من  الثالثة  الجولة 

لمونديال 2٠22«.

تناقض واضح

السوري  للمنتخب  الخسارة  بأن  يبدأ  وهنا 
والمنتخب  متوقعاً  الكوري  للمنتخب  والفوز 

السوري لم يستطيع قلب التوقعات.
تأثر  السوري  »المنتخب  الخبر:  يكمل  ثم 
بغياب أبرز العبيه محمد عثمان وآياز عثمان، 
بسبب خطأ إداري، ومحمود البحر لإلصابة، 
ورغم ذلك قدم نسور قاسيون مباراة تكتيكية 
في  وأقنع وأمتع، وخاصةً  كبيرة وأداًء ملفتاً 
السلبي،  بالتعادل  انتهى  الذي  األول  الشوط 
الكوري،  للشمشون  العديدة  الفرص  رغم 
بقيادة  سوريا  دفاعات  باختراق  فشل  الذي 
ثالث  الكوري  المنتخب  وأهدر  أحمد،  سعد 

فرص أمام مرمى إبراهيم عالمة«.
أداء  قدموا  بأنهم  المقطع  هذا  ضمن  نالحظ 
لم  والمنتخب  كيف  وممتعاً؟!  ومقنعاً  الفتاً 

يسجل أي هدف؟ كيف والمنتخب لم يكن له 
فرص خطيرة؟ ومن كتب الخبر لم يذكر أيضاً 
الكوري،  المنتخب  على  خطورة  أية  وجود 
بنفس الوقت يذكر المنتخب الكوري فشل في 
اختراقات الدفاعات السورية، وبنفس الوقت 
المرمى  أمام  كانت هناك ثالث فرص  يقول 
وصلوا  بأنهم  يعني  هذا  السوري  المنتخب 
كانت  الدفاعات  يؤكد  مما  المرمى  باب  إلى 
إحدى  بأن  وتناسى  اخترقها،  وتم  مهزوزة 
األولى من  الدقائق  في  القائم ردها،  الفرص 

المباراة.
الكوري  المنتخب  الثاني  الشوط  في  طبعاً 
استطاع كسب النقاط الثالث بعد تحقيق الفوز 
في الدقائق األخيرة من المباراة وسط سيطرة 
كبيرة على الكرة والدفاعات السورية والتي 
لم تستطع الصمود في الدقائق األخيرة كدليل 

على خلخلته وعدم قوته.
للمنتخب  الفني  المدير  أكده  الكالم  هذا  طبعاً 
في  ذكر  حيث  محروس  نزار  السوري 
المباراة: »خسرنا  تصريحات صحفية عقب 
كوريا  ومنتخب  فردية،  بأخطاء  المباراة 

الجنوبية كانت سيطرته أكبر على الكرة«.
وزاد: »المنتخب الكوري الجنوبي منظم جداً 
ويلعب كرة سريعة والعالمة الفارقة هو سون 
صنعها  التي  والمساحات  وخبرته  بتحركاته 

وسجل هدف الفوز أيضاً«.
طبعاً هو ذكر أيضاً بأنهم كانوا أقرب للتعادل 

وذلك لوال هدف الفوز الثاني!.
في المحصلة كان واضحاً وظهرت تحليالت 
يكن  لم  السوري  المنتخب  بأن  ذكرت  كثيرة 
ومنهم  المطلوب،  المستوى  يقدم  ولم  جاهزاً 
الكابتن جورج خوري نجم المنتخب السوري 
الفضائيات  إحدى  على  أكد  والذي  سابقاً، 
الُمقربة من حكومة دمشق، بأنه أسوأ منتخب 

مر على تاريخ سوريا حتى اآلن.
حدث  ألي  خبر  صياغة  بأن  قوله  نود  ما 
حصل،  كما  تفاصيله  سرد  وعدم  رياضي 
أصبح  عالم  ظل  في  كثيراً،  صعباً  أصبح 
المباريات  وخاصةً  صغيرة،  بقرية  أشبه 
والفيسبوك  اليوتيوب  قنوات  تُنقل على  باتت 
لذلك  األول،  من  أفضل  بشكٍل  متاحة  وهي 
الكتابة بعاطفية أو من جانب قومي أمر في 
والوسيلة  كاتبه  بسمعة  ويضر  مكانه  غير 
التي يكتب لها وخاصةً موقع كموقع الكورة 
واضح  دليل  هي  المرفقة  والصورة  العالمي 
يتفرجون  السوري  للمنتخب  الالعبون  كيف 
الجزاء  منطقة  الكوري ضمن  المهاجم  على 

وهو يسجل الهدف.

استمرار المدارس الكروّية شتاًء... 
خطوة هادفة وناجحة

نقل الخبر الرياضي 
كما حدث

ـ باتت خطوة استمرار المدراس  روناهي/ قامشلو 
الكروية للفئات العمرية تصب في الطريق الصحيح، 
وأولها  األمور  من  العديد  خاللها  من  ونكسب 
استغالل العطل لممارسة الرياضة عوضاً عن البقاء 

في الشوارع والتوجه لألمور السيئة.
الموسم  بدء  مع  المدارس  أغلب  السابق  في  وكانت 
وهنا  منه،  االنتهاء  لحين  نشاطها  تنهي  الدراسي 
في  ولكن  لفترة طويلة،  التدريب  الطفل عن  يتوقف 
هذا العام شهدت الكثير من المدارس قرار االستمرار 
حتى مع بدء الموسم الدراسي الجديد، وجعل التمارين 
يومي الجمعة والسبت وهو يومي العطل للمدارس، 
طبعاً هذا الكالم حصل حتى قبل تطبيق الحظر الكلي 
في 2٠2١/9/25، لتعود تلك المدارس مجدداً، بعد 

رفع الحظر في السابع من شهر تشرين األول.
للمدارس  انتشاراً  الحالي 2٠2١ األكثر  العام  وكان 
وقد  الجزيرة،  بإقليم  المناطق  وبمختلف  الكروية 

يكون أكثرها بمدينة قامشلو حيث كان منها مدرسة 
براتي وأمل الجهاد التي لم تتوقف في العام الماضي، 
التي  قامشلو  مدرسة  إلى  باإلضافة  جين،  ومدرسة 
تحدث  ظاهرة  وهي  الجنسين  لكال  الوحيدة  كانت 
ألول مرة افتتاح مدرسة تضم فتيات يلعبن كرة القدم، 
صعيد  على  كبيرة  إنجازات  تحقيق  بعد  ذلك  وجاء 
الجزيرة،  إقليم  ألندية  القدم  لكرة  األنثوية  الرياضة 
السوري  الدوري  لقب  األندية  العبات  حققت  حيث 
ـ  عامود  »2٠١9  سيدات  باسم  متتالين،  لموسمين 
2٠2٠« وباسم سيدات الخابور »2٠2٠ ـ 2٠2١«.

قرار صائب
ومع قرار االستمرار بدأت تمارين الموسم الشتوي 
من  العشرات  تحتضن  والتي  الكروية  للمدارس 
األطفال من عمر 6 سنوات إلى ١3 سنة تقريباً، ومن 
هذه المدارس مدرسة براتي بأفرعها في تربه سبيه 
هذا  ناجحاً  وقامشلو وعامودا، والتي شهدت موسماً 

لتدريب أكثر  العام خالل فترة الصيف حيث وصل 
من 7٠٠ العباً في األفرع الثالث التابعة للمدرسة.

ومدرسة أمل الجهاد التي لم تتوقف وما زالت مستمرة 
المواهب  على  وتبقى  العشرات  تحتضن  والتي 
المميزة خالل فترة الشتاء وتفتح باب االنتساب أمام 

كافة األطفال في الموسم الصيفي.
الربح  وراء  بالركوض  المدارس  الكثيرون  ويتهم 
المادي ولكن الحظنا هذا العام بأن االشتراكات كانت 
اللباس  بدون  آالف   ١٠ حاجز  تتخطى  ولم  رمزية 
فاشتراك اللباس هو غير اشتراك اللعب في المدرسة 
أسعار  ارتفاع  رغم  آالف  خمسة  مبلغ  إلى  ويصل 
مضاعفة،  ألضعاف  عام  بشكٍل  الرياضية  األلبسة 
كما مدرسة براتي قررت االستمرار برسم اشتراك 
لكل طفل 3٠٠٠ ل.س فقط، مع مراعاة حالة الفقراء 

وأن تكون بالمجان ألطفال الشهداء.
العمرية  والفئات  للقواعد  يُقدم  أن  يمكن  ما  أهم  إن 
دروساً في علم الكرة واألخالق في الرياضة قبل كل 
طرأت  التي  التعديالت  كل  على  واطالعهم  شيء، 
على  االعتماد  ويجب  القدم،  كرة  قانون  مواد  على 
الكرة  قوانين  تدريسهم  بغية  دائماً  أكفّاء  مدربين 
وأساليب اللعب الصحيح، وهذه كله يصب في خانة 
خلق جيل رياضي يجدر االعتماد عليه مستقبالً ليكون 
رديفاً لكافة أندية اإلقليم، وأندية الجهاد وغيرها من 
النوادي األخرى التي تشارك في الدوري السوري.

لذلك كل األنظار تتجه اآلن لالتحاد الرياضي الذي 
يتطلب منه مد يد العون لكل خطوة تسير في المسار 
الصحيح، وتسعى لتطوير الواقع الرياضي، ويتطلب 
الرعاية واالهتمام  تجاه أي مدرسة هدفها  تبخل  أال 
والربح  الشخصية  المصلحة  وليس  العمرية  بالفئات 

المادي.
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١ـ اقتباسات ـ عجاف.
2ـ حن ـ تل ـ مولر.

3ـ مدارات ـ جواهره.
4ـ وليد ـ جن ـ نرقى.
5ـ خليل مطران ـ يد.

6ـ ملعون.
7ـ ني ـ بيرو.

8ـ مسماري)م( ـ نقيق.
9ـ الفرزدق ـ سر.

١٠ـ خوخ ـ شيح ـ يدق)م(.
١١ـ شيرهان ـ هندرين.

١2ـ اسنان ـ يهود.
١3ـ شيفرة دافنشي.
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كردية- أنا باللغة الكردية.5- ماركة سيارات- متر- طلق رجل 
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في كردستان.7- أترك – أحسان- عاصمة اوربية)م(.8- ملكي)م(- 
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سياسي كردي راحل.١2- منظمة عالمية- للتصريف.١3- أديب 

كردي راحل- عالم انكليزي في الفيزياء.
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اللجنة الدستورية... اإلعالن عن الفشل منذ اليوم 
األول من التأسيس

رفيق ابراهيم

المتحدة  األمم  في  عنها  أُعلن  الدستورية  اللجنة 
وعلى لسان األمين العام غوتيريش في 24 أيار 
النزاع  حل  في  المساهمة  أساس  على   2٠١8
 ١5٠ حينها  اللجنة  ضمت  حيث  السوري، 
المعارضة  تُسمى  ولما  خمسين  للنظام  عضواً، 
خمسين والبقية الباقية لمؤسسات المجتمع المدني 

على حد تعبير األمين العام لألمم المتحدة.
والسؤال هنا؛ هل كانت قناعات الموجودين في 
اللجنة  هذه  بأن  الدولي  المجتمع  وحتى  القاعة 
ستنجح في مهامها بدون إشراك ممثلي اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا فيها؟، واألخذ بعين 
يجب  جديد  سوري  دستور  أي  بأن  االعتبار 
إشراك جميع السوريين في صياغته وإال سيكون 

فاشالً بكل تأكيد.

محاصصة إقليمية ودولّية عىل 
حساب ماليني السوريني

ميتة  كانت  الدستورية  اللجنة  عن  اإلعالن  منذ 
بحكم تهميش وتحييد الماليين من السوريين في 
صياغتها، وعلى ما يبدو أن اإلعالن عن اللجنة 
ودولية  إقليمية  محاصصة  شكل  على  كانت 
تركوا  الذين  السوريين  حساب  على  ولألسف 
لمصيرهم المجهول، فما تسمى المعارضة اليوم 
أية  لها  ليس  السوريين وهم شخصيات  تمثل  ال 
السورية سوى  األرض  يجري على  بما  عالقة 
التبعية لهذا الطرف أو ذاك وبخاصٍة المعارضة 
اإلخوانية التي تتبع وتوالي تركيا بشكٍل مباشر 
وتنفذ أجنداتها وتحقق غاياتها ليس إال، وهي ال 
تستطيع التحرك بمفردها ما لم تتلقى األوامر من 

تركيا.
تلك  وضع  من  أفضل  وضعه  السوري  النظام 
المعارضة الخارجية التي ال تملك أية ورقة في 

بالجلوس  والقبول  النظام  على  للضغط  الداخل 
على الطاولة والتوصل لتفاهمات حول الدستور 
الجانب  هذا  النظام  ويستغل  الجديد،  السوري 
ليسرح ويمرح كيفما يشاء دون حسيب أو رقيب 
ليمضي في قطع الطريق على أي مشروع سلمي 
عرقلة  ويحاول  السورية،  األزمة  لحل  سياسي 
وتُجبره  سيطرته  عن  األمور  تُخرج  حلول  أية 
على السير في طريق تطبيق القرارات األممية 

الخاصة بالحل في سوريا.
المعارضة  تسمى  ما  أن  إلى  يشير  اآلن  الواقع 
تجاه  بأي ردة فعل  تقوم  أو  التحرك  ال تستطيع 
تعطيل عمل اللجنة الدستورية، وهي ال تستطيع 
التي  األوضاع  ظل  في  النظام  على  الضغط 
تعيشها وارتباطها بأجندات اآلخرين ما سيساهم 
في تعطيل عمل اللجنة الدستورية وتوقفها بشكٍل 
نهائي، وهذا ما يستدعي األمم المتحدة والمجتمع 
الدولي البحث عن حلول بديلة للجنة الدستورية، 
بيدرسون  غير  كالم  من  استنبطناه  ما  ذلك 
انتهاء  بعد  لسوريا،  الخاص  األممي  المبعوث 
االجتماع األخير للجنة عندما قال: »إن الجولة 
مخيبة  كانت  النظام  مع  محادثاتي  في  األخيرة 
لآلمال وإن النظام يمارس التعطيل والمماطلة«.
الحل  بضرورة  تقتنع  لم  المتحاورة  األطراف 

لألزمة
الدعوة  مؤخراً  ظهرت  التي  الطروحات  ومن 
إلى إقرار وثيقة مبادئ دستورية ألنه عملياً لجنة 
بالفشل،  عليها  ومحكوم  معطلة  باتت  الدستور 
الحقيقة لن يكون مفاجئاً ألحد  الطرح في  وهذا 
ذريعاً  فشالً  الدستور  لجنة صياغة  فشل  بسبب 
فالكل يبرر بأن الطرف اآلخر هو الذي يعطل 
عمل اللجنة الدستورية الناقصة، ومما ال شك فيه 
بأن السوريين باتوا على وعي تام بأن المشكلة 
المشكلة  بل  جديد،  دستور  في  ليست  الرئيسية 
لم  والتي  المتحاورة  األطراف  في  األساسية 
تصل حتى اآلن ألية قناعة بضرورة حل األزمة 
النظام  وأيضاً  المعارضة  تسمى  وما  السوريّة، 
المطروحة  الحلول  جميع  إفشال  إلى  يسعيان 

للوصول إلى نهاية األزمة.
الطروحات  مع  التعامل  فإن  حال؛  كل  على 
الجديدة سيتم على أنها مبادئ فوق دستورية ألن 
الوضع في سوريا ال يمكن غض الطرف عنه، 
للتأسيس عليه وتمرير  وال بد من إيجاد مخرج 
الجهود الدولية التي لم تستطع حتى اآلن تحقيق 
ويمكننا  في سوريا،  الحلول  مسار  في  تقدم  أي 
تبناه  الذي  السياسي  المسار  أن  إلى  اإلشارة 
المجتمع الدولي عبر القرارات األممية بات في 
إفشاله  على  البعض  عمل  حيث  مسدود  طريق 

في مهده وبخاصٍة ثالثي آستانا.
تحاول  وتعثرها  ضعفها  وبسبب  المعارضة 
طريقها  عن  ليتم  الروس  مع  عالقة  تأسيس 
الحال ال  بطبيعة  هو  الذي  النظام  الضغط على 

ولهذا  للروس،  المرتهن  السياسي  قراراه  يملك 
ال يمكن البقاء في مكان المراوحة والذهاب إلى 
تعقيد األزمة السورية بشكٍل أكبر نتيجة ضعف 
المعارضة وعدم المباالة بما آلت إليه األمور في 
سوريا، ومن هنا ال بد من التفكير بإعادة صياغة 
وتركيبة المعارضة وإدخال أطراف جدية فاعلة 
فيها كممثلي شمال وشرق سوريا وغيرهم من 
إنهاء  أجل  من  تعمل  التي  الوطنية  المعارضة 
تركيا  من  مقرها  نقل  وأيضاً  السورية،  األزمة 
كمصر  األطراف  كافة  من  مقبولة  دولة  إلى 
جسم  عن  البحث  فإن  وإال  مثالً،  اإلمارات  أو 
الضروري  بديل عما هو موجود من  معارض 

البحث واإلعالن عنه عاجالً. 

املعارضة وتبعيتها لآلخرين من 
األسباب الهامة للفشل

في  المقاييس  بكل  فشلت  المعارضة  تسمى  ما 
وهي  لآلخرين،  تبعيتها  نتيجة  السوريين  تمثيل 
تحاول بعد فشلها السياسي التخلص من األزمات 
بعدما  الدستورية  اللجنة  طريق  عن  المتراكمة 
المؤتمرات  جميع  من  الوفاض  خالية  خرجت 
واللقاءات، مع التأكيد على أن ما تسمى بالدول 
لن  وهي  بها  الخاص  مشروعها  لها  الضامنة 
تعمل على الضغط على النظام للتخلي عن عدم 
وبخاصٍة  السياسي،  الحل  مسار  في  الخوض 
تصريحات  صدرت  األخيرة  اآلونة  في  أنه 
بأنهم  األمريكية  الخارجية  وزارة  من  واضحة 
النظام  في  السلطة  رأس  بتغيير  مهتمين  غير 
السوري، إنما هم يسعون لحل األزمة السورية 
سياسياً، وواشنطن تحاول تخفيف العقوبات عن 
ومشروع  »قيصر«  عقوبات  وبخاصٍة  النظام 
سوريا  عبر  لبنان  إلى  الكهرباء  توصيل  خط 
يؤكد ذلك، ألنه سيساهم في حصوله على النقد 

األجنبي ما يساهم على بقائه. 
وعلى ما يبدو أن أمريكا غير متفرغة اآلن على 
للملف السوري والسعي لحله، ألن هناك  األقل 
التنين الصيني  ملفات أهم بالنسبة لها كمواجهة 
الذي بات يغزو العالم ويشكل خطراً على القوة 
االقتصادية األولى في العالم، وهذا ال يعني أن 

السوري،  المشهد  عن  بعيدة  المتحدة  الواليات 
ولكن هناك أولويات لديها يجب حلها أوالً، إدارة 
بايدن ال تظهر الكثير من سياساتها حول سوريا 
لحلها  جدي  بشكل  بها  تفكر  ملفات  هناك  لكن 
ومنها الملف الكردي الذي يجب حله ضمن الحل 
السوري العام، وهو من أهم الملفات التي تشغل 
التواجد  وهناك  سوريا،  في  األمريكية  السياسة 
اإليراني وكيفية التعامل معه وأيضاً عودة داعش 
وخالياه النائمة، ومن المسائل األخرى التي تهم 
إلى  وصلت  التي  تركيا  مع  عالقاتها  واشنطن 
عودته  وبعد  أردوغان  أن  وبخاصٍة  الحضيض 
من نيويورك اتهم األمريكان بتقديم المساعدات 
لإلرهابيين حسب زعمه وأن عليها الخروج من 
سوريا ومن دون شروط، وعالقاتها مع إسرائيل 
التي تبقى في صلب جميع المواضيع التي تخص 

سوريا.  
اهتمام  أية  يولون  ال  الجميع  بأن  يعني  وهذا 
هناك  ستكون  ولكن  في سوريا،  النظام  إلسقاط 
ضغوط بقبول ما هو ممكن وبخاصٍة أن الروس 
النظام،  عن  بالدفاع  يستميتون  واإليرانيين 
تغيير  أمر  من  يهمه  ال  أيضاً  الدولي  والمجتمع 
تحقيقها،  ومدى  مصالحه  تهمه  ما  بقدر  النظام 
التنازالت  من  االستفادة  سيحاولون  األمريكان 
على  حلفاؤها  لصالح  النظام  ستقدمها  التي 
واإلدارة  الديمقراطية  سوريا  قوات  األرض 

الذاتية لشمال وشرق سوريا. 

إرشاك ممثيل شامل ورشق سوريا 
أسايس يف الحلول

ما تسمى المعارضة يبدو أنها في نهاية المطاف 
ستخرج صفر اليدين من التغيرات التي ستحدث 
وبشراكة  األمريكية  الروسية  التفاهمات  نتيجة 
المتحدة  الواليات  ألن  األرجح،  على  محلية 
باألمر  النظام  قبول  الحالية  األوقات  في  تهمها 
شمال  بإدارة  والقبول  األرض  على  الواقع 
وشرق سوريا من قبل أهلها، والنظام السوري 
لن يقبل بالتنازل بسهولة ولكن الروس قادرون 
مرةً  يعود  لن   2٠١١ قبل  ما  بأن  إفهامه  على 
أخرى، لهذا قد يكون تنازالت النظام هي األكبر 

خارج  تقع  التي  المناطق  في  ستكون  وباألصل 
سيطرته. 

ما ُسميت المعارضة السورية وحتى اآلن أقنعت 
أن  حين  في  السوريين  تمثل  بأنها  كذباً  نفسها 
أنها  تقول  وهي  تماماً،  ذلك  غير  يقول  الواقع 
سبي  وكري  كانيه  وسري  عفرين  في  متواجدة 
وإعزاز والمناطق المحتلة األخرى، وهذا عاٍر 
عن الصحة ألن هذه المناطق تدار من قبل تركيا 
وما هم إال أحجار شطرنج تتحرك متى ما تشاء 
النظام  قبل  من  تدار  النظام  ومناطق  تركيا، 
بشكل أو بآخر، وشمال وشرق سوريا بمساحتها 
قوات  وتحميها  الذاتية  اإلدارة  تديرها  الواسعة 
جبهة  تديرها  وإدلب  الديمقراطية،  سوريا 
النصرة بالتحالف مع تركيا، إذاً من يمثلون من 

الشعب السوري؟
الواقع  تدرس  لم  المعارضة  تلك  فإن  لذلك؛ 
في  المتبعة  األمريكية  السياسات  وال  السوري 
سوريا بشكل دقيق وسليم، بل سعت دائماً لتحقيق 
أدى  ما  المالية  والمكاسب  الشخصية  مصالحها 
سياسات  على  التأثير  في  دورهم  تغيّب  إلى 
بشكل  وأثر  بأكمله،  الدولي  والمجتمع  أمريكا 
لألزمة  المناسبة  الحلول  وضع  على  مباشر 
السورية، وبما يدفع باتجاه تحقيق األهداف التي 
حجم  أن  بخاصٍة  السوريون،  أجلها  من  خرج 
التضحيات التي قدمها السوريون وثمن الحراك 

كان باهظاً جداً.
وما أنا متأكد منه بأن اللجنة الدستورية بوضعها 
العام  اإلطار  في  تغيير  أي  تُحدث  لن  الحالي 
والخاص في سوريا، ألن غياب السوريين عن 
الكثير  تأكيد  بكل  سيعطل  جديد  دستور  وضع 
من بنوده المرفوضة من قبلهم، لهذا من األولى 
هيكلتها  وإعادة  الحالي  بشكلها  المعارضة  حل 
الوطنية  للمعارضة  يكون  جديدة  بصياغة 
مجلس  وبخاصٍة  فيها  األسد  حصة  الداخلية 
السوريين  جميع  وإشراك  الديمقراطية،  سوريا 
فيها دون إقصاء أو تمييز أو تبعية لهذا أو ذاك، 
وستكون  الصحيح  الطريق  في  ستكون  وبذلك 
السوري  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
لتمثيلها سياسياً في المحافل الدولية والمؤتمرات 

التي تحاكي حل األزمة التي طال انتظارها.

بيريفان دودخ : حرية القائد أوجالن السبيل الوحيد 
لتحقيق االستقرار المجتمعي

سياسيون : القائد أوجالن ُمعتقل جسديًا لكنه سيبقى منارًة للفكر الحر

لجنة  عضوة  قالت  ـ  الفارس  عمر  الطبقة/ 
دودخ  بيريفان  الطبقة  مدينة  في  القائد  حرية 
أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد 
الحرية  حركة  تصفية  إلى  تهدف  أوجالن  هللا 
تتحقق  خاللهُ  من  الذي  الديمقراطي  والنضال 

حرية الشعوب كافة.

التي  الدولية  المؤامرة  على  مّرت  عاماً   23
طالتهُ  حيث  أوجالن  هللا  عبد  القائد  استهدفت 
أيادي الغدر ليتم عزله في سجن منفرد بجزيرة 
إيمرالي وفي تلك الزنزانة المنفردة سطر القائد 
رغم  عظيمة  تاريخية  مقاومة  أوجالن  هللا  عبد 
ظروف عزله بشكٍل كلي عن المحيط الخارجي، 
القائد  وفلسفة  فكر  التي طالت  الدولية  المؤامرة 
األمة  بمشروع  نادى  أن  بعد  أوجالن  هللا  عبد 
المصير  ووحدة  الشعوب  وحرية  الديمقراطية 
والتآخي بين الشعوب، لم تستطع النيل من هذا 
الفكر الذي تأسس على األخّوة والمحبة والعيش 

المشترك. 

املؤامرة الدولّية سابقة مل يشهدها 
التاريخ

ضمن هذا السياق التقت صحيفتنا بعضوة لجنة 
بيريفان  بالطبقة  أوجالن  هللا  عبد  القائد  حرية 
عاماً  اليوم 23  يمر  فقالت:  تحدثت  التي  دودخ 
الذي  أوجالن،  هللا  عبد  الحرية  قائد  أسر  على 
إمرالي  سجن  في  كلي  بشكٍل  العزلة  يعاني 

محاولين بذلك النيل منه ومن إرادته الحرة، بعد 
في  ضده  واإلقليمية  الدولية  القوى  تآمرت  أن 

سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيل.
المنطقة  كشعوب  إننا  بقولها:  بيريفان  وأشارت 
عبد  القائد  بحرية  المطالبة  في  حقنا  نؤكد 
االحتجاجية  وقفاتنا  خالل  من  أوجالن  هللا 
والحمالت  الهاشتاغات  في  والمشاركة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  اإللكترونية 
كالتي  أوجالن  القائد  باإلفراج عن  تطالب  التي 
انطلقت مؤخراً ونالت مشاركات كبيرة باآلالف 
الديمقراطية  األمة  مشروع  ضمن  كأفراد  ألننا 
أوجالن  القائد عبد هللا  في خالص وحرية  نجد 
الحل الوحيد للتخلص من أزمات الشرق األوسط 
المتربصين  لكل  ونقول  الديمقراطية،  وتحقيق 
هللا  عبد  القائد  أن  الديمقراطية  األمة  بمشروع 
أوجالن قد بنى  جيالً يحمل فكره وفلسفته التي 
من خاللها تم إيجاد نقاط التحول في النظريات 
الفلسفية المعاصرة وإيجاد األنظمة البديلة وهي 
بهوية  تتمتع  التي  المجتمعية  الذاتية  اإلدارات 

منفتحة وإدارة عادلة وديمقراطية. 

إلى  باإلشارة  حديثها  دودخ  بيرفان  واختتمت 
التي  المشددة  العزلة  حيال  الدولي  الصمت 
تفرضها السلطات التركية الفاشية التي انتهكت 
وقالت:  فيها  الدولية  والقوانين  األعراف  كل 

نحن نطالب جميع المحاكم الحقوقية والمنظمات 
لإلفراج  تركيا  على  والضغط  بالتدخل  المعنية 
عن القائد عبد هللا أوجالن قريباً، وندين ونستنكر 
بشدة هذه العزلة المفروضة عليه ألنه كما أسلفنا 

حرية القائد عبد هللا أوجالن هي السبيل الوحيد 
لتحقيق االستقرار المجتمعي ومفتاح الحل لجميع 

القضايا واألزمات في المنطقة.

الرقة/ المهند عبد هللاـ  شدد أعضاء من حزب 
االتحاد الديمقراطي في الرقة بأن ما تقوم به 
على  العزلة  بفرض  التركي  االحتالل  دولة 
األعراف  لكل  مناف  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
المنظمات  وطالبوا  واإلنسانية،  الدولية 
رفع  على  مبادئها  وفق  بالعمل  اإلنسانية 
الفوري،  سراحه  وإطالق  القائد  عن  العزلة 
التركي  االحتالل  دولة  مخالفة  من  بالرغم 
من  القانونية  والمطالبات  الدولية  القوانين 

ذوي القائد أوجالن ومحاموه اللقاء به.

عبد  القائد  على  المفروضة  المشددة  العزلة 
التي  الدولية  للمؤامرة  امتداد  أوجالن  هللا 
طالته، ومنذ بدايتها استهدفت الشعب الكردي 
من  أرادوا  حيث  أوجالن،  القائد  شخص  في 
خاللها إيقاف المد الثوري الكردي والمطالبة 
أسر  خالل  من  والثابتة  الشرعية  بالحقوق 
القائد للتأثير على خط النضال والمقاومة التي 
الكردستاني،  العمال  تأسيس حزب  بدأت منذ 
ولكنهم لم يعوا حقيقة الثورة التي بدأت ونمت 
الذي  والطريق  النبراس  لتكون  وتوسعت 
المستوى  على  المكاسب  من  الكثير  حقق 
الكردستاني، حيث حّول القائد أوجالن زنزانة 
األمة  لفكر  وإشعاع  نور  مركز  إلى  إيمرالي 
الشعوب  أخّوة  على  يعتمد  الذي  الديمقراطية 

والعيش المشترك والشراكة الحقيقة.

القائد أوجالن أسري الفكر الحر

تحدث  البداية  وفي  الموضوع  هذا  وحول 
بحزب  التنظيم  لمكتب  المشترك  الرئيس 
االتحاد الديمقراطي في الرقة غازي الياسين 
التركي  االحتالل  دولة  أن  يعلم  الكل  قائالً: 
وبقي  جسدياً  القائد  على  العزلة  فرضت 
جميع  تنافي  المفروضة  والعزلة  فكرياً  حراً 
أبعاد  ولها  اإلنسان  وحقوق  الدولية  المواثيق 

أخرى، والعزلة المفروضة على القائد هدفها 
كسر إرادة الشعب الكردي.

االتحاد  كحزب  نحن  الياسين:  وأضاف 
المبادئ  عن  بالدفاع  معنيين  الديمقراطي 
وأن  والوطني  اإلنساني  وشعورنا  القومية 
والمختطفين  المعتقلين  جميع  بتحرير  نطالب 
حول العالم وفك العزلة المفروضة على القائد 
عبد هللا أوجالن، فهو إنسان وله حقوق حتى 

في زمن الحرب فالقائد أوجالن أسير فكر.
بحق  حدث  الذي  االختطاف  الياسين:  وأشار 
وهناك  مقبول،  إجرامي غير  القائد هو عمل 
االستجابة  يتم  لم  المحاميين  من  الكثير 
لمطالبهم ونحن اتبعنا جميع األساليب القانونية 
بالعالم لفك العزلة وحرية القائد الجسدية، ولم 
تتم االستجابة ألن الدولة التركية ليست دولة 
أنها دولة قانون  إنما دولة مافيات ولو  قانون 

الستجابت لمطالبنا القانونية.
التحرر  حركة  تأسيس  حركة  بداية  فمنذ 
إلى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  دعا  الكردستانية 
التبعيات  من  الكردي  المجتمع  تخليص 
الموجودة سابقاً التي كانت تتعامل معها الدولة 
من  الكثير  طور  أوجالن  والقائد  التركية، 
األفكار لتشمل جميع الشعوب فأصبحت تنادي 
المؤامرة  تمت  هنا  ومن  أممية  حريات  باسم 
تنادي  التي  الشعوب  كل  إرادة  لكسر  عليه 

للحرية.

وأوضح الياسين: قضية القائد أوجالن إنسانية 
ال تهم الكرد فقط إنما تهم الجميع ألنها قضية 
والديمقراطية  بالحرية  يطالب  ثائر  إنسان 
ونحن نكون سعيدين عندما يطالب أحد بحريتنا 
ونحن من واجبنا اإلنساني أن نطالب بحريته 
أساليبنا  بكل  سنطالب  بحريتنا،  طالب  ألنه 
السلمية لفك العزلة وحرية القائد الجسدية ولن 
نيأس ونحن دائماً نقول أن حل جميع القضايا 
القائد عبد هللا أوجالن  الحوار مع  العالقة هو 
وهو قائد محب للسالم ومد يده للحوار ثالث 

مرات مع الدولة التركية لكنها لم تستجب.
نطالب  بالقول:  الياسين حديثه  واختتم غازي 
التحرر  وحركات  اإلنسان  حقوق  منظمات 
العالمية واألمم المتحدة أن تعمل وفق مبادئها 
لفك العزلة عن القائد أوجالن، والضغط على 
مشروعه  ألن  فوراً  سراحه  إلطالق  تركيا 
مشروع األمة الديمقراطية أممي جاء من أجل 

كل الشعوب المضطهدة في كل العالم.

فكره وّحد شعوب املنطقة

ومن جهتها أكدت الناطقة باسم مكتب المرأة 
عبير  الرقة  في  الديمقراطي  االتحاد  بحزب 
الخليل بقولها: القائد أوجالن طرح فكر األمة 
اإلنسان  إعطاء  إلى  يهدف  الذي  الديمقراطية 
تمت  المشروع  هذا  أن  إال  الحقيقية،  حريته 

التي  العالم  دول  من  العديد  قبل  من  محاربته 
على  وعملت  المشروع  هذا  من  تخوفت 

اختطافه.
منظمات  أن  المعروف  من  عبير:  وتابعت 
اإلنسان حقه  تعطي  التي  اإلنسان هي  حقوق 
وتدافع عنه حتى لو كان مجرم حرب فما بالك 
يرتكب  لم  الذي  أوجالن  هللا  عبد  القائد  من 
هذا  وضع  على  عمل  أنه  سوى  جريمة  أي 
لألزمة  الوحيد  الحل  يعتبر  الذي  المشروع 
السورية وألزمات المنطقة بشكٍل عام أال وهو 

مشروع األمة الديمقراطية.
التي جعلتهم  أن األسباب  إلى  وأشارت عبير 
يختطفون القائد هو فكره وفلسفته التي تحدثت 
الشرق  شعوب  لقضايا  المنطقية  الحلول  عن 

بأن  نعلم  جميعاً  »ونحن  وأضافت:  األوسط، 
العالم،  قارات  جميع  في  انتشر  الحر  فكره 
المنطقة  شعوب  وّحد  أوجالن  القائد  وفكر 
والتشرذم  التفرقة  كانت  بعدما  عام  بشكٍل 
للمرأة  وأعطى  المنطقة،  في  البارزة  السمة 
حقها بشكٍل تام وخلّصها من الذهنية الذكورية 

السلطوية وتراكماتها«.
نوجه  بالقول:  حديثها  الخليل  عبير  واختتمت 
التي  اإلنسان  حقوق  منظمات  إلى  رسالة 
تنادي بحقوق اإلنسان، أين هي من هذا العمل 
أوجالن،  القائد  بحق  يحدث  الذي  اإلجرامي 
وعليها أن تعمل وفق مبادئها إلطالق سراح 

القائد عبد هللا أوجالن.

عبير الخليل غازي الياسين
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

 الحرب الخاصة..
 التفكيك من

الداخل

تشمل الحرب الخاصة كما هو معروف »الحرب 
االضطرابات  وزرع  واإلعالمية  النفسية 
الطرف  صفوف  في  والخالفات  والصراعات 
أعمال  االغتياالت،  اإلشاعات،  المقابل، 

االستخبارات وغيرها..«.
وتطبيقات الحرب الخاصة ليست وليدة اليوم، بل 
مالزمة  الشر  فصفة  البشرية،  بعمر  قديمة  أنها 
وممارسات  الخير،  وكذلك  األزل  منذ  لإلنسان 
للحرب  تطبيقات  إال  ليست  معظمها  في  الشر 
الخديعة،  الترهيب،  )التخويف،  كـ  الخاصة 
التآمر على إنسان آخر، زرع الفتنة بين األخوة 

أو جماعة ما....الخ(.
وبصورة  أيضاً  الخاصة  الحرب  استخدام  ويتم 
االستعمارية  والقوى  الدول  قبل  من  مكثفة 
المستبدة  الحاكمة  األنظمة  وكذلك  والمحتلة 
بل وأصبح  األخرى،  الشعوب  أو  تجاه شعوبها 
السياسات  ضمن  األبرز  تسد«  »فرق  مبدأ 
المتبعة من قبل األنظمة المتسلطة تجاه الشعوب 

والمجتمعات والطوائف.
بكل جهده على  المهيمن  العالمي  النظام  ويعمل 
في  الهامشية  والحروب  الصراعات  إدامة 
األوسط،  الشرق  ومنها  العالم  مناطق  مختلف 
الكردية  العربية،   - العربية  كالصراعات 
 - الكردية  اإلسرائيلية،   - العربية  الكردية،   -
التركية، الكردية - العربية، العربية - الفارسية، 
الكردية - الفارسية، األرمنية - التركية، البلوشية 
- الفارسية، الشيعية - السنية، العلوية - السنية، 
لسد  ذلك  وكل  اإلسالمية...إلخ.   - المسيحية 
من جديد،  األوسط  الشرق  نهضة  أمام  الطريق 
ونهب  والعالم  بالمنطقة  تحكمه  واستمرار 
هناك  والسياسية  العسكرية  العلوم  في  خيراتها. 
كعملية  الداخل«  من  »االختراق  قاعدة  أو  مبدأ 
للدخول واالقتحام والسيطرة والتدمير،  تمهيدية 
الداخل«،  من  »التفكك  بعملية  نسميه  ما  وهو 
وهي التطبيق الفعلي لمبدأ »فرق تسد«. وعملية 
العربية  األمة  على  تُطبق  الداخل  من  التفكك 
التاسع  القرن  أواخر  منذ  والسريانية  والكردية 
وبدايات القرن العشرين من قبل النظام العالمي 
العقل  على  السيطرة  من  تمكن  الذي  المهيمن 
وخاصةً   - المنطقة  في  األمم  لبعض  المحرك 
الترك والفرس- منعاً ألي تقارب وتواصل بينها 

وبين شعوب المنطقة. 
فإن  سوريا؛  وشرق  شمال  حالة  على  وإسقاطاً 
منذ  شعوبها  تستهدف  الداخلي  التفكك  عملية 
بدايات األزمة السورية وثورة روج آفا، وتتمثل 
البعد  ومنها  الحياتية،  والصعد  األبعاد  بكافة 
الثقافي من خالل تحييد جزء من الحركة الثقافية 
)خارج  الوطني  التفعيل  نطاق  خارج  وإبقائها 

فعاليات الثورة(، نذكر من بينها:
ـ قيام المؤسسات الثقافية واألدبية واأليديولوجية 
قبلها  من  والممولة  المعادية  باألطراف  الملحقة 
خالل  من  والمثقفين  الكتّاب  من  قسم  تحييد 
وروابط  واتحادات  ثقافية  بمؤسسات  إلحاقهم 
الكتّاب السوريين«  بينها »رابطة  للكتّاب، ومن 
ملحق  ديكور  مجرد  فهي  المثال،  سبيل  على 

للسياسة التركية.
ـ تحييد قسم من الصحفيين وأغلبهم طاقات شبابية 
من خالل تمويل وسائل إعالم »تحت مسمى دعم 
اإلعالم المستقل« من صحف ومجالت ومواقع 
في  مقراتها  إعالمية  وسائل  فنرى  إلكترونية، 
االستخباراتية  العمليات  مراكز  )أبرز  عينتاب 
من  ممولة  وأخرى  أيضاً(  والدولية  التركية 

برامج ملحقة بالنظام العالمي المهيمن. 
أبحاث  »مراكز  مسمى  تحت  مراكز  إنشاء  ـ 
ومعلومات  دراسات  نشر  مهمتها  ودراسات« 
الحقيقي  الواقع  عن  ومشوشة  ومفبركة  مضللة 
ذلك  خالل  من  ويتم  سوريا،  وشرق  لشمال 
إظهار وتسويق كتّاب حاقدين على أبناء جلدتهم 
»مهند  المدعو  ومنهم  حققوها  التي  والمكاسب 
الكاطع« مهمتهم نشر أكاذيب ومعلومات مضللة 
الفتنة  بث  والهدف  المنطقة،  شعوب  واقع  عن 
حالة  وإحداث  والسريان،  والكرد  العرب  بين 
سبق  ما  على  واستناداً  بينها.   الثقة  عدم  من 
بالواقع  المعنيّة  الجهات  كل  واجب  من  يكون 
كل  من  الحذر  واإلعالمي  واألدبي  الثقافي 
محاوالت التفكك الداخلي التي تُشن على شمال 
واإلعالمية  الثقافية  الجبهة  عبر  سوريا  وشرق 
إلى  المالئمة  والطرق  الوسائل  بكل  ومجابهتها 

جانب تحصين كافة الجبهات األخرى. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

العم أوصمان صبري... قامة وطنّية ومنارة ثقافية

»المقناص« بين الرياضة والمنفعة المادية

دجوار أحمد آغا

العم أوصمان صبري الشخصية الوطنية 
الكردية بامتياز، كانت نشأته في ربوع 

باكور كردستان قرية نارنجه بوالية سمسور 
»أديمان« ومنها انتقل إلى كوباني في روج آفا 
وصوالً إلى دمشق العاصمة السوريّة، ليُكّرس 

سنوات عمره في النضال والكفاح، السجن 
والهجرة، التغريبة الكردية في المنفى إلى أن 
رحل عنّا في الحادي عشر من شهر تشرين 
األول عام ١993 في دمشق وُشيّع جثمانه 
الطاهر إلى روج آفا حيث جرى دفنه في 

مزار الشهيد رستم جودي في قرية بركفري 
بالدرباسية. 

في قرية نارنجه بمنطقة كخته من والية 
سمسور »أديمان« وبتاريخ الخامس من تشرين 

األول من عام ١9٠5 ولد لزعيم عشيرة 
مرديسا صبري آغا طفل فرح به اآلغا كثيراً 

وأطلق عليه اسم أوصمان، في سن السابعة 
دخل المدرسة الرشيدية حتى الصف التاسع 

حيث ترك الدراسة سنة ١92٠ وعاد إلى قريته 
نتيجة لوفاة والده المبكرة، وكان حينها عمه 

شكري يترأس العشيرة. في عام ١925 شارك 
مع عميه شكري ونوري في ثورة الشيخ سعيد 

بيران حيث بعد فشل الثورة عام ١926 تم 
اعتقالهم وتم إعدام عميه وُحكم عليه بالسجن 
حيث بقي لمدة سنتين ثم أُفرج عنه بعد عفو 

عام، لكنه اعتُقل مرة أخرى سنة ١928 وبقي 
في السجن لمدة سبعة أشهر. نتيجة لنضاله 

الوطني وخاصةً بعد خروجه من السجن بات 
يتعرض للمالحقة بشكٍل مستمر من جانب 

السلطات التركية المحتلة لكردستان مما دفع 

به إلى اجتياز الحدود المصطنعة بين باكور 
وروج آفا والدخول إلى مدينة كوباني في 26 

/١929/١2 وحل ضيفاً على آل شاهين 
بك البرازي. 

لم يطل به المقام في كوباني إذ 
ذهب إلى العراق وتم اعتقاله 
مرتين هناك خالل ١93٠ ـ 

١93١ وذهب بعدها إلى لبنان، 
حيث شارك في أعمال ونشاطات 
جمعية خويبون التي تأسست في 

عام ١927 من جانب البدرخانيين 
ومعهم نخبة من المثقفين والوطنيين 

الكرد منهم: ممدوح سليم بك من 
وان وقدري جميل باشا من آمد، 

ومصطفى بوزان شاهين بك 
من كوباني، وغيرهم 

من الزعماء الكرد 
الوطنيين. كما 

ساهم بشكٍل 
فعال في 

عملية التنسيق 
بين خويبون 
وقادة ثورة 

آكري ١93٠، 
ومع صدور مجلة 

»هاوار« عام ١932 
في دمشق كتب لها 

العديد من المقاالت والقصائد إلى جانب قدري 
جان وجكرخوين.

شارك العم أوصمان صبري وبفعالية في 
تأسيس أول حزب سياسي في روج آفا تحت 
اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 

١957 إلى جانب كالً من 
الدكتور نور الدين زازا 

والشاعر الكبير 
جكرخوين ورشيد 

حمو – حميد 
حاج درويش 
– محمد علي 

خوجه – 
شوكت حنان 

خليل محمد 
– الشيخ محمد 
عيسى – حمزة 

نويران. ناضل 
العم أوصمان وبكل 

روح ثورية وتفاني 
في سبيل تقوية 

وتنمية 

الروح 
الوطنية 

الكردية في نفوس 
الشباب الكرد ومن أجل ذلك 
قام بالعديد من النشاطات من أهمها تأسيسه 

لنادي صالح الدين الثقافي والرياضي للشباب 
في »حي األكراد« بدمشق والذي يُعرف 

اآلن باسم ركن الدين في عام ١938 - نادي 
كوردستان عام ١942 - نادي هنانو في عام 

١949 كما أسهم في تأسيس نادي الجزيرة 
في عام ١954 بدمشق. مارس من خالل هذه 

النوادي الثقافية والرياضية دوراً متميزاً في 
تدعيم تعليم اللغة الكردية باألحرف الالتينية 

التي أوجدها األمير جالدت بدرخان، حيث كان 
يقوم بتدريسها وتعليمها قراءةً وكتابةً لشباب 

الحي الكردي.
ألّف العم أوصمان صبري العديد من المؤلفات 

والتي في معظمها تتحدث عن معاناة وآالم 
شعبه نذكر منها:

-  العاصفة – دمشق١956 
-  آالمنا – دمشق ١957 3

-  أبجدية كوردية التينية – دمشق ١955
- األبطال األربعة – دمشق ١984 

- أشعار آبو )مجموعة شعرية صدرت في 
ألمانيا عام ١98١(. 

بعد أن ترك العمل السياسي سنة ١969 تفرغ 
بشكٍل كلي للعمل الثقافي، حيث اهتم بمجال 
تنمية الجيل الناشئ على حب الوطن وحب 

اللغة األم كما أنه كان من أشد المعجبين بثورة 
حركة الحرية في باكور كردستان وقد زاره 

قائد الثورة المناضل عبد هللا أوجالن أكثر 
من مرة في منزله وتباحثا معاً في الكثير من 

األمور التي تهم الشعب الكردي وكان القائد آبو 
يخاطبه بالعم أوصمان. 

رغم مرور 28 عاماً على رحيله، لكن إرثه 
النضالي وسنوات العمل الشاق والسجن 

واالعتقال والنفي كلها ال زالت باقية في ذاكرة 
الكرد؛ فأمثال العم أوصمان صبري خالدون 

بما قدموه من أجل وطنهم وشعبهم.

تل كوجر/ مثنى المحمود ـ موسم صيد الطيور، 
حيث  كوجر  تل  منطقة  على  بظالله  يُلقي 
للطيور  الصيد  ورحالت  القنص  حمالت  تبدأ 
المهاجرة، بحثاً عن المنفعة المادية وممارسة 

هواية قديمة.

لدى  الهجرة  موسم  كوجر  تل  بلده  أبناء  يستغل 
الطيور كي يمارسوا هوايتهم في صيد الطيور؛ 
بحثاً عن المنفعة المادية لدى البعض ولممارسة 
هواية ورياضة توارثها البعض أباً عن جد، كما 
الشباب  من  للكثير  الشاغل  الشغل  القنص  يعد 
والرجال في هذه الفترة الزمنية بحثاً عن الرزق 

والتسلية.

هواية قدمية عريقة

بدأ تاريخ الصيد منذ الحارث، أحد أعيان العرب 
على أيام النعمان بن المنذر، كما اشتهر الفرس 
متابعة  وفي  الهواية،  أو  الرياضة  بهذه  سابقاً 
للصيادين وبعض تفاصيل هوايتهم يقول الصياد 
حسان الرجب أحد المتمسكين بهذه الهواية، أن 
تاريخ الصيد ممتد منذ أكثر من 25٠٠عام وعلى 
رقعة جغرافية واسعة وبلدان عدة: »جل البلدان 
ممارسة  أجل  من  الوقت  هذا  تستغل  المجاورة 
الصيد« أما عن نفسه يقول الرجب أنه يمارس 
الصيد منذ عشرين عاماً وكانت أول رحلة صيد 
والديه  عن  ورثها  أنه  يبدو  الذي  والده  مع  له 
مجموعات  ضمن  الصيادون  يصطاد  أيضاً، 
وللصيد طقوس  أفراد  يكونوا  قد  وأحياناً  أحياناً 
توضع  طائر  وهو  النَكل  أهمها  وعتاد،  وعدة 
عن  الحر  الطائر  ويُستدرج  شبكة  ظهره  على 

طريق هذا الطائر الحامل للشبكة.

مصدر رزق موسمي

لجل  رزق  باب  الطيور  اصطياد  موسم  يشكل 
أهل منطقة تل كوجر، حيث يعد الطير بضاعة  
الصيادين  أحد  الحمدو  علي  يقول  الثمن  باهظة 
الذين حالفهم الحظ في العام الماضي في اصطياد 
طائر واحد قام ببيعه بمبلغ وصل إلى 5٠ مليون 
ليرة سورية »أحوالي المادية تغيرت من رجل 
ميسور  رجل  إلى  الخبز  رغيف  ثمن  يملك  ال 
إذاً  واقتناء سيارة،  بيت  بناء  وقادر على  الحال 
طائر واحد قادر على تغيير حياة الصياد رأساً 
تل  سكان  من  الكثير  أن  تجد  لذلك  عقب،  على 
كوجر ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا 
قد  الذي  السعد  طائر  عن  البراري  في  يبحثون 

يغير لهم حياتهم نحو األفضل«.

عادة وهواية متوارثة

المنطقة  أبناء  من  وهو  الفالج  متعب  يقول 
الصيد،  موسم  »بداية  أيضاً:  بالصيد  المهتمين 
مرهونة بعدة عوامل أولها هجرة الطائر والتي 

تسبق موسم الشتاء«، ويوضح الفالج أن الوقت 
أيلول  شهر  بداية  من  يمتد  للصيد،  السنوي 
ويستمر حتى نهاية العام، في هذا الوقت يستغل 
الموسمية  والفترة  الجوية  العوامل  الصيادون 
وهذه الفترة الزمنية لممارسة هوايتهم وبحثاً عن 
حر  طائر  اصطياد  يُشكل  حيث  أيضاً،  الرزق 

هدف لكل صياد مهما اختلفت دوافعه للصيد.
الذين  الصيادين  أحد  وهو  الفالج  متعب  ويتابع 
بهذه  تعلقهم  عن  الصيد،  في  طويل  باع  لهم 
الصيد  إلى  الخروج  مسألة  أن  الشيقة،  الهواية 
هم  إنما  الرزق،  البحث عن  لديهم رحلة  تعدت 

ويوضح  والمرح،  التسلية  عن  يبحثون  اليوم 
كثيره  أشياء  علمهم  قد  الصيد  أن  الفالج  متعب 
أهمها الصبر، كما زادت لديهم القدرة في تحمل 
خلف  االستمرار  على  والقدرة  الحياة  متاعب 
هدف واحد دون كلل أو ملل، كما يضيف الفالج 
أن الصيد حياة أخرى وباب من أبواب السعادة 
الصبر  بفارق  الصيد  مواسم  ننتظر  لديه، حيث 
لنقوم برحلة جديدة ومغامرات شيّقة وقد تصطاد 
يبقى  لكن  طويلة  لسنوات  توفق  ال  وقد  أحياناً 
سوى  يعرفها  ال  ومتعة  وجمال  رونق  للصيد 

الصياد الحقيقي.

في عفرين المحتلة... ال ُمساءلَة على جرائم القتل
رامان آزاد

حادُث إقداِم الشاِب الكردّي »محمد عبدو بالل« 
المعروف باسم »رشيد« على االنتحاِر يستحضُر 
عفرين  في  جرت  التي  القتِل  حوادث  كلَّ  معه 
المحتلة ومرت دون أدنى درجٍة من المساءلة، 
األمر،  ظاهُر  هو  النفس  وقتل  االنتحاَر  ولعّل 
جريمةُ  ومسبباتها  ظروفها  في  الحادثةُ  فيما 
قتٍل تامةُ األركان، وجاءت نتيجة سلسلٍة طويلٍة 
باالختطاِف  والتهديِد  واالبتزاز  المضايقاِت  من 

والقتِل، وتسميم الحياِة.

تهديدات وابتزاز قبل الحادث

المواطن رشيد بالل )33 عاماً( من أهالي ناحية 
بلبله/ بلبل كان متزوجاً ولديه ثالثة أطفال، وكان 
بالمضايقاِت  ذرعاً  الكردّي  المواطن  ضاق  قد 
حنورة  ياسر  المدعو  له  سببها  التي  المستمرةِ 
»أبو جعفر ماير«، التابع لجماعِة المدعو »حسن 
الذي  الشاميّة«،  »الجبهة  مرتزقة  من  شوبك« 
الضحية،  شقيق  »حسن«  بالمواطِن  يطالب  كان 
مراٍت  خمَس  اختطافه  بعد  عفرين  من  فّر  الذي 
بحجِة أداِء واجِب الدفاعِ الذاتّي خالل فترةِ اإلدارةِ 
المحّرض  جعفر«  »أبو  المدعو  وكان  الذاتيِّة، 
على اختطافه ثم يتوسط لإلفراج عنه مقابل دفع 

فدية ماليّة.
في  شاورما(  )معلم  يعمُل  كان  بالل  الضحيةُ 
مطعم »تشكين ناغيت« قرب السوِق الصينّي في 
يبتزه  جعفر«  »أبو  المدعو  وكان  راجو.  شارع 
ويأخذ الفروج والشاورما بشكٍل شبه يومّي، وال 

يدفع ثمنها ويهددُ باعتقاله بدل أخيه.
عن  االنتحاِر  على  إقدامه  قبل  الضحية  وأفصح 
وبخاصٍة  لها  تعرض  التي  اليوميّة  المضايقاِت 
من قبل المدعو »أبو جعفر«، وقال: »يلي رايح 
تهديد  غير  مصاري،  بيشلحوني  عم  جاي  ويلي 
استعار  وبالنتيجِة  والقتل«.  بالخطف  جعفر  أبو 
بندقيةً حربيّةً من جاره )محل الموبايالت( وأطلق 
رصاصةً على رأسه، وفاضت روحه على الفور.

»الشرطة  قبل  من  »حنورة«  المدعو  اُعتقل 
أنّها  وُرّوج  االنتحار  حادث  بعد  العسكريّة« 
باشرت التحقيق معه، وسرعان ما أفرجت عنه، 
في  المتزعم  شوبك«  »حسن  المدعو  تدخِل  بعد 
مرتزقة »الجبهة الشاميّة«، كما ُمورست ضغوٌط 
على المواطنة »صباح عموش« زوجة الضحية 
»بالل« وأجبرت على تغيير عن إفادتها السابقِة، 
كان  زوجها  أنَّ  مفادها  مغايرة  بشهادةٍ  واالدالء 
مصاباً بمرٍض نفسّي، وأقدم على االنتحار نتيجةَ 
»أبو  المدعو  تبرئة  تّمت  وبذلك  نفسيّة،  ضغوط 
جعفر ماير« من جرم االبتزاز ودفعِ مواطٍن إلى 

االنتحار.
»أبو  وكان  »بالل«  المواطن  ينتحر  لم  لو  ترى 
الممكِن  من  كان  هل  القاتَل،  هو  نفسه  جعفر« 
محاسبته أو مساءلته؟ وهل اُعتقل فعالً لمدةِ ليلة 
واحدة؟ في الحقيقة ال يُحاسُب المسلحون على أيّة 
األمثلة  عشرات  وهناك  القتل،  جرائم  انتهاكات 
على جرائم القتل، انتهت بترقية القاتل أو محاسبة 

عوائل الضحايا. 

ترقية القاتل

مجموعة  اقتحمت   2٠١8/١١/١٠ يوم  فجر   
المدعو »عثمان عبدو«. وكانت حينها  يتزعمها 
تابعة لمرتزقة “الحمزات قبل االنشقاق واالنضمام 
الكردية  المواطنة  الشام”، منزل  لمرتزقة “فيلق 
بقرية  عاماً(،  نوري عثمان )8٠  المسنة عائشة 
خنقاً،  المسنة  المواطنة  وقتلوا  عبدالو،  برج 
بسبعة  قيمتها  تقدر  ومصاغاً،  أمواالً  وسرقوا 
بشكوى  عائشة  الشهيدة  ابن  وتقدم  ل.س  ماليين 
حول جريمة القتل إال أنّه اُحتجز. والحقاً سلمت 
لقرية”  األمنّي  الملَف  التركّي  االحتالِل  سلطاُت 

برج عبدالو”، للمدعو “عبدو عثمان”.
محمد  الكردّي  الشاب  اُعتقل   2٠١9/8/3٠ في 
بتهمة  منزله،  من  عاماً(   3٠( حسين  حنيف 
االنتماء لمؤسسات اإلدارة الذاتيّة السابقة، وسيق 
المدعو  وقام  راجو،  بناحية  الميليشيا  سجن  إلى 
بتعذيبه  شهاب”،  “أبو  الملقب  القباع”  “أيهم 
بقسوةٍ كبيرة، حتى الموِت، وسلّمه إلى ذويه جثةً 
مفتعلٍة  مسرحيٍة  وفي   ،2٠١9/9/9 في  هامدةً 
اعتقلت سلطات االحتالل المدعو “أيهم القباع”، 
بعد جريمة القتل، لكنها سرعان ما أفرجت عنه، 
تّمت  األول 2٠2٠  كانون  للعمل، وفي  وأعادته 
بالناحية  المدنيّة”  “الشرطة  قائد  وتعيينه  ترقيته 

بدالً عن المدعو “المقدم فاروق”.
ترقية القاتِل كانت حافزاً الرتكاب جريمة جديدة، 
ففي 2٠2١/3/3 اختطفت مرتزقة »فيلق الشام« 
 73( قاسم  مصطفى  شيخموس  المسن  المواطن 

أهالي  من  آخرين  مواطنين  ثالثة  مع  عاماً(، 
الشرطِة  سجن  في  واحتجز  أكبس.  ميدان  بلدة 
المدنيّة التي يتزعمها المدعو »القباع«، وتعرض 
للتعذيب الشديد، واستشهد في 2٠2١/3/6 تحت 
التعذيب باليوِم الرابع الختطافه، ومرِت الجريمةُ 

بال محاسبة.

قتل املُسنة فاطمة حميك

- 2٠١8/6/26 اُستشهدِت المسنة فاطمة حمكي 
قنبلٍة يدويّة على منزلها بقرية  بإلقاء  )65 عاماً( 
قطمة - ناحية شرا، في الساعة الثانية بعد منتصف 
الليل، وقال ناشطون إّن المواطن حنان بريم زوج 
عليه  واعتدوا  اختطف  قد  كان  فاطمة  المواطنة 

بالضرب والتعذيب وأفرج عنه في أيار 2٠١8.

قتل مواطنة بالرصاص وزوجها 
رجامً

اقتحمت مجموعة مسلحة من  -في 2٠١8/7/9، 
مرتزقة »الحمزات« منزل المواطن حمدي عبدو 
وطالبوه  الليل،  من  متأخر  بوقت  عاماً(،   7٠(
السالح،  تهديد  تحت  ليرة،  ألف   ١٠٠ بمبلغ 
ناصرو  خليل  سلطانة  زوجته  وتلقّت  وخطفوه، 
قبل  من  رأسها  على  وحشيّاً  ضرباً  عاماً(   6٠(
حياني«،  علي  »أبو  المدعو  المجموعة  متزعم 
ناريٍّة،  طلقاٍت  عدةِ  إطالق  نتيجة  واُستشهدت 
 ،2٠١8/7/١2 وفي  استشهدت.  حتى  ونزفت 
براد  قرية  أهالي  عثر  أيام  ثالثة  مرور  بعد  أي 
أنّه  واتضح  عبدو.  حمدي  المواطن  جثمان  على 
قُتل رجماً بالحجارةِ، بعد قطع إحدى ساقيه ويديه، 
بالحجارةِ  والرجم  الوحشّي  التعذيِب  آثار  وكانت 
المسروقات  قيمة  وقُدّرت  جثمانه  على  ظاهرة 
من  كغ   ١ وحوالي  ل.س،  ماليين   7 بحوالي 

الذهب، إضافة لسرقِة ١٠ أبقار.

اللصوص القتلة

الشامية«  اقتحم مسلحون من مرتزقة »الجبهة   -
محي  المواطن  منزل   ،2٠١9/8/25 يوم  فجر 
الدين أوسو، )78 عاماً( من قرية قطمة ويسكن 
مع زوجته المسنة حورية محمد بكر )74 عاماً(. 
الشهيدة  خرجت  بالدار  أصواتاً  سماعها  ومع 
الشهيدة  وواجهت  رجالن  فدفعها  لتستطلع، 
فقالت:  عطفهم  استدرار  وحاولت  الجناة  حورية 
فشتموها وركلوها  أمهاتكم  مثل  امرأة عجوز  أنا 
بعنٍف  عينيها، وضربوها  يديها وعصبوا  وكبّلوا 
فتظاهرت بأنّها فارقت الحياة، وفي الغرفة حاول 
بعنٍف  اللصوص فضربوه  مقاومة  المسنُّ  الزوج 
وخنقوه فتوفي فوراً. ورحل الجناة ومضى الوقت 
العجوُز  أطلقِت  الصبحِ  لصالةِ  الناس  وبخروج 
صرخةَ استغاثة، فحضر رجالن، وكانِت الصدمةُ 
أن وجدت زوجها قد فارَق الحياةَ بالغرفِة الثانية.

الُمسنّة  المواطنة  استشهدت   2٠١9/9/6 وفي 
بكدماٍت  أصيبِت  فقد  بجراحها.  متأثرةً  حورية 
بنزيٍف  تسبب  ما  والصدر  الوجه  بمنطقة  كبيرةٍ 
داخلّي لديها، ونقلت إلى المشفى، وأُعيدت لمنزلها 
لتفارق الحياة، بعد مرور ١2 يوماً على استشهاد 
ألف   ١٠٠ مبلغ  سرقوا  الجناة  أن  يُذكر  زوجها. 

ل.س وهواتف جوالة.
جثمان  على  ُعثر   2٠2٠/4/١٠ يوم  صباح 
المواطنة فريدة رشو )58 عاماً( مقتولةً ذبحاً في 
وقد  عسكريّة  نقطة  قرب  باشمرة  بقرية  منزلها 
إلى  التسلل  بعد  ومصاغها،  أموالها  سرقة  تّمت 

منزلها.

قتلوا األم واعتقلوا األبناء

في 2٠2٠/4/١9 قتلت المواطنة المسنة فاطمة كنه 
)8٠ عاماً( خنقاً في منزلها بقرية هيكجه، خالل 
الجناةُ  وعمد  أرضهم،  في  بالعمل  أبنائها  انشغاِل 
الجثمان  وإخراج  الجريمِة  بمسرحِ  التالعِب  إلى 
إلى فناِء الدار ووضعها على كرسي تحت شجرة 
رغم  انتحرت،  بأنّها  لإليحاِء  بسلٍك  رقبتها  ولف 
قدمها  في  والجروحِ  رقبتها،  الخنق  آثار  وضوح 
حملة  »الوقاص«  مرتزقة  وشنَّ  سحلها،  بسبب 
االعتقاُل  وطاَل  التحقيٍق  بذريعة  بالقرية  اعتقال 
أبناَء الشهيدة ونساًء ومسنين. وكانِت الشهيدة تقيم 

بدار ابنها بعدما إخراجها من بيتها بالقوة.
تقرير الطبابة الشرعيّة بعفرين ذكر أّن سبَب الوفاة 
»جلطة«، أي أّن مجرد كلمات تكفي ليفلت الجناةِ 
من اإلدانة، ولو لم تفعِل الطبابةُ »الشرعيّة« ذلك، 
كانت ستفعُل ذلك، والمسألة ال تتطلُب  فالمحكمةُ 

تحقيقاً ألنَّ حكَم البراءةِ جاهٌز.

الرعاة القتلة

على  مستوطنون  رعاة  أقدم   ،2٠2٠/4/22 في 
أحمد  محمد  علي  المسن  الكردّي  المواطن  قتل 
ملكيتهم  وادعوا  عاماً(،   74( »عليكي«  الملقب 
لألرض، ورغم األدلة الدامغة الرتكاِب الجريمِة، 
وأُبقي  لهربهم،  سبل  توفير  وتمَّ  محاسبتهم  تتم  لم 
على قاصٍر، وُمورس الضغط على عائلة المرحوم 

إلسقاط حقها والتنازل عن االدعاء.

قتٌل تحت التعذيب

يحيى  الكردي  المواطن  توفي  في 4/2١/2٠2١ 
علي حمكرو )5٠ عاماً( من أهالي قرية ُكرزيليه 
الذي  المقصود  واإليذاء  الشديد  بالتعذيب  متأثراً 
مرتزقة  من  مسلحون  اقتحم  فقد  له،  تعرض 
واعتدوا  يحيى  المواطن  منزل  الشام«  »أحرار 
على  وشتموه  والعنيف  المبرحِ  بالضرب  عليه 
وعاودوا  األمنّي  المقر  إلى  واقتادوه  ابنه،  مرأى 
تردّي  بعد  االعتداء عليه وتعذيبه، وأفرجوا عنه 
منزله  إلى  يحيى  المواطن  وعاد  الصحيّة.  حالته 
بحالٍة مزرية، لزم على إثرها الفراش، وتوفي بعد 

ثالثة أيام متأثراً بالتعذيب.
قٌتل  ماراته  بقرية  المركزّي  عفرين  سجن  وفي 
 36( يوسف  مصطفى  لقمان  الُكردّي  المواطن 
عاماً( في 2٠2٠/١١/9، بسبب التعذيب بعد نحو 
شهرين من اعتقاله من منزله في مدينة جنديرس 
بعد  الجثمان  عائلته  االحتالل  سلطات  وسلّمت 
بأنَّ  يفيدُ  منتصِف الليل، كما سلّمتهم تقريراً طبيّاً 
التالي،  باليوم  الدفن  وتم  قلبيّة،  نوبة  الوفاة  سبب 
على  الكشِف  خشية  االحتالل،  سلطاِت  بإشراف 

الجثمان.
المواطن كاوا عمر اختطفه مرتزقة »الحمزات« 
في 2٠١8/9/6، ضمن عملية اختطاف جماعيّة، 
عائلة  وأهلها،  طاهر  روكن  زوجته  شملت 
المواطن عبد المنان منال محمد طاهر من أهالي 
قرية جوقة/ جويق، وأُفرج عن عائلة عبد المنان 
منال تباعاً، بعدما قضوا فترات طويلة باالحتجاز. 
فيما اُستشهد المواطن كاوا تحت التعذيب، بحسب 

إفادة سجيٍن ُمفرج عنه.
في 2٠2٠/8/3٠ استشهد المواطن “خليل سيدو 
“شرقيا”  قرية  أهالي  من  عاماً(   38( محمد” 
حاٍد  داخلّي  نزيف  نتيجة  بلبل”،  “بلبله/  بناحية 
باألمعاِء، أثناء إسعافه من منزله الكائن في مركز 
عفرين.  مدينة  في  مشفى  إلى  جندريسه  ناحية 
من  أيام،  بثالثة  اختطافه  عقب  االستشهاد  وجاء 
قبل مسلحي مرتزقة »الجبهِة الشاميّة”، وتعّرض 
للضرِب والتعذيب، ومع تدهور وضعه الصحّي 

أُفرج عنه.

الرحمن  عبد  المواطن   2٠2٠/7/7 في  استشهد 
إيبش بكو )38 عاماً( من أهالي قرية “كرزيليه/ 
»الحمزة”،  مرتزقة  اختطفته  الذي  قرزيحل”، 
وُسجن لديهم مدة شهرين، تعرض خاللها ألقسى 
درجات التعذيب والضرب، واستشهد بعد إطالق 

سراحه بأيام.
عبد  سامي  المواطن  اُستشهد   2٠١8/7/١7 في 
حج  قرية  من  عاماً(   4٠( خليل  حج  الرحمن 
حسنا، تحت التعذيب بعد يومين من اختطافه من 

قبل مرتزقة أحرار الشرقية.

املوت قهراً

إذ  للقتل،  آخر  شكالً  قهراً  الموُت  يعدُّ  الواقع  في 
يمارُس المرتزقة أو المستوطنون أقصى درجاِت 
التضييق ولعلهم يعتدون على المواطن بالضرب 
تتجاوز  لدرجة  مهينة،  عبارات  إليه  ويوجهون 
يتوفى  حتى  ساعات  تمِض  وال  التحمل،  حدود 
قهراً وكمداً، ومن أمثلتها قتُل المواطن إسماعيل 
إلى  الذي توّجه  علو إسماعيل في 7/2٠/2٠2٠ 
استكمل  بعدما  السماق،  محصول  لقطف  حقله 
اإلجراءاِت المطلوبِة وحصل على الرخصة بجني 
محصوله، إال أنّه فوجئ بوجود مجموعة مسلحين 
أنّهم  إال  معهم،  فتشاجر  المحصول،  يسرقون 
أساؤوا إليه وأشهروا عليه السالح مهددين بقتله، 
الصحيّة  حالته  تسمحِ  ولم  أرضه،  من  وطردوه 
بتحمل وقع الحادثة عليه، واإلساءة المتعمدة إليه، 

واستشهد قبل الوصول إلى مدينة عفرين.
الُكردّي  المواطن  اُستشهد   2٠2٠/5/24 وفي 
المسن نظمي رشيد عكاش )65 عاماً(، من قرية 
موساكو نتيجة نوبة قلبيّة بعد مواجهته لمستوطنين 
في  األغنام  إفالِت  على  اعترض  فقد  بقريته، 
فتهجم عليه حوالي عشرة مستوطنين  حاكورته، 
قلبية، واستشهد  بجلطة  وتشاجروا معه، فأصيب 

أثناء اسعافه.
في 2٠2٠/١٠/١٠ توفي المواطن الُكردي منان 
بعد تعرض منزله  قلبيٍّة،  بنوبٍة  ُكرو )8٠ عاماً( 
بمدينة  التحتانية  بالحارة  الكائن  مسلح  لسطو 
وكان  الشام«.  »فيلق  مرتزقة  يد  على  جندريسه 
عدةِ  من  ويعاني  لوحده  يقيم  “ُكرو”  المواطن 
على  للسطو  المرتزقة وضعه  واستغل  أمراض، 
داره، ما تسبب بإصابته بنوبة قلبيّة، وأسعف إلى 

المشفى، إال أنّه توفي بعد أقل من 24 ساعة.
في 2٠١9/١١/23 توفي المسن محمود سيدو بن 
محمد/ محمود خوجة )72 عاماً( من قرية كوليا 
تحتاني- راجو، إثر جلطة تعرض لها بعد يومين 
من اإلفراج عنه وبسبب التعذيب والقهر، على يد 

»مرتزقة »الحمزة«.

مزيٌد من الجرائم

صبيحة يوم األحد 2٠2١/8/22 خرج المواطن 
الشهيد رضوان عبد الرحيم حنان من منزله بحدود 
الساعة الرابعة صباحاً لفالحة أرضه، ولم يرجع 
أرضه  في  جثمانه  ُوجد  عنه  البحث  وبعد  مساًء 
على طريق داركير ومعبطلي مقيّد اليدين ومقتوالً 
بطلقٍة في صدره مع آثار للتعذيب وبجانبه مسدس 
عيار ١٠مم، وكانت الحادثة مسبوقة بمواجهة مع 
متزعمين من مرتزقة »الحمزات« رفضوا إعادة 

أمالك العائلة، وهددوه.
فائق  “خوشناف  الشاب  قُتل   2٠١9/2/7 في 
حنان” )34 عاماً( من أهالي قرية بربنة ــ ناحية 
راجو، بعد سلسلة من االبتزاز انتهت باختطافه، 

وُعثر عليه متدلياً من السقِف في منزله.
قرية  أهالي  من  إبراهيم«  »محمد  المواطن  قتل 
بتاريخ  خطفه  بعد  بلبلة  لناحية  التابعة  خليالكا 
بتاريخ  الحياة  وفارق  وتعذيبه،   2٠١8/6/١4

 .2٠١9/5/١9
حميد  »رشيد  المواطن  قُتِل   2٠١9/5/22 في 
بلبلة  لناحية  التابعة  بيله  قرية  أهالي  من  خليل« 
بعد خطفه في 2٠١9/5/١3، لعدم تمكنه من دفع 
الفدية ومقدارها ١٠٠ ألف دوالر أمريكي فقتلوه 

وألقوا جثته في العراء مشوهةً ومحروقةً. 
»سليمان  المواطن  توفي   2٠١9/5/29 في 
جنديرس  ناحية  أهالي  من  عاماً(   34( طوبال« 

برصاٍص طائش أطلقه المرتزقة.
وفي 2٠١9/١١/5 اُستشهد المسّن سليمان حمكو 
)73 عاماً(، متأثراً بالنزيف الدماغي نتيجة ضربه 
على رأسه أثناء عملية سطو مسلح على منزله من 

قبل مرتزقة »أحرار الشرقية« و«الحمزة«
جرائم قتل عديدة مرت دون مساءلة، ولم تُكشف 
حقيقتها، فلم يُعرف قاتل المواطن محمد سعيد عبد 
ضخمة  فدية  وأخذوا  سلبوه  الذي  رشيد  المجيد 
إلخالء سبيله ثم ألقوه جثو هادمة في األحراش؟ 
حسين  حنان  الكرديين  الشابين  قاتل  يُعرف  ولم 
حنان وعبد الرحمن علي شيخ أحمد، الذين أُطلق 

عليهما الرصاص غدراً على الطريق.
عدنان رشيد  المواطن  تصدى  الفجر  ساعة  وفي 
أمير في قرية ميدانكي، للصوص وحاول منعهم 
لتستقر رصاصة  النار  فأطلقوا  جراٍر  سرقِة  من 

في رأسه، ومضت الجريمة مجهولة الفاعلين. 
وال  المنطقة.  يديرون  والسّجانون  الجناة  زال  ما 
السجينات  النساء  عدد  وال  السجون  عدد  يُعرف 
والمختطفين والمفقودين وال المرحلين إلى تركيا.
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 واقع الفالح
يزداد سوءاً

مربو املواشي تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم، 

تزداد  التي  احلياة  متاعب  كاهلهم  وتثقل 

حظر  كل  مع  تتفاقم  والتي  يوم،  كل  في 

سلسلة  وكأن  كورونا،  وباء  جرّاء  يُفرض 

ابتداًء  وقاسية  طويلة  واملآسي  املتاعب 

في  املطري  الهطول  وقلة  انحسار  من 

الوضع  تفاقم  إلى  املنصرم  املوسم  بداية 

بدايات  في  كورونا  فايروس  خلفه  الذي 

كانوا  الذين  فالفالحني  املاضي،  العام 

عليهم  مين  أن  ويدعونه  هلل  يتضرعون 

بالغيث صدموا بتفشي وباء كورونا مما أدى 

والصحية  املعيشية  أحوالهم  تدهور  إلى 

والفقر  اجلوع  من  يعانون  اآلن  فهم  أكثر، 

واملرض، فال يستطيعون إنقاذ ال أنفسهم 

تقف  اللحظة  هذه  فإلى  مواشيهم،  وال 

موقف  بالزراعة  اخملتصة  الرسمية  اجلهات 

ومربي  عموماً  الفالحني  حال  من  املتفرج 

قادرين  هم  فال  خاص،  بشكل  املواشي 

على  األعالف(  ومؤسسات  )الزراعة  أي 

للثروة  األعالف  الكافية من  الكمية  تأمني 

بإيجاد  يفكروا  ولم  املنطقة  في  احليوانية 

توافر  على  تساعد  التي  البديلة  احللول 

األعالف وإنقاذ الثروة احليوانية في املنطقة 

يعتبرون  املواشي  فمربو  االنقراض،  من 

التي  احلياة  أعباء  من  آخر  عبئاً  مواشيهم 

من  الرقعة  هذه  في  تُطاق  ال  أصبحت 

سابق  مقال  في  أسلفنا  وكما  البسيطة 

بأن بقايا احملاصيل الزراعية التي تستخدم 

من   %15 تسد  لن  العلفية  اخللطة  في 

الكلية للثروة احليوانية في شمال  احلاجة 

إن  هذا  تقدير،  أعلى  على  سوريا  وشرق 

الرتفاع  املناطق اجملاورة نظراً  إلى  تُهرّب  لم 

قد  كنا  وأيضاً  املناطق،  تلك  في  أسعارها 

في  األغنام  من  الواحد  الرأس  بأن  ذكرنا 

الوقت  ظل أسعار األعالف في السوق في 

مدار موسم  تربيته على  قد حتتاج  الراهن 

واحد إلى ما يقارب )150( ألف ليرة سورية 

عن  ناهيك  أعالف  فقط  تقدير  كأقل 

عمليات اخلدمة األخرى من الرعاية واألدوية 

املؤكد  من  والتي  الالزمة،  اخلدمة  وأعمال 

الفترة  خالل  أكثر  ارتفعت  تكلفتها  أن 

هطول  عند  أكثر  سترتفع  والتي  اجلارية، 

األغنام  رأس  على  يقاس  وهذا  األمطار، 

ومن البديهي أن ترتفع هذه التكلفة عند 

كميات  إلى  حتتاج  التي  واجلواميس  األبقار 

أكبر من األعالف وإلى نوعية خدمة خاصة 

  فبالرغم من توافر كل الثروات ـ في هذه 
العالم  في  بلد  أي  جتعل  التي  ـ  الرقعة 

أعلى  إلى  ـالفقر  خط  حتت  من  القفز 

ازداد  فقد  والرفاهية  املعيشة  مستويات 

عدد الفقراء بنسبة كبيرة جداً وغالبيتهم 

الذين  الصغار  واملزارعني  الفالحني  من 

لذلك  للناس،  أكفهم  لفتحوا  احلياء  لوال 

االقتصاد  وهيئات  الذاتية  اإلدارة  نناشد 

والزراعة في اإلسراع بوضع اخلطط واحللول 

اجلادة والواقعية واملنطقية للنهوض بواقع 

بشكٍل  والفالحني  ٍعام  بشكل  الزراعة 

خاص؛ ألن الوضع لم يُعد يُحتمل مزيداً من 

شمال  سكان  من  للكثيرين  واجلوع  الفقر 

العمود  هي  الزراعة  وألن  سوريا،  وشرق 

النسبة  بها  ويشتغل  لالقتصاد  الفقري 

األكبر من السكان.  وفي النهاية نقول بأن 

وإمنا  آخر  احللول ال حتتاج خلبراء من كوكب 

هناك العديد من اخلبرات املهمشة لسبب 

مثلما  سوريا  وشرق  فشمال  آلخر،   أو 

العقول  الكثير من  باقي أجزاء سوريا فيه 

الرشيدة التي تستطيع تقدمي حلول فعلية 

التكاليف  وبأقل  وجيزة  فترة  خالل  للواقع 

لتغيير  بها  تستعينوا  أن  نتمنى  املمكنة، 

الواقع لألفضل. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد

أراضي شاسعة دون استثمارات

االنتهاء من توزيع مازوت التدفئة في جل آغا

أضرار فادحة ِلُمرّبي النحل نتيجة لحرائق الغابات

دار رعاية الطفولة : اإلشاعات الُمغرضة بحقنا تندرج 
تحت ممارسات الحرب الخاصة ضدنا

»أنا ُأحب أن أساعد«.. حملة تطوعية تكبر بسواعد نسائية

 روناهي/ الدرباسية - تُعرف مناطق شمال 
خيراتها  ومنها  عديدة،  بميزات  سوريا  وشرق 
الوفيرة وغناها وتنوعها، بدءاً من القمح وصوالً 
الظاهرية  الثروات  من  وغيرها  البترول  إلى 

والباطنية.
بالنسبة  غنى  عوامل  تعتبر  المزايا  هذه  كل   
للمناطق الموجودة فيها، ما يجعلها عملياً أسلحة 
في  الميزات  هذه  استثمار  األول:  حدين،  ذات 
المنطقة وشعوبها.  بالمنفعة على  تعود  مجاالت 
هذه  في  المعادية  القوى  أطماع  فهو  الثاني:  أما 
الثروات والتي تكون أحياناً السبب في غزو تلك 
الميزات  هذه  بمثل  تتمتع  التي  للمناطق  القوى 

وإشعال الحروب فيها.
من هنا، فإن الوقوف في وجه األطماع الخارجية 
العمل الجدي على تعزيز الجانب  يتطلب حكماً 
األول. في هذه المادة سنسلط الضوء على جانب 
واحد يمكن االستفادة منه من خالل العمل عليه.

أن  إال  الذكر،  آنفة  الميزات  كل  من  بالرغم   
أزمات  تعاني من  شعوب شمال وشرق سوريا 
هذه  وأبرز  حادة،  ومعيشية  اقتصادية  ومشاكل 
األزمات هي مشكلة البطالة، التي باتت تستفحل 
بعد يوم في المنطقة، بالرغم من المساحة  يوماً 
المنطقة  بها  تتمتع  التي  الواسعة  الجغرافية 
واألراضي الشاسعة التي لم يتم استثمارها حتى 
اآلن، إال أن المنطقة ال تزال تفتقر إلى مشاريع 

جدية من شأنها إيجاد حلول لمشكلة البطالة.

معامل ومصانع غائبة

المادية  اإلمكانات  جميع  المنطقة  في  تتوفر 
الستثمار األراضي التي ال تزال غير مستثمرة، 
في  معامل  عدة  بناء  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 
بالحد  2٠٠عامل  معمل  كل  ضم  فإذا  المنطقة. 
من  عائلة  انتشلنا 2٠٠  بأننا  يعني  هذا  األدنى، 
الفقر كانوا مهددين بالجوع، أضف إلى ذلك أن 
بناء المعامل والمصانع في المنطقة سيساهم في 
من  وذلك  الذاتي،  االكتفاء  تحقيق  نحو  السير 
الحاجة  دون  محلياً  الخام  المواد  تصنيع  خالل 
استيرادها  وإعادة  خام  كمواد  تصديرها  إلى 
كمواد مصنعة، وهذا يوفر عملياً مئات الماليين 

من الدوالرات التي يذهب جزء منها إلى جيوب 
كما  والتصدير.  االستيراد  عمليتي  أثناء  الفساد 
العامة  الميزانية  إلى  ستعود  المبالغ  هذه  أن 
من  المواطن،  حياة  على  بدورها  وستنعكس 
تطوير  جانب  إلى  لألجور  حقيقية  زيادة  خالل 

البنى التحتية في المنطقة.
                           

إنعاش وفاعلية يف قطاع التجارة

كبيرة  إنتاجية  ذات  ومصانع  معامل  بناء  إن 

وطأة  تخفيف  في  كبير  حد  إلى  سيساعد  نسبياً 
وكسر  الشعب،  رقاب  على  التجار  كبار  تحكم 
ال  محلياً،  المصنعة  المواد  أن  حيث  االحتكار، 
شك بأنها ستكون ذات تكاليف أرخص، كما أن 
المفترض  والتبادل والتوزيع من  اإلنتاج  عملية 
أيدي  عن  بعيداً  المعنيين  رقابة  تحت  تكون  أن 
سعر  تأثير  تخفيف  ذلك  إلى  أضف  التجار، 
والشراء،  البيع  عملية  على  الدوالر  صرف 
يتم  وال  محلياً  يكون مصنوع  المنتج  وذلك ألن 
الدنيا  بالحدود  إال  الدوالر  من خالل  به  التحكم 
لتشغيل  الالزمة  اآلالت  ثمن  على  تقتصر  التي 
هذه المعامل، والتي يتم دفعها مرةً واحدة عملياً.

الخام  المواد  تصنيع  فإن  أخرى،  جهة  من 
أكبر  ربح  ذو  يكون  كمواد مصنعة  وتصديرها 
تصدير  أن  أي  الخام،  المواد  بتصدير  مقارنةً 
من  أفضل  مردود  ذو  يكون  مثالً  الذرة  زيت 
ولم  الذرة،  زيت  استيراد  وإعادة  الذرة  تصدير 
الزيتون  وزيت  الزيتون  ذكر  على  بعد  نأتي 
الذي بات يُنهب على يد دولة االحتالل التركي 

ومرتزقتها.
إن العمل على إنشاء مشاريع اقتصادية بات أمراً 
الصعبة  االقتصادية  الوقائع  تفرضه  اليوم  ملحاً 
التي لم يعد الشعب قادراً على تحملها خصوصا 
الوسطى  االجتماعية  الطبقة  أصبحت  أن  بعد 
تختفي يوماً بعد يوم ويتجه أصحابها إلى الفقر، 
إلى  يومياً  تُضاف  التي  الكبيرة  األعداد  وتزايد 
جيش البطالة، األمر الذي يُنذر بكارثة اجتماعية 
يمكنه  أحد  ال  الحدوث  وشك  على  واقتصادية 

التعامل معها وتخفيف حدتها إن وقعت.

آغا  جل  ناحية  في  المحروقات  لجنة  أنهت 
لكل  العام، حيث ُخصِّص  لهذا  المازوت  توزيع 
أسرة 440 لتر من المازوت ُوّزعت على دفعة 

واحدة.

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وضعت المديرية 
العامة للمحروقات في شمال وشرق سوريا عدة 
خطط لتوزيع مادة مازوت التدفئة على األهالي 
في المدن واألحياء ضمن جغرافية شمال وشرق 

سوريا.

لتر   44٠ المحروقات  مديرية  وخصصت 
دفعتين.  على  توّزع  أسرة،  لكل  مازوت 
المخصصات  وزعت  فقد  للوقت،  واختصاراً 
دفعة واحدة من قبل لجنة المحروقات في ناحية 
عدد  وبلغ  قامشلو،  لمقاطعة  التابعة  آغا  جل 
آغا حسب إحصائية لجنة  ناحية جل  األسر في 
المحروقات بـ 8844 أسرة. فيما بلغ عدد األسر 
المسجلة لدى إدارة المحروقات في إقليم الجزيرة 

ما يقارب الـ 4٠٠ ألف أسرة.

في  المحروقات  للجنة  المشترك  الرئيس  وأشار 
ناحية جل آغا دارا محمد يوسف إلى أن »عملية 
توزيع المازوت بدأت في الناحية منذ بداية شهر 

حزيران المنصرم«.

وأضاف »عملت إدارة المحروقات في هذا العام 
على تغيير نظام بطاقات المحروقات، واستبدلته 
وتأتي  الباركود،  بنظام  مزودة  ذكية  ببطاقات 
التوزيع  عمليات  تنظيم  إطار  في  الخطوة  هذه 

وسرعتها«.

وتتم عملية توزيع المازوت حسب ما بيّنه دارا 
مخصصة  صهاريج  بواسطة  يوسف،  محمد 
بعملية  تقوم  والتي  المحروقات،  لجنة  قبل  من 
التوزيع بالتعاون مع الكومينات، بهدف إيصال 

المازوت إلى كل منزل.

مادة  تسعيرة  »إن  حديثه  يوسف  محمد  واختتم 

المازوت تتم على أساس تسعيرتها المحددة من 
قبل اإلدارة الذاتية بـ 75 ل.س للتر الواحد، بينما 
المخصصة  بالصهاريج  النقل  تسعيرة  تختلف 

الكيلومتر  أساس  على  المقطوعة  المسافة  وفق 
الواحد، وفق ما تحدده مديرية المحروقات«.

وكاله هاوار

ألف  نحو2٠٠  على  السنة  هذه  الحرائق  أتت 
بخمس  أكثر  أي  تركيا،  في  الغابات  من  هكتار 
بذلك على  السنوي، وقضت  المعدّل  مّرات من 
تستقطب  كانت  شاسعة  خضراء  مساحات 
السياح. وجعلت هذه الكارثة التي تلتها فيضانات 
قبل  السياسية  النقاشات  في  دسمة  مادة  قاتلة 

سنتين من االنتخابات الرئاسية المقبلة.

السياسي، صادق  الموقف  تبدّل  دليل على  وفي 
البرلمان في تركيا أخيراً هذا األسبوع على اتفاق 
من  سنوات  خمس  بعد  وذلك  المناخي،  باريس 

توقيعه.

أصالً  يعانون  المنطقة  في  النحل  مربّو  وكان 
كسرت  الصيف  حرائق  أن  غير  الجفاف،  من 
التوازن الهّشِ الذي كان قائماً بين النحل والشجر 
والحشرات الصغيرة الضرورية في هذه الحلقة، 
التي  األضرار  يقيّمون  النحل  مربّو  يزال  وال 

لحقت بهم.

وتوقّع المسؤول في جمعية النّحالين، فلي ترك، 
في »موغال« أن ينخفض إنتاج العسل بنسبة 95 
% هذه السنة في المنطقة، وأنه لن يكون متوفراً 
خالل ستين عاماً بعد أن كان يُصدّر في السابق 

إلى كل أنحاء العالم.
وكاالت

الحسكة/ آالن محمد - تناولت مؤخراً الكثير من 
منصات التواصل االجتماعي نشر بعض األخبار 
األطفال  بحِق  حصلْت  تجاوزاٍت  عن  المغرضة 
تماماً  المنافية  بالحسكة،  الطفولة  رعاية  بدار 

ألرض الواقع.

قدمتها  التي  واإلنجازات  األعمال  كل  مع 
مناطق شمال وشرق سوريا،  في  الحرة  المرأة 
البناء والمقاومة،  الفعّالة في مسيرة  ومساهمتها 
أجندات  من  أساسياً  بنداً  باألطفال  االهتمام  كان 
ومستمرةً  نقيةً  األمومة  غريزة  لتبقى  تقدمها 
بعينها  مؤسساٍت  إلنشاء  التوجه  فكان  بعطائها، 
مختصةً برعاية األطفال يجّسد الحالة اإلنسانية 
حجماً  المسؤوليات  أكبر  أمام  وتفرغها  للمرأة 
عاطفتها  لتغلب  العصيب،  الوقت  هذا  في 
يتربصون  واللذين  والمحتلين  األعداء  وجدان 
بنا شراً حتى على مستوى األطفال، فكان إنشاء 
امتدادٌ  الحسكة،  مدينة  في  الطفولة  رعاية  دار 
تحاكي  مؤسسة  إنجاز  في  توسعي  لمشروع 
أبلغ أوجه اإلنسانية، ومن خالل ما تتعرض لهُ 
اإلدارة الذاتية من حياكة مؤامراٍت لتأليب الرأي 
بعض  قامت  إنسانية  بلبلٍة  وخلق  الدولي  العام 
الجاهلة  أو  والمتآمرة  المغرضة  الصفحات 
المعتمدة على نشِر أخبارها من خالل الشائعات 
ارتكاب  تخص  أكاذيٍب  نشر  على  واألقاويل، 
بعض  الحسكة  مدينة  في  الطفولة  رعاية  دار 
التجاوزات والخروقات بحق األطفال، وهذا ما 
أدت  كاذبة  ألنباء  الفاسقين  إشاعة  تحت  يندرج 

إلى ضاللهم عن الحقيقة. 

أخباٌر كاذبة ومغلوطة

تتعرض مؤسسات اإلدارة الذاتية لحملة تخريبية 
العمالء والمخربين، ولم  قبل بعض  شرسة من 
تكن مؤسسة دار رعاية الطفولة بمنأى عن هذِه 

ليست  هي  إذا  الممنهجة،  التخريبية  الحمالت 
وتتبع  ممنهجة  ممارسات  بل  عفوية  إشاعات 
هذا  عن  وللحديث  معينة،  استخباراتية  لجهات 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  أكثر  الموضوع 
مع رئيسة هيئة المرأة واإلدارية في درا رعاية 
الطفولة في الحسكة زينب سروخان حيث قالت: 
وبعد   2٠2١/8/١6 بتاريخ  المركز  »افتتح 
تعيين العامالت في المركز الجديد باشرنا بنقل 
بتاريخ  الحسكة  إلى  مدينة رميالن  األطفال من 
عمل  على  مر  قد  يكن  لم  أي   ،2٠2١/9/١2
بدأت  حتى  يوماً،  عشر  سبعة  سوى  المربيات 
بعض وسائل اإلعالم غير الرسمية على وسائل 
مغلوطة  أخبار  بتداول  االجتماعي  التواصل 
وكان  المركز،  تتم ضمن  الصحة  عن  وعارية 
بإمكان أية جهة إعالمية أن تزور المركز وتلتقي 
بالهيئة اإلدارية وتتأكد من سير العملية التربوية 
 45 عددهم  البالغ  األطفال  مع  التعامل  وآلية 
طفٍل وطفلة، خصوصاً مع متابعة إدارة المركز 
والمكتب القانوني في الهيئة ورئاسة الهيئة بشكٍل 
وطريقة  المربيات  عمل  على  لإلشراف  مباشر 
وجود  ذلك  من  واألهم  األطفال،  مع  تعاملهن 
منظمات كطرف داعم ومراقب للمركز، لذا فإن 
كذٍب  اإلدارة هو محض  تخاذل  أي حديث عن 

وافتراء وليس له أساس من الصحة«.

تشكيل لجان لكشف الحقائق

لكل  بأّن  تماماً  ُمدركين  »نحن  زينب:  وتابعت 
نجاح ثمٌن غالي، وعلى الرغم من إدراكنا بأّن 
وتشويه  تقدمنا  من  النيل  تحاول  اإلشاعات  هذِه 
الصورة الحقيقية للعمل اإلنساني البحت في دار 
رعاية الطفولة، قمنا بعقد اجتماع طارئ لمناقشة 
المشاكل التي قد تعترض سبيل العمل في األيام 
القادمة، وبعده مباشرةً تم تشكيل لجان من الهيئة 
للكشف على أجساد األطفال وتم استدعاء مكتب 
كونه  المسلحة  النزاعات  في  الطفولة  حماية 
مشفى  من  طبية  ولجنة  الطفل،  بحقوق  معنٌي 
ثالثة  بدورهم  أرسلوا  الذين  بالحسكة  الشعب 
أطباء وبعد الكشوفات التي قامت بها اللجان تم 
اإلدالء بتصريح رسمي من قبل اللجان المختصة 

المغرضة،  المواقع  تلك  نشرته  ما  ويفند  يكذب 
وتأكدنا مجمعين على أن تلك االدعاءات الكيدية 
زالت  وال  الخاصة،  الحرب  خانة  تحت  تندرج 
محاسبة  وستتم  المركز  في  مستمرة  التحقيقات 
لألصول  وفقاً  اإلشاعات  تلك  عن  المسؤولين 
في  تسببوا  من  لكل  الناظمة  والقوانين  اإلدارية 

نقل مثل هذه األخبار المضللة«.
مشددةً على أن هيئة المرأة تنظر لمركز حماية 
وأخالقي،  إنساني  واجٌب  أنهُ  على  الطفولة 
وقالت: »حيث تهدف هيئة المرأة بإيجاد مستقبٍل 
القادمة  واأليام  األطفال  لهؤالء  ومشرق  جيد 

ستثبت مدى نجاحنا«.

بمبادرة من معلمات   - قامشلو/ دعاء يوسف 
قامشلو ومبالغ بسيطة أُطلقت مؤخراً حملة تطوعية 
العون  لتمد يد  تحمل شعار »أنا أحب أن أساعد« 
وترسم الفرحة على وجوه المحتاجين لينضم إليها 

بعد أيام قليلة عشرات النساء. 

معلمات  من  مجموعة  بها  قامت  تطوعية  حملة 
قامشلو، منذ آذار 2٠2٠ لتدخل الفرحة إلى قلوب 
المحتاجين وترسم البسمة على وجوههم، فتحولت 
ثقافة  وتنشر  الحب  توزع  إلى جماعات  أفراد  من 
األديان  بين  تفرقة  دون  العون  يد  ومد  المساعدة 
إمكاناتها  قدر  فساعدت  طرف  ألي  االنحياز  أو 

المتاحة.
هذه  على  الضوء  صحيفتنا  سلطت  الصدد  وبهذا 
الحملة  لقاء مع مديرة  لنا  فكان  اإلنسانية  الظاهرة 

الحملة  هذه  أهداف  عن  حدثتنا  التي  محمد  تالين 
العمل  بهذا  قام  من  »أول  فقالت:  بها  بدأ  ومن 
فبعد  قامشلو،  مدارس  من  معلمات  هّن  الخيري 
رؤيتهن للكثير من األطفال الذين عانوا الفقر قررن 
التبرع كل شهر بـ ألف ليرة سورية من رواتبهن، 
 5٠٠ األول  الشهر  في  جمعن  ما  حاصل  وكان 
الكثير  تشجع  قليالً  كان  المبلغ  وألن  ل.س،  ألف 

لينضممن للحملة والمساهمة بها«.

انتشار الفكرة عىل مواقع التواصل 
االجتامعي

عمل  يحبون  حولك  من  كثيرين  أشخاص  تجد  قد 
الخير، ويساعدون الغير إال أنهم ال يجدون الطريق 
أصبح  الصعبة  الظروف  وفي  لذلك،  السبيل  أو 
وضع الجميع متشابهاً، لكن ما زالت الرحمة تمأل 
قلوب سكان مدينة قامشلو، وربما ١٠٠٠ ليرة مبلغ 
قليل جداً، لكنه قد يُحدث فرق لو تكاتف الكثيرون 
بدفعه. ويدخل فرحة لقلب محتاج ويُشعره بوجود 

الخير والمحبة في قلوب الناس.
وعدد  عملهن  انتشار  كيفية  عن  تالين  وأخبرتنا 
للمحتاجين  العون  يد  يقدمون  الذين  األشخاص 
في  صفحة  على  الفكرة  عرض  »بعد  بقولها: 
أحلى«  قامشلو   .... للجميع  »قامشلو  الفيسبوك 
المناطق  جميع  من  المساعدات  إلينا  توافدت 
واألماكن كهولندا وباشور كردستان فأصبح المبلغ 
أحد األشهر،  مليون في  لـ 2٠  يزداد حتى وصل 
يتغير  فالعدد  المساهمين  لعدد األشخاص  وبالنسبة 
ألن الحملة تطوعية لكنه ال يقل عن 2٠٠ شخص«.
يقمن  ما  وتوثيق  الحملة  أعمال  تأكيد  أجل  ومن 
المحتاجين  على  المساعدات  يوزعن  وأنهن  به 
اجتماعي على  ثقافي  بإنشاء كروب  الحملة  قامت 

الفيسبوك.
في  يُنشر  تالين عما  الموضوع حدثتنا  هذا  وحول 
الكروب قائلةً: »إننا ننشر أرشيف وتقارير أعمالنا 
من عدد العائالت والمبالغ التي تم توزيعها وعدد 
للعوائل  صور  ننشر  ال  ولكننا  والمناطق  البيوت 

فقط مجرد إحصائيات«. 

أعامل جّمة يف ظل جائحة كورونا

فئة الفقراء يصعب تمييزها إذ أنه قد ظهر بعض 
ُسبل  توفير  قدرتهم على  الفقر مع  األفراد يشكون 
»المتسولون«  اسم  هؤالء  على  ويطلع  المعيشة 

ويختلفون اختالف شاسعاً عمن هم بحاجة حقاً.
للحملة  بأن  تالين  أوضحت  األمر  هذا  وحيال 
شروط لمساعدة العوائل ومنها »عدم وجود معيل 
العمل،  على  قادر  غير  أو  عاجز  الوالد  وكون 
بيت لإلجار، وجود ذوي االحتياجات الخاصة أو 
مريض«، فيقومون بزيارة العائلة والتأكد بأنفسهم 

من وضعهم المادي. 
وأشارت تالين إلى أنهم ساعدوا الكثير من مهجري 
سري كانيه وعفرين ونازحين من حمص ومناطق 
لألثاث  تفتقر  منازلهم وجدوها  زيارة  فعند  أخرى 
وفرن  ومروحة  برادات  ثالث  بشراء  فقاموا 
تشمل  الحملة  بأن  مؤكدةً  عائلة.  كل  حاجة  حسب 
المساعدات من سالل غذائية وأدوية  أنواع  جميع 

وعمليات.
وتابعت تالين حديثها عن العوائل التي تكلفوا بهم، 
ووِضع لهم راتب شهري فقالت: »نحن مسؤولون 
وأقل  لهم  راتب شهري  بتقديم  نقوم  بيت  عن 25 
قيمة له هي 5٠ ألف حتى لو لم نتلَق أي مساعدة 
مادية سوف نزودهم مبالغ مالية حتى لو كانت قليلة 

فهم بحاجة ماسة لدعمنا«.
وكان للحملة أعمال في ظل جائحة كورونا فقالت 
وأربعة  رذاذ  جهازي  أحضرنا  »لقد  تالين:  لنا 
قناني أوكسجين نقوم بعطائها ألي شخص يحتاجها 
دون مقابل مادي على أن يعيدها عند االنتهاء من 

استخدامها«.

تلقوا يد العون يف وقت الصعوبات

تواجه  قد  التي  الصعوبات  من  األمر  يخلو  وال 
مساعدات  تلقت  الناس  تساعد  كانت  وكما  الحملة 

كثيرة لتتمم عملها وال ترد محتاج يطرق بابها.
الصعوبات  هذه  بعض  على  تالين  أطلعتنا  وقد 
وبعضها  تأتينا  العمليات  من  الكثير  »إن  بقولها: 

مكلف كثيراً وال يأتينا دعم كبير لسد هذه الثغرة، 
هذه  وحولنا  الحب«  »مدينة  صفحة  مع  فنسقنا 
خارج  هي  التي  بالعمليات  ليتكفلوا  لهم  الحاالت 

نطاق قدرتنا«.
الشؤون  إدارة  من  دعماً  تلقوا  أنهم  تالين  ونوهت 
تكفلوا  إذ  الجزيرة  إقليم  في  والعمل  االجتماعية 
الصم  يعانون  الذين  لألشخاص  اآلذان  بسماعات 
بعد أن اشتروا سماعة لطفل بـ 7٠٠ ألف وكانت 

فوق قدرتهم المالية بحسب قولها.
أي  من  المادي  الدعم  تلقي  تالين عدم  أكدت  كما   
بعض  مع  تعاونوا  لكنهم  جمعيات  أو  منظمات 
بتقديم  ساعدت  التي  كاب«  »هاندي  كـ  الجمعيات 
وآسّرة  الخاصة  االحتياجات  لذوي  الكراسي 

للمرضى.
المشروع  هذا  »إن  قائلةً:  حديثها  تالين  واختتمت 
شهر  كل  التبرع  الجميع  بمقدور  فليس  دائم  غير 
ونحن حقاً نريد مشروعاً يساعد الكثيرين، لنقدم من 

خالله دعماً ثابتاً«.
وفي السياق ذاته كان لنا لقاء مع إحدى اإلداريات 
العمل  آلية  التي حدثتنا عن  أحمد  اللجنة سهام  في 
الحملة  هذه  ضمن  إداريات  سبع  »نحن  فقالت: 
مناطق،  مجموعة  باستالم  قامت  منا  واحدة  كل 
السويس والزيتونية، نبحث  قناة  وأنا مسؤولة عن 
المادي مترد ونتواصل معهم  عن عوائل وضعها 
ونزور منازلهم وبعد التأكد من ظروفهم الصعبة، 
نمدهم بالدعم ونقدم المساعدة التي يحتاجونها حتى 
يجدوا معيالً أو يعمل أحد أفراد األسرة فنقدم العون 

لعائلة أخرى«.
وأوضحت سهام مدى سعادتها بهذا العمل بقولها: 
أرى  عندما  بالتفاؤل  وأشعر  جداً  عملي  »أحب 
الناس تحب مساعدة غيرها رغم ظروفها الصعبة، 

فالدنيا بخير ما دمنا نتساعد«. 

 أين نحن من
الوطنية؟

بصراحة

كوثر مارديين
دائماً ما نتغنى بحب الوطن وجماله ونتذكر 
أيام الطفولة والشباب بسهوله وقراه وحاراته 
ويشدنا إليه كل شيء فيه مهما كان صغيراً 
أو كبيراً ويبقى غالياً على قلوبنا بالرغم من 
صعوبة الحياة فيه والسلبيات العالقة به ولكن 
الحديث عن الوطن والتغني بجماله وإظهار 
والشعارات  المنمق  بالكالم  له  الشديد  الحب 
تجدي  ال  فقط  الحماسية  والقصائد  الرنانة 
وإنما الحب  نفعاً وال تزيد على الوطن شيئاّ 
والعطاء،  بالعمل  تكون  الحقيقية  والوطنية 
ببنائه  تكون  عنه،  والدفاع  بالتضحية  تكون 
لكل  وإصالحٍ  فيه  جميل  كل  على  والحفاظ 
جزٍء فيه حتى ولو كان بسيطاً تكون بالعمل 
من  والتضحية  والممارسة  والفعل  الخالص 
دون انتظار أي مقابل والشوق لسمو الوطن 

وازدهاره ورقيه ليكون من أفضل الدول. 
محاربة  في  تساهم  أن  الحقيقية  الوطنية 
السلبيات في المجتمع وتدعم االيجابيات فيه 
وأن تعتبر كل أبناء الوطن إخوة لك تتعاون 

معهم في بناء الوطن.
حمل  عبر  تترجم  الحروب  في  والوطنية 
بالغالي  والتضحية  عنه  والدفاع  السالح 
حمل  يستطيع  ال  من  أّما  أجله  من  والنفيس 
يكون  السلم  أيام  في  أو  الحرب  في  السالح 
بتفضيل  ال  وإعماره  الوطن  ببناء  الحب 

المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
مقياس  وهي  بمعناها  كبيرة  كلمة  الوطنية 
لشخصية اإلنسان وإخالصه للوطن. فبالرغم 
من الحصار الخانق الذي نعانيه في مناطقنا 
من قبل الجوار والهجمات والحرب الخاصة 
الممارسة ضدنا هناك أيادي مخربة من أبناء 
ومن  ترابه  على  يعيشون  الذين  الوطن  هذا 
خيراته وبحماية أبنائه نفوَس ضعيفة مريضة 
وضمائر ميتة تسّول لهم القيام بما ال يستطيع 
العدو القيام به فيكملون ما بدأه العدو وكأنّهم 
الوطن  للعدو داخل جسد  أيادي طويلة قذرة 

فيعيثون الفساد والخراب فيه.
حجز  إلى  التركي  المحتل  عمد  أن  فبعد 
القوانين  ضارباً  وعدواناً  ظلماً  الفرات  مياه 
عانى  الحائط  عرض  الدولية  والمواثيق 
شعبنا كثيراً ومن عدة نواحي ومنها انقطاع 
مستوى  انخفاض  بسبب  الكهربائي  التيار 
منسوب مياه نهر الفرات وتقوم هيئة الطاقة 
باستمرار  مكان  كل  في  األعطال  بإصالح 
هذه  لكن  مباركة  وجهوٍد  كبيرة  وبجدية 
من  انتهوا  فكلما  لتنتهي  تكن  لم  األعطال 
وهذه  آخر  بمكاٍن  آخر  بعطٍل  تفاجأوا  عطل 
األعطال ولألسف تكون بسبب أبناء هذا البلد 
ماتت ضمائرهم  ممن  الكثيرون  يعمد  حيث 
مما  الكهربائية  األبراج  من  األعمدة  بسرقة 
وانقطاع  وانهياره  البرج  ضعف  إلى  يؤدي 
التيار الكهربائي عن عدة مناطق لتبدأ معاناة 
الشديد  القاتل  الصيف  ذلك  خالل  األهالي 
المدن  في  المعاناة  تلك  وتزداد  الحرارة، 
التي  الحسكة  كمدينة  المياه  من  المحرومة 
والكهرباء  المياه  انقطاع  من  كثيراً  عانت 
والفرات  علوك  مياه  المحتل  قطع  بسبب 
الذين سرقوا  اللصوص  أولئك  وبسبب  عنا، 
حتى فرحة أهالي الحسكة بالمياه حيث قاموا 
بتكسير أنابيب المياه الواصلة للمدينة بحجة 
فيقومون  لهم،  المياه  وتأمين  أراضيهم  سقي 
مياه  من  إنسان  مليون  من  أكثر  بحرمان 
من  أكثر  منذ  ينتظرونها  كانوا  التي  الشرب 
الحق  ذلك  من  حرموهم  لكنهم  أشهر  ثالثة 
بأنانيتهم ونفوسهم الضعيفة وتفضيلهم لذاتهم 

على اآلالف من أبناء الوطن.
مثل هؤالء األشخاص يفعلون ما يعجز العدو 
عن القيام به وسواًء كانوا متعاونين أو غير 
الذاتية  لإلدارة  معادية  جهات  مع  متعاونين 
أو كانت أعمالهم عن حماقة وغباء أو لنشر 
الفوضى والفساد في المنطقة فالنتيجة واحدة 
فهم يقومون بأعمال تخريبية لتشويه صورة 
من  بطريقتهم  بمحاربتها  ويقومون  اإلدارة 
والتعدي  العامة  الممتلكات  االعتداء  خالل 
الجهات  على  ويجب  الشعب،  حقوق  على 
ومعاقبتهم  ومنعهم  هؤالء  مراقبة  المسؤولة 
على  يعتدي  لمن  صارمة  قوانين  ووضع 
وينشر  المواطنين  وحقوق  العامة  األمالك 
الفوضى والتخريب والفساد في مناطقنا ألنهم 
بأفعالهم تلك شركاء للعدو ويجب ومعاقبتهم.       


