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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

»اإلنسانية واألمن« تنجح... 
لكن الحل مسؤولية دولية

في شخص الشهيدة سالفا... 
التركي يستهدف  المحتل 

مواهب عديدة ألطفالنا

عجلة النشاطات الرياضّية تعود 
للدوران مجددًا

طبيعة مخيم سردم... تبرز ثقافة 
مهجري عفرين في المهجر

روناهي...  المقاتلة 
ربيع العمر في رحلة مع 

خريف الوطن

ما تسمى بـ »المصالحات« 
أكبر خدعة ابتكرتها 

حكومة دمشق

المشاركون في 
ملتقى األديان: 

الدين جوهره العدالة، 
السالم ومفتاحه 

لم تتواَن دولة االحتالل التركي، وجيشها يومًا عن 
استهداف المواطنين في شمال وشرق سوريا، دون 
تمييز بين طفل، أو شاب، أو مسن، مستهدفة الرجال 
السواء،  والعسكريين على  المدنيين  والنساء معًا، 
وكان استهداف الشهيدة سالفا ورفاقه خير دليل 
على أن المحتل يسعى الجتثاث جذور الطفولة...«3

النشاطات  ستعاود 
الرياضية مجددًا بالبدء 
بعد توقف لفترة بسبب 

اإلعالن عن حالة الطوارئ 
في شمال وشرق سوريا، 
تحّسبًا الحتالل جديد من 

ِقبل دولة االحتالل التركي 
ومرتزقته لمدينتي منبج 

وتل رفعت...«12

عند رؤية الخيم، التي 
يسكنها مهجرو 

المحتلة  مقاطعة عفرين 
في مخيم سردم، أول 
ما يلفت األنظار اللون 

األخضر المتوهج الطاغي، 
المحيط بالخيم، التي 

تزينها األشجار، واألزهار 
المتنوعة...«3 المزروعة 

كانت االبتسامة تعلو وجهها، وعيناها 
ران التفاؤل لكل من يحدق فيهما،  ُتصدِّ
كما لو أنها لم تبصر الحزن يوماً... أو كأن 
هذا الوجه، وتلك العيون يأبيان االعتراف 
بالواقع، الذي يحاصرهما... لها جسد غزالة 
رشيق، وجمال الفراشة، وابتسامة ساحرة 

تدهش الصقور في السماء...«2 

يعد ملف ما يسمى بـ »المصالحات«، الذي 
ترّوج له حكومة دمشق في مناطقها، 
أكبر  عن سيطرتها،  الخارجة  والمناطق 
الروسّي،  حليفها  مع  ابتكرتها،  خدعة 
بتنفيذها  وتقوم  الواقع،  عن  وانفصاالً 
الروسّي  المركز  بمساعدة  األرِض،  على 
للمصالحاِت في حميميم، وبعض الشخصياِت 
العشائرية الموالية لحكومة دمشق، في 
قفٍز على المطالب األساسّية للحل السياسّي 
في سوريا، القائم على الحوار، بين جميِع 
أطياِف ومكّونات المجتمع السورّي للتوصِل 
السورّي  التراب  وحدة  يحقُق   ، حلٍّ إلى 
وتطبيق مبدأ الالمركزّية، وتوزيٍع عادٍل 
المركزّي  النظاِم  للثرواِت، وإلغاء سلطِة 

الشمولّي...«9

نجحت حملة اإلنسانية واألمن، وفق لما كان مخططًا له في عمليتها ضد مرتزقة داعش، وخالياها، والتي قامت في مخيم الهول في مرحلتها الثانية، 
وعلى مدار 24 يومًا انتزعت قوى األمن الداخلي، وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة، فتيل القنبلة الموقوتة من أيدي خاليا داعش، إال أن 
خطر المرتزقة ما يزال قائمًا وممكنًا، لتؤكد الحملة مرة أخرى، أن قضية »الهول« قضية دولية، ويترتب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته حيال ذلك.

بينت شخصيات إسالمية ومسيحية وإيزيدية، 
أن تجار الدين يستخدمون الدين ألغراض 
أدى ذلك  ما  سياسية، ومصالح شخصية؛ 
إلى تشويه صورة الدين، وأكدوا أن األديان 
تنبذ في جوهرها العنف والظلم، وتشجع 
على التعايش السلمي بين مختلف الشعوب 

والقوميات...«6

الكردية..«10 السينما  مهرجانات 

بـيـرانـي  آراس 

آفة ما يسمى عمليات التجميل ...«2

هيفدار خالد

مركز األخبار- بعد ثالثة أشهر من التدريب المتواصل، لخمسة وعشرين متدربًا من المكّون 
ليكونوا  الحسكة،  األرمني في  االجتماعي  المجلس  بتخريجها  أولى قام  األرمني، وكدفعة 

نواة للكادر التعليمي للغة األرمنية.
 المجلس االجتماعي األرمني كان قد بدأ منذ 
منتصف شهر حزيران العام الجاري في مدينة 
األرمنية،  اللغة  تعليم  دورات  أولى  الحسكة، 
لمبدأ حرية  في مدرسة ذات النطاقين، تطبيقاً 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  األم  باللغة  التعليم 

وشرق سوريا.
مت في الحسكة  ومن خالل مراسم احتفالية نُّظِ
تم  الحسكة  مقاطعة  مجلس  إعالم  ذكره  كما 
تخريج الدفعة األولى من هذه الكوادر وتهيئتهم 
والتدريس  اللغة  تعليم  في  مختصين  كمعلمين 

باللغة األم.
تخلل مراسم الحفل التي شارك فيها المتدربين 
االجتماعي  المجلس  وأعضاء  وذويهم، 
وألقيت   ، للدورة  التدريبي  والطاقم  األرمني، 
كلمة  أبرزها  من  كان  الكلمات،  من  العديد 
الرئيس المشترك للمجلس االجتماعي األرمني 
عماد تتريان قال فيها »في كل المجتمعات لم 
تتواجد الحضارة لوال اللغة، نسعى اليوم ألن 
من  أعوام   ١٠٧ بعد  الحرية،  شمس  تسطع 
بكل  وسنسعى  العثمانيين،  أيدي  على  اإلبادة 
دورات  عبر  جديد  من  اللغة  إلحياء  الجهود 

تدريبية في اللغة األرمنية«.
اللغة  نعلم  »بدأنا  بالقول:  تتريان  وأشار 

في  األرمني  لشعبنا  اللغة  لتعليم  األرمنية، 
الشتات، لنبني إنسان مثقف وديمقراطي«.

ومن جانبها تحدثت عضوة المجلس االجتماعي 
»بعد  قالت  حيث  اردميان  لوسين  األرمني 
الدولة  يد  األرمن على  الجماعية بحق  اإلبادة 
األرمني  شعبنا  نهنئ  اليوم  العثمانية،  الفاشية 
نثبت  فباللغة  وإحيائها،  األرمنية  اللغة  بعودة 
تراثنا وقوميتنا، ونرفض سياسة دولة االحتالل 
التركي التي تريد القضاء على ثقافتنا، ناموا يا 

أجدادنا فأحفاد األرمن سينتقمون لكم من أعداء 
األرمن«.

في  األرمنية  المرأة  التحاد  الناطقة  ألقت  كما 
شمال وشرق سوريا أناهيد قصبيان كلمة قالت 
فيها: »باسم اتحاد المرأة األرمنية نبارك تخريج 
للشتات  األرمنية  اللغة  تعليم  كوادر  من  دفعة 
األرمن  مجلس  مع  سنسعى  وإننا  األرمني، 
على جمع الشتات األرمني وضمه إلى العائلة 
األرمنية، ونحن جزء من ثورة شمال وشرق 
المنطقة  عن  للدفاع  سوياً  وسنعمل  سوريا، 
على مختلف الصعد ضد جميع الهجمات التي 
االحتالل  دولة  رأسها  وعلى  المنطقة  تواجه 
الفاشية التركية، نحن أحفاد اإلبادة بكل فخر، 
سنكون  ألجدادنا،  االنتقام  حتى  وسنستمر 
حتى  المنطقة  في  المكونات  جميع  جانب  إلى 

الوصول الى أمة ديمقراطية«.
ومن ثم قدمت فرقة آرارات عرضاً مسرحياً 
حول معاناة األرمن لفقدانهم التعلم بلغتهم في 
كشروق  جديد  من  إحيائها  وإعادة  المدارس، 
بتقديم  الحفلة  وانتهت  ُمظلم,  ليٍل  عِقَب  شمٍس 

الشهادات للمتخرجين من الدورة.

مركز األخبارـ اختُتمت يوم الجمعة 16-
9-2022 الدورة الثالثة لمسابقة »كاتب 
بتوزيع  باألطفال  الخاصة  المستقبل« 
وذلك  الفائزين،  األطفال  على  الجوائز 
الثقافة في  خالل احتفالية نظمتها هيئة 
الثالثة  الدورة  نهاية  في  الجزيرة  إقليم 
الخاصة  المستقبل«  »كاتب  لمسابقة 
باألطفال، في مركز محمد شيخو للثقافة 

والفن في مدينة قامشلو.

وحضر االحتفالية العشرات من األطفال 
موسيقية  فرق  إلى  باإلضافة  وذويهم، 
في  الثقافة  هيئة  عضو  وألقى  لألطفال، 
إقليم الجزيرة عبد المجيد خلف كلمة هنأ 
فيها األطفال الفائزين، وأكد أن القصص 

ر  تُبّشِ المشاركين  األطفال  كتبها  التي 
بمستقبل مزهر لألطفال.

الجوائز  بتوزيع  االحتفالية  واستمرت 
المراتب  في  الفائزين  األطفال  على 
الثالثة األولى باللغتين الكردية والعربية، 
هدايا رمزية على  توزيع  إلى  باإلضافة 

جميع األطفال المشاركين في المسابقة.
المستقبل«  »كاتب  مسابقة  ونُظمت 
الجزيرة  إقليم  في  الثقافة  هيئة  برعاية 
شعار  تحت   2٠2٠ عام  مرة  ألول 
»براعم اليوم أشجار المستقبل« يشارك 
سنوات   ١٠ عمر  من  األطفال  فيها 
وحتى عمر ١8 سنة مقسمين على فئتين 

عمريتين وباللغتين العربية والكردية.
وكالة أنباء هاوار

تخريج أول دفعة من كوادر تعليم 
»اللغة األرمنية« 

اختتام مسابقة 
»كاتب المستقبل« وتوزيع 

الجوائز على الفائزين

عدسة : حسام الدخيل
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مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /455٠/ لعام 

2٠22م
على السيد: أيمن علي حسين الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي إبراهيم الخلف, بطلب: تثبيت 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /4544/ لعام 
2٠22م

على السيد: أحمد طه طه الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عماد حسن الفارس, بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /١38/ لعام 2٠22م
على السيد: أحمد محو بن نعسان  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج غرفة١ الواقع في 2٠22/9/26م

للنظر بالدعوى األساس /4١١9/ المقامة 
عليك من قبل: فردون السليمان بن محمد

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

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /١368/ لعام 2٠22م

على السيد: أحمد مسلم بن خالد- أمل نور 
الدين بنت محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /١٠42/ المقامة 

عليك من قبل: سعد اللذيذ بن نوري 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /36٠٠/ لعام 

2٠22م 
على السيد: أسامة محمود الهويدي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد هويدي العلو, بطلب: بيع سيارة   

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١٧66/ لعام 

2٠22م
على السيد: إسماعيل علي السعيد الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: بشير حمدو الحسين , بطلب: تثبيت 

عقد سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /2464/ لعام 2٠22م
على السيد: بكر حماجو بن مصطفى  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج غرفة2 الواقع في 2٠22/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /2358/ المقامة 
عليك من قبل: خالد دياب بن رجب

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

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

مذكرة دعوى

بالغ رقم /2١/ لعام 2٠22م
على السيد:  بوزان الحسين بن تمام الخليل  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج غرفة١ الواقع في 2٠22/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /9١٧/ المقامة عليك 

من قبل: علي الخلف الحاج بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /٧93/ لعام 2٠22 

م
على السيد: جابر الخلف الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: إسماعيل النافع, بطلب: بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

.............................
مذكرة: دعوى

في الدعوى رقم أساس236٠ لعام 2٠22م 
المتكونة بين الجهة المدعية: جورية الموسى 

والجهة المدعى عليها: موسى عبد هللا المدي                     
بدعوى: طالق تاريخ الجلسة 2٠22/9/26م  

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /3٠64/ لعام  2٠22م

على السيد: حازم حالق بن مصطفى  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج غرفة2 الواقع في 2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /١5١8/ المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم عبد هللا إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس/3432/ لعام 
2٠22م

على السيد: حسان محمد العبد هللا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عيسى محمود كعود, بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /29/ لعام 2٠22م
على السيد: حسن العمي بن أحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /9١2/ المقامة عليك 
من قبل: حسن الشمالي الطياس بن صبحي 

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

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /2٠٧2/ لعام 2٠22م
على السيد: حسن حسين العفن  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /١2١6/ المقامة 

عليك من قبل: محمد الفارس بن عزيز
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4423/ لعام 

2٠22م
على السيد: حسن محمود األحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عطاهلل محمود كعود, بطلب: تثبيت 

عقد سيارة   

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /3٠85/ لعام 2٠22 م

على السيد:  حسين الحمدوش بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /2288/ المقامة 
عليك من قبل: شحادة المحمد بن داعور 

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/296/ لعام 2٠22م
على السيد: حسين الهفي بن محمد الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: علي صايل بن حسين, بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /33٠١/ لعام 
2٠22م

على السيد: حكمت رجوب بن حسين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في 2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد النعسان, بطلب: 

تثبيت عقد سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /34٠2/ لعام 
2٠22 م

على السيد: حمد عساف الثالج  الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: صالح العاروك , بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس/2962/ لعام 
2٠22م

على السيد: خضر الكريم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حسين حماوي, بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /23٧8/ لعام 
2٠22م

على السيد: خطاب العمو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: جيهان العبد, بطلب:  تفريق ونفقة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /329٧/ لعام 
2٠22م

على السيد: خلف الظاهر بن أحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: علي الخليف العثمان, بطلب: تثبيت 
عقد سيارة   

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2684/ لعام 

2٠22 م
على السيد: خلف الكدرو الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: موسى الجمعة, بطلب  تثبيت بيع 

سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /4895/ لعام 2٠22م
على السيد: رانية بكور بنت أحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج غرفة١ الواقع في 2٠22/9/2٧م

للنظر بالدعوى األساس /369١/ المقامة 
عليك من قبل: جراد الجراد بن مصطفى

بطلب: تثبيت طالق  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4534/ لعام 

2٠22م
على السيد: رشاد إسماعيل المسلم  الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 

في 2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي مصطفى المصطفى, بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

.........................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/4538/ لعام 
2٠22م

على السيد: رضوان جيشو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عبد الغني ع, بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /3٧26/ لعام 
2٠22م

على السيد: رضوان محمد عبيد الوعد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في 2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: مضر مطر الحسين, 

بطلب: بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس/226٠/ لعام 
2٠22م

على السيد: رفعت عمر بن خليل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: أحمد محمد 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 /2846/ لعام 

2٠22م
على السيد: رمضان مصطفى األحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في 2٠22/9/2١م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عمر جمعة علي, بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس/445١/ لعام 
2٠22م

على السيد: سطام حاجي محمود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: خالد جمعة شاوي, بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس/3٠٠4/ لعام 
2٠22م

على السيد: سعد أحمد االحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي موسى الخلف, بطلب: تثبيت 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /36١4/ لعام 
2٠22م

على السيد: سعيد عبد الجبار الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: علي مبارك البرجس, بطلب: تثبيت 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /349١/ لعام 
2٠22م

على السيد: سلوم العبد هللا بن حمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: مصطفى إبراهيم الصالح, بطلب: 

تثبيت بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /45٠١/ لعام 
2٠22م

على السيد: سليمان عبد الرحمن إبراهيم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 

الواقع في 2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد إبراهيم عبد هللا, 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم أساس2١55 لعام 2٠22م 
المتكونة بين الجهة المدعية: سوزان خضر 

الخضر 
والجهة المدعى عليها: خالد حسن العيط                     

بدعوى: تفريق  تاريخ الجلسة 2٠22/9/26م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

بالغ رقم /١394/ لعام 2٠22م
على السيد: شيروان حمود بن شكري  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /١652/ المقامة 

عليك من قبل: حسين الحسينو بن محمد كمال
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /١959/ لعام 2٠22 م

على السيد: صالح خلف علي العبد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /١496/ المقامة 

عليك من قبل: رسالن شيخو بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2265/ لعام 

2٠22م
على السيد: صدام بوزان طحان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: إبراهيم العمري, بطلب: تثبيت 
عقد سيارة   

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /59/ لعام 2٠22

على السيد: عامر مدراتي بن رياض  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة ١في من يوم الخميس 

2٠22/9/١9م
للنظر بالدعوى األساس /4٠29/ المقامة 

عليك من قبل: خالد العلي بن جاسم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /29٠4/ لعام 

2٠22م
على السيد: عايض العاير الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: صبحي الجمعة, بطلب: تثبيت عقد 

سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

بالغ رقم /١٧/ لعام 2٠22 م
على السيد: عبد الجواد جاسم كلش  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة ١ الواقع في  

2٠22/9/2١م
للنظر بالدعوى األساس /382٧/ المقامة 
عليك من قبل: نزهة الكردي بنت نعسان

بطلب: تثبيت طالق  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

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

مذكرة: إنذار بواسطة الكاتب بالعدل                   
بالغ رقم /2٠٠/  في الملف التنفيذي رقم 

/64/لعام 2٠22م
المنذر: عبد الرحمن القدور بن إبراهيم

الُمنذر إليه : أحمد المرعي بن عبد الرحيم
قد تقدم المنذر بطلب عزلة عن الوكالة 

/2٠22/6٧ أمام الكاتب بالعدل في منبج وقد 
تم قبول طلبه وذلك بتاريخ ١١/9/ 2٠22

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

في الدعوى رقم األساس /2232/ لعام 
2٠22م 

على السيد: عبد القادر محمود الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خالد درويش, بطلب:  بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 آفة ما
 يسمى
 عمليات
 التجميل

 تهدد حياة
المرأة

َّقت  تطر كثيراً،  بطويلٍة  ليست  فترٍة  منذ 
جريدتكم  في  لي  اخملصصة  الزاوية  في 
ما  وهو  للغاية،  مهمٍّ  ملوضوٍع  املوقرة، 
يسمى عمليات التجميل، ومناسبة كتابة 
املقال أنداك، كان بسبب صدفٍة جمعتني 
طبيب  بعيادة  العمر،  مقتبل  في  بشابة 
وهي  واحلنجرة،  األذن  مجال  في  أخصائي 
ألنفها،  جتميٍل  عملية  إلجراء  عليه  تلّح 
إقناعها  إال أن الطبيب كان يحاول جاهداً 
بعدم القيام بذلك، كان للحادثة أثرٌ كبير 
َّرت حينها الكتابة عنها، بيد أن  علّي، لذا قر
مناسبة كتابة هذا املقال عن هذا املوضوع 
عمليات  كثرة  بسبب  فهي  أخرى،  مرّةً 
التجميل في الفترة األخيرة، والتي حتّولت 
املرأة  بصحة  وتضر  اجملتمع  تهّدد  آفٍة  إلى 
لدرجة أنها قد تشكل خطراً على حياتها. 
في  جاهداً  يحاول  الرأسمالي  فالنظام 
الوقت الراهن، استغالل املرأة بشتى الطرق 
والوسائل، التي تخدم سياسته ومصاحله، 
يشاء  كما  استخدامها  على  يعمل  إذ 
ومتى يشاء، وخاصة جسدها، ومن اجلوانب 
خاللها  من  واستطاع  استغلها  التي 
»عمليات  النفاذ إلى املرأة، هذه العمليات 
التجميل« التي تتم حتت مسمى اجلمال، 
على  خطراً  تشكل  حقيقة  ولكنها 
حياتها وحرجاً لها في مجتمعها، بعد أن 
السكاكني،  رحمة  حتت  جسدها  وضعت 
ليتمزق يومياً إرباً إرباً بيد الرجال، كل ذلك 
يتم  الذي  هذا  جمال  وأي  اجلمال،  بداعي 
بهذه املمارسات الالإنسانية والالأخالقية، 
وهويتها  إنسانيتها،  من  املرأة  جترد  حيث 
فكرها،  على  ويُقضى  كيانها  ويدمر 
فيها  يتم  ال  بعمليات  وجوهرها،  وروحها 
إعادة  تتم  بل  فحسب،  وجهها  تغيير 
ما  أيضاً،  وأوضاعها  سلوكها  هيكلة 
كما  فيها  يتحكمون  آلة  منها  يجعل 
يخضعن  اللواتي  فالنساء  لهم.    يحلو 
التجميل  للعمليات  مستمر  بشكل 
هذه، يواجهن العديد من األمراض املزمنة 
االضطرابات  إلى  إضافًة  واملستعصية، 
اخلصوص  هذا  في  والالفت  النفسية، 
النساء  يشجعون  من  هم  الرجال،  أن 
ويدعونهن للقيام بهذه العمليات بشكل 
جناحها  نسبة  كانت  وإن  حتى  متواصل، 
بعمليات  سمعنا  ما  وكثيراً  ضئيلة، 
كانت  بحياة جميالت.  املرأة  أودت  جمال، 
الضحية األولى واألخيرة، بعد أن مت جتريدها 
عليها  ليلتبس  احلرة،  وإرادتها  فكرها،  من 
األمر وتقدم على عمليات كهذه، ال سيما 
احلرية  هو  هذا  أن  يعتقدن  بعضهن  وأن 
بذواتهن  االهتمام  بهدف  وأنهن  احلقيقة، 
أنهن  مدركات  غير  وهن  بذلك،  يقمن 
وأنه  ونفسياً،  جسدياً  للذبح  يتعرضن 
فاجلميع  اجملتمع.  في  االحترام  يفقدهن 
ينظر إليهن بعني خفيفة بطريقٍة مهينة 
أرباحاً  تدرّ  سلعة  إلى  لتتحول  ومزرية؛ 
ولدرء  فقط.  الرأسماليني  املنتهزين  على 
يكون  أن  يجب  جميعاً  النساء  عن  اخلطر 
للحركات النسائية اخملتصة بقضايا املرأة 
في  وفّعالة  مشتركة،  تعليمية  سياسة 
اجملتمع،  في  النساء  لتوعية  اجملال،  هذا 
وإظهار املسار الصحيح لهن، وأن املرأة في 
الكثير من األوقات، ليست بحاجة ملثل هذه 
العمليات، إال أنه ونتيجة متابعة املشاهير 
أهمية  تولي  التي  الفنية،  والشخصيات 
بالغة لهذا األمر، يراودها شعور التغيير... 
إذاً على جميع اجلهات املعنية، وضع برامج 
الظاهرة،  من  للحد  وتوعوية  تثقيفية، 
التي باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة 
واتخاذ  الشرقية،  مجتمعاتنا  في  النساء 
مبدأ اجلمال ليس جمال املظهر والشكل، 
أردنا  ما  إذا  هذا  والفكر،  العقل  إمنا جمال 
القضاء بشكل نهائي على آفة ما يسمى 

بعمليات التجميل.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

سيلفا االبراهيم

روناهي...  المقاتلة 
ربيع العمر في رحلة مع خريف الوطن

ران  كانت االبتسامة تعلو وجهها، وعيناها تُصدِّ
لم  أنها  لو  كما  فيهما،  يحدق  من  لكل  التفاؤل 
الوجه،  هذا  كأن  أو  يوماً...  الحزن  تبصر 
الذي  بالواقع،  االعتراف  يأبيان  العيون  وتلك 
يحاصرهما... لها جسد غزالة رشيق، وجمال 
الفراشة، وابتسامة ساحرة تدهش الصقور في 

السماء. 
المقاومة، مدينة  ابنة عامودا  إنها »روناهي« 
اسمها،  من  وافٌر  حٌظ  لها  كان  التي  السينما، 
فكانت نوراً سطع من أعماق عامودا، روناهي 
تمد  التي  الشجاعة،  من  روحها  تشربت  التي 
تلك المدينة بها أهلها األبطال، لتكون هي راية 
النصر رغم المؤامرات كلها، وتأخذ القوة من 
لم تسلم  التي  خصوصية مدينتها، والدسائس، 

منها. 
صديقتي روناهي... صاحبة العينين العسليتين، 
قبعتها  تحت  من  الثائرة  شعرها  خصالت 
صورة  األيسر  كتفها  وعلى  الرياح،  تراقص 
األيمن  الكتف  وعلى  جودي،  جيالن  الشهيدة 

صديقها الغالي، سالح كالشنكوف. 
تقودها  التي  النضالية،  مسيرتها  يحاكي  كتف 
جيالن جودي، ورفاقها الشهداء، من أجل بناء 
نفسه  يحمي  ُحر،  ديمقراطّي  أخالقّيٍ  مجتمع 
يترجم  وكتف  والشبيبة،  المرأة  بريادة  بنفسه 

األقوال أفعاالً. 
الشهداء  وال  وطنها،  تحمل  روناهي  تكن  لم 
أو  اليوم،  أهل  يفعل  كما  فقط،  شفتيها  على 
غيرها،  وتُلقن  التضحية،  عن  وطنيات  تطلق 
وتنسى نفسها، بل كانت تحمل الوطن، وعهدها 
للشهداء في قلبها، وآيات التضحية والنضال، 
كانت جلية في كل شيء، تقوم به حتى تعابير 

وجهها. 
وهي  عمرها،  ربيع  في  أشاهده  كنت  ما  هذا 
شامخة في حديقة الوطن، تناضل من أجل أن 

تسوق شجرة الحرية ببحر تضحياتها. 
ابتسامتها؛  وأوثق  كاميرتي،  أحمل  كنت 
األحزان  تطرق  حينما  القوة،  منها  ألستمد 
أشعة  تحت  تنتظر  كانت هي  فيما  قلبي،  باب 
في  حي  أهالي  اجتماع  الحارقة،  الشمس 
السياسية  األحداث  آخر  لتقييم  منبج،  مدينة 
المنطقة،  على  التركية  التهديدات  ظل  في 
ضرورة  على  لهم  وتشدد  قلوبهم،  وتطمئن 
حماية المدينة، ارتوى كل شبر من ترابها بدم 
الشهداء،  لتضحيات  أهالً  يكونوا  وأن  شهيد، 
بها  تنعم  التي  المكتسبات،  على  ويحافظوا 
درعاً  كانت  التي  تضحياتهم،  بفضل  المنطقة 

يحمي الشعب والمدينة. 
تعالت ضحكاتها عندما رأت عدسة كاميرتي، 
تحنط تلك اللحظات الجميلة، إذ كانت السعادة 
مواقف  تحدث زمالئها عن  قلبها، وهي  تمأل 
فجأة،  نحوي  التفتت  معهم،  حدثت  طريفة 

ولفتني بذراعيها، وقالت بلهجة محببة: 
-أنتو اإلعالميين ما عم تقعدو عاقلين.

ضحكُت وقلت لها: -وأنتنَّ معشر المقاتالت، 
في  السعادة  تبثَن  بكّن،  إعجابنا  عن  تكففَن  ال 
التي  والمخاطر  الضغوطات،  رغم  قلوبنا، 

تواجهنها. 
أن  الطبيعي  فمن  حياة«  »المقاومة  شعارنا   -
تجدينا نضحك، ونحن في خنادق الحرب، هذه 

فلسفة حياتنا.

روحكّن،  تعكسها  التي  فلسفتكنَّ  بجمالية   -  
، وهذا ليس ذنبي. تتجه عدستي إليكنَّ

أحد  ال  أنت،  -مشكلجية  وقالت:  ضحكت، 
يغلبك في الحديث.

لساعات  دام  الذي  اجتماعهنَّ  انتهى  أن  بعد 
االجتماع  وأين  -متى،  سألتها:  متواصلة، 

القادم؟ 
 ضحكت وقالت:

 الصحفيون أسئلتهم ال تنتهي، ال أعلم، يمكنك 
االستفسار من زميلتي؛ ألن هذا آخر اجتماع 

أعقده. 
- لماذا آخر اجتماع؟ 

سيكون  الذي  التدريب،  إلى  للذهاب  أستعد   -
مغلقاً، ومدته ستة أشهر.

التوفيق  لك  أتمنى  - حسناً. موفقة عزيزتي،   
ودوام النجاح والنصر، سنفتقدك جداً. 

- أنا أيضاً سأفتقدكم.
بأني سألتحق   لكن في الحقيقة أنا سعيدة جداً 
سروري  دواعي  فمن  العسكرية،  باألكاديمية 
أن أمارس التدريب ألنه شيء مهم في حياتنا، 
ويعدّ كالماء، والغذاء الضروري لنا؛ لنستطيع 
الرياديين  ونكون  العدو،  من  مجتمعنا  حماية 
المرأة على وجه  بواقعه عامة، وواقع  للرقي 

الخصوص. 
بحضٍن  ودعتني  حينما  بيننا،  لقاء  آخر  كان 
به  يحيطون  الذي  األمان،  كدفء  دافئ، 

المدنية، وبأهلها. 
كلما رأيت المقاتالت، كنت أرى مالمحها في 
أذهب  دائماً، عندما  لذاكرتي  تعود   ، وجوههنَّ

إلى المقاتالت
اللواتي  الريادية،  الشخصيات  أشاهد  عندما 

يأخذن القرار في المواقف الحاسمة.
بيننا،  لقاء  آخر  بعد مرور عام ونصف على 
كان ال بد من صدفة تجمعنا، لربما ليست كما 
القدر ضرب موعداً  أن  يبدو  لكن  نتمنى،  كنا 

إحدى  في  بك  -ألتعثر  كالعادة  علمي  -دون 
ال  لحساب  ستوري  على  بوك،  الفيس  أزقة 

يحمل اسمك حتى. 
بخضم  ولهاثنا  بيننا،  الجغرافيا  فرقت  أن  منذ 
بعضنا...  عن  شيئاً  نعرف  نعد  لم  العمل، 
لك  رأيت صورة  عندما  اليوم  ذلك  جاء  حتى 
وبجانبك  ألحدهم،  ميالد  حفلة  أجواء  وسط 
فتاة جميلة، وأنتنَّ تضحكنَّ في صورة تجعل 
المرء يبتسم رغماً عنه... ودون تفكير، وتحت 
نار الشوق، التي أضرمتها فّي تينك العينين، 

أرسلت لك رسالة رداً على قصتك: 
-يا للسعادة أين أنِت؟ 

- من؟
أال  الشك،  انتابني  أكون؟  من  سألتني  عندما   
يكون هذا الحساب، الذي ال يحمل غير اسمك 
حسابك حقاً، فقد يكون لصديقتك في الصورة، 
وألقطع الشك باليقين سألت: -ألسِت روناهي؟

 - بلى، من أنت؟
عرفتك  العشاق  ولهفة  كله،  الكون  وبسعادة   
من  حماساً  أقلَّ  ردها  يكن  ولم  نفسي،  على 

ردي.
بعد معرفة كل منا أخبار األخرى، واالطمئنان 

عليها، سألتها كمن يسأل عن كنز: 
- أين أنِت اآلن؟ - أنا في المنزل.

الثائرة،  روحها  أعرف  ألني  بردها،  تفاجأت 

بل  كاآلخرين،  واحد  مكاناً  في  تقبع  ال  التي 
دائماً تتوق للتحليق في عنان السماء، صفعت 
تكون  قد  مستحيل  وقلت:  التافهة....  ظنوني 
عنها،  غيابها  طال  التي  لعائلتها،  زيارة  في 
متاعه  والدها  حمل  أن  بعد  ووالدتها،  إخوتها 
من الحسنات، والخير، الذي يشهد له القاصي 

والداني، وذهب للقاء ربه شهيداً.
شرق  شمال  في  النضال  هذا  بعد  من  بد  ال 
تشتاق  أن  والتدريب،  واألكاديميات،  سوريا، 

لزيارة عائلتها. 
مع  حواري  قاطعت  تساؤالتي  خضم  وفي 

الهواجس والوساوس برسالة:
- وأنا مصابة حالية! 

- أووو كيف؟ ومتى أصبِت؟
لي  أرسلت  األرسال،  زر  أضغط  أن  قبل   
صورة لها، صعقني منظرها... كاد الهاتف أن 

يقع من يدي، وأنا أنظر إليها.
وبتنهيدة مريرة مني، سألتني صديقتي جيان، 

التي كانت ضيفتي حينها في المنزل:
 - ما الخطب؟

 أردت أن أجيبها لكن الصدمة ربطت لساني 
في تلك اللحظة.

الخطب؟  ما  مجدداً:  سؤالها  صديقتي  أعادت 
ماذا حدث؟

ولعثمت  لساني،  التي ربطت  الصورة  أريتها 
كالمي، الذي لم يكن بمقدوره وصف الموقف..
قالت صديقتي جيان، منذ أكثر من شهر عندما 
كنت مريضة في المستشفى، رأيتها في السرير 
الذي كان بجانبي، كانت تئن من الوجع، لكنها 
كانت تبتسم وتدعي الالمباالة، لكن الوجع كان 

قد وصل معها حد النخاع.
في تلك الصورة، كانت ترتدي قبعة مزركشة 
يداعب وجهها،  العسكرية، وشعرها  باأللوان 
وتلك االبتسامة، التي كانت تتحدى قسوة هذا 
على  تزال  ال  عليه  الجاثم  والحزن  العالم، 
وفي  بيضاء،  بلوزة  ترتدي  وكانت  عهدها... 
APO، وكأنها  القائد  بها صورة  عنقها قالدة 

تخبر الجميع قائلة:
اليوم  أنا  وها  قائدي،  مع  إني على عهدي،   -
أتربع فوق كرسيٍ متحرك بساق واحدة، بعد 
لغير  حقوقاً  تعدّ  التي  أحالمنا  الطغاة  أن غزا 
شعبنا... وقسمتها ألربعة أقسام، التهمت تركيا 

كما التهمت ساقي. 
قبل،  القائد  قال  كما  الحية،  الشهيدة  أنا  اليوم 
الرفاق  بأن  الوجود:  هذا  على  عيني  أفتح  أن 
الجرحى هم الشهداء األحياء... نعم يا قائدي، 
اليوم  جسدي،  على  شهادتي  أحمل  أنا  اليوم 
أن  بعد  بنهجك،  ارتباطي  جسدي يحكي مدى 
أن  العالم  أخبر  أن  والوصف،  التعبير  خانني 
فكر قائدي يستحق التضحية بالروح وبالجسد، 
فأنا من ضحى بساقه ليسير شعبي اليوم على 

أرض روج آفا بحرية. 
بعد أن قرأت هذه التفاصيل كلها، واالبتسامة، 
المرتسمة  تعلو وجنتها، والصدمة  التي كانت 
في جلستها بساق واحدة.                         

أخبرتها:
الذي  المشهد،  إلي من هذا  الموت أحب  - إن 

أراِك به عزيزتي؟
- نعم يا عزيزتي هذا ما حصل، الجميع انصدم 

بما حدث معي.
- كيف حدث ذلك؟ ومتى؟ وأين؟ 

مدينة  في  مسيرة  تركية  طائرة  استهدفتنا   -
أربعة  منذ  السيارة  في  كنا  عندما  عامودا، 
أشهر، وعدت منذ أيام من مستشفى في دمشق 

كنت أتلقى العالج هناك.
 - فليمت العدو أمام عظمتكم، أتمنى لك الشفاء 

يا عزيزتي. - أشكرك.
بها،  الخاص  رقمها  أخذت  أن  بعد  ودعتها 

وشيعتني بابتسامة، وصوت ملؤه الحنان. 
في  حل  الذي  والبالء  األحزان  ترى  عندما 
وطني... ترى جروح ومآسي العالم تافهة أمام 
حزنهم، ومقاومتهم واالنكسار الذي ال يعرف 

طريقاً إلى قلوبهم. 
سبحان واضع الصبر في قلوب عباده، وكأن 

صبرها يفوق الصبر ذاته.
أنه  صدمة،  صدمتي  فوق  زاد  الذي  األمر 
عندما استهدفتهم الطائرة كانت تستعد لتشارك 
في مراسيم تشيع رفاق دربها، الذين استشهدوا 
لم  الوداع  حتى  نعم  داعش،  محاربة  أثناء 
يخلص لها، حتى اللقاء األخير مع أصدقائها لم 
يكتمل، لقد ودعت ساقاها بين لحظة وغمضة 
عين، بين مقاومة بدأت في سري كانيه، وكادوا 
أن ينهوها على طريق عامود، لكن هيهات، ال 

تزال االبتسامة تعلو، وجنتيها وتقول:
-  مهر قضيتنا غالي الثمن، وربما المعـركة 
ليست سهلة ، لكنـني لن أرفـع رايـة االستسالم. 
في تلك الليلة، التي عرفت بها، ما حل بِك في 
غيابي، طار النوم من عيني، وراحتا تسامران 
نقاء  قلبك،  جمال  عن  عنك،  بحثاً  النجوم، 
هذا  في  نادراً  بات  الذي  شخصك،  وروحك، 
تذيب  والحزن  الصدمة،  دموع  كانت  الزمن، 
حبر  وأفرغت  قلمي،  أمسكت  حتى  قلبي... 
تفاصيلك على الورق، تلك التفاصيل، التي لم 
زادي،  وكانت  الفراق،  رغم  لحظة  تغادرني 

ومالذي.
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بأنها  تسميتها،  يمكن  ال  االستهدافات،  هذه 
محاوالت لتغيير قواعد االشتباك، فتغيير هذه 
بمدارس األطفال، والمراكز  القواعد، ال يمر 
دولة  أن  إال  الرياضة،  والمالعب  الفنية، 
الشعواء  التركي، وفي إطار حربها  االحتالل 
المرافق  استباحت  سوريا  وشرق  شمال  ضد 
المدارس  فاستهدفت  كلها،  الذكر  اآلنفة 
الطالب،  واغتالت  العسكرية،  النقاط  قبل 
وقصفت  العسكريين،  القادة  قبل  والطالبات 
التجمعات الرياضية قبل التجمعات العسكرية 
المحتل  هدف  أن  على  واضحة،  إشارة  في 
يحرق  عشوائي  تدمير  التدمير،  هو  التركي، 

الشجر، والحجر.
التركي  المحتل  ارتكبها  مجزرة  أحدث  وفي 
لتعليم  لمدرسة  استهدافه  كان  الطفولة،  بحق 
مقاطعة  قرى  إحدى  في  والموسيقا  الفنون 
خمسة  استشهاد  المجزرة  عن  فنتج  الحسكة، 
أطفال من الطلبة، الذين كانوا يتلقون التدريب 

الفني في تلك المدرسة.
الشهيدة  كانت  الخمسة،  الشهداء  ضمن  ومن 
ربيعاً،  عشر  ستة  رمضان(، صاحبة  )سالفا 
بتلك  التحقت  والتي  الدرباسية،  ناحية  ابنة 
في  الكبير  شغفها  ذلك  إلى  يدفعها  المدرسة، 
تعلم عدة فنون، حيث أنها كانت تهوى العزف 
قد برعت في هذه  والغناء، وكانت  والتمثيل، 
الجوانب كلها، إضافة إلى محاوالتها المتكررة 

في كتابة الخواطر والقصائد الشعرية.
)سالفا  للشهيدة  الفنية  األعمال  آخر  كان  وقد 
رمضان(، هي مشاركتها في الفلم السينمائي، 
كان  والذي   ،2٠١5 عام  في  عرض  الذي 

ظل  في  كوباني  أطفال  معاناة  عن  يتحدث 
الهجمات الوحشية، التي تعرضت لها المقاطعة 
على يد مرتزقة داعش في عام 2٠١3، وكانت 
زري،  الطفلة  دور  سالفا  الشهيدة  لعبت  قد 
داعش،  مرتزقة  من هجمات  الناجيات  إحدى 

حيث تروي قصتها مع المرتزقة.
األعوام الست عشر من عمرها، كانت كافية 
لتتعلم الكثير من الفنون واللغات، فهي الطفلة 
الموهوبة، والموسيقية البارعة، وهاوية اتقان 
لن  الذي  المستقبل،  إعالمية  وكذلك  اللغات، 

تبرصه.
الطفلة  عائلة  بزيارة  قامت  روناهي  صحيفتنا 
ذويها  مع  والتقت  رمضان(،  )سالفا  الشهيدة 
المعجزة،  الطفلة  هذه  مراحل  عن  فحدثونا 
والتي طالتها يد إرهاب دولة االحتالل التركي، 
مانعة إياها من الوصول إلى تحقيق أهدافها في 

الحياة.

الطفلة الكبرية

الشهيدة  والدة  رمضان(  )رمزية  تحدثت 
كانت  سالفا  »الشهيدة  قائلة:  لصحيفتنا  سالفا 
أصغر أوالدي، ومنذ طفولتها كان لديها شيء 
فقد  العمر،  في  أقرانها  عن  ومتميز  مختلف، 
وكانت  والبحث،  التعلم  بحب  تتميز  كانت 
تحاول البحث في مواضيع أكبر من عمرها، 
حيث وصل بها الحال، ألن تردد دائماً سؤالها 
عن سبب وجودنا في هذه الحياة، وماذا علينا 
دوراً  نلعب  أن  يمكن  وكيف  فيها،  نفعل  أن 

فعاالً فيها؟
ذهنها،  في  تدور  كانت  كلها،  األسئلة  هذه   
ولم تقف عند حد معين من األسئلة، بل كانت 
تسعى دائماً للبحث عن إجابات ألسلتها هذه«.

وأضافت: »منذ صغرها كانت الشهيدة سالفا 
والعزف  الغناء،  تعلمت  فقد  التعلم،  تهوى 
إضافة  لغات،  عدة  تعلمت  وكذلك  والتمثيل، 
تكن  فلم  ذاتها،  لتطوير  تسعى  كانت  إنها  إلى 
التعلم، بل إنها  تتوقف عند مستوى معين من 

أنها  حيث  المزيد،  لتتعلم  دائماً  تسعى  كانت 
مهنة  لتعلم  تسعى  كانت  األخيرة،  اآلونة  في 
تقارير إعالمية من  تعد  اإلعالم، حيث كانت 
خالل هاتفها النقال في المنزل، وكانت تجري 
أن  يجب  تقول  وكانت  لقاءات صحفية،  معنا 
أستطيع  لكي  اإلعالمي؛  الظهور  كيفية  اتعلم 
النجاح في هذا المجال، وكانت قد التحقت بهذه 
المدرسة لتحقيق هذه الغاية، إال أن يد إرهاب 

الدولة التركية منعتها من ذلك«. 
»يجب  حديثها:  سالفا  الشهيدة  والدة  اختتمت 
أال يهدر حقوق أطفالنا، على المجتمع الدولي 
يتحرك،  أن  يجب  األيدي،  مكتوف  يبقى  أال 
ويضع حداً إلرهاب الدولة التركية، فإذا كنت 
قد فقدُت فلذة كبدي اليوم، فبالتأكيد ال أريد أن 

تفقد أي أم أخرى فلذات كبدها«.

إعالء شأن الفن

من جانبه تحدث لصحيفتنا والد الشهيدة سالفا 
) آزاد رمضان(: »كانت الشهيدة سالفا تحاول 
لذلك  األمام،  إلى  الكردي  الفن  تدفع  أن  دائماً 
التحقت منذ صغرها بالعديد من مراكز الفن، 
كما أنها انضمت إلى العديد من الفرق الفنية، 
وكل ذلك في إطار الثورة، حيث كانت تؤمن 
بأن الفن سيساعد بشكل كبير في إنجاح ثورة 
شمال وشرق سوريا، لذلك فقد أولت اهتماماً 
جميعها،  مجاالته  في  الكردي  بالفن  كبيراً 
الفنية  الدورات  من  بالكثير  تلتحق  كانت  فقد 

التدريبية«.

لم نقف في وجه  بالقول: »نحن كعائلة  وتابع 
الشهيدة سالفا، بل على العكس تماماً كنا دائماً 
داعمين لها، وكنا نشجعها في خطواتها كلها، 
ألننا على يقين بأن الطريق، الذي سلكته ابنتنا 
هو الطريق الصحيح، ولكي نبني وطننا، ال بد 
لتقديم  لنا أن نضحي، ونحن كعائلة مستعدين 
وال  شعبنا،  حرية  سبيل  في  والمزيد  المزيد، 
الغاية  هذه  سبيل  في  بشيء  نبخل  أن  يمكن 

النبيلة«.
رمضان(  )آزاد  سالفا  الشهيدة  والد  واختتم 
محاربتنا  في  مستمر  عدونا  »لطالما  كالمه: 
المقاومة  هذه  مقاومته،  في  مستمرون  نحن 
التي تمتد جذورها إلى أكثر من ثالثة عقود، 
والتي أثبتت للعالم وللعدو، بأن هذا الشعب ال 
يمكن أن يرضخ لغير إرادته، والعدو ال يمكن 
أن يثنينا عن هدفنا في الحرية، والتخلص من 

االستبداد«.

الخيم،  رؤية  عند  ـ  سيبان  جودي  الشهباء/ 
التي يسكنها مهجرو مقاطعة عفرين المحتلة 
في مخيم سردم، أول ما يلفت األنظار اللون 
بالخيم،  المحيط  الطاغي،  المتوهج  األخضر 
المزروعة  واألزهار  األشجار،  تزينها  التي 

المتنوعة.

األزهار  من  عديدة  بأنواع  خيمة  كل  تتزين 
التي  وباألشجار  الخيمة،  بجانبي  المزروعة، 
تؤمن الفيء في أيام الصيف الحارة، وتضفي 

جمالية إلى الخيم.
بطبيعتها  تشتهر  المحتلة  عفرين  فمقاطعة 
وأراضيها  الخصبة،  وسهولها  الخالبة، 
المزروعة بماليين أشجار الزيتون، والرمان 

والعديد من األنواع األخرى.
فقد  السنين،  مئات  عمرها  تمتد  الطبيعة  هذه 
بالطبيعة،  يهتمون  العفرينيون  أجدادنا،  كان 
في  المزروعات  من  لهم  يحلو  ما  ويزرعون 

كل منزل، وفي كل أرٍض زراعية.
ثقافةً  أصبح  فقد  العمل،  هذا  توارث  ونتيجة 
المحتلة،  عفرين  مقاطعة  أهالي  بها  يشتهر 
الشهباء،  مقاطعة  إلى  ُهِجروا  عندما  ولهذا 
سردم«  »مخيم  أسموها  مخيم  في  وأقاموا 
الهجرة  بداية  قاحلة في  أن كانت أرضها  بعد 
مملوءة  أرٍض  إلى  المهجرون  حّولها  أن  إلى 

بالخضرة والنماء.
الخروج  المهجرون  عفرين  أهالي  وأبى 
الحصار  من  بالرغم  الشهباء،  مقاطعة  من 
دمشق،  حكومة  قبل  من  والخانق  المستمر، 

للمحتل  المستمرة  التهديدات  إلى  باإلضافة 
المقاطعة،  على  بالهجوم  ومرتزقته  التركي، 
وقصفهم لها بشكل شبه يومي عشوائياً، والذي 
تسبب في غالب األحيان إلى استشهاد المدنيين.
)محمد  المهجر  العم  يقول  السياق،  هذا  وفي 
في  ويقيم  السادس،  عقده  بلغ  الذي  حنيف(، 
مخيم سردم، حيث قارن حياته عندما كان في 
الهجرة:  مخيمات  في  اآلن  حياته  مع  أرضه 
»كنا ننعم بالعيش الهانئ في عفرين، قبل أن 
إلى  قسراً  فهجرنا  التركي؛  المحتل  يهاجمنا 
كانت  األرض  هذه  الهجرة،  مخيمات  حيث 
العفرينيون  فنحن  هجرتنا،  بداية  في  قاحلة 
كهذه،  طبيعة  مع  التعايش  يمكننا  ال  بفطرتنا 
فقد قمت بزراعة شجرة الزيتون، واألزهار، 
يبقى  أن  ألجل  خيمتي؛  حول  والمزروعات 
باألمر  أقوم  كنت  حيث  ذاكرتي،  في  منزلي 

نفسه حينها أيضاً«.
ووالدته،  زوجته،  مع  حنيف  العم  ويسكن 
جيرانهم،  مع  جلسة  يوم  كل  ويتشاركون 
»أعيش  األشجار:  ظل  تحت  يجتمعون  الذين 
العمر ١٠6  من  تبلغ  التي  وأمي  مع زوجتي 
أعوام، في عفرين كانت أمورنا ميسورة، فقد 

لم  السيارات ولكن هنا  كنت أعمل في تجارة 
كانت  كما  باألموال،  تدر  المصلحة  هذه  تعد 
قبلها، زرعت الخضروات مثل )لوبيا، القتة، 
القرع، الفلفل وباذنجان باإلضافة إلى زراعة 
كرم  الشمسية،  زنزلخت  الزيتون،  شجرة 

لنا  تكون  األشجار  وهذه  والمشمش(،  العنب 
بعض الظل فنجتمع نحن الجيران، تحت ظلها 

ونروي قصص حياتنا في عفرين«.
ختام  في  حنيف(  )محمد  المواطن  ولفت 
لن  بعد هجرتهم  الوحيدة  بأن وجهتهم  حديثه، 

المحتلة:  عفرين  مقاطعة  باتجاه  سوى  تكون 
»نحن نأبى الخروج من هنا بالرغم التهديدات 
التركي،  االحتالل  جيش  قبل  من  المستمرة 
ومرتزقته، وإن كان لنا خروج من هنا ستكون 

وجهتنا إلى عفرين حصراً«.

3 14 جمتمــــعمنوعـــات

روناهي/ الدرباسية- لم تتواَن دولة االحتالل التركي، وجيشها يومًا عن استهداف المواطنين في شمال وشرق سوريا، 
دون تمييز بين طفل، أو شاب، أو مسن، مستهدفة الرجال والنساء معًا، المدنيين والعسكريين على السواء، وكان 

استهداف الشهيدة سالفا ورفاقه خير دليل على أن المحتل يسعى الجتثاث جذور الطفولة.

في شخص الشهيدة سالفا... المحتل التركي 
يستهدف مواهب عديدة ألطفالنا

طبيعة مخيم سردم... تبرز ثقافة مهجري عفرين في المهجر

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /١9٠6/ لعام 

2٠22م
على السيد: عبد هللا العلي الصالح  الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 

في 2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد عيد عبد هللا, بطلب: استرداد 

وحيازة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /١94٠/ لعام 2٠22م
على السيد: عبد هللا محمد بن حسين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /٧٧4/ المقامة عليك 

من قبل: يونس شيخ مصطفى بن إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3٠٠٠/ لعام 2٠22م

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

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حمادة الحمادة, بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /22/ لعام 2٠22

على السيد: عبد المنعم عبيد بن عبد الرحيم  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /388٠/ المقامة 
عليك من قبل: خالد شيخ محمد بن إبراهيم

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

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /6٠/ لعام 2٠22
على السيد: عبد الهادي بشير العلي بن خلف  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /39٧2/ المقامة 
عليك من قبل: محمد عيد سعيد إبراهيم بن 

زكي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /29٧5/ لعام 

2٠22م
على السيد: عبد عمر بن حمود الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد الموسى بن علي, بطلب: تثبيت 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

بالغ رقم /26/ لعام 2٠22
على السيد: عبدو حسن الشواخ

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة ١ الواقع في  

2٠22/9/26م
للنظر بالدعوى األساس /4٠٠9/ المقامة 

عليك من قبل: فيصل إسماعيل حسين
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة إخطار                        
بالغ رقم /3٠8٠/ لعام 2٠22

على السيد: عبيد العايد بن عيسى 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /696/ المقامة عليك 

من قبل: حسين الباب بن علي 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /246١/ لعام 2٠22
على السيد: علي أسعد الصالح

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /2936/ المقامة 

عليك من قبل: محمد المحمود النعمة
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /3٠٧8/ لعام 2٠22
على السيد: عماد الهالل بن هالل 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج غرفة2  الواقع في 2٠22/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /١٧66/ المقامة 
عليك من قبل: شريف عبد هللا عيسى

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3659/ لعام 

2٠22م 
على السيد: عماد حكمت العبد هللا  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: إبراهيم عبد القادر , بطلب: بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس/3٠٠٧/ لعام 2٠22م
على السيد: عويد الخلف بن جنديل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد الواسط, بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4٧٧6/ لعام 

2٠22م
على السيد: عيسى عياد البرجس  الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حامد عوض جبر, بطلب: سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/34٠٠/ لعام 2٠22م
على السيد: غادة الحسن الصالح الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: إبراهيم إسماعيل الصالح , بطلب: 

تفريق
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3٠٧٧/ لعام 2٠22
على السيد:  فرزندة عبدو الحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في  
2٠22/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /١3٧8/ المقامة 
عليك من قبل: خالد برهو الغويش

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /33١3/ لعام 

2٠22م
على السيد: محسن سلطان  الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حسن الحسين  , بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

بالغ رقم /83/ لعام 2٠22
على السيد: محمد الدرويش بن عبد الحنان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج غرفة2  الواقع في 2٠22/9/29م
للنظر بالدعوى األساس /4٠22/ المقامة 
عليك من قبل: خالد برجوس بن عوض

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3625/ لعام 

2٠22م
على السيد: محمد السعيد بن جمال الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: وائل الحسن الصويري, بطلب: تثبيت 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس/35/ لعام 2٠22م
على السيد: محمد السالمة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خضر محمد البطي, بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

........................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3٠2٠/ لعام 
2٠22م

على السيد: محمد جمعة الحسن الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: صالح إبراهيم عبد , 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 /3٠٠8/ لعام 
2٠22م

على السيد: محمد رسول درويش  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد خليل, بطلب: تثبيت عقد سيارة   

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /4822/ لعام 2٠22
على السيد: محمد زياد عقيلي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة ١ الواقع في  

2٠22/9/2٧م
للنظر بالدعوى األساس /3١99/ المقامة 

عليك من قبل: يوسف حداد بن محمد منير عن 
ابنته أمينة حداد

بطلب: تثبيت زواج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

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

مذكرة إخطار                        
بالغ رقم /2465/ لعام 2٠22

على السيد:  محمد عزيز بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /١36٠/ المقامة 

عليك من قبل: عبد العزيز الكعود
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس/١8٧١/ لعام 2٠22م
على السيد: محمد فاضل المحمد الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عمار محمد, بطلب: تثبيت سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/3٠22/ لعام 2٠22م
على السيد: محمد فيصل الحلو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: علي محمد الحسين, بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس/342٧/ لعام 2٠22م
على السيد: محمد محمود كواره الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد إبراهيم شيخ ويس, بطلب: تثبيت  

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3٠٧3/ لعام 2٠22
على السيد: محمود العمر بن محمد ديب – 

يحيى العمر بن محمد ديب –زكريا العمر بن 
محمد ديب ورفقاه عددهم ثمانية  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج غرفة2 الواقع في 2٠22/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /١5١8/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم العلي بن حميدي

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/4445/ لعام 2٠22م

على السيد: محمود المشحن الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: فوزي نجم العساف, بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /38٠4/ لعام 2٠22
على السيد:  محمود صطوف الصطوف  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج غرفة2 الواقع في 2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /2286/ المقامة 

عليك من قبل: عمار عيسى الهالل
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/4536/ لعام 2٠22م
على السيد: محمود كور بن علي الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: سكوت أحمد العيسى, 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 /١688/ لعام 
2٠22م

على السيد: محي الدين أيوب الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: جاسم  الحمود بن أحمد , بطلب: بيع 

سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /45٠٧/ لعام 
2٠22م

على السيد: مراد محمد سالمة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خليل محمد الشحاذة, بطلب: بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3١28/ لعام 2٠22
على السيد: مصطفى سلطان بن علي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج غرفة2  الواقع في 2٠22/9/22م

للنظر بالدعوى األساس /١٧66/ المقامة 
عليك من قبل: عبد القادر الجاسم بن خليل

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /33١٧/ لعام 

2٠22م
على السيد: مهدي محمد الصالح  الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد حميد عبود , بطلب: تثبيت عقد 

سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم أساس23٧5 لعام 2٠22م 
المتكونة بين الجهة المدعية: نادية العبد 

والجهة المدعى عليها: عمر العلي                     
بدعوى: تثبيت زواج  تاريخ الجلسة 

2٠22/9/26م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

..........................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/45٠3/ لعام 2٠22م
على السيد: ناصر علي الصفوك الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خالد جاسم العكلة , بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4346/ لعام 

2٠22م
على السيد: نبو سيدو ويسى الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عدنان الرمضان, بطلب: تثبيت بيع 

سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /362١/ لعام 
2٠22م 

على السيد: نديم أحمد الحميدي  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: مصطفى أحمد البرهو , بطلب: تثبيت 

بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

في الدعوى رقم األساس /3384/ لعام 2٠22 
م

على السيد: نصر الدين الحمادة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١8م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد الخلف بن عدنان, بطلب:  تثبيت 

عقد بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

بالغ رقم /3٠٧2/ لعام 2٠22م
على السيد: وردة الجاسم بنت عبد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج  ديوان غرفة 2 الواقع في  

2٠22/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /2254/ المقامة 

عليك من قبل: محمد نور الحاجي بن إبراهيم
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /346٧/ لعام 

2٠22م 
على السيد: ولي الرحيل بن ضحوي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 
2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمود حسين بن محمد, بطلب: تثبيت 

عقد سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس /2495/ لعام 
2٠22م

على السيد: ياسر الساير الصالح الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع 
في 2٠22/9/2٠م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد حسن بن عليوي, بطلب: بيع 

سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

في الدعوى رقم األساس/454٠/ لعام 2٠22م
على السيد: يوسف علي العلي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /١٠/ صباحاً الواقع في 

2٠22/9/١9م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: علي عيسى الخليل, بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

رمزية رمضانازاد رمضان
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مركز األخبارـ يعتزم المجمع التربوي لمخيمي 
سري كانيه وواشوكاني، زيادة عدد المدارس 
أكثر  الستيعاب  الجديد،  الدراسي  العام  خالل 
المراحل  في  ُمهّجر  طالب  آالف  ستة  من 
في  عضو  يشير  حين  في  الثالث،  الدراسية 
لجنة المتابعة إلى أن االحتالل التركي تسبب 
عدوانه  بدء  مع  للطلبة  كثيرة  بصعوبات 

واحتالله لسري كانيه.

سوريا  وشرق  شمال  مدارس  واستعدت 
أيلول   ١8 في  الدوام  ليبدأ  الطلبة،  الستقبال 
 /  2٠22 الجديد  الدراسي  للعام  الجاري، 

.2٠23
وقد ُحرم أكثر من 68 ألف طالب/ـة من حقهم 
في التعليم عام 2٠١9، نتيجة هجوم االحتالل 
إلى  توجههم  ومع  كانيه،  سري  على  التركي 
سوريا  وشرق  شمال  في  األخرى  المدن 
اللذين  كانيه  وسري  واشوكاني  ومخيمي 
الطلبة  استكمل  الذاتية،  اإلدارة  افتتحتهما 

تعليمهم.
شمال  في  والتعليم  التربية  هيئة  وافتتحت 
وشرق سوريا، مدرستين في مخيم واشوكاني 
ورفدتها  كانيه  سري  مخيم  في  ومدرستين 
الطلبة  ليستكمل  الضرورية  بالمستلزمات 

تعليمهم.
فإن  المخيمين  في  التربوي  المجمع  وحسب 

المراحل  الطلبة في مخيم واشوكاني في  عدد 
واإلعدادية  )االبتدائية  الثالث  الدراسية 
يبلغ  حين  في  طالب   29٠٠ يبلغ  والثانوية(، 

عدد طلبة مخيم سري كانيه 32٠٠ طالب.
بدأ  الدراسي،  للعام  التحضيرات  إطار  وفي 
إداريو المجمع التربوي في المخيمين، بتحضير 
وترتيب األرشيف، بالتزامن مع االستمرار في 
االبتدائية )الصف  المرحلة  الطلبة في  تسجيل 
الكتب لتوزيعها على الطلبة  األول(، وتجهيز 

مع بدء الدوام المدرسي.
المجمع  يواجهها  التي  الصعوبات  وحول 
التربوي في المخيمين، أثناء التعليم، بيّن عضو 
للمخيمين،  التربوي  المجمع  المتابعة في  لجنة 
صالح الحميدي، أنهم يعانون من نقٍص حاٍد في 

عدد الُشعب الصفيّة.
ويعتمد نظام التعليم في المخيمات على )نظام 
األفواج(، حيت يبلغ عدد ساعات الدوام بالنسبة 
للمرحلة االبتدائية ساعتين في حين يتلقى طلبة 
ساعات  أربع  والثانوية  اإلعدادية  المرحلتين 

من التدريس اليومي.
يستعد  للطلبة،  الكامل  العدد  والستيعاب 
المجمع التربوي لتجهيز مدرسة أخرى في كل 
المخيمين ست  المدراس في  ليبلغ عدد  مخيم، 
والعمل  الشؤون  هيئة  بين  بالتنسيق  مدارس، 
وهيئة التربية والتعليم في اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا.

المجموعات  استهدفت  األخبارـ  مركز 
المرتزقة التي تدعمها تركيا، مواقع عسكرية 
حلب  ريفي  في  دمشق  حكومة  لجيش  تابعة 
روسي  قصف  مع  بالتزامن  والالذقية، 
استهدف مدينة إدلب التي تسيطر عليها جبهة 

النصرة وجيش االحتالل التركي.
إن  والالذقية  حلب  ريفي  من  ناشطون  وقال 
عدد من القتلى والجرحى وقع بصفوف جيش 
حكومة دمشق، وذلك جراء استهداف مواقعهم 
محاور  على  والصواريخ  المدفعية  بقذائف 

ريفي حلب الغربي والالذقية الشمالي.
قيام  مع  تزامن  ذلك  ان  الناشطون  ولفت 
بالصواريخ  بقصف  روسية  حربية  طائرات 
الفراغية مناطق بمحيط مدينة إدلب من الجهة 

الغربية.
العسكرية  التوترات  تخيم  أنه  ذكره  والجدير 
جبهات  على  واالشتباكات  القصف  وعمليات 
القتال في أرياف حلب وإدلب والالذقية بشكٍل 

شبه يومي.

انتهاء المرحلة الثانية من حملة 
»اإلنسانية واألمن« بنتائج هامة

 مازوت التدفئة يوّزع على حوالي 15 
ألف أسرة جنوب الحسكة

 خطط الستقبال ستة آالف 
طالب/ ـة في مخيمي واشو 

كاني وسري كانيه

قتلى وجرحى بصفوف جيش 
حكومة دمشق بريفي حلب 

والالذقية

من   ً يوما   24 مرور  بعد  األخبارـ  مركز 
أعلنت  واألمن،  اإلنسانية  حملة  انطالق 
الداخلي لشمال  العامة لقوى األمن  القيادة 
الثانية،  المرحلة  انتهاء  سوريا  وشرق 
خالل مؤتمر صحفي حضره عدد من قيادات 
الديمقراطية ووحدات حماية  قوات سوريا 
في  الداخلي  األمن  وقوى  والمرأة  الشعب 

شمال وشرق سوريا.

وبمساندة  الداخلي  األمن  قوى  وكانت   
حماية  ووحدات  الديمقراطية  سوريا  قوات 
أُعلنت  قد  الشعب،  حماية  ووحدات  المرأة 
المنصرم  آب  من  والعشرين  الخامس  في 
والحملة استمرت على مدار 24 يوماً، ليتم 
اإلعالن عن نهايتها بعدما حققت أهدافها في 
السابع عشر من الشهر الجاري خالل بيان.

 
حيث أكد البيان: بأنه على الرغم من اإلعالن 
عن نهاية الحملة إال أن قوى األمن الداخلي 
القوى  داعيةً  األخطار،  مواجهة  ستواصل 
الدولية التي لها رعايا داخل مخيم الهول إلى 

نقلهم إلى أراضيهم، وإلى بذل جهود كافية 
المحتلة  المناطق  ضمن  المرتزقة  لمحاربة 

من قبل تركيا في شمال وشرق سوريا.
في  المشاركة  »القوات  أن  البيان:  وأشار 
حملة »اإلنسانية واألمن« تمكنت من تشتيت 

»جهاز الحسبة« و«أشبال الخالفة«.
الوثيقة  العالقة  على  الضوء  سلط  والبيان 
بين مرتزقة داعش والدولة الفاشية التركية، 
داعش  خاليا  تتلقاه  الذي  والتوجيه  والدعم 
من قبل جيش االحتالل التركي واستخباراته 
من خالل المناطق المحتلة من قبل تركيا في 

شمال وشرق سوريا.
الدولية  القوى  بأن  البيان:  وأوضح 
في  عاتقها  على  تقع  التي  بالمسؤوليات 
له  الداعمة  والقوى  داعش  خطر  مواجهة 
ووجود  التركي،  االحتالل  دولة  وبخاصٍة 
موظفين في بعض المنظمات )بهار( قدموا 
مخيم  ضمن  داعش  مرتزقة  لخاليا  الدعم 

الهول عبر إمدادهم باألسلحة.
وكانت نتائج الحملة كما يلي:

تم اعتقال 226 شخصاً من بينهم 36 امرأة 
متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب، 

والكشف عن 25 خندق ونفق.
-AK واألسلحة الُمصادرة هي: سالح نوع
 RPG قاذف  قطعة سالح  ثالثة،  عدد   4٧
يدوية،  قنبلة   25 مسدسين،  حشوتين،  مع 
 ١١  ،TNT المتفجرة  المواد  من  كغ   25
 ،4٧-AK قطع كاتمة للصوت، 388 طلقة
وتسعة   ،  4٧-AK سالح  مخازن  عشرة 
عسكرية  مالبس  قطعة  عسكرية،  جعب 
الحادة  األسلحة  من  العديد  التركي،  للجيش 
وأدوات  هراوات(   – خناجر   – )سكاكين 

التعذيب، الكثير من أجهزة االتصاالت«.

ألفاً   15 من  أكثر  استلمت  األخبار-  مركز 
و413 أسرة مخصصاتها من مادة مازوت 
مقاطعة  من  الجنوبية  المناطق  في  التدفئة 
التوزيع  عمليات  تستمر  بينما  الحسكة، 
شهر  بداية  تنتهي  أن  المتوقع  من  التي 

كانون األول القادم.
األهالي  وتسليم  التوزيع  عمليات 
مخصصاتهم من مازوت التدفئة، بدأت في 
المناطق الجنوبية لمقاطعة الحسكة، منذ ١5 

حزيران الماضي.
في  للمحروقات  العامة  اإلدارة  وكانت   
قد  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
عقدت اجتماعاً منتصف شهر أيار الماضي، 
مادة  توزيع  عمليات  بدء  بموجبه  قررت 
سوريا؛  وشرق  شمال  في  التدفئة  مازوت 
قبل  األهالي  وكافة  بيت  كل  إلى  إليصالها 

حلول فصل الشتاء.
بتوزيع  المعنية  المحروقات  لجان  وأنهت 
الشدادي  نواحي  في  التدفئة  مخصصات 
وعبر  فاس  أبو  وناحية  وعبدان  والعريشة 

الكومينات، توزيع مادة المازوت على ١5 
و68  ألفاً   23 أصل  من  أسرة  و4١3  ألفاً 

أسرة مسجلة.
البجدلي  قرية  لكومين  المشترك  الرئيس   
التابعة لناحية الشدادي جاسم السالمة تحدث 
مادة  توزيع  »عمليات  فقال:  هاوار  لوكالة 
تسير  لألهالي  المخصصة  التدفئة  مازوت 
وفق  وتجري  عوائق  أي  دون  جيد  بشكٍل 

جداول اإلحصاء«.
المبكرة  التوزيع  »عملية  أن  إلى  وأشار 
على  المرجوة  النتيجة  حققت  العام  هذا 
فيه إيصال  الذي تأخر  السابق  العام  خالف 

المستحقات لألهالي«.
ونوه السالمة إلى أن المشكلة الوحيدة التي 
مدرجة  غير  عوائل  وجود  هي  تواجههم 
يمتلكون  ال  لكونهم  اإلحصاء  جداول  على 
مع  وضعهم  ونوقش  الالزمة،  الثبوتيات 
تشكيل  على  االتفاق  وتم  المحروقات  لجان 
المخصصات  وتسليمها  إلحصائها  لجنة 

ضمن جداول ملحقة.

في  االقتصاد  لجنة  عضو  قال  جانبه  من 
على  والمشرف  الشدادي  ناحية  مجلس 
»باشرنا  الفياض:  حسن  التوزيع،  عمليات 
العوائل  على  التدفئة  مخصصات  بتوزيع 
فاس  وأبو  وعبدان  الشدادي  نواحي  في 
وال  الماضي  حزيران   ١5 في  والدشيشة 

تزال عملية التوزيع مستمرة«.
انتهاء  المتوقع  »من  الفياض:  وأضاف 
الخطة  حسب   2٠22-١2-١ قبل  التوزيع 

التي وضعتها لجنة المحروقات«.
ولفت حسن الفياض في نهاية حديثه إلى »إن 
التوزيع مستمر وبشكٍل يومي بمعدل ١8٠ 
الجداول  يوزع على األهالي حسب  برميالً 

الخاصة وبإشراف لجان المحروقات«.

أمراض التهاب اللب

ارتفاع الكولسترول والدهون الثالثية

د. دلير نواف عبدهللا

قد يكون االلتهاب المتكون في لب السن بفعل 
هذه  مثل  وفي  جزئيًا،  الجرثومي  التلوث 

الحاالت يكون قاباًل للعكس وقاباًل لإلصالح.
أما في الحاالت األخرى غير القابلة لإلصالح، 
اللب  والتهاب  المزمن،  اللب  التهاب  مثل: 
يمكن  فال  اللب،  في  األنسجة  وموت  الحاد، 
معالجة االلتهاب بواسطة األدوية بغاية إعادة 
علينا  يتوجب  وإنما  عهده  سابق  إلى  السن 
كأطباء أسنان إخراج اللب المصاب بااللتهاب 

ومعالجة قناة جذر السن.

وظائف لب السن

السن  الوحيد في  اللين  النسيج  اللب  يُعد نسيج 
جذر  من  الداخلي  الجزء  في  موجود  وهو 
في  ضام  نسيج  من  اللب  يتكون  حيث  السن، 
أساسه ويحتوي على أنواع مختلفة من الخاليا 
من بينها الخاليا العصبية وخاليا مميزة تُدعى 
الداخلي  الجزء  تبني  والتي  السنّيّة  الخاليا 
كما  العاج،  يسمى  والذي  السن  من  الصلب 
وظائف  أربع  السن  للب  خلوية  البين  للمادة 

أساسية، وهي:
ـ اإلنتاج: إنتاج عاج السن.

لّب  تجويف  من  مختلفة  مواد  نقل  التغذية:  ـ 
السن إلى العاج بواسطة القنوات الموجودة في 

العاج.
المعلومات  نقل  الحسية:  المعلومات  نقل  ـ 
موجودة  عصبية صغيرة  ألياف  عبر  الحسية 
في لّب السن وتمّر عبر القنوات الموجودة في 

العاج إلى العاج نفسه.
في حماية  العاج  مع  اللب  يشترك  الحماية:  ـ 
عاج  لها  يتعرض  قد  أضرار  أية  من  السن 

السن.
ـ عند تعّرض عاج السن لإلصابة بسبب ضربة 
الى  الجراثيم  التسوس تتسرب  قوية أو بسبب 
المرض  تسبب  التي  االلتهابات  وتحدث  اللّب 

في النسيج.

أعراض أمراض التهاب اللب

أو  الساخنة  تناول األطعمة  ألم األسنان عند  ـ 
الباردة.

ـ آالم الفم الشديدة والمفاجئة.
ـ العدوى.

أسباب وعوامل خطر أمراض 
التهاب اللب

نخر  عيب  بسبب  اللب  مرض  يحدث  عادةً 
صغير في المينا ينتشر في العاج، حيث يتفاعل 
 ، البرودة  أو  السخونة  مع  بحساسية  السن 
والسبب هو وجود العديد من القنوات الصغيرة 
في العاج والتي تضم نهايات العصب اللبني، 
األوعية  من  الناعم  النسيج  هذا  يتكون  حيث 
األسنان  لتزويد  العصبية  واأللياف  الدموية 

بالدم.
اللب  إلى  يصل  لم  األسنان  تسّوس  أن  طالما 
بتكوين  ويسمح  الناتج  الضرر  إصالح  يمكن 
ما يسمى العاج الثالث، ومع ذلك إذا اخترقت 
وتؤدي  بالعدوى  تصاب  فإنها  اللب  البكتيريا 

إلى التهاب لب السن.
وتشمل أسباب وعوامل أمراض التهاب اللب 

ما يأتي:
ـ الجراثيم: من خالل التسّوس العميق.

ـ الصدمة: مثل االصطدام الذي يحدث جّراء 
الحوادث.

ـ المواد الكيميائية: من خالل المواد التي يتم 
التعرض لها عند طبيب األسنان.

مضاعفات أمراض التهاب اللب

يمكن  عالج  دون  السن  لب  التهاب  تُرك  إذا 

موضعية  عدوى  وهو  خّراج  إلى  يؤدي  أن 
يالحظ  فقد  الرخوة،  األنسجة  أو  العظام  في 

الشخص كتل من القيح بجانب أسنانه.
انتشرت  إذا  الخلوي  النسيج  التهاب  قد يحدث 
العدوى إلى مساحات األنسجة المحلية وتسببت 
في حدوث تورم واسع النطاق، وتشمل أبرز 

المضاعفات:
ـ تورم الغدد الليمفاوية.

ـ طفح جلدي مؤلم.
ـ حمى.

ـ قشعريرة.
ـ صعوبة في البلع.
ـ صعوبة فتح الفم.

إذا كان الشخص يعاني من أي من األعراض 
الحالة  في  تغيرات  يرى  أو  أعاله،  المذكورة 
العقلية، ويعاني من صعوبة في التنفس فعليه 

طلب المساعدة الطبية الطارئة.

عالج أمراض التهاب اللب

يمكن  لالنعكاس  القابل  السن  لب  التهاب  في 
الحفاظ على حيوية اللب إذا تم عالج األسنان 
تسّوس  إزالة  طريق  عن  عادةً  ذلك  ويتم 

األسنان ثم ترميمها.
السن  في  فتحة  عمل  يتم  اللبية  المعالجة  في 
وإزالة اللب ثم يتم تنقية نظام قناة الجذر تماًما، 
الكافي  الشفاء  يتجلى  الجذر  قناة  عالج  وبعد 
سريريًا من خالل تحليل األعراض والتصوير 
الشعاعي عن طريق حشو العظام في المنطقة 

اإلشعاعية عند قمة الجذر على مدى أشهر.
مثل  عدوى  عالمات  المرضى  لدى  كان  إذا 
طريق  عن  حيوي  مضاد  وصف  يتم  الحمى 
ساءت  أو  األعراض  استمرت  إذا  لكن  الفم، 

فعادةً يتم تكرار عالج قناة الجذر.

الوقاية من أمراض التهاب اللب

لمنع التهاب لب السن، يمكن للناس التأكد من 
إلزالة  الجيدة  الفم  نظافة  على  يحافظون  أنهم 
وأسنانهم،  فمهم  من  الصحية  غير  البكتيريا 
األسنان  صحة  على  الحفاظ  في  وللمساعدة 
طبيب  مراجعة  الشخص:  على  يجب  واللثة 

األسنان بانتظام.
أو  األسنان  أللم  الفورية  العناية  التماس  ـ 

الحساسية.
ـ تنظيف األسنان بالفرشاة مرتين يوميًا.

ـ استخدام الخيط يوميًا.
ـ الحد من األطعمة السكرية أو تجنبها.

صرير  من  يعانون  الذين  األفراد  يرغب  قد 
الشخص  األسنان والذي يحدث عندما يطحن 
أو يضغط على أسنانه أثناء نومه في التفكير 

في ارتداء واقي الفم لياًل.

د. مريم أحمد

الكولسترول: هو مركب موجود في كل خلية 
جديدة،  خاليا  ببناء  ويقوم  الجسم،  خاليا  من 
الدم  في  الكولسترول  مستوى  كان  إذا  لكن 
مرتفعًا فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون 
هذه  وستعيق  الدموية  األوعية  جدران  داخل 

الترسبات في النهاية تدفق الدم في الشرايين.
أنواع الكولسترول

الكولسترول،  من  مختلفة  أنواع  ثالثة  يُوجد 
تشمل اآلتي:

في  ينتقل  الذي  هو  الضار:  الكولسترول  1ـ 
جدران  على  ويتراكم  الدم  طريق  عن  الجسم 

الشرايين فيجعلها أكثر صالبة وأضيق.
هذا  جًدا:  الكثافة  منخفض  دهني  بروتين  2ـ 
النوع من البروتين يحتوي على أكبر كمية من 
ثالثي الغليسيريد، وهو نوع من الدهون يرتبط 
جزيئات  تتراكم  حيث  الدم،  في  بالبروتينات 
إلى  يؤدي  مما  أكبر  فيجعلها  الكولسترول 

تضييق األوعية الدموية.
مستوى  لخفض  أدوية  تتناول  كنت  إذا 
الدم  فحص  نتائج  لكن  الدم  في  الكولسترول 
المحتمل  فمن  منه،  مرتفعًا  مستوى  تظهر 
إلى دواء إضافي لخفض مستوى  أنك بحاجة 
جدًا  غني  ألنه  وذلك  دمك،  في  الكولسترول 

بثالثي الغليسيريد.
3ـ الكولسترول الجيد: هو الذي يجمع كميات 
إلى  ويُعيدها  الحاجة  الزائدة عن  الكولسترول 

الكبد.

أعراض ارتفاع الكولسرتول

الكولسترول  الرتفاع  أعراض  هنالك  ليست 
الكولسترول  قيم  اكتشاف  يتم  حيث  الدم  في 

المرتفعة فقط بواسطة الخضوع لفحص دم.

أسباب وعوامل خطر ارتفاع 
الكولسرتول

يتحرك الكولسترول في األوعية الدموية عن 
طريق ارتباطه ببروتينات معينة في الدم، هذا 
االندماج بين البروتينات والكولسترول يسمى 
باللغة الطبية البروتينات الدهنية، حيث تصنف 
العوامل التي تؤثر على الكوليسترول ما يأتي:

على  تؤثر  السيطرة  تحت  عوامل  1ـ 
الكولسترول:

تسهم  السيطرة  تحت  كثيرة  عوامل  هنالك 
جهة  من  الضار  الكولسترول  نسبة  رفع  في 
وفي خفض نسبة الكولسترول الجيد من جهة 

أخرى، ومن أهمها:
جدران  يؤذي  السجائر  تدخين  التدخين:  ـ 
لتجمع  قابلية  أكثر  فتصبح  الدموية  األوعية 
يؤدي  قد  كما  داخلها،  في  الدهنية  الترسبات 
الكولسترول  مستويات  خفض  إلى  التدخين 

الجيد.
الجسم  كتلة  مؤشر  كان  إذا  الزائد:  الوزن  ـ 
أيًضا  يرتفع  أن  المحتمل  فمن   3٠ من  أعلى 

خطر ارتفاع مستوى الكولسترول.
بالكولسترول  الغنية  األغذية  التغذية:  ـ سوء 
مثل اللحوم الحمراء، ومنتجات الحليب الغنية 
بالدهنيات، واألطعمة الغنية بالدهون المتحولة 

ترفع مستوى الكولسترول.

البدني  النشاط  بدني:  بنشاط  القيام  عدم  ـ 
الكولسترول  مستوى  رفع  في  الجسم  يُساعد 

الجيد وخفض مستوى الكولسترول الضار.

2ـ عوامل ليست تحت السيطرة:
 يُوجد عوامل أخرى ليست تحت السيطرة من 
الممكن أن تؤثر على مستوى الكولسترول في 

الدم، تشمل:
ـ العوامل الوراثية: إن العوامل الوراثية يمكن 
بصورة  التخلص  من  الجسم  خاليا  تمنع  أن 
فعالة من الكولسترول الضار الزائد الموجود 
في الدم أو أن تجعل الكبد ينتج كميات فائضة 

من الكولسترول.

عوامل خطر أخرى

هذه المجموعات تتمثل في اآلتي:
ـ ضغط الدم المرتفع: ضغط الدم المرتفع على 
جدران الشرايين يُتلف الشرايين، األمر الذي 
من الممكن أن يسّرع عملية تراكم الترسبات 

الدهنية في داخلها.
المرتفعة  المستويات  السكري:  مرض  ـ 
قيم  ارتفاع  إلى  تؤدي  الدم  في  السكر  من 
الكولسترول  قيم  الضار وخفض  الكولسترول 

الجيد. 
الوالدين  أحد  كان  إذا  العائلة:  في  مرضى  ـ 
أو أحد األشقاء قد عانى من مرض قلبي قبل 
المستويات  فإن  العمر  من  الخمسين  بلوغه 
احتمال  ترفع  الكولسترول  من  المرتفعة 

اإلصابة بمرض قلبي.

مضاعفات ارتفاع الكولسرتول

المستويات المرتفعة من الكولسترول يمكن أن 
تؤدي اإلصابة بمرض تصلب الشرايين، الذي 
هو تراكم خطير من الكولسترول والترسبات 
األخرى على جدران الشرايين، هذه الترسبات 
المسماة لويحات قد تقلل كمية الدم المتدفق في 

الشرايين، وقد يحدث اآلتي:
ـ إذا كانت الشرايين المصابة هي التي توصل 
في  أوجاًعا  تظهر  أن  فيُحتمل  القلب  إلى  الدم 

الصدر وأعراض أخرى.
ـ يمكن أن تنتج جلطة دموية مما قد يعيق تدفق 
الدم، أو قد تنفصل الجلطة فتسدّ شريانًا آخر، 
إلى  يؤدي  بالدم  القلب  تزويد  توقف  أن  حيث 
اإلصابة بنوبة قلبية، أما توقف تزويد الدماغ 

بالدم فيؤدي إلى اإلصابة بسكتة دماغية.

عالج ارتفاع الكولسرتول

1ـ تغيير نمط الحياة: إحداث تغييرات في نمط 
الضروريتان  األوليتان  الخطوتان  هما  الحياة 
الدم،  في  المرتفع  الكولسترول  عالج  خالل 

مثل:
ـ القيام بنشاط بدني بشكٍل دائم.

ـ المحافظة على تغذية صحية ومتوازنة.
2ـ العالج الدوائي: إذا قمت بالتغييرات الهامة 
مستوى  يزال  ال  ذلك  ومع  حياتك  نمط  في 
أن  الممكن  فمن  مرتفعًا  الضار  الكولسترول 
أن  حيث  الدوائي،  بالعالج  طبيبك  ينصحك 
عدة  بين  التنسيق  أو  المناسب  الدواء  اختيار 
يعتمد  الكولسترول  لعالج  األدوية  من  أنواع 
الخطر  عوامل  بينها:  من  عوامل،  عدة  على 

الصحي  لديك، وعمرك، ووضعك  الموجودة 
الحالي واألعراض الجانبية المحتملة.

الوقاية من ارتفاع الكولسرتول

ـ مارس النشاط البدني بشكل دائم يوميًا.
ـ تجنب جميع منتجات التبغ الذي من شأنه أن 
يُقلل من خطر إصابتك بالكولسترول المرتفع.

ـ تخلص من الوزن الزائد.
ـ تناول طعاًما صحيًا، حيث أن األطعمة الغنية 
باأللياف الغذائية لها تقريبًا نفس الفاعلية أدوية 

الستاتين في خفض مستويات الكولسترول.
ـ امتنع عن تناول أطعمة تحتوي على دهون 

متحولة.
فثمة  الكامل  القمح  من  مكونة  أغذية  اختر  ـ 
تُساهم  الكامل  القمح  في  موجودة  عديدة  مواد 

في الحفاظ على صحة قلبك.
من  مختلفة  أنواع  استهالك  على  احرص  ـ 

الخضار والفواكه.
ـ احرص على استهالك السمك الصحي فهناك 
أنواع عديدة من السمك تحتوي على مستويات 
الدهنيات وعلى كميات شحيحة  منخفضة من 
مقارنةً  والكولسترول  المشبعة  الدهنيات  من 

باللحوم والدجاج.

الشهباء/ فريدة عمرـ نظَم حزب سوريا المستقبل فرع الشهباء وعفرين ملتقى حواري 
بعنوان« ال حل بسوريا بدون المشروع الديمقراطي«، في صالة الثقافة والفن في بلدة 
فافين بمقاطعة الشهباء، وذلك بمشاركة العشرات من ممثلين عن مؤسسات اإلدارة 

الذاتية وأحزاب سياسية ووجهاء عشائر.

» ال حل بسوريا بدون المشروع الديمقراطي« 
ملتقى حواري في الشهباء

مكتب  رئيس  تحدّث  الموضوع  هذا  وحول 
العالقات في حزب سوريا المستقبل في الشهباء 
التحضيرية  اللجنة  في  والعضو  وعفرين 
استهل  الذي  سالمة،  علي  الحواري  للملتقى 
حديثه حول ضرورة القيام بهذا الملتقى وقال: 
هو  الملتقى  هذا  من  األساسي  الهدف  »إَن 
تثبيت ركائز المشروع الديمقراطي، ألنه الحل 
مر  على  السوري  الشعب  آالم  إلنهاء  الوحيد 

السنوات الماضية«.
الذاتية  اإلدارة  مشروع  »إن  سالمة:  وتابع 

الذين عاشوا  السوريين  لمعظم  آمناً  كان مالذاً 
المناطق  كافة  من  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  في 
المحافظات  داخل  الصراع  أثناء  السورية، 
حارب  الذي  هو  المشروع  وهذا  السوريّة، 
مرتزقة داعش وإرهابه وقضى عليه جغرافياً، 
التعايش  يحقق  أن  المشروع  هذا  واستطاع 
الشعوب  جميع  بين  الشعوب  وأخّوة  المشترك 
والثقافات واللغات، باإلضافة إلى تحقيق دور 
ال  المشروع  هذا  فبدون  فيها،  الريادي  المرأة 

يكمن أي حل لألزمة السورية«.

»من  بقوله:  حديثه  نهاية  في  سالمة  وأكدَ 
على  ملتقيات  هكذا  على  العمل  الضروري 
مستوى سوريا والشرق األوسط عامة، لتوسيع 
وتثبيت المشروع الديمقراطي، المشروع الذي 
سيكون حالً لألزمة السورية، ويلبي طموحات 

والعدالة  والمساواة  بالحرية  السوري  الشعب 
حالً  وسيكون  المركزية،  عن  بعيداً  والتعددية 

يُلبي  ألنه  فقط  لسوريا  وليس  األوسط  للشرق 
طموحات الشعوب وإرادتها«.  
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مركز األخبار- حذر الرئيس األمريكي جو 
بايدن خالل مقابلة مع شبكة »سي بي إس 
استخدام  إلى  اللجوء  من  روسيا  نيوز« 
في  كيمياوية  أو  تكتيكية،  نووية  أسلحة 
الحرب الدائرة في أوكرانيا، موضحاً، إن 
الحرب  وجه  »سيغير  اإلجراء  هذا  مثل 
العالمية  الحرب  منذ  تحدث  لم  بصورة 
الثانية«، ولم يوضح ماهية الرد األمريكي 
حيال تصرف من هذا القبيل، قد تلجأ اليه 

روسيا.

الحرب  وبعد  الماضي،  شباط  ومنذ 
القوات  وضع  تم  األوكرانية،  الروسيةـ 
»خاصة«  تأهب  حالة  في  للبالد  النووية 
بأوامر من بوتين، موضحاً، إن ذلك بسبب 

»تصريحات عدوانية« من قبل الغرب.
لديها  روسيا  أن  إلى  التقديرات،  وتشير 
التحاد  وفقاً  نووياً،  رأساً   59٧٧ حوالي 
يزال  ال  ذلك،  ومع  األمريكيين،  العلماء 
من غير المرجح أن تعتزم روسيا استخدام 
هذه األسلحة، وتوجد األسلحة النووية منذ 
بلدان  فيها  يقرب من 8٠ عاما، وترى  ما 

رادعا ال يزال يضمن أمنها القومي.
التي  تلك  التكتيكية، هي  النووية  واألسلحة 
قصيرة  مسافات  على  استخدامها  يمكن 
النووية  األسلحة  عكس  على  نسبياً، 

على  إطالقها  يمكن  التي  »االستراتيجية« 
شبح  تثير  والتي  بكثير،  أطول  مسافات 

الحرب النووية الشاملة.
دقيقة« على  برنامج »6٠  وفي مقابلة مع 
األبيض،  البيت  في  إس«  بي  »سي  شبكة 
كان  إذا  لبوتين،  سيقوله  عما  بايدن  ُسئل 
يفكر في استخدام أسلحة الدمار الشامل في 
أوكرانيا، وكان رد الرئيس األمريكي: »ال 

تفعل، ال تفعل، ال تفعل«.
ثم سئل بايدن عن العواقب، التي ستترتب 

على بوتين، إذا تم تجاوز مثل هذا الخط.
أنني سأخبرك،  تعتقد  بايدن: »هل  وأجاب 
إذا كنت أعرف بالضبط ما سيكون؟ بالطبع، 
على  مترتباً  الرد  سيكون  أخبرك،  لن 
الفعل«، وأضاف »سيصبحون منبوذين في 
العالم أكثر من أي وقت مضى، وباالستناد 

إلى مدى ما يفعلونه سيُحدد الرد«.
وألن الحرب في أوكرانيا لم تسر كما كان 
يأمل الكرملين، في األيام األخيرة، وقالت 
ثمانية  من  أكثر  استعادت  إنها  أوكرانيا: 
في  األراضي  من  مربع  كيلومتر  آالف 
وعلى  الشرقية،  الشمالية  خاركيف  منطقة 
الرغم من االنتكاسة الواضحة، أصر بوتين 
على أن الهجوم المضاد الناجح ألوكرانيا، 
لن يوقف خطط روسيا، لمواصلة عملياتها 

في شرق البالد.

مصر تنسحب من اجتماع مجلس الوزراء 
العرب رفضًا لحكومة الدبيبة

 السودان: الجيش خارج المشهد السياسي

بايدن يحذر بوتين من 
استخدام أسلحة نووية 

أو كيمياوية جمهورية  وفد  األخبار-انسحب  مركز 
وزراء  مجلس  اجتماع  من  العربية  مصر 
الخارجية العرب احتجاجاً على تولي وزيرة 
الخارجية في حكومة الدبيبة رئاسة الدورة 
ورفضا  للبنان،  خلفاً  للمجلس  الجديدة 
لحكومة الدبيبة، ويرى محللون أنه إجراء 
طبيعي يعود النتهاء والية حكومة الدبيبة، 
وأكد آخرون بأن قرار االنسحاب هو إجراء 

مصري ضد تركيا.
انسحابها  أن  المصرية،  الخارجية  وبينت 
تولي  بعد  جاء  العربية،  الجامعة  جلسة  من 
موقفها  وأن  الرئاسة،  ليبيا  خارجية  وزيرة 
ليبيا  في  الدبيبة  الحميد  عبد  حكومة  من 
وأن  الشرعية،  واليتها  انتهاء  بعد  واضح 
مصر تحترم الشعب الليبي واختياراته، وأن 
الحلول  دعم مصر هو االستمرار في تبني 

السياسية.
المصري  االنسحاب  حملها  عديدة  رسائل 
الدبيبة،  حكومة  من  مصر  موقف  حول 
الليبي  النواب  لمجلس  دعمها  عن  والتعبير 

الذي يمثل الشرعية الوحيدة في البالد.
يتعلق  األمر  إن  محللون،  رأى  فيما 

حول  -التركية  المصرية  بالمفاوضات 
حكومة  أنقرة  تدعم  حيث  الليبية،  األزمة 
القاهرة حكومة فتحي  تؤيد  الدبيبة في حين 

باشاغا.
»الوحدة  حكومة  في  الخارجية  وزيرة  أما 
فرأت  المنقوش،  نجالء  الليبية،  الوطنية« 
من جانبها، أن انسحاب الوفد المصري من 
جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة 

الدول العربية، وقرارات مجلس األمن.
فيما التزمت الجامعة العربية الصمت، ولم 

ورفض  المصري،  الموقف  على  تعقب 
األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
حسام زكي التعقيب على انسحاب وفد مصر 
التعليق  يستطيع  ال  »إنه  وقال:  الرسمي، 
على تحرك دولة قامت به خالل االجتماع، 
ألنه أمر يتعارض مع حيادية األمانة العامة.
وال  سيؤثر،  باالنسحاب  المصري  القرار 
شك في قادم األيام على العالقات بين القاهرة 
وطرابلس، وسيكون له تأثير لدرجة ما على 
الدور، الذي تلعبه مصر في األزمة الليبية.

الفراغ  من  عام  قرابة  بعد  األخبار-  مركز 
وتصدر  االقتصادي،  والركود  السياسي، 
السودان،  في  السيادي  للمشهد  الجيش 
أعلن المجلس السيادي في السودان، وفي 
بيان مشترك، عن التوصل لقرار باالتفاق 
الفتاح  عبد  السيادي  المجلس  رئيس  بين 
محمد  المجلس  رئيس  ونائب  البرهان، 
رئاسة  بترك  »حميدتي«  دقلو  حمدان 
للحراك  الوزراء  مجلس  ورئاسة  المجلس 
المنوطة  للمهام  الجيش  وعودة  المدني 
والدستور  والقانون  األنظمة،  وحسب  به، 

السوداني.
السوداني،  السيادة  مجلس  رئيس  نائب 
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، أكد، إنه اتفق 
البرهان،  الفتاح  عبد  المجلس،  رئيس  مع 
السيادة  مجلسي  رئيسي  اختيار  ترك  على 

وكالة  نقلته  ما  حسب  للمدنيين،  والوزراء 
األنباء السودانية.

البرهان،  من  كل  أكد  مشترك  بيان  وفي 
بخروج  الصارم  »التزامهما  على  ودقلو 
السياسي،  المشهد  من  العسكرية  المؤسسة 
المنصوص  لمهاّمها  تماماً  واالنصراف 
على  وشددا  والقانون«  الدستور  في  عليها 
أنهما أقرا بشكل قاطع، بأن يتولى المدنيون 
والوزراء  السيادة،  مجلسي  رئيسي  اختيار 

من المدنيين.
قوى  لتوافق  »التطلع  البيان  في  وجاء 
بالكامل،  مدنية  تشكيل حكومة  الثورة على 
الستكمال مهام الفترة االنتقالية، بما يؤسس 

لتحول ديمقراطي حقيقي«.
وكان البرهان قد أعلن في الرابع من تموز 
الماضي، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية 

في الحوار الوطني، برعاية »اآللية الثالثية، 
إلفساح المجال للقوى السياسية، والثورية، 
والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات 
مطلوبات  إكمال  تتولى  مستقلة،  وطنية 

الفترة االنتقالية«.

مركز األخبارـ ُقتل وُجرح أكثر من 30 كاسبًا بنيران مباشرة من قوات النظام اإليراني منذ 
آب / أغسطس، وذلك بعد زيارة قائد الحرس اإليراني لمدينة بانه في روجهالت كردستان.

خالل شهرين فقط… مقتل 30 كاسبًا على يد قوات 
النظام اإليراني

فيه  يتعرض  أن  دون  يوم  يمر  ال  ويكاد 
روجهالت  في   بانه  حدود  على  الكاسبون 
أطلقت  ومؤخراً  النار،  إلطالق  كردستان 
هيوا  المواطن  على  النار  اإليرانية  القوات 
شباب  في  عضوا  كان  والذي  نجاة،  عزيز 
الكاراتيه اإليراني وحاز على الميدالية الذهبية.
وكان على هيوا عزيز يعمل ككاسب للحصول 
على المال لتلقي تدريبات الكاراتيه، لكن بسبب 
القوات  قبل  من  عليه  المباشر  النار  إطالق 
ساقه  في  خطيرة  بجروح  أصيب  اإليرانية، 
إذا كانت سيتمّكن من ممارسة  ولم يتضح ما 

الرياضة أم ال.
في  اإلنسان  حقوق  منظمة  تقرير  وبحسب 
 8 عن  يقل  ال  ما  قتل  كردستان،  روجهالت 
كاسبين في نقاط متفرقة من حدود مدينة بانه 
 23 أصيب  كما  الماضيين،  الشهرين  خالل 
للقوات  المباشر  النار  إطالق  جراء  كاسبا 
ألغام  بانفجار  كاسبين   3 وأصيب  اإليرانية، 

على الحدود.

روجهالت  حدود  على  بانه  مدينة  وتقع 
جانب  إلى  السليمانية  محافظة  مع  كردستان 
النقاط  بعض  وتوجد  وشارباجار،  بنجوين 

الحدودية الرئيسية والثانوية.
وبسبب قلة فرص العمل في بانه ومدن أخرى 
كبير  عدد  يعمل  كردستان،  روجهالت  في 
سقز  مثل  أخرى  ومدن  بانه  في  الشباب  من 
الحدود من  وسردشت وبوكان ككاسبين على 

أجل إعالة أسرهم.
عليهم  النار  وإطالق  الكاسبين  استهداف  إن 
ليس باألمر الجديد، وبسبب هذه االعتداءات، 
يفقد العشرات منهم حياتهم ويصابون بجروح.
وفي نهاية شهر آب/أغسطس، زار قائد حرس 
الحدود اإليراني، أحمد علي غودرزي، مدينة 
إغالق  وأعلن  كردستان  روجهالت  في  بانيه 
الحدود بين هوتاش وبرويشكان في مرتفعات 
زاالن لمدة شهرين، بعد هذا اإلعالن، ازدادت 

الهجمات على الكاسبين.

أي  أن  غودرزي  أوضح  بيانه  متابعة  وفي 
شخص يعبر الحدود دون علم حرس الحدود 
سيواجه أشد أشكال ما يسميه هو نفسه “الرد 

االنتقامي”.
وقوات “الرد االنتقامي” هي قوات أمن إيرانية 
وروجهالت  باشور  حدود  إلى  يتوجهون 
يعملون  الذين  الكاسبين  الستهداف  كردستان 

ألجل عائالتهم وكسب لقمة عيشهم.
بانه  مدينة  ممثلو  أدلى  السياق،  هذه  وفي 
بتصريحات  اإليراني  البرلمان  في  وسقز 
تبرر قتل الكاسبين عدا عن صمتهم حيال هذه 

االنتهاكات.
البرلمان  في  وسقز  بانه  مدينتي  ممثل  وأدلى 
اإليراني بهزاد رحيمي، ببيان لوكالة تسنيمي 
اإليرانية في شباط 2٠22، أعلن فيه أنه ال يجب 
أن يحملوا أجهزة تلفزيون ألنها ممنوعة، بل 
والمشروبات  األسلحة  يحملون  اآلن  أصبحوا 

الكحولية ويحضرونها إلى إيران.

النشطاء  بعض  عارض  نفسه،  الوقت  في 
ومنظمات حماية حقوق اإلنسان هذه البيانات 
أصدرت  كما  الكرد،  البرلمانيون  ألقاها  التي 
جمعية حقوق اإلنسان الكردستانية بيانا، وجاء 
في البيان أن كالم البرلماني جاء باسم الدولة 
عدد  بأن  أفاد  كما  الوطني،  الحرس  وجيش 
القتلى والجرحى من الكاسبين نتيجة الهجمات 
القتلى  عدد  يفوق  اإليرانية  للقوات  الممنهجة 

في الحرب.
الممنهج  القتل  عمليات  وتزايد  استمرار  إن 

بحق الكاسبين وإفالت المهاجمين من العقاب، 
تسبب  الحدود،  على  القرار  اتخاذ  وخاصة 
وهذا  الحدود،  على  كبيرة  مجازر  وقوع  في 
سبب ازدياد خطر قتل الكاسبين في حدود مدن 

أخرى في روجهالت كردستان.
الحقوقية  المنظمات  واستجابة  إن عدم شعور 
الدولية لمسألة قتل الكاسبين هو عامل أساسي 
قتل  ويواصل  فيه  القوة  اإليراني  النظام  ليجد 

واستهداف الكاسبين دون تردد.

روناهي / قامشلو ـ ستعاود النشاطات الرياضية مجدداً بالبدء بعد توقف لفترة بسبب 
اإلعالن عن حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا، تحّسبًا الحتالل جديد من ِقبل دولة 

االحتالل التركي ومرتزقته لمدينتي منبج وتل رفعت.

عجلة النشاطات الرياضّية تعود للدوران مجددًا

إرجاع نادي الجزيرة للدوري السوري »الممتاز«؟

الذاتية  اإلدارة  أعلنت  وبتاريخ6 /٧ /2٠22، 
حالة  تطبيق  عن  سوريا  وشرق  شمال  في 
الطوارئ في كافة مناطقها تزامناً مع تصعيد 
على  هجماتهم  ومرتزقته  التركي  المحتل 
جديدة  مناطق  الحتالل  والتهديد  المنطقة 

تستهدف مدينتي منبج وتل رفعت.
البطوالت  توقفت  اإلعالن  هذا  مع  وتماشياً 
هيئة  من  برعاية  تقام  كانت  التي  الرياضية 
سوريا  وشرق  شمال  في  والرياضة  الشباب 
المناطق  في  استمرت  النشاطات  أن  إال  فقط، 
فيها  توقفت  حيث  الجريزة  إقليم  عدا  كافة 
النشاطات في المجال الرياضي، وتم اإلعالن 

عن نهاية الموسم الرياضي 2٠22/2٠2١.
االتحاد  أعلن   ،2٠22/٧/2١ وبتاريخ 
الرياضي بإقليم الجزيرة عن إيقاف النشاطات 
الرياضية الرسمية كافةً تماشياً مع إعالن حالة 
وبتاريخ  سوريا،  وشرق  شمال  في  الطوارئ 

الموسم  إنهاء  تم  الماضي  آب  من  العاشر 
الرياضي2٠2١ـ2٠22.

الرياضي  االتحاد  قبل  الذي صدر من  القرار 
بإقليم الجزيرة فاجئ الكثير من الرياضيين في 
المناطق،  باقي  في  النشاطات  استمرار  ظل 
الشباب  لهيئة  الرسمية  البطوالت  أن  علماً 
والرياضة في شمال وشرق سوريا قد توقفت 

وقتها.
شمال  في  والرياضة  الشباب  هيئة  وكانت 
وشرق سوريا قد وضعت روزنامة تحمل في 
الهيئة  وأقامت  البطوالت،  من  الكثير  جعبتها 
في هذا العام مجموعة من البطوالت الجماعية 
والفردية، ومازالت لم تنتِه منها، ومع اإلعالن 
البطوالت  إقامة  ستعاد  النشاطات  عودة  عن 

من جديد.

بطوالت قادمة...

برعاية  بطولة  ستقام  النشاطات  عودة  ومع 
من هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق 
سوريا، في 25 من شهر تشرين األول القادم، 
وستقام بطولة لسيدات كرة القدم وهي األولى 
تنظيم  على  القائمين  على  ولكن  نوعها،  من 
البطولة األخذ بعين االعتبار التزام الالعبات 
السوري  المنتخب  مع  الجزيرة  إقليم  من 
للشابات والذي سيشارك في بطولة غرب آسيا 
للشابات، والتي ستقام ما بين ١5 وحتى 25 

تشرين األول المقبل.
وتضم قائمة المنتخب السوري للشابات أسماء 

١2 العبة من أندية إقليم الجزيرة وهن:
سيانت  عثمان،  الفا  محمد،  آهين  محمد،  آية 
جلنار  حاجي،  دريا  رسول،  سيدرا  عمر، 
إسماعيل،  دلناي  رسول،  سيدرا  المصطفى، 

دالف حسين، خديجة إبراهيم، همرين علي.
في  داخلي  لمعسكر  استدعيت  القائمة  وهذه 
المنتخب  وبدأ  للمشاركة  استعداداً  دمشق 
شهر  من   ١١ في  معسكره  للشابات  السوري 
شهر  من   ١3 لغاية  ليستمر  الجاري  أيلول 

تشرين األول المقبل.
مشاركتها  تأكدت  التي  األخرى  والمنتخبات 
)كوباني(،  الفرات  وإقليم  الرقة  منتخب  هي 
وإقليم عفرين المحتل، ويتأمل تشكيل منتخبات 
لباقي المنطقة مثل منبج والطبقة ودير الزور 
الوقت  في  تشكيلها  في  كبيرة  صعوبة  مع 
والمجتمعية  األمنية  الظروف  بسبب  الحالي 

لهذه المناطق.
للرجال  الطائرة  للكرة  الثانية ستكون  البطولة 
وهذه اللعبة تعتبر الثانية من حيث الشعبية بعد 

السابقة  النسخة  لقب  ويحمل  القدم،  كرة  لعبة 
نادي سردم من إقليم الجزيرة، بعد الفوز على 
نادي قوى األمن الداخلي من الرقة بواقع ثالثة 

أشواط مقابل شوط واحد.
والمدن  األقاليم  مختلف  من  أندية  وستتنافس 
في شهر تشرين األول القادم على لقب بطولة 
للرجال،  الطائرة  للكرة  سوريا  وشرق  شمال 
حصلت  التي  األخطاء  تجاوز  ذلك  ويتطلب 
في النسخة السابقة والتي كان يرتكبها الحّكام 
على  الُمشرفة  اللجنة  أعضاء  من  والبعض 
الدوري، ويتطلب منهم عدم االنحياز والعمل 
على أن يكونوا جزء من نجاح البطولة ال في 

ضعفها.
الطاولة  لكرة  العام بطوالت  وأقيم ضمن هذا 
القوى  وألعاب  البدنية  والقوة  والشطرنج 
وكان  القدم،  لكرة  ورجال  وناشئين  وأشبال 
إلقليم الجزيرة أغلب األلقاب والمراكز األولى 

في هذه البطوالت.
الرياضية  الهيئات واللجان واالتحادات  وتتبع 
عفرين  إقليم  ـ  الجزيرة  إقليم  في:  والشبابية 

والرقة  منبج  ومدن:  الفرات،  إقليم  ـ  المحتل 
الشباب  هيئة  إلى  الزور  ودير  والطبقة 
وبدأت  سوريا،  وشرق  شمال  في  والرياضة 
القدم على صعيد  بتنظيم بطوالت كرة  الهيئة 

شمال وشرق سوريا في عام 2٠١8.
عفرين  إقليم  رياضة  على  القائمين  ولتنويه 
المحتل يتخذون من مخيمات المهّجرين قسراً 
لالستعدادات  مكاناً  ومالعبها  الشهباء  في 

لبطولة على مستوى شمال وشرق سوريا. 
هيئة  من  برعاية  أقيم  نشاط  أول  بأن  ويُذكر 
الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا كان 
عبر بطولة “انتفضوا”، لمنتخبات كرة القدم، 
والتي أقيمت بمدينة قامشلو في إقليم الجزيرة، 
الزور  الرقة ودير  وبمشاركة منتخبات مثلت 
والجزيرة،  الفرات  وإقليمي  ومنبج  والطبقة 
ذهاب  مرحلتين  على  الدوري  بنظام  وكانت 
وإياب وحقق لقبها منتخب إقليم الجزيرة، وكما 
مت صحيفتنا روناهي من قبل الهيئة على  ُكّرِ
الرياضة  األحداث ومتابعة  تغطية  في  دورها 

بشكٍل عام في شمال وشرق سوريا.

روناهي / قامشلوـ  نشرنا في تقرير سابق في 
هذا العام عن الرياضة في بالد العجائب، وكان 
القرارات  بسبب  وذلك  سوريا،  عن  حديثنا 
االتحاد  قبل  تُتخذ من  التي  والعجيبة  الغريبة 
السوري  »العربي«  واالتحاد  العام  الرياضي 
وهذه  دمشق،  لحكومة  التابعين  القدم  لكرة 
المرة بعد القرار بهبوط نادي الجزيرة للدرجة 
بعودة  بأيام  بعدها  آخر  قرار  أُصدر  األدنى، 
نادي الجزيرة للدوري السوري »الممتاز«؟.

أي  حدوث  السوريّة  الكرة  في  تستغرب  ال 
ـ   2٠2١ أي  السابق  الموسم  ففي  شيء، 
2٠22، وألول مّرة في تاريخ لعبة كرة القدم 
بسوريا، انتهت المباراة بدون معرفة نتيجتها، 
»االتحاد«،  حلب  وأهلي  الوثبة  بين  وكانت 
وسط  »الممتاز«،  السوري  الدوري  ضمن 

حالة فوضى تحكيمية وإدارية وجماهيرية.
مجهولة،  ألسباب  اللعبة  المباراة  حكم  وأنهى 
من  المقربة  »الوطن«  صحيفة  واعتبرت 
حكومة دمشق، أنها »تحدث للمرة األولى في 

المالعب السورية«.
حلب  ألهلي  هدفاً  الحكم  ألغى  قد  وكان 
سجل  ثم  من  تسلل،  وجود  بداعي  »االتحاد« 
الكرة  وضع  دون  مباشر  بشكٍل  هدفاً  الوثبة 
بالملعب، ولعبها الحارس على الهوا واحتسب 

الحكم هدف الوثبة.
ثم توقفت المباراة أكثر من ١5 دقيقة لالعتراض 
من قبل نادي أهلي حلب »االتحاد«، وعندما 
هدف  ألغى  الملعب  أرض  إلى  الحكم  عاد 
الحكم  وقام  الفوضى  عّمت  وبعدها  الوثبة؟، 

بإنهاء المباراة دون معرفة نتيجتها.
الحسكة  في  الرياضيين  حديث  كان  ومؤخراً 

الدوري  من  الجزيرة  نادي  هبوط  قرار  عن 
إال  األولى،  الدرجة  إلى  »الممتاز«  السوري 
بعودة  آخر  قرار  أصدر  مفاجئ  وبشكل  أنه 

النادي للدوري »الممتاز« مجدداً.

ال عجائب يف الكرة السوريّة

وبينما كانت األندية تتجهز للعب الجولة الثانية 
ذهاباً من الدوري السوري »الممتاز« بـ ١١ 
نادياً، بدالً من ١2، وذلك بعد قرار هبوط نادي 
الجزيرة للدرجة األولى يوم االثنين الماضي، 
الجزيرة  نادي  بعودة  ينص  جديد  قرار  ظهر 
عبر  »الممتاز«  السوري  للدوري  مجدداً 
المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام التابع 
لحكومة دمشق، وذلك يوم الخميس المنصرم.

الرياضي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  ووافق 
السوري العام، على استضافة فريق الجزيرة 
دوري  في  المشارك  القدم،  لكرة  الرياضي 

المحترفين للموسم 2٠23/2٠22.

وسيتم تغطية كامل النفقات، من إقامة وإطعام 
عاتق  على  التحكيم  أجور  تقع  كما  ونقل، 

االتحاد الرياضي العام.
على  تقام  التي  المباريات،  ربع  وسيرصد 
لصالح  المفترضة،  الجزيرة  نادي  أرض 

النادي أصوالً.
العبد«  »نبهان  الجزيرة  نادي  رئيس  وأكمل 
يعود  الجزيرة  نادي  بأن  قال  عندما  »الفليم« 
القدم  لكرة  السوري  بالدوري  للمشاركة 

والرجوع عن قرار االنسحاب؟.
وتناسى العبد هبوطه للدرجة األولى وكأنه لم 
في  االنضباط  لجنة  قبل  من  قرار  أي  يصدر 

االتحاد »العربي« السوري لكرة القدم.
وكانت لجنة االنضباط في االتحاد “العربي” 
نادي  هبوط  قّررت  قد  القدم،  لكرة  السوري 
“الممتاز”  السوري  الدوري  من  الجزيرة، 
إلى الدرجة األولى للرجال، وخسارته قانونياً 
إلى  وعدم حضوره  التغيّب  بعد  الوحدة،  أمام 
اللقاء المقرر مع نادي الوحدة في ملعب الجالء 

بدمشق يوم السبت ١٠/2٠2/9.
اتحاد  في  وحسب الئحة األخالق واالنضباط 
المادة )2٧-١(: )إذا  إلى  القدم، واستناداً  كرة 
دوري  بطولة  في  تغيّب  أو  النادي  انسحب 
من  النادي  يُستبعد  الممتاز،  أي  المحترفين 
المسابقة وتشطب كل نتائجه في البطولة، إذا 
كانت غير مؤثرة على الترتيب النهائي ويُكتفى 

بخسارته بقية المباريات ٠/3(.
ليرة  ماليين  عشرة  بمبلغ  النادي  ويُغّرم 
إيرادات  حجب  إلى  باإلضافة  سوريّة، 
المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة 
التي انسحب منها كإجراٍء تأديبّي، ولكن نظراً 
إعفاء  اللجنة  قّررت  االستثنائية،  للظروف 
واالكتفاء  المالية،  الغرامة  من  الجزيرة  نادي 

فقط بقرار استبعاده من الدوري الممتاز.
المعنية  الجهات  ناشد  قد  الجزيرة  نادي  وكان 
حد  ووضع  بالتدّخل  دمشق  لحكومة  التابعة 
لمعاناة النادي المالية والسماح له باللعب على 
أرضه، ولكن كل النداءات لم تُفيد، وفي النهاية 

القدم  لكرة  السوري  “العربي”  االتحاد  قرر 
هبوط النادي للدرجة األدنى أي األولى، وذلك 

يوم االثنين الماضي.
ما يستنتج عن هذه الخطوة هو بأن القرار جاء 
دمشق  حكومة  من  ومحاولة  سياسية  ألسباب 
كسب نادي يقع مقره في مناطق اإلدارة الذاتية 
المحصلة  وفي  سوريا،  وشرق  شمال  في 
وبين  أرضه  على  باللعب  للنادي  يُسمح  لم 
دمشق  اتخاذ  يتم  وقد  الحسكة،  في  جمهوره 

كأرض افتراضية للنادي هذا الموسم.
الجيش  مع  الجزيرة  مباراة  تأجيل  تم  وكما 
ألجٍل غير مسمى حتى يتسنى للنادي التجهيز 
مران  ألي  يخرج  لم  الجزيرة  بحيث  للمباراة 

ومازال لم يستقر ال فنياً وال إدارياً.
ويعتمد نادي الجزيرة بشكٍل كبير على العبين 
من رجال نادي سردم والذي حقق لقب دوري 
الجزيرة  إقليم  في  األولى«  »الدرجة  الرجال 
كوكبة  يضم  والذي   ،2٠22 2٠2١ـ  الموسم 

من نجوم الكرة السوريّة.
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أنها  الدينية،  والمعتقدات  األفكار  إلى  النظر 
كلها صحيحة، وال تَقبل االختالف، يتعارض، 
بين  تتراوح  التي  البشرية  المعرفة  وطبيعةَ 
مرة  تولد  لم  فالمعرفة  والصواب،  الخطأ 
واحدة، وإنما مّرت بمراحل مختلفة، امتزجت 
فيها حاجات اإلنسان المادية بهواجسه النفسية، 

وأشواقه الروحية. 
كشجرة  األديان  إلى  النظر  الضروري  فمن 
بعض  التقاط  عند  التوقف  وعدُم  واحدة، 
أو  األغصان،  تنوع  عن  بعيدًا  ثمارها، 
األرض  رحم  في  الممتدة  الجذور  انحناءات 
بين  الرشيدة  العالقة  تنطوي  حيث  الرطبة، 
أتباع األديان على تدافع فكري مستنير، يسعى 
وراء »اإليمان األكمل« في تمثيالته الممكنة، 

التي ال ينخلع اإلنسان فيها من بشريته.
وفكرة تحاور األديان فكرة مثالية أمام الواقع 
المتصدع؛ في تهميش بعض الديانات، وتؤكد 
يجري  ما  أن  الميدانية،  والمعطيات  الوثائق، 
في  السلمي  والتعايش  الدينية،  السماحة  من 
لمناطق شمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة 
العالم،  في  دون سواها  استثنائية  األكثر  بأنها 
لإلدارة  دمشق  حكومة  عداء  من  فبالرغم 
الذاتية، ووراءها االحتالل التركي، واستخدام 
الدين مطية لتنفيذ مآربهم السياسية في المنطقة، 
إال أن الرقعة الجغرافية لشمال وشرق سوريا، 
أصبحت أكثر سهولة لممارسة الحرية الدينية، 
مساهمة في تعرف األديان على بعضها، من 
جميع  تضم  ومؤتمرات  ندوات،  عقد  خالل 

الديانات المنتشرة في المنطقة.

تعزيز السالم ونبذ العنف

بين األديان في  التعايش  المزيد عن  ولمعرفة 
مناطق شمال وشرق سوريا، التقت صحيفتنا 
وإيزيدية،  ومسيحية  إسالمية  بشخصيات 

الديانات، ودعت للعيش  والتي عرفتنا جوهر 
لكل  الخاطئة،  المعتقدات  عن  بعيداً  المشترك 
دين تحت ظل اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 

سوريا. 
وفي البداية تحدث لصحيفتنا الرئيس المشترك 
مال  محمد  الديمقراطي  اإلسالمي  للمؤتمر 
رشيد فقال: »إن الدين اإلسالمي يسعى لنشر 
المحبة، إال أن تجار الدين، قد استخدموه مظلة 
سعياً  المنطقة  في  ارتكبوها  التي  للجرائم، 

لزرع الفتن والتفرقة«.
الدين  باسم  المنطقة  في  داعش  فعله  وعما 
للكراهية والحقد  قال رشيد: »لم يدُع اإلسالم 
الكثير  قام به داعش، جعل  والقتل، إال أن ما 
بالصورة  الدين  فسروا  فقد  اإلسالم،  يخاف 

الخاطئة«.
بقوله:  نوه رشيد  الخاطئة  المفاهيم  ولتصحيح 
»هناك ضرورة لعقد الندوات الحوارية، التي 
بعضها،  على  األديان  وتعرف  السالم،  تعزز 
ما  ولتصحيح  بصلة،  لإلسالم  يمت  داعش ال 
فعله داعش نحتاج لسنين، وسباق األلف ميل 
يبدأ بخطوة، ليس من طرفنا فقط بل من جميع 
األفكار  لتصحيح  السالم،  نشر  نحو  األديان 

السائدة عن اإلسالم، وغيره من الديانات«.
واختتم محمد مال رشيد حديثه: »األديان كلها 
متفقة بجوهرها، وكل دين يعبد هللا بطريقته، 
جاء  فقد  اعتناقه،  على  أحداً  يجبر  ال  اإلسالم 
وليس  مخير،  اإلنسان  أن  الكريم،  القرآن  في 

مسيراً«.

استغالل الدين لنرش الظالمية

المشتركة  الرئيسة  تحدثت  ذاته،  السياق  وفي 
ليلى  الجزيرة،  إقليم  في  اإليزيدي  للبيت 
إبراهيم: »نحن نعيش منذ آالف السنين تحاّبٍ 

ولكن  المنطقة،  في  األديان  جميع  مع  وسالم 
من  يجعلون  أشخاص  هناك  الشديد،  لألسف 
من  يأخذوا  ولم  مآربهم،  لتحقيق  مطية  الدين 

الدين سوى اسمه؛ ليشوهوه«.
حدثت  التي  المجازر،  إلى  ليلى  وتطرقت 
داعش،  مرتزقة  يد  على  اإليزيدي  للشعب 
اإليزيدي  الشعب  ذاق  »لقد  الدين:  اسم  تحت 
بطشهم  من  يسلم  فلم  داعش،  يد  على  اإلبادة 
لهم  يشفع  لم  اإلسالم،  اعتنقوا  من  حتى  أحد، 
ارتكبت  التي  المجازر،  وهذه  الدين،  اعتناق 
دين  ألي  تمد  ال  الوحشية،  واألفعال  بحقنا 
فنحن  لنا،  ما جرى  اإلسالم  نُحّمل  ال  بصلة، 
نعلم جوهر الديانات، حيث تدعو لنشر السالم، 
الدينية،  وشعائره  معتقداته،  اختلفت  مهما 
أطماع  عن  وبعيدة  مسالمة،  الديانات  فجميع 
البشر، وأكبر دليل اجتماعنا تحت راية واحدة، 

ونقاشنا على طاولة واحدة«.
الدين قالت  التخلص من استغالل  وعن كيفية 

ليلى: »على الديانات أن تتعرف على بعضها، 
رجال  ومهمة  الحل،  بداية  هو  اآلخر  فتقبل 
الدين التعريف بجوهر الدين، ال اسمه فقط من 
خالل الخطابات، والندوات، فالدين يحمل بين 

ثناياه المحبة والسالم«. 
»نحن  قائلةً:  حديثها  إبراهيم  ليلى  واختتمت 
الشعوب في المنطقة، أوالً مهما اختلف ديننا، 
المعتقدات  سنحارب  معتقداتنا،  تعددت  أو 
شوهت  التي  الظالمية،  واألفكار  الخاطئة، 
مسارها  عن  وحرفتها  الديانات،  جميع 

الصحيح«.

األديان كلها تدعو للسالم

النسائي  االتحاد  عضوة  حدثتنا  وبدورها، 
المسيحي  الدين  عن  شابو  صباح  السرياني، 
المتواجد منذ ميالد السيد المسيح واختالطه مع 
المبادئ،  على  نسير  »نحن  األخرى:  األديان 
المجتمعات،  بين  المسيح  السيد  نشرها  التي 
وكانت هذه المبادئ تنص على السالم والمحبة، 
وال ننسى الوصية األولى للسيد المسيح حيث 
وكل  قلبك،  كل  من  إلهك  الرب  »أحبب  قال: 

نفسك، وكل ذهنك، فقد أمرنا أن نحب«.
الثانية،  الوصية  عن  حديثها  صباح  وتابعت 
التي حثهم عليها السيد المسيح: »أحبب قريبك 
أن  أخبرنا  الوصية  »بهذه  فقالت:  كنفسك«، 
نحب اآلخرين، ووصفهم بالقريب، لم يطالب 

لبعضهم، بل حث على  المسيحيين  فقط  بحب 
المحبة لغير المؤمنين، أو من يتبعون ديانات 
هذه  على  مستمرون  اليوم  ونحن  أخرى، 
بسالم  األخرى  األديان  مع  لنعيش  المبادئ؛ 

ووئام«.
شمال  في  الديني  التنوع  إلى  صباح  ونوهت 
وشرق سوريا، ووصفته بالفسيفساء الجميلة؛ 
»تشكل  فيها:  واألديان  الشعوب  لكثرة  نظراً 
التي  الدينية،  والحرية  التنوع،  بهذا  المنطقة 
الدينية  يتخذها كل شعب في ممارسة شعائره 
فنحن  األلوان،  متنوعة  فسيفساء  قيود،  دون 
واألمان،  السالم،  يسودها  منطقة  نشهد  اليوم 

والجمال، والحرية الدينية«.
وتابعت صباح: »مرتزقة داعش، التي تسترت 
تحت عباءة الدين اإلسالمي، قتلت المسلم قبل 
معتنقي الديانات األخرى، فلم يسلم من بطشها 
أي دين، كل من كان ضد أفكار القتل والجهاد، 
حسب  الذبح،  يستحق  كافراً  يصبح  والقتال 

تفصيلهم للدين على مقاسهم«.
الشعب  نطالب  شابو:  صباح  واختتمت 
المسيحي والشعوب واألديان األخرى الوقوف 
على  يحث  الذي  الديني،  الخطاب  بوجه 
والذبح،  للقتل  ويدعو  الفتن،  البغضاء، وخلق 
لو أن األديان كلها، تقوم بخطاب ديني موحد، 
يدعو للسالم والمحبة بين الشعوب في العالم؛ 

ألصبح العالم اليوم، وكأنه بيت واحد«.

ليلى براهيم صباح شابومحمد مال رشيد

قامشلو/ دعاء يوسف-بينت شخصيات إسالمية ومسيحية وإيزيدية، أن تجار الدين يستخدمون الدين ألغراض سياسية، ومصالح شخصية؛ ما أدى 
ذلك إلى تشويه صورة الدين، وأكدوا أن األديان تنبذ في جوهرها العنف والظلم، وتشجع على التعايش السلمي بين مختلف الشعوب والقوميات.

المشاركون في ملتقى األديان:
 الدين جوهره العدالة، ومفتاحه السالم

أحمد شعبان: اعتمادنا على قوانا الذاتية كفيل برد المعتدين
منبج/ آزاد كرديـ  أكد السياسي أحمد شعبان، 
فشيئاً  بالتأييد شيئاً  الذاتية تحظى  أن اإلدارة 
من الجميع، مشيراً إلى أن التهديدات التركية 
تأتي كرد فعل، إلفشال المشروع الديمقراطي، 
الذاتية تقوم جاهدة لصد  أن االدارة  موضحاً 
مناطق  على  المتكررة  التركية  الهجمات 
اإلدارة الذاتية تارةً، وتارةً أخرى تقوم بوضع 

الدول بصورة هذه الهجمات.

تواصل دولة االحتالل التركي إطالق تهديداتها 
شمال  مناطق  على  جديدة  هجمات  بشن 
هجمات،  مع  بالتزامن  وذلك  سوريا،  وشرق 
التهديدات  هذه  األرض،  على  واستهداف 
القت ردود فعل منددة، وسخطاً شعبياً كبيراً، 
وخاصة من قبل السياسيين، وحذر هؤالء، من 
أن االحتالل التركي يقوم بكل السبل الممكنة، 

الحتالل مناطق سورية جديدة. 

اإلدارة الذاتية متثل التعايش 
املشرتك

ضمن السياق ذاته، تحدث لصحيفتنا السياسي 

يعادي  أن  الطبيعي  »من  قائالً:  شعبان  أحمد 
األمة  مشروع  نجاح  التركي  االحتالل 
االحتالل  تهديدات  تزداد  لذا  الديمقراطية؛ 
إلفشال  الذاتية؛  اإلدارة  لمناطق  التركي 
الديمقراطي، ألنه يستقطب شعوب  المشروع 
المنطقة، ودائماً يتهم االحتالل التركي مناطق 
اإلدارة الذاتية باإلرهاب واالنفصالية، بالرغم 
يعدّ  والذي  لشعوبها،  المشترك  التعايش  من 

نموذجاً يحتذى به«.
وأضاف شعبان: »إن مشروع اإلدارة الذاتية، 
الديمقراطية  عن  ويعبر  جيد،  مشروع  هو 
فشيئاً  شيئاً  ويلقى  البقعة  هذه  لسكان  والعدالة 
يصبح  المنظور  وللمدى  الجميع،  من  تأييداً 

للبناء عليه، ألنه يحقق  أساسياً  المشروع  هذا 
وبما  المنطقة،  هذه  لسكان  والمساواة  العدالة 
مناطق  مع  تماس  على  التركي  االحتالل  أن 
مشروع  لتطور  ينظر  فإنه  الذاتية،  اإلدارة 
القلق  ومتوجسة  حذرة،  بعين  الذاتية،  اإلدارة 

والريبة«.

روسيا وإيران تحقيق املصالح 
أوالً

وحول مصلحة إيران وروسيا بدعم الهجمات 
شعبان:  قال  الذاتية،  اإلدارة  لمناطق  التركية 
نفوذ  لتقوية  وروسيا؛  إيران  من  كل  »تسعى 
مناطق  في  للتغلغل  وعودتها  دمشق،  حكومة 
التهديدات  تحت  دائماً  ولتبقى  الذاتية،  اإلدارة 
بحاجة  دائماً  الذاتية  اإلدارة  ولتبقى  التركية 
جماح  وكبح  لوقف  واإليراني؛  للروسي، 
الهجمات التركية، وإذا حدث ذلك فإن حكومة 
والتصرف  الكلمة،  صاحبة  تصبح  دمشق 
الروسي  يصبح  وتلقائياً  المنطقة،  في  األقوى 
وعند  المنطقة،  بهذه  المتحكم  هو  واإليراني 
القبضة  ستعود  المنطقة،  هذه  على  السيطرة 
المنطقة  هذه  خيرات  واستجرار  األمنية، 

الشعب  استفادة  وعدم  واإليرانيين،  للروس 
من خيرات هذه المنطقة حالها حال المناطق، 
التي تسيطر عليها حكومة دمشق وكلنا نعلم، 

ونشاهد ما يحصل في تلك المناطق«.
وعن موقف اإلدارة الذاتية من هذه الهجمات 
أشاد شعبان بدور اإلدارة الذاتية بصد العدوان: 
»إن االدارة الذاتية تقوم جاهدة لصد الهجمات 
الذاتية  اإلدارة  المتكررة على مناطق  التركية 
تارةً، وتارةً أخرى تقوم بوضع الدول بصورة 
هذه الهجمات، وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة 
احتياطاتها  وتتخذ  التركية،  الهجمات  تجاه 
الحدود،  تأمين  مثل  ذلك  أمكن  ما  الدفاعية، 

من  خلل  أي  لمعالجة  بالداخل  األمن  وانتشار 
الممكن أن يحصل«. 

»على  حديثه:  شعبان  أحمد  السياسي  واختتم 
الشعب،  على  االعتماد  الذاتية  اإلدارة 
التي  الخاصة،  للحرب  الوعي  وضرورة 
يمارسها العدو؛ إلضعاف روح المقاومة لدى 
طريق  عن  عليه  السيطرة  ومحاولة  الشعب، 
وخدمات  احتياجات،  وتأمين  األكاذيب،  بث 
الشعب ما أمكن، وذلك منعاً لتغلغل، واحتكار 
المحتل  لصالح  يعمل  ومن  الحرب،  تجار 

التركي«.

العزلة على القائد أوجالن عزلة على المشروع النهضوي 
للشرق األوسط

غاندي إسكندر 
      

أسودَ  يوما  آب،  من  عشر  الخامس  يوم  يعد 
في تاريخ الشعب الكردي، ولكل منتفض في 
وجه االستبداد، فقد استهدفت قوى الرأسمالية 
عبد  األممي  والمفكر  القائد  شخص  العالمية 
هللا أوجالن بعملية قرصنة استخباراتية خبيثة 
تسليم  تم  حيث  الكينية(،  )نيروبي  مدينة  في 
لحقوق  منافية  بطريقة  أوجالن  عبد هللا  القائد 
التاريخ  التركي، ومنذ ذاك  اإلنسان لالحتالل 
في  التركية  الشوفونية  السلطات  تفرض  الُمر 
أنقرة عزلة محكمة عليه، في سجنه الواقع في 
جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، وتمنعه عمداً، 
وبشل مدروس ومخطط من أبسط حقوقه، في 
محاميه،  مع  واللقاء  وأقاربه،  أهله  مع  مقابلة 
كلها،  القوانين  الالإنسانية  بإجراءاتها  منتهكة 
الدولية  األساسية  والمبادئ  المعايير  وتخرق 

بخصوص حقوق معتقلي الرأي.

ملاذا تفرض تركيا العزلة عىل 
القائد أوجالن

في التاسع من شهر تشرين األول ١998حيكت 
األوسط،  الشرق  صعيد  على  مؤامرة  أكبر 
وحلف  العالمية،  الرأسمالية  دول  سعت  فقد 
الديمقراطية  بذور  وأد  إلى  األطلسي  شمال 
المستلهم  الحر  الفكر  صوت  وكتم  الحقيقية، 
من أصالة الشعوب في ميزوبوتاميا، والثقافة 
القائد  وألن  المنطقة،  لشعوب  المتنوعة 
خالقاً  تحررياً  فكراً  يحمل  أوجالن،  هللا  عبد 
في  الكردية  القضية  مفتاح حل  وبيده  عالمياً، 
كردستان بأجزائه األربعة، ويعد فكره ورؤاه، 
وفلسفته الترياق الشافي لحل القضية الكردية 
في باكور كردستان، ومشاكل تركيا والشرق 
ينادي  الذي  األسمى،  الهدف  وألن  األوسط، 
أجله  ويناضل من  أوجالن،  القائد عبد هللا  به 
المتمثل في تآخي الشعوب، وتكاتفها والتعددية 
والرغبة  األوسط،  الشرق  لمجتمعات  الثقافية 
في  الحقيقية  الديمقراطية  وتمتين  ترسيخ  في 
تهدد  بمجلها  األفكار  تلك  أن  المنطقة، وحيث 
عرش القوميين، والفاشيين األتراك، الحالمين 
الشعوب  مقدرات  على  السيطرة  بإعادة 
المجاورة لها، وإعادة األمجاد الزائفة للسلطنة 
على  والتضييق  العزلة  فإن  البائدة،  العثمانية 
إلى  يهدفان  التنويرية،  األفكار  هذه  حامل 
لشعوب  النهضوي  المشروع  على  القضاء 
للحفاظ  الناجع  الحل  وهو  األوسط،  الشرق 
التركية  للدولة  الديكتاتورية  األسس  على 
الواحدة،  الدولة  بشعار  تعتز  التي  القمعية، 
واألمة الفريدة )التركية( التي يجب أن تكون 
وفق منظورهم  الحاضنة، التي تتماهى ضمن 
ثقافات،  الزائف  وتاريخها  وثقافتها،  لغتها، 

وعادات شعوب المنطقة.

العزلة قضاء عىل مبادرة السالم، 
التي أطلقها القائد من إمرايل

التي  السالم،  أفكار  من  ترتعد  التركية  الدولة 
القائد عبد هللا أوجالن؛ ألن السالم  ينادي بها 
الحروب،  وتجار  األتراك،  للطورانيين  يعني 
بين حركة  الدموي  الصراع  والمستفيدين من 

اإلرهابي،  التركي  والجيش  كردستان،  حرية 
االنهيار التام للبنية االقصائية، والقمعية، التي 
مائة  منذ  الكمالية  تركيا  دولة  عليها  شيدت 
عام، فالنداء التاريخي الذي أصدره القائد عبد 
عام  النوروز  عيد  احتفاالت  في  أوجالن  هللا 
مستعد  »أنا  وفحواه:  محاميه،  عبر    2٠١3
وبإمكاني  الكردية،  للمسألة  حل  إلى  للتوصل 
حماية  وقوات  تركيا،  بين  الصراع  وقف 
وأنا  واحد،  أسبوع  خالل  )الكريال(  الشعب 
متأهب للحل، لكن الدولة تحتاج ألن تفعل ما 
إلى دولة  هو ضروري، والكرد ال يحتاجون 
يجدوا  عمل،  إطار  وجود  ظل  في  منفصلة، 
فيه مكانا لهم بما يتسق مع العالقات التاريخية 

التركية، الكردية«.
لقد كان ذلك الطرح والمبادرة خارطة الطريق 
لحل القضية الكردية سلميا، ووضع حد إلراقة 
الجديدة،  لتركيا  والتأسيس  المستباحة،  الدماء 
رسالة  كانت  أوجالن  هللا  عبد  القائد  فرسالة 
المشترك  والتاريخ  والتآخي  والوحدة،  للسالم 
بين الشعوب وتأسيس لمستقبل تركيا، ولمجمل 
دول المنطقة، التي تتقاسم فيما بينها الجغرافية 
الحاكمة  الطغمة  ألن  ولكن  الكردستانية، 
المستبدة في تركيا المتكونة من تحالف رجب 
طيب أردوغان، ودولت بهجلي، وهما من ألد 
أعداء السالم، فقد انقلبوا على مشروع السالم، 
الذي أطلقه القائد، ألنه لم يرق لهم  أن يتحرر 
بيئة  وتتشكل  والثقافة،  والوطن،  اإلنسان 
وفق  السالم  مفهوم  وألن  حقيقية،  ديمقراطية 
رؤى القائد عبد هللا أوجالن، غير متطابق مع 
أحزاب  وقيادات  لدى زعماء،  التفكير  نمطية 

القومي المتطرف،  العدالة والتنمية، والحزب 
والكماليين،  الجمهوري،  الشعب  وحزب 
ومنظمة الذئاب الرمادية، وكونه إن تم ووجد 
حلمهم  على  سيقضي  النور،  إلى  طريقه 
وميثاقهم  المتخلف،  العثماني  بمشروعهم 
وكانت  المبادرة،  على  انقلبوا  لذلك  الملي، 
الفرصة  تلك  االنقالب على  ذلك  تبعات  أولى 
التاريخية إلحالل السالم في باكور كردستان، 

وفي تركيا، هي اتخاذ خطوة تجريد القائد من 
الشعب  وبين  بينه،  التواصل  وقطع  حقوقه، 
عليه  العزلة  إجراءات  وتشديد  الكردستاني، 
العالم  إلى  وقناعاته  أفكاره،  إيصال  من  للحد 

الخارجي تحت ذرائع واهية.

حرمان القائد من حق« األمل« 
خرق لحقوق اإلنسان

التي  الدول  أكثر  من  منازع  دون  تركيا  تعد 
تنتهك القوانين، والمعاهدات الدولية، والسيما 
المعنية بحقوق اإلنسان، والسجناء السياسيين، 
ومعتقلي الرأي، فما العبرة من تحول جزيرة 
إيمرالي إلى منطقة عسكرية، تتصف بحراسة 
وما  الخارجي،  العالم  عن  ومعزولة  مشددة، 
أبسط  فيه  توجد  ال  أصم  سجن  من  العبرة 
مقومات الحياة، ومكانا النتهاك حرية اإلنسان، 
تتكفلها  التي  حقوقه،  أدنى  من  وتجريده 
لقد  األمل(؟،  )حق  ومنها  الدولية،  القوانين 
اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  أصدرت 
2٠١4قرارا  آذار  شهر  من  عشر  الثامن  في 
القائد عبد  قدمه محامو  الذي  الطلب،  بدعوى 
هللا أوجالن عام 2٠٠3 عادين، »أن  السجن 
لالتفاقية  مخالف  موكلهم  على  المشدد  المؤبد 
شدد  حيث  اإلنسان«،  لحقوق  األوروبية 
المحامون في الطلب على، »أن القائد عبد هللا 
في  الحق   ( من  تجريده  وتم  معتقل،  أوجالن 
والمحاوالت  الجهود  رفض  تم  وإنه  األمل(، 
األمل(،  في  الحق  لتأمين)  المبذولة  القانونية 

كما  اعتقاله«،  من  فترة  بعد  سراحه  وإطالق 
ذكر في الطلب، »أن تركيا لم تتخذ الخطوات 
القرارات،  تنفيذ  إلى  الدعوة  بشأن  المناسبة 
وتوصيات اللجنة في الثالث من كانون األول 
/2٠2١ لكن مؤخراً اعترفت تركيا بأن القائد 
عبد هللا أوجالن، قد أعفي، وحرم من )الحق 

عدم  منه  لالستفادة  يشترط  الذي  األمل(  في 
أدنى  دون  بحقه،  انضباطية  عقوبات  صدور 
التركي، عندما تعفي  شك، إن دولة االحتالل 
ذريعة  تحت  األمل(  في  )الحق  من  القائد 
رواية  هي  االنضباطية،  للعقوبات  خضوعه 
من العنف وسحق الحريات، وليست بأمر جديد 
على من امتهن إبادة الشعوب، وطمس هويات 
وثقافات المختلف معها عرقيا، وألن القائد عبد 
هللا أوجالن يمثل شعبا وقضية، وفكره قد تبناه 
أحرار العالم؛ فيريد الجالوزة األتراك الغارقين 
بقراراتهم  يقضوا  أن  االستبداد،  أوحال  في 
والقائد  المفكر،  بتجريد  المتمثلة  العنصرية 
أي  على  حقوقه  من  أوجالن  عبد هللا  األممي 
بصيص أمل برفع العزلة عن القائد، وإطالق 
سراحه، ضاربة بعرض الحائط الحقوق التي 
المقررة  المتحدة  األمم  مواثيق  عليها  نصت 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  جنيف،  في 
واتفاقية  واالجتماعية،  والسياسية  المدنية، 
األمم  منظمة  أقرتها  التي  التعذيب،  مناهضة 
النموذجية  والقواعد   ،)١984( عام  المتحدة 
ومجموعة  السجناء)١95٧(  لمعاملة  الدنيا 
الذين  األشخاص،  بحماية  المتعلقة  المبادئ 
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز، أو 
مبادئ  تركيا  تنتهك  فعندما   )١998( السجن 

وقعت  التي  الدولية،  المنظمات  تلك  وقوانين 
على  عار  وصمة  لهو  مبادئها،  على  هي 
وإن  اإلنسان،  بحقوق  ينادي  من  كل  جبين 
والقوانين،  المبادئ  تلك  واضعو  يتحرك  لم 
والتزموا كعادتهم الصمت، ولم يحاسبوا تركيا 
عبد هللا  القائد  بحق  الواضحة  انتهاكاتها  على 
أوجالن، وجميع معتقلي الرأي في تركيا، فهم 
شركاء لما يحدث في سجن جزيرة إيمرالي، 
وغيرها من السجون من إجراءات تعسفية، ال 

تمت إلى اإلنسانية بصلة.

إميرايل مصدر لإلشعاع الفكري 
والحضاري

في  التركي  االحتالل  دولة  توغلت  مهما 
ممارسة العنف، وزادت من عزلتها على القائد 
والمفكر األممي عبد هللا أوجالن، لن تستطيع 
عن  وفلسفته  أفكاره،  وحجب  شمسه،  حجب 
الشعوب المؤمنة به، فتطلعاته النيرة، وفلسفته 
السجن  جدران  تجاوز  فكريا  منهال  باتت 
مصدرا  )إيمرالي(  جزيرة  وغدت  الصماء، 
واإلنساني،  والحضاري،  الفكري  لإلشعاع 
فالفكر األوجالني، الذي تخطت مفاعيله منطقة 
الشرق األوسط، وعبر القارات، وتجاوز أبعاد 
الشعوب  ترى  السياسية،  والحدود  الجغرافية 
الحرة في تبني تلك األفكار، واستلهامها، كسر 
لنير العبودية وأغالل االستبداد، وأن نظريته 
باتت  التي  الديمقراطية،  األمة  في  المتمثلة 
أمرها  المغلوبة على  للشعوب  اآلمن  المخرج 
لمجتمع  الحقيقي  الحل  شكل  تأخذ  أضحت 
أوجدها  التي  لمشاكله  الحلول  مفتاح  أضاع 
المستبدة  التركية  الدولة  ولتعلم  المستبدون، 
واألرمني  والعربي،  الكردي  الشعب  أن 
القائد  بفلسفة  المؤمنة  والجماهير  والسرياني 
التحررية، أنها قد أخطأت باعتقادها، أن أسر 
محبيه  عن  وعزله  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
وأن  تركيا،  ضد  االنتفاضة  شعلة  سيطفئان 
تماما  العكس  على  ستتعطل،  الحرية  مسيرة 
عن  العزلة  بفك  المطالبة  النشاطات  يوم  فكل 
منذ  الشعب  أقسم  وقد  وتيرتها،  تزداد  القائد  
اللحظة، التي أعتقل فيها أيقونة الحرية، أنهم 
والصمت،  للسكون،  ويركنوا  يستكينوا  ولن  
القائد، ويصبح حرا طليقا، وفي  حتى يتحرر 

مكانه الطبيعي بين شعبه.   
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بارين كوباني … »الحاضرة في دمائنا«

مهرجان تل أبيض للثقافة والتراث: تمسك بالهوية والتراث، وإصرار على المقاومة

بقلم: محمد األمين/ موريتانيا

المطبخ،  في  الماء  تسخن  هداية  كانت  بينما 
بريتان،  بالصغيرة،  إذ  الشاي،  عدة  وتجهز 
بفضول  تسأل  وهي  مبتسمة،  عليها  تدخل 

كعادتها:
 – لماذا تسخنين الماء يا أمي؟ 

 – لدينا ضيف اليوم، وقد يأتي في أي لحظة 
اآلن …

وبالمناسبة  النار:  تطفئ  وهي  أضافت،  ثم 
ستعرفين منه كل شيء عن الصورة البارحة. 
سمعت  الصغيرة،  بريتان  تجيب  أن  وقبل 
هداية:  لها  فقالت  الباب،  يدق  أحدهم  صوت 
وأنا  هو،  أنه  بد  ال  الباب،  وافتحي  اذهبي، 

دقائق، وأكون معكم. 
طارت بريتان إلى الباب، وما إن فتحت الباب 

حتى صرخت بفرح:
 – خالتي زيالن!!

على  وانحنت  وراءها،  الباب  زيالن  أغلقت 
بريتان تضمها بشدة، ثم قالت لها، وهي تمسك 

بخديها المكتنزتين: 
جماال،  تزدادين  يوم  كل  بك،  يفعلون  ماذا   –

أيتها الساحرة الصغيرة! 
قالت بريتان وهي تضحك:

الشارع  إلى  الخروج  من  تمنعني  هداية   –  
بمفردي

فتُقبِلها زيالن، وهي تقول:
 – ذلك ألنك أجمل كعكة في العالم، والشارع 
هو  ما  كل  وكراهية  البشرّي،  بالذباب  مليء 

جميل! 
وكانت   – الشاي  إعداد  هداية  أنهت  حين 
 – زيالن  تحب  التي  المقادير  على  حريصة 
في  فوجدتهما  المطبخ،  من  وخرجت  حملته، 
يبدو،  ما  على  قصة  تحكي  زيالن  الردهة، 
علبة  من  وتتناول  تضحك،  تصغي،  وبريتان 

الشوكوال التي أحضرتها خالتها. 
قالت هداية، وهي تضع الصينية على الطاولة:
– ال تطعميها الشوكوال، هذه المدمنة ال تشبع 

منها!
الشوكوال،  مدمنة  كلمة  على  زيالن  ضحكت 

وقالت بفخر:
– من شابه خالته فما ظلم!

ضحكن، وصبّْت هداية ألختها الشاي، فتناولته 
ثم  ..ثالثة…  ..رشفتين  رشفة  وأخذت  منها، 

ترمقها بنظرة مبهمة، ثم تهمس لها:
– ال زلِت الوحيدة يا هداية التي تعرفين كيف 

أحب الشاي!

فترد هداية في زهو:
أتظنين أن غيابك الطويل عنا، سينسيني!

يضحكن...وتقاطعهن بريتان:
كنت  من  هي  زيالن،  خالتي  هل  أمي،   –
في  الشخص  عن  سيحدثني  بأنه  تقصدين 

الصورة؟
– نعم، اذهبي، واحضري الصورة. 

تركض،  وعادت  بريتان،  الصغيرة  طارت 
وهي تحمل صورة في إطار مزخرف أعطتها 

لخالتها. 
وهي  وشردت،  بالصورة،  زيالن  أمسكت 

تنظر في عينيها، حتى نسيت أنهم معها! 
بسعادة،  تبتسم  كردية  لمقاتلة  الصورة  كانت 
ولطف شديدين، تقف وسط المارة، ترتدي زيا 

 .Y.P.J :عسكريا تعتليه ثالثة حروف
ويقطع الصمت سؤال بريتان:

 – أتعرفينها يا خالتي؟
عن  نظرها  ترفع  أن  دون  زيالن  تجيب   

الصورة
تأثرت،  حياتي،  في  شخصا  أعرف  لم   –

وتعلقت به بقدرها! 
أينما  الكرد،  نساء  فخُر  يا صغيرتي هي  هذه 
…إنها  القضية  دعائم  أقوى  وأحد  كانوا، 

الشهيدة بارين كوباني! 
تدعى أمينة عمر، وتعرف بـ بارين كوباني...
ولدت في عام ١988 في قعر كلبين بـ حلب، 
خمس  بين  وطنية  أسرة  كنف  في  وتربَّت 
 2٠١3 عام  وفي  أشقاء،  وثالثة  شقيقات، 
عفرين،  إلى  للنزوح  بارين  أسرة  اضطرت 
بعد أن تعرضت قريتهم لهجوم من قبل تنظيم 

الدولة اإلسالمية: دا..ع..ش. 
وفي عفرين تعرفت بارين على بعض النساء 
من  الهروب  استطعن  الالئي  اإليزيديات، 
قبضة تنظيم الدولة، وحين حكين لها ما فعل 
التي  المجزرة  وعن  سنجار،  في  دا..ع..ش 
راح ضحيتها 5٠٠٠ شخص من رجالهم، ثم 
باعوهّن  جواري،  وفتياتهم،  نساءهم،  أخذوا 
والمناطق  والرقة،  الموصل،  أسواق  في 
دا..ع..ش،  عليها  يسيطر  كان  التي  األخرى، 
قررت بارين حينها أن تنضم لوحدات حماية 

 ..Y.P.J :المرأة
المرأة في  إلى وحدات حماية  بارين  انضمت 
عام 2٠١4، وهي وحدات مسلحة تماما مثل 
وحدات حماية الشعب، إال أن األولى خاصة 
نفسه،  العام  وفي  للرجال،  واألخيرة  بالنساء 
وحشد  مفاجئ،  بشكل  الدولة،  تنظيم  هاجمهم 
كل قواته، فحاصرهم، وقطع عنهم اإلمدادات! 
في  ما  كل  ويقتل  ويدمر،   ... يتقدم  وراح 

طريقه، من أجل االستيالء على كوباني. 
ولكن المفاجأة، التي جعلت العالم بأسره يقف 
مبهورا، مشدوها، فاغرا فاه، هو أن كوباني، 
تلك المدينة الكردية الصغيرة، وقفت في وجه 
العراق،  أرهق  الذي  دا..ع..ش  الدولة  تنظيم 

ومزق سوريا، وأرهب العالم! 
االمدادات  وقطعهم  الشديد،  الحصار  ورغم 
عنها، استمرت كوباني في القتال مكبدة العدو 
خسائر فادحة، حتى حسب دا..ع..ش أنه يقاتل 

دولة، وليس مدينة واحدة!

في  والشعب  المرأة  حماية  وحدات  استبسال 
والعدة  العدد  قلة  رغم  التنظيم،  ضد  القتال 
المتزايدة  الغفيرة  العدو  أعداد  مواجهة  في 
المحملة بآخر أنواع السالح، لمدة ١34 يوما، 
جعل التحالف الدولي يرسل بعض الطائرات 
للمساعدة في القتال، ما جعلها نهاية دا..ع..ش 

حتى الجذور !. 
الحرب  في  شاركت  التي  بارين،  كانت 
تم  الالئي  للحرائر،  تنتقم  وكأنها  بشراسة، 
والخمسة  حتى،  الماشية  دون  بثمن  بيعهن 
سنجار،  في  وعدوانا  ظلما  قُتِلت  التي  آالف، 
بريئان  واإلنسانية  الدين  إن  صدقوني  تقول: 

من هؤالء براءة الذئب من دم يوسف! 
عرفت كل هذا – بعد انضمامي لوحدات حماية 
المرأة 2٠١٧ – من رفاقها والقليل منها، فهي 
نادرا ما كانت تتكلم عن نفسها. كانت نشيطة 
وأفعالها  كالمها  في  وحماسية   .. مرحة   ..

..تأثرت بها وكانت، وما تزال قدوتي.. 
قالت لي ذات يوم في إحدى اللحظات النادرة، 
شيئاً  أعرف  أكن  لم  نفسها:  عن  تتكلم  التي 
عن عالم السياسة، أو النضال العسكري، قبل 
لكنني  المرأة،  حماية  وحدات  إلى  انضمامي 
جنباً  بدفاعي  تبدأ  حريتي  أن  الحقاً،  أدركت 
إلى جنب مع أبناء بلدي عن أرضي وشعبي، 
ومفاهيم الحرية الديمقراطية، التي نسعى إلى 

تحقيقها في سوريا... 
والدوتشي  اإلسبانية،  الكوديلو  كانت  لقد 
اإلطالية، والفوهرر األلمانية، وبارين كوباني 
الكردية! ... وجاءت لحظة رحيل هذه النعمة 

عنا!
سنة  أي   ،Y.P.J إلى  انضمامي  من  عام  بعد 
قد  أردوغان،  التُّركّي  الرئيس  كان   ،2٠١8
بعد  الخفاء  في  اللعب  واكتفى من  كيله،  طفح 

هزيمة دا..ع..ش! 
أنفسهم:  أطلقوا على  أخرى،  أخذ عصابة  لذا 
الجيش السوري الحر، ودربهم في األراضي 
األسلحة،  أنواع  أحدث  وأعطاهم  التركية، 
ولكنه هذه المرة لم يتركهم وحدهم، كما فعل 
مع دا..ع..ش، بل أرسل معهم الجيش التركي، 
الحربية،  الطائرات  فيها  حشد  معركة  في 
والدبابات، والمدرعات ضد إقليم واحد، أهله 

ال طائرات حربية لهم، وال دبابة !
العالم  أمام  سوريا  لشمال  الغزو  هذا  وحصل 

أجمع، وبمباركة روسيا التي انسحب جنودها 
قبل الغزو بقليل والواليات المتحدة األمريكية، 

التي انسحبت، ودمرت قاعدتها هناك! 
في  فوقنا،  حربية  طائرة   ٧٠ بـ  الغزو  بدأ 
المدينة  سماء  تلتهم  سوداء  غيمة  كأنه  مشهد 
 ،Y.P.G الشعب:  حماية  وحدات  …انطلقت 
ووحدات حماية المرأة: Y.P.J، أخذنا مواقعنا 
المدنيين  دم  تقصف...  التركية  …الطائرات 
األبرياء  أرواح  تدمر…  يسيل…الدبابات 
السوري  والجيش  التركي،  …الجيش  تصعد 
من  تقدمهم  في  الفظائع  أبشع  يرتكبان  الحر، 

كل قرية إلى قرية …ومجازر ال تنتهي! 
بلبلة  ناحية  في  بارين  فرقة  ضمن  من  كنت 
التابعة لعفرين، وقد اشتبكنا مع قوات الجيش 
نتائجها  كانت  مدة  …وبعد  هناك  الحر 
خسائر بشرية من كال الطرفين، جاءنا األمر 
لكن  التنظيم،  إلعادة  هناك  من  باالنسحاب 
إذ  ممكنا،  يكن  لم  حينها  الكلي  االنسحاب 
ليتمكنوا من  البقية؛  يبقى من يغطي  أن  يجب 
ونوجين  وآرين  أنا  بارين  قالت  االنسحاب، 
األوامر،  سمعتم  بالبقية  وصاحت  سنغطيكم، 

ماذا تنتظرون!
 قلت لها أنا سأنضم إليكم للتغطية على الرفاق، 
قلت  غاضبة:  أراها  مرة  أول  وهي  قالت، 

انسحبوا…هذا أمر يا زيالن!! 
وبعد  الرفاق،  مع  بكلمة…انسحبت  أفه  لم 
إطالق  صوت  توقف  انسحابنا،  من  دقائق 

النار، فبكى الجميع!! 
الشرسة،  المقاومة  وإثر  بارين،  استشهاد  بعد 
التي القوها من ثالثة أشخاص فقط، لم يتملكوا 
أنفسهم ...سحبوا جثة الشهيدة بارين، وشوهوها 
وهو  فيديو،  أحدهم  وأخذ  أطرافها،  وقطعوا 
يضع قدمه على صدرها، بعد أن جردوها من 
ثيابها! … ونشر الفيديو على مواقع التواصل، 
الذي بال ضمير، وليثبتوا مقولة  العالم،  ليراه 
بارين: إن الدين واإلنسانية بريئان من هؤالء، 

براءة الذئب من دم يوسف!! 
تمسح دمعة  يٍد صغيرة  بـ  هنا شعرت زيالن 
بريتان  …فضمت  خدها  على  تدحرجت 
الصغيرة إلى صدرها، وهي تقول: لقد غابت 
بارين، لكن ما ال يعرفونه أن الغياب شكل من 
أشكال الحضور، فبارين ليست غائبة، بقدر ما 
هي حاضرة في أذهاننا …قلوبنا… ودمائنا!!

والتراث  للثقافة  أبيض  تل  مهرجان  اختتم 
يومه الثاني، بعد تقديم عدة عروض فلكلورية 
عن تراث المنطقة، فيما أكد المشاركون، أن 
االحتالل التركي لن يتمكن من طمس هويتهم، 

وجذورها العميقة.
فعاليات  الفائت،  األربعاء  يوم  وانطلقت 
تحت  والتراث،  للثقافة  أبيض  تل  مهرجان 
شعار »تراثنا يزيدنا إصراراً على المقاومة«، 
من  سنوات  عدة  بعد  يومين،  مدى  وعلى 
قبل  من  المقاطعة  احتالل  عقب  االنقطاع 
التاسع  في  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 
بمشاركة   ،2٠١9 عام  األول  تشرين  من 
واسعة من قبل شخصيات اجتماعية، وشعبية 

وعشائرية.
ونظمت فعاليات المهرجان من قبل لجنة الثقافة 
والفن بمجلس مقاطعة كري سبي بالقرب من 
مخيم مهجري كري سبي في قرية تل السمن 

)الريف الشمالي للرقة(.
وقدمت خالل اليوم األول عدة عروض تراثية 
للخيول  عروض  ضمنها  من  فلكلورية،  فنية 
التي  المعارك،  ومحاكاة  واإلبل،  األصيلة 

يتصدى خاللها المقاتلون ألعدائهم.
مثل  تراثية  أدوات  النساء  استعرضت  كما 
من  الصاج، وصوراً  خبز  وصناعة  الرحى، 
الحياة اليومية المعيشية لآلباء واألجداد، وكيفية 
تأمين المياه من خالل اآلبار، وصناعة البسط 

عن طريق النول اليدوي التقليدي البسيط، كما 
الغنائي  التراث  من  مقتطفات  عدة  تم عرض 
الكردي، قدمتها فرقة التراث في مركز باقي 
وفرقة  كوباني،  في  والتراث  للثقافة  خدو 

المولية التابعة للمركز الثقافي بالرقة.
فيما استمر المهرجان في يومه الثاني واألخير 
ووصالت  البدوية،  والدحة  اإلبل  بعروض 
فرق  من  كل  أدتها  وفلكلورية،  تراثية  غنائية 
التراثية  للفنون  وكوباني  والطبقة  الرقة، 

والفلكلورية.
هاوار  وكالة  التقت  المهرجان  هامش  وعلى 
والمشارك  سبي،  كري  مقاطعة  من  المهجر 
في المهرجان، صالح الحجي، الذي قال: إنهم 
تراث  إلبراز  المهرجان  هذا  في  يشاركون 

المنطقة، وأصالة شعبها.
بثقافتنا وتراثنا؛  وأكد الحجي »إننا متمسكون 
ألنهما جزء من هويتنا األصيلة رغم محاوالت 

االحتالل التركي طمس هذه الهوية من خالل 
أدوات الحرب الخاصة، التي يتبعها ليزعزع 
استقرار المنطقة، ويسلخ ما ورثناه من عادات 
احتالل  عليه  ليسهل  ومتجذرة  أصيلة  وتقاليد 
مناطقنا كما فعل في المناطق المحتلة من خالل 
سياسة التتريك، وتسميم أفكار الناشئة بعادات 
وتقاليد تجاري مخططاته«، واختتم المهرجان 
التراثية،  بالدبكات الشعبية على وقع األغاني 

والشعبية التي تعبر عن تراث المنطقة.

مهرجانات 
السينما الكردية
»تظاهرات 
ثقافية، بين 

حضور اإلبداع، 
وغياب الدعم«

على  عام  مائة  من  أكثر  مرور  ورغم  السينما، 
التطور  ورغم  الفنية،  الساحة  على  حضورها 
التصوير،  عالم  في  الرقمية  والثورة  التقني، 
فمازالت السينما حتتفظ بسحرها وألقها، كفن 
سابع وجامع جململ الفنون، فمن رحلة  السينما 
ومن  اجلماهيرية،  السينما  عصر  إلى  الصامتة، 
سينما شارلي شابلن إلى عالم كلينت ايستورد 
الهندية،  بالسينما  مروراً  الكاوبوي،  أفالم  في 
مع  املصرية  والسينما  كابور،  جيمي  وإطاللة 
الواقعية  عتبة  إلى  شوقي،  فريد  »حرافيش« 
القرن  ثمانينات  لندخل  العربية،  السينما  في 
األب  غوناي  يلماز  أفالم  عالم  إلى  العشرين 
احلقيقي للسينما الكردية، مع فلميه »القطيع 
الذهبية  السعفة  جائزة  نال  »و«الطريق« الذي 

مبهرجان »كان« رائداً للسينما الكردية. 

أفالم  إنتاج  في  اإلبداعية  اجلهود  وتتالحق 
األفالم  انتاجية  ولتتنوع  واقعية،  سينمائية 
الطفل،  وسينما  املرأة،  سينما  بني  الكردية 
املنطقة  ألوضاع  مواكبة  اإلنيميشني،  وسينما 
الكردية واإلقليمية مبا شهده من نزوح، وتهجير 
أعلنت  قد  املفردات  هذه  ولعلها  وأوبئة،  وعنف 
ضمن  عرضها  مت  التي  األفالم  في  نفسها، 
الدولي،  السينمائي  كوباني  مهرجان  فعاليات 
بدورته  أيلول،  من  العاشر  في  انطلق  الذي 
الثالثة التي حملت اسم »يلماز غوناي« تقديراً 
لدوره الريادي في انطالقة السينما الكردية على 

املستوى العاملي.

للمقاومة  تخليداً  املهرجان حمل اسم كوباني 
البطولية، وتصدرها املشهد إعالمياً في فضح 
مرتزقة داعش، وهزميتهم من قبل وحدات حماية 

الشعب مبؤازرة ودعم أبناء الشعب الكردي.

الثالثة من املهرجان من مدينة  انطلقت الدورة 
العاملي،  احلضور  منحه  ما  األملانية؛  »بوخوم« 
واملكانة الالئقة، التي يستحقها وسط اهتمام 

إعالمي. 

التطوعية،  الروح  باعتماده  املهرجان  وأمتاز 
اجتماعية،  فعاليات  قبل  من  احملدود  والدعم 
في  إيجابيتها  رغم  النقطة  وهذه  لالنطالق، 
احملافظة على استقاللية املهرجان، وعدم اجنراره 
ألي جهة ما، إال إن هذا ال يعني ترك هذه التظاهرة 
ودومنا  جدي،  اهتمام  دومنا  الفنية  الثقافية 
وكومينات  الثقافة،  هيئات  قبل  من  مادي  دعم 
صناعة السينما، وذلك ألهمية هذه التظاهرات 
بقضايا  العالم  تعريف  في  ودورها  الثقافية، 
الشعب الكردي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية 
املهرجان؛  خالل  ظهرت  التي  للمصاعب،  حالً 
استطاع  والتي  املالية،  السيولة  قلة  بسبب 
القائمون على إدارة املهرجان جتاوزها بإمكاناتهم 
ثقافي البد من  أي مهرجان  وبذلك فإن  اخلاصة، 
دعم  ميزانية  وتخصيص  كثب،  عن  متابعته 
من  السينمائي  كوباني  ومهرجان  مقبولة، 
وقاعدة  تأسيسية،  بنية  من  ميتلك  مبا  أهمها؛ 
للفن،  عالية  سوية  من  يقدمه  ومبا  جماهيرية، 
وحتوله إلى منصة عاملية، ومشاركته بأفالم من 
تهيئ  فنية  مظلة  يشكل  ما  كردستان؛  أنحاء 
العاملة  الشخصيات  بني  وتالقي  تعارف،  فرص 
مستقبلية  مناخات  يعزز  ما  السينما؛  في 
للتعاون في إنتاج مشترك، وخاصة بالنظر إلى 
ما مت عرضه من أفالم كردية، وبلهحات مختلفة، 
ولبنان،  واملغرب،  مصر،  مشاركة  إلى  باإلضافة 
مواكبة  مدى  نكتشف  األفالم  لهذه  وباملتابعة 
واالجتماعية،  السياسية،  للحالة  املهرجان 
التي حملت  األفالم،  والثقافية من خالل موجة 
واملرأة  األسرة،  على  وتأثيراتها  احلرب،  صبغة 
الشرقية،  اجملتمعات  في  ضدها  املوجه  والعنف 

التي مازالت تشهد حروباً، وعمليات تهجير... 

هذه التظاهرة القت جناحاً؛ لتوفر اإلرادة اجلماعية 
املميزة  البصمة  وعبر  العمل،  طاقم  من 
ابنة  برازي  أفني  السورية،  الكردية  للمخرجة 
وللفنان  التحكيم،  جلنة  ترأست  التي  كوباني، 
جنكو شريف مدير املهرجان، واستطاع املهرجان 
على  والقادرة  القادمة،  الفترة  مالمح  يرسم  أن 
حتمل  محلية،  أفالم  خالل  من  العاملية  ولوج 

صبغة مميزة، لغًة وأزياَء، وجغرافية.

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني

نقد العقل السياسي الكردي

العراق وحدود الدم

دجوار أحمد آغا 

الفرد  بها  يؤّمن  التي  الطريقة  هي  السياسة 
كلما  والمعنوية  المادية  احتياجاته  والمجتمع 
السلطة  كانت  كلما  سياسياً،  المجتمع  كان 
األخالقية  الحالة  في  السياسية  تكمن  ضعيفة. 
التي يعشيها المجتمع من خالل االلتزام بالقيم 
المساواة  العدالة،  الحرية،  مثل  اإلنسانية 
فإن  آخر  بمعنى  أي  البيئة.  على  والحفاظ 
السياسة هي عمل المجتمع من أجل إدارة نفسه 
بنفسه وتأمين احتياجاته الحياتية وحماية نفسه 

من أي اعتداء. 
وهي  سليمة  اجتماعية  ظاهرة  هي  السياسة 
عبارة عن قوة تنسيقية فريدة من نوعها تعكس 
حالة المجتمع الروحية والمادية، لكن السياسة 
في الكثير من األحيان تم تخصيصها لفئة معينة 
من الناس بحيث أصبحت حكراً عليهم وليس 
بمقدور غيرهم أن يتدخلوا فيها. هذا األمر هو 
الذي دفع بالمجتمع الكردي إلى الالمباالة تجاه 
تنشيط  في مسألة  التفكير جدياً  السياسة وعدم 
وتنمية عقله السياسي والبقاء أسير هذه األفكار 
التي تم زرعها في عقول األغلبية الساحقة من 
على  متواصل  ُعرف ضمني  هناك  المجتمع. 
الدوام بين السياسة والعقل حيث تقدم السياسة 
بحيث  لها  كحل  نفسه  العقل  ويقدم  حججها 
والخطاب  السلطة  وقائع  وتتالقى  تتشابك 

العقلي. 
نقد  إيمانويل كانط ١٧24 -١8٠4 في  طرَح 

أْن  أستطيع  ماذا  أسئلة:  ثالث  المحض  العقل 
أعرف؟ ماذا أستطيع أْن أفعل؟ ماذا أستطيع أْن 
آمَل؟ واألسئلة الثالثة تعود إلى السؤال الرابع: 
ما هو اإلنسان؟ فكل ما يمكن أْن يعرفه ويعمله 
ويأمله اإلنسان، مرتبط بطبيعته البشرية، التي 
اإلنسان  نشاهد  لم  لكننا  لنفسه،  هو  يصنعها 
يسأل  خاصةً  والسياسي  عام  بشكٍل  الكردي 
نفسه هذه األسئلة وال يتأمل الواقع الذي وصل 
إليه! على العكس من ذلك نرى كل من يؤمن 
المجتمع  سحب  أجل  من  يسعى  معين  بفكر 
من  فقط  خطأ  على  كان  وإن  حتى  باتجاهه 
أو األطراف األخرى.  الطرف  أجل إضعاف 
األيديولوجيا الكردية كانت حتى مرحلة قريبة 
كانت ساذجة بسيطة تسير وفق العاطفة أكثر 
منها وفق العقل حيث نرى غلبة الفكر العاطفي 

النظري على التفكير العقلي العلمي.
بشكٍل  الكردي  العقل  في  الرئيسة  اإلشكالية 
أو  نهجاً  يتبنى  الذي  الكردي  أن  هي  عام 
كانت،  أخرى مهما  لجهة كردية  مخالفاً  فكراً 
يهدف  بنّاء  عقالني  سياسي  بنقد  القيام  يجهل 
قلبه  في  يحمل  إنما  واإلصالح،  التغيير  إلى 
ضغينة وحقد كبيرين على أخيه الكردي ربما 
كثيرة  األمثلة  أنفسهم.  الكرد  أعداء  من  أكثر 
األمويين  أيام  منذ  الكرد  بيد  الكرد  قتل  على 
وصوالً  والصفويين  والعثمانيين  والعباسيين 
استخدم  كيف  فيها  رأينا  التي  هذه  أيامنا  إلى 
الكرد  لقتل  الكرد«  »الجحوش  صدام  نظام 
وتدمير وحرق القرى الكردية وكذلك استخدام 
األنظمة التركية المتعاقبة لما يُسمى بـ »حماة 
حرق  في  جحوش  أيضاً  هم  الذين  القرى« 
مقاتلي  على  والهجوم  القرى  آالف  وتدمير 
الكريال، وهنا في روج  الشعبي  الدفاع  قوات 
آفا من يعطي إحداثيات تواجد وحركة وسير 
لمناضلين الوطنين الشرفاء هم أيضاً ولألسف 

كرد وليسو من المريخ.
يتولد  الفكر  خالل  من  فإنه  معلوم  هو  كما 
وفقاً  عنها  وينتج  التفكير،  في  االختالف 
األضداد  وحدة  )الديالكتيك(  الجدلية  للمادية 

تكون  التي  والحركة  والتكامل  الترابط  حيث 
إليه.  نصبو  ما  هذا  النقد.  نتيجتها  النهاية  في 
كيف ولمن يتم توجيه النقد؟ وهل تمكن العقل 
إن  الذاتي  النقد  تقديم  من  الكردي  السياسي 
أخطأ في الممارسة أو التفكير حتى يتقبّل النقد؟ 
تسعى  والتي  البسيطة  الجميلة  الظاهرة  هذه 
لتصحيح المسار أو تالفي العيوب والنواقص 
التي قد ال نراها في أنفسنا لم تجد بعد لنفسها 
مكاناً في العقل الكردي بشكٍل عام والسياسي 

على وجه التحديد. 
العقل الكردي بشكٍل عام والسياسي منه خاصةً 
عانى من ضعف الرؤية وقصر النظر، خاصة 
الخطيرة  والمنعطفات  التاريخية  المراحل  في 
مر  على  الكردي  المجتمع  بها  مر  التي 
أكثر  عاطفي  سابقاً  أسلفنا  كما  فهو  العصور. 
مما هو فكري يعتمد المنهج العلمي في تحليل 
األحداث ومعرفة األعداء واألصدقاء حتى أن 
مسألة الخيانة أصبحت متداخلة مع شخصيته 

لدرجة أن البعض شبّه الكردي بطائر الحجل 
فال تكاد تمر معنا ثورة أو انتفاضة كردية إال 

ويكون فيها خيانة وعلى أعلى المستويات.   
على  أبقت  التي  والعوامل  األسباب  أهم  من 
العقل الكردي منغلقاً على ذاته دون أن يستطيع 
من  يستطيع  التي  السياسية  ذاته  تكوين  حتى 
في  يكمن  إنما  للعالم،  وجوده  إثبات  خاللها 
وتكوين  وأفكاره  لمعلوماته  تلقيه  استمرار 
ثقافته من خالل األطر الحزبية الضيقة بعيداً 
عن تقبّل اآلخر ونهل المعرفة من منابعها وهو 
ما أدى في النتيجة إلى سطحية هذا العقل وعدم 
قدرته على إيجاد الحلول للمشكالت واألزمات 

التي يعيشها مجتمعنا الكردي. 
العقل السياسي الكردي ما زال مرهوناً بالفكر 
يرتِق  ولم  الضيقة  الحزبية  واأليديولوجيا 
والمكونة  المؤسسة  العقول  مصافي  إلى  بعد 
ألزماتها.  الحلول  ووضع  لشعوبها  لكيانات 

على العقل السياسي الكردي تشخيص المسائل 
صحيح  بشكٍل  المجتمعات  حياة  في  الرئيسة 
النقدية  الحوارات  من  فشيئاً  شيئاً  يقترب  وأن 
البنّاءة التي تحتاج إلى عقل منفتح سليم يتقبل 
استيعاب  اآلخر. عليه  ويتقبّل  السلمي  الحوار 
حجم  ويدرك  يعي  وأن  جيداً  حوله  يدور  ما 

وعمق األزمة الفكرية التي يعيشها.   
لكي نستطيع أن نُخرج العقل السياسي الكردي 
مراجعة  من  بد  ال  العميقة  البنيوية  أزمته  من 
وإعادة  التحزب  عن  بعيداً  الكردية  الذات 
الكردية  والشخصية  السياسي  البناء  عملية 
المؤمنة والملتزمة بالحوار السياسي والفكري 
واستقطاب الفعاليات السياسية المختلفة فكرياً 
االتجاه  في  بها  والسير  والثقافية  واالجتماعية 
هو  ما  كل  نقض  على  يقوم  الذي  الصحيح 
هنا  ونعني  الكردي  السياسي  للعقل  مخالف 
البناء وفق  إعادة  مصلحة مجتمعنا في عملية 

مبدأ النقد والنقد الذاتي.

عزيز سليمان
)كاتب وإداري في مجلس سوريا الديمقراطية(   

عندما نتحدث عن العراق نتحدث عن التاريخ 
والحضارة واآللهة واألرض الخصبة والتنوع 
الدول  أوائل  من  كونه  إلى  باإلضافة  العرقي 
سومر.  حضارة  مثل؛  التاريخية  للحضارات 
الكبير  حزننا  رافقه  أيضاً  الغنى  هذا  كل 
نتيجة  حزناً؛  البلدان  أكثر  من  ألنه  البلد  لهذا 
الحروب والقتل وسفك الدماء حتى لون غنائهم 

فيه الحزن.
بالرافدين  يسمى  ما  أو  النهرين  بين  ما  بالد 
العشرات  وميزوبتاميا دجلة والفرات، خاض 
من الحروب؛ بدءاً من معركة القادسية في عهد 
والعباسي  األموي  للعهد  اإلسالمية  الخالفة 
مروراً بمعارك الصفويين والعثمانيين وصوالً 
صدام  ومعارك  الحديث  العراق  حقبة  إلى 
ضعف  إلى  أدت  التي  الخميني  مع   حسين 
العراق  وتوريط  للكويت  باجتياحه  ثم  العراق 
بها نتيجة الديكتاتورية التي كانت تحكمه مما 
طريق  عن  العراقي  الشعب  تجويع  إلى  أدى 
العقوبات المفروضة مثل؛ النفط مقابل الغذاء 

إلى أن اجتاحته أمريكا في عام 2٠٠3 كانت 
النظام  إسقاط  تم  العراقيين  على  قاسية  حرباً 
فوضى  وهي  جديدة  مرحلة  العراق  ليبدأ 
الشيعة  مسميات  تحت  المذهبية  الطوائف 
والسنة ليصبح هذا الشرخ من أبرز صراعات 
الدول  لتدّخل  ومرتعاً  الجديد  األوسط  الشرق 
وجعله  العراق  شأن  في  والعالمية  اإلقليمية 

يعيش حالة الفوضى الخاّلقة. 
                                

إيران وعباءة الشياطني

المنطقة  في  إيران  نوايا  يعي  الجميع  بات 
صدام  حكم  إنهاء  إبّان  العراق  في  وتدّخلها 
المشهد  عن  العربية  الدول  وابتعاد  حسين 
في  الطولى  اليد  إيران  لتصبح  العراقي 
السياسية  وشؤونه  بمقدراته  والتحكم  العراق 
واالقتصادية واالجتماعية تحت مسميات دينية 
إيران  مشروع  إلى  باإلضافة  وأيديولوجية 
نشهده  ما  اليوم  الشيعي  والهالل  بالمنطقة 
تيار  بين  العراقي  المشهد  في  صراعات  من 
التنسيقي  اإلطار  أو  المالكي  وتيار  الصدري 
وحجم الهّوة واتساعه ينذر بحالة فوضى. من 
المستفيد من هذه الفوضى؟ سواء في سوريا أم 
في العراق ال شك أنها جميع األطراف الدولية 
سواء كانت إيران أم روسيا أم أمريكا أم دول 
الخليج وحتى الصين، فالجميع لديهم مشاريع 
أرض  على  المشاكل  هذه  وحل  المنطقة  في 

سوريا والعراق.
الوسائل  وبشتى  تحاول  جهة  من  فإسرائيل 
لمستودعات  بقصفها  إيران  إضعاف 

الصواريخ والمطارات سواء في حلب ودمشق 
الوجود  خطورة  مدى  تدرك  وهي  والساحل 
واشنطن  على  وتضغط  المنطقة  في  اإليراني 
كيال تعطي فرصة لها المتالك سالح نووي. 
كانت الزيارات األخيرة إلسرائيل إلى أمريكا 
لنسف  غراهم  ليندسي  بالسيناتور  ولقائها 
النووي.  االتفاق  يخص  فيما  إيران  امتيازات 
قلقة  إسرائيل  لماذا  نفسه،  السؤال  يطرح  هنا 
بالتوسع  األخرى  والدول  أمريكا  من  أكثر 
البد  بوضوح  لإلجابة  المنطقة؟  في  اإليراني 
باكستان  التاريخ  في  ونبحث  قليالً  العودة  من 
ذرية  قنبلة  أي  نووية  ترسانة  تمتلكان  والهند 
ولكن ليس لديهم قوة الردع باستعمالها، وهنا 
نشير إلى مشروع إيران ليس بامتالك القنبلة 
النووية فقط بل لديها خطط كي تنافس الصين 
وأوروبا ودول الشرق األوسط لما تملكه من 
التكنولوجيا  المتالك  ونفطية  طبيعية  موارد 
البعيدة  البالستية  الصواريخ  النووية وصناعة 
الصناعية  واألقمار  الفضاء  وتقنيات  المدى 
والصناعات الدفاعية، وهذا الشي كاٍف ليجعل 
قصفها  وتيرة  من  تزيد  بل  قلقة  إسرائيل  من 
الزخم  بهذا  سوريا.  في  إيرانية  مواقع  على 
حيال  القلق  على  واضح  دليل  هناك  الكبير 
مشروع  وزعزعة  المنطقة  في  إيران  أنشطة 
أمريكا وإسرائيل من خالل توسيع اعتداءاتها 
في  األمريكية  القواعد  وضرب  سوريا  على 
العراق  في  فوضى  وخلق  والعراق  سوريا 

وتقسيم البيت الشيعي. 
                   

العثامنية الجديدة

ال شك أن األحداث الساخنة التي تعصف في 
المنطقة ولعل آخرها؛ اجتماع الناتو في إسبانيا 
ومناقشة مسألة الحرب الروسية على أوكرانيا 
دول  قبل  من  روسيا  على  العقوبات  وحجم 
كافياً  ليس  هذا  لكن  روسيا،  إلضعاف  الناتو 
العراق  تجعل  بأن  وحلفاءها  أمريكا  تحاول 
العكس  على  أو  بأوكرانيا  شبيهتن  وسوريا 
وجرها  واقتصادياً  عسكرياً  روسيا  إلضعاف 

لحروب ال نهاية لها.
فهو  والعراق  سوريا  في  التركي  الدور  أما 
إذ تحاول تركيا أن تستولي على  دور خطير 
سوريا  لشمال  الحدودي  والخط  الموصل 
كامالً وقضم المزيد من األراضي مع اقتراب 
الملّي،  االتفاق  وشرعنة  لوزان  اتفاقية  مئوية 
الغرب والناتو يريان في تركيا شرطي  طبعاً 
لتنفيذ مخططاتها بزعزعة واستقرار  المنطقة 

المنطقة لتنفيذ مشاريع الهيمنة.
في  واألمن  السالم  تريد  ال  فاشية  دولة  تركيا 
المنطقة وتدخلها في سوريا ومضايقة جيرانها 
ودعم الفصائل الراديكالية في ليبيا والصومال 
مراراً  وتهديدها  اليونانيين  وتهديد  وسوريا 
باجتياح شمال وشرق سوريا، وتسعى لترحيل 

في  وتوطينهم  وإعادتهم  السوريين  الالجئين 
مناطق غير مناطقهم وتقوم بتغيير ديمغرافي 
لتهجير سكانها األصليين، وأيضاً هناك شيء 
الكبيرة  االنقسامات  خالل  من  للريبة  يدعو 
أربيل  في  الكردي  البيت  في  الموجودة 
اللحظة  وليد  ليس  االنقسام  وهذا  والسليمانية، 
بين  الدموية  الحروب  منذ  موجود  هو  بل 
العثمانيين والصفويين إذ كانت أربيل تصطف 
تصطف  السليمانية  بينما  العثمانية  الدولة  مع 

مع الفرس أيضاً.
الشيعي  البيت  في  التصدع  نشاهد  وبتنا 
واالنقسام، فالتيار الصدري يريد سيادة العراق 
والخروج  العربية  الدول  مع  جيدة  وعالقات 
اإلطار  أي  واآلخر  اإليرانية  العباءة  من 
التنسيقي الذي يخدم المشروع اإليراني بقيادة 
من  وجميعهم  والخزعلي  والعامري  المالكي 
االنقسام  هذا  ظل  في  الشعبي.  الحشد  قيادات 
مطروحاً  السؤال  يبقى  اإلقليمية،  والتدّخالت 
ماذا سيكون وضع ومستقبل العراق، هل نحن 
ما  هو  بعدها  وما  أم...؟  وفوضى  ِصدام  أمام 

ستثبته األيام القادمة. 
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ما تسمى بـ »المصالحات« أكبر خدعة ابتكرتها 
حكومة دمشق

محمد جعابي

»المصالحات«،  بـ  يسمى  ما  ملف  يعد 
مناطقها،  في  دمشق  حكومة  له  ترّوج  الذي 
والمناطق الخارجة عن سيطرتها، أكبر خدعة 
وانفصاالً  الروسّي،  حليفها  مع  ابتكرتها، 
األرِض،  على  بتنفيذها  وتقوم  الواقع،  عن 
في  للمصالحاِت  الروسّي  المركز  بمساعدة 
العشائرية  الشخصياِت  وبعض  حميميم، 
الموالية لحكومة دمشق، في قفٍز على المطالب 
األساسيّة للحل السياسّي في سوريا، القائم على 
الحوار، بين جميعِ أطياِف ومكّونات المجتمع 
، يحقُق وحدة التراب  السورّي للتوصِل إلى حّلٍ
وتوزيعٍ  الالمركزيّة،  مبدأ  وتطبيق  السورّي 
عادٍل للثرواِت، وإلغاء سلطِة النظاِم المركزّي 

الشمولّي.

على  »المصالحات«،  بـ  تسمى  ما  مبدأ  يقوُم 
العفو  مقابل  للحكومة  والوالء  الطاعة  تقديِم 
الموالية،  بالميليشيات  والتحاقهم  عنهم، 
والقطعات العسكريّة، ومواجهِة الموِت مجدداً 
طاعتها،  عن  وخروجهم  ذنبهم  عن  للتكفيِر 
مبدأ  على  »المصالحاُت«  بـ  تسمى  ما  وتقوُم 
المخطئ  هو  المواطَن  تُعدُّ  ألنّها  عادٍل،  غير 
التي تعفو عنهم،  الدولة، وهي  والمذنب بحّقِ 
هو  نفسه  وبالوقِت  الوحيدُ،  الضامُن  فيما هي 
بتنفيذ  ملزمٍة  غير  فهي  وبالتالي  فيه،  طرٌف 
المنضمين  بالشباِب  يُزجُّ  ما  فكثيراً  وعودها، 
للمصالحاِت إلى الجبهاِت العسكريّة الساخنِة، 
بعد  المواطنين  من  العديد  اُعتقل  وبالفعل 
إلى  واقتيدوا  بالمصالحات  لما تسمى  توقيعهم 

جهاٍت مجهولٍة.

ما تسمى بـ »املصالحات« 
يف مناطق الداخل والجنوب 

السورّي

وخاصةً  سوريا،  من  الجنوبيّة  المناطُق  تعدُّ 
درعا أولى المناطق التي انتفضت ضد النظام 
ومنها  سيطرته،  عن  وخرجت  السياسّي، 
آذار  في ١5  السوريّة  الثورة  انطلقت شرارة 
2٠١١، ثم تلتها باقي المناطق السوريّة تباعاً، 
وإدلب،  وحلب  دمشق،  وريف  حمص،  في 
وغيرها من المناطق، وحاولت حكومة دمشق 
بشتّى وسائل القمع مواجهة الثائرين، واستطاع 
تدريجيّاً إحكام حصاره على المناطِق المتبقية 
بفرِض  بدأت  ثم  سيطرتها،  عن  الخارجة 
في  عنه  عجز  ما  تحقيق  عليها،  التسوياِت 
بمساعدةِ  المصالحاِت،  طريِق  عن  الحرِب، 
حميميم،  في  للمصالحات  الروسّي  المركِز 
وذلك مقابل تسليِم السالح، والشباب المتخلفين 
المعارضة  وعناصر  العسكريّة،  الخدمِة  عن 
حكومة  جيش  إلى  وانضمامهم  المسلّحة، 
الخامس  والفيلق  الموالية،  دمشق، وميليشياته 
المدعوم من روسيا، ولم يسلم المنضمون لما 
العديد  تصفية  فتمت  المصالحاِت،  بـ  تسمى 

منهم باالغتياالت. 
بـ  تسمى  ما  عبر  دمشق  حكومة  وتهدف 
تبقى  ممن  المنطقِة  إفراغ  إلى  المصالحات، 
ذلك  يرفُض  من  وتهجير  لها،  معارضين  من 
المدنيين، والعناصر المسلحة إلى مناطق  من 
االعتقال  بين  بتخييرهم  السورّي،  الشماِل 
مقابل  المصالحات  بـ  تسمى  بما  والقبول 
المساعداِت،  بدخوِل  والسماح  الحصار  فّك 
لجان  وتشكيل  الحكوميّة،  الخدماِت  وعودةِ 
بشؤون  هم  يقومون  مناطقهم،  إلدارة  محليّة 
ولم  المهّجرين،  وعودة  وإدارتها،  حمايتها 
لما  المنضمون  فاُعتقل  بوعودها،  دمشق  تِف 
تسمى بالمصالحات من الشباب، وتم زّجهم في 
القطعاِت العسكريِّة ولم يُسمح بعودةِ المهّجرين 
من مناطقهم، ولم تكِن ما تسمى بـ المصالحاُت 
الخارجِة عن  المناطق  سوى وسيلٍة إلخضاعِ 

سيطرته، بأقل التكاليِف العسكريّة.   

ما تسمى بـ »املصالحات« يف 

مناطق شامل ورشق سوريا

بـ  تسمى  لما  بالترويج  دمشق  حكومة  بدأت 
المصالحات في دير الزور، بدايةً من البوكمال، 
إلى الميادين وريف دير الزور الغربّي، وذلك 
بتوظيفهم،  بالقيام  للشباب  اإلغراءاِت  بتقديِم 
المطلوبين  بحق  األمنيّة  المالحقات  وكّفِ 
في  معه  االنخراط  مقابل  العسكريّة،  للخدمِة 
بتحسيِن  العشائِر  لوجهاِء  ووعود  ميلشياته، 
ودعم  الخدمات،  وتقديم  المعيشية،  أوضاعهم 
تشهد  ولم  عفو،  مراسيم  وإصدار  الزراعة، 
نتيجة  المأمول،  الكبير  اإلقباَل  الخطة،  هذه 
المطروحة  بالوعوِد  العشائر  أبناء  ثقة  عدم 
والخشية من المالحقات األمنيّة، بعد ذلك ولن 
تشفَع لهم ما تسمى بـ المصالحات، وخير مثال 
وفائها  وعدم  دمشق،  حكومة  انقالِب   على 
بوعودها، ما تقوم به في درعا من اغتياالت 
واعتقاالت، واجتياح للمناطق التي تم توقيع ما 

تسمى بـ المصالحات مع أهاليها.
في  المصالحات  بـ  تسمى  بما  القيام  بعد 
تسمى  لما  يرّوج  الترويج  بدأ  الزور،  دير 
من  بدايةً  وريفها،  الرقة  في  بالمصالحاِت 
السبخة، ودبسي عفنان، ومعدان وذلك بإشراف 
اللجنة األمنيّة والعسكريّة والمخابرات العامة، 
الموالين  العشائر  شيوخ  بعض  واستخدم 
مقابل  بالمصالحات،  تسمى  لما  للترويج  له 
بتحسيِن  وعود  وتقديم  لهم  ميزات  تقديم 
ودعم  المعيشيّة،  الناحية  من  العشائر،  وضع 

عفو  مراسيم  وإصدار  اإلنتاجيّة،  القطاعات 
السوريّة،  األمنيّة  للجهاِت  المطلوبين  بحق 
وكانت مناطق الحسكة، وقامشلو هي المحطة 
لها،  الترويج  وتم  دمشق،  لحكومة  التالية 
في  والعشائريّة  الموالية،  الشخصيات  عبر 
المحافظة، وقامت وفود عشائريّة من المحافظِة 
بلقاء المسؤولين األمنيين  في دمشق، وكذلك 
الضباط الروس، وأبرز مطالبهم هي إصدار 
والمطلوبين  المنشقين،  بحق  عفو  مراسيم 
لحكومة دمشق، وتحسين األوضاع المعيشيّة، 
وتتشابه جميع المطالب في كّل المناطق، ولكن 
لم تلَق ما تسمى بـ المصالحات قبوالً لدى عامِة 

الشعِب، نتيجةَ لعدِم للوعوِد المبذولة.
         

 موقف اإلدارة الذاتّية مام 
تسمى بـ املصالحات

مسؤول  من  أكثر  عبر  الذاتيّة  اإلدارة  عبّرت 
فيها، عن رفضها لمبدأ ما تسمى بـ المصالحِة 
جميع  في  دمشق  حكومةُ  لها  ترّوج  التي 
المناطق، واعتبروها تجاهالً من قبلها للمشكلة 
األساسيّة، فهي تُفرض من طرٍف واحٍد، على 
صاحب  الوحيد  الطرف  القائمة  الحكومة  أّن 
اآلخر،  الطرف  أما  األرض،  على  الشرعيّة 
فبحسب وجهة نظرها، يجب إلغاؤه أو يصبح 

تابعاً، واعتماد حّل األزمِة عسكريّاً وأمنيّاً.
دعت اإلدارة الذاتيّة في أكثر من مناسبة عن 
رغبتها بإيجاد حّل سياسّي سوري، يعتمد على 
الحوار، يحافظ على وحدةِ األراضي السوريّة 
قوات  سوريا،  في  الالمركزيّة  مبدأ  وتطبيق 
بتحرير  الفضل  لها  كان  الديمقراطيّة،  سوريا 
سيطرة  من  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
التحالف  بمساعدة  اإلرهابّي،  داعش  تنظيم 
حققتها،  التي  بالمنجزات  تفرَط  ولن  الدولّي، 
ووصف عبد حامد المهباش الرئيس المشترك 
للمكتب التنفيذّي في اإلدارة الذاتيّة، ما تسمى 
التي ال  بالمهدئات والمسكنات  المصالحات  بـ 
تعالج، بينما حكومة دمشق ال تزال تفكر بالحّل 

األمنّي والعسكرّي وإرجاع سوريا إلى ما قبل 
عام 2٠١١، وهذا الكالم مستحيل، فقد طرأت 
تغيرات كبيرة على المشهد السورّي خالل ١2 
كما  األمور  إرجاع  يمكن  وال  الماضية،  سنة 

كانت عليه. 

الدور الرويّس فيام تسمى بـ 
املصالحات

 
رّوجت روسيا لنفسها كضامٍن نزيٍه في تنفيِذ 
جميعِ  في  تتم  التي  المصالحاِت،  بـ  تسمى  ما 
المعارضة،  فصائل  بين  السوريّة،  األراضي 
الجبهاِت  معظم  هدوِء  بعد  وذلك  وحكومة، 
أستانة  اتفاق  بعد  خاصةً  الساخنة،  العسكريّة 
بين )روسيا،  الرابعة عام 2٠١٧  الجولة  في 
خفِض  مناطق  إنشاِء  على  تركيا(،  إيران، 
دمشق  حكومة  سيطرةِ  مناطق  بين  التصعيِد، 
هذه  روسيا  واستغلت  المسلحة،  والمعارضة 
مستغلةً  فيها،  للمصالحات  للترويج  المناطق 
بحّلِ  جدّيته  وعدم  الدولّي،  المجتمع  تقاعس 
تفّرد  شبه  نالحظ  وبالتالي  السوريّة  القضيِة 
روسّي بفرِض الحّل في سوريا، باإلضافِة إلى 
التوافِق األمنّي بين روسيا وإسرائيل وخاصةً 
سوريا  من  الجنوبيّة  المنطقِة  تأميِن  لجهِة 
في  اإليرانّي  النفوِذ  تكبُح  تسوياٍت  وإجراِء 
سوريا، وخاصةً في الجنوِب السورّي، وبدايةً 
على  للحّلِ  رؤيتها  بفرِض  لديها،  جديٍد  توّجه 
األرِض في سوريا، فباإلضافِة إلى المشاركِة 
الروسيِّة الفعّالِة في جميعِ الحمالِت العسكريّة، 
لحكومة  التوازِن  كفِة  إعادةِ  في  ودورها 
روسيا  تسعى  العسكرّي،  الجانب  في  دمشق، 
الحمالت  نتائج  تحصدَ  أن  إلى  أخرى،  مرةً 
طريق  عن  تحقيقه  يتم  لم  فما  العسكريّة، 
طريق  عن  تحقيقه  يتم  العسكريّة،  الحمالت 
تسوياٍت  فرِض  ثم  ومن  والتجويعِ  الحصار، 
المناطق  لتجنيِب  أمنّي وعسكرّي،  ذات طابع 
وتهديدها  والقصف،  العسكريّة  االجتياحات 
في حال الرفض التعرِض للخيار األسوأ وهو 

القصف والحصار.

ما تسمى بـ املصالحاُت 
الخارجّية 

ضده  قامت  التي  لالحتجاجات  قمعه  بعد 
واستعادةِ  السوريّة،  المناطق  معظم  في 
خارج  كانت  واسعٍة  مساحاٍت  على  السيطرة 
الدول  معظم  نظر  وجهة  تغيّرت  سيطرته، 
وموقفهم من بقاء النظام السياسّي في سوريا، 
بدعم  المطالبِة،  من  شعاراتهم  سقُف  وهبط 
بعد  وخاصةً  إلسقاطه،  المسلحِة  المعارضِة 
فشِل المعارضِة السوريّة، بكّلِ أطيافها بتقديم 
سوريا،  في  عليه  االعتمادُ  يمكُن  بديالً  نفسها 
في ظل تشتتها، وارتزاقها، وعدم استقالليتها 

في مواقفها وقراراتها، ونتج عن ذلك تخفيُف 
الدعِم عنها، وتغيّر الموقُف التركّي من القضيِة 
االنقالب  محاولة  منذ  وبخاصٍة  السوريّة، 
تغيّر  أنقرة  بدأت   ،2٠١6/٧/١5 في  الفاشل 
رأت  التي  الخارجيّة،  وعالقاتها  مواقفها  في 
أنّها الدافع وراء دعم أطراٍف خارجيّة لمحاولة 
االنقالب، فاتجهت للتفاهم مع روسيا على عقِد 
مصالحاٍت، انتهت بتسليم مناطق إلى حكومة 
شمال  إلى  المسلحين  خروج  مقابل  دمشق، 
والمواجهة  الصدام،  حدة  وتخفيف  سوريا، 

معه. 
ــ  التركّي  التقارِب  محاوالِت  آخر  كان 

رئيس  مملوك  علي  بين  لقاء  عقدُ  السورّي، 
ورئيس  السورّي،  الوطنّي  األمن  مكتب 
برعاية  فيدان  هاكان  التركيّة  االستخبارات 
روسيّة، صحيٌح أنّها لم تخرج بنتائج مرضية 
هذا  من  لقاءاٍت  عقد  مجرد  ولكن  للطرفين، 
النوع يعدُّ خرقاً بالعالقاِت بين البلدين، ورغبة 
وكانت  األمنيّة،  العالقاِت  بتوثيق  مشتركة 
هنالك دعوات من عدةٍ شخصياٍت تركيّة، من 
المعارضِة لتحسيِن العالقاِت مع دمشق، لحّلِ 
وكذلك  تركيا،  في  السوريّين  الالجئين  مسألة 
ألجل محاربة مشروع اإلدارة الذاتيّة في شمال 
شرق سوريا، وجّرِ  حكومة دمشق لطرفهم في 
سبيل تحقيق هذه المهمة، مقابل بيع المعارضة 
فيها،  النظِر  من  بدَّ  ال  حقيقة  وهذه  لدمشق، 
أردوغان  التركّي  الرئيس  موقف  تبدل  كذلك 
ومسؤولي حكومته من ناحية دعوة المعارضة 
وإن  دمشق،  حكومة  مع  للتحاور  صراحةً 
هدفهم ليس إسقاط النظام، كما كان يدعو في 
إلى حدِّ  إسقاطه ومحاسبته،  إلى  بداية األزمة 
الجامع  في  سيصلي  أنّه  أردوغان  تصريح 

األموي ويزور قبر صالح الدين األيوبي.
حكومة  لتعويم  ترّوُج  التي  الدول  أبرز  ومن 
فتح  إلعادةِ  بادرت  التي  اإلمارات  دمشق، 
سفارتها في دمشق، وقام مسؤولون سوريون 
بها  قام  التي  الزيارة  أهمها  وكان  بزيارتها، 
بشار األسد إلى أبوظبي وسبقها زيارة عبد هللا 
كبيرة مجمدة  استثمارات  لإلمارات  زايد،  بن 
دوالر،  مليار   2٠ حجمها  يُقدّر  سوريا  في 
إعادة  بجهوِد  بالمساهمة  رغبتها  وكذلك 
عملية  أّي  واجهة  لتكون  وسعيها  اإلعمار، 
إعادة إعمار محتملة، لقد وصلت معظم دول 
السورّي،  الشأن  في  تتدّخل  كانت  التي  العالم 
جدوى  عدم  وهي  قناعة  إلى  حكومة  إلسقاط 
أزمة  أنّه من خالل خلق  كّل محاوالتها حتى 
دمشق  ِعلى  للضغط  واستخدامها  الالجئين، 
عجزت عن ذلك، فأحسنت استخدامها عكسيّاً، 
في  داخليّة  مشكلة  الالجئين  مسألة  فأصبحت 
معظم دول الجوار وحتى أوروبا، وفي سياق 
الدول واستجدائها  حلها، نرى رضوخ معظم 
حّلٍ  إليجاِد  معها،  للتحاور  دمشق  لحكومة 
من  سوريا،   إلى  بعودتهم  وقبوله  لالجئين 
هذه  لمناقشة  والشروط  العراقيل  يضع  جهته 
صادقة  رغبة  عن  يعبّر  جدّي  بشكٍل  المسألة 

بحل قضيتهم.

أوراُق دمشق التي أحسنت 
اللعب بها

عمرها  التي وصل  السوريّة  األزمة  أظهرِت 
دمشق  حكومة  دهاء  عاماً،   \١2\ اآلن 
والعالقات  التحالفات،  شبكة  وقوةِ  السياسّي، 
لتمكينها  استخدامها  أحسنت  التي  الدوليّة، 
على  البداية  منذ  قبضتها  فأحكمت  البقاء،  من 
السياسّي،  النظاِم  خدمِة  في  ليكوَن  الجيِش، 
األطماع  من  البلد  حماية  وليس  ورموزه، 
الخارجيّة، وتحّكمه بالبلد عبر سياسِة الحزب 
مسلطة  وأمنيّة  رقابيّة  جهة  وجعله  الواحد، 
الوطنيّة  بالجبهة  التحكم  الشعب، وكذلك  على 

للتغطية  التي أضحت واجهة مزيفة  التقدمية، 
على التفرِد بحكِم الحزب الواحد، حتى حزب 
محدٍد  توجٍه  لخدمِة  فجعله  يسلم،  لم  البعث 
في  اإلمكاناِت  كلَّ  مسّخراً  السلطِة،  يحتكُر 
ليس  شكلّي  شعب  مجلس  بوجوِد  ذلك،  سبيِل 
الخارجيّة،  وال  الداخليّة،  بالسياسة  دور  له 
العديِد  بخيوط  لعقوٍد  دمشق  وأمسكت حكومة 
من الملفاِت الدوليّة، واإلقليميّة كالملف اللبنانّي 
التي كان تديرها أمنيّاً، عبر أجهزة مخابراتها، 
بنفس  معها،  مرتبطين  محليين  حلفاء  وعبر 
المحور مثل حزب هللا، وحركة أمل،  وغيرها 
من الشخصيات الموالية له في لبنان، وكذلك 
إيواء  خالل  من  الفلسطينيِّة،  بالقضيِة  تحكمه 
اإلسالمّي،  والجهاد  حماس،  حركة  وتدريب 
ارتباط  وكذلك  الفلسطينّي،  التحرير  وجيش 
التي  إيران،  مع  استراتيجّي  بحلٍف  دمشق 
جعلت من سوريا رأس حربة له في التدّخل في 
استقرارها،  وزعزعة  العربيّة،  الدول  شؤون 
رقماً  دمشق،  حكومة  جعلت   األسباب  هذه 
عدم  كذلك  إسقاطه،  عن  الجميع  عجز  صعباً 
إلسقاطه،  بشعاراتها  الغربيّة،  الدول  جدية 
فهدفها ليس إسقاط النظام، بل إضعافه، وتحجيم 
دوره في التأثير في القضايا اإلقليميّة، صحيح 
أنَّ الحكومة لم يسقط، ولكن لم يعد له أّي دوٍر 
إقليمّي وازٍن،  وخرجت كّل أوراِق التأثير في 
القضايا اإلقليميّة من يده، وعلى رأسها الملف 
اللبنانّي، والقضية الفلسطينيّة، فلم يعد بحاجة 
أنّه ال يوجد  إلسقاطه بحسب رأيهم، وخاصةً 
بديٌل يمكن االعتمادُ عليه من جهِة المعارضِة، 
أن تبقى الحكومة ضعيفاً أفضل بكثير بالنسبة 
لهم من خيار سقوطها وتحّمل عناِء البحِث عن 

بديٍل آخر.  

الالجئين  ورقة  دمشق  حكومة  تستغلُّ 
بالمصالحاِت  تسمى  ما  للترويج  والنازحين 
التي هي حسب تفسيرها، يعبّر المنضمون إليها 
عن ندمهم لخروجهم عن طاعتها، واستعدادهم 
وخضوعهم  والئهم  إلثبات  التنازالت  لتقديِم 
لها، فحكومةُ دمشق بموجِب المصالحاِت تعفو 
عنهم، باعتبارهم مجرمين ومخطئين وتتكرُم 
على السوريين بالعفو عنهم، وال تُقر بأّي خطأ 
بحقهم، بالمقابل ال توجد ضماناٌت قانونيّة، أو 
تعهداتها  تضمُن  منظمات  أو  دوليّة،  جهاٍت 
يدلُّ  الوقت، وهذا  بنفس  والحكم  الخصُم  فهي 
على عدم جديتها بحّلِ أساِس المشكلة، مادامت 
ترى المشكلة في الشعِب ويجب إرجاعه الى 
بيِت الطاعة، وأن المشكلة ليست فيها وبهيكلية 
واتباع  بالحكم  تفّرد  من  المهترئة،  الدولة 

سياسِة اإلقصاء.
عادالً  حالً  يضمن  لن  المصالحاِت  مسار 
وشامالً لألزمِة السوريِّة، والذي يفرض الحواَر 
السوريِّة،  األطراِف  كّلِ  بين  والبنّاء  الهادَف 
يتجنِب النظرةِ السلطويّة واإلقصائيّة، ويعتمد 
عن  بعيداً  المركزيّة،  واحدة  سوريا  مبدأ 
ما  فيما  والعنصريّة،  والقوميّة،  الطائفيّة، 
الحلول  تبنّي  نتاج  هي  المصالحات  بـ  تسمى 
بالقوةِ  التسويات  وفرض  والعسكريّة،  األمنيّة 
العسكريّة، واألمنيِّة وحصاِر المناطق وقصفها 

إلجبارها للعودة إلى بيِت الطاعِة.

الحسكة / رشا علي -أشارت اإلدارية في مكتب المرأة في بلدية الشعب بمقاطعة الحسكة »رشا صالح« إلى ضرورة النهوض من مكانة المرأة في سبيل تطور حياتها 
االقتصادية في المجتمع، وأكدت تميز المرأة في المجال االقتصادي، وتخطيها للعوائق، التي تواجهها في طريق النجاح.

مكتب المرأة في بلدية الحسكة يؤكد أهمية تعزيز دور المرأة، 
ودعم مشاريعها اإلنتاجية

الكوليرا، وري المزروعات بالصرف الصحي في مناطق 
حكومة دمشق

إنجاز 50% من مشروع تعبيد طريق 
الحسكة – قامشلو

لها  لما  المرأة،  بثورة  آفا  روج  ثورة  تعرف 
كانت  ومثلما  الثورة،  في  فعال  دور  من 
في  متميزة  الرفيعة  المكانة  صاحبة   المرأة 
في  الطولى  اليد  لها  كانت  الجمال،  مواطن 
االحتكار  من  تحد  المجتمع،  اقتصاد  تطوير 
حاجات  تلبية  وتتخذ  الكومينالية،  وتشجع 
المجتمع أساساً، عوضاً عن مبدأ تحقيق الربح 
األعظمي الرائج في النمط االقتصادي، القائم 
في الوقت الراهن، كما أن المرأة عملت على 
تنفيذ مشاريع صغيرة وكبيرة، وشاركت بشكل 

فعال في تحسن االقتصاد الوطني.

مشاريع لتمكني املرأة اقتصادياً

وبهذا الخصوص تحدثت صحيفتنا »روناهي« 
مع اإلدارية في مكتب المرأة في بلدية الشعب 
في الحسكة، »رشا صالح« حيث أشارت في 
بداية حديثها إلى أخذ المرأة دورها الريادي في 
مؤسسات االدارة الذاتية منذ تأسيسها، وبشكل 
بمشاريعها  سعت  وبأنها  البلديات،  في  خاص 
لمساعدة النساء، وتوفير فرص العمل لهن: »إن 
تفعيل دور المرأة في المؤسسات، والمراكز، 
ومن ضمنها البلديات، يتطلب استثماراً حقيقياً 
حسب  المختلفة،  األقسام  داخل  المرأة  لتُدرج 
الخبرة  تكتسب  لكي  الفرصة؛  ميولها ومنحها 
والمعرفة، وفق رؤية بعيدة المدى؛ لكي تتمكن 

من تطوير الواقع الخدمي«.
النساء  وعدد  المرأة،  مكتب  عمل  وحول 
الشعب  بلدية  في  المرأة  مكاتب  في  العامالت 
ثالثة  بينت رشا صالح: »هناك  الحسكة،  في 

المرأة  بمكتب  مرتبطة  وهي  للمرأة،  مكاتب 
في بلدية الشعب في الحسكة، )صفية، توينة، 
هذه  في  العامالت  النساء  وعدد  بيدر(،  تل 
مختلف  من  امرأة، وهن  بلغ 95  قد  المكاتب 
شعوب شمال وشرق سوريا )الكرد، العرب، 

السريان(«.
وبينت رشا، أن عمل المرأة في بلدية الشعب، 
ينقسم إلى نوعين، وأن القسم األول تنظيمي، 
الثاني  والقسم  البلدية،  في  المرأة  أمور  ينظم 
ثالث  »يوجد  المرأة:  مشاريع  على  يشرف 
)صفية،  وهي  الحسكة،  لبلدية  تابعة  بلديات 
بلدية يوجد مكتب  بيدر(، وفي كل  توينة، تل 
عام  بشكل  التنظيمي  الوضع  يدير  للمرأة، 

للنساء، ويعتني بالمشاريع الخاصة بهن«.

»رفع املشاريع للمنسقية 
العامة«

في  العمل  طريقة  إلى  رشا  تطرقت  وقد 
بلدية  كل  »في  للبلدية:  المقترحة  المشاريع 

تدرس،  التي  وهي  للمرأة،  منسقية  توجد 
وتشرف على القرارات الخاصة بالمرأة، كما 
أنها تأخذ القرار في المشاريع الخاصة بالمرأة، 
للمنسقية  المشروع  فنقدم  نحن،  دورنا  أما 
المحلية  اإلدارة  هيئة  توافق  أن  وبعد  العامة، 
على المشروع، نباشر العمل في المشروع«.

التنظيمي  عملهم  سير  كيفية  رشا  وذكرت 
يتلقين  بأنهم  وشرحها  البلدية،  داخل  للمرأة 
لدورات  ويخضعن  أسبوعية،  محاضرات 
اجتماعات  ويعقدن  ومفتوحة،  مغلقة  تدريبية 
والمعوقات،  الصعوبات،  حل  ألجل  شهرية، 
نوهت  كما  البلدية،  داخل  المرأة  تواجه  التي 
فمن  البلدية،  خارج  المرأة  وضع  متابعة  إلى 
والنسوة  الكومينات،  لنساء  زياراتهّن  خالل 
حل  أجل  من  المخيمات،  في  المهجرات 
المشاكل التي تواجهها، وبينت بأنهن انضممن 
المدينة  داخل  والنشاطات  الفعاليات،  لجميع 
في  مكانتها  أخذت  المرأة  وأن  وخارجها، 
صاحبة  وأصبحت  كافة،  واألقسام  المجاالت 

قرار.

املشاريع األكرث فائدة

بلدية  في  المرأة  مكتب  أن  رشا،  لفتت  فيما 
الشعب في الحسكة، قام بالعديد من المشاريع 
الماضية،  القليلة  األعوام  في  بالمرأة  الخاصة 
ثمانية  المرأة  مشاريع  عدد  »بلغ  وزادت: 
»اإلنارة،  المشاريع  تلك  ومن  مشاريع، 
الدوارات،  وترميم  المنصفات،  وتخطيط 
قمنا  التي  المشاريع،  آخر  وكان  والحدائق، 

ولهذه  الكالسة،  حي  حديقة  تأهيل  إعادة  بها 
والمرأة  المجتمع  على  كبيرة  فوائد  المشاريع 
خاصةً مثل مشروع األرض الزراعية، الذي 
امرأة،   25 به  ويعمل  المرأة،  بمكتب  يرتبط 
وهو المشروع األكثر فائدة من حيث اإلنتاج، 
وفي الوقت القريب نرغب أن نزيد المشاريع، 
التي تخدم المرأة، حيث يجب علينا نحن النسوة  
تنظيم أنفسنا بشكل أكبر، ونعمل من أجل أن 
نتطور ونتقدم في عملنا، وننجح في مشاريعنا 

وفعالياتنا، يجب أن نكون صاحبات القرار«.
بلدية  المرأة في واردات  نسبة صندوق  وعن 
نسبة  بأن  رشا،  أكدت  الحسكة،  في  الشعب 
تكون  المرأة  مكتبة  لصندوق  البلدية  ورادات 
تفيد  بمشاريع  القيام  أجل  من  بالمائة  عشرة 

المجتمع، والمرأة بشكل خاص.

الصعوبات واملعوقات...

واجهت المرأة العديد من الصعوبات منذ بداية 
عملها في البلدية، وكان أكثر ما يؤثر عليها، 
كون  في  المتحجرة  والتقاليد  العادات،  هو 
المرأة حبيسة المنزل، فلم يتقبل المجتمع، أن 

تكون المرأة قيادية في المجتمع، ورئيسة في 
رشا  وضحت  الرجال،  أمور  وتدير  البلدية، 
تواجهنا  التي  الصعوبات،  »من  ذلك:  على 
يقولون  لعملنا،  الذكورية  الفئة  تقبل  عدم  هو 
الرجل،  جانب  إلى  المرأة  تعمل  أن  يجب  ال 
الظروف  أن  كما  قرار،  صاحبة  تكون  أو 
والهجرة،  المعيشي،  والوضع  االقتصادية، 
أثرت بشكل كبير على عملنا، كما أن تهديدات 
المنطقة  على  وهجماته  التركي،  االحتالل 

تشكل عائقاً أمام عملنا«.
صالح«  »رشا  تمنت  حديثها،  ختام  وفي 
الشعب  بلدية  في  المرأة  مكتب  في  اإلدارية 
بمقاطعة الحسكة، أن تكون المرأة قادرة على 
داخلها  في  الموجودة  الناجحة  المرأة  إخراج 
في  تمتلك  امرأة  »كل  ذلك:  على  مضيفةً 
مواهب  تمتلك  أنها  كما  ناجحة،  امرأة  داخلها 
وإرادة وأفكار بناءة، لكنها دفينة في داخلها، لم 
نستطع مساعدة جميع النساء من أجل الخروج 
نتمنى  جدارتهن،  وأثبات  المجتمع  قفص  من 
التوفيق لجميع النساء المناضالت، وصاحبات 
من  بأنهن  ونؤكد  الراسخ،  وااليمان  القرار، 

خالل إرادتهن الصلبة سيصلن إلى هدفهن«.

دق أهالي مناطق حكومة دمشق ناقوس 
بمياه  المزروعات  سقي  بشأن  الخطر، 
الصرف الصحي، فاستخدام المياه اآلسنة 
الخضراوات،  ري  في  المعالجة  غير 
وباء  النتشار  رئيس  سبب  واألشجار 
الكوليرا، خاصة مع انتشار المرض في 

مناطق سورية عديدة.
الزراعي  اإلنتاج  مصدر  عن  البحث 
اهتمام  محّط  األسواق،  في  المعروض 
الكثير من المستهلكين السوريين، وذلك 
لمعرفة نوعية المياه التي استخدمت في 

الرّي.
بينما يُدلّل البعض اآلخر على منتجاته، 
مؤِكّدين أنها من مناطٍق ال تستخدم مياه 

الّصرف الّصحي في الّسقي.
الّصحي  الّصرف  مياه  استخدام  ظاهرة 
في تفاقم بعد الحرب، وذلك بسبب تعطُّل 
مزارعون،  يقول  كما  الرّي؛  شبكات 
المياه  توفُّر  ولعدم  برس،  نورث  لوكالة 
أو  ضّخها  تكاليف  وارتفاع  العذبة، 
يجعل  الذي  األمر  عليها،  الحصول 
الّصحي  الّصرف  مياه  على  االعتماد 

»سلوكاً اعتيادياً«.
ريف  من  مزارع  علو«،  »عدنان 
دمشق، يقول لنورث برس: »إن الكثير 
استخدام  في  يرغبون  المزارعين  من 
المياه  من  أكثر  الّصحي  الّصرف  مياه 

العذبة«.
ذلك؛  في  السبب  »علو«،  وأرجع 
األسمدة«،  استخدام  عليهم  توفِّر  »ألنها 
األسمدة  الستخدام  حاجة  »ال  ويُضيف: 
عند الرّي بمياه الّصرف الّصحي؛ على 

عكس الحال مع المياه العذبة«.

من  الكثير  أن  إلى  »علو«،  ويشير 
دمشق، »يعمدون  في ريف  المزارعين 
للّصرف  الُمخّصصة  القساطل  ثقب  إلى 
لتجميع  قنوات  ويفتحون  الّصحي، 

مياهها، والّري منها عند الحاجة«.
وعند االستفسار عن الفترة الزمنية، التي 
من  النوع  لهذا  استخدامهم  على  مّرت 
المياه؛ أّكدوا بأنها قديمة، لكنها ازدادت 
بالّصرف  المرويّة  المساحات  وتوسُّعت 
مشاكل  بسبب  الحرب  »بعد  الّصحي 

الرّي بالمياه العذبة«.

لجان للمراقبة

الّصرف  بمياه  الرّي  ظاهرة  تنتشر 
للمدن  المجاورة  المناطق  في  الّصحي، 
مياه  من  الكثير  تُنتج  التي  الُكبرى؛ 

الّصرف الّصحي.
في  الزراعة،  وزارة  تقارير  وتُشير 
حكومة دمشق، إلى أنه تّم تشكيل لجان 
مهمتها متابعة موضوع الرّي بالّصرف 

هذه  وأن   ،2٠٠٠ عام  منذ  الّصحي؛ 
بعد  راً  مؤخَّ عملها  من  »كثّفت  اللجان 

حدوث إصابات في الكوليرا«.
وزارة  أّكدت  الماضي،  واألربعاء 
الصحة في حكومة دمشق، في بيان، أن 
عدد اإلصابات الُمثبتة بالكوليرا بلغ 53 
إصابة، موّزعة على خمس محافظات، 
العدد األكبر منها في حلب، وأفادت عن 
سبع وفيات، أربع منها في محافظة حلب 

أيضاً.
الزراعة،  وزارة  إحصاءات  وأشارت 
 365 من  أكثر  إتالف  »تّم  أنه  إلى 
دونماً، في كل من: ريفي دمشق وحلب 
المناطق  هذه  تنتشر  حيث  العام«،  هذا 
مثل  حلب،  ريف  في  قويق،  نهر  على 
األنصاري،  سعيد،  الشيخ  )النيرب، 
)قطنا،  مناطق  وفي  طومان(،  وخان 
من  والتل  النبك  القطيفة،  داريا،  دوما، 

ريف دمشق(.
األراضي  حراثة  على  التركيز  ويتّم 
المروية بالّصرف الّصحي، والمزروعة 
طهي:  دون  تُؤكل  التي  بالخضار 
وغيرها،  والفليفلة،  كالحشائش 

لخطورتها على الصحة.

آثار خطرية

الزراعة،  وزارة  في  مصدر،  وأشار 
الّصرف على  بمياه  الرّي  تأثير  أن  إلى 
على  كبير  بشكٍل  »سلبي  المزروعات؛ 
من  تحتويه  لما  والبعيد؛  القريب  المدى 
تُسبّب  ُطفيليات، وفيروسات، وبكتيريا، 

العديد من األمراض واألوبئة«.

على  الّصحي،  الّصرف  مياه  وتؤثّر 
وصالحيتها  الزراعية،  التربة  تركيب 
لخطرها  إضافةً  الزراعي،  لالستثمار 
على الصحة العامة، من خالل مساعدتها 
خطرها  ويظّل  األمراض،  انتشار  على 

األكبر على الخضار النيئة.
الّصرف  مياه  أن  المصدر،  وأضاف 
مثل  أمراضاً  »تُسبّب  الّصحي 
البرازية،  والقولونيات  السالمونيال، 
إضافة  الُطفيلية،  الديدان  وبيوض 
لإلنسان  تُنقل  التي  الخطيرة  للمرّكبات 
هذه  على  يتغذى  الذي  والحيوان، 
هذه  بامتصاص  تقوم  التي  النباتات 
من  العالية  التراكيز  وخاصة  األمالح، 
أمالح النترات، التي تُسبب فقر الدم عند 

األطفال، وسرطان البلعوم والمثانة«.

عقوبات

على  دمشق،  حكومة  في  القانون  ينّص 
حيث  الملّوثة،  المياه  الستخدام  عقوبات 
عقوبات  قانون  من   ،35 المادة  تنّص 
التشريع المائي؛ الصادر عام )2٠٠5(، 
من  تتراوح  التي  السجن  عقوبة  على 
أو غرامة مالية  السنة،  إلى  ثالثة أشهر 
بين 25-5٠ ألف ليرة سورية؛ على من 

يستخدم المياه الملّوثة في الرّي.
وبالتأكيد مياه الّصرف الّصحي من بين 
المساحات  حجم  »ولكن  الملّوثة،  المياه 
تؤِكّد  الّصحي؛  الّصرف  بمياه  المرويّة 
في  الواردة  العقوبات  من  الجدوى  عدم 
أرياف  في  سكان  بحسب  القانون«، 

دمشق.

تواصل بلديات الشعب في كل من الحسكة، ودير الزور، وقامشلو 
السنوية  الخطط  وفق  الطرقات  وتأهيل  بترميم  خططها  بتنفيذ 
الموضوعة، ساعين لالنتهاء من العمل والصيانة قبل حلول فصل 

الشتاء.
بأعمالها  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  بلديات  تستمر 
الخدمية من ترميم، وتعبيد الطرق، وغيرها بمختلف المناطق وفق 

الخطط السنوية المعدة في بداية العام الحالي.
وشرق  شمال  في  والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة  أدلت  السياق،  في 
بدء  أعلنت خالله  الفائت،  آب  الـ 3١ من شهر  في  ببيان  سوريا، 
المرحلة الثانية من مراحل تعبيد الطرق في مختلف مناطق شمال 
وشرق سوريا، والتي تتضمن تقشيط وتعبيد عدة طرق رئيسة، وما 

يزال العمل فيها مستمراً.
سوريا  وشرق  شمال  في  والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة  وأنجزت 
على  والمشرف  الحسكة-قامشلو،  طريق  تعبيد  مشروع  من   %5٠
المشروع أكد على االنتهاء من العمل خالل اثني عشر يوماً وفق 

الخطة الموضوعة.

تعبيد طرق، وتأهيل شبكات املياه والرصف 
الصحي

الزور  دير  في  والخدمات  البلديات  لجنة  نفذت  آخر،  جانب  من 
للمدينة، وأكد  الغربي  الريف  الطرق في  تعبيد  العديد من مشاريع 
مدير المكتب الفني في بلديه الشعب في قرية الحصان، »عماد عبد 
التي تم استهدافها كانت تشكل عقبات  القادر«، أن أغلب الطرق، 

أمام األهالي، وسيتم االستمرار بالعمل حتى ترميم كافة الطرق.
وفي ناحية جل آغا، بمقاطعة قامشلو أنجرت بلدية الشعب مشاريع 
مدرجة ضمن مخططها للعام الحالي، وشملت تعبيد طرق، وصيانة 

شبكات الصرف الصحي، وتمديد شبكات للمياه.


