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سارة.. شابة تتحدى قسوة
 الغربة بإيمانها القوي

ما بين باصات الشعب 
والسرافيس َنّقي واختار وال تحتار!

عويشي  سارة  ـ  العمر  غزال  اإلمارات/ 
لبناني  ألٍب  اللبنانية  الجنسية  تحمل  شابةٌ 
الثاني  العقد  في  دمشق،  من  سوريّة  وأٍم 
اإلمارات  دولة  في  تعيش  عمرها؛  من 
تواجه  سنوات،  أربع  منذ  المتحدة  العربية 
قسوة الحياة بابتسامتها وصبرها وإرادتها 
إلى  العودة  مع  موعد  لها  ليكون  القوية، 

البلد.

الهجرة  على  شبابها  تُجبِر  كثيرةٌ  بلداٌن   
ألسباٍب كثيرة، كالحروب وتردي األوضاع 
االقتصادية واالنهيار السياسي واالنقسامات 
الحياة  سبل  بهم  ضاقت  شباٌب  الطائفية، 
المهجر،  ببالد  أفقهم  لتتسع  بأوطانهم 
يواجهون قسوة الحياة ومرارة الغربة بإرادة 

وتحدي بعزيمٍة وصبر.

مواجهة الصعوبات

عن  »روناهي«  لصحيفتنا  الشابة  تتحدث 
تجربتها في الغربة وصعوبة التحديات التي 
أّن  »ما  بمفردها:  عليّها  وتغلبت  واجهتها 
تخّرجت من كلية علم النفس »سيكولوجي« 
رحلة  وبدأُت  العمل،  ميادين  دخلُت  حتّى 
الكفاح في بلدي، لكن دون فائدة فقد فشلت في 

فتح عيادتي الخاصة لصعوبة الظروف«. 
التي تضرر  السوريّة  باألزمة  لبنان  تأثرت 
اقتصادها بسبب توافد الُمهجرين وكثرة اليد 
العاملة مما تسبب بتدني األجور والرواتب 

بحسب تعبيرها.

عالقتها مع السوريني وطيدة

وتتابع الشابة بأنّها عملت في وزارة الصحة 
أُقدّم  »كنت  ببلدها:  اإلنسانية  والمنظمات 
من  المخيمات  لسكان  والمساعدات  اللقاح 
النازحين السوريين«. فلكّلِ خيمٍة في المخيم 

قصة تتبعها غصة بحسب وصفها.
عندما  سعيدة  كانت  كم  سارة  تستذكر 
أناٍس  لقلوب  السعادة  إدخال  استطاعت 
فأطفال  الرجوع،  ليوم  أرواحهم  تتعطش 
إالّ  وجوههم  على  البسمة  تظهر  ال  المخيم 
لهم  تجلبها  التي  السكاكر  تستقر  عندما 

بكفوف أيديهم.

قرار الهجرة

معيشية  »ظروٌف  حديثها:  الشابة  وتتابع 
استقرت  طائشة  غدٍر  ورصاصةُ  صعبة 
إثرها،  الحياة على  الذي فارق  بصدر أخي 
أجبرتني على السفر«، فحالتها النفسية التي 
وصلت لها أوصلتها لطرٍق مسدودة بحسب 

تعبيرها.
من  وورقاٌت  السفر  وجواز  الثياب  حقيبة 
اللبنانية وحفنة تراٍب من قبر  شجرة األرز 
أخيها، هذا ما حملته سارة معها لبالٍد تسمع 
عنها وترى بوسائل التواصل االجتماعي ال 

أكثر هذا ما قالته وهي تبتسم.
لتذكرة  حجزها  بعد  حديثها  سارة  وتواصل 
الطيران ووداعها ألهلها وأصدقائها/ فما أّن 
وضعت نفسها في الطائرة وجلست بمقعدها 
المخصص لها، حتّى خفَق قلبها خفقةَ خوٍف 

من المجهول. 
وتستمر سارة في وصف الحالة النفسية التي 
بمفردي  دبي  لمطار  »وصلت  بها:  كانت 
متطورة،  بالدٌ  حائرة،  سفري  بحقيبة  أجرُّ 
عدة  يتحدثون  وأُناس  وبنايات  عالية  أبراٌج 

لغات وألواٌن وأجناٌس من البشر«.
المفعم  الشيّق  بحديثها  سارة  وتسترسل 
على  »تجرأت  بالتحدي:  والمشبع  بالحيوية 
سيدةٌ  لتوصلني  المطار  خارج  الخروج 
أنها  هللا  سارة  تحمد  فندق«،  ألقرب  هندية 
ستجد  كانت  ألنها  اإلنكليزية،  اللغة  تتكلم 
صعوبةً بالتعامل مع بلٍد فيه أكثر من ٢٤٠ 

جنسية من مختلف أنحاء العالم.

»َعِملت سائقة«

عن  البحث  رحلة  بدأت  الشابة  ذهول  أمام 
بعد  لتجد نفسها أخيراً  إلكتروني  ببلٍد  العمل 
لشركة طلبات: »أخرج  شقاٍء وبحث سائقةٌ 
تقطع  الليل«  منتصف  وأرجع  الصباح  في 
سارة مئات الكيلو مترات باليوم، تلف مدن 

اإلمارات كلّها ساعيةً وراء رزقها.
تعبت  فقد  المتعبة  بمهنتها  الشابة  تستمر  لم 
تحّمل األغراض والصناديق وتنزيلها،  من 
الكفاح  من  عاٍم  بعد  المطاف  بها  ليستقر 
ترأس  وتأجيرها،  السيارات  لبيع  بمكتٍب 
عشر موظفين تحت يدها من كافة األجناس: 
الحقيقي  بالمعنى  تشعر  البلد  هذه  »في 
لإلنسانية الجميع متغّرب لنعيش كلنا سواء«.
الكّل هنا تحت مظلة االغتراب سوُق عمٍل 
مفتوحة والمجتهد من يغتنم الفرصة، ليؤّمن 

رزقه ورزق أهله في بالده.

شخصية اجتامعية ُمِحّبة

عملها  محطات  بسرد  الشابة  وتسترسل 

لتبتسم عندما تمر من مكان عملها السابق، 
تالطف  القُدامى،  وزمالئها  جيرانها  لترى 
هذا وتمازح ذاك: »أرباب كيف حالك أنت 
العمل وهي كلمة  تعني رب  أرباب:  زين« 

يتداولها الهنود والبنغاليين بكثرة هناك.
عليّها  يُطلق  كما  اللبنانية  فسارة  اليوم  أما 
الكبيرة والشركات تعمل  الموالت  أصحاب 
مديرة مبيعات لها اسمها وثقلها بسوق العمل، 
وتحقق نسبة أرباحٍ عالية لشركة المنظمات 

التي تعمل بها حالياً وسعيدة بعملها.
هذا وال تتوانى الشابة عن تقديم يد العون لكّلِ 
وافٍد جديد إلى البلد، أما باستقباله بالمطار أو 

تأمين سكٍن واستضافته.

تحدي وأمل

حديثها  العويشي  سارة  الشابة  واختتمت 
يفكر  وشابة  شاٍب  لكٌل  وجهتها  بنصيحٍة 
بالسفر واالغتراب قائلةً: »ستجوع وستبرد، 
الطويل،  بليل غربتك  باكياً  وتنام  ستمرض 
لكنّك  جدد..  بأشخاص  وتلتقي  سكناً  ستغير 

ستكون أقوى بكّلِ مرة«.
ومن  سارة  أجبرت  القاسية  الحياة  ظروف 
فرصٍة  عن  البحث  الشباب،  من  بعمرها 

وأمٍل جديد فالفقر باألوطان اغتراب.
هاجساً  »لبنان«  بلدها  يبقى  هذا  ومع   
ال  لذا  يوم،  كلَّ  وذكرياتها  مخيلتها  يداعب 
صباح  كّلِ  تسمعها  أغنيٍة  نغمات  تفارقها 
أثناء ذهابها لعملها »عاود عالضيعة يمي.. 
اشتاقت للزرع زنودي.. يا سنابل ال تهتمي.. 

راجعلك الحصودي«.

ـ تزامن رفع تسعيرة  روناهي/ قامشلو 
باصات الشعب من 1٠٠ ل.س إلى ٢٠٠ 
بالطالب  الرأفة  مع  الواحد  للراكب  ل.س 
بأن تكون التسعيرة لهم 1٠٠ ل.س » كثّر 
هللا خيركم ما قصرتوا«، مع رفع تسعيرة 
السرافيس »التكاسي« من 3٠٠ ل.س إلى 
5٠٠ ل.س، وهذا األمر يضع المواطن أمام 
االنتظار  إما  أحدهم  مر،  أحالهما  خيارين 
في ظل هذا البرد حتى يأتي باص الشعب، 
وتعاني مدينة قامشلو من نقص في عدد هذه 
تسد  ال  حيث  الحالي،  الوقت  في  الباصات 
حاجة المواطن، ودفع ٢٠٠ بدالً من 1٠٠ 
»التكاسي«  السرافيس  ركوب  أو  ل.س، 
ودفع 5٠٠ ل.س حتى ال ينتظر وينال من 

البرد ما يناله.
 ولكن باصات الشعب ذلك المشروع الذي 
الذاتية  اإلدارة  والكبير  الصغير  فيه  مدح 
بسبب الفائدة الكبيرة التي جناها المواطن، 
وهو السعر المنخفض للتذكرة وكان سعرها 
فقط،  ل.س   ٢5 بـ   ٢٠19 عام  البداية  في 
اإلدارة  خسرت  إن  الضير  ما  ونتساءل 
يخسر  فالجميع  الكثير؟  المشروع  هذا  في 
البعض  يجده  قد  االرتفاع  وهذا  شعبه،  مع 
عادياً، ال أبداً فهناك من يركب هذا الباص 
مكان  إلى  ليصل  مرة  من  ألكثر  اليوم  في 
سيوفر  شهر  طوال  حسبناها  ولو  عمله، 
المادية  األوضاع  بسبب  ذلك  عليه،  الكثير 
الصعبة للكثيرين، فمبلغ 5٠٠ ل.س أصبح 
»فقيرة«  لعائلة  المصروف  في  وزنه  له 
أقصد، ولكن السؤال األكبر هو لماذا ُرفعت 
آٍن  في  العادية  والسرافيس  الباصات  أجرة 

واحد؟
رفع  عن  المواطن  يسكت  حتى  ذلك  هل 
الباص ألن ٢٠٠ ل.س أفضل  سعر أجرة 
تصريحات  في  بينما  ل.س؟   5٠٠ من 
في  النقل  مديرية  مدير  أوضح  إعالمية 
درويش«  الدين  »محي  قامشلو،  مقاطعة 
أنهم اضطروا إلى رفع أجرة الباصات منذ 
العشرين من شهر كانون األول المنصرم، 
نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار والمازوت 

واإلطارات. 
أنهم وضعوا  الدين درويش  وأوضح محي 
لحل   ٢٠19 عام  الخدمة  قيد  الباصات 
األهالي  منها  يعانون  كانوا  التي  المشاكل 
)سيارات  التكاسي  أجرة  ارتفاع  بسبب 
األجرة( وقال: »يبلغ عدد الباصات لدينا في 
حافلة،   ٢3 لكي  وكركي  وعامودا  قامشلو 
ومهما كانت هناك ردود الفعل حول غالء 
الرئيس  المطلب  أن  إال  الباصات،  أجرة 
إذا  الباصات،  هذه  عدد  زيادة  هو  لألهالي 
خفض  سنستطيع  الدوالر  قيمة  انخفضت 
للميزانية  وفقاً  الباصات  عبر  النقل  أجرة 
مطالب  تلبية  على  نعمل  ونحن  العامة، 

الشعب«.
الباصات  إن  درويش  الدين  محي  وقال   
تنقل نحو 1٨٠ ألف راكب شهرياً، وتحدث 
»نحاول  الجديد:  العام  في  خططهم  عن 
-3٠٠ نحو  إلى  ليصل  العدد  هذا  زيادة 
ألف راكب شهرياً، وذلك من خالل   ٤٠٠
واختتم  والرحالت«،  الباصات  عدد  زيادة 
حديثه: »سنسّخر الميزانية المخصصة في 
البلدية عام ٢٠٢٢، إلدخال  إطار مشاريع 
عشر باصات أخرى قيد الخدمة. وسنشغّل 
الشمالي  الطريق  على  الجديدة  الباصات 
آفا،  روج  جامعة  لقامشلو وطريق  الغربي 
ليرة   1٠٠ إلى  النقل  أجرة  سنخفّض  كما 
قدوم  انتظرت  للعلم  للطالب«،  سوريّة 
الباص ألكثر من عشرين دقيقة في السوق 
الوقت  وبنفس  الباصات،  أحد  قَِدم  حتى 
»السيارات«  السرافيس  من  الكثير  كانت 
براكب  أو  فارغة،  وهي  الخط  على  تدور 
واحد، وبين كل ما نسرد يبقى المواطن أما 
البداية،  اللذين تحدثت عنهما في  الخيارين 
إما االنتظار طويالً حتى يأتي باص الشعب 
السرفيس  يركب  أو  أقل،  بسعر  ويركب 
ويدفع أجرة عالية وهو ما ال يستطيع عليه 
الكثير من المواطنين؛ ألن هناك من يعمل 
مبلغ  عليه  ويترتب  والصناعة  السوق  في 

كبير ألجور النقل شهرياً.

ما وراء العنوان

كلمة األسبوع 

باتت يُطرح  المقاومة الشعبيّة عنواٌن عريضاً 
مجمل  إلى  ليشير  األخيرة،  اآلونة  في  علناً 
عمليات االغتيال والتفجير التي تنفذ في مناطق 
أنها  على  لها  ويرّوج  سوريا،  وشرق  شمال 
تعبيٌر عن رفض الوجود األمريكّي في سوريا.

توضيحٍ،  إلى  يحتاُج  المصطلحاِت  من  كثيٌر 
عنواٍن  أو  شعاٍر  إلى  تتحوُل  عندما  وبخاصٍة 
وأولها  عسكرّي،  عمٍل  أو  سياسّي  لمساٍر 
»غرب  أو  الفرات«  »شرق  مصطلح 
إال  مدلوٍل  أّي  له  يكن  لم  والذي  الفرات«، 
الجغرافّي أو المكانّي، ولكنه أضحى يرمز إلى 
النفوذين األمريكّي والروسّي، وبذلك ال عالقة 
يوماً  يكن  لم  والفرات  بالمصطلحِ،  للسوريين 
بين  مانعاً  حائالً  يكون  أن  المقبول  غير  ومن 
الفرات  لتجاوز  الطبيعّي  والسبيل  السوريين، 
ليقطع  الوطنّي«،  »الحوار  جسُر  هو  اليوم 

الطريق على كّل األجنداِت السياسيّة.
الشعبيّة  »المقاومة  بمسّمى  تداوله  يتم  ما  أما 
من  السؤاَل:  يطرُح  فهو  الفرات«،  شرق 
أنّها  والجواُب  االغتيال؟  عمليات  تستهدُف 
مرارةَ  عانوا  سوريين  مواطنين  تستهدُف 
وكانوا  عوائلهم،  من  أفراٍد  وفَقدَ  األزمِة 
القتِل  وحاالِت  »داعش«  إرهاِب  على  شهوداً 
معقلها  في  الوهِم  خالفةُ  تنتِه  ولم  المرّوعة، 
بدفعِ  إال   ٢٠19/3/٢3 في  بالباغوز  األخير 
آالف القرابين من أبناء سوريا في هذا الجزِء 
من الجغرافيا الوطنيّة، والمفارقةُ األكثر غرابة 
أّن بعَض عملياِت االغتيال لمقاتلين في القوى 
العسكرية أو األمنيّة أو عاملين في المؤسسات 
مقاومة  أنّها  على  فوراً  إليها  ويُشار  الخدميّة 
يتبنّى فيها  بياناً  شعبيّة، فيما يُصدُر »داعش« 
حول  الكبيُر  السؤاُل  ليُطرَح  أيضاً.  العملية 

الوطنيِّة السوريّة، ويبقى معلقاً دون إجابٍة.
مصطلح »االنفصال« يتم تداوله بكثافة أيضاً، 
ويقول دعاة »المقاومة الشعبيّة« إنّهم يمنعون 
الوطنيِّة،  السيادةِ  على  ويحافظون  االنفصاَل 
القومّي  الحضور  بنسبِة  طروحاتهم  ويعللون 
بين شعوب المنطقِة، في مناقضٍة ألنفسهم، ففيما 
في  يستغرق  أن  يجُب  االنفصالّي  أنَّ  يُفترُض 
النزعِة القوميِّة ويستأثر بكامِل خيراِت منطقٍة 
المقاومِة وممانعِة االنفصاِل  ما، نجد أنَّ دعاةَ 
يستندون إلى تجييِش المشاعِر العدائيّة وينادون 
السؤاُل  مجدداً  وليُطرح  والقبليّة،  بالعشائريِّة 
هي  سوريا  أليست  السوريّة،  الوطنيّة  حوَل 
تمييز  غير  من  أبنائها  لكّل  الجامع  اإلطاُر 
بينهم وعلى قدم المساواة في الهوية الوطنيّة؟ 
تمتلُك  ال  المنطقة  هذه  أّن  الثابتةُ  والحقيقةُ 
واالقتصاديّة  الديمغرافيِّة  االنفصاِل  مقوماِت 
تمتلك روافع وطنيّة مهمة  ولكنها  والسياسية، 

ومشروعاً يستحقُّ الدراسةَ والحواَر حوله.
في الواقعِ ال تعويَل على بقاِء القوات األمريكيّة 
في سوريا، والمطلوُب حلُّ جذِر األزمِة وإنهاُء 
األجنبّي  الوجوِد  كّل  ذريعةُ  لتنتهَي  اإلرهاِب، 
في سوريا، وأولويةُ المقاومة الشعبيّة يجب أن 
أنقرة  ألّن  التركّي؛  االحتالِل  استهداَف  تكوَن 
المناطِق  في  تغييراٍت  إلحداِث  الزمَن  تسابُق 
المحتلة تمهيداً لضّمها، فيما ال سبيَل ألّي قوةٍ 
عسكريّة أخرى أن تفعَل ذلك، والعنوان الوحيد 
الوطنّي«،  »الحوار  هو  طرحه  يجُب  الذي 

لحقِن دماِء السوريين.

في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار.. شها خليل: نعاهد المرأة على االستمرار 
في نضالنا حتى تحرير القائد أوجالن وتحقيق حرّية المرأة

استنكر المشاركون في المؤتمر الدولي ألديان ومعتقدات 
ميزوبوتاميا اعتداءات ومجازر االحتالل التركي بحق شعوب 

المنطقة، مؤكدين أنها 
تبتعد عن جوهر الدين، 

وتسعى لتحريفه من أجل 
تحقيق مصالحها السياسية 

في المنطقة...«6 

مشاركوَن يف املؤمتِر الّدوليِّ ألدياِن ومعتقداِت 
ميزوبوتاميا: سياسُة احملتل الرتكي مبنيٌَّة على 

اإلبادِة حبقِّ األدياِن واملتعقداِت كلِّها

أكدت شها خليل الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو أن 17 عاماً من الكفاح، والنضال لمؤتمر ستار؛ أحدث نقلة نوعية لواقع المرأة في شمال وشرق سوريا، وأشارت 
إلى أن المؤتمر أخذ على عاتقه تنظيم حياة المرأة، والعمل على استعادة مكانتها في المجتمع بعد مرور سنوات من حرمانها من حقوقها، وحريتها، وأضافت: »إن المؤتمر تحول 

اليوم إلى مظلة أساسية للنساء كافة«...«2 

دمشق وأنقرة... مساٌر مغلٌق أم مفتوٌح؟كونوا يداً واحدة لعودة نادي الجهاد لمكانه الطبيعي...

أنيِنه يصدُح في األرجاِء... وسؤاُله المطروُح؛ أين قدمي؟

من جديد لم تكتمل فرحة الجهاد ولم يستطع الوصول للتجمع النهائي المؤهل 
مباراة  في  فوزه  رغم  الممتاز،  السوري  الدوري  إلى  األولى  الدرجة  من 
الذهاب بهدف دون رد على الحرية في ملعب نادي المحافظة بدمشق، لذا 

االلتفاف  الجميع  من  يُتطلب 
كل  وترك  النادي،  حول 
سبيل  في  جانباً  الخالفات 
إعادته لمكانه الطبيعي وهو 

الدوري الممتاز...«12

تشي التسريباُت اإلعالميّةُ وبخاصٍة 
في األشهر األخيرة بفتحِ قناِة التواصِل 

بين دمشق وأنقرة على المستوى 
األمنّي، وحدوث لقاءاٍت بين الجانبين 
برعايٍة روسيّة، والمثيُر في المسألِة 

هو حجُم التناقِض بين الطرفين ودور 
أنقرة الخطير في تعقيِد األزمِة السوريِّة واعتبارها قضية تتعلُق مباشرةً 

باألمِن القومّي التركّي، والسؤال المطروُح ما هي نقطة التالقي بين 
الطرفين لتكوَن منطلَق التوافق والتنسيق وتجاوز الخالفات العميقة؟..«9 

ما زال يعيش إثر صدمة فقدان ساقه، يحرك رجله اليمنى حالماً بتحريك اليسرى، لكن دون جدوى، فالقذائف 
ال  الوحيد  طفلهما  ألم  يواسيان  اللذين  والديه  ودموع  قدمه،  من  المنهال  الدم  سوى  له  تترك  لم  التركية، 

تنضب...«3

 على مهمتها اإلنسانية.. استهدافات 
ً
ردا

متكررة ملنظمة اهلالل األمحر الكردي

عين روناهي
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 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨75

طالب التنفيذ: إبراهيم عواد

المنفذ عليه: محمد كدرو كدرو

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 111٠ لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨5٢

طالب التنفيذ: إبراهيم موسى المال

المنفذ عليه: هويش الحجي - ناصر الخليف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم ٨63 لعام ٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨65

طالب التنفيذ: أحمد األحمد بن حميدي 

المنفذ عليه: أحمد عسالي بن صافي

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠39 لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /5٢٠٤/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: أحمد بالل األحمد إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /1٠/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في ٢٠٢٢/1/1٨م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد العظيم 
خلوف بن حسين، 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 
الجريدة.

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

 مذكرة إخطار                            

تبليغ رقم /1٤٨9/ لعام ٢٠٢1

على السيد: أحمد جفان بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين 

٢٠٢٢/1/٢٤م

للنظر بالدعوى األساس /1٤71/ المقامة عليك 
من قبل: عبد هللا الصالح بن أحمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: محمد المحمد محمد بن لويزان

طالب التنفيذ: أحمد موسى العيسى 

المنفذ عليه:1- ابراهيم محمد غزالة٢- مشعان 
محمد الزوبع

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠33 لعام٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3775/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: إسماعيل حمي صالح الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: محمد شحادة الشحادة، بطلب: تثبيت عقد 
بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /٢٢٠٠/ لعام ٢٠٢1ديوان غرفة 1 
في منبج

طالب التبليغ: اسماعيل كوار أحمد بن أحمد                      

المطلوب تبليغه: هدى سيد عيسى بنت محمد 
صبحي                  

الدعوى رقم أساس / 1733/ والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم 
التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.  

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

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨7٤

طالب التنفيذ: إبراهيم عناد الهالل

المنفذ عليه: علي خلف النايف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 975 لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /36٨9/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: بندر الدالي بن حماد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: درويش العيسى بن خلف، 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 
الجريدة.

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

 مذكرة إخطار                            

تبليغ رقم /٢1٤6/ لعام ٢٠٢1

على السيد: جاسم المحمد بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/1٨م

للنظر بالدعوى األساس /1516/ المقامة عليك 
من قبل: فاطمة المحمد بنت سليم

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨6٢

طالب التنفيذ: حسن العبد هللا بن محمود 

المنفذ عليه: محمود عبد هللا

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 99٠ لعام ٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /٢361/ لعام ٢٠٢1

على السيد: حسن المحمد بن أحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الخميس 

٢٠٢٢/1/٢٠م

للنظر بالدعوى األساس /3٠5٨/ المقامة عليك 
من قبل: علي حميدي بن رمضان

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

 مذكرة إخطار                            

تبليغ رقم /٢6٨٨/ لعام ٢٠٢1

على السيد: حسن فياض األحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين 

٢٠٢٢/1/٢٤م

للنظر بالدعوى األساس /٢913/ 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 
الجريدة.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /٢٢75/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: حسن محمد أبو سمره الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في ٢٠٢1/1/17م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد الخليف بن أديب، 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 
الجريدة.

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

 مذكرة دعوى                           

تبليغ رقم /٢635/ لعام ٢٠٢1

على السيد: حسين أحمد قباني 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/1٨م

للنظر بالدعوى األساس /3٢٤٨/ المقامة عليك 
من قبل: نسرين ياسين سالل

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى                         

تبليغ رقم /٢693/ لعام ٢٠٢1

على السيد: حسين الرجب بن مراد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/٢5م

للنظر بالدعوى األساس/369٨/ المقامة عليك من 
قبل: موسى المحمد بن طه

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

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

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3٢5٢/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: أحمد الشواخ بن شواخ إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: خالد المحمود بن خليل، 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 
الجريدة. 

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨73

طالب التنفيذ: حمود البكور العبود

المنفذ عليه: أحمد عبد اللطيف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠٤1 لعام٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة 

رقم أساس /٤٤/

رقم القرار وتاريخه /17٤7/   

طالب التبليغ: حورية شيخ سليمان بنت طه              

المطلوب تبليغه: رؤى العالص بنت طه – عبد 
الكريم العالص- عيناء عالص- لينا حمود 
العالص- مها الحمود العالص عبد الكريم 

العالص- حسام الحمود العالص                    

موضوع الدعوى: عودة إلى ماجورة واسترداد 
حيازة   

خالصة القرار:

إلزام الجهة المدعى عليها عبد   -1
العظيم العالص بن محمد وعيناء  العالص بنت 
محمد ورؤى عالص بنت محمد وعبد الكريم 
عالص بن محمد ولينا العالص بنت محمد 

وحسان العالص بن محمد ومها العالص بن 
محمد وعبد الكريم العالص بن محمد برد حيازة 
العقار رقم /79٠7/ رقة  والموصوف بمحضر 

الكشف وتسليمه للجهة المدعية حورية شيخ 
سليمان بنت طه خاليآً من الشواغل والشاغلين 

وإلزام الجهة المدعى عليها عبد العظيم العالص 
بن محمد وعيناء العالص بنت محمد ورؤى 

العالص بنت محمد وعبد عالص بن محمد ولينا 
العالص بدفع مبلغ وقدره/5٠٠٠٠٠٠/خمسة 

ماليين ليرة سورية للجهة المدعية حورية الشيخ 
سليمان بنت طه تعويضاً لها عن الضرر الذي 
لحقها بالتكافل والتضامن ما بين الجهة المدعى 

عليها.

تضمن المدعى عليهم الرسوم   -٢
واألموال.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من   -3
تاريخ النشر في الجريدة.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /3٠٢5/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: خالد الحميد بن هويان إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/1٨م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: حسين بركل الربيد، 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 
الجريدة.

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨٨3

طالب التنفيذ: خلف حسن الجاسم 

المنفذ عليه: محمد خلف الحسن الحاج الحجازي

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٢3٢ لعام٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /99٤/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: خليل الزغير بن ياسين – صالح  
الزغير بن ياسين –حسين الزغير بن ياسين – 
مريم الزغير بن ياسين  فطيم الزغير بن ياسين 
حسن الزغير بن ياسين -الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حلوم الزغير بن ياسين، بطلب: حصة 

إرثية 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /51٨6/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: سالم فرحان مروان إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /1٠/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في ٢٠٢٢/1/1٨م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد الصالح 

المبارك، 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 
الجريدة. 

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨6٠

طالب التنفيذ: سعيد خلف العواد 

المنفذ عليه: محمد جميل كوسا

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠5٨ لعام٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                           

تبليغ رقم /٢679/ لعام ٢٠٢1

على السيد: شادي العبود بن حسن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/٢5م

للنظر بالدعوى األساس/٢٨56/ المقامة عليك من 
قبل: هناء الخلف بنت تحسين

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3٢٤3/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: صالح خليل الحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في ٢٠٢٢/1/1٨م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عثمان الحويمضي الحسين، 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 
الجريدة. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /٤٢51/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: طالل العلي بن حجي إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/1٨م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: شايش محمود الدله، 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 
الجريدة. 

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /٤1٢/ لعام ٢٠٢٢ م

على السيد: طه إبراهيم األحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األحد الواقع 

في ٢٠٢٢/1/3٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: ابتسام الجبارة، بطلب: تثبيت زواج ونسب 

أوالد

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨57

طالب التنفيذ: عبد الرحمن العبيد بن محمد 

المنفذ عليه: حميدي محمود الحامد

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 96٨ لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3٠٢٨/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: عبد السالم الخيرو بن خيرو إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عبد الوهي بن خليل، 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 
الجريدة. 

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

 مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /٢66٠/ لعام ٢٠٢1

على السيد: عبد العزيز المبارك  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الخميس 

٢٠٢٢/1/٢٠م

للنظر بالدعوى األساس /35٨٢/ المقامة عليك 
من قبل: حسين أبو علي بن حسن

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨٤1 

طالب التنفيذ: عبد هللا فاضل العيد 

المنفذ عليه: محمد نور محمد عصام الملقي 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠7٤ لعام٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة إخطار

في الدعوة رقم األساس /3769/ لعام ٢٠٢1 م

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

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/1٨م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أنس إبراهيم البكور، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨7٠

طالب التنفيذ: عبود محمد المحمود

المنفذ عليه: علي غضبان الغضبان

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 91٠ لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                           

تبليغ رقم /٢37٠/ لعام ٢٠٢1

على السيد: علي العيسى بن عيسى  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/1٨م

للنظر بالدعوى األساس /3٠٢٨/ المقامة عليك 
من قبل: عفاف صغير الخطاف

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨٤٢ 

طالب التنفيذ: عيسى علي الحسين 

المنفذ عليه: محمود محمد راضي المال صالح 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 9٠5 لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨71

طالب التنفيذ: عيسى مخلف الفريج

المنفذ عليه: أمينة شيخ علي

قامشلو/ رشا علي - أكدت شها خليل الناطقة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو أن 17 عامًا من الكفاح، 
والنضال لمؤتمر ستار؛ أحدث نقلة نوعية لواقع المرأة في شمال وشرق سوريا، وأشارت إلى أن المؤتمر أخذ على 
عاتقه تنظيم حياة المرأة، والعمل على استعادة مكانتها في المجتمع بعد مرور سنوات من حرمانها من حقوقها، 

وحريتها، وأضافت: »إن المؤتمر تحول اليوم إلى مظلة أساسية للنساء كافة«.

في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار.. شها خليل: نعاهد المرأة على 

االستمرار في نضالنا حتى تحرير القائد أوجالن وتحقيق حرّية المرأة

الثاني من  أُّسس مؤتمر ستار في 15 كانون 
عام ٢٠٠5، وُسمي باتحاد ستار، وكان أول 
منبراً  وكان  المرأة،  بشؤون  تُعنى  مؤسسة 
تحول   ٢٠16 عام  وفي  الكردية،  للمرأة 
جانب  إلى  تضم  منظمة،  إلى  ستار  اتحاد 
شمال  شعوب  من  نسوة  الكردية،  المرأة 
وشرق سوريا »العربية، الكردية، السريانية، 
وحملت  الكلدانية...«،  االشورية،  اإليزيدية، 

هذه المنظمة: اسم مؤتمر ستار.

سبعة عرش عاماً من الكدح

ستار،  مؤتمر  عمل  حول  المزيد  ولمعرفة 
هذا،  يومنا  وإلى  عاماً،  قبل 17  تأسيسه  منذ 
التقت  المناطق،  مختلف  في  توسعه  ومدى 
الرسمية  الناطقة  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
قامشلو »شها  مقاطعة  في  باسم مؤتمر ستار 
ستار  مؤتمر  أن  إلى  أشارت  التي  خليل« 
من  والنضال  الكفاح  من  عاماً   17 أمضى 
أجل بناء وتنظيم المرأة، ومر بسنوات صعبة 
أعضاؤه  وتعرض  تأسيسه،  بداية  في  للغاية 
أجهزة  قبل  من  والسجن،  واالضطهاد  للظلم 
المجتمع  قبل  البعثي في سوريا، ومن  النظام 
أيضاً، فتحدثت قائلةً: »في بداية التأسيس كان 
عدد المنضمات قليالً جداً، واجهنا الكثير من 
الذهنية  بسبب  وذلك  والعوائق،  الصعوبات 
سنة،  آالف  خمسة  منذ  المتسلطة  الذكورية 
أمام  المرأة  حركة  وقفت  الحقبة،  تلك  وفي 
المرأة  حرية  ألجل  وناضلت  الضغوطات، 
الذهنية  تغير  استطاعت  لقد  وتنظيمها. 
في  تقف  كانت  التي  الذهنية  هذه  الذكورية، 
وجه المرأة، وتمنعها من المشاركة إلى جانب 

الرجل في مجاالت الحياة«. 

قّوة املرأة ومقاومتها

اكتسبت المرأة القوة بسبب مقاومتها العظيمة، 
نفسها  تنكسر، ودافعت عن  التي ال  وإرادتها 
إيصال حركة  لسنوات طويلة، وعملت على 
المرأة وفكرها إلى نساء شعوب المنطقة، من 
وكافحت  وغيرها،  وسريان،  وكرد،  عرب، 
والحفاظ على  المرأة،  تحقيق حرية  أجل  من 
حقوقها، والعمل من أجل خالصها من الذهنية 
»وجدنا  بقولها:  شها  فبيَّنت  الدكتاتورية، 
إطار  كافياً ضمن  ليس  ستار  اتحاد  عمل  أن 
النسوة  إلى  بالوصول  رغبنا  بل  ضيق، 
النسائية  والمنظمات  الشعوب،  مختلف  من 
والمدنية، والدولية، فتحول إلى مؤتمر ستار، 
فهي حركة مفتوحة يستطيع أن يضم النسوة، 

وإيصال صوتها للعالم أجمع«. 
وعن نظام اإلدارة الذاتية، وعمل مؤسساتها، 
وتطبيق نظام الرئاسة المشتركة، بيَّنت شها: 

لإلدارة  التابعة  والمؤسسات  الهيئات  أن 
المشتركة  الرئاسة  نظام  على  تعتمد  الذاتية، 
من أجل تحقيق المشاركة العادلة للمرأة، في 
المؤسسات كلها، وأن مؤتمر ستار كان يعمل 
على تنظيم المجتمع، وكان له دور كبير في 
المئات  »بُنيت  فقالت:  المجتمع،  أفراد  تنظيم 
من الكومينات ومؤسسات المرأة، كما نُظمت 
لعضوات  التدريبية  الدورات  من  الكثير 
المجالس، والنواحي، ونظمت المرأة ضمنها، 
التدريبية مغلقة،  الدورات  وكانت بعض هذه 
والبعض منها مفتوحة، التحقت بها المئات من 
النساء الكرد، والعرب والسريان، وغيرهن، 
واستطاعت حل المئات من المشاكل والقضايا 

المتعلقة بالمرأة«. 

املقاومُة البطولّيُة للمرأِة

ثورة  ضمن  للمرأة  البطولية  المقاومة  وعن 
يقتدى به في  آفا، والتي أصبحت مثاالً  روج 
أنحاء العالم كله، أشارت شها إلى أن اإلرادة 

التي  المرأة العظيمة،  بها  تحلت 
 YPJ المرأة  حماية  بوحدات  متمثلة  المقاتلة 
استطاعت  الوحدات  كانت عظيمة، وإن هذه 
هزيمة مرتزقة داعش، الذين زرعوا الخوف 
والرعب في قلوب العالم، ولم تستطع جيوش 
من  المرأة  واستطاعت  إيقافه،  من  الدول 
خالل مقاومتها، وإرادتها الصلبة من تحرير 
الهزيمة  وإلحاق  المرتزقة،  من  المناطق 
آرين  المناضالت  هؤالء  ومن  بالمرتزقة، 
اللواتي  المناضالت  من  وغيرها  ميركان 

قاومن، وحاربن حتى انتصرت كوباني. 
وشاركت المرأة في مفاصل اإلدارة الذاتية على 
األصعدة كلها، وكانت مشاركتها في المجال 
شخصية  إثبات  في  هامة  خطوة  السياسي 
هناك  أن  شها:  وأكدت  السياسية،  المرأة 
الكثير من النسوة يعملن في المجال السياسي، 
االحتالل  دولة  قبل  من  مستهدفات  وأنهن 
االحتالل  خوف  »بسبب  وأضافت:  التركي 

يعمل  فهو  المرأة،  وقوة  إرادة،  من  التركي 
على استهدافها، ففي اليوم الثاني من هجمات 
وكري  كانيه،  سري  على  التركي  االحتالل 
سبي/ تل ابيض، استهدف االحتالل ومرتزقته 
هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب  العام  األمين 
خلف، وجاء االستهداف من أجل كسر إرادة 

المرأة، 
ومنعها من دخول المجال السياسي«.

إعطاُء أهمّيٍة للمناطِق املحّررِة

أكثر  أهمية  إعطائهم  إلى  شها  وأشارت 
للمناطق، التي تحررت في السنوات األخيرة 
الزور،  ودير  والرقة،  الطبقة،  مدن:  مثل 
وأنهن تأخرن في الوصول إلى تلك المناطق، 
اللتين كانتا سائدتين  العادات والتقاليد،  بسبب 
الذكورية  والذهنية  العشائري  والفكر  هناك، 
أو  المرأة،  عمل  تتقبل  ال  التي  السائدة، 
االعتراف بحقوقها وقالت: »أُسست مجموعة 
المحررة،  المناطق  في  »زنوبيا«  المرأة 
تنظيم  على  العربي  الشعب  نساء  فتعمل 
أنفسهن؛ ألجل تحقيق حريتهن، تعقد مجموعة 
عالقاتها  ستار  لمؤتمر  الدبلوماسية  العالقات 
مع مؤسسات ومنظمات، ومجموعات نسائية 
مستمرة،  العالقة  وهذه  أجمع،  الدول  في 
وتزور الكثير من الوفود العالمية إلى مراكز 
المرأة  وبينت  ستار،  مؤتمر  وأكاديميات 
لمؤتمر ستار بأنهن يرغبن بتطبيق هذا النظام 
في الدول، التي يعيشن فيها، ففي معظم دول 
العالم، تعاني المرأة من االضطهاد والظلم«. 

التنظيمي لمؤتمر ستار تحدثت  العمل  وحول 
نسوية،  مجموعات  تنظيم  على  »نعمل  شها: 
الكومينات،  ضمن  وتدريبها  وتنظيمها، 
والبلدات، والنواحي، واألقاليم، فعلى مستوى 
حركة  فيها  تعمل  بلدة   ٢7 هناك  قامشلو 
قرية   ٤٠ أو   3٠ لها  يتبع  بلدة  وكل  المرأة، 
أو أكثر، وتتألف المجموعات اإلدارية في كل 
بلدة، من لجان الحماية، والعدالة، والتدريب، 

واالقتصاد والنواحي، يتم تعين ثالثة إداريين 
في النواحي وعشر مجموعات، يقسم المجلس 
تعمل  منها  وكل  مجموعة،   15 على  نفسه 
األفقي  التسلسل  حسب  تعمل  وهي  عملها، 

والعمودي«.

التقّدُم يف مسريِة عملِهنَّ
 

للعنف  يتعرضن  النساء  أن  شها  ونّوهت 
هذا،  يومنا  إلى  والقتل  الذكوري،  والتسلط 
وأنهن يعملن من أجل تغير الذهنية الذكورية 
السنين  آالف  منذ  وجدت  والتي  المتسلطة، 
وقالت: »دخلنا في عامنا السابع عشر، ونحن 
سبيل  في  كبيرة  خطوات  خطونا  لقد  نقاوم، 
هناك  تزال  ال  ولكن  المرأة،  حرية  تحقيق 
نهدف  للعنف،  المرأة  فيها  تتعرض  مناطق، 
وجه  في  والوقوف  المرأة،  تحقيق حرية  إلى 
عام،  كل  في  هدفنا  يكبر  الذكورية،  الذهنية 
وتدريبها  المرأة،  تنظيم  األساسي  هدفنا  وهو 
وبهذا  كلها،  النسوة  إلى  للوصول  والعمل 

العمل الشاق، تتحقق أهدافنا«.

عوباُت والعوائُق الصُّ

أكدت شها على أنهم كمؤتمر ستار، استطاعوا 
نسائية  حركة  ألنهم  منزل،  كل  إلى  الدخول 
وكانت  النساء،  تنظم  على  وتعمل  منظمة، 
العوائق  وأن  أمامهن،  مفتوحة  كلها  األبواب 
التي واجهتهن، كانت في الهجمات االحتاللية 
صعوبات  »هناك  وأضافت:  التركية  للدولة 
نتعرض لها من ناحية تقبل المجتمع، والذهنية 
تستهدف  التي  الخاصة،  والحرب  الذكورية، 
النساء، مثل نشر األعمال الالأخالقية، والمواد 
المخدرة بين الفئة الشابة، لكننا نعمل للوقوف 
من  الكثير  وتواجهنا  األعمال،  هذه  وجه  في 
الصعوبات، ولكننا سنحقق أهدافنا في تدريب، 

وتنظيم حركة المرأة«. 
الناطقة  خليل  شها  أكدت  حديثها،  نهاية  وفي 
على  قامشلو  مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  باسم 
أنهن سيعملن من أجل أن يكون ٢٠٢٢ عاماً 
القائد جسدياً،  وتحرير  المرأة،  لتحقيق حرية 
بفكر  نعمل  ستار  كمؤتمر  »إننا  واختتمت: 
وفلسفة القائد أوجالن، الذي ناضل  من أجل 
حرية المرأة، وخالصها من العنف، وبفضل 
اآلن،  عليه  نحن  ما  إلى  وصلنا  الحر،  فكره 
لكلمة  معنى  أي  هناك  ليست  القائد  دون  من 
لن  وفلسفته،  بفكره  بيننا  يعيش  إنه  الحرية، 
تتحقق حرية المرأة، حتى تحقيق حرية القائد، 
ونعاهده في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار، أننا 
سنناضل حتى يتحرر القائد أوجالن، وتحقيق 

حرية المرأة«.

 النِّساُء
 وعاُم
2021 
ـ2ـ

التونسية  املرأة  خاضت  املنصرم،  العام  خالل 
املسلط  العنف  نزيف  إليقاف  عسيراً؛  مخاضاً 
على  احلصول  في  وحقهن  النساء،  على 
وناشدت  واالقتصادية،  االجتماعية  احلماية 
اإلفالت  وسياسة  النساء،  قتل  رفض  أجل  من 
من العقاب، لكن بعد تكليف جنالء بودن إلدارة 
ستتيح  أنها  املرجَّح  من  اجلديدة،  احلكومة 
للمشاركة  أعظم؛  بشكل  للنساء  الفرصة 
واالنخراط  والدبلوماسي،  السياسي  بالعمل 
مبراكز صنع القرار، وذلك بتحديد أولويات املرأة، 
التي  مطالبها،  وتلبية  أهدافها،  وحتقيق  أوال 

حرمت منها سابقاً، ومتكني دورها.  

يتعلق  ميا  سهلة  سنة   2021 سنة  تكن  لم   
شهدت  بدايتها  فمنذ  اجلزائريات،  بالنساء 
ملُحوظاً،  ارتفاعاً  املرأة  ضد  العنف  نسبة 
على  والقضاء  حلمايتها،  الكبيرة  اجلهود  رغم 
أشكال التمييز كافة ضدها، من خالل مالئمة 
االتفاقيات  اجلزائرية مع  الداخلية  التشريعيات 

القضائية الدولية.

العالم،  نساء  كسائر  املرأة  تعاني  املغرب  وفي 
بني  لعملها،  تأديتها  خالل  العنف  أشكال  من 
ما هو لفظي وجسدي وجنسي، واقتصادي يبرز 
أذىً  لها  يسبب  ما  باألجور،  التمييز  خالل  من 

نفسياً، يؤثّر على عملها بشكل ملحوظ.  

للوهلة  االسم  بهذا  السماع  عند  واليمن، 
األولى يتبادر إلى أذهاننا العنف والنزوح، واآلالم 
واجلوع واملوت، وتوالي األحزان نتيجة اقتتال بني 
منذ  املستمرة  حروبها  أدت  متصارعة،  أطراف 
سنوات، للفتك بأرواح الكثيرين وتشريد اآلالف 
املرأة  أن  بيد  احلياة،  مقومات  أبسط  وسلبهم 
النصيب  نالت  اخلصوص  وجه  على  اليمنية 
العنف اجلسدي، والنفسي  الوافر من أساليب 
بأوقاتها كافة، في احلل والترحال،  الذي الزمها 
وسياسياً  اقتصادياً  املنهار  البلد  هذا  في 
واجتماعياً، ورغم أن ظاهرة العنف ضد النساء 
خرجت  رمبا  لكنها  اجلديدة،  بالظاهرة  ليست 
أن  جميعاً  نعلم  كما  ألنه  املعتاد،  طورها  عن 
سّن  يبلغن  أن  قبل  يتزوجن  اليمنيات،  معظم 
السبب  ورمبا  رسمية،  إحصائيات  حسب   ،18
الزواج  فرض  هو  الظاهرة،  لتفاقم  احلقيقي 

املبكر عليهن.

مساعي  من  الرغم  وعلى  السودان  وفي 
النسوي  احلضور  لتغييب  الذكورية،  الذهنية 
عن الساحة السياسية، وغيرها من الساحات، 
إال أن املرأة سابقت الظروف والواقع، الذي حاول 
والتقاليد،  العادات  وكر  إلى  وإعادتها  تكبيلها 
مقعد  على  سودانية  امرأة  أول  حصول  فمنذ 
بالبرملان، ولغاية يومنا هذا، كان العالم شاهداً 
بأنهن  السودانيات  وثقة  عزمية  ازدياد  على 
ميلكن القدرة الكافية في قيادة البالد، وصناعة 

القرارات التي تصب في مصلحة الشعب.  

على  طالبان  سيطرة  فبعد  أفغانستان  أما 
الـ 15 من آب، اختفت النساء فجأة  البالد في 
من  خوفاً  العمل،  وأماكن  الساحات،  من 
انتهاكات احلركة، التي سبق وأن طالت الكثير 
ينتظر  بات  اجملهول  املصير  أن  حيث  منهن، 
شيء  كل  طالبان  حكم  ظل  ففي  غالبيتهن، 
النساء،  على  حراماً  الرجال،  على  حالالً  أصبح 
اللواتي  للنساء  شيء  وال  للرجال،  شيٍء  كلُّ 
في  حقوقهن  أبسط  من  محرومات  أضحني 
على  حرام  الرجال  على  حالل  فالرياضة  احلياة، 
حرام  لهم،  حالل  املنزل  من  واخلروج  النساء، 
عليهن، حتى التعليم كذلك أيضاً، ليصل األمر 
دون  بعيدة  ملسافات  التنقل  من  منعهن  إلى 

وجود َمْحرَم.

بني  بالبالد  الدائر  الصراع  ونتيجة  إثيوبيا  وفي 
احلكومة، وجبهة حترير تيغراي، تعرَّضت النساء 
قالت  حيث  جنسي،  واعتداء  عنٍف  حلاالت 
منظمة العفو الدولية في تقرير لها بخصوص 
والفتيات  النساء  إن  املستمر،  تيغراي  نزاع 
بتيغراي تعرضن لالغتصاب، وغيره من أشكال 
املتحاربة  القوات  قبل  من  اجلنسي  العنف 
املوالية للحكومة اإلثيوبية، إضافة إلى حاالت 
النزوح، التي ضاعفت من معاناة النساء أيضاً. 

باحلياة  املرأة  انخراط  جهود  فإّن  وبالتالي 
السياسية، ال تزال تواجه العديد من العقبات، 
متواصل،  ومادي  معنويٌّ  عنٌف  هناك  زال  وما 
السياسة،  بعالم  املرأة  على  اخلناق  يضيِّق 
األوسط  الشرق  مبنطقة  القرار  صنع  ومراكز 
أمام هذه  لذا ال يسعنا  والعالم عامة،  خاصة 
املمارسات واالنتهاكات كلها بحق املرأة، إال أن 
نقول إنه يتوجب على النساء جميعاً، الوقوف 
احلقوق،  إلى  الوصول  أجل  من  واحداً  صفاً 
واملطالب، التي يَسَعنْيَ إليها، ويرُجوَن حتقيقها، 
حرة  حياة  أجل  من  املتواصل  بالنضال  وذلك 

وكرمية.

مرآة المرآة

هيفدار خالد
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بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 9٨1 لعام ٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /5٠٨7/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: فاطمة الحميد بنت صالح – محمد 
الحميد بن صالح كفاء الحميد بنت صالح- حسين 

الحميد بن صالح –مشرف الحميد بن صالح-
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األحد 

الواقع في ٢٠٢٢/1/16م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: قطنة الحميد بنت صالح، بطلب: 

تصفية تركة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

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

مذكرة إخطار                            

تبليغ رقم /٢6٨5/ لعام ٢٠٢1

على السيد: فخري شيخ حسين بن إبراهيم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الخميس 

٢٠٢٢/1/٢٠م

للنظر بالدعوى األساس /٢5٠٨/ المقامة عليك من 
قبل: حمد الشيخ بن خلف

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨51

طالب التنفيذ: فرج أحمد الجاسم

المنفذ عليه: عنان محمد مرحوم وعبد النزال بن 
حسن

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 11٠٨ لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /5153/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: فكري المحمد بن خضر إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: جاسم خلف بن صالح، 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 
الجريدة.

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

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /٨61/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: فيصل زيد الساري-الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في ٢٠٢٢/1/31م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: روعة العلي، بطلب: تفرق

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

............................................................
. إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨61

طالب التنفيذ: محسن حسين الخلف

المنفذ عليه: فوزي محمود زوري

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 959 لعام ٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨٤5 

طالب التنفيذ: محمد أحمد الحسن الناصر

المنفذ عليه: 1- خالد أحمد محمد ٢-عبد القادر 
حسن الحاج حسن 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠6٢ لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /٤٤73/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: محمد أحمد العبوش الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: نورهان إبراهيم أحمد، بطلب: تفرق 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

..........................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨66

طالب التنفيذ: محمد خلف االبراهيم 

المنفذ عليه: إبراهيم عبد الحميد الشالل

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٤٢٨ لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨6٤

طالب التنفيذ: محمد خلف العبد هللا 

المنفذ عليه: ابراهيم محيمد العبيد

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٢9٢ لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 769 

طالب التنفيذ: محمد خير زمزم 

المنفذ عليه: أحمد محمد العواد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠67 لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /5٠69/ لعام ٢٠٢1م

على السيد: محمد رامي الموسى بن رمضان-
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين 

الواقع في ٢٠٢٢/1/٢1م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: زهرة االسعد، 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 
الجريدة. 

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

 مذكرة إخطار                            

بالغ رقم /19٠1/ لعام ٢٠٢1

على السيد: محمد طالل فليج

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الخميس 

٢٠٢٢/1/٢٠م

للنظر بالدعوى األساس /1٤٨٤/ المقامة عليك من 
قبل: أحمد الحسين بن أسعد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

في الدعوى رقم األساس /515/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: محمد كنو بن أحمد إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /1٠/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في ٢٠٢٢/1/1٨م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد خليل 

الموسى، 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 
الجريدة. 

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

بالغ رقم /٢٠٨3/ لعام ٢٠٢1

على السيد: محمد نوري يونس

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الخميس 

٢٠٢٢/1/٢٠م

للنظر بالدعوى األساس /٢٤٢٠/ المقامة عليك من 
قبل: محمد سراج بركل بن زكريا

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

في الرقة 

رقم أساس 

رقم القرار وتاريخه /٢٨٢3/   

طالب التبليغ: محمود األحمد بن بوزان              

المطلوب تبليغه: مصطفى الشيخ بن صالح                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

الدعوى نوع هونداي فان لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم 761٢٨٠ واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

٢٠٢٠/٨/11 جزء ال يتجزأ من القرار.

إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ   -٢
مضمون القرار بعد انبرامه. 

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من   -٤
تاريخ النشر في الجريدة.

............................................................
. إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨5٤

طالب التنفيذ: محمود حسين الدعاس 

المنفذ عليه: جمعة محمد الخلود وخليل صخر 
الحواس

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 915 لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /٢6٨٢/ لعام ٢٠٢1

على السيد: محمود عيسى بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين 

٢٠٢٢/1/17م

للنظر بالدعوى األساس/٢٨31/ المقامة عليك من 
قبل: عبد الحنان حسين بن محمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى                           

تبليغ رقم /٢636/ لعام ٢٠٢1

على السيد: مصباح الظاهر بن سامح

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/1٨م

للنظر بالدعوى األساس /3٤٤٨/ المقامة عليك من 
قبل: فاطمة الظاهر بنت محمد طيب

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

في الدعوى رقم األساس /5٢1٠/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: مصطفى الشيخ بن محمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في ٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عكلة الموسى بن إبراهيم، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /3763/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: مصطفى خلف المحمد إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/1٨م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: علي خلف 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 
الجريدة. 

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

تبليغ رقم /٢65٨/ لعام ٢٠٢1

على السيد: منهل الحمد بن علي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم االثنين 

٢٠٢٢/1/17م

للنظر بالدعوى األساس/٢٨31/ المقامة عليك من 
قبل: حسين البطوس بن علي

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

............................................................
. إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨56

طالب التنفيذ: موسى حمود الخلف 

المنفذ عليه: ملكة علي بنت أحمد ومحمد علي بن 
أحمد وباسل علي بن أحمد

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 11٠5 لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3٠٨7/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: موئد الحمادة بن محمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في ٢٠٢٢/1/1٨م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حسين حسن بن علي، 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 
الجريدة.

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

مذكرة دعوى                           

تبليغ رقم /٢61٢/ لعام ٢٠٢1

على السيد: نديم درويش بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الثالثاء 

٢٠٢٢/1/1٨م

للنظر بالدعوى األساس /٢٨٤٤/ المقامة عليك من 
قبل: منهية الدرويش بنت أحمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /1٤31/ لعام ٢٠٢1ديوان غرفة 1 
في منبج

طالب التبليغ: نزار المحمد بن مصطفى                      

المطلوب تبليغه: أحمد المحمد بن عزاوي                  

الدعوى رقم أساس / ٨73 / والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت شراء سيارة /

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم 
التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨67

طالب التنفيذ: نصار الناصر 

المنفذ عليه: فاروق الرحباوي

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 957 لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /٤٢63/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: نضال الظاهر بن محمد إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /1٠/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
٢٠٢٢/1/19م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمود ياسين الهبود، 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 
الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /35٨5/ لعام ٢٠٢1 م

على السيد: وضاح احمد إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /1٠/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في ٢٠٢٢/1/19م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمود 
احمدمونة، 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 
الجريدة.

.............................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨53

طالب التنفيذ: ياسر المحمد بن أحمد

المنفذ عليه: عبد العزيز صديف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠5٤ لعام ٢٠٢1 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                        

تبليغ رقم /٢٠٠٢/ لعام ٢٠٢1

على السيد: ياسر كناص بن فؤاد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /1٠/ صباحاً من يوم الخميس 

٢٠٢٢/1/٢7م

للنظر بالدعوى األساس/9٨٠/ المقامة عليك من 
قبل: معتز السلمو بن أحمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: ٨٤3 

طالب التنفيذ: يحيى ابراهيم جاسم 

المنفذ عليه: حسن محمود 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1٠٤٢ لعام٢٠٢1 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

3 14 جمتمــــعمنوعـــات

قامشلو/ رشا علي - تلقى الشهيد باسم محمد رداً على مهمته اإلنسانية التي كان يؤديها لدى معالجته لمرضى المرتزقة، وخالصهم من الموت 
باالغتيال؛ فبقيت هذه الحادثة معلقة على ضمائر اإلنسانية، علها توقظها من السبات، ويحاسب عليها الجاني بخروقاته للمواثيق الدولية.

من داوى داعَش بإنسانيته يستشهد اليوم على يد المداَوى

أنيِنه يصدُح في األرجاِء... وسؤاُله 

المطروُح؛ أين قدمي؟

في  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة  أُسست 
بارزاً  دوراً  لِعبت  حيث  عام٢٠1٢،  أواخر 
إغاثياً  العون  يد  بتقديم  المدنيين،  حماية  في 
وصحياً، بمجموعة مؤلفة من الكوادر الطبية، 
لتقديم  صحية  فرقاً  شكلوا  والمتطوعين، 
المساعدة الطبية، ومنذ البداية تمكن الهالل من 
إثبات دوره الفعال في مناطق الصراع، وتطور 
عمله فيما بعد، وفتح المزيد من المراكز، إلى 
أعماله  وبدأت  بإنسانيته،  معروفاً  أصبح  أن 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  لتشمل  تتوسع، 
كجسر  يعمل  الكردي  األحمر  الهالل  كلها. 
يربط بين مناطق شمال وشرق سوريا والعالم، 
الصحة  وتحسين  األوبئة،  بمكافحة  ويشارك 

العاّمة من حيث رفع مستوى الوعي. 

وحشية ثالثة مجرمني تُطال 
إنسانية الهالل

المراكز  لها  تتعرض  التي  الهجمات  إن 
والسيارات اإلسعافية، وأعضاء الهالل األحمر 
الكردي منذ بداية الثورة إلى اليوم، هي سياسة 
في  الموتى  عداد  خفض  إلى  يسعى  من  ضد 
المنطقة، تحدث لصحيفتنا »روناهي« الدكتور 
الهالل  لمنظمة  المشترك  الرئيس  أمين  حسن 
منذ  حديثه:  في  أشار  حيث  الكردي،  األحمر 
بداية ثورة روج آفا، والهالل األحمر الكردي 
يحمل على عاتقه أن يكون ردأ لجميع األحداث 
الصحية، التي تحدث في الجبهات وفي المناطق 
والمئات  المدنيين،  المئات من  فداوى  المدنية، 
 YPJ,YPG,QSD من القوات العسكرية من

في الصفوف القتالية كما الجرحى وساعدتهم.
به  يقوم  كان  الذي  »العمل  أمين:  ولفت 
اإلنساني،  المجال  في  الكردي  األحمر  الهالل 
البداية  فكانت  العدو،  هدف  أصبح  واألخالقي 
كانيه،  سري  على  والقصف  الهجوم،  لدى 
وأثناء نقل الجرحى إلى مشفى الدرباسية، وفي 
واستشهد  النصرة،  جبهة  هاجمتهم  الطريق 
األحمر  لهالل  الطبي  الطاقم  من  عضوان 

الكردي، وهما الشهيد خبات وسليمان«.
استهدف  الذي  الوحيدة  النصرة  جبهة  تكن  لم 
مرتزقة  وحشيته  أكمل  فقد  اإلنساني،  الطاقم 
داعش الذين سعوا دوماً إلى إماتة اإلنسانية في 
المنطقة، وعن ذلك ذكر أمين: »أثناء محاربة 
مرتزقة داعش أيضاً، استهدف مراكز الصحة 
الفترة  تلك  وفي  للهالل  اإلسعاف  وسيارات 
دير  مدينة  في  األعضاء  أحد  أيضاً  استشهد 

الزور«.
النصرة،  وحشية  على  التركي  المحتل  وزاد 
أشار  ما  هذا  آخر؛  بجرم  داعش  ومرتزقة 
األحمر  الهالل  لمنظمة  المشترك  الرئيس  إليه 
اإلسعاف  سيارات  واستهدف  »كما  الكردي: 

قبل  من  بالطيارات  الكردي  األحمر  للهالل 
عفرين،  على  عدوانه  لدى  التركي  االحتالل 
الكثير  وتعرض  الهجمة،  بتلك  كثيراً  فتأثروا 

من األعضاء للجروح«.
تجاه  وحشية  األكثر  اإلجرامي  الفعل  عن  أما 
قائالً:  أمين  بيَن  وأعضائهم  الهالل،  مراكز 
»لدى القصف الهمجي على سري كانيه وكري 
سبي/ تل أبيض، سيارتنا كانت تذهب من كري 
سبي إلى المركز الصحي في كوباني وقتذاك، 
الحر  الجيش  من  عسكري  لهجوم  تعرضت 
واستشهد  التركي،  االحتالل  بالجيش  المرتبط 
ثالثة من أعضائنا وتم التمثيل بجثثهم، وأيضاً 
للهالل  التابعة  اإلسعاف  سيارات  تعرضت 
أدى  ما  التركي،  االحتالل  بطيارات  للقصف 
إلى استشهاد، الممرض »هايل« وجرح خمسة 

آخرين، وكان إصابة اثنين منهم عميقة«. 

خروقاٌت للمواثيق أمام مرأى 
دعاة اإلنسانية

وفي إشارة إلى أخالق ووحشية العدو، وخرقهم 
للمواثيق الدولية أضاف أمين: »هذه هي أخالق 
واستهداف  الدولية،  المواثيق  بخرق  عدونا 
المراكز الصحية، والطواقم الطبية، وسيارات 
اإلسعاف، التي ال ينبغي أن يقرب عليها أحد، 

فالعدو ال يفهم معنى اإلنسانية أبداً«.
باستهداف  الوحشي  السيناريو  تكرار  وعن 
فلسفتهم،  أمين: »هذه  الصحة، أردف  أعضاء 
القتل  ثقافة  ويزرعوا  يقتلوا  أن  وفهمهم 
الصحة مهم  يعلمون أن مجال  فهم  والتعذيب، 
في المجتمع، والجميع يعلم أن الهالل األحمر 
ال  وألنهم  حيادية،  مدنية  مؤسسة  الكردي 
المجتمع  بمساعدة  إرادتنا  كسر  يستطيعون 

على  قدرتهم  وعدم  الصحية،  الناحية  من 
استهداف  إلى  يلجؤون  علينا عسكرياً،  التغلب 

المدنيين«.

الحدُث األكرثُ تأثرياً

وحول الحدث األكثر تأثيراً في الهالل األحمر 
تأثيراً  األكثر  »الحدث  أمين:  شدد  الكردي، 
عشر  الحادي  في  حدث  الذي  ذلك  علينا، 
إال  الخامسة  الساعة  في  الجاري  الشهر  من 
اإلنسانية،  ضمير  هز  والذي  دقيقة،  عشرين 
مخيم  في  الصحي  مركزنا  في  حصل  ما  هو 
طاقته  بكل  يعمل  المسعف  كان  عندما  الهول، 
وينظف  داعش  مرضى  لمعالجة  ومعرفته 
جرحه، هاجم أحد المرتزقة بشكل وحشي على 
محمد«  »باسم  المسعف  واستهدف  المركز، 
الذي كان يعمل منذ خمس سنوات في الهالل، 

تأثرنا كثيراً باستشهاد عضونا الذي عمل هذه 
السنوات كلها، ليستطيع أن  يداوي حياة هؤالء 

المرتزقة، من الموت ولكن هذا كان جوابه«.
واختتم الدكتور حسن أمين؛ الرئيس المشترك 
القوى  بمطالبة  حديثه  الكردي  األحمر  لهالل 
التركي  الدولية، لوضع حد لهجمات االحتالل 
ومرتزقته بحق شعوب المنطقة، وخاصة فيما 
وأن  المسيرة،  بالطائرات  باالستهداف  يتعلق 
تخفف الحمل على مخيم الهول بعودة كل من 
يسكن في هذا المخيم إلى وطنه مؤكداً »ال أحد 
يستطيع كسر إرادتنا وقوتنا نحن هالل األحمر 
قتلونا  هم  أخالقية،  وأهدافنا  مبادئنا  الكردي 

ولكن سنستمر بعملنا وسننتصر في النهاية«.
األحمر  الهالل  منظمة  أن  ذكره  والجدير 
الكردي برسالتها اإلنسانية والطبية، قد قدمت 
17 شهيداً منذ بداية ثورة روج آفا حتى وقتنا 

الحاضر.

إثر  يعيش  زال  ما  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
صدمة فقدان ساقه، يحرك رجله اليمنى حالماً 
بتحريك اليسرى، لكن دون جدوى، فالقذائف 
من  المنهال  الدم  سوى  له  تترك  لم  التركية، 
ألم  يواسيان  اللذين  والديه  ودموع  قدمه، 

طفلهما الوحيد ال تنضب.

عبدو مصطفى حنيفي الطفل ذو أربعة األعوام، 
أحد  كوباني،  مدينة  شرقي  قرموغ  قرية  من 
تُطال  التي  التركي،  االحتالل  جرائم  ضحايا 

الطفولة في سوريا.
أطفال،  الضحية  ويبقى  األخرى  تلو  جريمة   
والجاني  سوريا،  وشرق  شمال  في  ومدنيون 
الوحيد هو المحتل التركي، وآخر جريمة نفذها 

في  جمعاء  اإلنسانية  وكيان  ضمائر،  هزت 
العالم.

عبدو  الطفل  عائلة  طالت  مروعة  جريمة 
الحالي؛  الثاني  كانون  من  الثامن  في  حنيفي، 
المدنيين،  التركي على  نتيجة قصف االحتالل 
أسفر عن استشهاد المواطن إبراهيم شريف من 
قرية خانه، والطفل خالد مصطفى البالغ خمسة 

آخرين   11 وجرح  كوباني،  مدينة  من  أعوام 
بينهم خمس نساء، وطفالن.

اليمنى،  ساقه  عبدو  الطفل  أثرها  على  وفقد 
أمام منزله  بلعبته الصغيرة،  عندما كان يلعب 
حقوقه،  أبسط  من  فحرم  قرموغ،  قرية  في 
أين  دوماً  يكرره  بات  الذي  الوحيد،  والسؤال 

ليس الوحيَد لضحايا املجرِم ساقي؟!!
نفِسه

الذين  الكثير من األطفال،  الطفل عبدو  وسبق 
قبله  فكان  التركي،  اإلجرام  ضحايا  أصبحوا 
ساقها  األخرى  هي  فقدت  التي  سارا،  الطفلة 
لدى القصف التركي على المدنيين في قامشلو، 
والطفل محمد محمد الذي كان ضحية لكيماوي 
سري  ناحية  بها  قصف  الذي  التركي  المحتل 

كانيه أثناء عدوانها الفاشي عام ٢٠19. 
الجرائم  تجاه  صامتاً  الدولي  المجتمع  ويبقى 
بحق شعوب شمال وشرق سوريا،  المرتكبة، 

ساكناً دون حراك. 
عبدو  للطفل  لصحيفتنا  خاصة  زيارة  وفي 
وبعائلته  به  واللقاء  كوباني،  في مشفى  حنيفي 
لمعرفة حاله، كان صوت أنينه يصخب المشفى 

ساقه،  بتر  بآالم  يشعر  عبدو  فالزال  بأكمله، 
لينادي أين ساقي؟!! وتبقى مواساة أهله أللمه 

دموعاً تذرف على وضع ابنهم الوحيد. 
صحيفتنا؛  عبر  حنيفي  مصطفى  والده  فيقول 
هذه  ليعاني  الصغير،  الطفل  هذا  ذنب  كان  ما 
عنها  يتحدث  التي  العدالة  هي  أهذه  اآلالم، 

العالم؟
أي  نرتكب  ولم  منزلنا،  في  كنا  »لقد  ويشير 
لتقم تركيا بارتكاب أفظع الجرائم بحقنا  ذنب، 

وبحق أطفالنا األبرياء«. 
المجتمع الدولي، بالخروج من صمتهم  مطالباً 
التركي  المحتل  لجرائم  حد  ووضع  المخزي، 
شمال  مناطق  في  اإلنسان  حقوق  تنتهك  التي 
أفظع  تمارس  »تركيا  مشدداً:  سوريا،  وشرق 
أنواع الجرائم بحقنا، أمام مرأى ومسمع الدول 
جميعاً، لكن الجميع يكتفي بالصمت والمشاهدة 

فقط«.
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مرض السل.. األسباب واألعراض والعالج

دراسة تكشف عن إمكانية تعزيز 
الذاكرة أثناء النوم

التّدّرن على  الدّرن أو  الّسل أو  يُعّرف مرض 
أنَّه عدوى بكتيرية ُمعدية تنتقل من شخص إلى 
آخر عبر الهواء، وعادةًّ ما تُهاجم هذه العدوى 
مختلفة  أخرى  أجزاء  تُصيب  وقد  الرئتين، 
أو  فيها، كالدماغ،  الضرر  الجسم وتُحدث  من 
لمنظمة  ووفقًا  الفقري،  العمود  أو  الكليتين، 
يقارب 1٠  ما  تسجيل  تّم  فقد  العالميّة  الّصحة 
عام  في  السل  بمرض  إصابة  حالة  ماليين 
٢٠17 م، وفي الحقيقة، يقسم مرض السل إلى 
السّل  بمرض  األول  الشكل  ويُعرف  شكلين، 
الكامن )الخامل(، وفيه تكون البكتيريا المسبّبة 
للمرض غير نشطة في الجسم، لذلك ال يكون 
األعراض  من  أي  تظهر  وال  ُمعديًا  المريض 
الغالب،  في  به  اإلصابة  إلى  تشير  قد  التي 
إلى من خالل  به  اإلصابة  اكتشاف  يمكن  وال 
إجراء اختبار الّسلين أو التوبيركولين الجلدي، 
أو فحص الدم، على عكس النّوع الثاني الذي 
يُعرف بمرض السّل النشط، حيث يكون ُمعديًا 
المريض،  على  ظاهرة  األعراض  وتكون 
بالعدوى  اإلصابة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لإلصابة  سابقة  مرحلة  تكون  قد  الكامنة 
لذلك  في حال عدم عالجها،  النشطة  بالعدوى 
يجب تناول األدوية المناسبة بحسب ما يصفه 
حالته  من  السّل  مرض  تطّور  لمنع  الطبيب 
حالة  بيان وجود  ويجدر  النشطة،  إلى  الكامنة 
التي  المتعدّدة،  لألدوية  المقاوم  بالسّل  تُعرف 
تحدث عند فشل األدوية المستخدمة في العالج 
في القضاء على جميع البكتيريا الموجودة في 
جسم المصاب، وحينها فإّن البكتيريا التي تبقى 
األدوية،  لهذه  مقاومة  تُطّور  الحياة  قيد  على 
باستخدام  الحالة وعالجها  بهذه  التحّكم  ويمكن 
بعض األدوية الخاّصة المضادة لمرض الّسل.

أسباب مرض السل

في الواقع تُعدّ بكتيريا الُمتَفَِطّرة الُسِلّيّة المعروفة 
بعُصيّة كوخ( هي السبب وراء اإلصابة بعدوى 
الّسل، وكما ذكرنا سابقًا، فإّن مرض السّل يُعدّ 
الُمتفّطرة  بكتيريا  تنتقل  حيث  ُمعديًا،  مرًضا 
الّسلّيّة الُمسبّة للمرض عبر الهواء عند الُسعال، 
الشخص  تحدّث  أو  الضحك،  أو  العطاس،  أو 
المصاب، وتبقى هذه البكتيريا في الهواء لعدّة 
الّسليم  الشخص  يُصاب  قد  وبالتالي  ساعات، 
بعدوى السّل عند استنشاقه للهواء الُملّوث بهذه 
ضعيفة،  ذلك  حدوث  فرصة  ولكّن  البكتيريا، 
يختلطون  الذين  أولئك  بالسّل  يُصاب  ما  فعادةً 
بالشخص المصاب لفترات طويلة من الزمن، 
وفي هذا الّسياق يجدر بيان أّن مرض السّل ال 
)على  أسبوعين  فترة  مرور  بعد  ُمعديًا  يكون 
باستخدام  المصاب  عالج  بدء  من  األقل( 

األدوية المناسبة.

عوامل خطر اإلصابة مبرض السل

بمرض  اإلصابة  خطر  عوامل  تقسيم  يمكن   
السّل إلى نوعين، هما عوامل متعلّقة بضعف 
باإلصابة  متعلّقة  وأخرى  المناعي  الجهاز 

ببكتيريا الّسل، ويمكن بيان كٍلّ منها ما يأتي: 
في  المناعي  الجهاز  بضعف  متعلّقة  عوامل  ـ 
الحقيقة، ينجح الجهاز المناعي في الجسم عادةً 
بمحاربة بكتيريا الّسل، ولكن في حال ضعف 
الجهاز المناعي فقد يفشل في الدفاع الفعّال عن 
عدد  بيان  ويمكن  البكتيريا،  هذه  تجاه  الجسم 
تُضعف  التي  واألدوية  المرضيّة  الحاالت  من 
جهاز المناعة وبالتالي تزيد من خطر اإلصابة 

بعدوى السل فيما يأتي:
البشري،  المناعي  العوز  بفيروس  اإلصابة  ـ 
اإليدز.  مرض  يسبب  الذي  الفيروس  وهو 

اإلصابة بمرض الّسحار السيليسي.
مثل  المزمنة:  األمراض  ببعض  اإلصابة  ـ 

مرض السكري وأمراض الكلى الشديدة. 
ـ اإلصابة بأنواع معينة من مرض السرطان. 

وشرب  المخدرات،  وتعاطي  التدخين،  ـ 
الكحول. 

واألطفال،  الّرّضع،  الجسم.  وزن  انخفاض  ـ 
وكبار السن. 

جهاز  تُضعف  التي  األدوية  بعض  استخدام  ـ 
عالج  في  المستخدمة  األدوية  مثل:  المناعة، 
المفاصل  كالتهاب  الذاتية،  المناعة  أمراض 

الروماتويدي، أو داء كرون أو الصدفية. 
ـ أدوية الستيرويدات القشرية. 

ـ أدوية العالج الكيميائي للسرطان. 
األعضاء  رفض  لمنع  المستخدمة  األدوية  ـ 

المزروعة في حالة زراعة األعضاء. 

عوامل متعلّقة باإلصابة ببكترييا 

السل

اإلصابة  خطر  عوامل  من  مجموعة  توجد 
السّل  ببكتيريا  تتعلق  والتي  السل  بمرض 

مباشرةً، ومن هذه العوامل ما يأتي:
مصاب  شخص  مع  مباشر  اتّصال  وجود  ـ 

بمرض الّسل. 
نسبة  فيها  ترتفع  التي  المناطق  من  االنتقال  ـ 
معدالت اإلصابة بمرض السّل أو العيش فيها. 
عالية  معدالت  ذات  لمجموعات  االنتماء  ـ 
مثل:  بينها،  السّل  مرض  انتقال  لفرص 

المشردين الذين ال مأوى لهم. 
أو  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملون  ـ 
لخطر  معرضين  أشخاص  مع  المقيمين 
في  المتواجدون  مثل:  الّسل،  بمرض  اإلصابة 
والمرافق  المشردين،  ومالجئ  المستشفيات، 
والرعاية  التمريض  ودور  اإلصالحية، 
الُمسنّين،  رعاية  مراكز  ذلك  في  بما  الصحية 
نقص  بفيروس  للمصابين  السكنية  والمنازل 

المناعة البشرية. 

الوقاية من مرض السل

مرض  مطعوم  يتكّون  السل  مرض  مطعوم   
السّل من بكتيريا السّل الحية التي تّم تعديلها في 
لدى  المرض  تسبب حدوث  بحيث ال  المختبر 
فرصة  لتُقلل  تعديلها  تّم  فقد  الّسليم،  الشخص 
للشخص  تُسببه  أن  دون  بالمرض  اإلصابة 
حاالت  في  المطعوم  هذا  ويُعطى  المعنّي، 
تُعطى  التي  الحاالت  تختلف  وحقيقةً  محدّدة، 
بشكل  ولكن  ألخرى،  دولة  من  المطعوم  فيها 
عام فإنّه وفقاً لمراكز مكافحة األمراض واتقائها 
فإنّه يمكن إعطاء مطعوم أو لقاح السّل لألطفال 

الذين تكون نتيجة اختبار الّسلين الجلدي لديهم 
سالبة، بشرط أنّهم يختلطون بشكل مستمر مع 
البالغين المصابين بمرض السّل والذين لم يتم 
عالجهم نهائيًّا من مرض الّسل، أو يختلطون مع 
البالغين الذين كان عالجهم عند إصابتهم بهذا 
باألشخاص  يختلطون  أو  فعال،  غير  المرض 
المصابين بالسّل المقاوم لألدوية، وتحديدًا تجاه 
وإضافةً  ريفامبين،  ودواء  آيزونيازيد   دواء 
إلى ذلك يمكن إعطاء هذا المطعوم لألشخاص 
بعد  الصحية  الرعاية  مجال  في  يعملون  الذين 
تقييم حاالتهم بحسب رأي طبيب مختص، ومن 
الجدير بالذكر أنَّه توجد مجموعة من الحاالت 
فيها؛  السّل  مرض  مطعوم  إعطاء  يُمنع  التي 
كحالة معاناة الشخص من ضعف المناعة، أو 
احتمالية المعاناة من ذلك، وكذلك يُمنع إعطاء 
المطعوم للنساء الحوامل، فعلى الرغم من عدم 
إاّل  مالحظة تضرر الجنين من هذا المطعوم، 
أنّه ما زال هناك حاجة إلجراء دراسات أكثر 

إلثبات أمان هذا المطعوم خالل الحمل.

العالج الوقايئ

السّل  بمرض  اإلصابة  فإّن  سابقًا  ذكرنا  كما   
الكامن ال تكون ُمعديةً وال تظهر أي أعراض 
هذا  عن  الكشف  يمكن  وال  المصاب،  على 
أو  الجلدي  الّسلين  اختبار  بإجراء  إال  المرض 
استخدام  عدم  حال  في  أنّه  كما  الدم،  اختبار 
يتطور  فقد  الحالة  هذه  في  المناسب  العالج 
مرض السّل الكامن ليصبح نشًطا، وباالستناد 
األمراض  مكافحة  مراكز  إحصائيات  إلى 
من   %1٠-5 يقارب  ما  أّن  تبيّن  فقد  واتقائها 
الذين  الكامنة  بالعدوى  الُمصابين  األشخاص 
الوقائي تطورت حاالتهم إلى  يتلقوا العالج  لم 
إحدى  خالل  النشط  بالسّل  اإلصابة  مرحلة 

فترات حياتهم، وغالبًا ما يحدث ذلك خالل أول 
في  لذلك  السل،  ببكتيريا  اإلصابة  من  سنتين 
حال الكشف عن وجود بكتيريا السل في الجسم 
تجدر استشارة الطبيب حول ضرورة استخدام 
البكتيريا  القضاء على  الوقائي لضمان  العالج 
إلى  تطّورها  وقبل  ضرر،  ألي  إحداثها  قبل 
دواء  يُعدّ  الحقيقة،  وفي  منه،  النشطة  الحالة 
لهذا  المستخدمة  األدوية  أكثر  من  آيزونيازيد 
الغرض، وتمتدّ فترة العالج به لتتراوح ما بين 
يوصى  أنّه  إلى  اإلشارة  وتجدر  أشهر،   9-6
باللجوء للعالج الوقائي لألشخاص الذين تكون 
السّل  بمرض  اإلصابة  خطر  عوامل  لديهم 

-والتي تّم ذكرها سابقًا- مرتفعة.

نصائح للمصابني مبرض السل

المنزل،  في  المصاب  بقاء  على  الحرص  ـ 
خاّصة خالل األسابيع األولى من البدء بالعالج. 
ـ تغطية الفم خالل األسابيع األولى من العالج 
باستخدام منديل خاّص، وتحديدًا عند العطاس، 
أو السعال، أو الضحك، مع التأكيد على وضع 
ثم  اإلغالق  محكم  كيس  في  المتّسخة  المناديل 

التخلّص منه. 
ـ توفير تهوية جيدة في مكان وجود الُمصاب، 
ويمكن  نقي،  بهواء  الُمصاب  ليحظى  وذلك 
واستخدام  النوافذ  فتح  خالل  من  ذلك  تحقيق 
الغرفة  داخل  من  الهواء  لتحريك  مروحة 
المتسببة  البكتيريا  انتشار  إّن  إذ  لخارجها، 
في  سهولة  أكثر  يكون  السّل  مرض  بحدوث 

المناطق الصغيرة المغلقة. 
ـ النوم في غرفة منفصلة عن اآلخرين، وذلك 
ألنَّ الُمصاب بمرض السّل قد يسعل أو يعطس 

دون الشعور بذلك. 
العالج  فترة  الُمصاب  بإنهاء  االلتزام  ـ 
نسيان  ألنَّ  وذلك  كاملةً،  الحيوية  بالمضادات 
جرعات الدواء أو إيقاف استخدامه بوقت مبّكر 
البكتيريا  في  طفرات  حدوث  فرصة  من  يزيد 
المسبّبة للمرض مّما يجعلها مقاومة بشكل أكبر 
للعالجات المتوفرة، وحينها تكون هذه البكتيريا 

المقاومة صعبة العالج. 
مرض  هو  السيليسي(:  )الّسحار  الهوامش:  ـ 
رئوي يحدث نتيجة االستنشاق المستمر لغبار 
أو  طويلة  فترات  مدى  على  الّسليكا  بلورات 
لفترة قصيرة ولكن في حال كان التعرض لهذه 
من  المصاب  فيه  ويعاني  للغاية،  شديدًا  المادة 
وضيق  الوزن،  وانخفاض  المستمر،  السعال 

التنفّس.
داء كرون: وهو أحد أمراض األمعاء االلتهابية، 
والمتمثّل بحدوث التهاب مزمن ضمن الجهاز 
الهضمي مما يُسبب مشاكل في حركة األمعاء، 
وشعوًرا بالتعب، وفقدانًا في الوزن، وأعراًضا 

أخرى.

وسترن  نورث  جامعة  من  باحثون  اكتشف 
أسماء  يتضمن  تسجيل  تشغيل  أن  األمريكية، 
ليالً،  النوم  فترات  أعمق  خالل  األشخاص، 
على  قدرتهم  ويحّسن  الناس  ذكريات  يعزز 
تذّكر األسماء والوجوه في صباح اليوم التالي.

وأوضح )كين بالير(، أستاذ علم النفس ومدير 
جامعة  في  اإلدراكي  األعصاب  علم  برنامج 
نورث وسترن، أن الدراسة أظهرت أنه عندما 
يمكن  النوم،  أثناء  الذكريات  تنشيط  إعادة  يتم 

تحسين قدرات الذاكرة بعد االستيقاظ.
طلبوا  تجربة  البحثي،  وفريقه  بالير  وأجرى 
صور  حفظ  محاولة  شخصاً   ٢٤ خاللها  من 
٨٠ وجهاً وأسمائهم، ثم تم توصيل كل شخص 
تسجيل  ليتم  الدماغ،  كهرباء  تخطيط  بجهاز 
قيلولة  أخذهم  أثناء  للدماغ  الكهربائي  النشاط 

خالل النهار.
أن  وبعد  الدماغ،  نشاط  الباحثون  وراقب 

نوم  في  كان  الشخص  أن  الموجات  أظهرت 
عميق، تم تشغيل بعض األسماء التي درسوها 
استيقظ  وعندما  الصوت،  مكبر  على  بهدوء 
على  التعرف  في  أفضل  كانوا  المشاركون، 

وجوه األشخاص وتذكر أسمائهم.
وبدوره، قال )ناثان وايتمور(، طالب دكتوراه 
إنه  المشترك،  األعصاب  علم  برنامج  في 
أن  يخبرنا  ألنه  النوم،  عن  جديد  اكتشاٌف 
المعلومات  تنشيط  إعادة  بها  يتم  التي  الطريقة 

مرتبطة  الذاكرة  تخزين  لتحسين  النوم  أثناء 
بنوم عميق عالي الجودة.

الذاكرة  مفتاح  أن  إلى  الدراسة  وتخلصت 
الجودة  عالي  نوم  على  الحصول  هو  الجيدة 

دون انقطاع، حيث وجدوا أن الناس يتذكرون 
ما معدله واحد ونصف من األسماء أكثر بعد 

النوم.

اإلدارية في  لتأسيس مؤتمر ستار قالت  السابعة عشر  الذكرى  ـ في  الشدادي  روناهي/ 
مكتب مؤتمر ستار بالشدادي أميرة السعد، إن مؤتمر ستار ساهم بشكٍل كبير بتعزيز دور 
المرأة في المجتمع والحفاظ على حقوقها، وبخاصٍة المرأة في المناطق التي سيطر 
عليها الظلم والسواد في حقبة مرتزقة داعش، والتي تحررت بفضل تضحيات شهدائنا.

إدارّية في مؤتمر ستار: 17 عامًا مضى والمقاومة مستمرة

ذوو الشهيدين تولهلدان وسردم: لن نترك 

خيمة االعتصام حتى استالم جثامين أبنائنا

أطفأ مؤتمر ستار شمعته السابعة عشر مواصالً 
نضاله الدؤوب في المنطقة، الساعي إلى خلق 
تحقيق  قادر على  وأخالقي  ديمقراطي  مجتمع 
الشعوب  مختلف  من  النساء،  جميع  طموحات 
جنباً  وتطويره  المجتمع  خدمة  في  وإشراكهن 

إلى جنب مع الرجل.

أثبتت املرأة جدارتها يف امليادين 
كافة

في  اإلدارية  لصحيفتنا  قالت  الصدد  هذا  وفي 
بعد  السعد:  أميرة  بالشدادي  ستار  مؤتمر 
مؤتمر  تأسيس  على  عاماً  عشر  سبعة  مرور 

كبير  بشكٍل  ساهم  إنه  القول:  نستطيع  ستار 
من  الشعوب  مختلف  من  النسوة  طريق  بشق 
الطريق  إلى  بهن  والعودة  النور،  إلى  الظالم 
الحياة  مجاالت  بجميع  ومشاركتهن  الصحيح، 
دون تمييز وإثبات جدارتهن بإدارة المؤسسات 
تحقيقه  تم  ما  أن  العسكرية،  أو  المدنية  سواء 

النهاية،  ليس  اللحظة  حتى  منجزات  من 
في  فيها  المرأة  تكون  جديدة  لحقبة  بداية  إنما 
العديد  هناك  أن  عن  فضالً  المشهد،  صدارة 
إليها  للوصول  المؤتمر  يسعى  الطموحات  من 

وتحقيقها.
مطلقاً  بشكٍل  القول  يمكننا  ال  أميرة:  وأضافت 
إننا كنساء في مؤتمر ستار أو في مناطق شمال 
وشرق سوريا حققنا الهدف، ألن طموحاتنا ال 
على  كبيرة  منجزات  بتحقيق  قمنا  لها،  نهاية 
كافة األصعدة وسائرين للوصول إلى منجزات 

أعظم خالل األيام القادمة.
السعد مرور  أميرة  باركت  نهاية حديثها  وفي 
أن  متمنيةً  المؤتمر،  تأسيس  على  جديد  عام 
يحمل العام القادم المزيد من اإلنجازات للمرأة 

على كافة المستويات.
 يُذكر أن مؤتمر ستار تأسس في عام ٢٠٠5 
لنشر  والمدن  القرى  في  بالنضال  بدأ  حيث 
األنظمة  ضد  المرأة  تحرر  وثقافة  الوعي 
تموز ٢٠1٢  ثورة 19  بدايِة  السلطويّة، ومع 

والتي ُعِرفَْت بثورة المرأة، لعب التنظيُم دوراً 
تنظيم  مستمرة من خالل  وهي  وريادياً  بارزاً 
ودورها  بهويتها  وتعريفها  وتدريبها  المرأة 

الحقيقي في البناء المجتمعي.

الشهيدين  ذوو  أكد  ـ  األخبار  مركز 
االعتصام  خيمة  من  وسردم  تولهلدان 
مستمر  اعتصامهم  أن  سيمالكا  معبر  في 
حتى استالم جثامين الشهداء، وذلك خالل 
المستمرة  االعتصام  خيمة  في  مشاركتهم 

في شهرها الرابع.

رامان  تولهلدان  الشهيدين  عائلتا  توجهت 
كمين  في  استشهدا  اللذان  جودي  وسردم 
الديمقراطي  الحزب  قوات  يد  على  غادر 
معبر  إلى  خليفان،  منطقة  في  الكردستاني 
تحت  المعتصمين  مع  للمشاركة  سيمالكا 

خيمة االعتصام.
منذ  سيمالكا  في  المعتصمون  ويطالب 
الخامس من تشرين األول الفائت بجثامين 
تولهلدان  )بينهم  ومقاتلين  مقاتالت  خمس 
رامان وسردم جودي( استشهدوا في كمين 
لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
منطقة خليفان في باشور كردستان في ٢9 

من آب المنصرم.

الدميقراطي الكردستاين 
مسؤول عام جرى

شقيقة  هاوار  لوكالة  تحدثت  ذلك  حول 
الشهيدة تولهلدان رامان، أفين تمر وقالت: 
وقفتنا اليوم تحت خيمة االعتصام في معبر 
الديمقراطي  الحزب  للمطالبة من  سيمالكا، 
الذين  الشهداء،  الكردستاني بستليم جثامين 
ويدّعون  شهدائنا،  بدماء  أياديهم  تلطخت 
شعبهم،  يحاربون  ولكنهم  الكردايتية 
تجاوزت  ممارسات  من  به  يقومون  وما 

ممارسات الفاشية التركية.
كردستان  باشور  شعب  أفين،  وطالبت 

الديمقراطي  تجاوزات  أمام  بالوقوف 
لتسليم  المعتصمين  ودعم  الكردستاني 

جثامين الشهداء إلى ذويهم.
اعتصامنا  بقولها:  تمر  أفين  واختتمت   
استالم  حتى  سيمالكا  معبر  في  مستمر 

جثامين شهداء كمين خليفان.

إغالق املعرب حجة للضغط 
عىل املعتصمني

الشهيد سردم جودي  وبدوره تحدث شقيق 
شمال  شعوب  إن  وقال:  إبراهيم  نواف 
وشرق سوريا يعتصمون في معبر سيمالكا 
مستمر  االعتصام  يوم،  مئة  من  أكثر  منذ 
حكومة  على  لذا  سنوات،  اعتصمنا  ولو 
باشور كردستان أن تدرك أن إغالق المعبر 

هو حجة للضغط على المعتصمين.
االعتصام  خيمة  إن  إبراهيم:  وتابع 
إغالقهم  قبل  سيمالكا  في  منصوبة  كانت 
يرسل  أن  المفروض  من  وكان  للمعبر، 
الخيمة،  إلى  وفداً  الكردستاني  الديمقراطي 
ويبين للمعتصمين عبر بيان بأنه ال عالقة 
أو  الكمين،  بهذا  الكردستاني  للديمقراطي 

تسليم جثامين شهدائنا إلى ذويهم.
الديمقراطي  حجج  إن  إبراهيم:  وأوضح 
الحين  بين  ألنه  مقنعة،  غير  الكردستاني 
واآلخر يقوم بإغالق المعبر بحجج واهية، 
كان من المفروض أن يُسلم جثامين الشهداء 
أن هؤالء الشهداء  إلى ذويهم ويعلنها علناً 

هم شهداء الحرية واألجزاء الكردستانية.
إغالق  إن  إبراهيم:  قال  حديثه  نهاية  وفي 
غير  أمر  الشبيبة  هجوم  بحجة  المعبر 
حتى  مستمرة  الخيمة  أن  مؤكداً  مقبول، 

تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

أمينة أوسي: على شعوب المنطقة عدم 
االنجرار وراء أالعيب حكومة دمشق

في البو كمال مقتل وإصابة 19 عنصراً من الدفاع الوطني

مركز األخبارـ  قالت نائبة الرئاسة المشتركة 
لشمال  الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس 
أبناء  إن  أوسي،  أمينة  سوريا،  وشرق 
أرضهم،  عن  دافعوا  سوريا  وشرق  شمال 
المصالحات  إلجراء  مضطرين  وليسوا 
يسمى  ما  أن  مبيّنةً  مجرمين،  وكأنهم 
داعيةً  للسوريين،  إهانة  »المصالحات« 

إياهم إلى عدم االنجرار ألالعيب دمشق.  
اإلدارة  محاربة  على  دمشق  حكومة  دأبت 
تأسيسها؛  منذ  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
طرق  عن  أو  الحصار  طريق  عن  سواء 
الخاليا النائمة الرامية إلى زعزعة استقرار 
باب  فتح  هي  محاوالتها  وآخر  المنطقة، 

»التسويات« في دير الزور والرقة.
التي  »التسويات«  أعقاب  في  ذلك  ويأتي 
فرضتها دمشق على درعا، وزجت بشبابها 
في  معاركها  في  »التسويات«  أجروا  ممن 

البادية السورية.

خلق الفتنة بني شعوب 
املنطقة

الرئاسة  نائبة  تحدثت  الموضوع  هذا  حول 
الذاتية  لإلدارة  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
لشمال وشرق وسوريا، أمينة أوسي، لوكالة 
التي  المصالحات  نقيّم  نحن  فقالت:  هاوار 

البداية  وكانت  السورية؛  الحكومة  تجريها 
الرقة،  في  وأخيراً  الزور  دير  ثم  درعا  في 
األزمة  لحل  جدية  محاولة  ليست  بأنها 
دافعوا  أبناء شمال وشرق سوريا  السورية، 
عن أرضهم، وحافظوا على وحدة األراِض 
وليسوا  النبيلة  المواقف  من  وهذه  السورية، 
وكأنهم  المصالحات  إلجراء  مضطرين 
من  مقبول  غير  األمر  فهذا  مجرمين، 
الحكومة السورية التي ترمي من خالل هذه 

المصالحات إلى خلق الفتن في المنطقة.
لم تكن  وأوضحت أمينة: الحكومة السورية 
ولو  سوريا،  في  الشعب  مصالح  تراعي 
لما  تهمها  والوطنية  الشعبية  المصلحة  أن 
تسببت في هذه الحرب، التي أدت إلى نزوح 
ولجوئهم  أراضيهم  من  السوريين  ماليين 

لخارج سوريا، نحن في اإلدارة الذاتية ندين 
دمشق،  حكومة  قبل  من  الممارسات  هذه 
ونناشد الشعب في شمال شرق سوريا بعدم 
االنجرار وراء هكذا أالعيب تدينهم وتدفعهم 
بهم  كالزج  أالعيب أخرى،  في  الوقوع  إلى 
في الحروب لصالح الحكومة وليست لصالح 

البلد.
شمال  في  الشعب  أن  على  أمينة،  وشددت 
وشرق سوريا ليس مجرماً، إنما دافعوا عن 
الوطني،  والواجب  االنتماء  بدافع  أرضهم 
شعوبنا واعية بما فيه الكفاية ولن تنجر وراء 
يحاك  لما  واعون  ألنهم  دمشق،  أالعيب 

ضدهم، ويعرفون أولوياتهم جيداً. 
جاءت  األالعيب  هذه  أن  أمينة:  وأكدت 
لضرب مشروع اإلدارة الذاتية والتنصل من 
دأبت  حيث  السورية،  األزمة  حل  مسؤولية 
اإلدارة الذاتية مراراً على فتح قنوات الحوار 

وحصول تسوية سياسية شاملة.
واختتمت أمينة أوسي حديثها بالقول: اإلدارة 
الحوار،  ضرورة  على  تحض  دائماً  الذاتية 
وهدفنا في اإلدارة الذاتية حل األزمة السورية 
الفردية،  التسويات  أو  المناطقية  عن  بعيداً 
األراِض  على  الحفاظ  هو  دوماً  وشعارنا 
السورية، وال حل جذري في مناطق محددة 
دون حل سياسي على مستوى شمال وشرق 

سوريا.

مركز األخبارـ  قالت صحيفة الشرق األوسط: 
أفاد  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  إن 
الوطني  الدفاع  من  عناصر  خمسة  بمقتل 
جرى  بعضهم  دمشق،  لحكومة  الموالي 
نتيجة  آخرين،  إحراق جثثهم، وإصابة 14 
هجوم جديد نفذته مرتزقة داعش، استهدف 
الصالحية،  بادية  في  فيها  تتمركز  مواقع 
قرب مدينة البو كمال عند الحدود السورية 

-العراقية في ريف دير الزور.

عناصر  قتلى  عدد  إن  المرصد:  وأوضح 
يرتفع  بذلك  الوطني  والدفاع  النظام  قوات 
إلى ثمانية، خالل ٢٤ ساعة األخيرة، جراء 
في  داعش  مرتزقة  بها  تقوم  التي  العمليات 
الماضي  الثالثاء  قتل  إذ  الزور،  دير  بادية 

السورية، وأُصيب  الحكومة  قوات  ثالثة من 
نقاًطا  استهدف  هجوم  جراء  آخرون  خمسة 
على  دمشق،  حكومة  قوات  فيها  تتمركز 

أطراف بلدة الكشمة في ريف دير الزور.
السوري  المرصد  وثق  نفسه،  السياق  وفي 
لحقوق اإلنسان مقتل 11 مرتزقاً من داعش 
الضربات  جراء  الماضية،  الساعات  خالل 
تابعة  حربية  طائرات  نفذتها  التي  الجوية 
التي  المواقع  على  الروسي  الجو  لسالح 
بادية  وتحديدًا  السوريّة،  بالبادية  فيها  تنتشر 
دير  وبادية  حمص  شرق  وتدمر  السخنة 
الروسي  الجوي  القصف  طال  إذ  الزور، 
مغارات وكهوفًا يتوارى فيها المرتزقة، كما 
تسببت الغارات المكثفة أيًضا خالل الساعات 
بجراح  آخرين   ٢٠ نحو  بإصابة  الماضية 

متفاوتة، بعضهم في حاالت خطرة.
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روناهي/ قامشلو ـ من جديد لم تكتمل فرحة الجهاد 
من  المؤهل  النهائي  للتجمع  الوصول  يستطع  ولم 
الممتاز، رغم فوزه  السوري  الدوري  إلى  األولى  الدرجة 
في مباراة الذهاب بهدف دون رد على الحرية في ملعب 
نادي المحافظة بدمشق، لذا ُيتطلب من الجميع االلتفاف 
حول النادي، وترك كل الخالفات جانبًا في سبيل إعادته 

لمكانه الطبيعي وهو الدوري الممتاز.

كونوا يداً واحدة لعودة نادي الجهاد لمكانه الطبيعي...

إريكسن.. »فارق الحياة خمس دقائق« وعشقه للمستديرة قصة ال تنتهي

الجهاد ضحّية

والذي هو محروم من  المظلوم  النادي  الجهاد 
وينتظر  جمهوره،  وبين  أرضه  على  اللعب 
الذاتية  اإلدارة  بين  السياسية  التوافقات 
الذي قدّم  والنظام السوري، هو نادي الشهداء 
التضحيات في سبيل استمرار مسيرته الكروية 
من  كوكبة  الثمن  وكان  عقود،  منذ  والممتدة 
وسائط  بسبب  كانت  األسباب  وأكبر  الشهداء 
النقل القديمة التي كانت تَِقُل بعثة النادي، حيث 
وكانت  الحوادث،  من  للعديد  النادي  تعرض 
بين  ما  الشهداء  من  مجموعة  الرتقاء  كافية 

ُمدّرب وإداري والعب وسائق.
الجهاد  لنادي  التحكيمي  الظلم  على  عالوة 
قامشلو  أبناء  زال  ما  له،  المحدود  والدعم 
يوم  يتذكرون  والخارج  الداخل  في  آفا  وروج 
1٢ آذار وذكرى انتفاضة قامشلو عام ٢٠٠٤، 
والمؤامرة التي أًحيكت من قبل النظام السوري 
الفتوة  ناديي  مباراة  استغالل  وحادثة  وقتها، 
والجهاد والتي هاجم فيها بعثيين موالين للنظام 
الحجارة  ومعهم  المناطق  مختلف  من  قَِدموا 
الجهاد  جماهير  وهاجموا  البيضاء،  واألسلحة 
الذين منعت أجهزة النظام السوري من إدخالهم 
ألي شيء معهم للملعب، ليأتي محافظ الحسكة 
الحي  الرصاص  ويطلق  كبول  سليم  وقتها 
قدموا  والذين  الواقفين  العُّزل  المواطنين  على 
لمعرفة مصير أطفالهم بعد تهجم المجموعات 
بثت وسيلة  النظام، حيث  بها  قدم  التي  البعثية 
أطفال  ستة  بارتقاء  للنظام  تابعة  إعالمية 
وقتها للشهادة، وعندما تجمهر المواطنين جاء 
من  الحي  الرصاص  وإطالق  الحسكة  محافظ 
مسدسه عليهم، ورافقه بعدها إطالق النار من 
اليوم  ذلك  في  وليرتقي  األمنية  أجهزته  قبل 

ستة شهداء، ولتبدأ انتفاضة في قامشلو عندما 
من  آخرين  عدد  وارتقى  الشهداء  تشييع  تم 
للنظام  التابعة  األمن  قوات  برصاص  الشهداء 
السوري وقتها، ولتنتفض باقي المدن في روج 
الكرد في  آفا والداخل السوري وانتفض أيضاَ 
وفي  كردستان  وباكور  وباشور  روجهالت 

العديد من العواصم األوروبية.
ومن وقتها زاد ضغط النظام على نادي الجهاد 
والذي مستمر في تعيين إدارته من قبل شعبة 
حزب البعث »العربي« في قامشلو، في خطوة 
بحيث  الحزب  هذا  من  سافِر  وتدّخل  قمعية 
لألندية  الرياضية  اإلدارات  بتعيين  حتى  يقوم 
البلدان على وجه  في أمور تحصل في بعض 

األرض.
وفي آخر إدارة حاول جلياً إبعاد شخص رئيس 
النادي ألنه كردي وهو د. ريبر مسور، ولكنه 
لم يُفلح ووجد أن إبعاده سيكون سلبياً أكثر مما 
المقابل عينت شخصيات ال  إيجابي، وفي  هو 
عالقة لها باللياقة في إدارة النادي، وهم مازالوا 

مجرد أسماء وحبراً على ورق.

خطوة مباركة

ولكن انطلقت حملة جديدة مؤخراً للملمة البيت 
الجهادي من قبل بعض الشخصيات الرياضية 
ومنهم الكابتن عماد مسور، وكانت أول خطوة 
النادي  العب  حسين  شوكت  الكابتن  عودة 
وجاري  للفريق،  فنياً  مديراً  وأصبح  السابق 
حسن  الكابتن  ومنهم  آخرين  لعودة  العمل 

جاجان.
سوريا  كأس  في  اللعب  يكمل  ال  الذي  الجهاد 
بسبب الظروف المادية الصعبة، فحتى في هذه 

الرحلة التي سافر فيها براً إلى دمشق ومن ثم 
إلى حلب للمشاركة بمنافسات الدوري السوري 
للدرجة األولى، فقد كانت من جيب بعض من 

أعضاء اإلدارة ومحبي النادي.
الثاني  الدور  إلى  الجزيرة  برفقة  تأهل  الجهاد 
من الدوري السوري لكرة القدم للدرجة األولى 
للرجال، وتقرر اللعب مع الحرية ذهاباً وإياباً، 
وحقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد 
في  وذلك  عيسى،  كاوى  الناشئ  الالعب  عبر 
الجهاد  ملعب  وهو  بدمشق  المحافظة  ملعب 

االفتراضي.
ولكن في لقاء اإلياب في الوقت األصلي خسر 
الجهاد بهدف دون رد وهي نفس نتيجة فوزه 
إلى ركالت  المباراة  لتحتكم  ذكرنا،  كما  ذهاباً 
أول  أضاعوا  الجهاد  العبين  ولكن  الترجيح، 
الحرية  العبوا  سجل  بينما  ركالت!  ثالث 
بنتيجة  وفازوا  لهم،  األولى  الثالث  الركالت 

3×٠ بفارق ركالت الترجيح.

اتركوا الخالفات

بأعمار من  لعب  الذي  للجهاد  تكتمل  لم  فرحة 

الوصول  في  والرجال،  والشباب  الناشئين 
الممتاز  الدوري  إلى  ثم  ومن  النهائي  للتجمع 
ممن  يحارب  النادي  بأن  ننسى  وال  السوري 
هم ممثلين لرياضة النظام السوري في الحسكة 

وحتى ضمن االتحاد السوري لكرة القدم.
والجهاد بحسب اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة 
فهو يعامل كمعاملة أندية اإلقليم، ولألمانة الدعم 
م من االتحاد الرياضي واإلدارة  المادي الذي قُدِّ
في إقليم الجزيرة لم يُقدم لألندية المرخصة من 
قبل االتحاد الرياضي التابع لإلدارة الذاتية في 

إقليم الجزيرة.
ممن  بعض  محاربة  من  األمر  في  يخلى  وال 
عملوا في االتحاد الرياضي واألندية بمحاربة 
النادي ومحاولة منع لعب الالعبين مع الجهاد 
بتدّخل  ولكن  العمرية،  الفئات  في  وخاصةً 
الخيرين والشخصيات الرياضية كانت األمور 

تُحل.
غيّر  الذي  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
موعد مباراة كالسيكو إقليم الجزيرة بين سردم 
السبت،  يوم  إلى  الجمعة  يوم  من  واألسايش 
سافروا  الذين  لالعبين  الراحة  لمنح  وذلك 
من  هم  وجلهم  اإلقليم،  نوادي  من  الجهاد  مع 
الناديين المذكورين، هي خطوة تُسجل لالتحاد 

الرياضي.
الوقوف معه،  الجهاد في محنة ويتطلب  اليوم 
وبنفس الوقت على بعض الشخصيات من إدارة 
هناك  أنه  الحقائق  بعض  معرفة  الجهاد  نادي 
من  مرخصة  وهي  فيها  خاصة  وإدارة  أندية 
االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة ويجب التعامل 
معها على هذا األساس، نعم الجهاد اسم كبير 
وله محبة خاصة في قلوب الكثيرين. ولكن ال 
التعاطي  ويتطلب  األمر  هذا  استغالل  يجوز 
التي  األندية  إدارات  في  اآلخرين  مع  بمرونة 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  مظلة  تحت  تعمل 
إدارات  من  يُتطلب  الوقت  وبنفس  الجزيرة، 
النيل  الظروف ومحاول  استغالل  األندية عدم 
من النادي ألن هناك شخص من النادي التابع 
فالوقت  الجهاد،  إدارة  مع  مشاكل  لديه  لإلقليم 
الحالي يُتطلب من الجميع رمي كل الخالفات 
القدم  كرة  لعبة  واقع  تطوير  سبيل  في  جانباً 
للجهاد وألندية اإلقليم فالالعبين يستفيدون من 
االحتكاك الخارجي، وذلك يصب في مصلحة 
أن  يجب  ذكرنا  كما  ولذا  الجزيرة،  إقليم  أندية 
يكون الجميع يد واحدة لمساندة الجهاد واألندية 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  مع  تتعاطى  التي 

الجزيرة باحترام وتعمل لمصلحة العامة. 

لألضواء  مجدداً  عاد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
النجم الدنماركي كريستيان إريكسن، بعد تعافيه 
سقوط  وبحادثة  القلب،  في  عاناها  مشاكل  من 
شهرية في العام الماضي، والتي أصبحت حديث 
مواقف  وتخللت  العالمية،  الرياضية  الصحافة 
الجميع  والتم  التصور  فاقت  وأخالقية  إنسانية 

حول إريكسن وعائلته.  

حادثة ال تُنىس

من  الثاني  اليوم  في  حصلت  مؤلمة  حادثة  في 
بطولة أمم أوروبا الماضية، ولكنها بثت رسائل 

كثيرة ودلت على أن الرياضة هي ليست فقط فوز 
بين  بل أخالق ومحبة وتآخي وسالم  وخسارة، 

الدول والشعوب القاطنة على الكرة األرضية.
“يورو  أوروبا  أمم  بطولة  منافسات  وانطلقت 
والمؤجلة   ،٢٠٢1/6/11 بتاريخ   ”٢٠٢٠
بسبب كورونا، وألول مرة أُقيمت في 11 دولة 
حادثة  العالم  شاهد  الثاني  اليوم  وفي  أوروبية، 
نجم  إريكسن  كريستيان  إصابة  وهي  مؤلمة 
نهاية  قبل  بسقوطه  وذلك  الدنماركي،  المنتخب 
الشوط األول على أرض الملعب خالل محاولته 
بعدما  لعالجه،  المباراة  لتتوقف  الكرة،  استالم 
انهيار جميع  القلق ووسط  أثار حالة شديدة من 

من في ملعب المباراة.

تم  وعندما  العالج  لتلقي  للمشفى  إريكسن  ونُِقل 
لُِعبت  مستقرة  حالة  في  وبأنه  عليه  االطمئنان 
المباراة بنفس اليوم عقب حوالي ساعة ونصف 
المنتخبين  بين  االتفاق  بعد  وذلك  إيقافها،  من 
الفنلندي والدنماركي رغم توجيه انتقادات للعب 
الرياضيين  بعض  قبل  من  اليوم  بنفس  المباراة 
بيتر شمايكل،  السابق  الدنماركي  الحارس  منها 
تحقيق  المباراة  في  الفنلندي  المنتخب  واستطاع 
بدون  وبهدف  الدنماركي  المنتخب  على  الفوز 
رد، ولكن خسارة الدنمارك لم تكن بقدر تعافي 

إريكسن الذي سقط مغشياً عليه.
“اليوفيا”:  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  وقال 
بناًء على طلب العبي المنتخبين، وافق االتحاد 
الدنمارك  بين  المباراة  استئناف  األوروبي على 
وفنلندا، والتي لُِعبت منها الدقائق األربعة األخيرة 
من الشوط األول، ثم شهدت استراحة لمدة خمس 
دقائق بين الشوطين وبعدها أُقيم الشوط الثاني”.
الكثير  إريكسن ظهرت  سقوط  حادثة  في  ولكن 
من الرسائل وهي بأن المحبة والتضامن والتآخي 
وخارجها   ”٢٠٢٠ “يورو  أجواء  ساد  الذي 

تغلبت على ثقافة الفوز والخسارة.

حبه لكرة القدم كان سبب عودته

كبيرة  صدمة  تركت  إريكسن  سقوط  حادثة  إن 
الدولي  أن  البعض  اعتقد  وحتى  للجميع، 
اإلسعافات  لكن  الحياة،  فارق  قد  الدنماركي 
أسهمت  عليه  مغشّي  األطباء وهو  بها  قام  التي 
إلى  نقله  قبل  جديد،  من  واستفاقته  إنعاشه  في 

المستشفى ومن ثم استقرت حالته.

وعاد إريكسن إلى خوض تدريبات كرة القدم في 
ميالن  إنتر  السابق  ناديه  فسخ  بعدما  سويسرا، 
تمنع  إيطاليا  في  القواعد  ألن  بالتراضي،  عقده 
احترافية  رياضة  في  المشاركة  من  الرياضيين 

باستخدام جهاز ُمزيل الرجفان المزروع.
موقع  أبرزها  تصريحات  في  إريكسن  وقال 
فوتبول إيطاليا: »األمر يبدو غريباً. لم أتوقع أن 
فارقت  بالفعل  ألنني  لي،  الورود  الناس  يرسل 

الحياة 5 دقائق«.
وأضاف: »ما زال الناس يكتبون لي، لقد شكرت 
وشكرت  شخصياً،  قابلتهم  الذين  األشخاص 

األطباء وزمالئي وعائالتهم شخصياً«.
واختتم: »لكن كل المعجبين الذين أرسلوا آالف 
الرسائل والزهور، أو الذين أتوا إلّي في شوارع 
الدعم  على  جميعاً  أشكرهم  والدنمارك،  إيطاليا 
الذي تلقيته من جميع أنحاء العالم، ألنه ساعدني 

على العودة«.
وفي تصريح آخر قال الالعب إريكسن للتلفزيون 
لكرة  بسبب »حبه«  العودة  يريد  أنه  الدنماركي 
الدنمارك في مونديال  التواجد مع  القدم، ويريد 

قطر ٢٠٢٢.
وأن  للمالعب  العودة  في  رغبته  على  وأكد 
األطباء منحوه »الضوء األخضر« بعدما أجرى 
ألي  يتعرض  ولم  الالزمة  الفحوصات  كل 

انتكاسة جديدة.
وقال »أعتقد أنه الحب في لعب كرة القدم«.

في  مماثل  لحادث  التعرض  يخشى  ال  أنه  وأكد 
المستقبل.

وأشار »أعتقد أنني خضعت الختبارات عديدة، 
وليس لدي أي خوف من إمكانية حدوث األمر 

مرة أخرى«.
الدنماركي في بالده في  ويتدرب العب الوسط 
عدة  أن  إلى  وكيله  ويلمح  األخيرة،  األسابيع 
وكيل  أكد  حيث  بضمه،  اهتمامها  أبدت  أندية 
بعض  هناك  أن  بالفعل  شوتس  مارتن  أعماله 
النجم  للتعاقد مع إريكسن، وعاد  الفرق مستعدة 
السابق  ناديه  مع  التدريبات  إلى  الدنماركي 

أودنسه الدنماركي.
بالدوري  التسهيالت  إريكسن  ويستغل 
اللعب  بدء  قبل  لياقته  على  للحفاظ  السويسري 
مع ناٍد على مستوى أعلى. وذكر وكيل أعماله 
مارتن شوتس: »تبدو األمور على ما يرام وهو 
يشعر بشعور جيد جميع النتائج الجسدية إيجابية 

إلريكسن ولديه أحالمه«.
لقد  حقًا  بشكٍل جيد  يعمل  وأضاف: »كريستيان 
كان يدرب نفسه منذ أشهر واألمور تسير على 
ما يرام، كان من الواضح أننا سنعمل من أجل 
هذا الحل لفترة طويلة، إيطاليا هي ببساطة الدولة 
باستخدام  اللعب  فيها  يمكنك  ال  التي  الوحيدة 

.»ICD جهاز
إذاً إريكسن يريد العود للمستديرة والتي عشقها 
ولعل  األرض  حول  الماليين  قلوب  في  يخفق 
هذا الالعب يغامر بحياته، ولكنه يقول هو غير 
لكرة  والعشق  الحب  نعم هو  ذلك،  متخوف من 

القدم اللعبة الشعبية األولى في العالم.
خالل  ذكرنا  كما  عاماً(   ٢9( إريكسن  وسقط 
في  أوروبا  أمم  في  فنلندا  أمام  الدنمارك  مباراة 
كوبنهاغن، وبعدها بأيام، تم تركيب جهاز إلزالة 
القدم  كرة  في  ممنوع  وهو  القلب،  في  الرجفان 

اإليطالية، مما أدى لفسخ عقده مع إنتر ميالن.

األساسية  القواعد  بانتهاك  واّتهمتها  تركيا،  جارتها  اليونان  انتقدت  ـ  األخبار  مركز 
اليونانية،  الرئيسة  على  التركية  الخارجية  لهجوم  إدانة  في  الدبلوماسية،  للممارسة 
كاترينا ساكيالروبولو، عقب كلمة لها بحفل تعريفي بقصر، ُيخطط لبنائه بالعاصمة 

أثينا، تناولت فيها التاريخ التركي الحديث.

اليونان تتهم تركيا بانتهاك القواعد األساسية لممارسة الدبلوماسية

روسيا تحّذر أمريكا من عواقب 
فرض عقوبات على بوتين

كوريا الشمالية تهّدد الواليات 
المتحدة بردٍّ قويٍّ

وكانت وزارة الخارجية التركية، أصدرت بيانًا 
ال  اليونانية،  الرئيسة  »مزاعم  إن  فيه:  قالت 
تغير حقيقة أن اليونان هي التي حاولت احتالل 
األناضول، وأن الجيش اليوناني ارتكب جرائم 
المدنيين  سيما ضد  ال  اإلنسانية،  وحشية ضد 
األبرياء في منطقة غرب األناضول، نذكر مرة 
األضرار  بتعويض  ملزمة  اليونان  أن  أخرى 
الناجمة عن أعمالها المخالفة لقوانين الحرب، 
للسالم،  لوزان  معاهدة  من   59 للمادة  وفقًا 

وبسبب الجرائم المدرجة أيًضا في تقرير لجنة 
تحقيق دول الحلفاء«.

على  اليونانية،  الخارجية  وزارة  وردت 
»مرة  فيه  قالت  بيان  في  التركية،  المزاعم 
أخرى، في انتهاك للقواعد األساسية للممارسة 
الدبلوماسية، ينجح الجانب التركي في مواجهة 
هي  المرة  وهذه  اليونان،  من  كبير  مسؤول 
رئيسة اليونان، ويشوه الجانب التركي، لألسف 
مرة أخرى الواقع، ويخفي ليس فقط ما حدث 

المستمرة،  سياسته  أيًضا  لكن  الماضي،  في 
التي تنتهك القانون الدولي بشكل يومي، تخلق 

توترات، وتسمم المناخ بين البلدين«.
في  ترفض  التي  اليونان،  »تشير  وتابعت: 
قبول  أن  إلى  التركية،  االعتراضات  مجملها 
الحقيقة التاريخية، ومصالحة األمم مع ماضيها 
الخالفات  على  التغلب  في  أخالقية  قفزة  هو 
في  السلمي  التعايش  وضمان  الشعوب،  بين 

المستقبل«.

مركز األخبار ـ حذرت روسيا من »تجاوز 
واشنطن  فرضت  حال  في  للحدود«  خطير 
فالديمير  الروسي  الرئيس  على  عقوبات 

بوتين.
ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 
بيسكوف، إن العقوبات المقترحة في مجلس 
الذي ال  المناسب  الرد  الشيوخ، وفي ضوء 
مفر منه، يمكن في الواقع مساواتها بمبادرة 

لقطع العالقات.
تفسير  المستحيل  من  أنه  بيسكوف  وأكد 
صياغة القيود األمريكية الجديدة بأي طريقة 
في  الجهود  تتكثف  فيما  هذا  ويأتي  أخرى، 
طرحه  قانون  مشروع  إلقرار  الكونغرس 
السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، لفرض 
المسؤولين  من  وعدد  بوتين  على  عقوبات 

الروس في حال االعتداء على أوكرانيا.
المذكور  القانون  مشروع  إن  مننديز:  وقال 
لن  الشيوخ،  مجلس  أن  على  الضوء  يسلّط 

يقف ساكناً بوجه تهديدات الكرملين باجتياح 
بوتين  يهدم  أال  يجب  مضيفاً:  أوكرانيا، 
اقتصاد روسيا أو يضّحي بحياة مواطنيه في 

محاولة يائسة إلعادة رسم خريطة أوروبا.
إلى فرض عقوبات على  المشروع  ويهدف 
ومسؤولين  عسكريين،  قادة  وعلى  بوتين 
حكوميين في حال حصول أي اعتداء روسي 
على أوكرانيا، كما يستهدف شركات روسية 

يستعملها النظام المصرفي الروسي.
أمن  لتعزيز  بنوداً  المشروع  ويتضمن 
أوكرانيا، ويدعو اإلدارة األمريكية إلى بذل 
أقصى جهدها للحرص على عدم تشغيل خط 

أنابيب نورد ستريم )٢(.
يدعمه  الذي  هذا،  مشروعه  مننديز  وطرح 
البيت األبيض، ليقابل مشروعاً آخر طرحه 
الجمهوري تيد كروز يهدف لفرض عقوبات 
أن  مفترضاً  وكان  األنابيب،  خط  على 
يصّوت مجلس الشيوخ عليه مساء الخميس 

الثالث عشر من كانون الثاني الجاري.
مشروع  أن  من  األبيض  البيت  وحذر 
كروز سيهدد التعاون بين الواليات المتحدة 
تطالها  التي  ألمانيا،  وتحديداً  وحلفائها، 
عقوبات متعلقة بخط األنابيب في حال إقرار 

المشروع.

الشمالية  كوريا  توّعدت  ـ  األخبار  مركز 
المتحدة  الواليات   2022/1/14 الجمعة 
واشنطن  فرض  بعد  وجدي،  قوي  برد 
كوريا  وحذرت  عليها،  جديدة  عقوبات 
إلى  ستضطر  أنها  من  واشنطن  الشمالية 
أن  بعد  جدية،  وأكثر  أقوى،  فعل  رد  اتخاذ 
جديدة  عقوبات  المتحدة  الواليات  فرضت 
صواريخها  الشمالية  كوريا  إطالق  على 

األخيرة.
الجنوبية  الكورية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الجارة  في  نظيرتها  عن  »يونهاب«، 
الشمالية، قول متحدث باسم وزارة الخارجية 
في بيونج يانج، إن اإلطالق األخير لما تزعم 
أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، 

كان ممارسة للحق في الدفاع عن النفس.
واألربعاء الماضي أعلنت الواليات المتحدة 
خمسة  على  عقوبات  فرض  األمريكية، 
صاروخية  تجربة  بعد  شماليين  كوريين 

لبيونج يانج.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة األمريكية 
كوريا  إطالق  يعدّ  بيان،  في  نيلسون  براين 
الشمالية صاروخا بالستيا، دليال جديدا على 
أنها تواصل توسيع برامجها المحظورة رغم 
الدبلوماسية،  إلى  الدولي  المجتمع  دعوات 

ونزع السالح النووي.
كوريا  أن  الياباني  السواحل  خفر  وأعلن 

قد  ما  الماضي،  الثالثاء  أطلقت  الشمالية 
يكون صاروخا باليستيا، في ثاني إطالق من 

نوعه خالل أسبوع.
ويأتي هذا اإلطالق بعد أيام من حث زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونج أون، جيش بالده 
على إحراز مزيد من التقدم العسكري، كما 
»مقذوف  إطالق  الجنوبية  كوريا  أكدت 
في  الخوض  دون  الهوية«،  مجهول 

التفاصيل.
أيام  قبل  أطلقت  الشمالية  كوريا  وكانت 
في  نجح  الصوت«  من  أسرع  »صاروخا 

إصابة هدفه.
الزعيم  تعهد  على  الضوء  اإلطالق  ويسلط 
الكوري الشمالي في بداية العام الجديد، بدعم 
مستقر،  غير  دولي  وضع  لمواجهة  الجيش 
الجنوبية  كوريا  مع  المحادثات  تعثر  وسط 

والواليات المتحدة.
وفرنسا  وألبانيا  المتحدة  الواليات  أن  يذكر 
في  دعت  وبريطانيا،  واليابان  وايرلندا 
إلى  الشمالية  كوريا  مؤخرا،  مشترك  بيان 
مزعزعة  جديدة  أنشطة  أي  عن  »االمتناع 
لالستقرار«، بعد اختبارها صاروخا جديداً.

اعتصام السائقين العمومّيين يشلُّ الحركة في لبنان

البحرين وإسرائيل تبحثان التعاون األمني 
وتبادل الخبرات والمعلومات

ماكرون ينّدد بالسلطات اإليرانية بإعادة الباحثة 
الفرنسّية إلى الّسجن

السائقين  اعتصام  قطع  ـ  األخبار  مركز 
النقل البري،  إليه قطاع  العموميين، الذي دعا 
الخميس  يوم  لبنان  في  العام  العمالي  واالتحاد 
1/13/ ٢٠٢٢، أوصال البالد، وألزم السكان 
التحرك ضمن األحياء الداخلية، وسط شلل عام 

طال المدارس والجامعات، والمصارف، التي 
أقفلت أبوابها تحسباً ألي تطور أمني ناتج عن 

االعتصامات.
السائقين في االعتصام، وعدّه   وشارك مئات 
على  احتجاجاً  »تحذيرياً«،  عليه  القيمون 
 31 سّجل  الذي  الدوالر  سعر صرف  ارتفاع 
لتنفيذ  الضغط؛  وبهدف  للدوالر،  ليرة  ألف 
الوعود، التي قُدّمت لقطاع النقل، ومن ضمنها 
بمبلغ  العسكريين  ودعم  المحروقات،  دعم 

مقطوع وعدم رفع أي دعم.
كبيرة،  بأعداد  يكونوا  لم  المعتصمين  أن  ومع 
فإنهم اختاروا مواقع حيوية، قطعوا فيها أوصال 

المناطق،  بين بيروت وسائر  البالد خصوصاً 
الجيش  عناصر  انتشرت  استباقية،  وكخطوة 
لمواكبة  المناطق  سائر  في  األمنية  والقوى 
االحتجاجات، وألغى كثيرون مواعيدهم داخل 
بيروت، بعد إقفال الطرقات، واضطر آخرون 
لاللتفاف مسافات طويلة للوصول إلى وجهتهم 

بعد سلوك طرق داخلية.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية اللبناني 
أكدت  المتحدة  الواليات  أن  بوحبيب،  عبد هللا 
من  والكهرباء،  بالغاز  لبنان  مد  لخطة  دعمها 
من  وإعفائه  سوريا،  عبر  واألردن  مصر، 
يفرضها »قانون قيصر« على  التي  العقوبات 

المتعاملين مع حكومة دمشق.

وإسرائيل  البحرين  أجرت  ـ  األخبار  مركز 
المعلومات،  للتعاون األمني، وتبادل  مباحثات 
وزير  إن  البحرين:  أنباء  وكالة  وذكرت 
الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد هللا آل 
خليفة، أجرى مباحثات هاتفية، مع وزير األمن 

الداخلي اإلسرائيلي عومير بارليف.
وأكد الجانبان خالل االتصال تعزيز العالقات 
إعالن  توقيع  من  انطالقاً  البلدين،  بين  الثنائية 
تأييد السالم، واتفاق مبادئ إبراهيم )إبراهام(، 
واالستقرار،  األمن  ترسيخ  في  يسهم  والذي 

وتلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو السالم.
التعاون  مجاالت  بحث  تم  إنه  الوكالة:  وقالت 

البحرين  بين  الخبرات  وتبادل  األمني، 
المشتركة، كما  المصالح  بما يخدم  وإسرائيل، 
التي  الموضوعات  من  عدد  إلى  التطرق  تم 
تسهم في تعزيز التنسيق، وتطوير آليات العمل 

المشترك.

وكانت البحرين قد وقّعت في 15 أيلول ٢٠٢٠ 
مع  عالقاتها  لتطبيع  األبيض  البيت  في  اتفاقاً 
السابق  األمريكي  الرئيس  برعاية  إسرائيل، 

دونالد ترمب.
وزير  قام   ٢٠٢٠ الثاني  تشرين   1٨ وفي 
الزياني،  اللطيف  عبد  البحريني  الخارجية 
بأول زيارة رسمية إلسرائيل، وفي 3٠ أيلول 
٢٠٢1 افتتح وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير 
البحرينية  العاصمة  في  إسرائيل  سفارة  لبيد، 
من   ٢9 الطابق  في  السفارة  وتقع  المنامة، 

مركز البحرين التجاري العالمي.

مركز األخبار ـ نّدد الرئيس الفرنسي الخميس 
فاريبا  اإليرانية   - الفرنسية  الباحثة  بإعادة 
عادلخاه، إلى السجن بعدما كانت قيد اإلقامة 
واصفا   ،2020 األول  تشرين  منذ  الجبرية 

القرار: أنه قرار تعسفي.
الفرنسية  الباحثة  اإليرانية  السلطات  وأعادت 
إلى السجن في طهران، في خضم المفاوضات 
دفع  ما  اإليراني،  النووي  البرنامج  حول 
جدا،  بطيئة  المحادثات  أن  تجد  التي  باريس، 
»العواقب  من  األربعاء  إيران  تحذير  إلى 

السلبية« لهذه الخطوة.
في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
مستهل محادثات مع رؤساء جامعات باريس، 
إلى السجن ال يستند إلى أي  إن قرار إعادتها 
علمية،  سجينة  إنها  اإلطالق،  على  عناصر 
حسبما  لتحريرها،  تعبئة  في  بأسرها  وفرنسا 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

يونيو  في  عادلخاه  فاريبا  إيران  وأوقفت 
تهمة  إليها  ووجهت   ٢٠19 )حزيران( 
اتهامات  وهي  القومي«،  باألمن  »المساس 
بأنها  ووصفوها  أنصارها،  استنكرها  لطالما 

باطلة.
باريس  ومقرها  الباحثة  دعم  لجنة  وقالت 
بصدمة  »علمنا  الماضي  األربعاء  بيان  في 
أعيد  عادلخاه  فاريبا  أن  كبيرين،  وغضب 
احتجازها في سجن أفين بطهران«، وأضافت 
»الحكومة اإليرانية تستغل زميلتنا لتستفيد من 
مبهمة،  داخلية  أو  خارجية  ألغراض  سجنها 

وليس لذلك أي عالقة بنشاطاتها«.
الفرنسية  الخارجية  وزارة  قالت  جانبها،  من 
الذي  السجن  إلى  إعادتها  قرار  إن  بيان،  في 
على  سلبية  إال عواقب  له  تكون  لن  نستنكره، 
بالثقة  وسيضر  وإيران،  فرنسا  بين  العالقات 
عن  الفوري«  »باإلفراج  مطالبة  بلدينا،  بين 

الباحثة.

مباحثات  الراهن  الوقت  في  إيران  وتخوض 
عام  المبرم  االتفاق  إحياء  إلى  تهدف  فيينا  في 
مع  وذلك  النووي،  برنامجها  بشأن   ٢٠15
أي  فيه،  منضوية  تزال  ال  التي  األطراف، 
وألمانيا،  والصين  وروسيا  وبريطانيا  فرنسا 
انسحبت  التي  المتحدة،  الواليات  وتشارك 
بشكل  عام ٢٠1٨،  االتفاق  من  أحادي  بشكل 

غير مباشر في هذه المباحثات.
إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  وقال 
الملف  بشأن  فيينا  مفاوضات  إن  لودريان: 
النووي اإليراني »بطيئة جدا«، معتبرا أن ذلك 
يهدد إمكان التوصل إلى اتفاق في إطار زمني 

واقعي.
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التركي بحق شعوب  اعتداءات ومجازر االحتالل  الدولي ألديان ومعتقدات ميزوبوتاميا  المؤتمر  المشاركون في  استنكر  ـ  قامشلو/ دعاء يوسف 
المنطقة، مؤكدين أنها تبتعد عن جوهر الدين، وتسعى لتحريفه من أجل تحقيق مصالحها السياسية في المنطقة.

لماذا االعتداءات المتكررة على األيادي البيضاء..؟! مشاركوَن في المؤتمِر الّدوليِّ ألدياِن ومعتقداِت ميزوبوتاميا: سياسُة 

ٌة على اإلبادِة بحقِّ األدياِن والمتعقداِت كلِّها المحتل التركي مبنيَّ

أهالي الدرباسية: باعتماِدنا على ِقوانا الذاتيِة نصدُّ المؤامراِت كافة

دجوار أحمد آغا

القوانين الدولية الناظمة للحروب، واالشتباكات، 
اتفاقيات  وبموجب  العسكرية،  والصراعات 
التي  اإلسعافية،  الطبية  الطواقم  تحمي  دولية 
تقوم بإسعاف الجرحى، وتقوم  بتقديم العالج، 
الذين  والمرتزقة،  اإلرهابية  التنظيمات  لكن 
تدعمهم وبشكل واضح وصريح، وأمام أنظار 
العالم دولة االحتالل التركي، فهي بهذا العمل 
تتجاوز القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية 

كلها، وتستهدف وبشكل مباشر الطواقم الطبية، 
وعفرين،  شنكال  في  األمر  هذا  حدث  وقد 
سري كانيه ومعظم المناطق التي احتلتها دولة 
أجل  من  وتعمل  تسعى  أو  التركي،  االحتالل 
عليها،  متكرر  يومي  بقصف  فتقوم  احتاللها، 
دور  الطبية  الطواقم  جانب  إلى  وتستهدف 
وريفها  تمر  تل  في  جرى  ما  وهو  العبادة، 
إفراغ  بهدف  والمساجد؛  للكنائس،  تدمير  من 
المنطقة من سكانها، تمهيداً الحتاللها وإسكان 
تغير  إحداث  بغية  فيها  وعوائلهم  المرتزقة 

ديمغرافي في المنطقة. 

منظمُة الهالِل األحمِر الكرديِّ

أواخر  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة  أُسست 

الكوادر  من  مجموعة  خالل  من   ٢٠1٢ عام 
الطبية المتطوعة للعمل في المجال اإلنساني، 
جراء  من  والجرحى  المصابين،  ومعالجة 
االستهدافات  ثم  ومن  والكوارث،  الحوادث 
روج  أبناء  مناطق  بحق  بعد  فيما  تمت  التي 
آفا، وشمال وشرق سوريا من جانب مرتزقة 
داعش وغيرها، وبدعم مباشر ومفتوح وصل 
إلى حد التدخل المباشر في الصراع من جانب 
دولة االحتالل التركي، منذ البداية تمكن الهالل 
في  الفعال  دوره  إثبات  من  الكردي  األحمر 
مناطق الصراع، وتطور عمله فيما بعد، وفتح 
الطبية  والنقاط  الصحية،  المراكز  من  العديد 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  مختلف  في 
وحظي  ترحيب،  ومحل  معروفاً  بات  حيث 
تقديم  في  الجبارة  لجهوده  والتقدير  باالحترام 
والرعاية  الطبية،  والخدمات  المساعدات، 
منظمة  بعد  فيما  أصبحت  لألهالي،  الصحية 
الهالل األحمر الكردي حلقة وصل تربط بين 
مناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
المنطقة  بإيصال صوت شعوب  وقام  والعالم، 
القصف  جراء  واألمهات  األطفال  وصرخات 
التركي  االحتالل  دولة  جانب  من  الهمجي 
كما  الضحايا،  من  الكثير  وسقوط  ومرتزقتها 
الصحة  وتحسين  األوبئة  مكافحة  على  عمل 
العاّمة من حيث رفع مستوى الوعي من خالل 

تقديم الخدمات والبرامج االجتماعية، التنموية 
واإلنسانية، ونقل الجرحى والمصابين وتبادل 
أسرى الحرب وتأهيل الكوادر في وقت السلم 
لالستفادة منهم زمن الحرب في مجال اإلسعاف 

األولي وإدارة الكوارث.

استهداف منظمة الهالل األحمر 
الكردي

التركي  االحتالل  لدولة  األمر  هذا  يرق  لم 
القيم  كل  تجاوزت  حيث  ومرتزقتها، 
تمنع  التي  الدولية،  والمواثيق  واألعراف 
قيامهم  خالل  من  الطبية  المنظمات  استهداف 
الكردي،  األحمر  الهالل  سيارة  باستهداف 
من زركان،  بالقرب  كانية  على طريق سري 
فرحان،  خبات  الشهيدان  خاللها  واستشهد 
-11  -11 بتاريخ  وقاموا  عطية،  وسليمان 
٢٠13  بتفجير المشفى العسكري في كوباني، 
األحمر  للهالل  التابع  الطبي  المركز  وتدمير 
ذلك  أثر  ليستشهد  الفترة  تلك  خالل  الكردي، 
وبتاريخ   الطبية،  الفرق  من  اعضاء  خمسة 
1٤ حزيران ٢٠15 والتي كان يوجد بداخلها 
إسعاف  في  اإلنساني  بواجبه  يقوم  طبي  طاقم 
من  جرحى  بينهم  ومن  والمصابين،  الجرحى 
مرتزقة داعش، خاصة في ظل اشتداد المعارك 
تل  سبي/  كري  ناحية  من  كوباني  جبهة  على 
أبيض، وذلك من خالل عملية انتحارية نفذها 
حيث  اإلسعاف،  سيارة  بحق  داعش  مرتزقة 
استشهد جراءها عضو الهالل األحمر الكردي 
في  بك، وعضو  آل جول  مناف  كوباني  فرع 
الدكتور  وجرح  بلو،  زوزان  الطبي  الطاقم 
جمعة،  إدريس  والممرضان  فاضل،  محمد 
وكامل حميدي، والممرضة جيهان، ومع بداية 
العدوان، الذي قامت به دولة االحتالل التركي 
ومرتزقتها في التاسع من تشرين األول ٢٠19 
ضد مناطق سري كانية وكري سبي/ تل أبيض 
واإلسعافيه  الطبية  النقاط  باستهداف  قامت 

إلخراجها عن الخدمة وهي كما يلي: 
مشفى )روج( سري كانيه.   -

األحمر  للهالل  الطبي  المركز   -
الكردي في سري كانيه.

النقطة الطبية في قرية )بيرنوح(.   -
النقطة الطبية في قرية )الصالحية(.   -

عين  مخيم  داخل  الطبية  النقطة   -
عيسى. 

الفرق  في  العاملين  من  ٤أربعة  استشهد  كما 
الطبية وجرح ثالثة آخرين.

والنقاط  اإلسعاف  سيارات  استهداف  تم  كما   
للهالل  العائدة  الصحية  والمراكز  الطبية، 
لعل  المناطق،  من  الكثير  في  الكردي  األحمر 
أبرزها كان في تل تمر، وتدمير المستوصف 
الطبي بالكامل حيث استشهد خاللها خمسة من 

الكادر الطبي في المستوصف.  

الخدماُت املقّدمُة يف مخيِم 
الهوِل

هذا  الهول،  مخيم  هنا  أقصد  الموت«  »مخيم 
المخيم الذي أقامته منظمة األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين خالل تسعينيات القرن المنصرم، من 
أجل استقبال الالجئين العراقيين، ومن ثم تركته 
خاوياً بعد عودة قاطنيه إلى العراق، حيث جاء 
منه  وجعلوا  واحتلوه،  داعش،  مرتزقة  بعدها 
قاعدة عسكرية، ومستودعاً ومصنعاً لألسلحة، 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  حررته  أن  إلى 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بعد  فيما  وقامت 
المهجرين  اإلخوة  استقبال  وتم  تأهيله،  بإعادة 
والحسكة وغيرها  الزور  دير  من ريف  قسراً 
داعش  مرتزقة  احتلتها  التي  المناطق  من 
بتحريرها  الديمقراطية  سوريا  قوات  وقامت 
المرتزقة بعد  تم استقبال عوائل  ثم  منهم ومن 
تحرير الباغوز من مرتزقة داعش إلى جانب 
عشرات اآلالف من الالجئين العراقيين، حيث 
وناهز  والنازحين،  بالمهجرين  المخيم  اكتظ 

عدد قاطنيه 75 ألف شخص. 
مع  بالتعاون  الكردي  األحمر  الهالل  أُنشأ 
منظمات إنسانية دولية نقاطاً طبية فيه، لمعالجة 
منها  المستعصية  الحاالت  وإرسال  الجرحى 
إلى مشاٍف ذات إمكانات عالية، باإلضافة إلى 
على  متواجدة  كانت  التي  اإلسعافية،  الفرق 
مدار الساعة من أجل الحاالت الطارئة، ومن 
ثم تطورت هذه النقاط لتتحول إلى مشفى تجري 
الحروق  وحاالت  الجراحية،  العمليات  فيها 
للقاطنين  الصحية  الرعاية  تقديم  بهدف  وذلك 
الجراحية  الحاالت  مع  وتجاوباً  المخيم،  في 
واإلسعافيه، التي تصل إلى نقاط الهالل األحمر 

في المخيم.

قّصُة استهداِف العامِل باسم 
محمد

ذكر مصدر طبي في المركز الرئيسي للهالل 
العامل  أن  الهول،  مخيم  في  الكردي  األحمر 
لديهم بصفة مسعف طبي، باسم محمد استشهد 
في المخيم يوم األربعاء الحادي عشر من شهر 
يد  على  وذلك   ٢٠٢٢ الجاري  الثاني  كانون 
أحد مرتزقة داعش اإلرهابي، والذين يتخفون 
محمد  باسم  أن  المصدر  وذكر  المخيم،  في 
استشهد بعد أن الحظ وجود شخص ملثم عند 
منه عن سبب  االستفسار  ولدى  المركز،  باب 
مريضة،  له  قريبة  بانتظار  أنه  ذكر  التواجد، 
أن  وبعد  أسماء،  تُدعى  المركز،  في  تتعالج 
المراجعين  أسماء  المركز  في  العاملين  راجع 
االسم،  بهذا  مريضة  يجدوا  لم  المرضى،  من 
ما أدى إلى طلب محمد من الملثم الكشف عن 
وجهه، ليتعرف عليه، فما كان منه إال أن أشهر 
مخضباً  ليسقط  عليه  النار  وأطلق  مسدساً، 

بدمائه شهيداً، والذ القاتل بالفرار.
هكذا وبكل بساطة تقوم اليد الغادرة باغتيال اليد 
التي تمسح العرق عن جبين المصاب، وتقوم 
بتنظيف جروحه، التي أصيب بها وتضمدها، 
أذهانهم،  في  المعشعش  اإلرهابي  الفكر  إنه 

والعمى الذي أصاب عقولهم وقلوبهم.

ما كُتب عن هذه املأساة

البشعة،  الحادثة  هذه  عن  ُكتب  ما  أبرز  من 
في  صفحتها  على  علوش  زوزان  كتبته  ما 
الفيسبوك حيث جاء فيه: »هذه الزوجة الشابة، 
أم لطفلين وحامل بالثالث، ودّعت زوجها اليوم 
تعابير وجهها  إلى  انظروا  األخير!  مثواه  إلى 
والصدمة  األكبر،  الطفل  بكاء  إلى  المربكة، 

الظاهرة على وجه الطفل األصغر! 
بتفاصيله كلها موجود في هذه الصورة،  األلم 
كلهم  العاملين  يعيشه  الذي  الواقع  تعكس  التي 

في ذلك المخيم المشؤوم »مخيم الهول!«.
الوسيم  محمد  »باسم  قائلة:  زوان  وتُضيف 
والخلوق، استشهد في مخيم الهول إثر إصابته 
في  اإلنساني  لواجبه  تأديته  أثناء  ناري  بطلق 
في  الكردي  األحمر  للهالل  الرئيسي  المركز 
الحسكة،  مواليد  من  شاب  باسم  الهول،  مخيم 
باسم  عمل  الثالث،  ينتظر  وكان  لطفلين  أب 
الهالل  مع  آخرها  عديدة  إنسانية  منظمات  في 

األحمر الكردي قرابة خمس سنوات! 
يُعدّ الهالل األحمر الكردي من أكبر المنظمات، 
التي تقدم الخدمات الطبية داخل المخيمات في 

شمال وشرق سوريا«.
كما تحدث الدكتور حسن عبدي أمين الرئيس 
المشترك لمنظمة الهالل األحمر الكردي، حول 
محمد  باسم  العامل  بحق  البشعة  العميلة  هذه 
بالقول: »الجريمة التي تمت يوم الحادي عشر 
وفي   ٢٠٢٢ الجاري  الثاني  كانون  شهر  من 
النقطة  وفي  ثلثاً  إال  الخامسة  الساعة  حوالي 
بوحشية  هجم  حيث  الهول،  مخيم  في  الطبية 
أحد  استشهد  ذلك  إثر  وعلى  مركزنا،  على 
الذي خدم خالل خمس سنوات ضمن  رفاقنا، 
ومعالجة  بإسعاف  وقام  منظمتنا،  صفوف 
الكثير من مرتزقة داعش المصابين،  ومداواة 
الوحشي،  الشكل  بهذا  كان  للجميل  ردهم  لكن 

وهذا يدل على مدى حقدهم لإلنسانية«. 
هذا  حول  التحدث  من  القدر  بهذا  نكتفي 
الموضوع، وفي الختام نود أن نذكر أنه خالل 
شخصاً،   93 قتل  تم   ٢٠٢1 المنصرم  العام 
اإلخوة  من  أغلبهم  الموت،  مخيم  ضمن 
ومسدسات  نارية،  أعيرة  بواسطة  العراقيين 
مزودة بكواتم للصوت، وفق آخر إحصائيات، 
يضم مخيم الهول اآلن بحدود 57 ألف شخص 
بعدد عائالت يقدر بنحو 153٠٠ بينهم ٢٤٢3 
مرتزقة  ومعتقلي  وقتلى  عناصر  عائالت  من 
 6٠ نحو  من  والمنحدرين  األجانب،  داعش 

دولة.
اللتان  في الختام نُذّكر أن الهمجية والوحشية، 
تتم  المرتزقة،  هؤالء  وتدريب  تربية  بهما  يتم 
المجال،  في هذا  من جانب مدربين متمرسين 
خصيصاً  التركي  االحتالل  دولة  تجهزهم 
للقيام بهذه األعمال البشعة، والجرائم الوحشية 
والقتل بدم بارد، بعيداً عن كل القيم واألخالق 
اإلنسانية، وقد بلغ عدد شهداء الهالل األحمر 
شهيداً   17 االستهدافات  هذه  جراء  الكردي 

والعشرات من الجرحى. 
للشهداء الرحمة والخلود وللجرحى والمصابين 
األعزاء  قراءنا  لكم  ونترك  العاجل،  الشفاء 

التعليق.      

االستمرار  على  المحتلة  التركية  الدولة  تصر 
من  تسلم  ولم  الشعوب،  إبادة  في  بمجازرها 
شمال  في  كافة  والمعتقدات  األديان  براثنها 
وشرق سوريا، فعانت شعوب المنطقة كلها من 

ويالت الحروب، والهجمات، التي قامت بها.

اإلبادُة سمٌة بارزٌة للمحتلِّ الرتيكِّ

لمكتب  المشترك  الرئيس  تحدث  ذلك  وحول 
الجزيرة  إقليم  في  والمعتقدات  األديان  شؤون 
أرادت  فقال:  لصحيفتنا  سليمان  شيخ  جبير 

من  تتمكن  لم  لكنها  اإليزيديين  إبادة  داعش 
تحقيق أهدافها، واآلن تركيا تريد إحياء اإلبادة، 

التي فشلت فيها داعش لتستأنفها من جديد.
مئات  منذ  تركيا  تعمل  سليمان:  شيخ  ونوه 
الوجود،  من  اإليزيديين  محو  على  السنين 
فقط  وتسعى  اإلنسانية  تعرف  ال  دولة  فهي 
أبادت  لو  حتى  الشخصية،  مصالحها  لتحقيق 
الهمجي  الهجوم  مازال  كلها،  المنطقة  شعوب 
فأردوغان  المناطق،  على  مستمراً  واالحتالل 
من  يسلم  ولم  كوباني،  لمهاجمة  يعود  اليوم 

نيران حربه األطفال والنساء، وذلك كله تحت 
اسم الدين.

وأشار شيخ سليمان إلى سياسة اإلبادة الجماعية 
عفرين،  احتالل  قبل  وقال:  اإليزيديين،  على 
كان يوجد ٢5 ألف إيزيدي يعيشون فيها، أما 
اآلن تناقص العدد بشكل كبير، حيث قام المحتل 

باختطاف وقتل اإليزيديين المتواجدين هناك.
إن  بقوله:  حديثه  سليمان  شيخ  جبير  واختتم 
داعش،  مجازر  من  نجوا  الذين  اإليزيديين 
ويبقى  التركي،  االحتالل  بقصف  اآلن  يقتلون 
للعالم، ما هي  السؤال الذي يطرح نفسه دائماً 
يتعلق بهم؟، هل هي  فيما  الجماعية«  »اإلبادة 

يريدون  ال  أنهم  أم  فقط،  داعش  يرتكبها  التي 
التركي ومرتزقته ضد  المحتل  يفعله  رؤية ما 

المجتمع اإليزيدي؟.

هّجرِت املسيحني وسفكْت دماَء 
اآلشوريني

وفي السياق ذاته تحدث رئيس قسم كلية العلوم 
المسيحية، ومسؤول الجمعية الثقافية السريانية 
في سوريا فرع قامشلو حنا صومي فقال: هذه 

فمنذ  تقريباً،  عام  ألف  منذ  مستمرة  الهجمات 
للغزو،  المناطق  تتعرض  العربية  الفتوحات 
بشكل عام من قبل تركيا، فلم تكتِف بسلخ لواء 
إسكندرون، لتحتل ما بين عام ٢٠17 و٢٠٢1 
مدن سورية جديدة بدًءا من جرابلس، ومروراً 
بعفرين، ووصوالً لسري كانيه، وعملت على 

تهجير المسيحيين، وسفك دماء اآلشوريين.
أشورية  قرية   33 يوجد  كان  صومي:  وتابع 
على الخابور، وبعد هجمات اإلبادة الجماعية، 
والسبي للنساء األشوريات واألطفال، لم يتبَق 
على  يعدون  أشوريين  بضعة  سوى  منهم 
وتهجير  بقتل  االحتالل  يكتِف  ولم  األصابع، 
األشوريين، بل دمر 19 كنيسة في هذه القرى، 
ليعيد التاريخ نفسه، فنعود بهذه العقلية والذهنية 

العثمانية لعام 1915. 
أوامر  بتنفيذ  داعش  قامت  صومي:  ونوه 
والنسيج  الثقافي،  اإلرث  ودمرت  أردوغان، 
المتنوع في شمال وشرق سوريا،  االجتماعي 
ولم تفرق بين أي لون أودين، وكان هدفها القتل 
على الهوية، ونشر الرعب والخوف في نفوس 

شعوب المنطقة واحتاللها. 
ودعا حنا صومي في نهاية حديثه إلى التكاتف، 
نجتمع  عندما  بقوله:  األديان  بين  والتماسك 
أكثر من عشرين طائفة، ومذهب من األديان، 
مجتمع  لصنع  جديداً،  فكراً  نبني  أن  نستطيع 
الصعاب،  وجه  في  الوقوف  على  قادر  قوي 
الذي  الديني  التطرف  عن  وبعيد  والتحديات 

لحق بالمنطقة.

شّوهْت صورة الدين

التابع  الوقف  مكتب  رئيس  أكد  جانبه  ومن 
للمؤّسسة الدينية في مدينة الطبقة، الشيخ عدنان 
تفعله  مما  بريء  اإلسالم  إن  بقوله:  العلوي، 
الدولة التركية المحتلة، ومرتزقتها في المنطقة، 

تحت اسم الدين، فتعد المساجد المنابر األولى 
للدعوة، وغرس الدين الصحيح، والخلق السليم 
المتطرف  والفكر  السياسة،  مآرب  عن  بعيداً 
مرتزقة  عهد  في  غرَسه  تم  الذي  والمتشدد، 
للدين  الحقيقية  الصورة  شوهوا  الذين  داعش، 

اإلسالمي.
وتابع العلوي: تستمر تركيا في قصف المناطق 
مدعيةً  والمساجد،  الكنائس  فتدمرت  اآلمنة، 
أنها تبدأ تحاول تطبيق شعائر الدين اإلسالمي 
لمكاسب  تسعى  أنها  إال  والمتطور،  الجديد 
فهي  بها،  لإلسالم  دخل  ال  وسياسية  دنيوية 
تميز  وال  كلها،  المنطقة  شعوب  إبادة  تحاول 
نقطة  أو  مسجد،  أو  مدني  منزل  بين  قذائفها 
من  المنطقة  لتصفية  منها  بمحاولها  عسكرية 

شعوبها.
على  يعتمد  التركي  االحتالل  العلوي:  وأشار 
فدخل  والشعوب،  األديان  بين  الفتنه  زرع 
فمول  الدين،  باب  من  المنطقة  على  االحتالل 
صحيحة،  غير  وفتاوى  بأفكار  مرتزقته 

ومناقضه لإلسالم؛ ليكسر الرأي العام، وتكون 
له حجة لدخول المناطق.

وأوضح العلوي وقال: تركيا ومرتزقتها يدعيان 
الدين  عن  البعد  كل  بعيدان  لكنهما  اإلسالم، 
اإلسالمي، ألن ديننا دين محبة وإخاء، وليس 
مبنيّا على القتل والتهجير والحقد والكره، وهذه 
الذين  المرتزقة  في  موجودة  جميعها  الصفات 
آمن  بإنسان  فكيف  كتاب هللا،  لتحريف  جاؤوا 
بالقذائف،  يُقصف  سالم،  في  يعيش  دياره  في 
ويُهّجر من أرضه أو يُصبح رهينة، فهو ظلم، 
بعذاب  الظالمين  توعد  وتعالى  سبحانه  وهللا 

شديد يوم القيامة. 
وتمنى العلوي في نهاية حديثه، أن يعود للبالد 
واإلخاء  المحبة،  وتسوده  واالطمئنان،  األمن 
بقوله: نسعى لتصحيح صورة الدين اإلسالمي، 
فاإلسالم  داعش،  مرتزقة  قبل  من  تشوه  الذي 
يحترم األديان والمعتقدات كلها، واألديان مبنية 

على التسامح والمحبة.

الدرباسية،  أهالي  أكد  ـ  الدرباسية   / روناهي 
أن دولة االحتالل التركي، هدفها تهجير سكان 
من  إلفراغها  وبيوتهم،  قراهم  من  المنطقة 
واحتاللها،  عليها  بالهجوم  إيذاناً  ساكنيها، 
بوقوفه  الدولي  المجتمع  أن  إلى  وأشاروا 
موقف المتفرج، يثير الكثير من الشكوك حول 
جديته في التعامل مع المحتل التركي، وإيقافه 
عن ارتكاب المزيد من المجازر، واالنتهاكات 

بحق شعوب المنطقة.
التركية  المجزرة  على  يومين  سوى  يمر  لم 
المرتكبة في مدينة كوباني، والتي أسفر عنها 
من  كان  والجرحى،  الشهداء  من  عدد  وقوع 
ضمنهم طفٌل لم يتجاوز األربعة أعوام، بُترت 
ساقه على أثرها، نتيجة القصف الوحشي الذي 
على  كوباني  أهالي  استفاق  حتى  قريته،  طال 
لدولة  تابعة  مسيرة،  لطائرات  جديد  صفيٍر 
االحتالل التركي، قصفت موقع آخر من المدينة 
ذاتها، لينتج عن ذلك القصف تهجير العشرات 
من العوائل، وتدمير البنية التحتية في المنطقة.
لم يستغرب أهالي شمال وشرق سوريا عامة، 
وأهالي كوباني بشكٍل خاص من هذه الهجمات 
الوحشية؛ ألنها جزء من العقلية االستعمارية، 
التي تتمتع بها دولة االحتالل التركي، ولكن ما 
يُثير غضب شعوب شمال وشرق سوريا، هو 
الهجمات،  هذه  حيال  الُمريع  الدولي  الصمت 
وكأن دولة االحتالل التركي، تشن هذه الهجمات 
كلها على رقعة جغرافية تابعة لكوكب المريخ، 
ال وجود لها على األرض، وهذا ما دفع بأهالي 
هذه  من  استيائهم  عن  التعبير  إلى  الدرباسية 
لإلنسانية بصلة، وهذا  تمت  التي ال  الهجمات 

الصمت الدولي المخزي. 

االلتزاُم باالتفاقات املوقعِة 
رضورٌة حتمّيٌة

تحدث  األمور،  هذه  توضيح  على  وللوقوف 
لصحيفتنا المواطن محمد خطيب قائال: السياسة 
في  آخذة  التركي  االحتالل  لدولة  االستعمارية 
التي  والمجازر،  الهجمات  إن  حيث  التمدد، 
ترتكبها هذه الدولة تُضرب عرض الحائط، وال 
تهتم بالمواثيق وبالعهود كلها المرتبطة بحقوق 
المجتمع  موافقة  على  دليل  وهذا  اإلنسان، 
الدولي على هذه المجازر، ان لم يكن مشاركا 
لالتفاقيات  خرقها  ذلك  إلى  أصالً، ضف  فيها 
الدولية التي وقعتها الدولة التركية مع   روسيا 
فوري إلطالق  بوقف  تقضي  والتي  وأمريكا، 

النار. 
يرتكبها  التي  المجازر  إن  خطيب:  وأوضح 
العزل،  المدنيين  تستهدف  التركي،  االحتالل 
فالطفل الذي فقد ساقه لم يكن يحمل بندقية في 
وجه جيش االحتالل التركي، ولم يكن عضواً 
تدعي  الذي  الكردستاني،  العمال  حزب  في 
ناجمة  التركية  الهجمات  إن  محاربته،  تركيا 
والتي  الدولة،  لهذه  الجيوسياسية  المطامع  عن 
الشرق  منطقة  في  نفوذها  توسيع  إلى  تهدف 
األوسط، بهدف كسب إمكانية ما في لعب دور 

مؤثر في تحديد مستقبل هذه المنطقة. 
ما  قوله:  خطيب  محمد  المواطن  واختتم 

تجاه  العدائي  التركي  السلوك  من  نستنتجه 
بلدان المنطقة برمتها، وليس فقط شعوب شمال 
يحاول  التركي  المحتل  أن  سوريا،  وشرق 
احتالل المنطقة برمتها؛ ألن أهدافها توسعية، 
وخير دليل على ذلك السلوك الذي تنتهجه دولة 
الدور  قبلها  ومن  ليبيا،  في  التركي  االحتالل 
الذي لعبته في األزمة األرمينية األذربيجانية، 
كما ال يُخفى على أحد، ما ارتكبته تركيا بحق 

جزيرة قبرص.

تخىش من مرشوِعنا الدميقراطيِّ

مجلس  في  اإلداري  تحدث  آخر  جانٍب  ومن 
ناحية الدرباسية أكرم درويش قائالً: ما ترتكبه 
ومجازر  جرائم  من  التركي  االحتالل  دولة 
ردة  يُعدّ  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  بحق 
ُمنيت  الذي  الذريع  الفشل  على  طبيعية  فعل 
أخضر  دور  على  حصولها  عدم  جراء  بها، 

دولي وباألخص روسي أمريكي، لشن هجمات 
احتاللية جديدة في شمال وشرق سوريا.

ولفت درويش: أن المقاومة التي تُبديها شعوب 
التركي  شمال وشرق سوريا في وجه المحتل 
التي  المجازر،  تدفعه الرتكاب  على األرض، 
المدنيين  من  كبيرة  أعداد  ضحيتها  يذهب 
ليس  وهذا  ونساء وشيوخ،  أطفال  من  العُزل، 
بجديد، حيث أن التاريخ التركي حافل بالمجازر 
بحق الشعوب المسالمة عامة، والشعب الكردي 

بشكل خاص.
تشنها  التي  الهجمات  بالقول:  درويش  وتابع 
وشرق  شمال  على  التركي  االحتالل  دولة 
شعوب  مكتسبات  اهدافها ضرب  من  سوريا، 
هذه المنطقة، والتي تتمثل بإدارة هذه الشعوب 
قومي  لفكر  يروق  ال  ما  وهذا  بنفسها،  نفسها 
متحجر كالفكر، الذي تتمتع به حكومة العدالة 
تأثير  تمدد  من  تخشى  إنها  حيث  والتنمية، 
التركي،  الداخل  إلى  الديمقراطي  المشروع 

األمر الذي سيدك مضاجع الحكم اإلخواني في 
تركيا ويهدد عرشه.

الجهاُت الضالعُة يف املجازِر 
عديدٌة

ومن جهته تحدث المواطن جمال حج منصور 
المنطقة،  تتبعنا مجرى األحداث في  إذا  قائالً: 
ارتكاب  في  الطولى  اليد  لها  تركيا  أن  سنرى 
المجازر، ولكن هناك جهات عديدة ضالعة في 
الروس  رأسهم  وعلى  المجازر،  هذه  ارتكاب 
الذي  األمر  السوري،  والنظام  واألمريكان 
اختلفت،  مهما  األطراف  هذه  أن  جليا،  يُظهر 
بالشعب  الموضوع  يتعلق  تتفق عندما  أنها  إال 

الكردي. 
للوقوف  الوحيد  السبيل  منصور:  حج  وأشار 
تحقيق  في  يكمن  الهجمات،  هذه  وجه  في 
اختلفت  مهما  ألنه  الكردي،  الصف  وحدة 
السند  يبقون  الكرد  فإن  وعالقاتنا،  رؤانا 
فإن  هذا  من  وانطالقاً  لبعضهم،  الوحيد 
اإلسراع في تحقيق الوحدة الكردية بات مطلبا 
على  حفاظا  وذلك  وطنية،  وضرورة  ُملحا 
المكتسبات، التي حققتها شعوب هذه المنطقة. 

واختتم جمال حج منصور حديثه بالقول: لدينا 
أنفسنا، ولكن تسخير هذه  الدفاع عن  إمكانات 
تقوية  يتطلب  الهدف  هذا  لتحقيق  اإلمكانات 
والذي  الذاتية،  القوة  وتقوية  الذاتي،  العامل 
يعتمد بالدرجة األولى على وحدة الكرد أنفسهم.

حنا صوميالشيخ عدنان العلويجبير شيخ سليمان

اكرم درويشجمال حج منصورمحمد خطيب
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قامشلو/ ميديا غانم - »أود أن أكون »Bibliophilia« ألستطيع أن أسافر عبر المحيطات وأدور العالم، واألفالك 
الكونية، دون جواز سفر أو طائرات، وعلى الرغم من كل ما قرأته، لم يشبع شغفي، ليتني بدأت بوقت أبكر...« هذا 

ما عبرت عنه الشابة روناهي إسماعيل حسي.

بأّي ذنٍب ُبتَرت؟

مفهوم االغتيال بين الشكل والمضمون

حكى فورد؟!
»أمي صّبابُة القهوِة« للروائّيِة اإلريتيرّيِة سارة طاهر

»أوّد أن أكون Bibliophilia ألسافَر حول العالِم دوَن 
غاندي إسكندر جواِز سفٍر«

االبتسامات  وتسرق  الطفولة،  تُغتال  عندما 
أشالء  إلى  الناعمة  األوصال  وتقطع  البريئة، 
أنقاض  في  األلعاب  تدفن  وعندما  متناثرة، 
البيوت المدمرة، حينها فقط تُرسم القهقهة على 
محيا أردوغان، وحينها فقط يستكين الدكتاتور 
وصل  أن  بعد  النوم،  إلى  ويخلد  الراحة،  إلى 
سجله  إلى  أخرى  جريمة  فإضافة  بغيته،  إلى 
إلى  بوصوله  كفيلة  القميئة،  وذاكرته  األسود، 
باإلنجاز  االفتخار  قمة  وتكمن  المنشودة،  اللذة 
مكتملة  المرتكبة  الجريمة  تكون  عندما  لديه، 
)كوباني  بأطفال  أردوغان  يفعله  فما  المعالم، 
وقامشلو  عيسى،  وعين  وعفرين  وزركان، 
وسري كانيه، وكري سبي وشنكال( هو غيض 
من  أسالفه  ارتكبها  التي  الجرائم،  فيض  من 
أبناء أرطغرل المتوحشين، الذين بنوا أمجادهم 
تخترق  وهي  السياط،  وسطوة  الجماجم  على 
والنهب،  السلب  على  يعيش  فمن  األجساد، 
وال يهتم بصنع الحضارة والعلم والبناء، فمن 
الغير،  بعذابات  التلذذ  ديدنه  يكون  أن  البديهي 
قانونا  يسنّوا  ولم  يعرفوا  لم  أردوغان  فأجداد 
وقطع  األحشاء،  وبتر  القتل،  قانون  سوى 

البيوت  وهدم  بالخوزقة،  والتلويح  الرؤوس 
على رؤوس ساكنيها، وتشويه التاريخ، وسرقة 
من  تالل  وتشيد  الثقافات،  واغتصاب  اآلثار 
الرؤوس المبتورة، واليوم في العصر الحديث 
الدفاع  العالم الحر والمتمدن، ومنظمات  حيث 
عن حقوق اإلنسان، وال سيما جمعيات حقوق 
قتل  تحرم  التي  الدولية  واالتفاقيات  الطفل، 
المدنيين، وسلب ممتلكاتهم يتمادى تلميذ جمال 
باشا السفاح رجب طيب أردوغان زعيم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ويكشر عن 
ففي  غيرهم،   دون  األطفال  وجه  في  أنيابه 
الصواريخ،  أزهقت  رفعت  تل  مدارس  إحدى 
الثاني من كانون األول  التركية في  والمدفعية 
عام ٢٠19 أرواح ثمانية أطفال مهجرين، من 
مريب،  دولي  وسط صمت  الجريحة،  عفرين 
أدى  قامشلو  بمدينة  قدو ربك  في حي   وقبلها 
وابل قذائف الهاونات على المدنيين العزل، في 
تشرين الثاني عام ٢٠19 إلى استشهاد الطفل 
وبتر  ربيعا،  عشر  االثني  ذي  حسين  محمد 
ساق أخته سارة البالغة من العمر سبع سنوات، 
واستمر مسلسل سحق الطفولة وسرقة األحالم 
واالبتسامات، ووصل األمر بطاغية أنقرة إلى 
)سري  ففي  والجينوسايد،  الممنهجة،  اإلبادة 

وصلت  )حلبجة(   فاجعة  غرار  على  كانيه( 
عنان  حميد  محمد  الطفل   وصرخات  آهات 
السماء، وهو يئن من وطأة آثار قنابل الفوسفور 
ورؤوس  أجساد  وعلى  جسده،  على  الملقاة 
األمس  وفي  كانيه،  سري  في  العزل  األهالي 
حنيفي  مصطفى  عبدو  الطفل  انضم  القريب 
من قرية قرموخ، في شرق كوباني إلى قائمة 
ضحايا أردوغان من األطفال، فاآللة العسكرية 
دون  الدامي  يومها  تختم  أن  أبت  التركية 
أنقاض  تحت  محمد  جسد  من  جزءاً  تدفن  أن 

من  كل  بٌترت ساق  ذنب  فبأي  ملهى طفولته، 
محمد  جسد  أُحرق  ذنب  وبأي  وسارة؟  عبدو 
القومي  األمن  هددوا  ألنهم  هل  بالفوسفور؟ 
التركي؟ أم ألنهم لوحوا بشارة النصر يوما ما؟ 
أي  في  آخر  جانب  من  كرداً؟  ولدوا  ألنهم  أم 
خانة توضع مجازر أردوغان؟ وكيف يمكن أن 
يٌحاسب قاتل األطفال؟، أسئلة تطرحها نظرات 
واإلنساني،  الدولي  للمجتمع  كوباني  أطفال 

علها تجد آذاناً صاغية يوما ما.

حسين دلف 

االغتيال مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل 
هامة،  شخصية  تستهدف  ومتعّمدة  منظمة، 
ذات تأثير فكري، أو سياسي، أو عسكري، أو 
قيادي، ويكون لالغتيال عادة أسباب عقائدية، 
أو سياسية، أو اقتصادية، أو انتقامية، يستهدف 
فكره  النتشار  حد  لوضع  معيناً،  شخصاً 
معينة،  منظمة  سياسة  لفضح  الرامية  وأهدافه 

أو أيدولوجية دولة ما. 
لعملية  المنظمة  الجهة  وعدد  حجم  فيتراوح 
مؤسسات  إلى  واحد،  شخص  من  االغتيال، 
المتعاطفون  يعدّه  فالذي  وحكومات،  عمالقة 
الجهة  تعدّه  بينما  اغتيال،  عملية  الضحية  مع 
بعض  كذلك  بطوليا،  عمال  له  المنظمة 
ودوافعها  أسبابها  تكون  قد  االغتيال،  عمليات 
أو  عقائدية  أسباباً  وليست  نفسية،  اضطرابات 
االغتيال  استعماالت مصطلح  فتتعدد  سياسية، 
لوصف  أدبي،  إطار  في  األحيان  بعض  في 
الفعلي،  القتل  وليس  والقهر،  الظلم  من  حالة 
اغتيال  أو  الفكر،  اغتيال  تعبير  كاستعمال 
الطفولة،  اغتيال  أو  وطن،  اغتيال  أو  قضية، 

وغيرها من التعابير المجازية. 
األمس  أو  اليوم  وليد  ليس  االغتيال  إن مفهوم 
فعبر  األزل،  منذ  موجود  هو  بل  القريب، 
من  الكثير  اغتيال  عمليات  تمت  التاريخ 
الملوك، والقادة، والزعماء، لكن على األغلب 
منها،  السياسية  سواء  االغتياالت  كانت  دائما 
أو العقائدية تستهدف فرداً أو مجموعة صغيرة 
من األفراد، ممن يشكلون عائقا للفئة المسيطرة 
على المجتمع، أو للذين يدعون إلى فكر جديد، 

وإحداث تغيير ثقافي على األصعدة االجتماعية 
كافة، لكن في العصر الحديث، ما تقوم به دولة 
االحتالل التركي كل يوم تجاه الكرد والقضية 
االغتيال،  لعمليات  نموذج  أسوأ  يعدّ  الكردية، 
مجموعة  أو  فرد  اغتيال   تستهدف  ال  فهي 
كاملة،  أمة  اغتيال  تستهدف  هي  بل  معينة، 
في  فهي  وتاريخ،  ولغة  ثقافة،  من  تشمله  بما 
بين  تفرق  ال  الكردية،  األمة  على  عدوانها 
تاريخ،  أو  لغة،  أو  امرأة،  أو  شيخ،  أو  طفل، 
مرتبط  شيء  كل  تستهدف  فهي  جغرافية،  أو 

بوجود الكرد بحد ذاته. 
العمال  حزب  فقط  يوما  يكن  لم  هدفها 
الكردستاني، أو كوادر الحزب كما تدعي، هي 
منها  محاولة  في  كردي،  هو  ما  كل  تستهدف 
لطمس ومحو الهوية الكردية، فدولة االحتالل 
الثقافة، والتاريخ،  التركي، حاولت دائما محو 
الكردية،  اللغة  وحاربت  الكردية،  والهوية 
األغاني  وحظرت  بها،  التحدث  وحظرت 
الكردية، والتراث، والفولكلور الكردي، بهدف 
قبل  حتى  وهويتهم  ثقافتهم  عن  الكرد  عزل 
وجود، ونشوء حزب العمال الكردستاني، هذا 
وكردستان  الكرد  لتحرير  نشأ  الذي  الحزب 
من ممارسات دولة االحتالل التركي الوحشية 

بحق الكرد.
حاولت دولة االحتالل التركي وعلى مر عقود 
الحزب  على  والقضاء  التخلص  الزمن،  من 
وتارة  العسكرية،  بالقوة  تارة  كافة،  بالوسائل 
الحزب  إدراج  خالل  من  الدولية  بسياستها 
القائد عبد هللا  ضمن قوائم اإلرهاب، واعتقال 
الفشل،  باءت  كلها،  محاوالتها  لكن  اوجالن، 
ألنها لم تُدرك حجم اإليمان الراسخ من جانب 

هللا  عبد  القائد  وفلسفة  ومبادئ،  بفكر  الكرد، 
اوجالن، موقف الكرد بات أكثر قوة، وأصبحوا 
في  صالبة  وأكثر  بأنفسهم،  وثقة  إيمانا  أكثر 
وقضيتهم،  هويتهم  على  المحافظة  مواقفهم 
فلسان حال كل كردي مؤمن بقضيته، وبوجوده 
والهوية،  األرض  عن  دفاعنا  كان  »إن  يقول 
إرهابيون،  جميعا  فنحن  إرهاب،  ووجودنا 

ونفتخر بذلك«. 
وكثيراً ما كانت دولة االحتالل التركي تسوغ 
الكردستاني،  العمال  حزب  محاربة  حجة 
خالل  من  الكردية،  القضية  على  للسيطرة 
منظمات،  أو  أحزاب،  أو  كردية،  شخصيات 
حرية  حركة  عن  بعيدا  وجرهم  ودهم  وكسب 
األحزاب،  بين  دائم  صراع  وخلق  كردستان، 
والقوى السياسية الكردية، وهي نجحت في ذلك 
إلى حٍد كبير، من خالل زرع الفتنة، والخالف 
على  القضاء  في  فشلها  وبعد  الكرد،  بين 
الحزب، لجأت إلى الجبهة الداخلية عن طريق 
خلق  صراع داخل البيت الكردي، والمؤسف 
أن الجهات التي تثق بتركيا، وتتعامل معها على 
مبدأ أنها هي الطريق إلى السالم واالستقرار، 
يقرؤون  ذلك ال  في  فهم  الكرد حقوقهم،  ونيل 
ما  إلى  يعودون  وال  صحيح،  بشكل  التاريخ 
فعلته دولة االحتالل التركي بعد سقوط الحكم 
العثماني، مع الثورات الكردي، وكيف قمعتها 
بكل وحشية وقسوة، وإلى اليوم قصفها مستمر 
على المدن والبلدات والقرى الكردية في روج 
وتل  كانية  وسري  لعفرين  احتاللها  وما  آفا، 
من  لمرتزقتها  وتسليمها  سبي(  )كري  أبيض 
خير  إال  لها،  الموالية  اإلرهابية  المجموعات 
الوحشي  تاريخها  تُعيد  فهي  ذلك،  على  دليل 

تجاه الكرد، بأدوات أكثر إرهابا منها.  
األيام  من  يوم  في  تكن  لم  الكردية  واألمة 
الحرب،  إلى  تدعو  أمة  التاريخ،  مر  وعلى 
والقتل والسلب والنهب، بل كانت دائما داعية 
للسالم واألخوة، بين األمم كلها، لكنها لم تتواَن 
عندما  أرضها،  وعن  نفسها،  عن  الدفاع  في 
تتعرض للهجوم ومقاومة أي عدوان تتعرض 
التاريخ؛  إلى  للعودة  بحاجة  ولسنا  كما  له، 
كوباني،  في  العصر  فمقاومة  ذلك،  إلثبات 
وعفرين، شاهدة على ذلك، والمقاومة اليومية 
تجاه هجمات دولة االحتالل التركي والمرتزقة 
إن  لذلك،  إثبات  خير  لها  التابعة  اإلرهابين 
الموت،  من  الحياة  تصنع  أمة  اغتيال  محاولة 
لها  مثيل  ال  أخرى،  حياة  المقاومة  في  وترى 
مستحيلة، فكل جيل يُسلم راية المقاومة للجيل، 
الذي يليه ودائما تزداد وتيرة المقاومة وتكون 

أكثر قوة، وتمسكا باألرض والقضية.  
في  التركي  االحتالل  دولة  محاوالت  لذلك 
اإلدارة  وعلى  آفا،  روج  ثورة  على  القضاء 
الذاتية، التي تضم جميع شعوب شمال وشرق 
سوريا، ستفشل ولن تستطيع النيل من صمود، 
وعزيمة أبناء شمال وشرق سوريا، في الدفاع 
دماء  بفضل  تحققت  التي  مكتسباتهم،  عن 
االحتالل  دولة  وحشية  ازدادت  فكلما  أبنائهم، 
المقاومة،  وتيرة  ارتفعت  ومرتزقتها،  التركي 
لن  أبدا  لكنها  الجسد  اغتيال  تستطيع  قد  فهي 
تستطيع اغتيال شعب ذي تاريخ وثقافة، ممتدة 

جذوره في عمق التاريخ.

بشار جرار 

تلك ألف مقصورة ال ياء، وبذلك نتساءل: هل 
المتحدة  الواليات  سفير  فورد  روبرت  حكى 
في  الحكاية  حكى  هل  دمشق،  لدى  السابق 
تصريحاته األخيرة؟ هل هي تسريبات مقصودة 
أكثر منها تصريحات انفعالية، تنم عن إحباط 

ما بعد زوال المنصب، أو نهاية الخدمة؟!
عّراب   – فورد  تصريحات  في  ما  أخطر 
 – أوباما  حسين  باراك  األسبق  الرئيس  إدارة 
السورية ضمن إطار ما  في رعاية »الثورة« 
عرف زورا وبهتانا بـ«الربيع العربي«، أخطر 
ما فيها ليس إقراره بانتصار األسد، وعدم نية 
لما  التوطئة  وإنما  إلسقاطه،  التدخل  واشنطن 
سوءاً  أكثر  تكرارا  يكون  أن  البعض  يخشى 
فورد  أفغانستان،  من  الكارثي  االنسحاب  من 
تنبّأ بـ«زوال« مشروع اإلدارة الذاتية ناصحاً 
إبراء   – »مسد«  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
للذمة – بالتواصل مع دمشق والتفاوض على 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ومستقبل  مستقبلها، 

»قسد«. 
سبق وأن نشرت لي في واشنطن مقالة باللغة 
تايمز«  سيريا  »ديموكراتيك  في  اإلنجليزية 
باستبعاد  أقول  زالت  وما  الموضوع،  حول 
فسوريا  الطالبانية،  بايدن  جو  كارثة  تكرار 
غير أفغانستان، وقوات سوريا الديموقراطية، 
ليست الجيش األفغاني المخترق، والفاسد حتى 

النخاع. 
باألحرى  أو  تصريحات  المقابل،  في  لكن 
الحساس،  التوقيت  هذا  وفي  فورد،  تسريبات 
ليست كما يقال »هلل«، فثمة شيء ما يتم طبخه 
على نار ما زالت هادئة، هذه التسريبات يمكن 
جهة  عن  صادرة  ألنها  وتمعن،  بدقة  قراءتها 
أوسطية  بملفات شرق  اآلن  العليا  اليد  لها  ما، 
تقديم  هي  الغاية  إيران،  مقدمتها  وفي  عديدة، 
ما يحفّز دمشق على إحداث تحول كبير بحجم 
»الحلفاء«  شكر  بمعنى  النصر«  »إعالن 
من  الخروج  »مشكورين«  منهم  والطلب 
سوريا، وفوقها »حبة مسك« كما يقال باللهجة 

الشامية. 

بالتوازي، الجار التركي مطالب بانسحاب على 
غرار االنسحاب اإليراني من سوريا، مرتزقة 
تم نقلهم إلى كازاخستان، على غرار ما تم من 
وأذربيجان،  أرمينيا  بين  االشتباكات  في  قبل 
إدلب  تحرير  أن  يبدو  كما  ليبيا،  في  قبل  ومن 
الداخلي،  والتفخيخ  التدريجي،  بالتفريغ  يتم 
اإلرهابيين،  فصائل  بين  االقتتال  خالل  من 
»هتش«  الشام  تحرير  هيئة  من  والمرتزقة 
وقد  ويستعر،  االغتيال  وسيتصاعد  وغيرها، 
يطال رأس زعيم النصرة »الجوالني« ببدلته 

المدنية أو العسكرية! 
االنسحاب  تأمين  فورد،  خلف  يقف  من  يريد 
العراق  من  إتمامه  بعد  من سوريا،  األمريكي 
أوال، وإنجاح مفاوضات فيينا، وهي األهم ثانياً، 
والمؤشرات كلها تدّل على مرحلية االتفاق إن 
إلى  طهران،  كما  واشنطن  حاجة  بمعنى  تم، 
إظهار األمر على أنه تسوية الرابحين، وسالم 

الشجعان! 
وبصرف النظر عما يسمع القادة في مكاتبهم، 
يجري على  بما  الناس  به  يشعر  أو  وثكناتهم، 
األرض في سوريا عموما – بعد توقيع دمشق 
الحكمة  بكين-فإن  مع  الحرير  طريق  اتفاق 
تقتضي االستعداد لسيناريوهات كلها، واإلبقاء 
ما يسمى »شعرة معاوية«،  أهم،  ما هو  على 
وهو مقعد على مائدة التفاوض، ال مقعد خلفي 
عن  بعيدا  منضدتها،  على  وإنما  جانبي،  وال 
االتهامية والتخندق، والتشنج، ثمة حكماء دائما 
مع  تماما  اتفق  وبذلك  البقاء،  على  األقدر  هم 
»نصيحة« فورد، التفاوض هو الحل، أن نربح 

معا.

للنور  يخرج  بامتياز،  وادبي  روائي  عمل 
إريتيرية، صممت  امرأة  أنامل  خطته  أن  بعد 
األدب،  محافل  في  اسمها  يكتب  أن  على 

القهوة،  بطعم  رواية  على  به  ووقعت  وخطته 
اإلريتيرية  إنها  اللبان،  ورائحة  والزنجبيل، 
من  الكثير  تحمل  وهي  طاهر«  »سارة 
لتلك  الشفافة،  والمكاشفة  والحب،  الصراحة، 
واألحبة  الجيران،  ولمة  الصباحية،  الجلسات 
وبصحبة القهوة والفناجين، التي تحمل حكايات 
وقصص  الصالحين،  ودعوات  الجدات، 
األولين، والكثير من الحب، واألجمل من ذلك 
كله، أنها تحمل بتوقيع امرأة إريتيرية، ُغيبت 
وغابت كثيرا، وها هي تعود وبكل ثقة ومكانة 

تستحقها.
 كتب شامي محمود، وفي حديثه عن الرواية، 
قبل  امرأة  فكر  نتاج  من  كونها  في  وقيمتها 
المبدعة في  للمرأة  كل شيء: »يجب أن يفرد 
القرن األفريقي بشكل عام، في  مجتمعاتنا في 
وبدورها،  بها  تليق  مساحة،  المجاالت  كل 
ومكانتها كشريك للرجل في هذه الحياة، فعندما 
مجموعة  أو  ديوانا  مجتمعنا  في  المرأة  تكتب 
شعرية، أو قصصية أو رواية، أو رسما تشكيليا 

تجريبيا وتجريديا، وآداباً وفنوناً أخرى، علينا 
أن نفرح، وأن نحمد هللا كثيرا، فعندما تكتب، 
أو ترسم المرأة، وتقدم عملها للقارئ،  تأكدوا 
تحدت  كلها،  الصعاب  وتحدت  عانت  أنها 

الجميع لتكتب وتوصل رسالتها«.. 
الكتابة  وواقع  أهمية  عن  الكاتب  ويضيف 
أنهن  بيننا ال يعني  الكاتبات  قلة  النسوية: »إن 
ال يكتبن وأن ال يستطعن اإلنتاج بشتى أنواعه، 
وال يعني أنهن ال يبدعن، وانما ألن هناك في 
ولذا  مجتمعاتنا،  في  المرأة  على  قيودا  الغالب 
عندما تكتب المرأة عندنا نجد أنها تمسك بيدها 
وباليسرى  به،  لتكتب  رصاص  قلم  اليمني 
ممحاة تمحي بها كل ما كتبته أو قد تكتبه، حتى 
ال تقع كتاباتها في يد )األوصياء عليها( فكم من 
يترك  أن  به، ودون  نعلم  أن  إبداع رحل دون 
بصماته، ودون أن يفصح عن اسمه، ال يمكن 
أن  لها  يسمح  وتغوص، وال  تتعمق  أن  للمرأة 
تنطلق، أو تطلق العنان لخيالها وتجسد ذلك كله 
بكل  تريد  لم تسجل شعورها، وما  كتابة، وما 

حرية على الورق، وما لم تحلق وتغوص، ال 
معنى للكتابة اإلبداعية«.

 11٨ من  أكثر  المنصرم  العام  خالل  قرأت 
بالقراءة،  سنتين  منذ  تبدأ  لم  أنها  رغم  كتاباً، 
متمنيةً لو بدأت منذ وقت طويل، حيث تصف 
وتقول:  سندباد،  برحلة  القراءة  أثناء  جلستها 
»تأخذني الكتب كسندباد في رحلة حول العالم، 
دون جواز سفر، بل وأكثر حيث أدور في فلك 

الكون عبر الحروف والصفحات«.
سنة،   »٢٤« حسي  إسماعيل  روناهي  الشابة 
جامعة  في  اإلنكليزي  األدب  تدرس  طالبة 
المتواصلة  بالقراءة  تبدأ  لم  أنها  كوباني، تؤكد 
منذ مدة طويلة، بل منذ سنتين فقط، عدا الكتب 
على  مدمنة  تكون  أن  تود  ولكنها  المدرسية، 
القراءة، منذ أن بدأت بها؛ لما أحدثته من تغيير 

في حياتها.
Bibliophilia وهو شخص لديه ولع بالكتب 
قراءة  في  وقته  جل  ويقضي  والمكتبات، 
الكتب، هكذا تحلم روناهي أن تكون، وقد بدأت 

وراحت  والكلمة،  الكتاب  عوالم  في  رحلتها 
تجوب عوالَم كثيرة ومختلفة في حقول الكتب 

الخضراء.
وحول كيفية البدء بالقراءة، ومشاعرها حينها 
تأخرت  ولكن  القراءة  »أحب  روناهي:  قالت 
بالبدء، ولكن عندما بدأت تابعت بقوة، وشغف، 
فكلما بدأت بكتاب تشّوقت لقراءة آخر، أشعر 
وكأنني أدور في فلك هذا العالم كله، وأنا أطوي 
صفحة تلو األخرى، فما أجمل أن تتعلم ثقافات 
وأفكار شعوب، لم تزرها أو تراها قط، واألجمل 
الشعوب  ومعرفة  العالم  زيارة  لك  يتيح  أنه 
تعود  بثقافاتها كسندباد  عن قرب، واالستمتاع 
وأنت  والمستقبل،  الحاضر  وتزور  للماضي، 
تتراقص بشغف بين الحروف والسطور، فحب 
وشعوب  حضارات  على  والتعرف  الفضول، 
وكلما  القراءة،  أحب  جعلني  قرب  أخرى عن 
وزاد  جهة،  من  مداركي  توسعت  أكثر  قرأت 

أفق خيالي«.

»أيب هو عّرايب«

تقول روناهي »عّرابي في القراءة هو والدي، 
تشجيعاً  وليس  كثيراً،  يشجعني  كان  فهو 
أرى  عندما  به،  األكبر  تأثري  إنما  فقط  لفظياً 
أصبح  أن  أتمنى  وكنت  للقراءة،  الكبير  شغفه 
يحبون  المنزل  في  أخوتي  وأيضاً  دوماً،  مثله 
القراءة، ودوماً كانوا ينصحوني ألقرأ، ويبينوا 
في  التشويق  وباألخص  الكبيرة  فائدتها  لي 
يتناقشون حيال كتاب ما؛  كالمهم، حين كانوا 

كان ذلك يحفزني كثيراً للقراءة«.
التواصل االجتماعي، وكنوع من  على مواقع 
على  روناهي  نشرت  القراءة،  على  التشجيع 
صفحتها حصيلة الكتب التي قرأتها خالل العام 
المنصرم، فقالت حيال ذلك: »عدد الكتب التي 
منوعاً،  كتاباً  كان 11٨  على صفحتي  نزلتها 
فسجلت  فقط،  الماضي  العام  خالل  قرأتها 
على  ونشرتها  كثيراً،  أحببتها  التي  العناوين 
صفحتي للتشجيع، وتمنيت لو أنني قرأت عدداً 

أكبر من ذلك«.
ما  تختار  كانت  بل  عشوائي،  بشكل  تقرأ  لم   
أقرأ  »لم  ذلك:  حيال  فتقول  قناعة،  عن  تقرأ 
ومن  تدريجي  بشكل  بل  عشوائي،  بشكل 
الروايات تحديداً، وهذا ما أنصح به المبتدئين 
منها  يمل  ال  سلسة  كتب  من  أي  بالقراءة، 
االستمرار،  على  ويشجعه  ويدفعه،  القارئ، 
وبالفعل كل كتاب أقرؤه، يزيد لدي الرغبة في 

قراءة كتاب آخر«.
العلمية،  على  األدبية  الكتب  تفضل  روناهي 
العامة،  العلوم  من  فضولها  تحرم  ال  ولكنها 
وتنوه حيال ذلك: »أفضل عادةً قراءة الروايات، 
والكتب التحفيزية أكثر من الكتب العلمية، إال 
إنني اقرأ أيضاً عن الكون والكيمياء، وأستفيد 
من المعلومات العامة فيها، ولكنني لم أتعمق في 
الروايات،  قراءة  أفضل  العلمي ألنني  المجال 

والقصص والنثر أي النوع األدبي أكثر«.
كتب  بها،  تأثرُت  التي  الكتب  »أكثر  وزادت: 
لدان  وأيضاً  هوغو،  لفيكتور  الفرنسي  األدب 
أجد  ألنني  كتبه؛  كل  قرأت  الذي  براون، 
تشدك  التي  المؤثرة،  والتعابير  السالسة  فيهم 

للقراءة«.

المستقبل  في  كاتبة  تصبح  أن  تتمنى  روناهي 
الرغم  فعلى  كاتبة  أصبح  أن  »حلمي  فتقول: 
كتابة  في  خجولة  بمحاوالت  بدأت  إنني  من 
كتابة  من  أتمكن  لم  اآلن  حتى  إنني  إال  النثر، 
في  به  أفكر  ما  هذا  ولكن  أتمنى  كما  رواية، 

األيام القادمة«.
تتابع روناهي: »أتأسف أوالً على نفسي، ألنني 
لم أبدأ منذ زمن بعيد بالقراءة، كما أتأسف كثيراً 
على جيلنا، الذي ال يقرأ بل يعطي وقته الثمين 
كله لمواقع التواصل، وعلى النت على الرغم 
من أننا نستطيع أن نستفيد منه بالكثير، وبطرق 
شتى، فكل شيء بات متاحاً ومتوفراً عبر النت 
كمعظم الكتب، ولكن من المحزن أن يستخدمه 
في  وقتهم  ويضيعون  سلبي،  بشكل  البعض 
مواقع وصفحات ال تغني، وال تفيد لنرى جيالً 
بعيداً كثيراً عن القراءة، وال يعلم مدى خطورة 

هذا الشيء عليه، وعلى مجتمعه كله«.

ابدأِ القراءَة اآلَن والبقّيُة تأيت

بهذا  تواجهها  التي  الصعوبات،  وحيال 
كوباني،  مدينة  في  تقول: »أعيش  الخصوص 
وهي صغيرة نوعاً ما، وال توجد هنا أكثر من 
كلها،  تتوفر  ال  أريدها  التي  فالكتب  مكتبتين، 
فأضطر  العالية،  أسعارها  عن  ناهيك  فيهما 
فيما  مزعج  وهذا   ،pdf بصيغة   القراءة  إلى 
مريح  غير  جهة  من  فهو  ما،  نوعاً  بي  يتعلق 
للعين، وأيضاً قراءة الكتب من الورق لها نكهة 
خاصة لدي، لذا هذه من أبرز الصعوبات التي 
قليالً،  أسعارها  ينخفض  أن  وأتمنى  أواجهها، 
كتب  لتوفير  باإلضافة  القراءة  على  للتشجيع 
متنوعة، وفتح عدد أكبر من المكاتب، فالقراءة 

جزء من حياتنا اليومية«.
حديثها:  حسي  إسماعيل  روناهي  واختتمت 
»في الختام أوجه رسالة للجيل القادم، أن يبدأ 
يضيع  وال  بالقراءة،  اللحظة  هذه  ومن  اآلن، 
ما  وكل  نفسك،  ستفهم  قرأت  فكلما  وقته، 
الفكر،  حولك أيضاً، ناهيك عن توسع مدارك 
واكتساب  خاللها،  من  العالم  على  والتعرف 
المزيد من العلوم والمعارف ال تقدر بأي ثمن، 
فكل كتاب أو راوية، لها رسالة، فكلما أحببت 
وأحببت  أجمل،  بشكل  الحياة  فهمت  القراءة 

نفسك والحياة أكثر«.

 تاريُخ
 التّنقيِب
ِ األثرّي

التنقيب  بتاريخ  اخلاصة  املصادر  تشير 
املمنهج  التنقيب  أّن  إلى  املنهجي،  األثري 
لكن  العشرين،  القرن  بداية  إلى  يعود 
يعود  عام  بشكل  اآلثار  عن  التنقيب 
الشعوب  أّن  أيضاً  ويبدو  بعيد،  زمن  إلى 
بطرق  اآلثار  عن  تنقب  كانت  القدمية، 
ووسائل بدائية، في منتصف القرن الثامن 

عشر ميالدي،

فرنسي  وهو  »بارتلمي«،  األب  قام   
رموز  بفك  /1752/م،  عام  في  اجلنسية، 
الكتابات  ثم  ومن  التدمرية،  الكتابات 
/ 1802/ م استطاع  الفينيقية، وفي عام 
الكتابات  تفسير  من  »غروتفند«  األملاني 
والعيالمية  والفارسية  املسمارية 
القدمية، وبعد االحتالل االستعماري للبالد 
الدبلوماسي،  التمثيل  وتوطيد  املشرقية، 
ونشوء اإلرساليات الفرنسية والبريطانية، 
الدراسات  بقيام  يعرف  كان  ما  نشأت 
األعوام  وفي  )أسيريولوجي(،  الشرقية 
العالم  استطاع  1847/م  ـ   1833/
اإلنكليزي »راولنسون« أن ينسخ الكتابات 
املسمارية في غرب »إيران«، ثم بدأ »بوتا« 
بالتنقيب األثري في »نينوى« عام /1842/م، 

بني  »بالس«  الفرنسي  جاء  ذلك  وبعد 
كل  في  ونقب  1855/م،  ـ   1851/ األعوام 
ويالحظ  و«نينوى«،  و«منرود«  »كلخ«  من 
فيها  يُتبع  لم  كلها،  التنقيبات  هذه  أن  
األسلوب العلمي املمنهج، بل كان القصد 
من  ممكن  عدد  أكبر  على  العثور  منها 
ولوضعها  بها،  للمتاجرة  األثرية،  اللُّقى 
في املتاحف األوروبية،، ومع ذلك نستطيع 
املضطربة،  املرحلة  هذه  نتائج  أّن  القول: 
وغير املنهجية أنها حققت بعض الفوائد 
شوهت  األسف  مع  ولكنها  العلمية، 
من  كل  في  األثرية  املواقع  من  الكثير 
على  رأساً  قلبتها  إذ  و«تركيا«،  »العراق« 
من  املنقبون  يستطع  لم  والحقاً  عقب، 
الوصول إلى معلومات أقدم من األلف األول 
مثل  األوروبية،  املتاحف  واستطاعت  ق.م، 
في  »اللوفر«  ومتحف  البريطاني  املتحف 
»باريس«، من أخذ األلوف من املكتشفات 
األوروبية  املتاحف  بعدهما  ومن  األثرية، 
التي  األمريكية،  املتاحف  وكذلك  األخرى، 
اآلثار  ومن  القدمي،  املشرق   بآثار  امتألت 

العربية اإلسالمية.

العاملية  احلرب  بعد  األثرية  التنقيبات   -
بعيد  وخاصة  /1914/م،  عام  الثانية: بعد 
رحيل الدولة العثمانية، حلت في املشرق 
وبريطانيا،  فرنسا  االنتداب  دولتا  العربي 
فعلى صعيد التنقيبات األثرية في سوريا، 
تلك  في  كانت  بها  املتعلقة  واألبحاث 
/1929/م  عام  ففي  وقليلة،  نادرة  الفترة 
هذا  زودنا  وقد  »أوغاريت«،  اكتشفت 
املوقع مبعلومات هامة عن مطلع احلضارة 
والكنعانيني،  األموريني،  وعن  سوريا،  في 
مبعلومات  وزودنا  وامليتانيني،  والفينيقيني 
السورية  السياسية  العالقات  عن  هامة 
على  التعرف  ومت  كلها،  اجملاورة  الدول  مع 
وعلى  قبالً،  معروفة  تكن  لم  حضارات 
»ماري«،  حضارة  عن  الكشف  مت  الفرات 
املاضي  القرن  من  الثاني  النصف  وبعد 
احلديث في  اآلثار  /1950/م، استطاع علم 
سوريا أن يكشف عن أدوار العصر احلجري 
سنة  مليون  من  ألكثر  امتد  الذي  القدمي، 
آثار  عن  الكشف  ومت  »الكوم«،  منطقة 
املريبط«  »تل  احلديث  احلجري  العصر 
من  عرفنا  وقد  هذا  »الرقة«،  من  بالقرب 
على  مر  أنه  هذه،  األثرية  التنقيبات  خالل 
وكانت  عهداً،  عشرين  من  أكثر  بالدنا 
واجلماعات،  بالناس  حافلة  العهود  تلك 
والتي  السورية،  األرض  مع  تفاعلت  التي 
الزراعة  تدجني  من  فيها  الناس  استطاع 
كما  لإلنسان  مسكن  أول  وبناء  واحليوان، 
حدث في تل »املريبط« على الفرات بالقرب 
من »الرقة«، وتال ذلك بناء القرية، فاملدينة، 
ومن ثم املمالك واحلواضر العظيمة، كما 
البيعة«  »تل  توتول  من  كل  في  حدث 
من  وغيرها  األبيض«،  و«صبي  و«اخلويرة« 

املدن العظيمة في شرق وشمال سوريا.

نافذة على التاريخ

حممد عزو

 عفرين
 الوجع
 الذي ال
يُنسى

زاوية  متابعي  أعزائي  اليوم  حكايتنا 
بدأت  تغريبة  عن  هي  وطن،  حكاية 
عاماً جديداً عن رحلة بني احلياة واملوت، 
الذاكرة  بني  وجود،  والال  الوجود  بني 
والذكريات، تغريبة عميقة لها أثر قاٍس 
بتغريبات  تذكرني  الناس،  نفوس  في 

كثر، ولكنها األلم واملوت الصامت.

شعبها  وارحتال  عفرين،  حكاية  إنها 
بينما كنت موجوداً  يوم  ذات  عنها، في 
العفرينيني  من  أصدقائي  أحد  عند 
املنير،  والفكر  احلر  بقلمهم  املناضلني، 
أملاً  ليروي  به،  الذكريات  رحلة  انطلقت 
مبداد  الذاكرة  قلم  ويكتبه  ينسى،  ال 
كيف  يخبرني،  صديقي  احلنني،  دموع 
في  التائه  الشعب  حال  املعاناة،  بدأت 
صحراء اجملهول، لقد أحسسنا أن األرض 
املصير  ما  أبوابها،  وُسدت  ضاقت،  قد 
الذي ينتظرنا؟ بدأت املناطق والقرى في 
عفرين بالسقوط، محتلة بعد مقاومة 
بثمن،  تقدر  ال  وتضحيات  بطولية، 
ننَس،  لم  وكلنا  بارين،  يذكر  فجميعنا 
ولكن  التضحيات  قدمنا  لقد  آفيستا، 
كيف  تعرف  ال  الطورانية،  الدمار  آلة 
تتوقف، بل ال يوجد من دول العالم اجملرم 
من يريد ايقافها، نعم بدأت القرى حُتتل، 
واقترب املوت األسود من عفرين، وبدأت 
رحلة اجملهول يصمت صديقي، ليمسح 
كأسه،  من  رشفة  ويحتسي  دمعة، 
كانت  بألم  ويقول  دمعته،  بها  ليخفي 
هائمة  خرجت  أناس  هفال،  يا  القيامة 
تركوهم  الذين  كثر،  وشهداء  باملئات، 
كان  يقول  انطلقنا  وهكذا  خلفهم، 
هناك شاب، أقسم أالاّ يخرج حتى يخرج 
يبتسم  وهو  حمله،  نقاش  وبعد  أبوه، 
 ! سنذهب؟  أين  الى  النقاش  ويجري 
ابتسم ذلك الشاب ليقول الى اجملهول، 
خدوده  حترق  دمعة  عينيه  من  وتنزل 
ازدحام  يومها،  الناس  خرج  احلنطية، 
ذكرياتهم،  وراءهم  تركوا  يوصف،  ال 
وخرج  أحالم،  من  وبعضاً  وأشياءهم 
يخرجه،  أن  أبوه  أصر  الذي  الشاب  ذلك 
أباه  أن يخرج  أراد في قرارة نفسه،  لقد 
ال  فاحلر  ويقاتل،  ليعود  األمان،  بر  الى 
مع  خرج  حراً،  كان  ولقد  األسر،  يقبل 
أبيه في هذا االزدحام ولكن كانت هناك 
الطيران  بقصف  املوت  إنه  مفاجأة، 
الفاشي الطوراني، أطفال ونساء ورجال 
أبي  الشاب،  يصرخ  محروقة،  وسيارات 
يناديه  ليحميه  فوقه،  ويرمتي  ويحضنه 
الدخان  غيمة  فتنقشع  بخير،  أنا  أبوه 
الصدمة  لتأتي  الرؤية  تتضح  األسود، 
حتتضن  أم  قسوته،  بكل  املوت  إنه 
أشالء  استشهد  قد  وكالهما  طفلها، 
ميثل  بكاء، منظر  في كل مكان صراخ، 
احلقد  من  وجزٌء  كله،  األلم  معاني  كل 
الشاب  يخاطب  الطوراني،  العثماني 
والده: أبي هل أنت بخير؟ فيقول: نعم، 
أباه  يحمل  سأحملك،  الشاب:  ويقول 
زاغروس ينهض كالعنقاء  يقف كجبل 
لم  ومضي،  بأبيه  يحلق  الرماد  بني  من 
ميِض اقل من ربع ساعة، لم يعد الشاب 
ظهره،  على  وأبوه  املشي،  على  يقوى 
جئت  أراقبه،  كنت  صديقي،  فيقول 
بابتسامة  وقال:  الي  نظر  ألساعده 
لقد فات األوان، ادفنوني هنا بالقرب من 
عفرين، واحملوا أبي ... نظر صديقي في 
عينيه، فأشار بعيونه الى أسفل شظية 
حاقدة تخترق جسده، الذي ينزف طهراً، 
وأمنية عاشق وشهامة بطل، وشجاعة 
الشاب  ارمتى  بوالده،  ولد  وبَرُ  مناضل، 
ارضا، زحف والده: بني، قم ما بك؟ ليرى 
أبوه  الشاب، وميسح  وجه  ويشرق  الدم، 
للسماء،  رأسه  يرفع  له  يدعو  وجهه 
يصرخ ال فائدة يهمس الشاب ادفنوني 
هنا، وسأزورك كل يوم، يا أبي، سأحمل 
كربيع  وآتيكم  عفرين،  أخبار  لكم 
نوروز، سأكون نوره، وعندما تعودون الى 
عفرين سأكون في استقبالكم، ليرحل 
البطل، ويغمض عينيه، ويحلق كالنسر 

نحو رحلة اخللود.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم
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تشي التسريباُت اإلعالمّيُة وبخاصٍة في األشهر األخيرة بفتِح قناِة التواصِل بين دمشق وأنقرة على المستوى األمنّي، وحدوث لقاءاٍت بين الجانبين 
برعايٍة روسّية، والمثيُر في المسألِة هو حجُم التناقِض بين الطرفين ودور أنقرة الخطير في تعقيِد األزمِة السورّيِة واعتبارها قضية تتعلُق مباشرًة 

باألمِن القومّي التركّي، والسؤال المطروُح ما هي نقطة التالقي بين الطرفين لتكوَن منطلَق التوافق والتنسيق وتجاوز الخالفات العميقة؟

جل آغا/ أمل محمد - يعد سوق الثالثاء الشعبي في ناحية جل آغا من األسواق األكثر شهرة في المنطقة، يتوافد إليه الناس من محيط الناحية 
وبلداتها وقراها وذلك بسبب بساطته وأسعاره المناسبة، فتكتظ ناحية جل آغا في كل يوم ثالثاء بالناس والسيارات الوافدين إلى سوقها الشعبي 

منذ أكثر من 30 عامًا، وبهذا يكون هذا السوق من األسواق العريقة في المنطقة، وإرث متوارث من قبل السكان.

دمشق وأنقرة... مساٌر مغلٌق أم مفتوٌح؟ سوق الثالثاء الشعبي في جل آغا.. حكايٌة ُتروى منذ 
أكثَر من ثالثين عامًا

أزمة الخبز في الشدادي ... »كأنك يا أبو زيد ما غزيت«

رامان آزاد 

صمٌت يفيد التأكيد

آخر التسريباِت عن لقاء تركّي ــ سورّي نقلته 
التركيّة،  الحكومة  من  المقّربة  تركيا  صحيفة 
العقبة  في  جرت  اللقاءاِت  إنَّ  قالت  والتي 
باألردن وحضرها مسؤولون عن دول أخرى، 
أنَّ االجتماعاِت  لم تذكرها. وذكرِت الصحيفةُ 
بحثت »إطالَق عمليٍة مشتركٍة ضد المسلحين 
إعمار  وإعادة  السورّي  الشمال  في  األكراد 
الالجئين«  وإعادة  الصناعيّة  والمنطقة  حلب 
وفق تعبير الصحيفة. وأشارت ذات المصادر 
موافقتهم  أبدوا  السورية  الحكومة  ممثلي  »أّن 
على إطالق عملية مشتركة مع القوات التركية 

إال أنهم حملوا شرطاً«.
أن تشمَل  السورّي هو  الشرط  بأنَّ  وأوضحت 
سوريا  وشرق  شمال  من  مناطق  الهجمات 
التركّي  الجانب  طلب  بينما  بالتحديد،  وإدلب 
تعديل اتفاقية أضنة بحيث يصبُح ألنقرة الحقُّ 
بالتدّخِل العسكرّي في حال تهديد أمنها القومّي 
بعمق 35 كم في األراضي السوريّة، )اتفاقية 
وجرى  كم(.   5 بعمق  بالتدّخل  تسمح  أضنة 
بحث دوٍر تركّي في إعادة إعمار حلب بتمويٍل 
خليجّي، وفي المستوى األمنّي تم بحث إمكانيّة 
ـ سورّي مشترك لمحاربِة اإلدارة  تنسيٍق تركّيـ 
الذاتيّة في شمال وشرق سوريا باسم »مكافحة 

اإلرهاب« بحسِب الصحيفة التركيّة.
باسم  الناطق  لسان  على  الخبر  عمان  ونفت 
وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، هيثم أبو 
بين  اجتماع  حصول   ،٢٠٢1/1٢/31 الفول 
مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك أمنّي سورّي 
بعض  تناقلته  ما  على  رداً  عمان،  في  تركّي 

وسائل اإلعالم التركيّة. 
بالمقابل لم يصدر أّي نفي من دمشق أو أنقرة 
إذا كان  السؤال حول ما  لالجتماع، ما يطرح 
للنفي  األردن  وبادرت  فعالً،  ُعِقد  قد  اللقاء 
ألسباٍب تتصل بمقاربتها الجديدة تجاه دمشق، 
مع  العربية  التطبيع  عملية  انطالق  سياق  في 
مرور  واتفاق  الحدوديّة،  المعابر  وفتح  دمشق 
خطي الغاز والكهرباء عبر األراضي األردنيّة 

إلى سوريا ولبنان.
كما أنَّ التزام دمشق بالصمِت أثار تساؤالت، 
السيما أنّها نفَت بشدّةٍ التسريباِت السابقة لوكالِة 
عندما  سابق،  وقت  في  الروسيّة  سبوتنيك 
رفيعِ  سورّي   - تركّي  أمنّي  لقاء  عن  تحدثت 
إنَّ  بل  بغداد،  العراقيّة  العاصمة  في  المستوى 
دمشق استغلت وقتها هذا التسريب لشّنِ حملٍة 
شديدةٍ ضد تركيا واحتاللها لمناطق في شمال 
هذه  التأكيدَ  يفيدُ  الصمت  ولعّل  وشرق سوريا 

المرة.
في الواقع، قد يبدو الحديث عن لقاءات سوريّة 
ٍ- تركيٍّة في هذا التوقيت غريباً، بسبِب العداوةِ 
الكبيرةِ بين الجانبين واالحتالِل التركّي لمناطق 
الذي  الكبير  للدور  إضافة  سوريا.  من  واسعة 
التركي  االحتالل  دولة  تلعبه  زالت  وما  لعبته 
دعم  السيما  السوريّة،  األزمة  مجمل  في 
المعارضة  واحتضان  اإلرهابيّة  المجموعات 
إسقاط  إلى  بالدعوة  بعيداً  وذهابها  السوريّة، 
عن هذه  تتخلّى عمليّاً  أن  قبل  السورّي  النظام 
اإلدارة  بمحاربِة  أولويتها  وتحصر  الدعوة، 

الذاتيّة بحّجِة مكافحِة اإلرهاِب.
في مطلع عام ٢٠٢٠ ُعِقد اجتماع في موسكو 
بين رئيس مكتب األمن الوطنّي السورّي علي 
هاكان  التركية  االستخباراِت  ورئيِس  مملوك 
 ٢٠٢٠/1/13 وفي  روسيّة،  برعاية  فيدان 
كشف التلفزيون الرسمّي السورّي عن حصول 
في  روسّي(  تركّي  )سورّي  ثالثّي  اجتماع 
الرسميّة  األنباء  وكالة  توضح  ولم  موسكو. 
حصول  توقيت  عن  تفاصيل  أيَّ  »سانا«، 
طالب  السورّي  الجانب  إنَّ  وقالت  االجتماع 
الجانب التركّي بااللتزام الكامل بسيادة سوريا 
أرضاً  ووحدتها  أراضيها  وسالمة  واستقاللها 
من  والكامل  الفورّي  واالنسحاب  وشعباً، 

األراضي السوريّة كافة.

 ٢٠٢٠/1/1٤ في  “األناضول”  وكالة  ونقلت 
آكار،  خلوصي  التركّي،  الدفاع  وزير  تأكيد 
عقب  الصحفيين  أسئلة  عن  إجاباته  خالل 
اللقاء  عقد  والتنمية”،  “العدالة  حزب  اجتماع 
آكار  وبرر  روسيا.  في  وفيدان  مملوك  بين 
اللقاء بالقول إنَّ »المسؤولين األتراك يقومون 
بهدف  الدوليّة،  المحافل  في  متنوعة  بفعاليات 
في  واإلسهام  التركيّة  المصالح  على  الحفاظ 
آكار  بالمنطقة«. وأشار  السالم واألمن  إحالل 
إلى أنَّ تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل 
إحالل السالم واالستقرار، مشيراً إلى أنَّ المبدأ 

هو تحقيق السالم.
وقالت بثينة شعبان مستشارة رئاسة الجمهورية 
إنَّ   .٢٠٢٠/1/7 في   RT لوكالة  حديث  في 
بين  سابق  وقت  في  أجريت  أمنيّة  لقاءاٍت 
وأضافت:  وأتراك.  سوريين  أمنيين  مسؤولين 
منها”،  نتيجة  أّي  إلى  التوصل  يتم  لم  »لكن 
“هل  سؤال:  عن  إجابتها  معرض  في  وذلك 
دمشق مستعدة لعقد لقاءات مع تركيا في حال 
وتابعت:  لذلك«.  الخصبة  األرضيّة  توفرت 

في  النية  بل  اللقاء،  لمجرد  اللقاء  ليس  »المهم 
أن  نتيجة حقيقية”، مدعية  اللقاِء  يثمَر عن  أن 
“التنسيق مع تركيا عميٌق وحقيقّي وكّل شيٍء 
خاضع للنقاش”. كما أعلنت، في تشرين الثاني 
أمنّي  اجتماع  لعقِد  تسعى  روسيا  أّن   ،٢٠19

سورّي - تركّي في مدينة سوتشي الروسيّة.

ترسيبات إضافية

التسريباُت عن لقاِء مسؤولين أتراك وسوريين 
ليست األولى من نوعها، فقد نقل موقع وكالة 
“سبوتنيك” الناطق بالتركيّة، في 11/1/٢٠1٨ 
الوطن«  رئيس »حزب  برينتشك،  دوغو  عن 
تركيا  من  وفوداً  أنَّ  للحكومة  الموالي  التركّي 
لقاءات في طهران على ست  وسوريا أجرت 
وُعقدت  بينها،  فيما  للتنسيق  مختلفة  فترات 
اللقاءاُت بطلٍب من أردوغان، ورّجح برينتشك 
البلدين  من  استخباريٍّة  قياداٍت  مشاركة 
باالجتماعات إلى جانب مسؤولين بارزين من 
على  مشدداً  والتركيّة،  السوريّة  الحكومتين 
»حزب  رئيس  ولمح  مستمرة،  اللقاءات  أنَّ 
التحركات  تناولت  النقاشاِت  أّن  إلى  الوطِن« 
أنَّ  إلى  مشيراً  والسوريّة،  التركيّة  العسكريّة 
مساَر تعزيز العالقات وخصوصاً االقتصادية، 
ال يمكن أن يتم إال مع تعزيِز التعاون التركّي 

الروسّي اإليرانّي بعد قمة أستانة.
في ٢٠٢٠/11/1٤ كشف رجل األعمال وابن 
فراس طالس،  األسبق  السورّي  الدفاع  وزير 

عن مباحثات أمنيّة جرت بين مسؤول سورّي 
رفيع المستوى مع رئيس االستخبارات التركيّة 
وقال طالس  أنقرة.  في  أردوغان  ومستشاري 
إنَّ  فيسبوك:  في  صفحته  على  منشوٍر  في 
تشرين  أول  أنقرة  زار  مملوك  علي  “اللواء 
االستخبارات  رئيس  مع  واجتمع  الثاني 
العسكريّة ومع مستشاري أردوغان”. وأوضح 
بتنسيق روسي. وأضاف  المباحثاِت جرت  أنَّ 
المتعلقة  القضايا  حول  ترّكزت  المناقشات  أنَّ 
الديمقراطّي  االتحاد  حزب  وبخاصٍة  بالكرد 
PYD واإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، 
أنَّ  إلى  ونّوه  الدوليّة.  الطرق  لفتح  إضافةً 
علي  منح  لعدم  بالفشل  انتهت  المفاوضاِت 
حدود  وضعف  الواسعة  الصالحيات  مملوك 

التفويض الممنوحة له.
الجعفرّي  بشار  أجرى   ٢٠٢1/5/٢9 وفي 
من  أّكد  الميادين  قناة  على  تلفزيونيّة  مقابلةً 
أتراك  مسؤولين  بين  لقاءات  عن  خاللها 
»إنَّ  حديثه:  الجعفري خالل  وقال  وسوريين. 
تركيا تحتل أراٍض في سوريا تساوي مساحة 

أربع أضعاف مساحة الجوالن، واتهمها بقطع 
المياه عن السوريين في شمال وشرق سوريا، 
الجوار«.  حسن  عن  يعبر  ال  هذا  أنَّ  واعتبر 
أشار  األمنيّة،  اللقاءاِت  تلك  نتائج  وحول 
الجعفرّي إلى أنّها »لم تسفر عن أّي شيء، ولم 

تحمل أّي جديٍد«، وفق تعبيره.
العراقّي  الحوار  دول  قمة  مؤتمر  انعقاد  بعد 
دمشق،  عنه  غابت  الذي   ٢٠٢1/٨/٢٨ في 
ستشهد  بغداد  أنَّ  تركيّة  إخباريّة  مواقُع  أفادت 
لقاًء بين رئيس مكتب األمِن الوطنّي السورّي 
المخابراِت  جهاِز  ورئيس  مملوك«  »علي 
  ehaشبكة تحدد  ولم  فيدان«.  »هاكان  التركّي 
محاور  حول  معلوماٍت  أيَّ  التركيّة  اإلخباريّة 
تسويٍة  بحَث  مراقبون  ورّجح  وتوقيته،  اللقاء 
معبر  وبخاصٍة  والمعابر،  السورّي  للشمال 
لبحِث  إضافة  بإدلب،  الحدودّي  الهوى  باب 
شن هجمات تركيّة محتمٍلة ضد مناطِق اإلدارة 

الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.
المخابرات  دائرة  رئيس  أّكد   ٢٠٢1/9/5 في 
ما  بكين،  حقي  إسماعيل  األسبق  العسكريّة 
اللقاِء  بشأن  تركيّة  إعالميّة  تقارير  تناقلته 
نائب  وهو  بكين  وقال  بغداد.  في  المرتقب 
رئيس حزب »الوطن« التركّي حالياً، لصحيفة 
»بسبب  أنقرة،  حكومة  من  القريبِة  »تركيا« 
تمزق العالقات التركيّة السورية عام ٢٠11، 
تكبد الطرفان التركّي والسورّي خسائر ماديّة 
صحيفة  نقلته  ما  بحسب  كبيرة،  ومعنويّة 
»العملية  أنَّ  وأوضح  األوسط«.  »الشرق 
)اللقاء( التي تم تنفيذها من خالل دول وسيطة، 

لها  يكن  لم  عدة،  لسنواٍت  وإيران  مثل روسيا 
بدأت مع  التي  العملية  أّن  معنى كبير، مضيفاً 
فيدان ستعيدُ بالتأكيد تنشيط القنوات الدبلوماسيّة 

والسياسيّة.
وأشار بكين إلى أنّه سيبدأ عهدٌ جديدٌ بين أنقرة 
اللقاء سيتناول نشاط حزب  أنَّ  مبيناً  ودمشق، 
المهاجرين  وقضية  الكردستانّي«،  »العمال 
القريبة  المناطق  في  واألوضاع  السوريين 
من الحدود التركيّة ال سيما إدلب. وشدد على 
إطار  في  المرتقب،  بغداد  لقاء  تقييم  ضرورة 
عربيّة،  دول  مع  العالقات  تحسين  محاوالت 
وأّن لقاء بغداد سيكون مختلفاً وما يعقبه سيؤدي 
إلى تغير في شكل العالقات بين أنقرة ودمشق، 
لقاَء  ستتبُع  بكثيٍر  أقوى  خطواٍت  أنَّ  مؤكداً 

بغداد.
لـلرئيس  اإلعالميّة  المستشارة  وكشفت 
 ،٢٠٢1/٨/1 في  الشبل  لونا  السورّي، 
عن  »فيسبوك«،  في  الرسميّة  صفحتها  عبر 
المرحلة  خالل  سوريا،  في  مرتقبٍة  متغيراٍت 
ستكون  القادمة  المرحلةَ  أنَّه  وذكرت  القادمة، 
هناك »لقاءات أمنيّة موسعة مع عدٍد من الدوِل 

بما فيها تركيا«.
نقلت وكالة سبوتنيك عن  في 16/٢٠٢1/1٢ 
مفاوضات  هناك  أّن  سورّي  عسكرّي  مصدر 
مناطق  بخصوص  التركّي  الجانب  مع  جارية 
شمال وشرق سوريا. وقال الرائد حيدرة جواد، 
شرق  منطقة  هي  التفاوض  نقاط  »أهَم  إنَّ 
ومناطق  التركّي،  العسكرّي  والوجود  الفرات 
والتحالف  الديمقراطية  سوريا  قوات  سيطرة 
بين  أضنة  اتفاقية  تنشيط  إلى  إضافة  الدولّي، 
الجيش  تنصُّ على دخول  التي  سوريا وتركيا 
التركّي بعمق 35 كم داخل األراضي السوريّة 
بحال حدوث أّي تهديٍد لألمِن القومّي التركّي«.

روافع االتفاق السورّي ــ الرتيك

بإمكانيِّة  توحي  متضافرة  مؤشرات  ثّمة  لكن 
ألسباب  الجانبين،  عالقة  في  تحّول  حدوث 
داخليّة تتعلُق تخصُّ كلَّ طرٍف وعوامَل إقليميّة 
في  الكبرى  القوى  بمسار صراعِ  عالقة  ذات 

األزمة السوريّة، ومن أهمها: 
المسار التصالحّي الذي تشهده السياسة التركيّة 
ودول  مصر  وبخاصٍة  العربيّة،  الدول  تجاه 
زيارة  بصدد  وأردوغان  العربّي،  الخليج 
زيارة  وكذلك   ٢٠٢٢/٢/1٤ في  اإلمارات 
هذا  في  بعيداً  ذهبت  أنقرة  إّن  بل  الرياض. 
بعدما  اإلخوان  ألظافر  أولي  تقليم  في  المسار 
أضحت مالذاً آمناً لهم في المنطقة واحتضنت 
ومصر  سوريا  في  المسلمين  اإلخوان  تنظيم 
وليبيا واليمن، إال أّن أردوغان في هذا التوقيت 
االقتصادّي الحرج وانهيار قيمة الليرة التركيّة 
زوايا  لتدوير  ماسة  بحاجة  المعيشّي  والغالء 
وكذلك  خليجيّة،  تمويالت  واستدراج  الخالف 
عالقات  من  التخفيف  عبر  شعبيته  ترميم 
التوتر السياسّي الخارجّي استعداداً لالنتخابات 
الرئاسية والبرلمانيّة منتصف العام القادم، فهي 
فرضت  ولذلك  األولى،  بالدرجة  بقاء  معركة 
نفسها.  فرضت  الخارجيّة  السياسة  فمراجعة 
وسوريا هي بوابة االنفتاح التركّي على العالم 

خطوة  دمشق  مع  فالتقارب  ولذلك  العربّي، 
من  الجديدة.  السياسة  سياق  في  براغماتيّة 
جهة أخرى يسعى أردوغان إلى قطعِ الطريق 
كمال  أعلن  فقد  التركيّة  المعارضة  على 
مع  لتصالح  استعداده  مراراً  أوغلو  كليشدار 
دمشق وحّلِ أزمة الالجئين السوريين، وبذلك 
ويوظفها  المعارضة  من  المبادرة  هذه  يخطف 
انتخابيّاً. وبالمجمل لن يجد أردوغان حرجاً في 
انقلب  أن  سبق  وقد  مساره  وتغيير  االنعطاف 

على حلفائه وأصدقائه.
ولعل أنقرة ودمشق تتشاركان هاجساً مشتركاً 
يتعلُق بتجربة اإلدارة الذاتيّة في شمال وشرق 
الصريح  عداءها  أنقرة  تعلن  ففيما  سوريا، 
ونفذت ثالث هجمات احتاللية واحتلت مناطق 
استعداد  تبِد  لم  دمشق  فإّن  سوريا،  شمال  من 
خطاباً  بدأت  وقد  الذاتيّة،  اإلدارة  مع  للحوار 
إعالميّاً حاد اللهجِة تجاهها والتجييش ضدها، 
يتصل  فيما  االقتصاديّة  األزمة  سبب  وأنّها 
بمسائل النفط والقمح، وال تنفك تتهمها بالعالقِة 

مع واشنطن ونوايا االنفصال.
أضنة  اتفاقية  تفعيل  على  موسكو  تعمل  فيما 
توصيف  تُسقط  وبذلك   ،199٨/1٠/٢٠
األراضي  في  التركّي  التدّخل  عن  االحتالل 
يتعلُق  االتفاق  هذا  أّن  ومعلوم  السوريّة، 
العمال  حزب  محاربة  في  المشترك  بالتعاون 
المسار  هذا  مع  متوافقة  وأنقرة  الكردستانّي، 
إال أنّها تطالب بتعديل االتفاقية، لتصبح مسافة 
التوغل المسموح 35 كم، بدل 5 كم. وقد أبدت 
موسكو وطهران استعدادهما في مناسبات عيدة 

لرعاية المسار التصالحّي بين دمشق وأنقرة. 
وتبدي طهران حساسيّة تجاه الوجود األمريكّي 
شرق  نفوذها  توسيع  على  وتعمل  سوريا  في 
العراق،  مع  الجدود  إغالق  ومنع  سوريا، 
وبذلك فهناك عامل مشترك يجمع بين موسكو 
دوافع  اختلفت  وإن  ودمشق،  وأنقرة  وطهران 
بلورة صيغة  العمل على  كّلِ طرٍف، ويجري 
وتضييق  مشترك،  عمٍل  جبهة  تكون  توافقيّة 
أقرب  لصيغة  ودفعها  الذاتيِّة  اإلدارةِ  مساحِة 
شروط  وفق  الحوار  إلى  منها  المصالحة  إلى 

دمشق، ما يعني نهاية التجربة.
في سياق آخر تخوض دمشق مساراً تصالحيّاً 
القطيعة  من  سنوات  بعد  العربية  الدول  مع 
العربية  السفارات  فتح  إعادة  والعزلة، وتعتبر 
إلى  وتتطلع  لها،  وانتصاراً  كبيراً  إنجازاً 
وتعتبر  العربيّة،  الجامعة  في  مقعدها  استعادة 
التي  السوريّة  المناطق  السيطرة على  استعادة 
المسار،  لهذا  حيويّة  ضرورة  تركيا  تحتلها 
تعّول على عملية سياسيّة بدعٍم روسّي وإيرانّي 
وقبوٍل عربّي، وبذلك تتكامل مسارات التصالح 
أهمية  باالعتبار  األخذ  ويجب  المنطقة.  في 
الناحية  إم ــ٤ وإم 5، من  الدوليّة  فتح الطرق 
بالنسبة  الحرجِ  التوقيِت  هذا  في  االقتصاديّة، 
األمريكّي  العقوبات  قانون  ظّلِ  في  لدمشق 

»قيصر«. 
وبالمجمِل، فإّن نفي اللقاءاِت بين أنقرة ودمشق 
توجد  ما  بقدر  واقعيّةٌ،  أدلةٌ  تؤيده  ال  إعالميّاً، 
المساَر  تدفُع  واقتصاديّة  سياسيّةٌ  عوامل 
وقتاً  يحتاُج  األمَر  أّن  إال  قُدماً،  التصالحّي 
وزخماً سياسيّاً من قبل الداعمين. وسيبقى إلى 
حين في إطار التكهنات والتسريبات، أي مغلٌق 

علناً ومفتوٌح سراً. 

»كل  بندورة«  يا  ريانة   »... بألف«  كيلو   «
تعود  عبارات  بالش«  يا  آالف  بخمسة  قطعة 
على سماعها الناس القادمون للتبضع في سوق 
منتشرة  بسطات  آغا،  جل  ناحية  في  الثالثاء 
على مرآة العين بالقرب من دوار الترافيك في 
الناحية، منها لبيع الخضار والفاكهة، وأخرى 
األدوات  يعرض  من  وهناك  المالبس  لبيع 
المنزلية فتجد في هذا السوق مستلزماتك كافةً، 
سكان  من  فقط  ليسوا  السوق  هذا  في  الباعة 
الناحية، بل منهم من يقدم من مناطق بعيدة مثل 
بضائعهم  وعرض  لبيع  سبيه  وتربه  قامشلو، 
ففرصة البيع هنا أكثر حظاً، وذلك بسبب عدد 

الزبائن الكبير.
قامت  فيه  الناس  وآراء  حركة  رصد  في 
المواطنة  حدثتنا  السوق،  في  بجولة  صحيفتنا 
قرية  من  خمسينية  امرأة  وهي  يوسف  خزنة 
كينجو قائلة: »أصبحت زيارتي لسوق الثالثاء 
روتين أسبوعي، منذ أكثر من ٢٠ عاماً، أذكر 

في  حينها  عمري  كان  للسوق  لي  زيارة  أول 
العشرينات أتيت مع والدتي، أستقل أنا وعائلتي 
حاجياتنا  لنتبضع  ثالثاء  كل  المنزل،  سيارة 
وأدوات  وثياب  خضار  من  ومستلزماتنا 

منزلية«.
مقارنةً  مناسبة  هنا  »األسعار  وأردفت: 
لمدة  يكفينا  ما  نشتري  لذا  العامة،  باألسواق 
يليه  الذي  األسبوع،  في  لنأتي  كامل  أسبوع 
ونكرر العملية، ليس بمقدورنا الذهاب لألسواق 
لناحية جل  الكبيرة في المدن، أو القدوم يومياً 

آغا، فهذا السوق يوفر لنا الوقت والمال«.
سكان  من  سعدون  عدنان  الخضار  بائع 
لعرض  الغفيرة  الناس  حشود  يستغل  الناحية، 
وبيع الخضار، التي يقوم بزراعتها في منزله 
»أزرع في حديقة منزلي الخضروات، وأقوم 
ما  غالباً  جيد،  األقبال  هنا  السوق  في  ببيعها 
باإلضافة كوني  ببيع بضاعتي كلها، هنا  أقوم 
مثل  الطيور  أنواع  البيض وبعض  أحياناً  أبيع 

الدجاج والبط«.
في  المتواجدة  عثمان  مروة  حدثتنا  بدورها 
السوق أنها دائماً ما تتبضع في سوق الثالثاء، 
الكبيرة:  األسواق  من  أقل  فيه  األسعار  كون 
الذي  الكبير  البيت  بمثابة  السوق  هذا  »يعد 
مع  الناحية  سكان  يلتقي  هنا  العائلة،  يجمع 
يوم  كل  له  المجاورة  والبلدات  القرى  أهالي 
معقولة  بأسعار  يلزمنا  ما  هنا  نجد  ثالثاء، 
هي  هنا  تُباع  التي  البضائع  عالية،  وبجودة 
ولكن  الكبيرة  األسواق  في  تُباع  التي  نفسها 

بسعر أقل«.
محالً  يملك  والذي  علي  بسام  البائع  بين  كما 
لبيع التوابل والبهارات في مركز الناحية، أن 
عام  بشكل  السوق  حركة  تنشط  الثالثاء  يوم 
الوافدين  إنَّ  الشعبي، بل  السوق  ليس فقط في 
للسوق  يأتون  فيه  التبضع  من  انتهائهم  بعد  له 
في الشارع العام لشراء نواقصهم وبهذا تعود 

الفائدة لهم.
وبدوره حدثنا خضر محمود وهو بائع لألقمشة 
في سوق الثالثاء قائالً:« لدي محل لبيع األقمشة 
بيع بضاعتي  أفضل  ولكني  قامشلو  مدينة  في 
في األسواق الشعبية المتنقلة في قامشلو، وجل 
آغا ألن حركة الناس في األسواق الشعبية أكثر 

نشاطاً وحيوية واستفاد هنا أكثر«.
وعن المشاكل التي تواجه البائعين في السوق 
أضاف خضر محمود: »انتقلنا على مدار عدة 
سنوات من منطقة ألخرى، في جل آغا حيث 
أن مالك األراضي يدفعون بنا للرحيل في كل 
مرة، إما أنهم يبيعون األراضي التي نبيع فيها 
للغير ويمنعوننا من القدوم، وإما يقومون بالبناء 
فيها وهذا من شأنه أن يقلص المساحة المتبقية، 
وال تكفي الباعة كلها، ونضطر إليجاد مساحة 
أكبر، باإلضافة إلى أن المنطقة التي نبيع فيها 

تتحول إلى بركة طين في فصل الشتاء«.

ولتفادي 
لتجاوزات  في األسعار ا

تُكثف  آغا،  جل  ناحية  في  التموين  شعبة  فإنَّ 
نوع من  ألي  منعاً  اليوم  هذا  في  من جهودها 
التالعب، أو استغالل لألسعار هذا ما أكدّ صالح 
الناحية،  في  للتموين  المشترك  الرئيس  سفو 
وأكد أنهم يقومون بجوالت عديدة في السوق، 
ويستمعون لشكاوى الناس إن وجدت ويُراقبون 

األسعار 
وتجاوزات 
ثالثاء  يوم  كل  مهمتنا  »تبدأ  الباعة:  بعض 
باألسعار  التالعب  خشية  األولى،  ساعاته  في 
وتستمر حتى أن يشد السوق رحاله، هذه مهمتنا 

ونحن هنا من أجل المواطنين وشكاويهم«.

الخبز  أزمة  تفاقمت   - دخيل  الشدادي/ حسام 
بشمال  الحسكة  جنوب  الشدادي  مدينة  في 
للوقوف  األهالي  أجبر  ما  سوريا،  وشرق 
لساعات طويلة أمام األفران في رحلة شاقة، 
المناخية  والظروف  الشديد  البرد  مواجهين 

الصعبة، بغية الحصول على رغيف الخبز.

المحلي  المجلس  مبنى  يومياً  العشرات  يراجع 
في المدينة، لعلهم يجدون حالً لمعضلتهم التي 
أثقلت كاهلهم، حيث ال تحصل العائلة في ريف 
لمدة  الخبز  من  مخصصاتها  على  الشدادي 
تصل أحياناً لخمسة أيام، وبكمية ال تكفي لوجبة 

واحدة.
من  المنحدر  المخلف  سامي  المواطن  يقف 
قرية سراب 3 كم شمال شرق الشدادي، أمام 
المواطنين  عشرات  مع  اآللي  الشدادي  فرن 
لعلهم يحضون بربطة خبز، تسد جوع أبنائهم، 
لصحيفتنا  معاناتهم  ليوصل  المخلف  يقول 
مخصصاتنا  على  نحصل  »لم  »روناهي«: 
أيام، نحن مجبرون على  ثالثة  منذ  الخبز  من 
الحصول  نستطيع  لعلنا  الفرن  أمام  الوقوف 

على ربطة خبز واحدة نسد بها جوع أبنائنا«.
وأضاف المخلف: »منذ ساعات الفجر األولى 
الفرن، واآلن مضى على  باب  أمام  أقف  وأنا 
انتظاري أكثر من خمس ساعات، ولكن دون 

أي جدوى، لم أحصل حتى على رغيف واحد«.
عام  بشكل  الريفية  »المناطق  ويتابع: 
مخصصاتها قليلة من الخبز، فهو ال يأتي إلى 
وبمعدل  أيام  أربعة  أو  ثالثة  كل  المعتمدين 
يكون  األحيان  وأغلب  للعائلة،  واحد  كيس 
للمجلس  شكاوى  بعدة  تقدمنا  ناقصاً،  الوزن 
يتجه  الوضع  جدوى،  أي  دون  ولكن  المحلي 
تخلينا  مجهول،  لمستقبل  ونسير  األسوأ  إلى 
اللحوم بمختلف أشكالها وأنواعها وأغلب  عن 
أنواع الخضار والمواد األساسية، ولكن الخبز 

ال نستطيع أن نتخلى عنه«.
فرن جديد  بافتتاح  قام  أن »المجلس  إلى  ونوه 
وتأملنا  أسابيع،  عدة  قبل  الشدادي  مدينة  في 
خيراً في القضاء على أزمة الخبز، ولكن كانت 
المخصصة  الطحين  كميات  بتقسيم  المفاجأة 
لفرن الدرب مناصفة مع فرن الحسن الذي تم 
أبو  يا  »كأنك  كانت  والنتيجة  مؤخراً  افتتاحه 

زيد ما غزيت«.
وأردف سامي المخلف »بلغ سعر كيس الخبز 
الطحين  وكيلو  ليرة سورية،  السياحي 16٠٠ 
٢٠٠٠ ليرة، أي العائلة تحتاج بمعدل وسطي 
عن  ناهيك  للخبز  فقط  سورية  ليرة   6٠٠٠
خيالياً  يعدّ  المبلغ  وهذا  اليومية،  المستلزمات 
على  يجب  لذلك  الفرد،  مدخول  مع  بالمقارنة 
آالف  فهناك  األمر،  وتدارك  التحرك  اإلدارة 

الفقراء ليس من المعقول أن يتركوهم يعانون 
هذا الحرمان والجوع«.

وبدورة قال عضو كومين قرية الغرس جنوب 
الشدادي عشرة كم عبد الرحمن إبراهيم: »إن 
في  وخانقة  حقيقية  أزمة  من  تعاني  المنطقة 
أن  المعقول  من  ليس  الخبز،  على  الحصول 
تحصل  أشخاص،  ثمانية  من  المكونة  العائلة 
على كيس واحد كل أسبوع، هذه مصيبة كبرى 

إذا ما تم تدارك األمر.«
على  نحصل  لم  أيام  أربعة  »منذ  ويضيف: 
ذلك؟  عن  المسؤول  ومن  !!؟  لماذا  الخبز، 
مؤكداً أن األعذار منذ سنوات هي نفسها كميات 
مشيراً  تعطل،  الفرن  أو  كافية  غير  الطحين 
الفقراء،  المنطقة من  الساحقة من  الغالبية  إلى 
ال يملكون ثمن شراء كيس طحين بـ مئة ألف 
ليرة أو يومياً خبز سياحي بمبلغ 16٠٠ للكيس 
إيجاد  المسؤولين  على  يجب  لذلك  الواحد، 
األزمة  على  تقضي  وجذرية  سريعة  حلول 

وتوفر المادة لألهالي«.
ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  قال  بينما 
الشدادي أمين درويش: »إن سبب أزمة الخبز 
يعود  الجاري  العام  بداية  منذ  تفاقمت  التي 
على  الشدادي  مدينة  أفران  حصول  عدم  إلى 
مخصصاتها من الطحين لمدة ثالثة أيام متتالية 
حصول  إلى  باإلضافة  المطاحن  إدارة  من 

والحسن،  الدرب  فرني  في  متكررة  أعطال 
الشدادي  ريف  مناطق  تزويد  عن  المسؤولين 

بالخبز، ما فاقم األزمة وزاد من حدتها«.
مدينة  في  األخير  الفرن  »افتتاح  وأضاف: 
الشدادي لم يخفف من أزمة الخبز لكون كمية 
الدرب  لفرن  مخصصة  كانت  التي  الطحين، 
فرن  مع  اقتسامها  تم  أطنان  تسعة  بـ  المقدرة 

الحسن الذي تم افتتاحه مؤخراً«.
عند  الخبز  كيس  وزن  على  الدرويش  وعلق 
التنسيق  »تم  بالقول:  األهالي  إلى  وصولة 

وإدارة  جهة  من  الشدادي  ناحية  مجلس  بين 
التموين بالشدادي من جهة أخرى، باألخذ بعين 
الفرن  لمحاسبة  تردهم  شكوى  أي  االعتبار 

المتسبب بالمخالفة«.
المجلس  إلى  األهالي  عشرات  تقدم  قد  وكان 
المقدمة من  الخدمات  للحد من تراجع  المحلي 
قبلهم وأهمها مادة الخبز، وتم قطع وعود من 
الخدمات  وتوفير  األمر  معالجة  على  القائمين 

األساسية.


