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صواريخ محلّية الصنع 
في قامشلو!

أجواء االحتفال برأس 
السنة الميالدية زينت 

مدرسة محمد سليم خلف

روناهي/ قامشلو ـ بمساعدة األهالي؛ صنع الكثير من أطفالنا صواريخ محلية الصنع! 
من  يتخلصون  كيف  يعرفون  ال  األهالي  بعض  بات  ولألسف  الجديد،  للعام  استعداداً 
أطفالهم ويتركونهم في الشوارع، وبقولهم: األهم أبعد َشرك عني، واذهب أينما تشاء! 
الحروب والقتل والدماء  أخبار  تربوا على  الذين  أطفالهم،  األهالي مع  هذا حال بعض 
أفالم  وحتى  المساء،  في  أهاليهم  بجانب  األخبار  متابعة  عبر  الماضية  السنوات  طوال 
الكرتون هي على الشاكلة نفسها، األغلب منها هي حروب وقتال وصراع؛ مما أثّر سلباً 
والقصف.  والقنابل  والرصاص  القذائف  يعشقون صوت  أطفالنا وأصبحوا  على عقول 
ومع اقتراب وداع سنة واستقبال أخرى، تعشش في مخ أطفالنا بأنه يجب االحتفال عبر 
األصوات القوية، أما الرصاص أو األلعاب النارية، وبعد أن أصبحت األلعاب النارية 
باهظة الثمن، فقد توجه أطفال في عدة أحياء بقامشلو إلى صناعة مفرقعات على أيديهم، 
مع شراء مادة الكبريت من محالت الصناعة ألنه ال تكلف مثل األلعاب النارية التي تباع 
في األسواق، رغم وجود قرار بمنعها! في المحصلة هؤالء األطفال يزعجون الجيران 
بأيديهم،  الذي  جو«  أرض  فوهة »صاروخ  من  تصدر  التي  األصوات  بتلك  فترة  منذ 
أهاليهم ألسباب  أنها خطر على حياتهم، وتشغلهم عن دراستهم، مع تغاضي  هذا غير 
ذكرناها، وحتى الجيران ال يتكلمون ألنه يعلم في حال لو رفع صوته على ذلك الطفل 
سوف يخرج والده أو والدته ويصرخون عليه ويتشاجرون معه مع رفع شعار »دعهم 

يلعبون فهم أطفال« »ألم ترى العالم من حول؟!«.

أُقيم في مدينة  قامشلو/ رشا علي - ضمن فعاليات عيد الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية، 
تزينت  حيث  االبتدائية،  خلف  سليم  محمد  مدرسة  في  المناسبة  بهذه  صغيرة  احتفالية  قامشلو 

الصفوف برموز العيد وارتدى بعض الطالب زي بابا نويل وغنوا أغاني العيد فرحاً بقدومه.
الكورنيش  في حي  الكائنة  بتاريخ 2021/12/27  االبتدائية  الخلف  سليم  محمد  مدرسة  أقامت 
بمدينة قامشلو، احتفالية رأس السنة الميالدية، وكان تفاعل الطالب الستقبال العام الجديد 2022 
جميالً، وكان تنظيم إدارة المدرسة لهذا االحتفال تنظيماً جيداً الذي بدأ بغناء الطلبة أغاني العيد 
وارتدائهم زي بابا نويل، وتقديم الهدايا للطلبة بحضور مجلة مزكين ومشاركتهم بفرحهم وتوزيع 
الهدايا عليهم، وفي النهاية الهدف من هكذا نشاطات واحتفاالت تشجيع الطلبة على االجتهاد وحب 
المنطقة  الطلبة بشعوب  تقوية صالت  إلى جانب  المناسبات،  المدرسة والمشاركة معهم بجميع 

وتعريفهم بأعياد غيرهم وخلق جٍو من األلفة بينهم.

تهنئة

أسرة صحيفة روناهي تهنئ شعوب مشال 
وشرق سوريا والعامل بأعياد امليالد ورأس 
 ملؤه 

ً
السنة امليالدية، وتتنمى هلم عاما

السعادة واالستقرار وحترير املناطق احملتلة 
من دولة االحتالل الرتكي ومرتزقتها وعودة 

املهجرين إىل مناطقهم..

الشباب طاقتنا
عين روناهي

الشباب هم نسغ الحياة، سّر سحرها، منبع تدفّقها، 
ركودها،  لكل  والمحركة  الفاعلة  القوة  وهم 
نحو  والشعوب  األمم  في سباق  الرهان  وحصان 
أثقالها  الشعوب  تحمل  صهواتهم  على  غدها، 
لتجاوز المحن والصعاب، وبصهيلهم تشدو األمم 
أنشودتها ِلتُْسِمعَهُ لمن )في أذنه صمُم(، وبنواصيهم 
التدفق الذي ال يحدّه  إنهم ديناميكية  تُعقد اآلمال، 

حد، وال يسدّه سدّ )وإن َكِرهَ الكارهون(.
كّل الشعوب، في كل األزمنة عندما ترسم لغدها 
المحوري  الدور  وتمنحهم  الشباب،  على  تراهن 
وعلى  األعباء،  وتجشم  المسؤوليات،  لتحّمل 
العكس فكّلِ اإلبادات عندما ترسم في أقبية القَتَلَة 
الذي  الِمفصل  بصفتهم  الشباب  تستهدف  والغُزاة 
كاملة،  أمة  على  القضاء  يمكن  عليه  بالقضاء 
أمة  إخراج  يمكن  السباق  حلبة  من  وبإخراجهم 
كاملة من مسرح التاريخ، وتسجيلها ضمن وفيات 
الشعوب واألمم الغابرة، ودفنها أصوالً في سجالت 
التاريخ وتحويلها إلى )نَْسيٍ منسيٍ( وكأنه لم يكن. 
إذاً والحال هذا فالبوصلة هم الشباب، إن عزموا 
الصعاب  عباب  خاضوا  بالهمم  النهوض  على 
وركبوا أمواج المستحيل، وارتقَوا المراقي العالية 
يثنيهم عن دربهم  َوَهٌن، ال  ينال من عزيمتهم  ال 
استهدفوا  اإلبادة  على  الغزاة  عزم  وإن  عاثر، 
الشباب، قتالً وهتْكاً وتفكيكاً وتمييعاً، سلطوا عليهم 
تحدّى  فمن  الحياة،  بملذّات  وأغروهم  السيوف 
وأبى كان القتل والتنكيل من نصيبه ومن ارتضى 
ومنذ  آفا  روج  في  والخنوع.  الذل  نصيبه  كان 
اللحظة األولى لبدء األزمة في سوريا، الحت نُذُر 
الشر المستطير المحيق بشعبنا، والحت في أفق 
وا أنفسهم بالمعارضة مخاطر اإلبادة التي  من ْسمُّ
ستستهدفنا في ديارنا، وكان الشباب هم السباقون 
َمْكٍر  من  لنا  يُدَّبَر  لما  تحّسباً  أنفسهم  تنظيم  في 
خبيث، هذا المكر الُمَحضَّر في جه زمهرير ريح 
ن  الشمال وبمعية ثُلٍَّة من أبناء الضالل الكردي ِممَّ
هؤالء  ُجحرهم،  في  البائس  الُخْلد  حياة  ارتَضوا 
الذين ارتضوا السير في مواكب العدو، متسربلين 
دور  وال  لهم  همَّ  ال  ورياء،  َكِذبَاً  القومية  ثوب 
سوى تثبيط العزائم وتشتيت الهمم، والقيام بدور 
مقابل  الذل،  بحياة  القبول  على  المشّجع  الناصح 
حفنة من فتات موائد العدو ال أكثر وال أقل. شباب 
روج آفا منذ عقد من الزمان، يقدمون القربان تلو 
القربان على مذبح حرية وكرامة شعبنا، يقتحمون 
األهوال و)يلقون بأنفسهم في مهاوي الردى(، ال 
لشيء، فقط لكي ينالوا )حياة تُِسرُّ الصديق أو مماتاً 
يغيظ الِعدَا(، وهم في كل محطة من محطات الدم 
تحولوا  مرت  التي  العجاف  العشر  في  والدموع 
صوت  أوصلوا  اإلنسانية،  صدر  على  ألوسمة 
مهروا  األرض،  أصقاع  إلى  وصورته  شعبنا 
المشرف،  بُمهرهم  وشعوبها  اإلنسانية  تاريخ 
إلى  أوحى  أعلى،  ومثالً  تُْقتَدى  منارةً  أصبحوا 
ومن  األرض  أصقاع  مختلف  من  الشباب  آالف 
والمسافات،  األمصار  يقطعوا  أن  شعوبها  كل 
)يأتون من كّلِ فّجٍ عميق( لينالوا شرف المشاركة 
إاّل  الشر،  قوى  كّل  ضدّ  البطولية  مقاومتهم  في 
)تركوا  ممن  الجلدة  أبناء  من  الضالة  الثُّلَةَ  تلك 
الشقا لمن بقى( وغادروا البالد منذ هبوب رياح 
على  دّجالين  مشعوذين  إلى  وتحولوا  الشمال، 
لشبابنا،  الُسباَب  يكيلون  والتلفيق  الكذب  منابر 
قواميس  أقذع  من  شتائمهم  مفردات  ويختارون 
يدّعونه من  ما  كانحطاط  وانحطاطاً  اً  دُنُوَّ الشتائم 
معقد  شبابنا  آفا،  روج  في  كاذب.  قومي  سربال 
آمالنا، في حالكات الليالي هم العين التي بها نرى، 
التي بها نستمر،  وفي مضنيات األيام هم الطاقة 
وفي منعطفات الزمن وأهواله، هم الركيزة التي 
مسيرة  نُكمل  ومعهم  نتوازن،  وبها  نرتكز  عليها 
الدم والدموع حتى نصل إلى شطآن الحرية رغماً 
عزمهم.  عن  تثنيهم  أن  عبثاً  تحاول  غرباٍن  عن 

بالشباب بدأنا ومعهم نستمر وبهم نصل.

آخر الكالم

مصطفى بالي

2021.. عام الصمود والنضال

مناهضًة للعنف... 2021 عام نضال المرأة بامتياز
هذا العام 2021 كان عام نضال المرأة بشمال وشرق سوريا بامتياز، فنتيجة المكتسبات التاريخية، التي حققتها المرأة ضمن ثورة روج آفا، تزداد وحشية العنف بحقها 

من كل حدب وصوب في كل عام، فكان العام المنصرم هو األكثر عنفاً عليها...«2
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مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 

كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/2129م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل عبدي بن محمد
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك خليل 
بشار بن محمد، بطلب/بجرم تثبيت بيع سيارة

هو يوم االثنين الواقع 2022/1/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 
كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/2140م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد المحمد بن علي    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك فهد 

محمد، بطلب/بجرم تثبيت البيع 
هو يوم األحد الواقع 2022/1/10م الساعة /10/ 

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.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

 
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم أساس 2125 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: هبة المرعي 

والجهة المدعى عليها: أحمد مخلف                     
بدعوى: تفرق   تاريخ الجلسة 2021/1/3م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 

كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1673م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: زكريا النسر بن حسين    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك صالح 
عبد العزيز، بطلب/بجرم تثبيت البيع 

هو يوم االثنين الواقع 2022/1/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 
كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1729م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حليمة مصطفى عثمان    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمود 

مصطفى بن بكر، بطلب/بجرم 
هو يوم األربعاء الواقع 2022/1/12م الساعة /10/ 

فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 2396 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد الجويم 

والجهة المدعى عليها: محمد خطاب وأخوه باسل
بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2021/1/4م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.................................................................

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

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 

كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1963م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حجي مستو بن محمد    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك فرج 
محمد بن حسو، بطلب/بجرم تثبيت البيع 

هو يوم االثنين الواقع 2022/1/10م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.

مذكرة دعوى                     
بالغ رقم /2193/ لعام 2021

على السيد: أحمد الشحادة البركات   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2604/ المقامة عليك من قبل: 

حسن الحاج علي بن عبد الحي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

في الدعوى رقم األساس /5198/ لعام 2021م
على السيد: أحمد العشبان الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/12/29م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين محسن 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة دعوى            
بالغ رقم /2220/ لعام 2021

على السيد: أحمد خضر بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2624/ المقامة عليك من قبل: 

غازي العبد بن عيدان
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

بالغ رقم /2452/ لعام 2021
على السيد: أحمد شاهين بن خضر   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/3305/ المقامة عليك من قبل: 

خلف المحمد السعيد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /2556/   

طالب التبليغ: أحمد محمد العبود              
المطلوب تبليغه: عبد الرحمن برهوش المرعي                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

كريت ويل/ لون خمري تحمل اللوحة رقم 352121 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2019/12/10 

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

القرار بعد انبرامه. 
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3933/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد الهنداوي بن عبد الحميد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عبد الحمود األحمد: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2191/ لعام 2021

على السيد: باسل الجدعان بن صالح   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس /1817/ المقامة عليك من 

قبل: ديانة الجدعان بنت خالد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2736/ لعام 2021 م
على السيد: بسام علي الخطيب الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عمر إبراهيم العمر: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4265/ لعام 2021 م

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/12/29م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: نضال الجفيل 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة إخطار               
بالغ رقم /2194/ لعام 2021

على السيد: حسن الموسى بن أحمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2835/ المقامة عليك من قبل: 

مروان الموسى بن حامد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

.........................................
 مذكرة دعوى            
بالغ رقم /2214/ لعام 2021

على السيد: حسن فياض األحمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2913/ المقامة عليك من قبل: 

حسين الحسين العبو بن عبد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
..................................................................

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

بالغ رقم /2591/ لعام 2021
على السيد: خليل قزيز بن مهدي   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/3753/ المقامة عليك من قبل: 

تمام خليل بن خليل
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

 مذكرة دعوى            
بالغ رقم /2215/ لعام 2021

على السيد: ربيعة حجي بنت صالح   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2612/ المقامة عليك من قبل: 

محمد خير محمد بليج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة إخطار               
بالغ رقم /2197/ لعام 2021

على السيد: عالء الدين بزماوي بن نجيب   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/958/ المقامة عليك من قبل: 

ماهر خالوي بن علي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
..................................................................

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

مذكرة إخطار            
بالغ رقم /2221/ لعام 2021

على السيد: عماد خليل بن خضر    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/1855/ المقامة عليك من قبل: 

محمد المنال بن أحمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.

مذكرة إخطار               
بالغ رقم /2195/ لعام 2021

على السيد: شريف أبو زيد بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/1829/ المقامة عليك من قبل: 

مصطفى الخطيب بن احمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

بالغ رقم /2639/ لعام 2021
على السيد: فؤاد الشيخ محمد بن مصطفى   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/3109/ المقامة عليك من قبل: 

صدام الغانم الخلف
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

في الدعوى رقم األساس /4283/ لعام 2021 م
على السيد: فيصل عبدي مسلم الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
جاسم محمد الكرط بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3774/ لعام 2021 م
على السيد: محمد أحمد ابراهيم الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
كاوا ناجي بن أحمد: بطلب تثبت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4485/ لعام 2021م

على السيد: محمد خليل عيسى العبور الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: 
أمينة الحساني بطلب: تفريق 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
.................................................................

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3816/ لعام 2021 م

على السيد: محمد خليل محمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
رائد الياسين بن عيسى: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

 مذكرة دعوى            
بالغ رقم /2219/ لعام 2021

على السيد: محمد صغير السالمة بن حميد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2921/ المقامة عليك من قبل: 

محمد المحمد بن جاسم محمود السالمة بن حميد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة إخطار               
بالغ رقم /2196/ لعام 2021

على السيد: محمد عليان بن احمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م

للنظر بالدعوى األساس/1700/ المقامة عليك من قبل: 
حسن حاج محمد بن أحمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /5154/ لعام 2021 م

على السيد: محمود المحمد بن متعب الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عبد الكريم الخلف بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

 ....................................................
مذكرة دعوى            
بالغ رقم /2211/ لعام 2021

على السيد: محمود سعد هللا حاج حسن   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2907/ المقامة عليك من قبل: 

خالد الحاجي بن علي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
..................................................................

 .....................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /4250/ لعام 2021 م
على السيد: محمود شيخ موسى بن فواز الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عثمان درويش بن عيسى بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

 ..........................
مذكرة دعوى            
بالغ رقم /2216/ لعام 2021

على السيد: مخلف سعود العلي   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/2917/ المقامة عليك من قبل: 

محمد المحمد بن جاسم
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
................................................................

.......
 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3332/ لعام 2021م
على السيد: مصطفى شيخ ديبو الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/12/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
صالح مصطفى بطلب: مبلغ مالي وحجز احتياطي 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة.

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

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2192/ لعام 2021

على السيد: موسى األسود بن جاسم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/1321/ المقامة عليك من قبل: 

حسين الخليفة بن محمد خير
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.
...................................................................

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

مذكرة إخطار               
بالغ رقم /2198/ لعام 2021

على السيد: غسان سالم طه بن عبد السالم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/29م
للنظر بالدعوى األساس/1843/ المقامة عليك من قبل: 

ديماني العمر بن أسود
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة.

قامشلو/ ميديا غانم - هذا العام 2021 كان عام نضال المرأة بشمال وشرق سوريا بامتياز، فنتيجة المكتسبات التاريخية، التي حققتها المرأة 
ضمن ثورة روج آفا، تزداد وحشية العنف بحقها من كل حدب وصوب في كل عام، فكان العام المنصرم هو األكثر عنفًا عليها.

مناهضًة للعنف... 2021 عام نضال المرأة بامتياز

بالنضال،  االستمرار  على  مصممةً  كانت  لذا 
كافة  العنف  أشكال  المقاومة ضدّ  وتيرة  ورفع 
بحقها، من العنف السياسي لالجتماعي، للتمييز 
والتهجير،  الجسدي،  بالعنف  وانتهاًء  الجندري 

والسعي لوأد صوت المرأة ومحو هويتها.
والعسكرية،  الّسياسية  األحداث  خضم  وفي 
واألمنية الجارية في سوريا، بشكل عام، وشمال 
ثورة  استهداف  يتم  خاصةً،  سوريا  وشرق 
ضمن  أحدثته  ما  نتيجة  خاص،  بشكل  المرأة 
ومكتسبات  إنجازات  من  حقّقته  وما  ثورتها 
محاربة  مقدّمتها  وفي  األصعدة،  كافة  على 
حقوق  وضمان  السلطويّة،  الذكورية  الذهنية 
وخاّصةً  الجديد،  االجتماعي  العقد  في  المرأة 
ونسبة  المشتركة،  الرئاسة  بنظام  يتعلّق  فيما 
بذلك  المشاركة التي وصلت إلى 50% متفّوقةً 
الديمقراطية،  تدّعي  التي  الدول،  جميع  على 
وتوطيد العالقات النسائية الدبلوماسية مع الدول 

األخرى.

النضال املشرتك مع نساء العامل

ومقاومة شعوب شمال  آفا  ثورة روج  تحّولت 
إلهام،  إلى  المرأة  بريادة  سوريا،  وشرق 

وأيقونة، ورمز لتحرر نساء العالم جميعها.
التي حقّقتها  والمكتسبات،  الميراث  وبناًء على 
سوريا  في  حقوقها  استمرارية  لضمان  المرأة 
منّظمة،  ثالثون  العام  هذا  أطلقت  المستقبل، 
شعار  تحت  حملة  نسوية،  ومؤّسسة  وحركة 
»ال لالحتالل، سنحمي المرأة والحياة«، خالل 
ولغاية  م   2020/9/8 بين  ما  الممتدة  الفترة 
ممارسات  جميع  فضح  بهدف  2021/1/11م 
المناطق  في  ومرتزقته  التركي،  االحتالل 
وصلت  حيث  سوريا،  وشرق  بشمال  المحتلة 
تلك االنتهاكات ذروتها بالتعدّي على الطبيعة، 
من شجر وحجر وبشر، والتي عانت من هذه 
المرأة  صميمها  في  الالأخالقية  الممارسات 

والطفولة.
وبمشاركة واسعة من النساء في الخارج، ُعقدت 
هذا العام ثالثون ندوة حوارية في مناطق شمال 
كافة،  بمجاالته  العنف  حول  سوريا،  وشرق 
برنامج  عبر  ندوات  ثالث  عقد  إلى  باإلضافة 
)الحوار  التالية  الموضوعات  حول   zoom
الكردي – الكردي، العنف في الدول العربية، 

االحتالل التركي(.
فضح  ألجل  تواقيع  حملة  أيضاً  وأُطِلقت 
التركي  االحتالل  بها  يقوم  التي  االنتهاكات، 
ومرتزقته ومساندة ودعم وحدات حماية المرأة 
)YPJ( بمشاركة 368 شخصية و31 منظمة.

 34 تضّم  نسائية  مبادرة  عن  اإلعالن  تم  كما 
الشرق  مستوى  على  نسائية  وحركة  منظمة، 
إطالقها  تم  والمغرب،  أفريقيا  وشمال  األوسط 
ذكرى  في  األول/2020  12/تشرين  بتاريخ 

استشهاد المناضلة هفرين خلف.
عقدت  للمرأة،  المشترك  العمل  إطار  وفي 
العربيات،  والنساء  وإيران،  أفغانستان،  نساء 
)أون  اإلنترنت  عبر  مشترًكا  مؤتمًرا  والكرد 
الجاري،  بالعام  آذار  من  السادس  في  الين( 
الجانب  على  المؤتمر  خالل  من  شددن  حيث 

الرئيس للنضال، وهو النضال المشترك للنساء 
سياسات  ضد  والتعاون  التواصل  على  القائم 
العالمي،  اإلمبريالي  واالستعمار  الحرب، 
واإلقليمي والرأسمالية، وضرورة توحيد كلمة 
النساء، باإلضافة لدعم الالجئات والُمهاجرات 
ُحرمَن  اللواتي  إيران،  في  األفغانيات  وخاصة 
من  المشترك  والنضال  جميعها،  حقوقهن  من 
أجل حرية ودعم السجناء السياسيين، والمدنيين 
مشتركة  جبهة  تأسيس  وضرورة  والنساء، 
لحماية الجسد، والثقافة، والسياسة واالقتصاد، 
حملة  وإطالق  ووحدتها،  المرأة  وحماية 
وانتفاضة  الحركات  تدعم  وموحدة،  مشتركة 
كرمت  كما  واإلرهاب.  االعتداء  ضد  النساء 
السياسة  الناشطة  الفرنسية  ليون  مدينة  بلدية 
سوريا  لحزب  السابقة  العام  واألمين  الكردية، 
المستقبل، الشهيدة هفرين خلف، بإطالق اسمها 

على إحدى الساحات في فرنسا.
وفد  زار  العام،  هذا  من  األخير  الشهر  وفي 
نسائي من روج آفا إقليم الباسك بدعوة رسمية 
مسألة  وبحث  الشعبين،  بين  العالقات  لتوطيد 
االعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرهم، 

والتضامن مع الشعوب األخرى.

خلق ظروف الحرب؛
 إلضعاف املرأة

حققتها  التي  كلها،  االنتصارات  هذه  ونتيجة 
خلق  إلى  التركي  المحتل  عمد  المرأة 
البنى  تفتيت  إلى  تؤدي  التي  الحرب،  ظروف 
االجتماعية؛ إلضعاف المرأة، وتهميش مكانتها 
التي تعاني منها أصالً  المساواة،  وتعميق عدم 
فيترافق مع ذلك كله، ازدياد العنف الموجه ضد 
للقتل؛  تتعرض  لم  المجتمع، وإن  داخل  النساء 
بأعمال  كالقيام  وطأةً  أشد  تكون  المعاناة  فإن 
هامشية ومضنية أو مهينة ومحطة من الكرامة 

والجسدية،  النفسية  صحتها  فتتأثر  اإلنسانية، 
وتتعرض ألمراض قد تفتك بها، وهذا ما يعتمده 
الدنيئة  سياسته  في  ومرتزقته،  التركي  المحتل 
بهدف كسر  المحتلة،  المناطق  في  المرأة  تجاه 
إرادتها من خالل أبشع االنتهاكات بحق األهالي 

عموًما، والنساء على وجه الخصوص.

تهجري مليون مدين %60
 منهم نساء

مليون  تهجير  على  المذكور  المركز  أكد  كما 
مدني 60% منهم نساء، على يد المحتل التركي 
ومرتزقته، ووثق باإلثباتات مقتل 66 امرأة في 
نواحي وقرى عفرين، على يد االحتالل التركي 
العشوائي،  والقصف  التعذيب،  ومرتزقته عبر 
وإطالق النار عليهن، وبالخنق والضرب حتى 
على  امرأة،   149 من  أكثر  وخطف  الموت، 
عدد  بلغ  فيما  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  يد 
وذلك  واعتداء،  إصابة  حالة   178 اإلصابات 
منذ بداية احتالل عفرين عام 2018، إلى نهاية 
عام 2020، والعديد من حاالت القتل المجهولة، 
التي لم يتمكن المركز من استكمال المعلومات 
على  العنف  يزداد  آخر  سياق  وفي  عنهن. 
فقط،  ومرتزقته  المحتل  يد  على  ليس  المرأة، 
الذكورية  والذهنية  البالية  العادات  نتيجة  إنما 

من  بالرغم  مستمرة  زالت  ال  التي  المتسلطة، 
الفاعلة،  النسائية  المنظمات  من  العديد  وجود 
وشرق  بشمال  المرأة  حقوق  عن  والمدافعة 
سوريا، حيث أصدرت منظمة سارا لمناهضة 
ضد  العنف  إحصائيات  المرأة،  ضد  العنف 
التالي:  المرأة لعام 2021 وكانت على الشكل 
»قتل: 39-ضرب وإيذاء: 92 – قدح وذم12 
تحرش9-  24-اغتصاب5-  بالقتل:  تهديد   –
انتحار34،  محاولة  انتحار34-   - طالق39 
المرأة  تألق  زادت  كلما  أنه  على  يدل  وهذا 

وتطورها، زادت الهجمات الوحشية عليها من 
جذوره  في  ترسخ  الذي  فالمجتمع  حدب،  كل 
ضد  العنف  فيه  ينتهي  لن  الذكورية،  الذهنية 
قبل  لنضال مرير من  المرأة بسهولة، ويحتاج 

النساء، وكافة الجهات المعنية بشؤون المرأة.

تصعيد النضال بالعمل الجاد...

لذا عمدت الجهات والمنظمات المعنية بشؤون 
المرأة، إلى تصعيد النضال في وجه هذه الذهنية 
والطبيعة،  المرأة  لحماية  واألنظمة،  الذكورية 
التدريب  من خالل  جديد،  من  اإلنسانية  والقيم 

السياسية،  المستويات  جميع  على  والتوعية 
وفتح  والثقافية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
وفكرية،  وترفيهية  وتعليمية،  تقوية  دورات 
وإعطاؤهن دورات مهنية من قبل ذوي الخبرة 
لتقوية األيدي العاملة، وإقامة مشاريع اقتصادية 
التي  الزراعية،  األراضي  واستثمار  صغيرة، 
اقتصادهن،  لتقوية  باستثماره  المرأة  تقوم 
الجاري  العام  ففي  ذواتهن،  على  واعتمادهن 
األراضي  من  دونم   )5800( تخصيص  تم 
لزراعة  جمعية؛  شكل  على  للنساء  الزراعية 
والشعير،  القمح  من  الموسمية  األصناف 
هيئة  وافتتحت  مهّجرة،   78 الجمعية  وضمت 
المرأة، معمل  إقليم الجزيرة قسم  االقتصاد في 
ديرك  ناحية  في  واأللبان،  لألجبان  زوزان 
نوعه  من  األول  يعدّ  حيث  قامشلو،  بمقاطعة 
على  الثاني  والمعمل  اإلقليم،  مستوى  على 

مستوى شمال وشرق سوريا.
عقدت  وتوعيتها،  المرأة،  حماية  ولزيادة 
والمرأة  المجتمع  حماية  قوات  في  إداريات 
شمال  مستوى  على  األول  السنوي  اجتماعها 
شرق سوريا؛ لمناقشة الوضع التنظيمي بتاريخ 
مقاومة  »بنهج  شعار  تحت   2021/11/15
حماية  زندورا...  مقاومة  وبروح  المرأة، 
المجتمع واجبنا« والذي انتهى بإصدار قرارات 
أكاديمية  »إنشاء  أبرزها  االجتماع:  عن  ناتجة 
خاصة بالمرأة، تنظيم دورات توعوية في مجال 
الكاراتيه،  مدارس  فتح  الجوهرية،  الحماية 

الحماية  بغرض  مكان  كل  في  والتايكواندو 
الذاتية، إنشاء مراكز مدنية للدفاع المشروع في 

كل المناطق بشمال وشرق سوريا«.
لجان الّصلح تحلُّ 1184 دعوة خاصة بالمرأة

المرأة  مجلس  عقد   ،2021/11/19 بتاريخ 
كونفرانسه  الجزيرة  في  االجتماعية  للعدالة 
تتحقق  المرأة  »بنضال  شعار  تحت  الثالث 

العدالة االجتماعية«.
الجزائية،  الدعاوى  من  عدداً  التقرير  وتضمن 
 ،2021 عام  خالل  العامة  النيابة  إلى  الواردة 
 ،73 القاصرات  زواج   ،193 الّزوجات  تعدد 
 ،12 انتحار   ،48 قتل   ،175 وإيذاء  ضرب 
دعارة 18، خيانة زوجية 10، اغتصاب 29، 
أمام  التفريق  دعاوى  عدد  وبلغ  وتحرش 23، 

دواوين العدالة 943.
إلى  والواردة  بالمرأة،  الخاصة  الدّعاوى  وأما 
لجان الّصلح في إقليم الجزيرة، فبلغ عدده خالل 
األعوام المنصرمة 1583، تمكن المجلس حل 
إلى  والمحالة  والمنظورة 145،  منها،   1184
األخرى  المؤسسات  وإلى   ،94 العدالة  ديوان 

.160
بالمرأة،  الخاصة  بالدعاوى  يتعلق  وفيما 
فعددها  الجزيرة  في  المرأة  دور  إلى  والواردة 
9464، تم حل 6378، والمحالة لديوان العدالة 

2588، وإلى مؤسسات أخرى 503.
وبلغ عدد النّساء المعنفات، اللواتي تم حمايتهّن 
خالل ثالثة أعوام من قبل دور المرأة بالتنسيق 
وحل  الّجزيرة،  إقليم  في  المرأة  هيئة  مع 

مشكالتهم وإرجاعهّن لذويهّن 114 امرأة.
الصلح  ولجان  المرأة،  دور  من  كل  وزارت 
وشرح  التّوعية  نشر  بهدف  منزالً،   8496
عن  محاضرة  وأُعِطيت1042  المرأة،  قوانين 
العدد  وبلغ  القاصرات،  كزواج  المرأة،  قضايا 
االجمالي للمستفيدات 5229 امرأة، وبلغ عدد 
المرأة،  دار  لعضوات  التّنظيمية  االجتماعات 

ومجلس العدالة االجتماعية 458.
وبتاريخ  المرأة  ضد  العنف  ولمناهضة 
التنظيمات  أصدرت   ،2021/11/21
والمؤسسات النسائية في شمال وشرق سوريا، 
برنامج  عن  فيه  أعلنت  العام،  الرأي  إلى  بيانًا 
ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  لليوم  فعالياتها 
تحت  الثاني،  تشرين  الـ25  المصادف  المرأة، 
واالحتالل«.  العنف  لدحر  »ناضلي  شعار 
)إعطاء  كالتالي:  كان  الحملة  وبرنامج 
القرى  في  بالمرأة  عامة، وخاصة  محاضرات 
والبلدات والنواحي والمؤسسات وفي المخيمات 
عن )العنف وأنواعه - العنف السياسي - قانون 
محاضرات  إعطاء  الزواج-  أشكال   - المرأة 
دورة  فتح   - الذكورية  الذهنية  لتغيير  عامة 
تدريبية خاصة بالرجال - عقد ندوات حوارية 
على اإلنترنت - تنظيم ندوة حوارية عامة حول 
ورشات  عقد   - المرأة  ضد  العنف  مناهضة 
- عقد  المرأة  العنف ضد  مناهضة  عمل حول 
-عرض  تلفزيونية  وبرامج  عامة  بالتفورمات 
مسرحيات في أماكن عامة - نشر بروشورات 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  يوم  عن 
كافة  في  للمرأة  خاصة  مسيرات  تنظيم   -
المقاطعات - تنظيم مسيرات خاصة للرجال في 
على  هاشتاك  حملة  إطالق   - المقاطعات  كافة 

مواقع التواصل االفتراضي.
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قامشلو/ بيريفان خليل ـ عام آخر نطوي صفحته بعد مسيرة 365 يومًا، امتزجت فيها ألوان النصر مع محاوالت الفشل، وأساليب المقاومة 
والنضال مع سعي االحتالل، رايات اإلرادة الحرة مع التهديدات المتكررة، لنترك عامًا ارتوت فيها أرض الوطن بدماء الشهداء، لتروي عطش شعوبها 

المترقبة للنصر اآلتي القريب.

عاٌم مضى هو األقلُّ خسارة باألرواح.. ولكن..!! فيلم »من أجل الحرية« سُيعرض على اإلنترنت
 خالل األسبوع القادم

أوركسترا األطفال تمنح فرصة ثانية للنفايات

اغتصاب متظاهرات بالسودان

كافة  على  بالتغييرات  مليئة  كاملة  رزنامة 
اختلطتا  واألسود  األبيض  ألوان  األصعدة، 
معاً، في بعض األحيان لتشكل اللون الرمادي، 
بمرور  أزمتها  ظل  في  سوريا  شهدته  ما  هذا 
راية  رفعت  ثورة  الندالع  سنوات،  عشر 
المجتمعية بداية لينحرف مسارها شيئاً وشيئاً، 
المجتمع  وكان  اليوم  إليه  آلت  ما  إلى  وتصل 
الضحية األولى واألخيرة، حيث التوت أرجله 
بشكل  ولو  يشفيه،  عالج  عن  باحثاً  األساسية 
مؤقت، وبعد مرور عشر سنوات، وليس عاماً 
واحداً من الحرب والثورة على المنطقة، فهناك 
مشهد مجتمعي سعى في مناطق خاصة للملمة 

جراحه في هذا العقد.

العام األقّل حصيلة

على  بشراستها  هبت  السورية  الحرب  رياح 
تهجير  فمن  عدة  أزمات  لتخلق  المجتمع، 
بفكر  بداية  فتكت  حرب  قتل،  إلى  واغتصاب 
اإلنسان قبل جسده، وعشر سنوات كانت كفيلة 

في رسم أقسى المالمح الدموية.
والشهداء،  الضحايا  بعدد  ضخمة  أرقام 
فقد  والمفقودين،  والمهجرين،  والمقتولين 
سطرت لوحة 2021. وأحصت مراكز توثيقية 
في  المستمرة  الدموية  لتكشف  األعداد  تلك 

الشمال السوري.
الذين  السوريين،  الالجئين  عدد  ارتفع  حيث 
 514 إلى  التركية  الجندرمة  برصاص  قتلوا 
عاماً   18 سن  دون  طفالً   96 بينهم  شخصاً، 
و67 امرأة( حتى تاريخ 13 تشرين الثاني من 
أيضاً  الجئين،   1109 لـ  وكان   ،2021 عام 
نصيب من اإليذاء، ليكونوا في عداد الجرحى 
هذه  التركية،  النارية  بالطلقات  والمصابين 
التوثيقات أحصاها مركز توثيق االنتهاكات في 

شمال سوريا.
وقد وصف المرصد السوري حسب توثيقاته، 
الثورة  اندالع  منذ  سنوية  حصيلة  األدنى  أنه 
السورية، ليصل عدد القتلى السوريين لـ 3746 
شخصاً، خالل عام 2021، وتضمنت 1505 
من المدنيين بينهم 360 طفالً، هذا الرقم تقريباً 
نصف حصيلة العام الماضي، الذي بلغ وقتها 

أكثر من 6800 شخص.
وكان لتعسف الحكومة السورية بحق مواطنيها، 
العام،  هذا  سجالت  إلى  يضاف  آخر  رقم 
السجون  في  المتبقين  المعتقلين  بلغ عدد  حيث 
مواطنة،   41312 بينهم  شخصا،   152713
بينهم   128074 قسراً  المغيبين  عدد  بلغ  فيما 
مع  المعتقلين  عدد  ووصل  مواطنة،   20315
المغيبين 280416، مقابل 102453 ملفا في 

قضايا اإلرهاب.
اقتطاع  وبعد  سوريا،  وشرق  شمال  وفي 
كل  فيها  وتفعل  لتحتلها  منها،  أجزاء  تركيا 
أساليب اإلجرام من تغيير ديمغرافي وتتريك، 
بقيت  فيها،  المرتزقة  عوائل  واستيطان 

بأهلها  آهلة  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  بعض 
يتمسكون  وألنهم  عفرين،  في  كما  األصليين 
واالغتصاب  القتل  مصيرهم  فكان  بأرضهم 
االنتهاكات  توثيق  مركز  وتمكن  واالعتقال، 
الفعلي  العدد  يكون  فيما  الحاالت،  رصد  من 
العام  منذ  ذلك، حيث شهدت عفرين  أكثر من 
الحالي أكثر من 667 حالة اعتقال، حتى آخر 

إحصائية لها في تشرين الثاني. 
الحالي  العام  بداية  منذ  عفرين  منطقة  شهدت 
فيما  اعتقال،  حالة   )667( من  أكثر   2021
يبلغ العدد الكلي منذ توغل المحتل التركي إلى 
عفرين واحتالله إلى استشهاد وإصابة 8220 
شخصاً/ استشهاد 2497 شخصاً، فيما وصل 
بداية  منذ  شخصاً   7851 إلى  المعتقلين  عدد 
عن  أفرج  سوريا،  شمال  في  التركي  التوغل 
قرابة 5330 منهم، فيما ال يزال مصير البقية 

مجهوالً.

مجازر دموية بحق مجتمعات 
املنطقة كلّها

السوري،  النزيف  يتوقف  لم  سابقاً  أشرنا  كما 

بأدنى مستوياتها، ومحاوالت  كانت  حتى وإن 
زعزعة األمن واالستقرار في بعض المناطق، 
تتوقف  لم  وبخاصة في شمال وشرق سوريا، 
سهمه  وجه  الذي  التركي،  المحتل  قبل  من 
المجازر  وكانت  المنطقة،  شعوب  جميع  نحو 
المجتمعية خير دليل على ذلك على أن المحتل 
التركي ال يستهدف شعباً محدداً، بل يسعى إلى 

كوباني  إلى  عيسى  عين  فمن  الشعوب،  إبادة 
وُمسيّراتها  وقامشلو،  وزركان  تمر  تل  إلى 
الوحشية استهدفت المدنيين العزل، وقد اشتدت 
وتيرة هجماتها في الربع األخير من هذا العام 

ومن تلك المجازر:
 2021 عام  من  آب  من  األولى  األيام  في 
بحق  مجزرة  التركي  االحتالل  جيش  ارتكب 
عائلة »زيدان خلف العيسى« من أهالي قرية 
وذلك  عيسى،  عين  ناحية  شرق  الصفاوية، 
باستهداف منزلهم بقذيفة دبابة، ففارقوا الحياة 
العيسى 54  خلف  زيدان  األب  وهم  جميعهم، 
عاما، وأوالده زياد 12 سنة، منى وهدى، وفي 
أيلول من العام الجاري أيضاً استهدف المحتل 
فأدى  عيسى  عين  ناحية  غرب  الدبس،  قرية 
من  البالغ  العوض،  مجيد  المدني  الستشهاد 
العمر 35 عاماً  وإصابة خمسة مدنيين ُعِرف 
العمر  من  وتبلغ  شريف،  محمد  زينب  منهم؛ 
30 عاماً، ومحمد شريف العوض وعمره 83 

عاماً، طرفة مرعي الناشي.
بتاريخ 17 آب، قصف االحتالل قرية الطويلة 
الواقعة غرب تل تمر، وطريق M4 الدولي، 
طفل،  أحدهما  مدنيين  باستشهاد  ذلك  وتسبب 
وامرأة تدعى )ندى دخام مسيخ( وإصابة أكثر 

من 16 مدنياً معظمهم أطفال ونساء بجروح.
التركي  االحتالل  نفذ   2021 آب   19 وفي 
العسكري  للمجلس  مركز  على  جوياً  هجوماً 
أعضاء  من  أربعة  خاللها  استشهد  تمر،  لتل 

المجلس وجرح آخرين.
عبر  التركي  المحتل  ارتكب  قامشلو  وفي 
كلو،  عائلة  بحق  مجزرة  المسيرة،  طائرتها 
أفراد عائلة كلو  استشهد من خاللها ثالثة من 
في  وحفيداه  كلو،  يوسف  الشهداء  عميد  هم 

التاسع من تشرين الثاني.
بالمدفعية  عنيفاً  قصفاً  االحتالل  نفذ  كما 
والدبابات استهدف بلدة زركان وقراها، وكذلك 
قرى عين  القصف  تمر، وشمل  تل  بلدة  قرى 
أم  عزيزية،  حمرة،  أسدية،  ربيعات،  الهوى، 
طويلة،  شنان،  تل  داودية،  عشبة،  أم  الكيف، 
تل طويل، تل الورد، بوبة، خدراوي، وبسيس 
الفوقاني، وبنتيجة القصف التركي خالل يومي 
21 و 22 كانون األول استشهد أربعة مدنيين 

وإصابة 14 آخرين بجروح.
هذا  إعداد  لحظة  حتى  األخيرة  المجزرة 
التقرير؛ حصلت في كوباني باستهداف منزل 
كوباني،  مدينة  شرق  بيمان،  الشهيدة  حي  في 
حركة  أعضاء  من  خمسة  استشهاد  عن  أسفر 
الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة 

نوجيان  هم  الشهداء  آخرين،  أربعة  وإصابة 
أحمد عيسى،  كوباني، روجين  فيان  أوجالن، 

مرهف خليل إبراهيم، ووليد محمد.

املخيامت مسوّدة مهّمشة يف 
سجل اإلنسانية

في  قسراً  والمهجرين  النازحين  حال  يكن  لم 
فالزال  األعوام،  من  كغيره  بجيد،  المخيمات 
الصيف،  حرارة  من  اهترأت  خيم  في  أنينهم 
آذان  فال  يتعالى  الشتاء،  في  بتقلصها  وتتقطع 

صاغية، وال أعين ترى حالهم.
من  قسراً  المهجرون  يعيشها  مأسوية  أوضاع 
الذي غصبهم على ترك  التركي،  المحتل  قبل 
والقتل  المدفعي،  القصف  تحت  أراضيهم 
الداخل  من  النازحين  إلى  إضافة  الوحشي 
وشرق  شمال  مناطق  إلى  ليلتجئوا  السوري، 
فتحت  حيث  واستقراراً،  أماناً  األكثر  سوريا، 
 15 في  لتحتضهم  بابها،  الذاتية  اإلدارة  لهم 

مخيماً تقريباً إضافة إلى المخيمات العشوائية.
كاني،  واشو  مخيم  يوجد  الجزيرة  إقليم  ففي 
روج،  مخيم  العريشة،  مخيم  الهول،  مخيم 
مخيم سري كانيه، مخيم نوروز، وفي الطبقة 
هناك مخيم الطويحينة ومخيم المحمودلي، وفي 
عين عيسى، هناك مخيم مهجري كري سبي، 
مخيم أبو قبيع في الرقة، مخيم مشتى النور في 
الشرقي  منبج  مخيم  هناك  منبج  وفي  كوباني، 
المخيمات  تلك  كل  في  الغربي،  منبج  ومخيم 
بطابع  تمتزج  المأساة،  من  قصص  هناك 
العام  في  ديارهم  إلى  العودة  متأملين  المقاومة 

المقبل.
»منسقو  لفريق  إحصائية  أحدث  ووفق 
أعداد  فإن  السوري،  الشمال  في  االستجابة« 
من  نازحاً  مليون   2.1 نحو  بلغت  النازحين 
أصل أكثر من أربعة ماليين سوري، يسكنون 
في مناطق متفرقة، ويبلغ عدد سكان المخيمات 
 1293 في  يعيشون  نازح،  ألف  و43  مليوناً 
عشوائياً،  مخيماً   282 بينها  من  مخيماً، 
النازحين  ألولئك  تقدم  التي  والمساعدات 

والمهجرين هي مساعدات خجولة.
مناطق  في  وبخاصة  معظمها،  وينحصر 
وشرق  شمال  في  والمدنية  الذاتية  اإلدارات 
سوريا، إلى تقديم المتطلبات حسب اإلمكانات.

ُعَقٌد من النسيج السوري

المنطقة األكثر نجاحاً في إدارة أمورها بتكاتف 
شعوبها هي مناطق شمال وشرق سوريا، حيث 
واآلشوري  والسرياني  والعربي  الكردي  تجد 
مالمح  رسم  في  يتعاونون  كلهم  واإليزيدي، 

األمن واالستقرار في المنطقة.
والمناسبات،  الفعاليات  في  واسعة  مشاركات 

أن  مؤكدين  واألتراح،  األفراح  في  وكذلك 
شمال  مناطق  في  الموجود  السوري  النسيج 
من  تشكل  عقد  عن  عبارة  سوريا،  وشرق 
يتكاتفون ضد كل من يسعى  المنطقة،  شعوب 

إلى تفكيك ذلك النسيج الوطني. 

الشبيبة هي القوة واإلرصار

آفا  روج  ثورة  من  العشر  السنوات  ظل  في 
سعت  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  ومقاومة 
التنظيم،  الشبيبة إلى تشكيل قاعدة أساسية من 
يدافع  ديمقراطي،  نظام  نحو  المجتمع  وتقود 
الشعب  قضية  ولعل  السبل،  بكل  قضاياه  عن 
السوري، وبشكل خاص شمال وشرق سوريا، 
المضطهدة  الشعوب  عن  دافع  قائد  وقضية 
بفكره )القائد عبد هللا أوجالن( كانت األهم في 
سجالت ومخططات الفئة الشابة لهذا العام، فقد 
انتقلوا من مرحلة التدريب إلى مرحلة اإلنتاج، 
وحصد الثمار بفعالياتهم سواء المجتمعية منها، 
تنمية  إلى  الوصول  حتى  الثقافية  أو  الفنية  أو 

المواهب.
على  الفعاليات،  تلك  كل  في  التركيز  وكان 
توحيد الصف في مواجهة المحتل، الذي يسعى 
دوماً إلى شل حركة الفئة الشابة، واتباع سياسة 
الحرب الخاصة ضدهم، ألنها العمود الفقري، 
الذي بها يتقدم المجتمع، ولعل استشهادهم في 
سبيل ذلك كما في كوباني، هو التضحية المثلى 

في سبيل تحقيق هدفهم المنشود.

الطفولة الزالت تحترض

زمن  في  تضرراً  األكثر  الفئة  هو  الطفل 
الحرب، وال جديد يطرأ على حياتهم وواقعهم، 
الحقوق تنقصهم، وهذا األمر ينطبق  فمازالت 
هناك  وكان  السورية،  المناطق  معظم  على 
القتل،  للطفل حصة من  رقم ضخم يكشف أن 
بمقتل  تفاصيلها  في  عمقت  التي  واإلحصائية 
أحصاها  التي  الجاري، هي  العام  في  الطفولة 
وذلك  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد 
الثامنة عشر  دون سن  باستشهاد 359 طفالً، 

منذ مطلع 2021.
ومناطق شمال وشرق سوريا هي األفضل من 
التعليم  في  حقهم  ممارسة  حيث  من  كله،  ذلك 
بلغتهم األم، وأيضاً ممارسة مواهبهم في الفن 
بهم  خاصة  مراكز  افتتاح  وكذلك  والثقافة، 

لتنمية مواهبهم.
وحتى  والروضات،  الحضانة  عمر  من  بدًءا 
رفيع  اهتمام  هناك  كان  الجامعات،  مراحل 
التعليم  حيث  من  الشأن  بهذا  المستوى، 
والمناهج، وكل ما هو مساعد لبناء جيل متقدم 

فكرياً وثقافياً وتعليمياً.

الدولي،  السينمائي  السليمانية  مهرجان  علّق 
يروي  الذي  الحرية«  أجل  »من  فيلم  عرض 
 )YPS( المدني  الدفاع  وحدات  مقاومة  قصة 
االحتالل  جيش  يوم ضد  استمرت 103  التي 
بباكور  آمد  صور  في   2016 عام  التركي 

كردستان.

ويروي فيلم »من أجل الحرية« قصة مقاومة 
التي استمرت   )YPS( المدني الدفاع  وحدات 
عام  التركي  االحتالل  جيش  ضد  يوم   103
كردستان؛  بباكور  آمد  صور  في   2016
قصص وشخصيات الفيلم مأخوذة من الواقع، 
الخنادق،  حرب  باسم  المعروفة  والمعركة 
ترويها فتاة كردية اسمها زيالن، بعد أن سمعت 

دخل  الكريال،  مقاتلي  أحد  أندوك،  شقيقها  أن 
مدينة آمد الكردستانية وانضم إلى المقاومة.

ويمكن اآلن مشاهدة فيلم »من أجل الحرية«، 
السليمانية  مهرجان  في  يُعرض  لم  الذي 
على  مباشرةً  الهواء  على  الدولي،  السينمائي 

اإلنترنت.
»من  فيلم  بإنتاج  فيلم  آفا  روج  شركة  وقامت 
أجل الحرية« على حدود باكور كردستان في 
مدينة كوباني، وأخرجه المخرج آرسين جليك، 
وقد أنهى إنتاجه السينمائي في عام 2019 وفي 
السنوات الماضية مثّل في 30 دولة مختلفة في 

العالم.
والجدير بالذكر إن منظمي مهرجان السليمانية 

السينمائي الدولي الخامس، قد دعوا فيلم »من 
المهرجان،  في  رسمياً  لعرضه  الحرية«  أجل 
منظمو  يسمح  لم  المهرجان،  بدأ  عندما  لكن 
فعل  ردود  أثار  ما  وهذا  بعرضه،  المهرجان 
لمنع  تدخلت  التركية  الدولة  إن  وقيل  كبيرة 

عرض الفيلم في المهرجان.
المواطنين  من  كبير  عدد  طلب  على  وبناًء 
والمشاهدين، أعلنت شركة روج آفا فيلم رسمياً 
في غضون  اإلنترنت  على  الفيلم  ستنشر  أنها 
أسبوع تقريباً، ويمكن للمشاهدين اآلن مشاهدة 
باللغة  ترجمة  مع  الرابط؛  هذا  عبر  الفيلم  هذا 
كردستان  في  والعربية  والتركية  الصورانية 

بحسب وكالة أنباء الفرات.

أقامت األوركسترا اإلسبانية حفلتها الموسيقية 
األولى بعد أربعة أشهر فحسب من تأسيسها )أ 

ف ب(.
ستسنح  الفرصة  أن  يوماً  كريستينا  تعتقد  لم 
غيّر  ما  ثمة  ولكن  الكمان،  على  للعزف  لها 
حياتها »بالكامل« وهو أنها كغيرها في مدريد 
التهميش  يعانون  الذين  المعوزين  الشباب  من 
أوركسترا  هي  »عائلة«  وجدوا  االجتماعي، 
من  مصنوعة  موسيقية  آالت  على  تعزف 

نفايات ُمعاد تدويرها.
بتناسق  المطلوبة  الموسيقية  األلحان  وتصدر 
متعدد  كمان  مثالً  ومنها  اآلالت،  هذه  بين  تام 
اللون مصنوع من عبوات المشروبات، ولوح 
تزلج تحّول إلى غيتار باس، وطبلة مصنوعة 

من غالونات بالستيكية.

»فرصة ثانية«

التدوير«، وهو مشروع  إعادة  إنها »موسيقى 
سواًء  ثانية«  »فرصة  إعطاء  إلى  يهدف 
العاصمة  في  المعوزين  لألوالد  أو  للنفايات، 

اإلسبانية.
األصول  ذات  سنة(   18( فاسكيز  وكريستينا 
الغجرية، هي عازفة الكمان الرئيسة في الفرقة، 
والثانية من حيث األهمية في األوركسترا بعد 

قائدها.
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  حديث  في  وتروي 

إلى  وانضمامي  فقير،  حي  في  »عشت 
األوركسترا أتاح لي االنفتاح كثيراً على العالم، 
إذ قبل ذلك لم أكن خرجت قط من الحي الذي 
وسط  إلى  يوماً  ذهبت  كنت  وال  فيه،  أعيش 

مدريد«.
وتضيف هذه الشابة ذات الشعر األسود الطويل 
إلى  انضمت  التي  اللون،  الفاتحتي  والعينين 
عليها  فرضت  حين  الـ12  في  وهي  الفرقة، 
»أنا  ذلك،  فاييكاس  المتواضع  حيها  مدرسة 
حياتي  غيرت  الخطوة  هذه  ألن  للغاية  سعيدة 
تماماً«. ولم يعد وارداً لكريستينا بعد اليوم أن 

تترك األوركسترا.
وتقول »ال أعرف ما إذا كنت سأصبح موسيقيةً 
محترفةً، لكن المؤكد أنني أريد مواصلة إعطاء 
تأتيه  عندما  يفتخر  فالمرء  لألطفال،  الدروس 
أن  أريد  أكبر،  )عندما  له  وتقول  فتاة صغيرة 

أكون مثلك(«.
مونيوث  ميغيل  لويس  األوركسترا  جنبت 
التسرب  خطر  لويسمي  باسم  المعروف 
المشابهة  األحياء  في  بقوة  الحاضر  المدرسي 

لفاييكاس.
أنه  العمر،  من   18 البالغ  الشاب  هذا  ويروي 
كان يفضل »االستماع إلى الموسيقى وعزفها 
»شيئاً  وأنه  األصدقاء«،  للقاء  الذهاب  على 
فشيئاً« اتخذ ذلك »أسلوب حياة«، إذ يرى أن 
االنتماء إلى أوركسترا يشبه »وجود الشخص 

مع عائلته وقيامه بأكثر ما يحب«.
الموسيقى  لي  أتاحت  »لقد  لويسمي  ويقول 

أن  متوقعاً  الحياة«،  مشكالت  من  الهروب 
لـ »صغار«  مدرساً  سنوات  بضع  بعد  يصبح 
محترفاً  إيقاع«  و«عازف  األوركسترا 

لموسيقى الفالمنكو.

أربع نوتات

أنشأته منظمة  الذي  االجتماعي  المشروع  هذا 
»إيكويمبس« البيئية غير الحكومية، مستوحى 
من أوركسترا »كاتورا« في الباراغواي التي 
اآلالت  إليها  المنتمون  الفقراء  األوالد  يصنع 
من  تُجمع  التي  القمامة،  باستخدام  الموسيقية 
الذي يعيشون بجواره، وأقامت  النفايات  مكب 
هذه الفرقة حفالت موسيقية في كل أنحاء العالم 

ومنها مدريد.
واستضافت المنظمة أوركسترا »كاتورا« عام 
إلى  ثمة حاجة  أن  معتبرة  مدريد،  في   2014
بسبب  أيضاً  اإلسبانية  العاصمة  في  لها  مثيل 
فيها،  واالقتصادية«  االجتماعية  »المشكالت 
مشروع  مدير  جيل،  فيكتور  يوضح  ما  على 
»موسيقى إعادة التدوير« الذي أطِلق في ذلك 

العام.
وأقامت األوركسترا اإلسبانية حفلتها الموسيقية 
تأسيسها،  أربعة أشهر فحسب من  بعد  األولى 
أكثر  يعزفوا  أن  األوالد  وسع  في  يكن  »لم  و 
من أربع نوتات على التوالي« يومها، على ما 

يروي.
أعضاء  من  أربعة  فحصل  اليوم،  أما 

في  دراسية  منح  »على  الشباب  األوركسترا 
مدارس موسيقية رسمية وفي معاهد موسيقية 
مدن  في  حفالت  الفرقة  قدمت  بعدما  عامة«، 

إسبانية عدة، بحسب فيكتور جيل.
وبعدما توقف نشاط األوركسترا بسبب جائحة 
حفلة  تقدم  أن  المقرر  من  كان  »كوفيد-19«، 
لكنها  مدريد،  في  الخميس  مساء  موسيقية 
اضطرت إلى تأجيلها إلى السنة المقبلة بسبب 
بفيروس  اإلصابات  عدد  في  الكبيرة  الزيادة 

كورونا.
ويتابع أكثر من 100 طفل من فاييكاس ومن 
دور رعاية تابعة لجمعية »ألدياس انفانتيليس« 
)قرى األطفال( غير الحكومية دروس موسيقى 

في إطار المشروع.
الوترية  الموسيقية  اآلالت  صانع  ويعمل 
تعمل  عائلة  ساللة  من  وهو  سولير،  فرناندو 
المجال منذ ثالثة أجيال، على تحويل  في هذا 
والعلب  المائدة  وأدوات  التنكية  العبوات 
إلى  القديمة  الموسيقية  اآلالت  وقطع  الخشبية 
جعلها  محاوالً  وتشيلو،  وغيتار  كمان  آالت 
تبدو حقيقية قدر اإلمكان كي ال »تبطئ« تعلم 

األطفال الموسيقى.
ويأمل سولير في أن يتمكن من معاودة تنظيم 
ورش عمل لألطفال عن كيفية صنع اآلالت، 
»بأن  ويحلم  الجائحة،  بسبب  توقفت  بعدما 
يصبح أحد هؤالء الشباب في المستقبل صانع 
آالت موسيقية وترية من مواد معاد تدويرها«. 
وكاالت

نزلت أكثر من ألف امرأة سودانية إلى الشارع 
الخميس للتنديد بظاهرة اغتصاب النساء، بعدما 
بأعمال  أفادت األمم المتحدة بتلقيها 13 بالغاً 
عنف جنسي وقِّعت خالل التظاهرات الحاشدة 
”الثورة”،  لـ  الثالثة  الذكرى  بمناسبة  المنظمة 

بحسب ما نقل مراسل وكالة فرانس برس.
شعارات  عليها  ُكتبت  الفتات  النساء  وحملت 
و”نساء  يوقفنا”  لن  “االغتصاب  قُبيل  من 
حين  في  مستحيلة”،  والردّة  أقوى  السودان 
بانتظام  ينزلون  المتظاهرين  آالف  يزال  ال 
العسكري  الحكم  على  احتجاجاً  الشارع  إلى 
المترامي  البلد  هذا  على  سيطرته  أحكم  الذي 
نُفّذ  انقالب  إثر  الشرقية  إفريقيا  في  األطراف 

في 25 تشرين األول.
إلى  رسالة  متظاهرة   150 نحو  وحملت 
المشترك لحقوق  المتحدة  مفّوض مكتب األمم 
بإحقاق  مطالبات  الخرطوم،  في  اإلنسان 
العدالة إلنصاف المتظاهرات اللواتي تعّرضن 
وأيضاً  األول  كانون   19 في  لالغتصاب 
الفردي  االغتصاب  ضحايا  السودانيات  لكّل 

دارفور  في  الحرب  بداية  منذ  الجماعي  أو 
)الغرب( سنة 2003.

غالبيتهم  شخص،   1500 نحو  أيضاً  وشارك 
أم  في  أُقيمت  احتجاجية  وقفة  في  النساء،  من 
أفاد  ما  وفق  الخرطوم،  غرب  شمال  درمان، 

مراسل وكالة فرانس برس.
المجتمع  من  جمعية  خمسين  حوالى  وكانت 
قرابة  في  تحّركات  تنفيذ  إلى  قد دعت  المدني 
الحين  بين  المتحدة  األمم  إفادة  مع  مدينة   15
جنسي”  عنف  “أعمال  بوقوع  واآلخر 
خصوصاً على يد قوات األمن أو القوات شبه 

العسكرية الرديفة لها في دارفور.
حالة   13 بوقوع  المتحدة  األمم  وأفادت 
اغتصاب األحد، وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة 
اإلنسان  لحقوق  المتّحدة  األمم  مفّوضية  باسم 
ومقّرها جنيف، في بيان الثالثاء “تلقّى مكتب 
األمم المتحدة المشترك لحقوق اإلنسان بالغات 
أو  لالغتصاب  تعّرضن  وفتاة  امرأة   13 أّن 

االغتصاب الجماعي”.

تحّرش  حول  مزاعم  أيضاً  “تلقّينا  وأضافت 
كّن  نساء  األمن ضدّ  قّوات  جانب  من  جنسي 
بالقصر  المحيطة  المنطقة  من  الفرار  يُحاولَن 

الرئاسي مساء األحد”.
المتحدة  األمم  مقّرر  فول،  كليمان  وطالب 
الخاص المعني بالحّق في حرية التجّمع السلمي 
بمحاسبة  “السلطات  الجمعيات،  وتكوين 
المغتصبين ومرتكبي أعمال العنف الجنسي”.

األوروبي  واالتحاد  كندا  سفارات  وندّدت 
والواليات  وبريطانيا  وسويسرا  والنروج 
المتحدة من جهتها بـ “استخدام العنف الجنسي 
سالحاً  الجندري  النوع  على  القائم  ذلك  أو 
وإسكات  التظاهرات  من  النساء  إلقصاء 

صوتهّن”.
بشكوى،  األقّل  على  واحدة  ضحية  وتقدّمت 
بحسب ما كشفت سليمى الخليفة إسحق، مديرة 
وزارة  في  المرأة  ضدّ  العنف  مكافحة  وحدة 
التنمية االجتماعية في السودان، لوكالة فرانس 

برس.
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قرحة المعدة )األسباب ـ األعراض ـ العالج(

النظام الغذائي الغني باأللياف 
يبطئ تطور سرطان الجلد

فقدان حاستي الشم والتذوق وعالجهما

مصطلح  المعدية  القرحة  أو  المعدة  قرحة 
بطانة  فيها  تُصاب  التي  الحالة  على  يُطلق 
تفقد  الحالة عندما  بقروح، وتظهر هذه  المعدة 
الطبقة المخاطية الُمبّطنة للمعدة فعاليتها، وفي 
تُفرز حمًضا  المعدة  أّن  إلى  يُشار  السياق  هذا 
قويًّا يساعدها على هضم الطعام ويحميها من 
الميكروبات، ومن وظائف المعدة أيًضا إفراز 
ذاتها  لتحمي  طبقة  شكل  على  مخاطية  مادة 
الُمفرز، وفي حال تعرضت هذه  من الحمض 
الطبقة المخاطية لضرر تسبب بفقدانها القدرة 
األذى  يُلحق  الحمض  فإّن  أداء وظيفتها،  على 
ومن  فيها،  قروح  ظهور  ُمسببًا  المعدة  بنسيج 
الصحية  المشاكل  من  المعدة  قرحة  أّن  الجيّد 
سهلة العالج، ولكّن تركها دون عالج يتسبب 

بمضاعفات وخيمة.
أعراض قرحة المعدة

القفص  البطن، أسفل عظام  بألم في  الشعور  ـ 
الصدري.

ـ عسر الهضم.
 ـ الغثيان.

 فقدان الشهية. 
ـ فقدان الوزن غير المبرر. 

ـ حرقة المعدة. 
ـ وجود دم داكن في البراز، أو براز أسود أو 

قطراني. 
ـ الشعور باالمتالء أو االنتفاخ أو التجشؤ. 

ل الطعام الدهني. القيء أو تقيؤ الدم،  ـ عدم تحمُّ
والذي قد يبدو لونه أحمر أو أسود. 

أسباب قرحة المعدة
الملوية  البكتيريا  تعيش  المعدة:  جرثومة  ـ 
البوابية في بطانة المعدة، وتُسبب تهيّجها، مما 
تزيد من فرصة تضررها من أحماض المعدة، 
تُسبب  ال  المعدة  جرثومة  أّن  بالعلم  والجدير 
أعراًضا في العادة، ولذلك قد يصعب تمييز أو 

معرفة اإلصابة بها. 
ـ أخذ مضادات االلتهاب الالستيرويدية: بالرغم 
األدوية  يأخذون  األشخاص  من  كثيًرا  أّن  من 
التابعة لهذه المجموعة دون أن تُسبب لهم أية 
األحيان  بعض  في  أنّها  إال  تُذكر،  جانبية  آثار 
في  بما  الجانبية  األعراض  بعض  تُسبب  قد 

ذلك قرحة المعدة، وخاصة إذا تّم أخذها لفترة 
زمنية طويلة أو بجرعات عالية، وقد يُوصي 
الطبيب بعدم أخذ أي من أدوية هذه المجموعة 
المعدة  بقرحة  مصابًا  الشخص  كان  حال  في 
أو أُصيب بها في السابق، ومن األمثلة عليها: 
والنابروكسين،  واألسبرين،  اآليبوبروفين، 

والديكلوفيناك.
 ـ قرحة الشدة: تُسبب قروًحا في الجزء العلوي 
من الجهاز الهضمّي، ُمسبّبةً تلفًا أو ضرًرا في 
الشدة  قرحة  وإّن  الجزء،  لهذا  المبطنة  الطبقة 
أكثر ما تشيع بين الناس الذين هم تحت ضغط 
المصابين  بين  الحال  أو شدة جسدية، كما هو 
في وحدات العناية الحثيثة، ويجدر التنويه إلى 
التي  المعدة  القرحة تختلف عن قرحة  أّن هذه 

تزداد سوًءا عند التعرض للتوتر أو اإلجهاد.
ـ متالزمة زولينجر إليسون: وهي من المشاكل 
الصحية النادرة، والتي تُسبب زيادة في إفراز 
بقرحة  تسببها  نسبة  وإّن  ألحماضها،  المعدة 
مجموع  من   %1-0.1 عن  تزيد  ال  المعدة 

حاالت قرحة المعدة.
عوامل خطر اإلصابة بقرحة المعدة

ـ  التدخين: ترتفع فرصة اإلصابة بقرحة المعدة 
والقرحة الهضمية عامة في حال كان الشخص 

المصاب بجرثومة المعدة ُمدّخنًا. 
في  تهيًّجا  الكحول  تُسبب  الكحول:  شرب  ـ 
باإلضافة  بالمعدة،  الخاصة  المخاطية  الطبقة 
األحماض  كمية  بزيادة  الكحول  تسبب  إلى 
فرصة  يزيد  الذي  األمر  المعدة،  تُفرزها  التي 

المعاناة من قرحة المعدة.
ـ تناول األطعمة الُمتبّلة والحاّرة. 

ـ المعاناة من التوتر واإلجهاد غير المعالج. 
ـ اإلصابة ببعض أنواع العدوى الفيروسية. 

ـ اإلصابة ببعض مشاكل الجهاز الهضمّي، بما 
في ذلك داء كرونز. 

عالج قرحة المعدة
 حقيقة إّن أغلب حاالت اإلصابة بقرحة المعدة 
بدء  من  أو شهرين  للشفاء خالل شهر  تتماثل 
للعالج  الطبيب  اختيار  وإّن  المناسب،  العالج 
يعتمد اعتمادًا كبيًرا على السبب الكامن وراء 
كان  في حال  فمثاًل  المشكلة،  المعاناة من هذه 

السبب هو أخذ مضادات االلتهاب الالستيرويدية 
فإّن الطبيب يعمد إلى تغيير الدواء واالستعاضة 
عنه  كاالستعاضة  أمكن،  إن  آخر  بدواء  عنه 
إلى  التنبيه  ويجدر  مثاًل،  الباراسيتامول  بدواء 
منها  يُعانون  قد  المعدة  بقرحة  المصابين  أّن 
للعالج،  خضوعهم  بعد  أخرى  مرة  مستقباًل 
ولكّن هذا األمر قليل الحدوث في حال معرفة 
المعدة،  بقرحة  اإلصابة  وراء  الكامن  السبب 
الدوائية  الخيارات  أهّم وأكثر  بيان  يأتي  وفيما 

استخداًما في حال اإلصابة بقرحة المعدة:
على  للقضاء  تُستخدم  الحيوية:  المضادات  ـ 
جرثومة المعدة في حال كانت هي السبب وراء 
يستخدم  ما  وعادة  المعدة،  قرحة  من  المعاناة 

الطبيب نوعين من المضادات الحيوية.
مثبطات  مثل  للحموضة:  المثبطة  األدوية  ـ 
مسؤولة  األدوية  وهذه  البروتون،  مضخة 
تثبيط  طريق  عن  المعدة  أحماض  تقليل  عن 
ما  األدوية  هذه  ومن  للحمض،  المعدة  إنتاج 
طبية،  بوصفة  يُباع  ال  ما  ومنها  بوصفة  يُباع 
البروتون:  مثبطات مضخة  األمثلة على  ومن 

أوميبرازول، والنزوپرازول، ورابيبرازول 
ـ ومن األدوية التي تقلل إنتاج المعدة ألحماضها 
كذلك حاصرات مستقبالت الهيستامين 2وتكمن 
القرحة  عن  الناجم  األلم  تخفيف  في  أهميتها 

ومساعدة القرحة على الشفاء والتعافي.

واألمعاء  المعدة  لبطانة  الحامية  األدوية  ـ 
األدوية  فهذه  االسم  يُوّضح  وكما  الدقيقة: 

مسؤولة عن حماية بطانة المعدة واألمعاء.
نصائح للحد من أعراض قرحة المعدة

الغنّي  الصحّي  الطعام  تناول  على  الحرص  ـ 
وخاصة  الفيتامينات  على  المحتوية  بالفواكه 
الخضروات،  وكذلك  ج،  وفيتامين  أ  فيتامين 
عدم  أّن  إلى  التنبيه  ويجدر  الكاملة،  والحبوب 
يُصعّب  بالفيتامينات  الغنية  األطعمة  تناول 

الشفاء من قرحة المعدة. 
ـ السيطرة على التوتر، فالتوتر يزيد أعراض 
قرحة المعدة سوًءا، وفي هذا السياق يُشار إلى 
الشعور  وراء  الكامنة  األسباب  تحديد  أهمية 
بالتوتر للتعامل معها بطريقة صحيّة، ومحاولة 
التمارين  بممارسة  كذلك  ويُنصح  تجنبها، 
األصدقاء،  مع  الوقت  وقضاء  الرياضية 

والكتابة في المجالت للسيطرة على التوتر. 
التدخين  أّن  تبيّن  فقد  التدخين،  عن  االمتناع  ـ 
يؤثر في الطبقة المبطنة للمعدة بصورة يجعلها 
أكثر ُعرضة لتكوين القرحة، فضاًل عن تسبب 

التدخين بزيادة أحماض المعدة. 
تُسبب  فقد  الكحول،  شرب  عن  االمتناع  ـ 
المبطنة  المخاطية  الطبقة  في  تهيًّجا  الكحول 

للمعدة، ُمسببة حدوث االلتهاب والنزيف. 

النوم،  كاٍف من  قدر  الحصول على  ـ محاولة 
المناعّي  الجهاز  عمل  كفاءة  يُعزز  فالنوم 

وبالتالي يحدّ من التوتر. 
النوم  إلى  الذهاب  قبل  الطعام  تناول  تجنب  ـ 

بفترة قصيرة. 
المعدة،  تُهيّج  التي  األطعمة  تناول  تجنب  ـ 
المعدة  تُهيّج  التي  األطعمة  أّن  العلم  ويجدر 
تختلف من فرد آلخر، ولكن بشكل عام يُنصح 
الُمتبّلة  الحمضية  األطعمة  تناول  بتجنب 

والحاّرة وكذلك الدهنية.
ـ استشارة الطبيب حول تأثير الحليب في قرحة 
تهدئة  على  الحليب  قدرة  من  فالبرغم  المعدة، 
وتزداد  يختفي  ما  سرعان  ولكنه  القرحة،  ألم 
شدة األلم وذلك ألن الحليب يزيد من أحماض 

المعدة.
الوقاية من قرحة المعدة

ـ الحدّ من اإلصابة بالعدوى، فعلى الرغم من 
جرثومة  بها  تنتقل  التي  الطريقة  معرفة  عدم 
أنّها  يُعتقد  أنّه  إال  األكيد،  الوجه  على  المعدة 
قد تنتقل من خالل الطعام والشراب الُملّوثين، 
النظافة  على  بالمحافظة  يُنصح  فإنّه  ولذلك 
أيًضا  التوصيات  ومن  العدوى،  النتفال  حدًّا 
بالماء  اليدين  غسل  على  الحرص  ضرورة 
الطعام  يكون  أن  على  والحرص  والصابون، 

ا بشكٍل جيد.  المتناول مطهوًّ
ـ أخذ الحيطة والحذر عند أخذ مسكنات األلم، 
وفي حال كانت الحاجة تستدعي أخذ الُمسكنات 
المعدة  بقرحة  اإلصابة  فرصة  تزيد  التي 
االحتياطات  باتخاذ  يُنصح  فإنّه  منتظم،  بشكل 
فرصة  تقلل  التي  االحترازية  واإلجراءات 
مع  المسكنات  تناول  على  الحرص  مثل  ذلك، 

الوجبات.
أقل جرعة فعالة من  الطبيب حول  ـ استشارة 
المرجّو،  الهدف  تُحقق  التي  األلم  مسكنات 
واالمتناع عن شرب الكحول، فشرب الكحول 
وأخذ األدوية التي تزيد فرصة اإلصابة بقرحة 

المعدة يؤدي إلى المعاناة منها. 
أدوية  أخذ  ضرورة  حول  الطبيب  استشارة  ـ 
تُثبط أحماض المعدة، مثل مضادات الحموضة 
ذلك  غير  أو  البروتون،  مضخة  مثبطات  أو 

بحسب ما يراه الطبيب المختص مناسبًا.

خلصت دراسة حديثة، أجراها مركز )إم دي 
إلى أن  للسرطان بجامعة تكساس،  أندرسون( 
النظام الغذائي الغني باأللياف يُبِطئ من تطور 

سرطان الجلد.
الجينوم  طب  أستاذة  وارجو،  جينيفر  وقالت 
إن  البحث،  فريق  وقائدة  األورام  وجراحة 
ميكروبات األمعاء تؤثر على االستجابة للعالج 
المناعي، وهو شكل من أشكال عالج السرطان 
حيث يوجه جهاز المناعة للتعرف على الخاليا 
السرطانية، وأن تناول نظام غذائي يركز على 
يعزز  الكاملة  والحبوب  والفواكه  الخضروات 

من هذا العالج.
بسرطان  مصاباً   438 الدراسة  في  وشارك 
منهم  المئة  في   87 نحو  معالجة  تم  الجلد، 
أن  الدراسة  وأظهرت  المناعي،  بالعالج 
األغذية  من  المزيد  تناولوا  الذين  المرضى 
الغنية باأللياف عاشوا لفترة أطول واستجابوا 

بشكل جيد للعالج
وخلصت الدراسة إلى أن زيادة تناول األلياف 
بمقدار خمسة غرامات يومياً ترتبط بانخفاض 
خطر اإلصابة بالسرطان بنسبة 30 في المئة، 

وكذلك خفض نسب الوفاة الناجمة عنه.

حواٍس  خمس  اإلنسان  عند  تعالى  هللا  أوجد 
الخارجية  البيئة  مع  والتفاعل  للشعور  أساسيّة 
األوامر  تنفيذ  في  الجسم  عليها  يعتمد  والتي 
واتخاذ القرارات الُمعيّنة، وجعل عّز وجل لكل 
تتكفل  معينةً  أعضاًء  الحواس  هذه  من  حاسٍة 
بالشكل الصحيح، وهذه الحواس  بإتمام عملها 
العيون  خالل  من  تتّم  التي  البصر  حاسة  هي 
ومساعداتها، وحاسة اللمس التي تتّم من خالل 
وحاّسة  الجلد،  في  الموجودة  الحسية  الخاليا 
الشم  وحاسة  باللسان،  تختّص  التي  التذوق 
التي يختّص بها األنف، وحاسة السمع التي تتّم 

باستخدام األذنين. 
فإن  بالخلل  الحواس  هذه  إحدى  إصابة  عند 
عدم  نتيجة  المشاكل  من  يُعاني  اإلنسان  جسم 
العضو  من  تنطلق  التي  الرسالة  وضوح 
المسؤول عن الحاسة، فهذه الرسالة تصل إلى 
حيث  اإلنسان  عند  التحّكم  مركز  وهو  الدّماغ 
تنقلها األعصاب، ويقوم الدماغ بناًء على ذلك 
انطالق  المناسبة، ولكن عند  األوامر  بإصدار 
أوامر  سيصدر  الدماغ  فإّن  خاطئة  رسالة 

خاطئةً أيضاً. 
مثالً لو تعطلت حاسة التذوق وحاول الشخص 
تناول فلفٍل حار فإّن الدماغ لن يردع الجسم عن 
اإلكثار من تناول هذه المادة ألنه لم تصل إليه 
وهكذا،  حار،  العنصر  هذا  بأن  تخبره  رسالة 
ولكن ما هي األسباب التي قد تؤدي إلى فقدان 
عالجها  طرق  هي  وما  الحواس  هذه  بعض 

وإعادتها إلى العمل بشكٍل سليم. 
فقدان حاستي التذوق والشم تعتبر حاستا الشم 
اإلنسان  تُعطي  التي  الحواس  من  والتذّوق 
فمن  معاً،  مترابطتان  وهما  الحياة،  في  متعةً 
أن  الشخص  يستطيع  التذوق  حاسة  خالل 
الشم  وحاسة  المختلف،  الطعام  بمذاق  يستمتع 
ولكن  الجميلة،  بالروائح  االستمتاع  إلى  تقوده 

على  قادٍر  غير  الشخص  يصبح  فقدانهما  عند 
التمييز بين نكهات الطعام أو الروائح المختلفة، 
وهذا طبعاً يسبب له الكثير من المشاكل حيث 
الطعام  تناول  قادٍر على  الشخص غير  يصبح 

وال معرفة ما يدور حوله من خالل الروائح. 
التذوق  حاستي  فقدان  وراء  األسباب  تختلف 

والشم، ومنها:
ـ تعّرض الرأس إلصابٍة خطيرةٍ. 
ـ التعّرض لمواد كيميائية ضارة.

ـ اإلصابة ببعض األمراض مثل ارتفاع ضغط 
وأمراض  الدرقية،  الغدة  في  ومشاكل  الدم، 

الزكام والجيوب األنفية وغيرها. 

طرق عالج فقدان حاستي التذوق والشم
التذوق  فقدان  مشكلة  عالج  طرق  تختلف   
والشم تبعاً إلى السبب في حدوثها، ومن طرق 

العالج:
قد  التي  األدوية  بعض  تناول  عن  التوقّف  ـ 

تكون هي السبب.
السبب  التي قد تكون هي  ـ معالجة األمراض 
األدوية  وتناول  ومشاكله،  الزكام  عالج  مثل: 
التي تخفّف من أعراضه، وخفض ضغط الدم، 

وعالج اضطرابات الغدة الدرقية.
ـ في بعض الحاالت المرضيّة قد يتطلّب األمر 

المعالجة الجراحية مثل حالة وجود انسداد.

كوباني/ سالفا أحمد ـ استنكر الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات محمد محمود هجوم تركيا اإلرهابي على منزل في مدينة 
بالسير على خطاهم وتحقيق  الشهداء  رفاقه  المنطقة، معاهداً  إرادة شعوب  النيل من  التركي تحاول  إلى أن دولة االحتالل  كوباني، مشيراً 

أهدافهم التي استشهدوا من أجلها. 

محمد محمود: عهدنا النضال والمقاومة حتى الوصول 
ألهدافنا كاملًة

انطالق حملة »بالكردي«
 لتمكين اللغة األم

 القصف والفلتان األمني يودي 
بحياة 205 مدني

لالحتالل  تابعة  ُمسيّرة  طائرات  واستهدفت 
بيمان  شهيد  حي  في  مدنياً  منزالً  التركي 
األول  كانون  الخامس عشر من  في  بكوباني، 
الجاري، استشهد إثر ذلك خمسة مدنيين وجرح 

أربعة آخرين. 
فيان  أوجالن،  نوجيان  من:  كل  هم  والشهداء 
خليل  مرهف  عيسى،  أحمد  روجين  كوباني، 
والجرحى  حسين،  منال  محمد  ووليد  إبراهيم، 
العالج،  يتلقون  الزالوا  المصابين  األربعة 

وحالة البعض منهم ال زالت حرجة. 
ترهيب األهالي وإفراغ المنطقة من سكانها

الرئيس  لصحيفتنا  كان  ذلك  على  وتعليقاً 
إقليم  في  الثورية  الشبيبة  لحركة  المشترك 

تركيا  هجوم  فقال:  محمود  محمد  الفرات 
اإلرهابي على منزل مدني في مدينة كوباني، 
المنطقة،  واستقرار  أمن  لزعزعة  يهدف 
وإفشال مشروع األمة الديمقراطية، تركيا وبعد 
فشلها في تحقيق أهدافها في كسر إرادة الشعب 
الكريال،  ونضال  مقاومة  وبخاصٍة  الكردي، 
ومنعتها  تركيا،  محاوالت  أحبطت جميع  التي 
من إحراز آية تقدم في مناطق تواجدها، تحاول 
اآلن من خالل طيرانها الُمسيّر النيل من إرادة 
واالستقرار  األمن  المنطقة، وزعزعة  شعوب 
سكانها  من  المنطقة  تفريغ  إلى  إضافة  فيها، 

األصليين. 
المحاوالت  تلك  جميع  بالقول:  محمود  وتابع 

الكردي  الوجود  على  للقضاء  تهدف  التي 
وإفشال مشروع األمة الديمقراطية في المنطقة 
باءت بالفشل، بل على العكس تماماً جميع هذه 
المحاوالت زادت من إصرارنا وعزيمتنا على 

مواصلة نهج رفاقنا الشهداء.  
وفي ختام حديثه عاهد الرئيس المشترك لحركة 
الشبيبة الثورية في إقليم الفرات محمد محمود 
رفاق دربه الذين استشهدوا في الهجوم التركي 
حتى  نضالهم  مسيرة  بمواصلة  اإلرهابي، 
الوصول لمرادهم الذي ناضلوا وسعوا جاهدين 

لتحقيقه. 
االستهداف  هو  االستهداف  هذا  إن  يُذكر 
الُمسيّر،  لمدينة كوباني عبر طيرانها  السادس 

في  طيرانها  عبر  سابقاً  استهدفت  قد  وكانت 
الماضي سيارة  الـ20 من شهر تشرين األول 
مدنية، استشهد على إثرها مدنيين وجرح ثالثة 
آخرين بينهم الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة 

االجتماعية في إقليم الفرات بكر جرادى، فيما 
سيارة  أخرى  مرة  أيام  بثالثة  بعدها  استُهدفت 
إثر  استشهد  الديمقراطية  سوريا  لقوات  تابعة 

ذلك ثالثة مقاتلين في قسد. 

وكتّاب  مثقفون  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
وصحفيون من روج آفا عن حملة بعنوان 
»بالكردي«، لتمكين اللغة الكردية في جميع 

مجاالت الحياة.
االثنين 2021/12/27، حملة  يوم  وانطلق 
المثقفين  العديد من  فيها  »بالكردي« شارك 
عاماً   2022 لجعل  والصحفيين،  والكتّاب 

للكتابة والقراءة باللغة الكردية.
وتسعى الحملة إلى تمكين اللغة الكردية في 
نشر  مقدمتها  وفي  الحياة،  مجاالت  جميع 
بهذه  الذاتية  اإلدارة  ومنشورات  قرارات 

اللغة أيضاً.
والجدير بالذكر أن الحملة ستكون عن طريق 

وسائل التواصل االجتماعي.

مركز األخبارـ  بلغت حصيلة القتلى المدنيين 
الذين لقوا مصرعهم جراء تصعيد حكومة 
دمشق والروس ومرتزقة االحتالل التركي 
التصعيد خالل  في منطقة ما تسمى خفض 
مدنياً   164 إحصائية  وفق   2021 عام 
جانب  إلى  وامرأة،  طفل   100 نحو  بينهم 

أكثر من 40 ضحية نتيجة الفلتان األمني.
حكومة  طائرات  غابت  المرصد  وبحسب 
دمشق الحربية والمروحية من أجواء منطقة 
االتفاق  منذ  التصعيد«  »خفض  تسمى  ما 
آذار 2020، إال أن  التركي في  الروسي - 
تنوب عنها في عمليات  الروسية  المقاتالت 
القصف الجوي، إذ بلغ عدد الغارات الجوية 
التي شنتها الطائرات الحربية الروسية أكثر 
شخص   18 بمقتل  تسببت  غارة   562 من 
من  أكثر  وإصابة  أجانب،  مرتزقة  بينهم 

117 شخص.
عمليات  تتوقف  لم   2021 عام  وخالل 
بلغ  حيث  المنطقة،  على  البري  القصف 
عدد القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف 
ألف،   14 نحو  وليزرية  حرارية  روسيّة 
لها  والموالين  دمشق  حكومة  قوات  أطلقتها 
الشام  تحرير  مرتزقة  نفوذ  مناطق  على 
في  منطقة   76 مستهدفة  تركيا،  ومرتزقة 
أرياف حلب وإدلب وحماة والالذقية، وأسفر 
القصف عن مقتل 150 مدني بينهم 60 طفل 

و30 سيدة.
كما قُتل 84 عنصر من قوات حكومة دمشق، 
مرتزقة  بينهم  لتركيا  تابعاً  مرتزقاً  و141 
االشتباكات  في  والتركستان،  األوزبك  من 
والقصف البري واالستهدافات بين الطرفين.

نبو: دعم مقاومة السجون طريق 
كسر عقلّية الفاشّية التركّية

جل آغا تستذكر 52 شهيداً

ظل  في  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
باعتقال  التركية  الفاشية  السلطات  استمرار 
اكتظت  التي  سجونها  في  المناضلين 
التغييب  سياسة  اتباع  ومع  بهم،  جدرانها 
حقوقهم،  أبسط  من  وحرمانهم  الجسدي، 
الجسدي  التعذيب  أنواع  أبشع  وممارسة 
معنوياتهم  كسر  بهدف  بحقهم  والنفسي 
وثنيهم عن المقاومة تتزايد النداءات إلدانة 
والمعاملة  المعتقلين،  بحق  السجون  جرائم 
يمارسها  التي  والالأخالقية  الالإنسانية 

جالدوهم في سجون الفاشية التركية.
معاملة استثنائية وظروف سيئة للغاية

المشتركة  الرئاسة  نائب  عبّر  الصدد  وبهذا 
عن  لصحيفتنا  سبي  كري  مقاطعة  لمجلس 
ضرورة تكثيف النداءات على كافة األصعدة 
لدعم مقاومة المعتقلين، وإبراز ما يواجهونه 
وأوضاع  وجسدية،  نفسية  ضغوطات  من 
استشهاد  في  سبباً  كانت  للغاية  سيئة  صحية 

الكثير منهم.
لمقاومة  تضامنه ومساندته  نبو عن  وأعرب 

مبيناً  التركية،  السجون  داخل  المعتقلين 
وإجحاف،  ظلم  من  يعانون  المعتقلين  أن 
غياب  ظل  في  بحقهم  وحشية  وممارسات 
الدولية  العفو  ومحاكم  اإلنسانية،  المنظمات 
التي بدورها تمهد للفاشية ممارسة اضطهادها 

بحق أبنائنا المعتقلين.
ولم  الرأي،  معتقلو  هم  أبناؤنا  نبو:  وأوضح 
يمارسوا أي عنف ولم يدعوا إليه، فقط طالبوا 
إنسانياً  معاملتهم  وبوجوب  شعوبهم،  بحقوق 
وهذا كان سبباً للفاشية العتقالهم بشكٍل تعسفي 
قانوني،  إجراء  دون  أو  مشروع  سبب  دون 
العالم  عن  معزولة  أماكن  إلى  أُِخذوا  حيث 
الجسدي  التعذيب  بحقهم  ويمارس  الخارجي 
في  وضعهم  وتم  المعاملة،  سوء  من  وغيره 

السجون االنفرادية لفترات طويلة«.
اآلن  دراية  على  بالقول: »نحن  نبو  وأردف 
أعلنوا اإلضراب  قد  أشهر  ومنذ  معتقلينا  أن 
عن الطعام في إشارة منهم إلى عدم الرضوخ 
والخنوع أمام ممارسات الفاشية، واإلصرار 
الرأي دون  التعبير عن  التمسك بحرية  على 

قيد أو شرط«.
ممارسة ضغوطات إلطالق سراح المعتقلين

الدولية  العفو  منظمة  الى  نداًء  نبو  ووّجه 
سجون  في  التعسفية  للممارسات  حد  لوضع 
الفاشية وعلى رأسها المرتزقة التابعة للدولة 
للتعذيب  حد  وضع  إلى  دعا  كما  التركية، 
مع  بالتواصل  لهم  والسماح  المعاملة  وسوء 
ذويهم بشكل عاجل والسماح للطواقم الطبية 
بالكشف عن حالتهم الصحية بعد دخولهم في 
اإلضراب عن الطعام، كما دعا إلنشاء هيئات 
إلى  منتظمة  بزيارات  للقيام  مستقلة  مراقبة 
السجون، وإجراء محاكمات عادلة في أقرب 

وقت وإطالق سراحهم.
أن  وجوب  على  حديثه  نهاية  في  نبو  وشدد 
على  ضغوطاً  الدولي  المجتمع  يمارس 
العزلة  لفك  التركية  الفاشية  السلطات 
المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن ورفاقه 
بممارسة  لمحاميهم  والسماح  المعتقلين، 
عملهم، واالطمئنان على أوضاعهم الصحية 

التي بدأت تتدهور في اآلونة األخيرة.

جل آغا / مثنى المحمود -  نظم مجلس عوائل 
شهداء بلدة جل آغا استذكاراً لمجموعة من 
شهداء البلدة الذين ضحوا بدمائهم من أجل 
حرية بالدهم، أُقيم في المركز الثقافي للبلدة.

تركيا العدو األول لشعوب المنطقة
أرواح  على  صمت  بدقيقة  االستذكار  بدأ   
الشهداء، تلي ذلك قراءة أسماء الشهداء الذين 
وصل عددهم إلى اثنين وخمسين شهيداً، بعد 
االنتهاء من قراءة األسماء ألقى اإلداري في 
جاء  كلمة  الرحيم  عبد  محمد  ديرك  منطقة 
فيها: إن الدولة التركية عدوة لشعوبنا، وهذا 
قديم  منذ  ديدنها  هو  تركيا  تلعبه  الذي  الدور 
تزال  ال  اليوم  إلى  التاريخ  بدء  منذ  الزمن، 
الديمقراطية  أشكال  لكل  األول  العدو  تركيا 
ليس في شمال شرق سوريا فقط، إنما في كل 

أنحاء العالم.
وتابع عبد الرحيم: هجمات االحتالل التركي 
لتصدير  محاولة  هي  زركان  مناطق  على 
والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية  أزماتها 
يضاف إلى ذلك إسكات صوت الحق واعتقال 

الصحفيين واإلعالميين الذين يكشفون زيف 
تركيا ودعمها لإلرهاب، لكن اليوم أصبحت 
األنظمة العربية على دراية أكيدة لدعم تركيا 
لذا  داعش،  وأولها  أشكاله  بجميع  لإلرهاب 

بات العالم كله يعرف ما هي حقيقة تركيا.
واختتم محمد عبد الرحيم حديثه بقوله: تستمر 
ممارسات تركيا وحلفائها وتصل إلى إغالق 
المعابر كما فعلت حكومة الحزب الديمقراطي 
بجانب  تقف  التي  باشور،  في  الكردستاني 
تركيا اإلرهابية، لذا يجب علينا التكاتف حول 
اإلدارة الذاتية ودعمها تجاه جميع محاوالت 
غير  اإلدارة  أن  الشعب  وإيهام  بها  اإلطاحة 

قادرة على تأمين مستلزمات الشعب.
فقال:  هدو  حسين  الشاعر  تحدث  ذلك  وبعد 
»في البداية الرحمة والخلود لشهدائنا األبرار 
آباء  وإلى  أوجالن  هللا  عبد  للقائد  والحرية 
وأمهات الشهداء، إن هللا يقول أرواح الشهداء 
الجنة،  في  تسرح  خضر  طيور  جوف  في 

لذلك ال تحزنوا بل افرحوا لمكانة أبنائكم«.
باللغة  إحداهما  قصيدتين  بإلقاء  بعدها  قام   

الكردية والثانية باللغة العربية.
 ومن ثم تم عرض صور الشهداء مع األغاني 
الوطنية على شاشة تلفزيونية، وبعد ذلك أُعيد 
زينوا  الذين  لذويهم  الشهداء  صور  تسليم 
وحدة  جّسد  الذي  بحضورهم،  االستذكار 

الشعب ومحبته لشهداء الواجب الوطني.
 واختتم االستذكار ببيان تلته المواطنة هاجر 
عوائل  من  اآلالف  باسم  فيه:  جاء  الحسين 
الشهداء نُدين ونستنكر الهجمات التركية على 
على  العشوائي  والقصف  زركان،  مناطق 
بيوت المدنيين في األسدية و كوباني وغيرها 
أن  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  من 
أبناء  هم  اإلرهابية  العمليات  هذه  ضحايا 
العُّزل،  والنساء  األطفال  من  وجلهم  وطننا 
ونجدد اليوم عهدنا مع شهدائنا األبرار ونقول 
القائد  ونهج  نهجكم  على  سائرون  إننا  لهم: 
مقدساتنا  كل  عن  وسندافع  أوجالن  عبدهللا 
وسريان  وعرب  كرد  من  شعوبنا  بجميع 

وأرمن وآشوريين وإيزيديين .
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روناهي/ قامشلو ـ لن ينسى أحد تاريخ التاسع من شهر تموز عام 2021، يوم بدأت منافسات أول دوري لكرة القدم للسيدات على المالعب 
المكشوفة والكبيرة بـ 11 العبة في إقليم الجزيرة بمشاركة ستة نوادي، ونستطيع القول بأنه عام تاريخي، وسوف ُيخلّد في ذاكرة الجميع بشمال 

وشرق سوريا.

قامشلو/ جوان محمدـ  نقترب من وداع عام آخر، والذي لم يكن مختلفًا كثيراً عن األعوام السابقة إال ببعض المناسبات، وما زلنا نكتب عن أحالمنا 
كل عام، وتتسابق األيام وتمر بسرعة البرق، وفجأة نجد أنفسنا نوّدع عامًا ونستقبل آخر، وكأن الكثير من الصور لم تتغير.

عام 2021... بحروف من ذهب دّونت لعبة كرة القدم للسيدات 
بإقليم الجزيرة اسمها في التاريخ

كتبنا وما كتبنا يا خسارة ما كتبنا... أحالمنا للعام الجديد

الجزيرة،  إقليم  ال يصعب شيء على العبات 
قيام  بعد  سوريا  في  البطوالت  بدأن  من  فهن 
الثورة عام 2011، وتشكل أول فريق نسائي 
ُمرخص عام 2016 عبر سيدات نادي قامشلو، 
األول  الدوري  لقب  أنفسهن من حصدن  وهن 
عام 2017،  المغطاة  المالعب  على  الرسمي 
المالعب  على  دوري  أول  حققن  وأنفسهن 
ـ   2020 لموسم  هذا  أقيم  والذي  المكشوفة 
2021، ولكن باسم سيدات األسايش بعد توقف 

نشاط نادي قامشلو.
في هذا العام أقام االتحاد الرياضي أول دوري 
لسيدات كرة القدم على المالعب المكشوفة وبـ 
11 العبة، ومباراة االفتتاح أُقيمت على أرضية 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
بينما باقي المباريات أُقيمت على أرضية ملعب 
الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وشارك فيها أندية: 
األسايش ـ أهلي عامودا ـ بيمان ـ فدنك ـ قنديل 

ـ الطريق.
من  العبات  أربع  شاركت  الدوري  هذا  وفي 
بيمان  سيدات  مع  ولعبن  الجزيرة  إقليم  خارج 
نادية  ـ  رمضان  رشا  ـ  الملحم  خزامة  وهن: 

عساف ـ هيا حلبي.
رغم أن التجربة كانت تقام للمرة األولى لبعض 
جيداً  المستوى  كان  عام  بشكٍل  ولكن  النوادي 
مباريات  مثل  نارية  كانت  المباريات  وبعض 
وأهلي  واألسايش  وبيمان  األسايش  سيدات 

عامودا وبيمان وأهلي عامودا.
نستطيع أن نسمي الدوري بأنه خطوة تاريخية 
وشارك في عملية نجاحه الجميع بدون استثناء 

واستطاعت  كبيراً،  جماهيرياً  صدًى  والقى 
سيدات األسايش حصد اللقب برصيد 13 نقطة 
حيث كان نظام الدوري يعتمد على اللعب من 
مرحلة واحدة بطريقة الدوري ومن يحقق أكثر 
وحققت  اللقب،  على  يحصل  النقاط  من  عدد 
سيدات األسايش اللقب كما ذكرنا برصيد 13 
بالمركز  عامودا  أهلي  سيدات  وجاءت  نقطة 
بيمان  سيدات  نقطة، وثالثاً  الثاني برصيد 11 

بعشر نقاط.
وكانت مراسم التتويج على الشكل التالي:

ـ كأس المركز األول: سيدات األسايش.
ـ كأس المركز الثاني: سيدات أهلي عامودا.

ـ أفضل العبة في الدوري: آهين محمد العبة 
نادي األسايش.

ـ هدافة الدوري: آية محمد العبة نادي األسايش 
برصيد ثماِن أهداف.

ـ أفضل العبة في المباراة الختامية: سمر شيخ 
بكر العبة نادي أهلي عامودا.

منال  الختامية:  المباراة  في  العبة  أفضل  ـ 
حاجي العبة نادي أهلي عامودا.

نادي  علي  همرين  مرمى:  حارسة  أفضل  ـ 
أهلي عامودا.

ـ النادي المثالي: فدنك.
ـ أفضل وسيلة إعالمية: صحيفتنا “روناهي”.

ـ  األسايش  الستة:  المشاركة  لألندية  دروع  ـ 
أهلي عامودا ـ فدنك ـ قنديل ـ الطريق ـ بيمان.

جاء  “روناهي”  صحيفتنا  تكريم  بخصوص 
تغيّب  بدون  المباريات  لكافة  تغطيتها  بعد 

وكانت الوسيلة اإلعالمية الوحيدة التي واكبت 
واستعدادات  والدوري  القرعة  اجتماعات 
إقليم  األندية لهذا الدوري األول من نوعه في 

الجزيرة وشمال وشرق سوريا.
قد يتساءل البعض لماذا نُسمي الخطوة تاريخية؟ 
بغياب  أولها  األسباب  للكثير من  ذلك  نعتبرها 
مثل  الدوري،  أقيم  المناسبة  والمالعب  الدعم 
البلدان في  الكثير من  في  يقام  لم  الدوري  هذا 

الشرق األوسط والعالم أيضاً.
ميزانية  فال  أنفسها  على  تعتمد  اإلدارات 
قبل  من  اآلن  حتى  المرأة  لرياضة  مخصصة 

اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وهذه 
والتنمر  المعوقات  كل  رغم  استمرت  األندية 
ورفض  ومعارضة  الالعبات  على  البداية  في 
للمالعب،  بناتهم  إلرسال  األهالي  من  الكثير 
ولكن بإصرار المدربين واإلداريين والالعبات 
وإقامة  بناتهم،  دعموا  الذين  األهالي  وبعض 
البطوالت من قبل االتحاد الرياضي، استطاعت 

لعبة كرة القدم للسيدات االستمرار إلى اآلن.
المتوفرة  اإلمكانات  بحسب  الرياضي  االتحاد 
اللعبة  هذه  ألن  كاٍف  غير  ولكنه  الدعم،  يُقدم 
فالتمرين  المصاريف  من  الكثير  تتطلب  باتت 

الكثير، وحتى كما نشاهد بسبب  يُكلف  الواحد 
غياب الدعم المطلوب سيدات قامشلو أصبحَن 
براتي  وسيدات  أخرى،  أندية  بأسماء  يلعبن 
وسري كانيه لم يُكملن المسيرة، ومثلهن سيدات 

جودي هذا العام لم يشاركن بالدوري.
المالعب  على  كأس  أول  منافسات  وأقيمت 
المكشوفة أيضاً وشاركت سيدات سبعة نوادي 
الحسكة  شبيبة  سيدات  وشاركن  بالمسابقة 
بجانب النوادي السيدات الست اللواتي شاركن 
أهلي  سيدات  وحققن  الدوري،  بطولة  في 
عامودا اللقب بعد فوزهن في المباراة النهائية 

على سيدات بيمان بهدف دون رد.
فقد  تاريخي  عام  بأنه  كالمنا  يؤكد  ما  ولعَل 
من  وأغلبهن  آفا  روج  من  العبات  حققت 
األسايش  باسم  لِعبن  واللواتي  قامشلو،  سيدات 
هذا الموسم، لقب الدوري السوري لكرة القدم 
موسم  الخابور  باسم  الثانية  بنسخته  للسيدات 
2020 ـ 2021، وهو دوري يقام تحت مظلة 
التابع  القدم  لكرة  السوري  »العربي«  االتحاد 
فقد  األولى  النسخة  وحتى  دمشق،  لحكومة 
حققته سيدات عامودا موسم 2019 ـ 2020، 
ولكن لم تأتي سيدات الناديين الخابور وعامودا 
الدوري  الثالثة من  النسخة  بنتائج مرضية في 
الظروف  ولكن   ،2022 ـ   2021 موسم 
أسباب  أهم  الدعم من  المباريات وقلة  وضغط 
بالنسختين  مقارنةً  المرضية  غير  النتائج  هذه 
الجزيرة  إقليم  العبات  تبقى  ولكن  السابقتين، 
بطالت سوريا بامتياز وحققن األلقاب وناهضن 
التنمر والتعليقات الساخرة ليصلن إلى األلقاب 

واالفتخار بهن في الداخل والخارج.

بعض األحيان قد نفهم بأن حتى الحلم قد يُمنع 
بصالة  نحلم  قلنا  لو  الضير  فما  أيضاً،  علينا 
في  األلعاب  لمختلف  مواهبنا  تزينها  رياضية 
عام  في  تتجهز  بأن  وعود  وصلتنا  قامشلو؟ 
2022، وسيكون إنجازاً مثالياً في حال حصل 
مدينة  كل  في  نريد  قلنا  لو  العيب  وما  كذلك، 
موريتاني؟  واقعنا  قال  ومن  ُمعشباً؟،  ملعباً 
السوري،  المنتخب  هزمت  موريتانيا  فحتى 
وبات يدرك الصغير قبل الكبير حجم األموال 
التي ُصرفت في رياضتنا بغير مكانها، ومثال 
صغير كم ُصرف إلعادة تأهيل عدة مالعب؟ 
وفي النهاية نجد كل تلك األموال ذهبت في مهب 
شرموال  ملعب  منها،  كثيرة  واألمثلة  الريح، 
بالشكل،  فقط  المالعب  يشبه  الذي  بعامودا، 
من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  إلى  باإلضافة 
للصيانة  يخضع  زال  ما  والذي  بقامشلو  آذار 
ما بين الحين واآلخر، رغم هو اآلن في أحسن 
حاالته وأصبح أفضل مما كان عليه قبل حوالي 
السنتين، فهل يستطيع أحد أن يكشف لنا كم من 
األموال ُخصصت فقط لصيانة هذين الملعبين؟ 

ولم نجد النتائج المرجوة بعد؟.
أليس من حقنا أن نحلم؟ بمنتخب لسيدات كرة 
ليمثلن  الجزيرة  إقليم  في  العباتنا  يجمع  القدم 
والخارجية؟،  الداخلية  البطوالت  في  اإلقليم 
هو  قلنا  وعندما  الرجال،  صعيد  على  ومثله 
بدأت  أن  إال  نرى  فلم  المناسبات،  منتخب 
في  الحمراء  الخطوط  تعدينا  وكأنه  الهجمات، 
حقائق  سردنا  بأننا  يعلمون  ال  ولكن  البالد!، 

التخفّي  يجوز  وال  أحد،  على  يخفى  ال  وواقع 
دائماً وراء قناع صك الوطنية، عالوة على أن 
بشتم  نقم  ولم  باستمراره  طالبنا  المنتخب  هذا 
أحد، فقط مطلبنا أن يكون خير ممثل لإلقليم؛ 
المنتخب  دعوة  يتم  مناسبة  أي  قيام  عند  ألنه 
بالشكل  يستعد  ال  فهو  وهكذا  أيام  بعدة  قبلها 
المطلوب؛ ألن الالعبين يجب أن يتدربوا لفترة 
بينهم،  سوياً حتى يصبح هناك تجانس وتفاهم 
والدليل في آخر مباراة كرنفالية خسارة منتخب 

إقليم الجزيرة.
بتحقيق  نطالب  مثالً  مستحيلة،  ليست  أحالمنا 

االستعانة  بدون  العمرية  الفئات  في  األلقاب 
زحل،  كوكب  في  النفوس  مدير  هواش  بأبو 
تُليق  كؤوس  فيها  الطاولة  لكرة  بطولة  وإقامة 
بالمقام، ودعم رياضات غير كرة القدم بالشكل 
وطابات  بلوزات  عدة  بمنح  وليس  المطلوب، 

وصورني »أنا مش منتبه«.
أحالمنا أال نخضع ألي نادي مهما كان مدعوماً 
وأن يسري النظام الداخلي على الجميع بدون 
وفي  قراراً  الصباح  في  نرى  وأال  استثناء، 

المساء يُلغى!.
أحالمنا أن نشهد عدة بطوالت لكل لعبة وليس 

مرة.  سنة  كل  زورني  مبدأ  على  بطولة  فقط 
نحلم ببطولة لكرة السلة فيها المشاركة متعددة 

وليس فقط تماشياً مع شروط الترخيص.
وعلى الحال نفسه؛ نحلم بطولة للكرة الطائرة 
وجلب  الترخيص  شروط  الستفاء  فقط  ليس 
العبين يدخلون من الباب ويهربون من الشباك.
وأبطال  ببطالت  يُليق  تكريماً  نشهد  بأن  نحلم 
صعيد  على  ميداليات  جلبوا  فهم  التايكواندو 

العالم.
للدراجات  فريق  أول  هو  الحلم  تخطى  وما 
الكابتن  بقيادة  سوريا  وشرق  بشمال  الهوائية 

ميديا غانم وأخذ صدًى عالمياً، حيث نشر عنه 
وسائل  من  العشرات  وقائدتها  الحملة  وعن 
اإلعالم المحلية والعالمية، وكنا نحلم أن نشهد 
غير  من  ودعمه  الفريق  بهذا  أكثر  اهتماماً 

االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.
الجهات  دعم  نشهد  أن  أحالمنا  من  إن  نعم، 
النسائية لفريق »بدي بسكليت« والخروج من 
واين  فالعقيد  صوتنا،  وأنتن  الشعارات  عباءة 
ماروتو المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي 
»بدي  فريق  وشكر  غرد  والعراق  سوريا  في 
ثقيلة  كانت  التغريدة  حتى  وأنتن  بسكليت« 

عليكن.
العام في  الرياضي  يتشكل االتحاد  أحالمنا أن 
شمال وشرق سوريا، وأن يضع صوب عينيه 
لرياضة  ميزانية  وتخصيص  المنشآت  أوالً 

المرأة.
وال نستطيع نكران بأن بعض األحالم تحققت 
على  للسيدات  القدم  كرة  دوري  إقامة  مثالً 
المالعب المكشوفة وبـ 11 العبة لعلها خطوة 
الجديد  للعام  خير  بادرة  تكون  وقد  تاريخية، 
الذي سوف نستقبله بعد عدة أيام، ولكن بنفس 
من  بكنوزنا  نفرط  بأن  الخوف  ينتابنا  الوقت 
وآهين  آية  الجديد  العام  في  ونشهد  الالعبات، 
يوقّعن  وإلخ...  ورهف  وسمر  ومنال  وهلز 
على عقود الوحدة وفيروزة وعمال السويداء، 

ويصبح كل ما حلمنا به مجرد كوابيس.   

اعتقال سوري بفرنسا ُيشتبه بتزويده دمشَق مكونات 
أسلحة كيميائية

إنقاذ العشرات من المهاجرين 
في البحر المتوسط

ع سلطات  البرهان يوسِّ
المخابرات السودانية

مركز األخبار ـ وجهت باريس تهمة التواطؤ 
حرب  وجرائم  اإلنسانية،  ضد  جرائم  في 
بتزويده  لالشتباه  اعتقل  سوري،   – لفرنسي 
دمشق عبر شركة شحن يملكها، مكونات يمكن 
كيميائية،  أسلحة  لتصنيع  بعضها  استعمال 
عن  الفرنسية  الصحافة  وكالة  نقلته  ما  وفق 
من  مقرب  وآخر  قضائي  أحدهما  مصدرين، 

الملف.
والمتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، 

توقيفه جنوب فرنسا، وأوضح مصدر  تم  وقد 
في  أنه  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  قضائي 
نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه 
ضد  جرائم  الرتكاب  »التآمر  تهم  خصوصاً 
اإلنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد اإلنسانية، 
رهن  ووضع  حرب«  جرائم  في  والتواطؤ 

الحبس االحتياطي.
وذكر هذا المصدر أن الوقائع التي يالحق على 
خلفيتها، بدأت في آذار 2011 مع بدء األزمة 

الثاني  كانون  حتى  واستمرت  سوريا،  في 
2018 وحزيران 2019 باختالف الجرائم.

الرجل  حول  فرنسا  في  التحقيقات  بدأت 
الفرنسي - السوري عندما تم إدراجه في عام 
على  يملكها  التي  الشحن،  شركة  مع   2016
المسؤولة  األمريكية،  للخزانة  السوداء  القائمة 
الشركة  أن  في  ويشتبه  المالية،  العقوبات  عن 
شحنت بضائع لدعم نظام الرئيس بشار األسد 

في انتهاك للحظر الدولي.

مركز األخبار ـ أكدت منظمة ألمانية إنقاذها 
لنحو مائة شخص في عرض البحر األبيض 
العدد  ليصل  واحد،  يوم  خالل  المتوسط، 
شخصا،   450 لنحو  السفينة  متن  على 
وحسب بيانات األمم المتحدة فإن أكثر من 
المتوسط  1500 شخص، توفّوا غرقا في 

خالل عام 2021.
وقالت منظمة “سي ووتش” الخاصة لإلنقاذ 
من 100  يقرب  ما  أنقذت  إنها   ” البحري: 
مهمتها  في  المتوسط،  البحر  في  شخص 

الخامسة خالل ثالثة أيام.
العاصمة  من  تتخذ  التي  المنظمة،  وتابعت 
إن  تويتر:  عبر  لها  مقرا  برلين  األلمانية 
كانت  والدتها،  موعد  اقترب  حامل  امرأة 
حاليا  الطاقم  ولدى  إنقاذهم،  تم  من  بين  من 
ما يقرب من 450 شخصا على متن السفينة 
قوارب  من  إنقاذهم  م  3″ت  ووتش  “سي 
على  طفل  أصغر  عمر  ويبلغ  المهاجرين، 

متن السفينة 14 يوما.
األحد  يوم  اإليطالي  السواحل  خفر  وأفاد 
عملية  بعد  أنه   2021 األول  كانون   26
يقل  قارب  تم رصد  يومين،  استمرت  بحث 

جنوبي  كروتوني  ساحل  على  مهاجرين 
مكان  إلى  شخصا   27 نقل  تم  وقد  إيطاليا، 

آمن.
المهاجرين،  من  العديد  وجهة  إيطاليا  وتعدّ 
ما  غالبا  والذين  بالقوارب،  يسافرون  الذين 
إلى  رحلتهم  في  إفريقيا  شمال  من  ينطلقون 
في  المهاجرون  ويطمح  األوروبي،  االتحاد 
المكتظة  القوارب  لكن  هناك،  أفضل  حياة 
كثيرا ما تواجه مشاكل، وتتعرض لحوادث 

في البحر المتوسط.

مجلس  رئيس  أصدر   - األخبار  مركز 
عبد  ركن  أول  الفريق  السوداني،  السيادة 
الفتاح البرهان »أمر طوارئ« قضى بإعادة 
عقب  ُسحبت  المخابرات،  لجهاز  سلطات 

عزل اإلخوان.
المنشور على صفحة  الطوارئ  أمر  وحمل 
بتويتر،  السودانية  العامة  المخابرات  جهاز 
سلطات  تفويض  بمنح  والخاص   )3( الرقم 

القبض على األشخاص، ومنح حصانات.
ونص األمر على منح القوات النظامية ومن 
)اعتقال  سلطات  المخابرات  جهاز  بينها 
األشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات 
وغيره،  األموال  على  الحجز  والمنشآت، 

حظر أو تنظيم حركة األشخاص(.
أي  اتخاذ  عدم  على  األمر  اشتمل  كما 
إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية، 
وحماية  الطوارئ  قانون  تنفيذ  تتولى  التي 
في  المعلن  1997م،  لسنة  العامة  السالمة 
الدستوري  المرسوم  وفق  2021م  أكتوبر 

رقم 18.
الطوارئ  حالة  بانتهاء  األمر  مدة  وتنتهي 
المعلنة بالبالد، وفق التعميم المنشور بصفحة 

المخابرات السودانية.
ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 2019، 
جهاز  إصالح  على  السودانية  القيادة  تعمل 
المخابرات، الذي أسسه نظام اإلخوان مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، إذ تم تغيير اسمه 
من »جهاز األمن والمخابرات الوطني« إلى 
البرهان  قرار  ويأتي  العامة،  »المخابرات 
يعيشه  حاد،  سياسي  اضطراب  وقع  على 

السودان إثر استمرار االحتجاجات بالبالد.

نائبة الرئيس األمريكي: اعتداء روسيا على 
أوكرانيا سُيواجه بعقوبات غير مسبوقة

170 مليار دوالر كلفة الكوارث 
المناخية في 2021

مركز األخبارـ  هددت نائبة الرئيس األمريكي 
إس”  بي  “سي  قناة  عبر  هاريس،  كاماال 
عقوبات  تواجه  قد  روسيا  أن  التلفزيونية، 
جديدة في حال تصعيد الوضع، والتعدي على 

سيادة أوكرانيا.
وقالت هاريس ردا على سؤال، عما إذا كانت 
خالل  أوروبا  في  ستبدأ  الساخنة”  “الحرب 
روسيا،  مع  مباشرة  “نتحدث  قليلة:  أسابيع 
تتعدى  أن  يجب  ال  روسيا  أن  جدا  ونوضح 
على سيادة أوكرانيا، وأننا سندافع عن سيادة 
مستعدة  أنها  أوضحت  واشنطن  أراضيها، 
لها  يسبق  لم  روسيا(  )على  عقوبات  لفرض 

مثيل.
وفي الوقت ذاته، أعلنت نائبة وزير الخارجية 
األمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نوالند، 
أيضا عن إمكانية اتخاذ خطوات جديدة ضد 

روسيا.
وقالت فيكتوريا في كييف: “نحن حاسمون في 
رسالتنا إلى موسكو، أنهم إذا حذوا خطوات 

واستخدموا  أوكرانيا،  استقرار  لزعزعة 
قواتهم للعدوان على أوكرانيا، فستكون هناك 
لم  وعقوبات  خطيرة،  اقتصادية  خطوات 

تحدث في الماضي”.
دونباس  بشأن  المفاوضات  أن  وأضافت 
وصلت إلى طريق مسدود، وأشارت إلى عدم 
االمتثال للعديد من النقاط من اتفاقات مينسك، 
أن  نوالند  فيكتوريا  أعربت  ذاته،  الوقت  في 
المتحدة يمكن أن تساهم في تسوية  الواليات 

الصراع في شرق أوكرانيا.
وفي منتصف كانون األول/ ديسمبر، نشرت 
معاهدة  مسودة  الروسية  الخارجية  وزارة 

حلف  مع  واتفاقية  المتحدة،  الواليات  مع 
شمال األطلسي، تم نقلها بالفعل إلى واشنطن 
وحلفائها، وفي إحدى نقاط المشروع، تقترح 
موسكو أن يقدم حلف الناتو ضمانات لروسيا، 
من شأنها استبعاد المزيد من تقدم الحلف في 
االتجاه الشرقي، على وجه الخصوص، إلى 

أراضي أوكرانيا.
مرارا  بوتين  فالديمير  الرئيس  أكد  كما 
الشرق،  باتجاه  الناتو  توسع  أن  وتكرارا، 
يمثالن  هناك  الهجومية  األسلحة  ونشر 

خطوطا حمراء لموسكو.
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  وأشار 
من  يزيد  الناتو،  حلف  أن  إلى  الفروف، 
إمداد كييف باألسلحة، كما أن عدد المدربين 
أن  منوها  أوكرانيا،  في  زاد  قد  الغربيين 
األوكرانية  السلطات  يدفع  أن  يمكن  هذا 
تهديدا  يخلق  ما  عسكرية”،  “مغامرات  إلى 

مباشرا ألمن روسيا.

المناخية  الكوارث  تسببت  ـ  األخبار  مركز 
بأضرار  العام،  هذا  تكلفة  األعلى  العشر 
دوالر،  مليار   170 من  أكثر  قيمتها  بلغت 
مقارنة  دوالر،  مليار  قدرها 20  بزيادة  أي 
بعام 2020، وفق ما كشفت منظمة خيرية 

بريطانية يوم االثنين 2021/12/27.
إيد«  »كريستشان  منظمة  تحسب  عام  وكل 
عن  المترتبة  التكلفة  بريطانيا  في  الخيرية 
الكوارث المناخية، مثل الفيضانات والحرائق 
وموجات الحر، باالستناد إلى شركات التأمين 

وتقارير النتائج.
أن  إلى   2020 عام  المنظمة  وتوصلت 
العالم،  في  تكلفة  األعلى  العشر  الكوارث 
تسببت بخسائر بقيمة 150 مليار دوالر، ما 
العام،  هذا  المائة  في   13 بنسبة  زيادة  يعني 

وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت »كريستشان إيد« إلى أن هذا المنحى 
الذي  المناخي  التغيّر  آثار  التصاعدي يعكس 
الكوارث  أن  مضيفة  اإلنسان،  به  تسبب 
العشر األولى أدت أيضاً إلى مصرع 1075 
شخصاً على األقل وتشريد نحو 1.3 مليون 

من منازلهم.
شرق  ضرب  الذي  إيدا،  إعصار  وجاء 
القائمة، باعتباره  الواليات المتحدة في أعلى 
الكارثة األعلى تكلفة في عام 2021، حيث 

بلغت نحو 65 مليار دوالر،  تسبب بخسائر 
وبعد ضربه لويزيانا في نهاية شهر آب، شق 
طريقه شماالً وتسبب بفيضانات غير مسبوقة 

في مدينة نيويورك، والمناطق المحيطة بها.
ويلي إيدا على القائمة فيضانات ألمانيا وبلجيكا 
بلغت خسائرها 43  التي  تموز،  في  المميتة 

مليار دوالر.
في  الشتوية  والعواصف  البرد  موجة  أما 
تكساس، التي دمرت شبكة الكهرباء الضخمة 
مليار   23 خسائرها  بلغت  فقد  الوالية  في 
دوالر، تليها فيضانات مقاطعة خينان الصينية 

في تموز التي كلفت نحو 17.6 مليار دوالر.
وتشمل الكوارث األخرى، التي خلفت خسائر 
وموجة  كندا  فيضانات  الدوالرات  بمليارات 
وإعصار  فرنسا  في  الربيع  بأواخر  الصقيع 

ضرب الهند وبنغالديش في أيار.
بشكل  تغطي  تقييماته  أن  إلى  التقرير  ولفت 
أساسي الكوارث المناخية في البلدان الغنية، 
من  إنه  إذ  أفضل،  تحتية  بنية  تملك  التي 
عن  الناجمة  المالية  الخسائر  تقدير  الصعب 

الكوارث في البلدان الفقيرة.
فيضانات  ذلك  على  مثاالً  المنظمة  وأعطت 
على  آثارها  انعكست  التي  السودان،  جنوب 

نحو 800 ألف شخص.
وأشار البيان الصحافي للتقرير إلى أن بعض 
الكوارث المناخية األكثر تدميراً عام 2021 
مساهمتها  كانت  التي  الفقيرة  الدول  ضربت 

في التسبب بالتغير المناخي أقل بكثير.
وفي منتصف ديسمبر )كانون األول(، قدّرت 
في  تأمين  إعادة  أكبر شركة  »سويس ري« 
العالم، أن الكوارث المناخية تسببت هذا العام 

بأضرار بقيمة 250 مليار دوالر.
 24 بنسبة  زيادة  يمثل  الرقم  هذا  إن  وقالت 
التي  والتكلفة  الماضي،  العام  عن  المائة  في 
رابع  هي  وحده  التأمين  قطاع  على  ترتبت 

أعلى تكلفة منذ عام 1970.
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قامشلو/ رفيق إبراهيم ـ لم يحمل عام 2021 الكثير من المفاجآت سياسيًا، ولم تتغير الكثير من المعطيات على الخريطة المحلية أو الشرق 
الدولي والشعوب معلقة كاألزمة  المجتمع  التي تهم  القضايا،  العديد من  بقيت  باستثناء ما حدث في أفغانستان، حيث  العالم،  أو  أوسطية 

السورية، والتدخالت التركية في العديد من دول المنطقة والعالم.

المحتل التركي يستهدف كسر إرادة الشعوب 
بهجماته االحتاللية

الهجمات التركية واعتراف كتالونيا باإلدارة الذاتية الحدث 
األبرز محليًا.. فما أبرز األحداث كردستانيًا وعالميًا..؟!

دجوار أحمد آغا

بداية التدخل الرتيك

منذ بدايات األزمة السورية، نتذكر جميعاً كيف 
والمساند  الداعم  وكأنه  أردوغان،  نظام  ظهر 
ضد  االحتجاجات  بداية  في  السوري  للشعب 
النظام السوري، وبالفعل قدم الدعم والمساعدة، 
للذين بدؤوا استخدام مصطلح الثورة، ويدعون 
أيضاً  النظام  دفع  الذي  األمر  النظام،  اسقاط 
سراح  فأطلق  اللعبة،  هذه  في  الدخول  إلى 
اآلالف من المعتقلين لديه من جماعة اإلخوان 
المتشددة  األصولية  والجماعات  المسلمين، 
االحتجاجات  هذه  عسكرة  وتمت  األخرى، 
السلمية من خالل ذلك، فبدأت مسألة ما يُسمى 
بالظهور  السوري  الجيش  عن  »االنشقاقات« 
أهلية  حرب  ساحة  سوريا  وأضحت  للعلن، 
»عاصمة  تُسمى  حمص  وقتها  كانت  مدمرة، 
بأن  صيحته  أردوغان  نظام  وأطلق  الثورة« 
حمص  سقوط  وبعد  أحمر«  »خط  حمص 
أحمر«  »خط  إلى  حماة  تحولت  المدوي، 
إلى  التركية،  الحمراء  الخطوط  وازدادت 
إدلب  في  كلها  وأزالمها  مرتزقتها  جمعت  أن 
من  العديد  باحتالل  قامت  أن  وبعد  وريفها،  
التطهير  بسياسة  بدأت  السورية،  المناطق 

العرقي والتغير الديمغرافي لهذه المناطق. 

هدف التدخل الرتيك

الداعم،  بالمحصلة نصل إلى نتيجة مفادها أن 
احتالل  هدفه  كان  السوري  للشعب  والمساند 
قبلها  ضم  مثلما  وضمها  السورية،  االراضي 
يوم  في  يكن  ولم  وإنطاكية،  إسكندرون،  لواء 
السوري،  للشعب  ومساعداً  داعماً  األيام  من 
وال للشعب العربي، أو اآلشوري، أو األرمني 
ارتكب  الذي  وهو  ذلك؟  كيف  إذ  والسرياني، 
الشعوب  هذه  بحق  الوحشية  المجازر  مئات 
عبر تاريخه، وتاريخ أجداده العثمانيين الطويل 

الملطخ بدماء األبرياء.
بالعودة إلى ما يهدف إليه هذا النظام الطاغي، 
الشعوب في  والذي يرفض االعتراف بحقوق 
أجل  من  جاهداً  ويعمل  بنفسها،  نفسها  إدارة 
أجداده  أمجاد  تُعيد  إمبراطورية،  بناء  إعادة 
بشكل  يستهدف  نراه  لذا  الغابرة،  السالطين 
وشرق  شمال  مناطق  ومتواصل،  مستمر 
سوريا تحديداً، كونها مناطق تتبع نظام اإلدارة 
وشرق  شمال  شعوب  أقرتها  والتي  الذاتية، 
سوريا، عبر ميثاق اجتماعي فيما بينها، يحفظ 
ويُعطيها  الشعوب،  سائر  حقوق  خالله  من 
وممارسة  لغتها  استخدام  في  الكاملة  الحرية 
المناطق  الدينية، حيث أصبحت هذه  شعائرها 
تشبه جدران المسجد األموي الكبير في دمشق، 
والمزينة بفسيفساء ملونة ومتنوعة، تُسّر القلب 
في  الحاكم  للنظام  يرق  لم  األمر  فهذا  والعين، 
تعيد  أن  الشعوب،  لهذه  يمكن  كيف  إذ  تركيا، 
المجازر  أجداده  ارتكب  ان  بعد  نفسها،  بناء 
وكيف  بحقها،  والثقافية  الجسدية  واإلبادات 
لها أن تُعيد بناء نفسها؟ وتظهر من جديد على 

الساحة العالمية، بعد أن كان قد دفنها وطمرها! 
هذا األمر صعب عليه؛ لذا فهو سعى منذ اليوم 
وعدم  رفضها،  إلى  اإلدارة  هذه  لبناء  األول 
االعتراف بها، كما بدأ بشن هجمات احتاللية 
خاللها  من  واحتل  السورية،  األراضي  على 
أراضي سورية، مدّعياً، أنه سوف يقيم مناطق 

آمنة للشعب السوري.

حقيقة »املنطقة اآلمنة«

 لكن الذي حدث كان العكس، فالمناطق اآلمنة 
للعدوان  تعرضت  سوريا،  وشرق  شمال  في 
إذ  الفاشي،  النظام  هذا  جانب  من  واالحتالل 
بدأ باحتالل مناطق إعزاز، ومن ثم جرابلس، 
كانت  منطقة،  من  أكثر  إلى  وتوجه  والباب، 
حيث  سوريا،  عموم  في  واألمان  األمن  تشهد 
لم يحدث فيها أي حادثة تفجير، أو اغتيال، أو 
عمليات قتل ونهب، مثل منطقة عفرين، والتي 
النازحين  من  اآلالف  عشرات  تحتضن  كانت 
لكن  سوريا،  مناطق  مختلف  من  السورين، 
للقضاء  تخطط  كانت  التركي،  االحتالل  دولة 
على تجربة اإلدارة الذاتية، وتعمل على تقطيع 
هذه  تقدم  مع  خاصة  اإلدارة،  مناطق  أوصال 
التي  المناطق،  من  للعديد  وتحريرها  اإلدارة، 
كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش والجماعات 
اإلرهابية األخرى، أما حقيقة »المنطقة اآلمنة« 
إقامتها،  التركي  االحتالل  دولة  ادّعت  التي 

بشكل صريح،  للعيان  وظهرت  توضحت  فقد 
وطلب  والنهب  والسلب  الخطف  عمليات  وما 
الفدية، واغتصاب النساء واالعتقال العشوائي 
هذه  أمان  على  واضح  دليل  إالّ  والتعسفي، 

المنطقة!! .

قرب الشهباء من عفرين 
يُثري جنونهم

بعد احتاللها لعفرين، وتهجير مئات اآلالف من 
الشهباء،  مناطق  في  وصمودهم  قسراً  سكانها 
القريبة  العودة  أمل  على  عفرين  من  القريبة 
إليها، التي كانت عبارة عن مقايضة وصفقة ما 
بين الروس، والنظام، ودولة االحتالل التركي، 
كانت  والتي  وأوروبا،  أمريكا  أنظار  وتحت 
تدعي أن هذه المناطق تقع غرب الفرات، وهي 
مناطق نفوذ روسي، فلم يتوقف األمر عند هذا 
االضطراري  عفرين  أهالي  فتهجير  الحد، 
لدولة  التابعين  المرتزقة  أدخل  منازلهم،  من 
محالت  بنهب  فقاموا  إليها،  التركي  االحتالل 
واحتاللها،  المنازل،  الى  والدخول  األهالي، 
ولم  أجمع،  العالم  وبصر  سمع  تحت  كله  ذلك 
أن  فبعد  بذلك،  التركي  االحتالل  دولة  تكتِف 
حققت اإلدارة الذاتية انجازات كبيرة في مجال 
جيب  آخر  على  والقضاء  اإلرهاب،  مكافحة 
الشرقي  الزور  دير  في ريف  داعش  لمرتزقة 
لخسارة  االنتقام  من  وكنوع  الباغوز،  في 
كانيه  سري  على  بالهجوم  قامت  مرتزقتها، 
وكري سبي/ تل أبيض بتلقي الضوء األخضر 
من كل من أمريكا وروسيا؛ ما دفع به الحتاللها 
النهب  عمليات  كذلك  فبدأت  سكانها،  وتهجير 

والسلب واالنتقام والتطهير العرقي.

إخالف الوعود طبيعة املحتل الرتيك

الرغم  فعلى  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم 

مع  النار،  اطالق  لوقف  اتفاق  وجود  من 
الطرفان  اتفق  بنود،  وفق  وأمريكا،  روسيا 
عليها، فوافقت قوات سوريا الديمقراطية عليها 
التركي،  االحتالل  دولة  لكن  مضض،  على 
شعوب  على  عدوانها  في  مستمرة  ومرتزقتها 
هجماتها  في  تستمر  حيث  المناطق،  هذه 
المتكررة على هذه المناطق، بدءاً من زركان 
بعين عيسى وريفها  تمر، ومروراً  تل  وريف 
التي  الشهباء،  ومناطق  منبج  الى  وصوالً 
تتعرض دوماً لقصف بالقذائف، والصواريخ، 
التي وقع ضحيتها الكثير من الشهداء المدنيين، 
دوماً  ويجري  جرى  ما  هو  للنظر  والالفت 
الميالدية،  السنة  ورأس  الميالد  أعياد  خالل 
نرى  حيث  همجي،  بشكل  القصف  يزداد  إذ 
تل  مناطق  في  األبرياء  للمواطنين  استهدافها 
تمر، خالل فترة األعياد، وفي اآلونة األخيرة 
استهدفت قرى زركان، وريف تل تمر، وكذلك 
كوباني، والتي جرى فيها ما يشبه المجزرة، إذ 
في  يجتمع  منزال  المسيرة  طائراتها  استهدفت 
الشباب، حيث استشهد خمسة شهداء وعدد من 
مناطق الشهباء  الجرحى، كما استهدفت أيضاً 
جانب  ومن  جانبها،  من  أصالً  المحاصرة 

حكومة دمشق.

موقف الدول العاملية ماّم يجري

كل هذه األعمال العدائية كلها، تتم أمام مرأى 

ومسمع من العالم، أجمع دون أن يرف له جفن، 
وكأن شعوب هذه المنطقة ليسوا من هذا العالم! 
واألفراح  والزينة  العيد  مظاهر  غابت  فقد 
المناطق،  هذه  عن  واألصدقاء  األهل  وزيارة 
فقدان  على  والغضب،  الحزن  محلها  وحل 
ضحايا جدد جراء هذا القصف المتكرر، يُذكر 
دورية  قيام  وبعد  التركي،  االحتالل  دولة  أن 
لمكافحة  الدولي  التحالف  قوات  من  أمريكية 
وشرق  شمال  مناطق  في  العاملة  اإلرهاب 

للقصف  التي تعرضت  المناطق  بتفقد  سوريا، 
مؤخراً في ريف تل تمر، فقد تعرضت المنطقة 
األمريكية  الدورية  انتهاء  بعد  للقصف  مجدداً 
من التفقد، ومغادرة المنطقة حيث بدأ القصف 
على  والهاون  المدفعية  وقذائف  بالصواريخ، 
قرى الكوزلية والطويلة وتل طويل اآلشورية، 

باإلضافة إلى قرية الدردارة شمال تل تمر.

حركة املجتمع الدميقراطي تندد 
بصمت املجتمع الدويل

  TEV DEM الديمقراطي  المجتمع  حركة 
أصدرت مؤخراً بياناً، تناولت فيه هذه األحداث 
لدولة  الوحشي  القصف  خلفها  التي  األخيرة، 
المكثف  »االنتشار  بالقول:  التركي،  االحتالل 
دولة  جانب  من  المسيّرة  التجسس  لطائرات 
آفا  روج  أجواء  في  بعمق،  التركي  االحتالل 
يومي  وبشكل  ساعة،  وعشرين  أربعة  طيلة 
على طول الشريط الحدودي، وعلى ارتفاعات 
الطغمة  هذه  لدى  عادة  أصبح  يبدو  مختلفة، 
الفاشية، تقصف وتدمر، وتقتل دون تمييز بين 

سكن مدني، أو عربة مدنية«.
وشمال  آفا  روج  مدن  »إن  البيان،  وأضاف 
لخطر  عرضة  أصبحت  كلها،  سوريا  وشرق 
بهجمات  والجوي  البري،  التركي  االحتالل 
ضد  الجرائم  من  لمزيد  وارتكابها  عدوانية، 

كل  ضاربة  مناطقنا  في  ومجازر  اإلنسانية، 
متحدية  الحائط،  بعرض  الدولية  المواثيق 
ودون  الدولي،  المجتمع  اإلرهابية  بجرائمها 
والمعاهدات  للقوانين  واهتمام  أهمية  أي  إيالء 
الموقعة دولياً مع العديد من المنظمات الحقوقية 

الدولية«.
األخيرة  الهجمات  »بسلسلة  البيان  وذّكر 
وشرق  شمال  على  التركي  االحتالل  لدولة 
للمرتزقة،  العلنية  وبمساندتها  مؤخراً،  سوريا 
فارتكبت مجزرة في زركان، ومجزرة كبيرة 
مدني،  لمنزل  استهدافها  نتيجة  كوباني  في 
نفسه،  القذر  باألسلوب  أوقع شهداء وجرحى، 
الذي استهدفت به عائلتي الشهيدين يوسف كلو 
في  وأطفاله،  بدل  ومروان  بقامشلو  وحفيديه، 

شنكال«.
حالة  تعكس  الهجمات  أن  إلى  البيان  ونّوه 
الغارقة  التركي،  االحتالل  دولة  لدى  العجز 
في األزمات »هذه الهجمات اإلرهابية الجبانة 
عجزها  من  نابعة  التركي،  االحتالل  لدولة 
على  قدرتها  وعدم  واالجتماعي،  االقتصادي 
أسلوب  إلى  تلجأ  لذا  الفاشلة؛  سياساتها  إدارة 
من  االنتقام  وحرب  النهائية،  الهزائم  حرب 
عمر  إطالة  بهدف  المقاومة،  الشعوب  إرادة 
اإلرهاب والتطرف، مستغلة الصمت األعمى 

للمجتمع الدولي«.
الدولي،  المجتمع  صمت  الحركة  وأدانت 
بالقول: »نحن في حركة المجتمع الديمقراطي 
المجتمع  صمت  وبشدة  ندين   ،TEV-DEM
الدولي، وفي مقدمته صمت روسيا، والتحالف 
الدولي، اللذين يغضان النظر عما تقوم به دولة 
االحتالل التركي، بارتكابها المجازر والجرائم 
فعلياً  شريكاً  ونعدّها  كوباني،  في  شعبنا  ضد 

بهذه الجرائم«.
إلى  المنطقة  شعوب  بدعوة  البيان  واختتم 
مكتسباتنا،  حماية  على  والتكاتف  »االلتفاف 
وقيمنا الثورية واألخالقية، ورفع وتيرة النضال 

والمقاومة بوجه الدولة الفاشية التركية«.

املقاومة طريق النرص

شعوب هذه المناطق هي الوحيدة، التي لم تهدأ 
استمرار  ظل  في  الراحة،  الى  تستكين  ولم 
التركي  االحتالل  ودولة  المرتزقة،  تواجد 
المسيرات  خرجت  حيث  أراضيها،  على 
مختلف  في  والحاشدة  الكبيرة  والمظاهرات 
مناطق االدارة الذاتية، رافضة ومستنكرة هذه 
العالمي  الصمت  وكذلك  الهمجية  الهجمات 
دولة  جانب  من  هنا  يجري  ما  تجاه  المريب 
شاركت  كما  ومرتزقتها،  التركي  االحتالل 
في هذه المظاهرات والمسيرات شعوب شمال 
وشرق سوريا كافة، ومن مختلف األعمار من 
الصغار إلى الكبار، رافضة هذا العدوان الغادر 
في  الشعوب  هذه  إرادة  كسر  يستهدف  الذي 
العيش بحرية وسالم، وفق ما تراه مناسباً لها، 
هذه المقاومة سوف تنتصر في نهاية المطاف.

نترك لكم التعليق. 

أهم  فمن  بشمال وشرق سوريا،  يتعلق  وفيما   
التركية  التي شغلت الشارع الهجمات  القضايا 
شمال  في  عديدة  مناطق  على  المتواصلة 
الهجوم  األحداث  أبرز  ومن  سوريا،  وشرق 
واعتراف  المسيرة،  بالطائرات  المدنيين  على 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  كتالونيا  إقليم 
وخيمة  البارزة،  القضايا  من  كانت  سوريا، 
كردستان،  باشور  مع  الحدود  على  االعتصام 
يتعلق  وفيما  أيضا،  الهامة  المواضيع  ومن 
مسودة  صياغة  إنهاء  سوريا،  وشرق  بشمال 
من  الكثير  وزيارة  الجديد،  االجتماعي  العقد 
والزيارات  سوريا،  وشرق  لشمال  الوفود 
الهامة، التي قامت بها اإلدارة الذاتية، ومجلس 
سوريا الديمقراطية لكل من واشنطن وموسكو، 
من  وأيضاً  العالمية،  العواصم  من  والعديد 
الثالثي، الذي ضم  البارزة االجتماع  األحداث 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية،  سوريا  قوات 

الديمقراطية واإلدارة الذاتية. 
كردستانياً كان الحدث األبرز، مواصلة الدولة 
القائد  على  المشددة  العزلة  المحتلة  التركية 
على  التركية  والهجمات  أوجالن،  هللا  عبد 
المشروع،  الدفاع  ومناطق  كردستان،  باشور 
شنكال  على  المسيرة  بالطائرات  والهجمات 
والقيادية،  الفاعلة  الشخصيات  واستهدافها 
باشور  وحكومة  العراقية،  الحكومة  واتفاق 
كردستان بالدخول إلى شنكال والسيطرة عليها. 
لبنان  في  األحداث  فتصدرت  عربياً  أما 
وتونس  واليمن  وليبيا  والسودان  والعراق 
المشهد العربي، وعلى مستوى الشرق األوسط 
وانهيار  اإليراني،  النووي  قضية  تصدرت 
الليرة إلى مستويات  االقتصاد التركي وهبوط 
قياسية المشهد الشرق أوسطي. أما عالمياً فكان 

ما جرى في أفغانستان الحدث األبرز. 
استخدام الطائرات المسيّرة ضدّ المدنيّين

من القضايا التي تصدرت األحداث في شمال 
المتواصلة  التركية  الهجمات  سوريا،  وشرق 
على مناطق شمال وشرق سوريا، والتي أدت 
وجرح  المدنيين،  من  العشرات  استشهاد  إلى 
استخدام  هو  االنتباه  لفت  وما  آخرين،  مئات 
المدنيين،  استهداف  في  المسيرة  الطائرات 
نتائجها  ومن  أجمع،  العالم  أنظار  وتحت 
الشهيد  والمجتمعية  الوطنية  القامة  استشهاد 
آخرها  وكان  أحفاده،  من  واثنين  كلو،  يوسف 
ما حدث في كوباني حيث استشهد وجرح تسعة 

أشخاص مدنيين.
التوقف  يجب  التي  البارزة،  المواضيع  ومن   
الذاتية  لإلدارة  العام  المجلس  إصدار  عندها 
لشمال  االجتماعي  العقد  صياغة  إعادة  قانون 
الشرائح  ذلك  في  واستُفتيت  سوريا،  وشرق 
االجتماعية كافة، لتلبية احتياجات أهالي شمال 
وشرق سوريا، كما نوقشت وجهات النظر مع 
الكيانات السياسيّة في المنطقة كافة، ومؤسسات 
كلف  حيث  الذاتية،  واإلدارة  المدنّي  المجتمع 
عضًوا   158 من  مؤلفة  لجنة  العام  المجلس 
لجنة  عنها  انبثقت  االجتماعي،  العقد  لصياغة 

بكتابة  مكلفة  عضًوا   30 من  مؤلفة  مصغرة 
كون  الجديد،  االجتماعي  العقد  ميثاق  بنود 
المنطقة،  شعوب  تطلعات  يلبي  يكن  لم  القديم 
إعادة  تطلب  ما  قانونيّة،  ثغرات  يحوي  وكان 

صياغته.
إقليم  اعتراف  لألنظار  الالفتة  األمور  ومن 
كتالونيا باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
جاء ذلك عن طرق تصويت البرلمان الكتالوني 

باألغلبية على القرار، الذي اُتخذ بهذا الشأن.
وأيضاً من األحداث التي ال بد أن نعرج عليها، 
معبر  مقابل  نُصبت  التي  االعتصام،  خيمة 
الحزب  سياسة  على  رداً  الحدودي  سيمالكا 
جثث  تسليمه  لعدم  الكردستاني  الديمقراطي 
كمين  إثر  استشهدوا  الذين  الكريال،  شهداء 
نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الشعبية  الفعاليات  أكثر من شهرين  لهم، ومنذ 
حتى  باالعتصام  تستمر  المنددة  والمجتمعية 

تحقيق مطلبهم.

عمل دبلومايس ممّيز
 وزيارات هاّمة

اإلدارة  بها  قامت  التي  للزيارات  وكانت 
لعدد  الديمقراطية،  سوريا  ومجلس  الذاتية، 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  البلدان  من 
وروسيا، األهمية البالغة خالل العام المنصرم، 
ومجلس  الذاتية،  اإلدارة  من  وفد  زار  حيث 
سوريا الديمقراطية كل من روسيا، والواليات 
المتحدة، وعدداً من البلدان األوروبية، والتقى 
المسؤولين بتلك البلدان، وكان محور النقاشات 
دور  على  التركيز  كلها،  الزيارات  تلك  في 
في  الديمقراطية  الذاتية وقوات سوريا  اإلدارة 
محاربة اإلرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار 
المنطقة، وكيفية الوصول للحلول حول األزمة 
السورية على أساس القرار 2254، والتعريف 
التي  والملفات  الذاتية،  اإلدارة  به  تقوم  بما 
داعش  ملف  وقضايا  لها،  الدعم  بتقديم  تتعلق 
السوري،  ـ  السوري  والحوار  ومحاكمتهم، 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  إشراك  وضرورة 
في  الحلول  تخص  التي  السياسية،  العملية  في 
إيجابية  الزيارات  تلك  نتائج  وكانت  سوريا، 

وهامة. 
أيضاً،  التي حدثت  الهامة  القضايا  من  وكانت 
الذاتية،  اإلدارة  جمع  الذي  الثالثي  االجتماع 
سوريا  وقوات  الديمقراطية  سوريا  ومجلس 
الثالثة  األطراف  ناقشت  حيث  الديمقراطية، 
حل  في  مساهمتها  وكيفية  البارزة،  األدوار 
بشمال  المتعلقة  والقضايا  السورية،  األزمة 
وشرق سوريا، وسبل إيجاد الحلول لها، وكيفية 

التصدي للمخططات التي تستهدف المنطقة.
القضايا  أهم  أيضا  االجتماع  واستعرض 
وشرق  شمال  مستوى  على  االستراتيجية 
سوريا، ونوقشت التحديات التي تواجه المنطقة 

الحلول  بعض  وطرحت  األصعدة،  كافة  على 
األطراف  ضمن  المؤسسات  دور  لتعزيز 

الثالثة.
الذي  السلبي  للدور  الحضور  تطرق  كذلك 
تلعبه السلطة في دمشق، بإصرارها على حل 
األزمة السورية وفقاً لسلوكها المستغل للوضع 
سبيل  في  السوري،  الشعب  ألبناء  المتردي 
توسيع نفوذها واتباع إجراءات مصالحة خالية 

من المعايير الوطنية.

تعميق العالقات مع 
الدول العربية

مع  الدبلوماسيّة  العالقات  تعميق  إطار  وفي 
الصراع  إلنهاء  واألجنبية،  العربيّة  الدول 
السورّي،  المشهد  الطامعة من  الدول  وإخراج 
من  الكثير  الخارجية  العالقات  دائرة  استقبلت 
عن  ممثلين  العالم،  دول  مختلف  من  الوفود 
باإلضافة  الدول،  لهذه  الخارجية  وزارات 
المدنّي،  المجتمع  مؤسسات  عن  لممثلين 
المؤسسات  والنقابات واألكاديميين، وعدد من 
الدوليّة كالصليب األحمر واليونيسيف وغيرها، 
جائحة  بسبب  االفتراضيّة  اللقاءات  جانب  إلى 

كورونا. 
وممثليات اإلدارة الذاتية في الخارج دبلوماسيًا 
ومدنيًا، موجودة في الدول االسكندنافيّة ودول 
البنلوكس وباشور كردستان وروسيا االتحاديّة، 
دائرة  وأرسلت  وسويسرا،  وألمانيا  وفرنسا 
الدول  إلى  الممثلين  الخارجيّة بعض  العالقات 

العربية.
الخارجيّة  العالقات  دائرة  أولويات عمل  ومن 
في عام 2022، تعزيز وتطوير العالقات مع 
المجتمعّي  الصعيدين  على  العربي  المحيط 
األزمة  إنهاء  في  دور  للعب  والرسمّي، 
الدول  مع  العالقات  فبتعزيز  السوريّة، 
التغيير  معها، إلجراء  اإلدارة  العربيّة ستعمل 
الجديدة  سوريا  لبناء  المطلوب  الديمقراطّي 

التعدديّة الالمركزيّة بمختلف شعوبها. 
وكان الفتتاح مكتب حماية الطفل في النزاعات 
المسلحة باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
صدى كبيراً في األوساط الشعبية المحلية وعلى 
الموقعة  االتفاقية  فبناًء على  الدولي،  المستوى 
بين قوات سوريا الديمقراطية واألمم المتحدة، 
من  األول  في  المكتب  الذاتية  اإلدارة  افتتحت 
شهر تشرين األول عام 2020، وهناك مكاتب 
تمثله في اإلدارات الذاتيّة والمدنيّة كافة، ومن 
األطفال،  تجنيد  ومنع  إيقاف  المكتب  أولويات 
وإنهاء ظاهرة عمالتهم والذود بهم عن التحرش 
لتوفير  بالمدارس  التحاقهم  وتسهيل  بأنواعه، 

حّق التعلم لجميع أطفال شمال وشرق سوريا.
سلطات  قامت   2021 عام  يودعنا  أن  وقبل 
بإغالق  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
اللذين يربطان روج  والوليد،  معبري سيمالكا 
آفا بباشور في سابقة خطيرة ومن دون أسباب 
مقنعة، ما أثار موجة سخط واسعة من قبل الكرد 
آفا وباشور كردستان، ويوضح هذا  في روج 
اإلجراء أن سياسات الديمقراطي الكردستاني، 

ال تخدم سوى أعداء القضية الكردية. 
العزلة انتهاك صارخ للقوانين الدولية

الدولة  استمرت  الكردستاني؛  المستوى  وعلى 
التركية المحتلة بالتجريد والعزلة الممنهجة التي 
طالت المفكر والفيلسوف األممي القائد عبد هللا 
أوجالن، ومنعت عنه زيارات األهل ومحاميه، 
وفرضت عليه عدم ممارسة الرياضة؛ ما يعد 
والمعاهدات  المواثيق  لجميع  صارخاً  انتهاكاً 
السياسيين،  السجناء  تخص  التي  الدولية، 
الدولي  للمجتمع  المريب  الصمت  ظل  في 
والمنظمات الحقوقية الدولية المختصة في هذا 
لدى  عارمة  غضٍب  موجة  أحدث  ما  الشأن، 
الشعب الكردي في كل مكان، أدت الخروج إلى 

الشوارع مطالبين برفع العزلة، وإطالق سراح 
القائد عبد هللا أوجالن، ومن دون شروط.

الرأي  التي شغلت  الهامة األخرى  القضية  أما 
أيضاً،  والدولي  والكردستاني  الكردي  العام 
مناطق  على  المتواصلة  التركية  الهجمات 
وشنكال  كردستان،  بباشور  المشروع  الدفاع 
واستخدامها األسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً 
ظل  في  واحد،  بآن  والمدنيين  الكريال  ضد 
المقاومة البطولية التي أبدتها الكريال ما أجبر 
خسائر  لتتلقى  التراجع،  على  التركي  المحتل 
فاضطرت  والمعدات،  األرواح  في  كبيرة 
أذيال  وتجر  المناطق،  تلك  من  لالنسحاب 

الخيبة.
وفي شنكال وبعد فشل المخططات التي رسمت 
بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة 
على  االستيالء  في  تركي،  وبدعم  العراقية، 
شنكال وضرب اإلدارة الذاتية فيها، استخدمت 
دولة االحتالل التركي الطائرات المسيرة ضد 
التجربة  أنجحوا  الذين  الوطنيين،  األشخاص 
استهداف  آخرها  وكان  شنكال،  في  الفتية 
شنكال  في  التنفيذية  للهيئة  المشترك  الرئيس 
مجلس  على  الهجوم  ثم  ومن  بدل،  مروان 

الشعب في خانصور.

العراق ولبنان وليبيا.. أحداث 
خطرية

أما عربيا وإقليمياً، فالقضايا التي برزت خالل 
االنتخابات  منها  عدة  ملفات   ،2021 عام 
البرلمانية العراقية، وما يحدث في لبنان وليبيا، 
المستوى  وعلى  وتونس،  واليمن  والسودان 
التركي،  لالقتصاد  الحاد  االنهيار  اإلقليمي 
ودعمها  التركية  الليرة  صرف  سعر  وهبوط 
للمجموعات االرهابية، والهجمات اإلسرائيلية 
والملف  سوريا،  في  اإليرانية  األهداف  على 

النووي اإليراني.    
لالنتخابات  األولية  النتائج  عن  اإلعالن  وبعد 
التي تصدرها  العراق،  في  المبكرة  التشريعية 
التيار الصدري، في حين أعلنت قوى محسوبة 
بعد  االقتراع  بنتائج  الطعن  نيتها  إيران  على 

تكبدها خسائر كبيرة.
وحققت كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
 73 على  بحصولها  كبيراً،  انتخابياً  نصراً 
مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، 
في  حققته  عما  مقعداً،   19 قدرها  بزيادة  أي 

انتخابات عام 2018.
لالنتخابات  الصدرية  الكتلة  تصدر  يكن  لم 
أحد  التيار  يعد  إذ  للكثيرين،  بالنسبة  مفاجئاً 

القوى الشيعية األكثر شعبية وقوة في العراق.
وفي لبنان أصبحت األمور خطيرة للغاية، بعد 
بيروت،  العاصمة  في  المتواصلة  التظاهرات 
األوضاع  على  احتجاجا  أخرى  ومناطق 

السياسية واالقتصادية في البالد، وهبوط الليرة 
بين  اشتباكات  مريعاً، ووقعت  هبوطاً  اللبنانية 
قوات األمن اللبنانية ومحتجين، واندلعت موجة 
الماضي  األول  تشرين  في  كبرى  احتجاجات 
المحتجون  يتهمها  التي  الحاكمة،  النخبة  ضد 
األوضاع  تردّي  في  والتسبب  بالفساد 

االقتصادية.
المخرب  والدور  الليبي  المشهد  تصدر  كما 
بقاء  في  كبير  بشكل  أثرت  حيث  فيه،  لتركيا 
الشارع  وانشغل  حل،  دون  الليبي  الوضع 
باألوضاع في السودان، وتونس وبعض البلدان 

العربية األخرى.

انتهاكات صارخة ضد
ّ املعتقلني برتكيا

ومن أهم القضايا اإلقليمية التي برزت، مسألة 
تركيا، وبخاصة قضية  في  الداخلية  األوضاع 
السجون التركية التي تجري فيها انتهاكات غير 
مسبوقة بحق المعتقالت، ما أدى إلى استشهاد 
خطيرة  أخرى  حاالت  وهناك  منهن،  العديد 
للغاية، في ظل الصمت الدولي المخزي حول 

ما يجري في تلك السجون. 
ومن القضايا الهامة األخرى وصول االقتصاد 
الحاد  والهبوط  الخطر،  مراحل  إلى  التركي 
إلى  أدى  ما  التركية،  الليرة  صرف  سعر  في 
تركيا، رافضة  أرجاء  مظاهرات عمت جميع 
برحيله  ومنادية  المتبعة،  أردوغان  سياسة 

ورحيل حزبه.
قضية  بخصوص  كبير  جدل  هناك  كان  كما 
المتحدة  الواليات  وعودة  اإليراني،  النووي 
للمحادثات مع إيران عن طريق الوكالة الدولية 
وُعقدت  األوروبيين،  وبوجود  الذرية،  للطاقة 
حولها العديد من االجتماعات في فيينا، ولكن لم 

يتوصل األطراف المتحاورة إلى اتفاق.
وأيضاً الضربات اإلسرائيلية لألهداف اإليرانية 
وما  وترقب،  اهتمام  مثار  كانت  سوريا،  في 
للمفاعل  جوية  بضربة  تهديدات  من  لحقتها 
النووية اإليرانية وتوجيه ضربة استباقية لها، 

ما لم تتوقف إيران عن برامجها النووي.
أنظار  شد  والذي  عالمياً  األبرز  الحدث  أما 
جميع العالم، ما حدث في أفغانستان، فبين ليلة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  قررت  وضحاها 
عملية  إتمام  وفور  أفغانستان،  من  انسحابها 
المدن  االنسحاب سيطرت حركة طالبان على 
ضمنها  من  األخرى،  تلو  الواحدة  األفغانية 
العاصمة كابول، على الرغم من الدعم الكبير 
الذي قُدم لقوات الحكومة، ولكنها لم تصمد أمام 
أنه كانت هناك  يبدو  حركة طالبان، وعلى ما 
لتتسلم  المتحدة، والحركة  الواليات  اتفاقية بين 

سدة الحكم في أفغانستان.
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 الحصاُد
 األدبيُّ
 والثّقافيُّ
 في

2021م

األدبية  بالفعاليات  غنياً  2021م  عام  كان 
نشاط  في  التقدم  بعض  ورغم  والثقافية، 
الكتاب  واتحادات  األدبية  المؤسسات  بعض 
والمثقفين، إال أنها لم ترتِق إجماالً إلى مستوى 
المرحلة، التي نعيشها راهناً واألخطار، التي 

تهددنا في شمال وشرق سوريا.
وأقصد  عليه  نراهن  كنا  الذي  فالمشروع 
وشرق  شمال  في  الثقافية  المظلة  »مشروع 
أية  هناك  تكن  لم  بل  يتحقق،  لم  سوريا« 
حتى  تحقيقه،  سبيل  في  نوايا  أو  محاوالت 
أن »مشروع المظلة الثقافية الكردية« الذي 
عام  في  والكتاب  المثقفين  اتحادات  ناقشته 
المقاربة  التخلي عنه لصالح  2020م جرى 
كمظلة  ذاتها  طرح  في  اتحاد  لكل  الذاتية، 
بأطروحات  واالكتفاء  والمثقفين،  للكتاب 

التنسيق مع بقية االتحادات الموجودة. 
على صعيد اتحادات الكتاب والمثقفين، عقد 
 )HRRK( اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان
مؤتمره السابع في حزيران 2021م، والذي 
بعض  في  جوهرية  تغييرات  عن  أسفر 
األمور التنظيمية الداخلية له، لكنه لم يتمكن 
للمثقفين  الوحدوي  مشروعه  تفعيل  من 
في  الكرد  الكتاب  اتحاد  يتمكن  ولم  الكرد، 
سوريا، الذي عقد مؤتمره الخامس في كانون 
التنظيمية  أزمته  حل  من  2021م،  األول 
بشكل كامل، ورغم ذلك تمكن من مواصلة 
تنظيم مهرجان القصة الكردية، كتقليد سنوي 
منذ 2014م. كما عقد اتحاد كتاب كردستان 
سوريا، مؤتمره الثاني في حزيران 2021م 
، وسط ضعف في الحراك العام لهذا االتحاد. 
السبعة  األقاليم  في  المثقفين  اتحادات  أما 
فزاد  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 
وتمكن  المنصرم،  العام  في  بعضها  نشاط 
تفعيل  الجزيرة، من  إقليم  المثقفين في  اتحاد 
نشاطاته في مكاتبه المتعددة باإلقليم، وكانت 
الثقافي«  »األربعاء  أمسيات  تنظيم  أبرزها 
و«الخميس  بقامشلو،  القراءة  حديقة  في 
»حديقة  افتتاحه  بعد  الحسكة  في  الثقافي« 
مثقفي  اتحاد  يتمكن  ولم  بالمدينة،  القراءة« 
تفعيل نشاطاته، رغم محاوالت  كوباني من 
التنظيمي، وتمكن  بالجمود  إثر إصابته  عدة 
من  منبج  مثقفي  واتحاد  الرقة  مثقفي  اتحاد 

القيام بفعاليات عديدة. 
على صعيد األنشطة والفعاليات والمؤسسات 
الشهيد  لمعرض  الدورة  نُظمت  األدبية، 
وأوائل  تموز  أواخر  في  للكتاب  هركول 
آب، كما أجريت تغييرات في نظام مهرجان 
أوصمان صبري لألدب، وخصصت مسابقة 
المهرجان للعام 2021 لـ »قصة الثورة« مع 

تقديم جوائز عينية. 
آفاي  روج  في  األدبيات  لجنة  وعقدت 
آب  أواخر  في  األول  مؤتمرها  كردستان، 
مستوى  على  نفسها  تنظيم  لتعيد  2021م 
شمال وشرق سوريا، وتغير نظامها واسمها 
إلى »ديوان األدب في شمال وشرق سوريا«. 
زيادة  في  المركزية  أمارا  مكتبة  وتستمر 
لها  فروع  لفتح  محاوالت  مع  كتبها،  أعداد 
مشترك  بشكل  وتصدر  وكوباني،  الرقة  في 
بين دار نشر شلير، ومنشورات نقش مؤلفات 
مركز  ويستمر  راقية،  طباعة  وذات  قيمة، 

ميزوبوتاميا للترجمة في أعمالها.
وعلى صعيد المجالت األدبية، فقد صدرت 
باسم  الكردية  باللغة  جديدة  أدبية  مجلة 
فيما  كردستاني،  مستوى  ذات  »دستار« 
تصدر  التي  »شرموال«  مجلة  تواصل 
باللغتين الكردية والعربية، إصداراتها بشكل 
قرابة 300  إلى  كتابها  عدد  دوري ووصل 
كاتب، وحصل تقدم في مجلة »سيوان« التي 
تصدر باللغتين الكردية والعربية أيضاً، بعد 
المجلة،  وتحرير  إدارة  في  تغييرات  إجراء 
والمثقفين  الكتاب،  اتحادات  تواصل  كما 

إصدار مجالتها األدبية.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

 عاٌم جديٌد
 نتمنّاه

 أن يكون
 عاماً للخيِر
 وللّسالِم
وللمحبِّة

بعد أيام سنودع عاماً، ونستقبل عاماً جديداً، 
الجديد  والعام  سنودعه،  الذي  العام،  وبين 
قواسم مشتركة سياسياً، قد تبقى مسألة إيجاد 
الحلول لها معلقة، أو قد تتكاثف الجهود إليجاد 
صيغة للخروج، بأقل الخسائر الممكنة، ومن 
يتعلق  فيما  باتت معضلة  التي  المسائل  هذه 
بالعالم هي القضية أو األزمة السورية، التي 
الوصول  الزمن دون  من  فيها عقداً  تخطينا 
لتوافقات سورية – سورية حولها، او إقناع 

المجتمع الدولي بإيجاد الحلول لها.
مستعصية  قضية  باتت  السورية  األزمة 
على الحل؛ بسبب األدوار التي تلعبها بعض 
الدول اإلقليمية، والبعض من الدول الكبرى، 
واألدوار  لجانبه،  الخيط  طرف  يشد  وكٌل 
التي لعبتها، وتلعبها كٌل من تركيا، وإيران، 

في سوريا، لم تعد خافية على أحد.
تستدعي  أهدافها واضحة وجلية ال  فتركيا   
التي  فهي  حولها،  التحليل  من  الكثير 
عسكرت الثورة السورية منذ البدايات، وهي 
وساهمت  المسلمين،  اإلخوان  دعمت  التي 
لديهم،  االنتقامية  النعرات  روح  تأجيج  في 
وأّسست لمعارضة إخوانية راديكالية، هدفها 
كانت،  وسيلٍة  وبأي  الحكم  على  السيطرة 
في  األمور  إليه  النظر عما ستؤول  وبغض 
بات  لسوريا  حكمهم  أن  ووعدتهم  سوريا، 
في متناول األيدي، وما هي إال أيام معدودة، 
وسيصلي أردوغان معهم في الجامع االموي 

بدمشق.
وكان الهدف من ذلك كله، األطماع التركية 
لتحقيق  تجنيد هؤالء  في سوريا، من خالل 
مآربها التاريخية، وتحويل سوريا إلى والية 
ولكن  سوريون،  عليها  والقائمون  تركية، 
بلباس وزي تركي فُصل في أنقرة، ولكن ما 
كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما 
قلت  الزمن،  مرور  ومع  السفن،  تشتهي  ال 
األسد  بشار  بتنحي  التركية  المطالب  سقف 
عن السلطة، لتتنازل في النهاية عن مطالب 
روسية،  بصيغة  بالمعارضة  تّسّمى  ما 
التي وضعت رأسها في مقصلة  المعارضة 
فكانوا  تشاء،  كيفما  بهم  لتلعب  أردوغان، 
التركية،  األجندات  بتنفيذ  الوديع  الحمل 
واحتالل عفرين وسري كانيه وكري سبي، 
المحتلة  السورية  المدن  من  الباقية  والبقية 

خير شاهد ودليل.
من  كثيراً  استفادت  إيران  جهتها  ومن 
اهتمام  وعدم  سوريا،  في  الداخلي  الصراع 
نار  على  وعملت  بحلها،  الدولي  المجتمع 
في  وبخاصة  السوريين،  تشييع  في  هادئة 
السورية، وهي ال  الحكومة  مناطق سيطرة 
المنطقة،  في  التشيع  سياسة  تمارس  زالت 
على  للسيطرة  األسلم  السياسة  هي  وهذه 
سوريا، وستظهر النتائج في السنوات القليلة 
من  إيران ستخرج  إن  يقول:  ومن  القادمة، 
عسكرياً،  تخرج  قد  فهي  واهم،  هو  سوريا 

ولكن فكرياً، حققت كل ما تريد. 
من  األكبر  الرابح  كانوا  فهم  الروس  أما 
ما  كل  على  وحصلوا  السورية،  الكعكة 
بحنكتهم  وأعادوا  الخسائر،  وبأقل  يريدون، 
إلى  السورية  األراضي  من  مساحات 
مع  المقايضات  عبر  السورية،  الحكومة 
تلك  من  الكثير  وكان  التركي،  المحتل 
وشعوب  الكرد،  حساب  على  المقايضات 
تمتد  عقوداً  ووقعوا  سوريا،  وشرق  شمال 
عمليا  وباتت  دمشق،  مع  السنين  لعشرات 

هي التي تدير األمور في سوريا.
فسياساتها  األمريكية،  المتحدة  الواليات  أما 
حتى اآلن غامضة، ولم تقم بما هو مطلوب، 
حتى مع شعوب شمال وشرق سوريا، الذين 
حاربوا اإلرهاب، ودافعوا عن القيم والمبادئ 
وحتى  أبنائهم،  بدماء  وضحوا  اإلنسانية، 
مصالحهم،  وفق  بالحل  يفكرون  اآلخرون 
بقدوم  تنتهي  أن  نتمنى  التي  السياسة  تلك 
السوري،  للحل  عاماً  ليكون  الجديد؛  العام 

عاماً للسالم والمحبة في سوريا والعالم.

عين الحدث

رفيق إبراهيم قامشلو/ عبد الرحمن محمد ـ لم تكن سوريا عامة، ومناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا خاصة، بمعزل 
عن أجواء المنع والحظر والشلل شبه التام، الذي شهده العالم أجمع، وبخاصة فيما يتعلق بالواقع االقتصادي، 
والحياة الثقافية، إذ أن أغلب النشاطات الثقافية، وبخاصة الفعاليات الجماهيرية، ذات الطابع العالمي، كمهرجانات 

السينما ومعارض الكتب، ومهرجانات الرقص والموسيقا، توقفت.

شجرُة الميالد ودّراجُة العيد

على حالِنا كغرباَء عن أمكنِتنا وأزمنِتنا

الّثقافُة والفنُّ في مواجهة الحظر والوباء 
بشار جرار - واشنطن على مدار العام

في  ترفع  السالم، صالة  أعطنا  السالم  يا ربَّ 
يوميًّا،  ا  همًّ وصارت  العبادة،  دور  من  كثير 
يطلبه الناس قبل رغيف الخبز، ال أحد يعي ما 
تماما، سوى اآلباء واألمهات، واألشقاء  أقول 
بعض  من  أحبتهم  على  يخافون  الذين  الكبار، 
مواسم  في  خاصة  المنفردة  الذئاب  قطعان 

األعياد. 
اإلرهاب  بفايروس  المعمورة  ابتليت  منذ 
اإلجرامية،  اإلخوان  عصابة  ومتحّوراته، 
خاف  اإلرهابية،  التنظيمات  من  وأخواتها 
بالكنائس،  قداديسهم  على  فقط  ليس  الناس، 
وصالة الجمعة في المساجد، وإنما أيضا على 
فيها  تُباع  التي  العامة،  األسواق  في  حياتهم 
الشجرة  اثنتين:  عند  فقط  العيد، وسأقف  هدايا 
يصفهم  من  حنق  تثيران  كلتاهما  والدّراجة!  
البعض خطأً بالمتشددين أو المتطرفين، وهم في 
حقيقة األمر إرهابيون، كامنون أو ناشطون... 
من يرون في شجرة تزينها األضواء، واأللوان 
الزاهية استفزازا، أو تهديدا، هم في خانة من 
يُعدّ مرتعًا خصبًا لزرع اإلرهاب الخبيث، هو 

سرطان في وعي األمم، وجسد البلدان كافة. 
كم من »الجئ« مزعوم، هرب من القتل على 
جرائم  ليقترف  األصلي،  موطنه  من  الُهوية 
الكراهية واإلرهاب في بالد آوته، شهدنا ذلك 
في كنائس، وأسواق، ومرافق عامة في أمريكا 
العنف  ولتفادي  وفرنسا،  وألمانيا  وروسيا، 
أمنية  لتدابير  اإلرهاب  أجهزة محاربة  تداعت 

من بينها إغالق طرق، واقتصار البعض منها 
على المشاة، حتى تأمن الناس من الغادرين. 

المشروخة  األسطوانة  تعود  عام  كل  ومع 
بلغت  وقد  والتكفير،  التحريم  في  أدراجها، 
قبل سنوات هنا في واشنطن حد إفتاء خطيب 
بضواحي  األكبر  هو  ديني،  مركز  ورئيس 
قول  مجرد  بحرمة  أفتى  األمريكية  العاصمة 
»وهو  الشخص  ذاك  كريسماس«!  »ميري 
هللا،  ذمة  في  صار  المسلمين«  اإلخوان  من 
الفكري،  التكفير  المرعب أن  فلن أزيد، ولكن 
المادي،  إلى  اللفظي  من  يتحول  ما  سرعان 
األمريكي  الجيش  في  السابق  الرائد  ومنهم 
وزعيم  المنفردة(،  الذئاب  )من  حسن  نضال 
قطيع الذئاب »الداعية« أنور العولقي الذي تم 
القضاء عليه بضربة درونز في اليمن، أمر بها 

الرئيس األسبق باراك حسين أوباما.   
من  النور  انبثاق  بنا،  ورأفته  هللا  عظمة  ومن 
بعد  للعتمة،  النور  تبديد  باألصح  أو  الظلمة، 
العربي«،  الربيع  »مجاهدي  أقنعة  سقوط 
تنامى معسكر محاربة اإلرهاب ودعاة السالم، 
احتجاجا  للكويتيين  الكبير  الشعبي  الفعل  فرد 
مدى  أظهر  مثال،  الميالد  شجرة  إزالة  على 
المجتمع  قادة  فقط  وليس  عامة  الناس  استياء 
مرة  ألول  السعودية  احتفال  التطرف،  من 
سوق  في  كبيرة  ميالد  بشجرة  تاريخها  في 
لكن  أيضا،  فارقة  عالمة  شكل  بالرياض، 
ف البعض ال يقف عند شجرة  العجيب أن تطرُّ
الميالد، بل وهدايا العيد أيضا – أي عيد -ما لم 
مع  استوقفتني قصصهم  وقد  لمعاييرهم،  ترق 

الدراجة في أكثر من زمان ومكان!
أبدأ بحكايتي من أيام الدراسة ببريطانيا، حيث 
أستاذي  للرياضة،  اإلنجليز  بممارسة  أُعجبت 
الجامعة على  إلى  يأتي  آندرو كان  بروفيسور 
المشاركة  بسنوات حظيت  بعدها  »بسكليت«، 
واليات  سبع  إلى  الدولي  الزائر  ببرنامج 
أمريكية، فقررت االقتداء بما رأيت، فاشتريت 
بأن  الختيارة،  جارتي  علّي  فتهّكمت  دراجة، 
عملي وعمري ال يليق بسواقة البسكليتات مثل 

»العيال«.
السنون  مرت  هللا«،  »عيال  فكلنا  علينا  ما 
السيسي  الفتاح  الرئيس المصري عبد  فمارس 
ظهر  مباشرة،  الهواء  على  المفضلة  رياضته 

للرياضيين،  فقط  ليس  اعتبار  رد  لي  األمر 
وإنما لمحبي الحياة، وكما كان متوقعا، أغاظهم 
قاهر »اإلخونج« في مصر،  كثيرا، ومازال، 
استفزهم  إقليميا،  الخبيث  مشروعهم  ومحطم 
بتعرية جوهر العفن في عقل اإلرهاب، مشكلته 

ليست مع الشجرة، بل الدراجة أيضا!
وهذه تحية خاصة أسجيها من واشنطن لألخت 
أخبرني  فقد  كريمات،  وزميالت  غانم،  ميديا 
السيارات،  قاطعن  بأنهن  دجوار،  هفال  أخي 
وإياب  ذهاب  وسيلة  الدراجات  واعتمدن 
ُصحفيات  عملهن.  مقار  إلى  منازلهن  من 
بالكردي  التحية  لهن  وجبت  »سربست« 

أيضا... ميالداً مجيداً وغداً أفضل بعون هللا.

أحمد ديبو

عىل سبيل البداية

لقد وعدت نفسي، أنَّ لالدّعاء مكاناً في النص 
الذي سأكتبه، ها قد حان موعد الوعد، عندما 

أتكلم بلسان النحن، أعلم تمام العلم أني أرتكب 
الجمع في موضع المفرد، أعلم أني مخطئ 

في ادعائي التحدّث عن الـ »نحن«، فأي نحن 
هذه التي أتكلم عنها؟ من نحن؟ وكيف نحن، 

وِلَم نحن، وأين نحن، ومتى نحن؟
عندما أقول نحن أعلم تماماً أني أدعي، أني 
أنا هي تلك النحن، فال حاضر يجمعنا نحن 

النحن، وال حاضر يجمعني بأحد، وال مكان، 
هذه النحن هي حكم المجهول، بأن يدّعي 

بأنّه معلوم، هي حكم الحالم بركوب الطائرة، 
إلى بالد تعي ثقل ظلّه على األرض، تعي 

أن هناك حالمين بركوب الطائرة، أو البحر، 
أو األرجل، أو زحفاً، أو كهوامات مرضية، 

وهذا الفعل هو فعل يأتي من أقصى الفرد إلى 
أقصاه، نحن لسنا سوى ادعاء ال يتحقق إال في 
المستقبل المتوسط، أو ربما البعيد، هو ادعاء 
ال يتحقق إال بالوعد، تماماً كما وعدت نفسي 
بأني سأتكلم عن االدعاء، هو وعد االدعاء، 

وادعاء الوعد.

العيش املََجازيُّ

قبل الثورة كنا غرباء في الوطن، وبعد الثورة 
ترّكبت غربتنا: نبتت لنا غربة تحت األظفار، 

ل يؤرق  وغربة تحت الجفون، وغربة كدمَّ
نومنا في المنافي هناك وهنا، لم نعد نملك 

وقتنا، ولم نمتلك مكاننا، لقد استعرنا عيشنا 
مكاناً وزماناً، استعارة مجازية، في هذا 

الخراب، لم يكن من الممكن ألحدنا غير أن 
يستغرب أنّه حي، ليظن أّن الحياة، مجرد فعل 

الحياة، محض مقاربة شعرية، أو عّل الحياة 
في هذا الزمان المستعار، هي »بريستيج« 

نتدرب عليه أمام الغرباء، فلنفترض هذه 
الحياة امرأة، وشاءت الظروف أن المرأة 

كانت صلعاء، وللخديعة وضعت على رأسها 
شعراً مستعاراً، لكن عقد الزواج قد حصل، 
والرجوع ثمنه أشد وطأة من القبول، لم يكن 

لنا مكان فاستعرنا لنا مكاناً، ولم يكن لنا زمان 
فاستعرنا لنا زماناً، إال أن االستعارة ال تلغي 

في الواقع أمراً كان مفعوال، هي ال تتمكن من 
ذلك إال في الشعر، وفي الشعر فحسب.
لذا كانت أزمنتنا وأمكنتنا أزمنة وأمكنة 

مجازية.

الزمن املتكّرر/ الزمن 
الثابت

تَْلِفتُني في قراءة الصحف، 
وفي سماع األخبار 

الصاعدة والنازلة على 
الشاشات، متناولة 
األزمة السورية، 

مصطلحاُت الزمن 
المستخدمة، فعندما ننظر 
إلى المصطلحات الناشئة 

حديثاً، يمكننا أن نميّز بين 
قطبين اثنين للكالم المعني 

بالزمن: الماضي والمستقبل، 
أما الحديث عن الماضي، 

فمن »ذاكرة الحرب«، إلى »شو 
تاريخك«، إلى« إرث الشهيد« إلى 

ذكرى األمور الكثيرة التي لها ذكرى، إلى 
األمس القريب، إلى األمس البعيد، وغيرها، 
في هذا الكالم المعبّأ بعبق الماضي ووعود 

المستقبل، لم أرصد فعالً لكلمات تُعنى 
بالحاضر، أو تشير إليه، لقد سكن الفراغ 

الحاضر، فإن كان الحاضر هو الفراغ، فهذا 
يعني أننا في هذا البلد الُمرمى على شاشات 

التلفزة، نسكن إما في الماضي، وإما في 
المستقبل، بعيداً عن تأويالت هاتين الكلمتين، 

السياسية المباشرة، أو األخالقية.

النِّصُف بعد الّرابعة

يقول محمود درويش في إحدى قصائده، 

المعنونة »الموعد األول«: شدّت على يدي، 
ووشوشتني كلمتين، أعزُّ ما ملكته طوال 
اليوم: سنلتقي غداً، ولفّها الطريق، حلقت 
ذقني مرتين، مسحت نعلي مرتين، أخذت 
ثوب صاحبي وليرتين...، أنا على المقعد، 
والعاشقون يبسمون، وامتدت الظالل، ولم 

من تجئ 

في وعدت، 
النصف بعد الرابعة«.

لعل أهمية القصيدة تأتي من المقطع األخير، 
عندما يمتد الوقت كما تمتد الظالل، عندما 

يمر النصف بعد الرابعة، ثم الخامسة، 
والسادسة، وتمتدّ الساعات، ويظل المنتظر 
على موعده في الرابعة بعد النصف، نحن 

كسوريين عالقون في النصف بعد الرابعة... 
ننتظر الغد، والغد معلٌّق في الغياب، الغد الذي 
أضحى قيمة دائمة الحدوث، أي دائمة الوعد. 

فمن ُوعد بالغد؛ فإن الغد سوف يأتي، وما 
علينا إال االنتظار، ننتظر لتصبح الساعات 

كلها هي النصف بعد الرابعة، هذه هي الحالة 

التي نعيشها اليوم كسوريين، غير أننا إذا ما 
قررنا بقدرة من عليه تفجير القدرة، أن نخرج 

من هذه الحالة القهرية، التي نحن واقعون 
فيها، وننظر إلى األمور بقوة العزم، فسنرى 

النصف بعد الرابعة قد مّرت، وآن لنا أن 
نخرج من هذا السبات » الدوغماطيقي«.

عىل حاّفات الثورة

على حافات الثورة، في 
مجتمعات، وتجمعات، من 
لم يأمنوا من ألم الحاجة، 

فارتحلوا إلى الذكريات، 
يزرعون في أحالم 

أطفالهم بساتين التين 
والزيتون، والبلد 
األمين، غير أني 

بعد عقد ونيّف على 
الثورة، اكتشفت أن 
ذلك ليس ألني ثائر، 

بل لمجرد أني سوري، 
فإن حالنا جميعاً ال 
يمكن وصفه إال من 

خالل االستعارة والتشبيه، 
وهذا من وطأة الحمل 

الثقيل، تفجرت سوريا من 
وطأة غضب االنكسار المزمن، 

وأصبحنا موطئ أقدام الفيلة والقرود. 
على هذه المعادلة المثخنة بالجراح، ألقينا 
أوزارنا على أماكن أخرى، وأوزار األماكن 

األخرى على أوزارنا. 
فما كان من أمل أن تلتقي الحاجات بالمكان 

وبالزمان المناسبين، لتشكيل خطاب يتناسب 
مع مصائبنا ورغباتنا اآلنية، ببساطة شديدة، 

سنظل غرباء عن المكان، فال فعل للزمن فيما 
نحن نعيشه، نحن ثابتون في غربتينا الداخلية 

والخارجية، والزمن ثابت إما في الماضي، 
وإما في المستقبل، بعيدا عن تأويالت هاتين 

الكلمتين السياسية المباشرة، أو األخالقية، 
فالماضي يسكن في الماضي، والمستقبل ال 
تطاله حتى أغاني فيروز اآلن، هوما يدلّنا 

سوريا إلى أين؟

جائحة  خيمت  التوالي  على  الثاني  للعام 
واصابت  العالم،  بلدان  أغلب  على  كورونا 
الحياة الثقافية بشلل شبه تام، غير أن فرصاً 
وأُقيمت  شتى،  دول  في  استغاللها  تم  عديدة 
كانت  عندما  الثقافية،  الفعاليات  من  العديد 
هجمات الجائحة تخف، فتخف معها شروط 
وأُقيمت  التجمعات،  إقامة  ومنع  الحظر، 
العديد من الفعاليات الهامة، كمعارض الكتب 
السينما،  ومهرجان  واإلمارات  مصر،  في 
عدة،  عواصم  في  التشكيلي  للفن  ومعارض 
الفعاليات  من  العشرات  جلي  وبشكل  فبرز 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الثقافية 
وغيرها،  )زووم(،  خاصة  تطبيقات  عبر 
حوارية  وجلسات  ندوات  خاللها  من  أقيمت 
العشرات من األعمال  نُقشت  ثقافية، وكذلك 
ومنتديات  الشعرية،  واألمسيات  األدبية، 
يُعرف  بات  لما  أسست  ثقافية،  حوارية 
وباتت  االنترنت،  عبر  االفتراضي  باألدب 
الفعاليات  تلك  عن  بالبديل  يكون  ما  أشبه 
المباشرة، والحية، التي كانت تقام على مدار 
الساعة، وباتت تستقطب الكثير من المهتمين 

والعاملين في مجال الثقافة واألدب.

عاب احتفاٌء بالكتاب رغم الصِّ

بشكل  يقام  الذي  الكتاب،  معرض  يعد  لم 
دوري كل عام بتاريخ الـ 20 من تموز، في 
ونشاط  سنوي،  تقليدي  حدث  مجرد  قامشلو 
ثقافي، يُقام أليام وتنتهي فعالياته، بل أصبح 
تشهدها  التي  الهامة،  الثقافية  األحداث  من 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
ذات  الثقافية  المؤسسات  وتحرص  سوريا، 
بموعده  عام  كل  في  إقامته  على  الشأن، 
المحدد، الذي يتزامن مع استشهاد الشخصية 
شاويش«  »حسين  القيادية  والثقافية  الوطنية 
هركول، واطلق اسمه على المعرض تكريماً 
البارزة،  الثقافية  القامات  من  كان  كونه  له، 
المثقفين  من  نخبة  مع  لسنوات  عملت  التي 
والمفكرين، لتطوير الحراك الثقافي، والدفع 
تنويرية  ثقافية  حالة  وخلق  األمام،  إلى  به 
في  محافظة  كلها،  الثقافات  على  منفتحة 
المنطقة  ثقافة  خصوصية  على  ذاته  الوقت 

وتفردها وتميزها.
هذا  أُقيم  المعرض،  من  الخامسة  النسخة 
والفن،  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في  العام 
الزوار،  عدد  حيث  من  متميزاً  إقباالً  وشهد 
النشر،  دور  قبل  من  واسعة  ومشاركات 
األدبية،  بنتاجاتهم  المشاركين  واألشخاص 
والفنية  الثقافية  النشاطات  في  وتنوعاً 
الموازية، كمعارض الصور والمحاضرات، 
وتوقيع الكتب والندوات الحوارية، ما أكسب 

أهم  من  ليصبح  أكثر،  أهمية  المعرض 
والمعرض  المنطقة،  في  الثقافية  الفعاليات 
ألف/   130/ حوالي  ضم  العام  هذا  في 
كتاب، وعرض ما يقارب /13 ألف/ عنوان 
الثقافية،  والمجاالت  المحاور،  شتى  في 
العلوم  في  وعناوين  والتراثية،  والفكرية، 
منها  عدة  وبلغات  واإلعالم،  والتكنولوجيا 
والتركية،  والسريانية،  والعربية،  الكردية، 
دار  أربعين  قرابة  فيه  وشارك  واالنكليزية، 
مستقلة  وشخصيات  ثقافية،  ومؤسسة  نشر 
الدول  وبعض  سوريا،  وشرق  شمال  من 
وتراصت  كردستان،  وأجزاء  العربية، 
الهامة في أروقة وأجنحة  الكتب والمجلدات 
وخلق  األرضيات،  على  وحتى  المعرض، 
للمنظمين  ارباكاً  اإلقبال  بفعل  االزدحام 
وبخاصة أن أجواء كورونا، لم تكن قد رحلت 

بعد عن المنطقة.
من  حظاً  أقل  تكن  لم  الموازية  النشاطات 
من  العديد  واحتفى  الكتب،  عرض  صاالت 
أجواء  في  ونتاجهم  كتبهم،  بتوقيع  الكتاب 
الكتابة،  وزهوة  اإلبداع،  برائحة  مفعمة 
عشرات  توقيع  المعرض  أروقة  وشهدت 
وفي  في موضوعاتها،  تنوعت  التي  الكتب، 
أقيمت عدة معارض  كما  كتابتها،  لغة  هوية 
ندوات  المعرض  برنامج  وتضمن  للصور، 
حوارية  وجلسات  يومية،  وفكرية  ثقافية 
المثقفين  من  العشرات  فيها  اشترك  ثقافية، 
من كتاب، وشعراء، وإعالميين، ناقشت فيها 
الثقافي  الحراك  واتجاهات  وصعوبات  واقع 
الكتب  محبو  واقتنى  والعالم،  المنطقة  في 
من  المئات  بل  العشرات،  القراءة،  وعشاق 
عالياً،  حلقت  الكتب  أسعار  أن  رغم  الكتب 
عليها،  الحصول  عن  الكثيرون  وعجز 
كانت تعرض في  التي  الكتب  تلك  وبخاصة 

أجنحة قدمت من الخارج. 
رغم الصعوبات والمعوقات في التحضيرات 
االحتفاء  أن  إال  واإلشراف  واإلقامة  كلها، 
خالل  طاغياً  كان  به  واالهتمام  بالكتاب، 
العديد  غياب  ظل  في  وبخاصة  المعرض، 
من النشاطات الثقافية، والترفيهية، واستطاع 
الكتاب  اللتقاء  فرصة  يكون  أن  المعرض 
وخلق  األدب،  ومتذوقي  ومحبي  والقراء، 
باتت  التي  الحميمية،  الروح  من  أجواء 
التواصل  ووسائل  الكورونا،  زمن  في  تُفتقد 

اإللكترونية.

سات الّثقافيَّة والّنهوض  املؤسَّ
بالّثقافة املجتمعّية

الذاتية في شمال وشرق  منذ تأسيس اإلدارة 

الذاتية في  سوريا، وقبل ذلك إعالن اإلدارة 
قدم  تعمل على  الثقافة  الجزيرة، وهيئة  إقليم 
وساق، للدفع بالحراك الثقافي، والفني لألمام، 
المتكاملة  المجتمعية  بالثقافة  والنهوض 
وعلى  اآلخر،  وقبول  التسامح،  على  المبنية 
الديمقراطية،  واألمة  الشعوب،  إخوة  مبادئ 
مع  المشتركة  الجهود  وتكاتف  وبمساعدة 
واألقاليم  المناطق،  في  الثقافية  المراكز 
ميزوبوتاميا  لحركة  تنظم  والتي  والبلدات، 
هذه  تقدمه  وما  الديمقراطي،  والفن  للثقافة 
المراكز من خدمات جليلة، حيث تضم هذه 
المراكز العشرات من الفرق الفنية والثقافية، 
المجتمعية  الثقافة  وتطوير  لتقديم  وتسعى 
المتعددة  وهويتها  بتنوعاتها  المشتركة 
وشركسية  وسريانية  وكردية  عربية  من 
األصيلة،  الثقافات  من  وغيرها  وتركمانية، 
المتنوع،  الشعبي  التراث  إحياء  وتعمل على 
والتعريف به في الداخل والخارج عبر الفرق 
الفنية في الغناء، والرقص والمسرح، وفرق 
المهرجانات  بالمرأة والطفل، وإقامة  خاصة 
النوعية، ومنها مهرجانات المسرح ومهرجان 
وغيره،  الطفل  ومهرجان  المرأة،  وفن  أدب 
في  الفصل  الكلمة  المهرجانات  لهذه  وكانت 

التطوير والتعريف بثقافات المنطقة.

تأثريٌ واضٌح

الثقافية  والمهرجانات  للمسابقات  كان  كما 
واألدبية تأثيرها الواضح في الحياة الثقافية، 
المهرجانات  هذه  من  عدد  أصبح  أن  وبعد 
ومن  وثقافية،  فنية  وتظاهرة  سنوياً،  تقليداً 
أهمها مهرجان أدب وفن المرأة، ومهرجان 
الطفل، ومهرجان أوصمان صبري لألدب، 
الخامسة  بنسخته  األخير  المهرجان  وفي 
من  ألكثر  المهرجانات  وتأجلت  العام،  لهذا 
نفسها  كورونا  جائحة  فرضت  أن  بعد  مرة، 
وبقوة، وألغت العديد من األنشطة، وكمبادرة 
للتجديد والتخصص، فقد أعلن المهرجان عن 
مسابقته في القصة القصيرة فقط، وفي مجال 
األدب الثوري، وباللغتين العربية والكردية، 
وبسبب أجواء الحظر العامة كانت المشاركة 
محدودة، إذ اقتصر عدد المشاركين في القسم 
العربي على خمسة عشر مشاركاً، وتم قبول 
مشاركة  قُبلت  بينما  فقط،  مشاركين  تسعة 
واحدة فقط باللغة الكردية، وكانت هيئة الثقافة 
في إقليم الجزيرة، قد أعلنت عن المسابقة قبل 
المهرجان  رعاية  في  وشاركها  عدة،  أشهٍر 
ديوان األدب في شمال وشرق سوريا، والذي 

تم اإلعالن عن تأسيسه مؤخراً.
الفعاليات  زخم  العام  لهذا  الالفت  كان  كذلك 
الثقافية، التي قام بها اتحاد المثقفين في إقليم 

عموم  في  له  مكاتب  افتتح  والذي  الجزيرة، 
األيام  وكانت  الجزيرة،  وبلدات  مناطق 
الثقافية األسبوعية خطوة هامة، كنشاط ثقافي 
أسبوعي خصص له يوم معين من األسبوع، 
لتقدم فيه فعالية ثقافية أو فنية، كتوقيع الكتب 
للفن  ومعارض  المتنوعة،  والمحاضرات 
حديقة  وافتتاح  حوارية،  وندوات  التشكيلي 
حديقة  غرار  على  الحسكة،  في  للقراءة 
بدورها  شهدت  والتي  قامشلو،  في  القراءة 
واألنشطة  والمحاضرات،  الندوات  عشرات 
كان  عديدة  كتب  توقيع  وحفالت  الثقافية، 
من  لكل  كتب  ثالثة  توقيع  العام  لهذا  آخرها 
الكتاب »صبحي أحمد، وعبد الرحمن محمد، 
وكرديار دريعي« في 2021/12/22 ضمن 
مكتب   دأب  التي  الثقافي،  األربعاء  نشاطات 
في  إقامتها  على  قامشلو  في  المثقفين  اتحاد 

حديقة القراءة.

فعالّياٌت ونشاطاٌت ممّيزٌة

كانت  أخرى  مميزة  وفعاليات  نشاطات 
فعاليات  بينها  من  العام،  هذا  بقوة  حاضرة 
الذي  كردستان،  آفاي  روج  مثقفي  اتحاد 
االتحاد  نظم  وقد  له،  مقراً  قامشلو  من  يتخذ 
في قامشلو، وبعض مكاتبه األخرى عشرات 
المحاضرات، والندوات الحوارية، وحفالت 
ورشة  االتحاد  أقام  كما  متعددة،  كتب  توقيع 
ألسبوع،  استمرت  التشكيلي،  للفن  عمل 
من  التشكيليين  الفنانين  من  عدد  فيها  شارك 
الفنانون  خاللها  التقى  والخارج،  الداخل 
فرصة  وكانت  والخبرات،  اآلراء  وتبادلوا 
متنوعة،  تشكيلية  لمدارس  اآلراء  لتبادل 
الفن،  ومتذوقي  لمحبي  الفت  وبحضور 
العام  لهذا  اإلبداع،  جائزة  االتحاد  منح  كما 
الكردي،  والباحث  الكاتب  من  لكل  مناصفة 
صالح حيدو والكاتب والباحث الكردي كوني 
دوالر  ألف  قيمتها  نقدية  جائزة  وهي  رش، 
حفل  في  للكاتبين  الجائزة  ومنحت  أمريكي. 
خاص، وبحضور إعالمي أقيمت الحفلة في 
فعاليات  ختام  وكانت  بقامشلو،  االتحاد  مقر 
السبت  يوم  االتحاد  مقر  في  الكتب  توقيع 
باللغتين  كتب  ستة  بتوقيع  2021/12/25م 

الكردية والعربية. 
كذلك كانت هناك العديد من الفعاليات الثقافية 
فنية  التي جاءت على شكل حفالت  والفنية، 
وطنية  مناسبات  وفي  عامة،  فن  وسهرات 
ورسمية، ومناسبات خاصة، كحفالت التأبين 
لعدد من الشخصيات، والقامات االجتماعية، 
في  ثقافية  مؤسسات  والتي رعتها  والثقافية، 

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
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كانوا فتية صغاراً في مقتبل العمر، أضنتهم قساوة تأمين سبيل العيش، والثلوج تغطي الطرقات وتقطع السبل والدروب بين األهالي والحياة، 
لكنهم لم ييأسوا، وشقوا طريقهم عبر الجبال الوعرة المغطاة بالثلوج، وذات التعّرجات القاسية، والمنحدرات والوديان المخيفة، تحّملوا ذلك كله 
من أجل إيصال سبل الحياة أُلسرهم، التي تنتظرهم بفارغ الصبر، لكن الذي جرى في ليلة الثامن والعشرين من كانون األول عام 2011 كان مختلفًا 

تمامًا، فهؤالء الفتية لم يصلوا الى أهاليهم في الوقت المحدد وطال االنتظار... 

منبج/ آزاد كردي ـ في أواخر موسم جني الزيتون هذا العام، فاق ارتفاع سعر زيت الزيتون كل التوقعات الرسمية والسوقية في مدينة منبج، في 
ظل تذبذب واضح في ثبات السعر سواء عند المزارعين أو التجار.

مجزرة روبوسكي ... الجرح الدامي في الجسد الكردي أبرزها الجفاف؛ أسباب عديدة وراء انخفاض
 موسم الزيتون بمنبج

دجوار أحمد آغا

كان هدير الطائرات المغيرة في السماء يعلو، 
ويعلو إلى أن صم اآلذان فجأة بصوت مرعب 
مخيف، أحست كل أم بانقباض حاد في قلبها، 
هرعت  حصل،  قد  فظيعاً  أمراً  أن  وشعرت 
راكضة  حافيات  الرأس،  حاسرات  األمهات 
حدسها  بصحة  لتصطدم  الصوت،  باتجاه 
القانية،  الحمراء  الدماء  وتشاهد  وإحساسها 
الثلج، ورسمت لوحة تشبه  كيف لونت بياض 
بيكاسو،  بابلو  للكبير  اإلسباني  غرنيكا  لوحة 
والتي  روبوسكي،  قرية  في  المجزرة  كانت 
تتجاوز  لم  أعوامهم  شاباً   34 ضحيتها  راح 
الحدود  على  البضائع  ينقلون  كانوا  العشرين، 

المصطنعة بين باكور، وباشور كردستان. 

لو نسينا هذه الفاجعة فينبغي 
أن يجفَّ قلُبنا

المجزرة  هذه  زالت  وال  مرت،  أعوام  عشرة 
فاعل  ذات  جريمة  عن  عبارة  المروعة 
التي  الجرائم،  من  الكثير  هناك  مجهول، 
وقيدت  شعبنا،  مناضلي  خيرة  بحق  اُرتكبت 
تحت  التركي،  االحتالل  دولة  سلطات  لدى 
هذا  أن  يعلم  الكل  لكن  مجهول«،  »فاعل  بند 
في  الحاكم  النظام  هو  إنما  المجهول،  الفاعل 
البالد، شعبنا الكردي يختزن في قلبه، وذاكرته 
عينه،  بأم  شاهدها  التي  الصور،  من  اآلالف 
وعلى مرئ ومسمع من العالم أجمع، دون أن 
الحضارة،  يدّعي  الذي  العالم،  هذا  يرفَّ جفن 
حقوق  وحماية  والديمقراطية،  واإلنسانية، 
شعبنا  اإلبادة،  من  الشعوب  وحماية  اإلنسان، 
من  القادم  للموت  للمحتل،  يستسلم  لم  الكردي 
الشرق، ألشباه الرجال الذين أحرقوا األخضر 
واليابس لدى غزوهم لمناطق ميزبوتاميا )بالد 
من  ينتقمون  بذلك  وكأنهم  النهرين(،  بين  ما 
الشعوب، التي بنت حضارات عمالقة في هذه 

هو  الوحيد  همهم  مرتزقة،  هم  بينما  المنطقة، 
األراضي،  من  المزيد  واحتالل  الدماء،  سفك 

والسيطرة على خيرات البالد.

حقيقة ما جرى يف روبوسيك

وال  وجلياً،  واضحاً  كان  الليلة  تلك  جرى  ما 
لبس فيه، وال يحتاج إلى تحقيقات، وال إلى أدلة 
وبراهين، فالجاني معلوم، والهدف من ارتكاب 
هذه المجزرة، ال يحتاج الى تبرير فهو سياسة 
وصلت  التي  األنظمة،  سائر  تتبعها  ممنهجة، 
التركي،  االحتالل  دولة  في  الحكم  سدة  الى 
تمتلكها  التي  القمعية،  األجهزة  هو  الجاني 
هذه الدولة المحتلة من استخبارات وجندرمة، 
وهدفها  لها  تتبع  مرتزقة،  ومليشيات  وجيش 
وجوده  واستهداف  الكردي،  شعبنا  إبادة  هو 
عن  النظر  وبغض  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل 
أبرياء  مواطنين  أو  الحرية،  أجل  من  مقاتلين 
مدنيين مسالمين يسعون من أجل االستمرار في 
الساسة  بين  الحياة، مهما كانت هناك خالفات 
ما  في  هم  ومن  السلطة  في  هم  من  األتراك 
يُسمى بالمعارضة، عندما يتعلق األمر بالكرد 

والمسألة الكردية يتفق الجميع على ذلك. 

العقلية الفاشية تتحكم بالسلطة

وألكثر  الديمقراطي  الشعوب  حزب  حاول 
روبوسكي«  »مجزرة  قضية  طرح  مرة،  من 
الحاكمة  السلطات  لكن  التركي،  البرلمان  في 
المألوف،  نطاق  ذلك وبشدة، وخارج  رفضت 
االحتالل  جيش  قيادات  بعض  ذكرت  فقد 
التركي، وكذلك وزير الداخلية وقتها »إدريس 
قد   )MIT( التركية  االستخبارات  أن  نعيم« 
معلومات خاطئة حول  الجوية  القوات  أعطت 
التحرك، الذي جرى تلك الليلة، وأن ما وصلهم 
القادة  أحد  تحرك  حول  خبر  عن  عبارة  كان 
وأنه  الكردستاني،  العمال  في حزب  البارزين 

اآلخر  الطرف  على  هناك،  الحدود  سيعبر 
الخبر جملة وتفصيال،  االستخبارات هذا  نفت 
في  كرديا  شاباً   34 أرواح  ضاعت  وهكذا 
مهب رياح الطغاة والجناة، العقلية الفاشية التي 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  بمفاصل  تتحكم 
والعسكرية في تركيا، هي التي قامت بارتكاب 
مجزرة روبوسكي، وهي نفسها التي قتلت بدم 
بارد خليل غونيش، وغريبة جيزر وغيرهم من 
السجناء الكرد السياسيين المرضى في سجون 
التي  نفسها  هي  العقلية  هذه  التركية،  الفاشية 
المجازر  من  المزيد  يوم  كل  ترتكب  مازالت 

أو  باكور  في  سواء  الكرد،  بحق  واإلبادات 
باشور في روج آفا، وفي كل مكان يتواجد فيه 
خجل  دون  علناً  بذلك  يصرحون  وهم  الكرد، 

أو حياء.

وصمة عار عىل جبني اإلنسانية

اآلالف  الزال  الشعار  بهذا  يقتلنا«؛  »صمتكم 
مكان  في كل  الكردي  أبناء شعبنا  من  المؤلفة 
والميادين؛  الساحات  الى  ينزل  فيه،  يتواجد 
والحكومات  العالمي،  العام  الرأي  لمطالبة 
والحرية  بالديمقراطية  تنادي  التي  والدول، 
النظام  وإدانة  الصمت  عن  بالكف  والمساواة، 
الفاشي القمعي الحاكم في تركيا، وما ترتكبه من 
أهوال وفظائع بحقنا، يكاد ال يمر يوم دون أن 
يكون فيه قصف أو عدوان أو ذكرى مجزرة، 
وإبادة قام ويقوم بها النظام الديكتاتوري الحاكم 
جانب  من  رهيب  صمت  وسط  تركيا،  في 
التي  الضحايا  أمهات  والدول،  الحكومات  هذه 
دمائهم  بلون  الثلج  فلونوا  شهداء،  سقطت 
لم ولن ينسين هذه المجزرة،  القانية،  الحمراء 
شفاف  تحقيق  فتح  بضرورة  يطالبن  وهن 
ونزيه بخصوصها، ومحاسبة المسؤولين عنها 
العدالة، رافضات  للمحاكمة وتحقيق  وتقديمهم 
الحاكم  النظام  مساعي  األول  اليوم  منذ 
واعتبار  مادي،  بتعويض  بالقبول  والسلطات 
العرض  مجزرة.     وليست  قضائية  قضيتهم 
الذي قدّمته السلطات بقبول تعويض مادي عن 
كّل ضحية، وهم قرويون فقراء يكابدون لتأمين 
قوت يومهم، ولسان حالهم يقول »ال بديل عن 
الكشف عن المسؤولين عن مقتل أوالدنا، ونيل 
الدولة  من  رسمي  واعتذار  العادل،  جزائهم 

ووعود بعدم تكرارها«.

بارقة أمل الحت يف األفق

مجزرة  ـ  األوالد  )مات  كتاب  كان  ربما 
روبوسكي والمسألة الكردية في تركيا( للكاتبة 
خيردينك«  »فريديريكا  الهولندية  والصحفية 
التي سبق لها أن أقامت في تركيا، وكردستان 

للعام  وصوال   2006 عام  منذ  عدة  أعواماً 
دخول  من  ومنعها  طردها  تم  حيث   ،2015
كتابها  إن  التركية،  السلطات  جانب  من  البالد 
كتبت  حيث  األفق،  في  الحت  أمل  بارقة  لهو 
من  ذلك  توثيق  وتم  المجزرة  عن  بالتفصيل 
تم  حيث  الضحايا،  أهالي  مع  لقاءاتها  خالل 
تصنيف الكتاب عام 2014 ضمن قائمة أفضل 
ترجمة  وتم  صدرت  التي  الصحفية  الكتب 
»كيفورك  جانب  من  العربية  للغة  الكتاب 
وانيس« المترجم السوري األرمني وصدر عن 

دار الفارابي سنة 2018 .  
الحدث  كونه يالحق  في  الكتاب  أهمية  وتكمن 
الصحفي  التحقيق  عبر  وقوعه،  لحظة  منذ 
الميداني، والعيش بين ذوي الضحايا، وطريقة 
تعامل اإلعالم التركي مع المجزرة وآلية تشكيل 
البرلمان  من  المنبثقة  القضائية  اللجنة  وعمل 
على  التركية  الحكومة  حجج  وتقليب  التركي، 

وجوهها، ونظرتها المحايدة لألحداث.

ال بدَّ من االستمرار يف املقاومة

في  األخيرة  روبوسكي  مجزرة  تكون  ولن  لم 
مع  خاصة  التركي،  االحتالل  دولة  جرائم 
الصمت الذي يلف العالم حيال هذه الجرائم، لذا 
فإن الخيار الوحيد الموجود أمامنا هو المقاومة 
والفاعلين  الجناة  عن  بالكشف  والمطالبة 
المجهولين، الذين هم من صلب الدولة العميقة، 
والتي تتحكم بكل مفاصل الحياة، يجب أن يتم 
يقف  وبمن  بهم  والتشهير  هؤالء  عن  الكشف 
من  بدّ  ال  ذلك  جانب  إلى  ويحميهم،  خلفهم 
للمقاومة  والمساندة  الدعم  من  المزيد  تقديم 
التي انطلقت من رحم شعبنا وقدمت الكثير من 
التضحيات الجسام في سبيل الحفاظ على شعبنا 
وحماية وجوده المستهدف، كما وتخوض هذه 
المحتل  العدو  ضد  عنيفة  مواجهات  المقاومة 
في كل مكان تطأه قدماه، بحيث ال يستطيع أن 
المقاومة في حالة  ينعم باالستقرار وتبقيه هذه 
من الخوف والفزع والهلع، ما قد يحدث له في 
لشهداء  الحقيقي  االنتقام  هو  وهذا  لحظة،  أية 

مجزرة روبوسكي األبرياء.

يمكن مشاهدة خيبة األمل أو التحسر تعلو وجوه 
أغلب المزارعين أثناء تواجدهم في المعاصر 
صاحب  لكن  الموسم  هذا  اإلنتاج  قلة  نتيجة 
معصرة عماد العقيلي الكائنة على طريق حلب 
الدولي تحدث لصحيفتنا “روناهي”، وبين من 
له  وما  وتحدياته،  الزيتون  موسم  واقع  خالله 
وما عليه ومسألة العرض والطلب لتنك الزيت 

في السوق.
إنتاج غير متوقع

وقال العقيلي إن: “إنتاج هذا العام من الزيتون 
دون المأمول”.

يعتمد  الزيتون  موسم  “إنتاج  بأن:  وبرر 
بسنة  سنة  أي  المياومة،  نظام  على  باألصل 
لإلنتاج، مشيراً إلى أن إنتاج الهكتار الواحد من 
الزيتون العام الحالي يصل إلى 2 طن وسطياً 
بينما كان اإلنتاج في العام السابق قد وصل إلى 

الضعف”.
“على مدى عدة سنوات، لم تشهد منبج ضعفاً 

صاحب  أكد  حسبما  الحالي”،  كالعام  باإلنتاج 
أن:  إلى  أشار  الذي  العقيلي  عماد  المعصرة 
في  معتادون على ضعف  الزيتون  “مزارعي 
أن  إال  وآخر،  عام  بين  األشجار  حمل  نسبة 
انخفاض إنتاج الزيت ليس معتاداً بالنسبة لهم”.
في  المتالحقة  الحر  “موجات  بأن:  وأوضح 
بتناقص  الرئيس  السبب  الماضي هي  الصيف 
الحرارة  درجات  في  الزيت،  تحويل  نسبة 
المرتفعة تستهلك الشجرة كمية أكبر من الماء، 
ما يخفف نسبة تحويل الزيت، وحين استمرت 
موجة الحر ما يقارب الشهرين ضعف اإلنتاج 

بهذا الشكل”.

تذبذب بسوق الزيتون

 43 بين  ما  الحرارة  درجات  وتراوحت 
من  حالة  مع  متزامنة  مئوية،  درجة  و50 
صاحب  وبرأي  الشديدين،  والتصحر  الجفاف 

المنخفض ال  الزيت  تنكة  ثمن  فإن  المعصرة، 
يكافئ ما يقدمه المزارعون من تكاليف وجهد 

لإلنتاج.
وحسبما ذكر فإن: “سوق زيت الزيتون في هذه 

بالمقارنة  اإلنتاج  قلة  بسبب  نشط  غير  الفترة 
مشلولة  البيع  الحركة  أن  كما  السابق،  بالعام 
بشكل شبه تام مرده قلة العرض أو أن الزيت 

حائل/ زيت العام الماضي”.
يتكلف  “المزارع  فإن:  العقيلي،  لحديث  ووفقاً 
المحصول  جني  قبل  األمور  من  العديد 
األسمدة  ذلك،  ومن  للمعصرة  ووصوله 
والمحروقات وأجور العصر والسقاية والتقليم 
والحراثة وأجور جني الزيتون والتنك وغيرها 
مما يفسر رغبة المزارعين بارتفاع السعر إلى 
50 دوالر للتنكة الواحدة بناء على ما يبذلونه 

من عناء وتعب”. 
العقيلي  عماد  المعصرة  صاحب  وطالب 
غير  المزارعين  “بدعم  المختصة:  الجهات 
بور  أراضي  يملكون  الذين  أي  المرخصين، 
إلى التكفل بحفر الجور من خالل آلية الحفارة، 
وتزويد المزارعين بالغراس والشتل مما يسهم 
لهذه  اكتفاء ذاتي  المزروعة وتوفير  في زيادة 

المادة االستراتيجية”.

سوق األغنام بالطبقة... ركود كبير 

وفق مخاوف تدهور الثروة الحيوانية
الطبقة/ عمر الفارس - يشهد سوق األغنام 
حركة  في  كبيراً  ركوداً  الطبقة  مدينة  في 
السوق التجارية، وذلك يعود إلى عدة أسباب 
أثرت بشكل كبير على الثروة الحيوانية منها 
مع  المناطق  تشهدهُ  الذي  الكبير  الجفاف 
مادة  سعر  وارتفاع  العام  لهذا  األمطار  قلة 
كبيراً  عاتقاً  تشكل  أصبحت  التي  األعالف 

على كاهل تجار األغنام في مدينة الطبقة. 
بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  في 
المناطق في شمال وشرق سوريا عبر الجفاف 
الستمرار  إضافة  العام  لهذا  األمطار  وقلة 
دولة االحتالل التركي بقطع مياه نهر الفرات 
األغنام  أهمها  ومن  الحيوانية  الثروة  تأثرت 
أغلب  باعتماد  فيها  الهرم  رأس  تشكل  التي 
أهالي مناطق البادية السورية على مردودها، 
الخضراء  المساحات  تقلصت  لذلك  ونتيجة 
والمراعي بشكل كبير مما أدى لظهور بوادر 
تراجع وتدهور الثروة الحيوانية وحركة بيعها 

في األسواق التجارية. 
»روناهي«  لصحيفتنا  كان؛  الصدد  هذا  في 
زيارة لسوق األغنام في مدينة الطبقة رصدنا 
فيها احتياجات ومطالب تجار األغنام وأسباب 
المنطقة،  في  كبير  بشكل  بيعها  سوق  تراجع 
حسين أحمد العلي تاجر في سوق الغنم بمدينة 
الطبقة يروي لنا قائالً: »لم يشهد سوق مواشي 
منذ  التجارة  تراجع  في  النكسة  هذِه  الطبقة 
أصبحت  حيث  المنطقة،  في  السوق  تأسيس 
جهة  من  األسعار  غالء  نتيجة  معدومة  شبه 
وتأثر وزن األغنام من جهة أخرى نتيجة قلة 
العلف، وذلك بسبب غالء مادة األعالف التي 
بعد  والسيما  لألغنام  الرئيسي  الغذاء  تعتبر 
وقلة  الجفاف  حالة  بعد  عليها  الطلب  زاد  أن 
المراعي نتيجة الجفاف التي تشهدهُ المنطقة«. 

غالء األعالف

ما  الشعير  كيلو  سعر  »يبلغ  العلي:  وتابع 
العلف  وكيلو  سورية  ليرة   1500 يقارب 
ويزيد  يؤثر  مما  سورية  ليرة  حوالي1400 
إلى  يصل  الذي  الواحد  الغنم  رأس  من سعر 
40000 ليرة سورية رغم قلة وزنها«، مبيناً 
ما  يومي  بشكل  يحتاج  غنم  رأس  »كل  أن 
يقارب 2 كيلو تقريباً من العلف لكي يحصل 
على وزن طبيعي مناسب للبيع، مع العلم أن 
على  يعمل  الطبقة  مدينة  في  الفالحين  اتحاد 

ومربين  للمزارعين  األعالف  مادة  تقديم 
المواشي ولكن بكميات تعتبر غير كافية«.

الرثوة الحيوانية يف خطر

الحسين  ربيع  محمد  بين  آخر  جانب  ومن 
وهو تاجر ثاني من سكان مدينة الطبقة يعمل 
لحق  الذي  الكبير  الضرر  األغنام  تجارة  في 
العام  مع  مقارنة  العام  هذا  الحيوانية  بالثروة 
فترة  الحالي  السوق  يشهد  حيث  الماضي، 
ركود كبيرة لم يسبق لها مع العلم أن االعتماد 
استثمار  على  يكون  الفرات  إقليم  في  الكبير 
السنوي  مردودها  وعلى  الحيوانية  الثروة 
الجفاف وقلة األمطار  أن  ذاكراً  االقتصادي، 
وتناقص  المنطقة  في  المراعي  قلة  إلى  أدت 
الفرات،  إقليم  في  الخضراء  المساحات 
التركي باحتكار  العدوان  تزامناً مع استمرار 
بشكل  المياه  شح  مشكلة  من  زاد  مما  المياه 
وتكاثر  البيئي  التلوث  حاالت  وانتشار  كبير 
الحشرات التي أثرت بشكل سلبي على الثروة 

الحيوانية.

تسوية وتسوير السوق

سوق  ترميم  بضرورة  الحسين  محمد  وأشادَ 
اعتماد  بعد  األغنام  بتجارة  الخاص  الطبقة 
المكان المناسب والذي حدد على طريق حي 
بالسوق  يحيط  إلى سور  يحتاج  والذي  عايد، 
من كل الجهات، وتسوية األرض الخاصة فيِه 
لتسهيل عملية دخول اآلليات والنقل وآلية بيع 

المواشي. 

مع إغالق معبر سيمالكا أزمة سكر 
في كوباني والفرج قادم

بعد أشهر من العمل.. إعادة محطة 
الكهرباء في الدرباسية للعمل

كوباني  مدينة  ـ شهدت  أحمد  كوباني/ سالفا 
مؤخراً أزمة سكر خانقة، وفقدانها في محالت 
المواطنين  أجبر  مما  المقاطعة،  في  الجملة 
للوقوف في طوابير طويلة أمام شركة نوروز 
لساعات طويلة ألجل الحصول على كيس سكر 
يقدر بعشرة كغ، ومع وعود بحلول سريعة. 

سيمالكا  خابور/  فيش  معبري  إغالق  ونتيجة 
ومعبر الوليد من قبل حكومة باشور كردستان 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  مع 
معابرها  دمشق  حكومة  وإغالق  سوريا، 
في  للسكر  خانقة  أزمة  ظهرت  المنطقة،  مع 
المنطقة. وعملت اإلدارة الذاتية كل ما بوسعها 
لتأمين كميات شبه كافية من السكر لسد حاجة 
المقاطعة وإقليم الفرات ككل، وسط قيام بعض 
في  وتخزينها  المادة  هذه  باحتكار  التجار 

المستودعات. 
إقليم  في  نوروز  شركة  باشرت  إثرها  وعلى 
الفرات بتوزيع السكر على المواطنين وقطعها 
ولكن  لألهالي،  احتكارهم  لتفادي  التجار  عن 

للحصول  طويلة  طوابير  ظهرت  ذلك  رغم 
تفك  أن  المفترض  من  التي  المادة  هذه  على 

أزمتها خالل أيام. 
ويقف المواطن سردار آيب من قرية سرزوري 
40 كم شرقي مدينة كوباني منذ ساعات عدة 

في طوابير االنتظار لشراء كيس من السكر. 
وتحدث آيب لصحيفتنا »روناهي« وهو مشتك 
من أزمة السكر قائالً: »منذ أيام عدة والمنطقة 
لقطع  نضطر  ذلك  ونتيجة  السكر،  مادة  تفتقر 
في  طويلة  ساعات  والوقوف  طويلة  مسافات 
من  كيس  على  للحصول  االنتظار  طوابير 

السكر بقدر 10 كغ«.
وطالب بحلول سريعة من قبل الجهات المعنية، 
في  نوروز  شركة  عضو  ذكر  الصدد  وبهذا 
إقليم الفرات شكري مسلم: »سبب أزمة السكر 
وإغالق  نتيجة  المقاطعة  تعيشها  التي  الخانقة 
أخرى  ومن جهة  سيمالكا  خابور/  فيش  معبر 
حكومة دمشق أيضاً التي قامت بإغالق معبرها 

في الطبقة«. 

مع  الحدودية  المنافذ  جميع  »إغالق  وأشار 
مناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
حصار  هو  إنما  بصدفة،  ليس  واحد  آٍن  في 
يحاولون بها خلقة أزمة اقتصادية، إضافة إلى 
خلق الفتنة بين أبناء المنطقة واإلدارة المتمثلة 

بإرادة شعوب المنطقة كافة«. 
مضيفا بالقول: »لذا يتوجب على أبناء منطقتنا 
بالمخططات  تامة  أدراًك  على  يكونوا  بأن 
وأال  وإدارتنا،  إرادتنا  من  للنيل  والمساعي 
صورة  لتشويه  الساعية  الفتن  وراء  ينجروا 

اإلدارة الذاتية«. 
تدوم  لن  األزمة  هذه  أن  مسلم  شكري  وأكد 
حل  إليجاد  جاهدين  يسعون  وأنهم  طويالً، 

جذري لهذه المشكلة. 
إقليم  في  نوروز  شركة  أن  ذكره؛  والجدير 
عشرة  حوالي  يوم  كل  في  توزع  الفرات 
قدر  وتحاول  المواطنين  على  السكر  من  طن 

اإلمكان سد حاجة المواطنين.      

الدرباسية  ناحية  شهدت   - الدرباسية  روناهي/ 
تراجعاً  األخيرة،  اآلونة  في  لها  التابعة  والقرى 
محلوظاً في عدد ساعات تغذية المدينة والريف 
ساعات  تتعدى  لم  حيث  الكهربائي،  بالتيار 
ثماني  مقابل حوالي  اليوم،  في  الوصل ساعتين 
امام  كبيرة  صعوبات  شكل  ما  قطع؛  ساعات 

األهالي، نتيجة الحاجة الماسة للكهرباء.
عبد  تحدث  بصحيفتنا،  خاص  تصريح  وفي 
لمؤسسة  المشترك  الرئيس  سليمان  العزيز 
الكهرباء في الدرباسية، عن أسباب هذا التراجع 
نيسان  شهر  »في  قال:  حيث  معالجته،  وكيفية 
الماضي واجهنا بعض المشاكل الفنية في محطة 
تعرض  نتيجة  وذلك  الدرباسية،  كهرباء  تحويل 
مع  وبالتنسيق  عليه،  وبناء  للحريق،  المحطة 
تأهيل  بإعادة  قمنا  األساسية،  الخدمات  برنامج 
الطاقة  مكتب  بإشراف  وذلك  الدرباسية،  محطة 

طريق  عن  الجزيرة،  إقليم  في  واالتصاالت 
وقد  والتوزيع،  النقل  لمكتب  التابعة  الورشات 
وعلى  أشهر،  الخمسة  حوال  العمل  استمر 
األولى  المرحلة  كانت  حيث  مراحل،  عدة 
لمبنى  ترميم  أعمال  تلتها  الفنية،  األقسام  صيانة 
ثماني  تركيب  تم  »حيث  وأضاف:  المحطة«. 
كيلو  باستطاعة 20  الوصول  من خاليا  خليات 
فولط للخلية الواحدة، وتم استبدال الخاليا القديمة 
بخاليا جديدة بالكامل، بدءاً من القواطع، وصوالً 
إلى الحمايات، كما تم تركيب حمايات جديدة على 
المحوالت ذات االستطاعة 66/20 كيلو فولط، 

إضافة إلى صيانة هذه المحوالت بالكامل.«
األعمال  »إلى جانب  بالقول:  تابع حديثه  عزيز 
مرتبطة  أخرى  بأعمال  قمنا  الذكر،  آنفة  الفنية 
بالبناء، كإعادة طالء البناء بمادة الدهان، وأيضاً 
كصالة  للصاالت،  مركزي  تكييف  تركيب  تم 

تم  الشكل  وبهذا  الكونترول.  وصالة  الخاليا 
االنتهاء من أعمال إعادة التأهيل«.

وحول واقع تغذية المدينة بالكهرباء، نوه عزيز 
بواسطة  الدرباسية  محطة  تغذية  »يتم  سليمان: 
قامشلو،  مدينة  من  يأتي  فولط  كيلو   66 خط 
فإن  لذلك  السويدية،  محطة  من  التوليد  ويتم 
كمية الكهرباء الواصلة إلى الدرباسية هي كمية 
المتوفر  الغاز  بكمية  مرتبطة  وهي  متفاوتة، 
الذي يتم من خالله تشغيل عنفات التوليد، لذلك، 
للعنفات،  المقدم  الغاز  كمية  الستقرار  ونتيجة 
استقر وضع الكهرباء مؤخراً في ناحية الدرباسية 

والقرى التابعة لها«.
»إن  بالقول:  حديثه  اختتم  سليمان  العزيز  عبد 
قبل  من  الفرات  نهر  عن  المياه  قطع  استمرار 
كمية  نقص  إلى  يؤدي  التركي،  االحتالل  دولة 

الكهرباء، نتيجة لنقص منسوب المياه«.


