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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

"اليت فارما" ثاني معمل 
دواء على مستوى 
شمال وشرق سوريا

الكاتب واألديب عباس 
إسماعيل ... ستون عامًا 

من األبداع

هيئة المرأة بإقليم 
الجزيرة تعلن عن حملتها 

لليوم العالمي للطفل

دوري السيدات لكرة 
القدم إنجاز بحاجة 

لالستمرار

مهجرو عفرين: تغيير األسماء لن ينهي 
الجرائم واالحتالل، كلهم مرتزقة!

تحذير من مساعي تركيا في تهجير 
الشباب وإخالء المنطقة

اإلعالم التركّي... 
أداة تمجيِد السلطِة 

وتبرير سياستها 

نساء إقليم الجزيرة: استخدام األسلحة المحرمة 
دوليًا تأكيد لهزيمة تركيا أمام اإلرادة الحرة

أكدت مواطنات في إقليم اجلزيرة أن استخدام تركيا األسلحة الكيمياوية، يدل على 
فشلها في حربها ضد قوات الكريال، ونوهن إلى أن شعوب املنطقة، يجب أن تتكاتف 

لدعم قواتها، وتقف صفاً واحداً لفضح جرائم االحتالل التركي. 

أكَد مهجرو عفرين، أن الفصائل في عفرين كلها إرهابية، وترتكب 
خروج  هو  اإلرهاب  هذا  إليقاف  الوحيد  واحلل  أرضهم،  في  جرائم 

االحتالل التركي من األراضي احملتلة.

في سياق متصل للقوى املهيمنة بكسر إرادة الشعوب، وعلى رأسها 
االحتالل التركي، استهداف أعمدة هذه الثورة عبر وسائله كافة، 
ناهيك عن احلرب العسكرية عبر استهداف مناطق شمال وشرق 

يومي،  بشكل  سوريا 
يتعمد االحتالل التركي 
أساليب  استخدام  إلى 
ممنهجة للحرب اخلاصة، 
الفئة  تشويق  وأبرزها 
بهدف  للهجرة  الشابة 
وشل  املنطقة،  إخالء 

إرادة اجملتمع.

التهمة لجهة ال عالقة لها  الذي حاول تلفيق  أردوغان،  العثماني  الهرم  الساحر« هذا ما أصاب رأس  السحر على  »انقلب 
بالتفجير، الذي حصل في إسطنبول، حيث سعى إلى تضليل العالم، الذي بات على دراية، أن تركيا هي من تستخدم األسلحة 
الكيماوية المحرمة دوليًا ضد قوات الدفاع الشعبي، وهذا دليل فشل في مساعيه لتغطية أفعاله المشينة، وتم التأكيد 

على أنها مسرحية هزلية، يقودها أردوغان لتغطية جرائمه.

في  الدقيِق للكلمةِ  باملعنى  لإلعالِم  ال وجودَ 
تركيا، في ظلِّ سلطة العدالة والتنمية، بل 
هو أحدُ أدواِت السلطةِ القائمة التي تسيطرُ 
على معظِم وسائل اإلعالم ومتارُس الضغَط 
اإلعالمّية  املنصاِت  باقي  على  والترهيَب 
وتعتقل  وتغلقها  املعارضة  أو  املستقلة 
التواصل  مواقع  تالحق  كما  الصحفيني، 
االجتماعيّ أيضاً وتتعّقب املنشورات وحتجب 
الكثيرَ من املواقِع ومتنع املواطنني من الوصول 
وبذلك  املعلومة.  بنفسها  لتحتكر  إليها، 
تُوصف تركيا بأنها جحيم الصحافة. إذ حتتل 

مرتبة متأخرة جدًّا في قوائم احلريات.

جل آغا/ أمل محمد - في  قرية ديرونا آغي 
محمود  يقطن  آغا  جل  لناحية  التابعة 
الرجل   ،1931 مواليد  من  حسني  خلف 
الذي يُعد أكبر شخص في عموم قريته، 

بعمر جتاوز احلادي والتسعني عام.

يُعرف العم محمود بكرمه كما وأنه يعد 
من األشخاص القالئل الذين ال يخشون 
في  املرموقة  مكانته  له  لذا  احلق،  قول 
القرية يلجأ إليه األهالي في األزمات وحل 

املشاكل إن وِجدت.

األمس القريب.. طمأنينة وراحة

مبحمود  »روناهي«  صحيفتنا  التقت   
حسني، والذي خلّص احلياة في املاضي من 
السابق  في  بقوله: »احلياة  حديثه  خالل 
كانت أكثر سالسة ومتعة من اآلن، كان 
التي  احلياة  ونكهة،  طعم  شيء  لكل 
حتى  كالسابق  ليست  اليوم  نعيشها 

األفراح  الطعام  التفاصيل،  أبسط  في 
بهذا  تكن  لم  املعيشة  حتى  األحزان 
الشكل، تغيرت احلياة بأسلوبها ورونقها 

مع مرور الوقت«.
وأضاف اخللف بقوله: »اليوم الذي ال يشبه 
ليس  ولكن  نعيشه  نعم  بتاتاً،  األمس 
بذاك الشغف، إن جتولنا في ربوع قريتنا 
الصغيرة هذه وفي أي منزل في املنطقة 
سنجد فيه مكان ملغترب أو شهيد، وهذا 
كفيل في زرع احلزن في النفوس، لتفقد 
والراحة، على عكس  الطمأنينة  البيوت 
فيها  جتتمع  كانت  التي  اخلوالي  األيام 
األسرة على طبق طعام واحد ولكن عدد 

أفرادها مكتمل«.

أعمال املاضي وصعوبة املعيشة

في  اخللف  مارسها  التي  األعمال  وعن 
شبابه قال: »عملُت في الفالحة والزراعة 
وهذه كانت مهنة األغلبية رجاالً ونساًء، 
حتى  الفجر  بزوغ  مع  للعمل  نذهب 

الغروب بني حرث األراضي وزراعتها وجني 
محاصيلها، العمل كان شاقاً ولكن كان 
للوقت  وقضاء  جهة  من  لرزقنا  مصدر 
كنا  التي  النشاطات  أخرى،  جهة  من 
منارسها أيام الشباب كانت تتمحور حول 
سرد القصص واحلكايات، وبعض األلعاب 

البسيطة«.
وأضاف محمود قائالً: »إلى جانب الزراعة 
تتجلى  كانت  والتي  املاشية،  نرعى  كنا 

إلى  باإلضافة  واخلرفان  واملاعز  األبقار  في 
كنا  كبيرة،  بأعداد  نربيها  األحصنة، 
املعيشة  أظافرنا ألن  نعومة  نعمل منذ 
طفل  بني  فرق  وال  ذلك،  تتطلب  كانت 
اجلميع  على  العمل  في  رجل  أو  امرأة  أو 
حصد لقمة العيش، بيوتنا كانت ترابية 
تتسلل إليها األمطار والرياح ولكن كانت 
أكثر دفئاً من اآلن، وما يشدني أكثر ملنزلي 
الطيني القدمي والذي ال يزال موجوداً إلى 

حني اللحظة هو أني عّمرته بيدي«.

منزل العائلة وبريق احلياة

يُعد منزل العم محمود مقصداً ألصدقائه 
ولألهالي الذين يقضون معه وقتاً في املرح 
واألحاديث، التي غالباً ما تكون عن احلياة 
في املاضي وتابع اخللف: »ال مير يوم إال والزوّار 
يأتون إلي، منهم أصدقاء الصبا ومنهم 
املشورة،  يطلبون  وآخرين  القرية  أهالي 
مينحونني  ملنزلي  بزيارتهم  الضيوف 
أجمل  أقضي  وبحضورهم  السعادة 

لثمانية  أب  هو  خلف  محمود  األوقات«. 
بنات وأربعة شباب، وجد ألكثر من أربعني 
وال  وطيدة،  عالقة  به  جتمعهم  حفيداً 
يكتمل يومه دون ملّة العائلة التي جتتمع 
حوله واصفاً تلك اللمة باحلياة على حد 

تعبيره.

منبع احلكمة

املسن  اخللف: »الشخص  محمود  وأردف 
واملعّمر دائماً ما يكون له تقديره ومكانته 
في اجملتمع بني العموم، ألنه اكتسب من 
خالل حياته اخلبرة الالزمة، وهذا ما حدث 
هذه  التسعني  سنواتي  خالل  من  معي، 
والقصص،  األحداث  من  بالكثير  مررت 
لذا  احلياة،  في  الكافية  اخلبرة  ولدي 
يستعني الكثيرون برأيي ومبشورتي وهذا 
حال الكثير من كبار السن في مناطقنا، 

والذين يُعدون امتداد للماضي«.

االقتصادية،  احلياة  في  النساء  ملشاركة 
تسعى جلنة االقتصاد ملكتب جتمع نساء 
زنوبيا في منطقة الطبقة بشمال وشرق 
سوريا، إلى تطوير اقتصاد املرأة، ومن بني 
فرن  افتتحتها مشروع  التي  مشاريعها 

»عافية وعوافي«.

تأسس مكتب جتمع نساء زنوبيا في عام 
2021، بهدف تنظيم وتوعية النساء في 
شمال وشرق سوريا، وجلنة اقتصاد املرأة 
هي جزء هام في عمل التجمع لبناء نظام 
اقتصادي مستقل لكافة نساء املنطقة.

عدة  للمرأة  االقتصاد  جلنة  وقدمت 
مشاريع، ومنها مشروع الفرن الذي افُتتح 

من  اجملتمع  طلبات  لتلبية  املنطقة  في 
وخبز  واحملمرة  اجلنب  وفطائر  الصفيحة 
الدرناق، وهو خبز سميك قليالً، مع فتحات 

تتخلله يتم إحداثها بواسطة األصابع.
وحول هذا املشروع التقت وكالة أنباء املرأة 
هناك،  والعامالت  اإلدارة  مع   JINHA

حيث حتدثت إدارية جلنة االقتصاد ملكتب 
»قمنا  احملمد:  غالية  زنوبيا  نساء  جتمع 
بتنفيذ عدة مشاريع لدعم اقتصاد املرأة 
اخلبز  زاد  ومحل  املونة:  بيت  مشروع  كـ 
وخبز الصاج والدرناق، وغيرها من األفران 
اخلاصة باملرأة، فبالرغم مما متر به املنطقة 
من ظروف معيشة صعبة نتيجة تأثيرات 
جلنة  قامت  االقتصاد  في  واألزمة  احلرب 
املشاريع  تلك  إجناز  على  املرأة  اقتصاد 
املهمة لدعم املرأة اقتصادياً«، مبينًة أنه 
سيتم افتتاح العديد من املشاريع األخرى 

لدعم النساء.

تأمني فرص عمل

هذا  من  األساسي  »الهدف  وأوضحت: 
للنساء  عمل  فرص  تأمني  هو  املشروع 
اللواتي لديهن الثقة بقوتهن«، موضحًة أن 
املرأة ليست ربّة منزل فقط، بل تستطيع 
أن تعمل في كافة اجملاالت، واالقتصاد هو 
النساء  عليه  تُشرف  الذي  البيت  قانون 
تدير  أن  تستطيع  ولهذا  احلال،  بطبيعة 

اقتصاد مجتمع بأكمله.
ومن جهتها قالت العاملة في فرن عافية 
في  تعمل  بأنها  احلسن«  »هناء  وعوافي 
وخبز  واخلبز  الفطائر  إلنتاج  الفرن  هذا 
الدرناق لهدفني، أولهما تأمني مادة اخلبر 
ألهالي املنطقة، واآلخر تقوية اقتصادها 

التي  »املعجنات  أن:  مبينًة  الشخصي، 
نخبزها تنافس ما يوجد في السوق سواًء 
باألسعار أو باجلودة، وشاهدنا إقبال كبير 

من األهالي«.
وأكدت أنه: »سنعمل هنا حتى يكبر هذا 
النساء  من  عدد  أكبر  ليضم  املشروع، 
ظروفاً  يعشنَ  واللواتي  املعيالت  خاصًة 

اقتصادية صعبة«.

محمود خلف... حكاية ُمِسن من الماضي منبع للحكمة

»عافية وعوافي«... مشروع اقتصادي نسائي لتجّمع نساء زنوبيا

محاولة فاشلة للتعتيم على استخدام الكيماوي
تفجير إسطنبول 

بعدسة: دعاء يوسف
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مذكرة إخطار                            

بالغ رقم /3401/ لعام 2022م

على السيد: أحمد العلي بن حميد 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /1593/ 
املقامة عليك من قبل: إبراهيم 

احلسني بن محمد خير

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2457م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: أحمد 
بوزان صالو    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك أحمد حنيفي أحمد, 
بطلب/بجرم تثبيت بيع و فراغة, 

الواقع 2022/11/28م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني 

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة األولى ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2020م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: أحمد 
عبيد بن حسني

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  فتحي أوسو, بطلب/

بجرم تثبيت بيع وفراغة, الواقع 
2022/11/21م الساعة /10/ فعليك 

أن حتضر في الوقت املعني  إذا لم 
حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة 
الثانية ستجرى بحقك املعاملة 

القانونية. 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2150م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: أشرف 
علي بن صبري     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  أحمد احملمود احملمود , 

بطلب/بجرم تثبيت بيع , 

الواقع 2022/11/21م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني 

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة الثانية/ ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                     

بالغ رقم /4909/ لعام 2022

على السيد: بوزو خالد بن زكي

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /3531/ 
املقامة عليك من قبل: عبد الهادي 

بشير العيسى بن خلف

بطلب: مبلغ مالي  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2175م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: جالل 
صالح علي-محمود صالح علي- خليل 

صالح علي- فرهاد صالح علي

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك عبدالباري صالح علي, 

بطلب/بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/11/28م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني 

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة األولى/ ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم /3905/ لعام 2022م

على السيد: حسام الدين احلج حمدو 
الطه بن شهاب 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /3527/ 
املقامة عليك من قبل: أحمد أحمد 

عثمان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2368/

رقم القرار /2053/ 

طالب التبليغ: حسن خليل اجلاسم              

املطلوب تبليغه: إبراهيم إسماعيل 
اجلاسم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة 
املدعية واملدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /شفر وليه كروز 
موديل2010واملسجلة لدى اإلدارة 

الذاتية في كوباني وتسجيلها على 
اسم املدعى حسن خليل اجلاسم.

2-إلزام مديرية املواصالت كوباني 
بتنفيذ مضمون القرار بعد اكتسابه 

الدرجة القطعية.

3-تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في اجلريدة 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2471م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حسن 
عبداهلل بن خليل    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  مصطفى أورهان 
درويش, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/11/28م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني إذا 
لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة األولى/  ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2157/

رقم القرار /1937/ 

طالب التبليغ: حسني احلسن بن حمد              

املطلوب تبليغه: عبد اجلليل خناق 
الستاتي بن أحمد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة 
املدعية واملدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع مرسيدس لون 
أبيض حتمل اللوحة رقم /729291/ 

واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 
2019/10/15 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في اجلريدة 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /1442/

رقم القرار /1910/ 

طالب التبليغ: حميد األحمد بن أحمد              

املطلوب تبليغه: إبراهيم احلسني بن 
أحمد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة 
املدعية واملدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع هونداي لون 
أبيض حتمل اللوحة رقم /750917/ 

واعتبار عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 
2020/12/12 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في اجلريدة 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2685/

رقم القرار /2380/ 

طالب التبليغ: خالد محمد أمني              

املطلوب تبليغه: نضال عزيز خليل

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة 
املدعية واملدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع سابا لون أصفر 
حتمل اللوحة رقم /238998/ واعتبار 
عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 2019/5/5 

جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في اجلريدة 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2397م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: دارا 
عصمت رشيد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  جوان شيخموس بكري, 
بطلب/بجرم تثبيت بيع وفراغة, الواقع 
2022/11/21م الساعة /10/ فعليك 
أن حتضر في الوقت املعني إذا لم حتضر 

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

ستجرى بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2388م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 
دامان عثمان إسماعيل-قدرية عثمان 
إسماعيل-شاهني عثمان إسماعيل-

وادء عثمان إسماعيل-محمود عثمان 
إسماعيل-مظلوم عثمان إسماعيل     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  محمد عثمان 

إسماعيل, بطلب/بجرم فراغة سيارة, 
الواقع 2022/11/28م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني إذا 
لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة الثانية/ ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1948م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: رجب 
نيره بي بن أحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك إسماعيل املسطو 
بن اجلالل, بطلب/بجرم تثبيت بيع 

وفراغة, 

الواقع 2022/11/28م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  إذا 

لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة الثانية/ ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3373/ لعام 2022م

على السيد: رزوق شحود بن محمد 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /1959/ 
املقامة عليك من قبل: محمد حميد 

احلمو بن محمد 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2360م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: رشاد 
دابان بن علي    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  أحمد علي بن بالل, 

بطلب/بجرم تثبيت بيع, الواقع 
2022/11/21م الساعة /10/ فعليك 
أن حتضر في الوقت املعني إذا لم حتضر 

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

ستجرى بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة إنذار عن طريق الكاتب بالعدل 
بالرقة

هيئة التنفيذ في الرقة

تبليغ املنفذ عليه: مدنية رشيد بنت 
شكري

وذلك باإلنذار التنفيذي رقم 
/2022/507م وفق القرار الصادر عن 
هيئة التنفيذ في الرقة على أن يتم 

حضور املنذر عليه بعد صدور اإلنذار 
التنفيذي بخمسة أيام 

وإن لم حتضر سوف يتم السير بحقك 
بكافة اإلجراءات التنفيذية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /317/

رقم القرار /663/ 

طالب التبليغ: سعيد العيد بن فهد              

املطلوب تبليغه: حسن اإلبراهيم بن 
حمود

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة 
املدعية واملدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع فامو لون أبيض 
حتمل اللوحة رقم /458605/ واعتبار 
عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 2020/6/8 

جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية املواصالت بالرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 

3-تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في اجلريدة 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2203م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 
سليمان إبراهيم اجلاويش

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك حسني محمود كنجو, 

بطلب/بجرم تثبيت بيع, الواقع 
2022/11/28م الساعة /10/ فعليك 

أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة األولى/ ستجرى بحقك 

املعاملة القانونية. 

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2251م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: شيرو 
محمود أحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك أحمد عمر قنبر, بطلب/

بجرم تثبيت بيع, الواقع 2022/11/28م 
الساعة /10/ فعليك أن حتضر في 
الوقت املعني إذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة األولى/ ستجرى 
بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1625م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: ياسر 
محمد بوزان

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى 
التي أقامتها عليك هدلة بوزان, 
بطلب/بجرم طلب مبلغ, الواقع 

2022/11/20م الساعة /10/ فعليك 
أن حتضر في الوقت املعني  إذا لم 

حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة 
األولى/ ستجرى بحقك املعاملة 

القانونية. 

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

 مذكرة دعوى              

بالغ رقم /461/ لعام 2022م

على السيد: صالح نبو بن خليل

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /24458187/ 
املقامة عليك من قبل: إبراهيم 

الشواخ بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة إخطار                  

بالغ رقم /805/ لعام 2022م

على السيد: صدام عمر طه احلسون

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /3365/ 
املقامة عليك من قبل: آية األحمد 

بنت أحمد

بطلب: طالق وحقوق  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2340م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: طاهر 
الرفاعي بن حسني    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك  محمد شاهني خضر, 

بطلب/بجرم تثبيت البيع, الواقع 
2022/11/21م الساعة /10/ فعليك 

أن حتضر في الوقت املعني إذا لم 
حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /
الثانية/ ستجرى بحقك املعاملة 

القانونية.

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

مذكرة دعوى              

بالغ رقم /993/ لعام 2022م

على السيد: عائشة يوسف ملحم

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة2 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /5316/ 
املقامة عليك من قبل: أحمد ملحم 

بن محمد

بطلب: تثبيت طالق 

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /6686/ لعام 
2022م

على السيد: محمود فتاح الشحاذة 
احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في متام الساعة /10/ 

صباحاً الواقع في 2022/11/21م 
للنظر في الدعوى املقامة من السيد: 

والء سعيد الشالش, بطلب: تفريق 

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد 
ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                         

بالغ رقم /3906/ لعام 2022م

على السيد: مصطفى حاج عيدو بن 
أحمد 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة1 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /791/ 
املقامة عليك من قبل: إبراهيم 

احلاجي علي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2019م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 
محمود نبي يوسف

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك محمود مسلم قهرو, 

بطلب/بجرم تثبيت البيع, الواقع 
2022/11/28م الساعة /10/ فعليك 
أن حتضر في الوقت املعني إذا لم حتضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى/ 
ستجرى بحقك املعاملة القانونية .

تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1820م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 
محمد أمية بن عمر    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي 
أقامها عليك :محمد كالل عبود 

العلي, بطلب/بجرم تثبيت بيع فراغة 

هو يوم االثنني الواقع 2022/11/21م 
الساعة /11/ فعليك أن حتضر في 

الوقت املعني إذا لم حتضر بنفسك أو 
ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة /الثانية/ ستجرى 

بحقك املعاملة القانونية 

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

مذكرة دعوى              

بالغ رقم /983/ لعام 2022م

على السيد: عدنان احلامش بن 
مصطفى

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة2 الواقع في 

2022/11/16م

للنظر بالدعوى األساس /4742/ 
املقامة عليك من قبل: أحمد احلامش 

بن مصطفى

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

تستخدم دولة االحتالل التركي أسلحة 
محظورة، وكيمياوية ضد مقاتلي الكريال 
من  الرغم  وعلى  كردستان،  باشور  في 
استخدام  تثبت  ووثائق  لقطات،  نشر 
ضد  جرائم  ارتكاب  في  لألسلحة  تركيا 
حقوق  مؤسسات  أن  إال  اإلنسانية، 

اإلنسان، واألمم املتحدة تلتزم الصمت.

استخدام  املتحدة  األمم  وحظرت  هذا 
االسلحة الكيمياوية في احلروب، وجاء هذا 
القرار في اتفاقية جنيف عام 1925 ووفقاً 
لهذه االتفاقية يُحظر استخدام األسلحة 
الكيماوية، وتطويرها، وإنتاجها، وتخزينها، 
وعلى الرغم من توقيع الفاشية التركية 
تستخدم  أنها  إال  االتفاقية،  هذه  على 
احملضورة  واألسلحة  الكيماوية،  الغازات 

الشعب  ضد  حربها  في  سنوات  منذ 
الكردي، ومقاتلي الكريال.

والتقت صحيفتنا روناهي نساء في إقليم 
اجلزيرة اللواتي أكدن لنا دعمهن ملقاتلي 
الكريال، وطالنب العالم، ومنظمات حقوق 
جرائمها  على  تركيا  مبحاسبة  اإلنسان، 
بحق  بها  تقوم  التي  اإلنسانية،  ضد 
شعوب املنطقة، وحماة األرض، كما دعون 

أيضاً إلى وحدة الشعوب.

عجز تركيا عن كسر إرادة الكريال

عن  سليمان«  »فادية  املواطنة  فحدثتنا 
قوة، وإرادة مقاتلي الكريال ضد الهجمات 
التركي  االحتالل  »حاول  االحتاللية: 
بالوسائل كلها، مواجهة قوة إرادة الكريال، 
استخدامه  من  بالرغم  جدوى؛  بال  لكن 
استخدام  ويعد  الكيمياوية،  لألسلحة 
مقاتلينا،  قوة  على  دليالً  االسلحة  هذه 
الذين شكلوا معادلة صعبة أمام جيوش 
االحتالل التركي، الذي لم يستطع القيام 
يصنف  جليش  العادية  املواجهة  بصورة 

من أقوى جيوش املنطقة، فلجأ لألسلحة 
الكيمياوية«.

ذكرت فادية، أن قوات الكريال بالرغم من 
الصمود،  استطاعت  الهجمات  هذه 
الدولة  »اعتمدت  وقالت:  واملقاومة، 
العصر،  تكنولوجيا  على  التركية 
لتشن  والكيماوية،  احملضورة  واألسلحة 
مناطق  على  األسلحة  بهذه  هجماتها 

أنواع  من  الرغم  وعلى  املشروع،  الدفاع 
األسلحة، واملواد الكيماوية احملظورة، التي 
مبقاومة  صدمت  ضدهم،  استخدمتها 
مقاتلي ومقاتالت الكريال، وصدها لهذه 
عن  دفاعاً  العزل  بأجسادهم  الهجمات 

حرية وطنهم«.

»صمت العالم يبيح احملرم دولياً«

األسلحة  استخدام  أن  فادية،  أضافت 
الكيماوية من قبل االحتالل التركي ضد 
وانتهاك  حرب،  جرمية  هو  الكرد  مقاتلي 
وتابعت:  اإلنسانية،  للمعايير  واضح 
جرمية  الكيماوية  األسلحة  »استخدام 

حرب وجرمية ضد اإلنسانية، فهناك قوانني 
واتفاقيات متنع استخدام هذه األسلحة، 
هذه  من  وبالرغم  نقلها،  أو  تخزينها  أو 
االتفاقيات  بخرق  تركيا  القوانني تستمر 
يبيح  وصمتهم  العالم،  أعني  أمام 
استخدام احملرم دولياً لها، ليكونوا شركاء 

بهذه اجلرمية«.

واختتمت املواطنة فادية سليمان حديثها، 

أن االحتالل التركي عدو للشعوب التواقة 
للحرية فقالت: »إن الدولة التركية تنتهج 
للحرية  التواقة  الشعوب  إبادة  سياسة 
ليست  حربها  معها،  يتعامل  من  وكل 
على  بل  الكردي،  الشعب  على  فقط 
شعوب املنطقة أجمع، فقد بنيت تركيا 
للشعوب،  املتالحقة  احتالالتها  على 
على  نفسها  بناء  لتعيد  اليوم  وتسعى 
لها  وسنكون  وأبنائنا،  شهدائنا  أرواح 

باملرصاد«.

حماة الوطن ال يستسلمون

أحمد  بهية  املواطنة  وأدانت  كما 
على  التركي  االحتالل  هجمات  حسن، 
وشرق  شمال  ومناطق  كردستان،  جبال 
العمال  وقالت: »إن مقاتلي حزب  سوريا، 
دفاع  خط  فقط  ليسوا  الكردستاني، 
شعوب  دفاع  خط  بل  الكردي،  الشعب 
كاملة في الشرق األوسط، معرضة خلطر 

الغزو من قبل الدولة الفاشية تركيا«.

منازلهم  تركوا  »مقاتلون  بهية:  وزادت 
الدول،  أقوى  بأسلحة بسيطة  ليقاوموا 
من  الرغم  على  االنتصارات  ويحققوا 
لكنهم  العتاد،  احملدودة، وضعف  الفرص 
ومينعون  بإرادتهم،  املستحيل  يفعلون 
خطوة  بالتقدم  التركي  االحتالل  جيش 

لألمام، ليلحقوا الهزمية بكل خططه«.

مقاتلي  أن  على  الضوء  بهية  وسلطت 
ومقاتالت الكريال، رغم كل ما يتعرضون له 
باجلبال صامدون، ال يستسلمون، مشيرةً 
أنهم حماة الوطن، فحملوا على عاتقهم 
الدفاع عن شعبهم وأرضهم، واختتمت: 

»منذ سنوات استخدمت الدولة التركية 
لعشرات  الكيمياوية  األسلحة  احملتلة 
كردستان،  باشور  أراضي  على  املرات 
وعلى الرغم من وجود العديد من الدالئل 
العالم  جند  تركيا  تدين  التي  والوثائق، 
صامتاً ضد هذه االنتهاكات، وبالرغم مما 
تواجهه قواتنا هناك، جند أنها تقف بكل 
قوة وشموخ متحدية أقوى األسلحة أن 

تبيد عزميتها«.

»وحدة الشعب ضمان للحرية«

فوزة  املواطنة  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 
عمر، إلى أن مقاتلي الكريال يدافعون عن 
التي  اإلبادة،  سياسات  ضد  اإلنسانية 
ينتهجها أردوغان، وسوف تواصل شعوب 
دعمها  آفا  وروج  سوريا  وشرق  شمال 
وسيؤكد  النصر،  »سنحقق  ألبنائها: 
أبناؤنا، وأمهات شهدائنا، حتمية سقوط 
عنوان  والنصر  يدوم،  ال  فالظلم  أردوغان، 
احلق، وسيكون على يد مقاومة الشعوب، 

  . ومقاومة الكريال«

حديثها  ختام  في  فوزة  املواطنة  وأكدت 
النصر:  لتحقيق  الشعوب  وحدة  ضرورة 
»رغم هجمات االحتالل التركي املستمرة 
الثقيلة  األسلحة  كافة  تستخدم  التي 
أنه  إال  الكيماوية،  واألسلحة  واملتقدمة 
واجبنا  ومن  أهدافه،  حتقيق  في  فشل 
وحريتنا  حقوقنا  نيل  أجل  من  نتحد  أن 
املشروعة، وسوف نبقى إلى جانب قوات 
الكريال، ونصعد املقاومة لنكون الداعم 

لهم في حربهم ضد اإلرهاب«.

»عدم  شعار  حتت  ـ  روناهي  قامشلو/ 
الظاهرة  ولدحر  املتسول«  مع  التفاعل 
حضارة  تشوه  التي  التسول،  املتخلفة؛ 
وثقافة البلد، أطلقت قوى األمن الداخليـ  
املرأة في الرقة حملة توعية بعدم التفاعل 
مع املتسول، لكيال يتخذها مهنة تؤدي 
على  وحثه  اجملتمع،  بثقافة  الضرر  إلى 

العمل واالنخراط في احلياة اجملتمعية.

حقيقياً  خطراً  التسول  ظاهرة  تُشكّل 
مسيرة  إعاقة  تؤخر  حيث  اجملتمع،  على 
وانتشار  العمل،  تعّطل  خالل  من  احلياة 
يعجزون  الذين  املنتجني،  غير  األشخاص 
عن العمل وحتمل املسؤوليات، فيعتمدون 
على غيرهم في تأمني احتياجاتهم، لذلك 
السلبية  اآلثار  عن  الكشف  من  بدّ  ال 
ومحاولة  التسّول،  ظاهرة  عن  املترتبة 
معرفة األبعاد االقتصادية، واالجتماعية، 
والنفسية، واألمنية لهذه الظاهرة؛ والتي 
دفعت احلكومات حملاولة اجتثاثها، وتقدمي 

احللول اجلذرية للسيطرة عليها.

األمن  قوى  أطلقت  األساس  وعلى 
الداخلي ـ املرأة حملة بهذا الشأن بتوزيع 
البروشورات التي تتضمن شعارات توعوية 
»اعمل  ومنها  الظاهرة  هذه  من  للحد 
عليه...  عبء  تكن  وال  مجتمعك  وابني 
خاطئ  مفهوم  التسول  للتسول...  ال 
احملتاجني...  إرشاد  في  ساعدنا  للتراحم 

عبر  ملستحقيها  مساعدتك  امنح 
اجلهات اخملتصة وساهم في احلفاظ على 
ثقافة  حلماية  معنا  اجملتمع....تعاون  أمن 
هو  متسول  مع  تفاعلك  أن  مجتمعك 

  . يعني أنك تهدم ثقافة مجتمعك«

وملعرفة التفاصيل عن هذه احلملة التقت 
ملكتب  املشتركة  اإلدارية  مع  صحيفتنا 
اإلعالم بقوى األمن الداخلي ـ املرأة بالرقة 

عزيزة محمد.

بداية احلملة وأسبابها

في  انطلقت  احلملة  بأن  »عزيزة«  تقول 
السادس من تشرين الثاني، واستهدفت 
نواحي ومناطق املقاطعة كافة وتابعت: 
»وأكثر األماكن التي ذهبنا إليها دوار النعيم 
ودوار الدلة، وعند دوار الساعة، ولم تتوقف 
احلملة على توزيع بروشورات فقط، ولكن 
قمنا بتوزيعها بشكل مبدئي، وكمرحلة 

أولية ريثما نستكمل املراحل األخرى«.

وعن سبب قيامهم بهذه اخلطوة أفادت 
عزيزة: »االنتشار الكبير لظاهرة التسول 
احلملة،  بهذه  للقيام  سبباً  كان  بالرقة 
فالتسول بشكل عام هدم لثقافة البلد، 
لتسببها  باإلضافة  اجملتمع،  وحضارة 

باخللل في الوضع األمني«.

عاتقهم  على  الواقعة  املسؤولية  وعن 

كقوى األمن الداخلي ـ املرأة ملنع انتشار 
هذه الظاهرة ذكرت »من واجبنا كقوى أمن 

داخلي، أن نحارب هذه الظاهرة«.

وطالبت عزيز »نطالب األهالي مبساعدتنا 
هذه  على  للقضاء  معنا  والتفاعل 
الظاهرة« مبينة »لقد تفاعل الكثير من 
األهالي، وأصحاب احملال التجارية مع هذه 
الفكرة، سواء مبساعدتنا بالتوزيع أو تعليق 

البرشورات على واجهات محالهم«.

  
احللول املقترحة

املتسول عندما ال يجد من يعطيه »ماال« 
واحملتاج  الظاهرة،  هذه  عن  يرتدع  وحده 
احلقيقي ال ميد يده لطلب الصدقة، هكذا 

تقول »عزيزة محمد«.

ومن خالل البحث مع املتسولني تبني أن 
اآلخر  والبعض  احلاجة  يدعي  من  هناك 
أي  بذل  دون  املال  لكسب  مهنة  يجدها 
قوى  في  اإلدارية  كشفته  ما  هذا  جهد 
»التقينا  بالرقة:  املرأة  ـ  الداخلي  األمن 
العديد من املتسولني، ولدى سؤالنا عن 
سبب تسولهم وعن هذه العادة السيئة، 
كانت اإلجابات متفاوتة فمنهم من يقول: 
أنه ال يوجد عمل يعمله، ومنهم يقول: ال 
يستطيع العمل بسبب مشكلة صحية، 
ومنهم من يراها الطريقة األقصر جلمع 

املال، وال يقتصر التسول على فئة عمرية 
معينة، بل نشاهد متسولني من األعمار 
األكثر،  هي  األطفال،  فئة  ولكن  كافة، 
تديرهم،  بشبكة  يرتبطون  ما  وغالباً 
وقسم آخر أخذ التسول عادة وعمالً، ولدى 
وحسب  املتسولني  مع  مقابالت  إجرائنا 
ما صرحوا لنا فهم يكسبون بني  60 و70 

ألف يومياً«.

ودعت اجلهات املعنية للقيام مبسؤولياتها 
جتاه هذه الفئة التي تساهم في تفكك 
حضارية  غير  صورة  وإعطاء  اجملتمع 
لهم  صغيرة  مشاريع  »افتتاح  واقترحت 
وتدريبهم على العمل وزرع ثقافة العمل 
في أفكارهم، ألنهم إذا استمروا على هذه 
اجملتمع،  على  خطراً  يشكلون  قد  احلال 
ألن بعضهم يصبح عدائياً جداً عندما ال 
تعطيه وقد يسرقك، أو يشتمك هذا ما 

صرح به أحد أصحاب احملال التجارية«.

 
آفة مّضرة بثقافة اجملتمع

اجملتمع هو اللبنة األولى في بناء الوطن، 
وإذا لم جند تشييد هذه اللبنة سنتحول 
واألمراض  اآلفات  تسوده  مجتمع  إلى 
اخلُلقية، وعندها لن نتقدم خطوة واحدة 
إلى األمام، هذا مضر بسمعة البلد، هذا 

ما حملت إليه عزيزة.

تبني  املوضوع  بهذا  التحري  خالل  ومن 
»يعمل  بأن  عزيزة  اإلدارية  من  بتأكيد 
شكل  على  كشبكة  املتسولون 
ستة  أو  خمسة  من  تتألف  مجموعات 
حسب  ينتشرون   ، قائد،  لها  أشخاص 
أوامره في مناطق معينة وفي نهاية اليوم 

يأخذ املال ليعطي حصة كل منهم«.

ذكرت  املنطقة  في  املستولني  عدد  وعن 
عزيزة: »ال توجد إحصائية تقريبية لعدد 
الظاهرة  هذه  بأن  منوهة  املتسولني«، 
اجملتمع سمعة  ثقافة  تؤثر على  سلبية 

البلد بالدرجة األولى.

»هذه  حديثها:  محمد  عزيزة  واختتمت 
تكون  ولن  نوعها،  من  األولى  احلملة 
أسايش  باسم  أطلقت  احلملة  األخيرة، 
املرأة، وشاركت فيها قوات النجدة بشكل 
قوى  كونهم  الترافيك،  وكذلك  مباشر 

داعمة للوضع اإلنساني«.

قامشلو/ دعاء يوسف – أكدت مواطنات في إقليم الجزيرة أن استخدام تركيا األسلحة الكيمياوية، يدل على فشلها في حربها ضد قوات الكريال، 
 لفضح جرائم االحتالل التركي. 

ً
 واحدا

ً
ونوهن إلى أن شعوب المنطقة، يجب أن تتكاتف لدعم قواتها، وتقف صفا

يرة: استخدام األسلحة المحرمة دولياً تأكيد  نساء إقليم الجز
يمة تركيا أمام اإلرادة الحرة لهز

للحد من ظاهرة التسول قوى األمن الداخلي ـ المرأة بالرقة تطلق حملتها التوعوية 

فوزة عمر فادية سليمان بهية أحمد حسن
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لم يفرق اهلل سبحانه وتعالى 
والذكر  والرجل،  املرأة،  بني 
مكانة  للمرأة  جعل  بل  واألنثى، 
ولم  اإلسالمي،  اجملتمع  في  رفيعة 
فقال  حقوقها،  من  حق  أي  يضيع 
عز وجل: »من عمل صاحلا من ذكر 
فلنحيينه حياة  وهو مؤمن  أنثى  أو 
بأحسن  أجرهم  ولنجزينهم  طيبة 
ما كانوا يعملون«، كما جعل النبي 
صلى اهلل عليه وسلم احترام األم، 
وتقديسها باب لدخول اجلنة فقال: 
وقال  األمهات«،  أقدام  حتت  »اجلنة 
في معاملة الزوجات: »ال يكرمهن 
لئيٍم«،  إال  يهينهن  وال  كرمٍي  إال 
لذلك فإن أي تصرٍف بعنف، أو إذالل 
زوجًة  أو  أماً  كانت  سواء  املرأة،  جتاه 
لتعاليم  مخالف  ذلك  فإن  ابنة،  أو 
القرآن، وتعاليم النبي محمد صلى 
اهلل عليه وسلم: »من كان له ثالث 
له  فإني  تربيتهن  فأحسن  بناٍت 
ضميناً باجلنة«، فقام أحدهم قال: 
فقال  بنتني  لدي  إن  اهلل،  رسول  يا 
فأنا  تربيتهن  أحسنت  له)ص(:«إن 
ضمنيٌ لك باجلنة«، وقام آخرٌ فقال: 
له  فقال  فقط،  واحدة  بنتاً  لي  إن 
فأنا  تربيتها  أحسنت  )ص(: »وإن 
كانت  هكذا  باجلنة«  ضمنيٌ  لك 
بيته  ألهل  وتربيته  النبي،  تعاليم 
وصاياه  آخر  وكانت  وأصحابه، 
خيراً،  بالنساء  »أوصيكم  ألمته 
أوصيكم  خيراً،  بالنساء  أوصيكم 
شديداً  نهياً  خيراً« ونهى  بالنساء 
عن التعنيف والضرب فقال: »رفقاً 
»ليس  أيضاً:  وقال  بالقوارير« 
خدها،  على  ابنته  لطم  من  منا 
احملمدي  اإلسالم  تعاليم  هي  هكذا 

الوسطي«.

،،

العنف ضد المرأة 
في اإلسالم

محمد 
القادري

الدين والحياة

للمرة  أُقيمت  2019/8/9م،  وبتاريخ 
مباراة  سوريا  تراب  كامل  على  األولى 
كرة القدم للسيدات على ملعب كبير 
عكس  العبة   11 بـ  نادي  كل  ولعب 
املباريات الدائمة والتي كانت في مالعب 
اجلزيرة  إقليم  في  فقط  السداسيات 
السوري،  بالداخل  الرياضية  والصاالت 
وجمعت تلك املباراة بني سيدات ناديي 
سيدات  وفزن  وقنديل  عامودا  أهلي 
أهلي عامودا برباعية نظيفة في اللقاء 
الذي أُقيم على أرضية ملعب شهداء 

الثاني عشر من آذار بقامشلو وقتها.

تقاعس االحتاد الرياضي غير ُمبرَر

هذه املباراة لم متنح أي أهمية من قبل 
االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة وال مكتب 
الرياضة األنثوية وقتها حتى أنهم ال لم 
يُحضِروا للمباراة، وكانت خطوة وبادرة 
من الناديني اللذين تقابال، ووقتها َسِخر 
ولكن  التجربة؟،  هذه  من  الكثيرون 
سرعان ما حترك االحتاد »العربي« السوري 
دمشق  حلكومة  التابع  القدم  لكرة 
وأطلق دوري للسيدات بكرة القدم في 
سوريا على املالعب املكشوفة وللمرة 
نالت  فقد  احلظ  ُحسن  ومن  األولى، 
والذي كانت ُجل  نادي عامودا  سيدات 
العباته من أندية إقليم اجلزيرة اللقب 
اإلجناز  وكررن  للموسم 2019 ـ 2020، 
باسم سيدات اخلابور للموسم 2020 

ـ 2021.

الرياضي  االحتاد  أخيراً  حترك  بعدها 
بإقليم اجلزيرة، وذلك بعد مطالب من 
البعض وضغط من صحيفتنا روناهي 
بإقامة الدوري على املالعب املكشوفة 
عن  واالستغناء  العبة   11 بـ  واللعب 
بدأت  التي  الصغيرة  املالعب  بطوالت 
بست  تقام  كانت  والتي   2017 من 

العبات وحارسة مرمى.

وفي عام 2018 أُقيمت منافسات الكأس 
على نصف ملعب كبير بثماني العبات، 
ولكن كمالعب كبيرة ومكشوفة أُقيم 
أول دوري بتاريخ 2021/7/9، ويعتبر ذلك 
اليوم تاريخياً في روج آفا وكامل شمال 
مبشاركة  الدوري  وكان  سوريا،  وشرق 
االفتتاح  مباراة  وجمعت  أندية  ستة 
بني سيدات ناديي الطريق وقنديل على 
أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
آذار بقامشلو وانتهت بالتعادل السلبي 
كامل  أُقيمت  وبعدها  أهداف،  دون 
ملعب  أرضية  على  الدوري  مباريات 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

باللقب  األسايش  سيدات  وتوِّجت 
بتصدرهن للترتيب برصيد 13 نقطة 
باملركز  عامودا  أهلي  سيدات  وجاءت 
وسيدات  نقطة،   11 برصيد  الثاني 

بيمان باملركز الثالث برصيد 10 نقاط، 
أربعة  برصيد  رابعاً  قنديل  وسيدات 
نقاط وسيدات فدنك خامساً برصيد 
ثالث نقاط، وفي املركز األخير سيدات 
الطريق بنقطة واحدة، بينما كان ترتيب 

الهدافات على الشكل التالي:

1ـ آية محمد ثمانية أهداف.

2ـ دلناي إسماعيل سبعة أهداف.

3ـ منال حاجي ستة أهداف.

4ـ سمر شيخ بكر ستة أهداف.

بعد  “روناهي”  صحيفتنا  تكرمي  ومت 
تغطيتها لكافة املباريات بدون تغّيب 
الوحيدة  اإلعالمية  الوسيلة  وكانت 
التي واكبت اجتماعات القرعة والدوري 
واستعدادات األندية لهذا الدوري األول 
وشمال  اجلزيرة  إقليم  في  نوعه  من 

وشرق سوريا وقتها.

املوسم  وبنفس  اخلطوة  تلك  وتبعت 
مسابقة  أول  إقامة   2021 ـ   2020
املكشوفة  املالعب  على  للكأس 
شبيبة  وهي  أندية  سبعة  مبشاركة 
احلسكة والطريق وأهلي عامودا وبيمان 
واعتمدت  وفدنك  وقنديل  واألسايش 
املغلوب،  خروج  نظام  على  البطولة 
الفوز  عامودا  أهلي  سيدات  وحققن 
على  للمسابقة  النهائية  املباراة  في 
وأحرزَن  رد  دون  بهدف  بيمان  سيدات 

بذلك الكأس.

هل يُعاد اإلجناز في املوسم 
اجلديد؟

وبعدها تأمل اجلميع االستمرار واحلفاظ 
على هذا اإلجناز بإقامة الدوري والكأس 
في كل موسم، ولكن املوسم الفائت 
2021ـ 2022، لم يقام الدوري وال حتى 
وذلك  للسيدات،  تنشيطية  بطولة 
بسبب تخّبط االحتاد الرياضي وظهور 
بسبب  البطوالت  على  تأجيالت  عدة 
اجلوية  واألحوال  األمنية  الظروف 
رمضان  وشهر  الشتاء،  فصل  في 
املدارس  في  الطالبات  وامتحانات 
لسيدات  السوري  والدوري  واجلامعات 
كرة القدم التابع حلكومة دمشق حيث 
شاركت العبات من أندية إقليم اجلزيرة 
باسم ناديي اخلابور وعامودا، ولكن كل 

صمم  إن  ألنه  لالحتاد  يشفع  ال  ذلك 
فهناك  الدوري،  سيقيم  كان  بجدية 
تراجع كبير في عملية إقامة البطوالت 
الرياضية بشكٍل عام، وأدت في النهاية 
ـ   2021 الرياضي  املوسم  إنهاء  إلى 

2022، قبل موعده املقرر!.

يتطلب  كان  التاريخي  اإلجناز  هذا  أن 
احلفاظ عليه مهما كان الثمن، ولكن 
كما ذكرنا االحتاد الرياضي تقاعس كثيراً 
بهذا الصدد، فهل يتحرك في املوسم 
والذي   ،2023 2022 ـ  اجلديد  الرياضي 
لم تقام أي بطولة ضمن روزنامته حتى 
للعام  دخولنا  مع  تبدأ  قد  اآلن! والتي 

اجلديد 2023.

روناهي / قامشلوـ  الوصول للنجومية 
في عالم الرياضة ال يأتي عن عبث ودون 
وأحياناً  ثمن  لها  تأكيد  وبكل  تعب، 
زمننا هذا قد  وفي  جداً،  باهظاً  يكون 
أمر في  النجومية  بأن  الكثيرون  يظن 
ليس  األمر  ولكن  السهولة،  غاية من 
والوصول  النجاح  وطريق  أبداً،  كذلك 

للقمة ليس مفروشاً بالزهور.

بأن  الكثيرون  يظن  مجتمعاتنا  في 
للنجاح  والوصول  النجومية  قضية 
يأتي  أو  عادي  أمر  الرياضي  اجملال  في 
يُذكر،  تعب  أو  أي مجهود  تقدمي  بدون 
رؤيتهم  الكبرى مبجرد  املصيبة  ولكن 
في  وإجنازات  جناحات  يحقق  لشخص 
يحاولون  ما  سرعان  الرياضي،  اجملال 
منه  التعلم  يجربون  وال  منه،  النيل 
يعملون  وال  جتربته،  من  واالستفادة 
على تطوير ذاتهم بدالً من التخطيط 
الشخص  هذا  من  النيل  بكيفية 

ومحاولة إيقافه.

على  اآلن  املوجودين  من  الكثيرين  أن 

الساحة الرياضية من العبات والعبني 
كانت  صفة  وبأي  وإداريني  ومدربني 
باجملال الرياضي حققوا جناحات وإجنازات 
ووصلوا للنجومية بعد العمل ليل نهار، 
صيف شتاء، وعلى حساب صحتهم 
ليس  األمر  بأن  يعني  مما  وراحتهم، 
طموحاتهم  حققوا  حتى  بالسهل 
هذا  ولكن  ابتغوها،  التي  وأحالمهم 
للكثيرين  يرق  لم  ذكرنا  كما  األمر 
ومازالوا يحاولون النيل منهم، ويحالون 
إيقافهم ووصلت حتى حملاربتهم بطرق 

ملتوية من تشويه سمعة وإلخ...

مفروشاً  ليس  النجومية  طريق  أن 
قراءتك  ومبجرد  يظنون،  كما  بالزهور 
العالم  في  الرياضيني  أغلب  ملسيرة 
وفي منطقتنا، لوجدت قصص حزينة، 
كبيرين  ومقاومة  كفاح  وقصص 
بنفس الوقت حتى استطاعوا الوصول 

للنجومية في عالم الرياضة.

للنجومية  باهظ  ثمن  هناك  ذكرنا 
والنجاحات في عالم الرياضة، وبالفعل 
هناك من ضحى مبستقبله الدراسي 

بأن  ونقول  القدم،  كرة  بلعبة  حباً 
وصل  ولكنه  مكانه،  بغير  األمر  هذا 
لدرجة أن يختار بني الرياضة والدراسة 
على  نشجع  ال  وهنا  الرياضة،  فاختار 
ال  بالرياضة  والتمسك  الدراسة  ترك 
والعبني  العبات  نشهد  فاليوم  أبداً، 
كبيرة  شهادات  ويحصلون  يدرسون 
ودراجات عالية، وبنفس الوقت يواظبون 
على ممارسة الرياضة وحتقيق اإلجنازات 
املهمة  وهنا  للنجومية،  والوصول 
وتنظيم  توازن  خلق  حيث  األصعب، 
الوقت بني الدراسة والرياضة أمر ليس 
الناجح  لإلنسان  ولكن  أبداً،  بالسهل 
واملثالي القدرة لتنظيم وقته والعمل 
وأهله  وهوايته  دراسته  إنصاف  على 

وصحته.

النجومّية ثمرة تعب وجهد

وعلينا أن ال ننسى بأنه هناك صفحات 
على  »الفيسبوك« عملت كثيراً  على 

تضخيم شخصيات رياضية وتضخيم 
بعض الالعبات والالعبني في لعبة كرة 
وتناست  اخلصوص،  وجه  على  القدم 
املواهب والنجومية احلقيقية التي كان 
ميتلكها الكثيرون، ولكن في النهاية ال 

يصح إال الصحيح.

علينا أن نصل لقناعة بأن النجومية 
وجهد  تعب  ثمرة  هي  الرياضة  في 
بعد  أتت  وهي  كبيرة،  وتضحيات 
التدريب والعمل على تطوير الذات، إن 
كان العباً أو مدرباً إلخ... وهؤالء يتطلب 

من مجتمعاتنا تقدمي الدعم لهم، ألن 
أمثال هؤالء سوف يكونون بكل تأكيد 
خدمة  على  للعمل  مستعدين  أُناس 
يُطلب  آخر  مجال  أي  في  شعبهم 
وفي ظل  األمرّين  عانوا  ألنهم  منهم، 
النجاحات  حققوا  الصعبة  الظروف 
أي  نذكر  ولم  للنجومية،  ووصلوا 
شخص ألن القائمة تطول في مناطقنا 
للرياضيني  والتي أصبحت خزاناً هائالً 
الناجحني ووصلت أسمائهم للمحافل 

الدولية الرياضية.

صحيفتنا«  أجرت  الصدد  وبهذا 
روناهي« لقاءات مع مواطنني، للتعريف 
قبل  من  املُمارس  الُعنف  وآثارِ  بنتائج 
َّة امُلتسلطة على  الشخصيَّة الذكوري
اجملُتمع بشكٍل  ذلك على  وتأثّير  املرأة، 

عاٍم.

نشر الوعي اجملتمعي
 

»الزالت  العلي«:  »خلف  املواطن  يقول 
العقلية الذكورية في أغلب مجتمعاتنا 
هي املسيطرة على الرغم من اجلهود 
التوعوية املبذولة، والتي من شأنها احلد 
بقدر املستطاع من تطبيع اجملتمع بها«، 
بني  املنتشرة  واألمية  اجلهل  أن  مبيناً 
صفوف النساء هي من أهم العوامل 
التي شجعت على تفشي  السلبية، 
صعوبات  يشكل  ما  العقلية؛  هذه 
كبيرة لكسر مفاهيم العنف، وإيجاد 

احللول املناسبة إليقافها.

واستمر العلي في حديثه:« إن التربية 
األم  تورثها  التي  والتقاليد،  والعادات 
كبيراً،  دوراً  تلعب  البنها،  أو  البنتها 
وهذا ما يخلق قناعًة تامة بالرضا بهذا 
الواقع السلبي، والتي تغنب فيها املرأة 
فمثالً  حقوقها،  من  واضح  بشكل 
وبحسب العقلية الدارجة عند أغلب 
العائالت، هي ترك الولد ليكمل دراسته 
وتعليمه، في حني أن الفتاة حتد بعمر 
لتصل  معينة  دراسية  وسنة  معني 

إلى مستوى تعليمي ال ميكن جتاوزه بأي 
طريقة«.

حجم  عن  »ناهيك  العلي:  ويضيف 
وتتربى  الفتاة  تتلقاه  الذي  العنف 
عليه منذ صغر سنها، من خالل الزجر 
والضرب والتأنيب الذي يندرج في إطار 
العنف النفسي، إلى حد وصولها إلى 
في  جتري  األمور  بأن  التامة  القناعة 
األفعال  هذه  وأن  الصحيح،  مسارها 
هي  بحقها  املمارسة  والتصرفات 
والتي ال ميكن  الصحيحة،  املمارسات 

جتاوزها بأي شكل من األشكال«.

حديثه:  العلي  خلف  املواطن  وأنهى 
»هناك الكثير من العمل امللقى على 
عاتق املؤسسات النسائية املعنية كـ 
)منظمة سارةـ  مؤمتر ستارـ  دور املرأة( 
إطار  في  التقدم  حتقيق  على  للعمل 
الوعي،  توضيح هذه السلبيات ونشر 
ضمن  والزيارات  اجلوالت  خالل  من 
عيسى  عني  لناحية  التابعة  املناطق 
ومقاطعة كري سبي، فرمبا يبدو األمر 
صعباً في ظل متسك األهالي ببعض 

العادات، ولكن هنالك تقبل لفكرة أن 
تأخذ املرأة دورها في اجملتمع، ما قد يحد 
املمارس بحقها، فتنبعث  العنف  من 
لتأخذ دورها احلقيقي، وبالتالي حتقيق 

صالح اجملتمع بأكمله«.

العنف ضد املرأة أداة لضمان 
الهيمنة العاملية

احلميري«:  »مالك  املواطن  أشار  بدوره 
»إن مع اقتراب يوم 25 من شهر تشرين 
الثاني )اليوم العاملي ملناهضة العنف 
إلى  األنظار  لفت  يجب  املرأة(،  ضد 
التي  العنيفة  واملمارسات  اجلرائم 
محاسبة،  دون  من  اجملتمع  في  حتدث 
التكتم األسري واجملتمعي، مما  بسبب 
التوعوية  احلمالت  تكثيف  يستدعي 
في مجتمعاتنا، ووجوب حتقيق املرأة في 
كل عام تقدماً في إطار أخذها لدورها 
العادات  دائرة  من  واخلروج  اجملتمع،  في 
والتقاليد الذكورية التي تُفرض عليها 

وحتّجم دورها«.

وقال أيضاً: »إن هنالك مفاهيم خاطئة 
خاللها  من  حتاول  مشوهة،  صوراً  أو 
بعض األجندات على التقليل من شأن 
دور املرأة واملنظمات النسوية الناشطة 
في مناطق شمال وشرق سوريا، والتي 
تعمل على توعية املرأة وتثقيف اجملتمع 
حلقوقها وعلى رأسهم الرجال، لذلك 
تلك  دور  بأن  اجملتمع  يفهم  أن  يجب 
املؤسسات واملنظمات النسوية ال حتاول 
سلخها من أصالتها أو طبيعتها، بل 
على العكس متاماً، فهي حتاول احلفاظ 
على أصالتها وعاداتها وتقاليدها التي 
تعزز من مكانها، وهو بالتأكيد الهدف 
املنشود على عكس ما تبثه األجندات 
املعادية من سموم لعرقلة نضال املرأة 
الفتنة  ونشر  مناطقنا،  في  السورية 

بني مكونات اجملتمع«.

وختم املواطن »مالك احلميري« حديثه 
قائالً: »يجب على اجملتمع أخذ موضوع 
مناهضة العنف ضد املرأة بجدية أكبر، 
بحيث يسهل عملية بناء مجتمعاتنا 
من جديد، والتي تعاني اآلن من مشاكل 
وصراعات  االحتالل  نتيجة  كبيرة 
الهيمنة التي تترأسها الدول الفاشية 
بالعقلية  املرتبطة  واملتسلطة 
الذكورية، لتقوض اجلهود الرامية إلى 
حتقيق التقدم واالزدهار في اجملتمع الذي 

أساسه املرأة«.

سياق  في  عمرـ  فريدة  الشهباء/ 
إرادة  بكسر  املهيمنة  للقوى  متصل 
االحتالل  رأسها  وعلى  الشعوب، 
الثورة  التركي، استهداف أعمدة هذه 
احلرب  عن  ناهيك  كافة،  وسائله  عبر 
مناطق  استهداف  عبر  العسكرية 
يومي،  بشكل  سوريا  وشرق  شمال 
يتعمد االحتالل التركي إلى استخدام 
أساليب ممنهجة للحرب اخلاصة، وأبرزها 
تشويق الفئة الشابة للهجرة بهدف 

إخالء املنطقة، وشل إرادة اجملتمع.

لم يعد غافالً على أحد احلقد الدفني 
الشعوب  إرادة  جتاه  التركي  لالحتالل 
الذاتية،  واإلدارة  الدميقراطي  واملشروع 
التي كانت من إحدى منجزات ثورة روج 
آفا، والتي حتققت بتضحيات بطولية 

ألبنائها وبناتها.

نائبة مجلس حزب سوريا  وقد حذَرت 

املستقبل لعفرين والشهباء الشباب، 
في  التركية  املساعي  خطر  على 
وأكدت  الهجرة،  على  تشجيعيهم 
احلرب  سياق  في  تصب  خطوة  بأنَها 
واستهداف  املنطقة  إلخالء  اخلاصة، 

عمادها.

املستقبل  سوريا  مجلس  نائبة 
أكدت  ولو«،  »هناء  والشهباء  لعفرين 
لصحيفتنا  حديثها  مستهل  في 
والشابات،  الشباب  دور  عن  روناهي 
روج  ثورة  خالل  وحتديداً  اجملتمع  ضمن 
آفا، وحيال الهجمات، التي تستهدف 

املنطقة بشكل عام، فيما نَوهت عن 
دور الكريال في حماية اإلنسانية جمعاء 
بقولها:« ليس مصطلحاً عادياً حينما 
أي  عماد  هي  الشابة  الفئة  نقول: إن 
واالنتفاضات  الثورات  فكل  مجتمع، 
بريادة  كانت  شرارتها،  انطلقت  التي 
الشباب، ومنجزات ثورة روج آفا حتققت 
هذه  وبنات  ألبناء  ثمينة  بتضحيات 
البطولية،  واملالحم  املقدسة،  األرض 
مناطق  في  الكريال  تسَطرها  التي 
الدفاع املشروع، كفيل على اإلنسانية 
في  لتضحياتهم  مدينة  تكون  أن 

حماية اإلنسانية«.

استهداف عماد اجملتمع

سياسة  حول  حديثها،  هناء  وتابعت 
القوى الرأسمالية واالحتالل التركي في 
استهداف الشباب ووقعوهم في فخ 

سياسة حربهم اخلاصة: »إَن ما ذكرناه 
آنفا، من تضحيات جسيمة للشباب 
فهذه  اجملتمع،  في حماية مكتسبات 
للقوى  مستمر  استهداف  في  اإلرادة 
االحتالل  رأسهم  وعلى  الرأسمالية، 
التركي، عبر وسائل حربه اخلاصة، بدءاً 
إلى  ووصوالً  االستخباراتية  احلرب  من 
تشويق الشباب للهجرة وترك الوطن، 
وذلك من خالل إغرائهم باحلياة اخململية 
بهدف  ذلك  وكل  األوربية،  الدول  في 
املقاومة  روح  وضرب  املنطقة  إخالء 
احلية في جوهر الشباب، وإبعادهم عن 

قيمهم املعنوية«.

تصعيد روح النضال

وحثَت نائبة مجلس سوريا املستقبل، 
لعفرين والشهباء، الشباب على عدم 
االجنرار خلف سياسات العدو، وتصعيد 

ثورتهم  مكتسبات  حلماية  النضال 
هذه  مكتسبات  حماية  »إَن  بقولها: 
الثورة واجب على كل من يعيش على 
أرض هذا الوطن، وغالبية ذلك يقع على 
التمسك  والشباب، فعلى  املرأة  عاتق 
في  وخاصة  وحمايتها،  الوطن  بأرض 
حيث  العصيبة،  الظروف  هذه  مثل 
النضال  روح  تصعيد  منا  يتطلب 
الشعب  حرب  مبادئ  وفق  والتنظيم 
خالل  من  ستنتصر  فإرادتنا  الثورية، 

حماية أرضنا ووطننا«.

ِسب 
ُ
قامشلو / جوان محمد ـ كانت خطوة تاريخية بإقامة أول دوري للسيدات بكرة القدم على المالعب المكشوفة لموسم 2020 ـ 2021، واحت

ذلك لألندية التي قامت بتنشيط الفرق النسائية واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بنفس الوقت، ولكن يبدو أن االتحاد ال يعي أهمية تلك الخطوة 
لذلك لم نشهد الموسم الفائت 2021 ـ 2022، أي دوري للسيدات من جديد على المالعب المكشوفة!.

ي حدت من دورها في الُمجتمع 
ّ
 المرأة للكثيِر من ممارساِت التعنّيف النفسي والجسدي، الت

ْ
عرضت

َ
روناهي/ عين عيسىـ  ت

عمُل على تقويِض ثورِة المرأة الُحرة، والتأثّير على الُمجتمع بشكٍل 
َ
 ت

ْ
ي ما انفكت

ّ
ة الُمتسلطة، والت ة الذكوريَّ نتيجة العقليَّ

ة  الُمتعاقبة. وبعد انطالِق ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا أصبحت حريَّ ة واألم لألجّيال  الُمربيَّ مباشِر، كونها هي 
هوض الُمجتمع وتقدمُه.

ُ
ة الُمجتمع، لتعود ألخذ دورها بشكٍل طبيعي، وتكون الَعمود الفقري في ن المرأة من حريَّ

ية تقف وراء تعنيف المرأة  مواطنون: »العقلية الذكور
والحد من تقدم المجتمعات«

تحذير من مساعي تركيا في تهجير الشباب وإخالء المنطقة

لالستمرار بحاجة  إنجاز  القدم  لكرة  السيدات  دوري 

ثمن ودون  عبث  عن  تأتي  ال  النجومية 

مالك الحميري خلف العلي خلف 
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الدفاع  لقوات  العامة  القيادة  ونفت 
الشعبي قيامها بالتفجير، الذي وقع، 
»ال  بيان:  عبر  إسطنبول  مدينة  في 
عالقة لنا بالتفجير الذي وقع في شارع 
إسطنبول،  مدينة  وسط  تقسيم، 
لذوي  تعازينا  نقدم  ذاته  الوقت  وفي 

الضحايا«.

املدنيني  نستهدف  ال  »نحن  وشددت 
ضد  املدنيني،  األعمال  بهذه  نقبل  وال 
مشروع  نضال  نخوض  حركة  نحن 
مستقبل  بناء  مبنظور  احلرية،  لنيل 
ومتساوي  وحر  ودميقراطي  مشترك 
نقبل  ال  ولذلك  التركي،  مع  الشعب 
قط باستهداف املدنيني على األراضي 

التركية«.

سوريا  لقوات  العام  القائد  نفى  كما 

مزاعم  عبدي  مظلوم  الدميقراطية 
دولة االحتالل التركي حيال التفجير »ال 

عالقة لقواتنا بالتفجير«.

على  نشرها  تغريدة  في  عبدي  وقال 
صفحته في منصة »تويتر« »إننا نؤكد 
أن قواتنا ليست لها أية عالقة بتفجير 
إسطنبول، ونرفض املزاعم التي تتهم 

قواتنا بذلك.

ألهالي  تعازينا  خالص  عن  نعّبر 
ونرجو  التركي،  والشعب  املفقودين 

للجرحى الشفاء العاجل«.

في  اخلارجية  العالقات  دائرة  وأدانت 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
التفجير »في سلسلة املمارسات التي 
تقوم بها الدولة التركية واستخباراتها 

خلداع الرأي العام التركي وكذلك الدولي 
تستمر تركيا في القيام بسيناريوهات 
وتلفيقات ال متت للحقيقة بأية صلة، 
عمل  من  حصل  ما  سياق  في  حيث 
إرهابي في إسطنبول، هو عمل مدان 
مدنيون  راح ضحيته  والذي  قبلنا  من 
أبرياء، في الوقت الذي نؤكد نحن في 
اإلدارة  في  اخلارجية  العالقات  دائرة 
عدم  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
وجود أيّة صلة بني أي من مؤسساتنا 
وما حدث في إسطنبول فإننا نؤكد بأن 
»متثيلية  التركّية عبارة عن  االتهامات 

تفتقد ألدنى معايير املنطق«.

كما ووصفت وحدات حماية الشعب 
بـ  التركية  الدولة  مزاعم  ووصفت 
حكومة  قبل  من  ُمعدّة  »مسرحية 

العدالة والتنمية وأردوغان«.

الناطق  لـ  تصريح  في  ذلك  وجاء 
الرسمي باسم وحدات حماية الشعب 
مزاعم  على  رداً  محمود  نوري   YPG
الدولة التركية فيما يتعلق بالتفجير 
»شهد يوم األحد في مدينة إسطنبول 
تفجيراً إرهابياً وسط شارع االستقالل 
راح ضحيته مدنيون ُعزّل، وعلى الفور 
قامت حكومة حزبي العدالة والتنمية، 

واحلركة القومية بتوجيه أصابع االتهام 
لقواتنا وبدأت بنسج سيناريو خيالي 
ادعائهم  صحة  إلثبات  واقعي  وغير 

الكاذب.

لنا  دور  أو  أي عالقة  متاماً  ننفي  ونحن 
أحالم  اإلرهابية  العملية  منفذة  مع 

البشير«.

الدفاع  قوات  كشفت  األخبارـ  مركز 
من  أشهر  سبعة  حصيلة  الشعبي 
املشروع،  الدفاع  مناطق  في  املعارك 
فقد نّفذت قوات الكريال 2553 عملية 
 2544 مقتل  عن  أسفرت  مختلفة 
التركي  االحتالل  جيش  من  جندياً 
وإصابة 366 آخرين، إضافًة إلى إسقاط 

11 مروحية وتدمير دبابتني.

االحتالل  جيش  أن  القوات  وأكدت 
احملظورة  القنابل  استخدم  التركي 
دولّياً واألسلحة الكيماويّة 2837 مرّةً، 
مقاتالً   174 باستشهاد  وتسّببت 
الفترة  خالل  الكريال  من  ومقاتلة 
املمتدة بني الـ 14 نيسان املنصرم والـ 

14 من تشرين الثاني اجلاري.

وأفادت القوات في البيان الذي أصدرته: 
تخوض  الهجمات  هذه  كل  »مقابل 
ويوّجهون  تاريخية  مقاومًة  الكريال 
ضربات موجعة جليش االحتالل التركي 
العمليات  أنواع  خملتلف  بتنفيذهم 
وقنص  وهجوم  اقتحام،  عمليات  من 

باألسلحة  وأخرى  نوعية  وعمليات 
لهجمات  ويتصدّون  كما  الثقيلة، 
اإلبادة التي تشنّها تركيا على شعبنا 
األشهر  هذه  وخالل  فدائّية،  بروح 
من   174 اتّخذ  املعارك  من  السبعة 
رفاقنا موقعهم في اجلبهات األمامية 
ضربات  ووجهوا  التاريخية  للمقاومة 
حّتى  بفدائّية  وقاتلوا  للعدو  موجعة 

إلى  وارتقوا  حياتهم  من  حلظة  آخر 
مرتبة الشهادة«.

روناهي/ قامشلوـ  باقتراب اليوم العاملي 
للطفل 2022/11/20 تقوم هيئة املرأة 
مشتركة  بحملة  اجلزيرة،  إقليم  في 
حتت شعار »معاً حلماية الطفولة« على 

مدار خمسة أيام.

املنظمات  عن  ممثلني  مع  وبالتعاون 
املدنية املعنية بالطفولة وهي منظمة 
منظمة  اإلحسان،  جمعية  سمارت، 
زميل، منظمة مساعدة سوريا، ومكتب 
في  األطفال  وأولياء  املنظمات،  شؤون 
مدينة قامشلو نظمت هيئة املرأة في 
إقليم اجلزيرة فعالية في ملعب 12 آذار 
الذي  للطفل  العاملي  اليوم  مبناسبة 
يصادف 20 تشرين الثاني من كل عام.

وتخّللت الفعالية نشاطات لألطفال 
اخلدع  ببعض  والقيام  املشاركني 
السحرية وتقليد أصوات احليوانات مع 
كرتونية  شخصّيات  وحضور  املهرّج، 
ماوس(  وميكي  بوب  )سبوجن  مثل 
والغناء  الرقص  األطفال  شاركت 

والنشاطات.

باشو«  »أفني  ألقت  احلفل   خالل  ومن 

اجلزيرة  إقليم  في  املرأة  هيئة  رئيسة 
كلمة قالت فيها: »في كل عام من 20 
تشرين الثاني تقوم املنظمات املعنية 
العاملي  باليوم  باالحتفال  بالطفولة 
اختياره  مت  الذي  اليوم  هذا  للطفل، 
الطفل،  حقوق  إعالن  أساس  على 
من  الطفولة  قانون  تصديق  وأيضاً 
املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  قبل 
املعنية  اجلهات  كافة  تقوم  حيث 
مختلفة  فعاليات  بإقامة  بالطفولة 
لترسيخ مفاهيم حقوق الطفولة في 
وبالرغم  أممهم،  وضمن  مجتمعاتهم 
عن  تدافع  عاملية  منظمات  وجود  من 
حقوق الطفل ووجود حقوق ُمصدقة 
من األمم املتحدة حلماية الطفولة لكن 
مازال األطفال في كافة أنحاء العالم 
يتعرضون النتهاكات كبيرة جداً، وهذه 
االنتهاكات تكون على مرأى ومسمع 

من هذه املنظمات املعنية في هذا اجملال، 
وتقتصر هذه اجلمعيات  بالقيام ببعض 
البيانات اخملُجلة ملثل هذه االنتهاكات، 
إننا في مناطق الشرق األوسط أيضاً 
العاملي  اليوم  احتفاالت  اقتصرت 
للطفل على القيام ببعض الفعاليات 
الشكلية ولم تُرسخ مفهوم حماية 

الطفل ضمن مجتمعاتنا«.

في  »لكننا  بقولها:  أفني  واختتمت 
بعد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
بناء  إلى  تطمح  التي  متوز   19 ثورة 
مجتمع حر ودميقراطي يرقى فيه كافة 
اجملتمع  ضمن  املوجودين  األشخاص 
اليوم  نعلن  وعليه  واملساواة،  العدالة 
فيها  نقوم  مشتركة  حملة  إقامة 
الطفولة(  لنحمي  )معاً  شعار  حتت 
التي ستستمر على مدار خمسة أيام، 
والتي ستقوم باستهداف 700 طفل 
مختلفة  نشاطات  خالل  من  وطفلة 
للمراكز  زيارات  شكل  على  ستكون 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مراكز  منها 

وجمعية محاربة السرطان.

مركز األخبارـ حقق الرئيسان؛ األميركي 
جينبينغ،  شي  والصيني  بايدن،  جو 
خالل احملادثات املباشرة التي عقداها في 
جزيرة بالي اإلندونيسية، بعض التقدّم 
تبادلهما  رغم  اخلالفية،  القضايا  في 

التذكير بـ»اخلطوط احلمر«.

من جهة أخرى، وبعد 3 ساعات ونصف 
الساعة من احملادثات الثنائية التي جرت 
عشية قمة »مجموعة العشرين«، خرج 
بدعوة  والصيني  األميركي  الرئيسان 
إذ  املشترك؛  التعاون  لتعزيز  ضمنية 
أكد بايدن أنه »ال حاجة حلرب باردة«، وأن 

بكني وواشنطن »تتشاركان املسؤولية« 
إلظهار أمام العالم أنهما قادرتان على 
من  املنافسة  ومنع  اخلالفات،  »إدارة 
التحوّل إلى نزاع«. أما شي، فقد شدد 
»كثيرة«  مشتركة  مصالح  أن  على 
نية  ال  إنه  شي  وقال  البلدين،  جتمع 

لبالده »حتدي« الواليات املتحدة.

وفيما لم ينجح بايدن في إقناع شي 
بإدانة االجتياح الروسي ألوكرانيا، اتفق 
الرئيسان على أنه ال ينبغي استخدام 

األسلحة النووية إطالقاً.

عظيمة  قاماٌت  واملؤرخون  الكّتاب 
لنشر  أقالمهم  خالل  من  يسعون 
ولهم  العالم،  إلى  وأدبنا  ثقافتنا، 
والثقافة  األدب  تأريخ  في  كبير  دور 
خالل  من  وتوثيقها  ونشرها  الكردية، 
مطبوعاتهم، التي تتحدث عن التاريخ 
هؤالء  ومن  الكردية،  واللغة  الكردي، 
روحية  عالقة  له  كان  والذي  الكتاب 
وأدبية وطيدة مبدينة قامشلو الكاتب 
إسماعيل،  عباس  الكردي  واألديب 
الذي خط قلمه حروف اللغة الكردية 
فترك بصمته اخلاصة في مجال األدب 

والثقافة.

حملة عن حياة الكاتب

ولد الكاتب عباس إبراهيم إسماعيل 
املتاخمة لقرية دودان  في قرية سادان 
التابعة ملدينة قامشلو في عام 1938، 
ترعرع يتيم األب، في عائلة مكونة من 

ثالثة أشقاء.
الكاتب  يحدثنا  ودراسته  نشأته  عن 
االبتدائية  قائالً: »درست  عباس حدثنا 
املرحلة  وأمتمت  عام 1954،  قريتي  في 
االعدادية في قامشلو، وحصلت على 
األدبية  والثانوية  املعلمني  دار  شهادة 
من مدينة احلسكة عام1962، ودرست 
دمشق  جامعة  في  العربية  اللغة 
لم  ظروفي  أن  إال  سنوات  لثالث 

تساعدني في إكمال تعليمي وقتها«.
مولعاً  كنت  »لقد  إسماعيل:  وزاد 
باملطالعة والقراءة من معلقات وكتب 
أول  قلمي  العربية، حتى خط  باللغة 
حروفه، فكتبت في بداية الستينات في 
مجلة احلزب الشيوعي، كما كنت أصدر 
وكتبت  )القلم(،  اسم  حتمل  مجلة 

الشعر، والقصة باللغة العربية«.
انتقل الكاتب إسماعيل في بداية عام 
1982 للكتابة بالكردية، وعن السبب 
قال إسماعيل: » ارنا البروفيسور الكردي 
جليلي جليل، وكان يبحث عن الفلكلور 
ذلك  أهداني  وقد  اجلزيرة،  بكرد  اخلاص 
الكتاب، وقام بتشجيعي مع الكثير من 
الشباب على الكتابة باللغة الكردية، 
فصممت بني األعوام 1983 -1990 على 

كوني  الكردية،  باللغة  الكتابة  تعلم 
ملماً بها أيام الدراسة، وفي عام 1991 
كتبت بعض القصص التي سمعتها 
وردة  وسميتها  املسنني،  مجالس  من 

.»Gula civatê(( اجملالس
كان  الكتاب  هذا  أن  إسماعيل  وأشار 
للكتابة  منها  انطلق  التي  البوابة 
في  طباعته  »بعد  الكردية:  باللغة 
وأصبحت  معنوياتي،  ارتفعت  دمشق 
مدمناً على القراءة والكتابة بالكردية«.

من رواد ثقافة مدينة قامشلو

من  إسماعيل  عباس  الكاتب  يعد 
احلراك  في  املؤثرة  الشخصيات 
االجتماعي والثقافي في قامشلو، وعن 
بعض املساهمات التي قام بها الكاتب 
إسماعيل: »أنا عضو مؤسس جلمعية 
املوظفني وكنت رئيساً لها بعد املرحوم 
كمال درويش أعوام 1968-1969، وعضو 
مؤسس جلمعية حماية األحداث، وكنت 
ُِّس األطفال املساجني مجاناً، وعضو  اُدر
قامشلو  بني  النقل  جلمعية  مؤسس 
الرفق  جمعية  في  عضو  وعامودا، 
بكرلي  ديار  شيخو  برئاسة  باحليوان 
وإلياس دريجو، كما أنني عضو مؤسس 
وما  للمعلمني،  السكنية  للجمعية 
زلت أسكن في املشروع األول منذ عام 
1979، وعضو في اللجنة التحضيرية 

الحتاد الكتاب في قامشلو«.
حملة  في  إسماعيل  وساهم  كما 
محو األمية في حي قدوربك بناًء على 
طلب احلزب الشيوعي، وساعد معظم 
قامشلو  في  السكنية  اجلمعيات 
والقابلة  املنظمة  األراضي  تأمني  في 
في  كشفية  فرقة  وشكل  للسكن، 
مدرسة صالح الدين األيوبي احلكومية، 
للمدارس  األولى  الفرقة  هذه  وكانت 

احلكومية.

»من بلغ الثمانني ال يسأم«

الكاتب  ألفها  التي  الكتب  وعن 
باللغة  كتاباً   34 »لدي  إسماعيل: 

الكردية، تناوبت بني القصة الطويلة، 
وعن  والرواية،  والشعر،  والقصيرة، 
الكردي،  والفلكلور  اجتماعية،  حاالت 
قامشلو،  احلب  مدينة  عن  وكتبت 
وقصصها االجتماعية، حيث كان لها 
ديواني  في  طويلة  شعرية  قصيدة 
 Çendgoşî ji mêwa(»املسمى

  .)jiyana min
عام  بعد  ما  الفترة  في  الكاتب  اهتم 
فألف  أكثر،  بشكل  باللغة   2000
كتابني  وألف  الكردية«،  »تعلم  كتاب 
في اللغة، واعتبرهما أول عمل لغوي 
أحدهم:  كردستان،  أنحاء  في  كردي 
الكردية  اللغة  في  األصوات  قاموس 
اللغة  في  الكنايات  قاموس  والثاني 
الكردية، وكتاب قاموس اسمه »قاموس 
إضافة  الكردية«،  اللغة  في  املترادفات 

إلى كتابة قاموس عربي كردي.
أرث  كتبه  أن  إسماعيل  الكاتب  يرى 
ثقافي، ويعدها الكنز الثمني الذي عليه 
أن يحافظ عليه، فهو ال يبيع كتبه التي 
أعدها، وقال لنا: »شاركت في العديد 
معرض  ومنها  الكتب،  معارض  من 
الستة،  دوراته  في  للكتاب  هركول 
شاركت بطاولتي اخلاصة التي وضعت 

عليها كتبي الفريدة للعرض فقط«.
تقوم  النشر  دور  أن  إسماعيل  ونوه 
األمثال  كتب  وخاصة  كتبه،  بطباعة 
العربية،  الكردية  والقواميس  الكردية 
وعن  الكردي،  الفلكلور  من  وكتب 
بالكتابة  إسماعيل  الكاتب  استمرار 
بني لنا أنه لم يفرغ كل ما في جعبته، 

بلغ  »من  قائالً:  الكتابة،  وسيواصل 
الثمانني ال يسأم«.

»القراءة غذاء للروح«

تابع حديثه  الكاتب عباس إسماعيل 
الكردية:  بلغته  شغفه  عن  الشيق 
واألدب  الثقافة  لنشر  أسعى  »أنني 
الكردي، ألن األدب الكردي يحتوي على 
اجليل،  هذا  يعرفها  ال  أصيلة  كلمات 
فيجب احلفاظ عليها عن طريق طبع 
الكتب اخلاصة باألدب الكردي، واألمثلة 
األغاني  وحتى  القدمية،  والقصص 
بالفلكلور  تتعلق  التي  واالساطير 

الكردي«.
الكتاب  إسماعيل  الكاتب  وأوصى 
واملثقفني اجلدد أن يكتبوا في جنس أدبي 
معني، مبينا رايه في ذلك: »نحن كتبنا 
والفلكلور،  والتاريخ  والشعر  القصة 
الذي  فاللون  خاطئاً،  كان  األمر  وهذا 
أن  عليه  فيه  ويتميز  الكاتب  يعجب 
يستمر به ليبدع، وليستمروا بالكتابة 

لينشروا الثقافة واللغة األم لهم«.
عباس  واألديب  الكاتب  اختتم 
إسماعيل حديثه، داعياً الفئة الشابة 
غذاء  إياها  عاداً  واملطالعة،  للقراءة 
الروح، وشريان احلياة النابض، فقال: »إن 
الشباب في هذا الوقت يهملوا القراءة 
مع انتشار مواقع التواصل االجتماعي 
بحد  مشكلة  األمر  وهذا  واإلنترنيت، 
فمع  كثيراً،  ويقرؤوا  ليطالعوا  ذاتها، 

العلم واملعرفة ترتقي الشعوب«.

عبد الرحمن محمد

كُنُت
أحبُّ املاَء

دُني وهو يَُعمِّ
رُني كلَّ مساٍء يُطهِّ

من أخطاِء النهارِ
يُرطب قلبي

ويَغسل
أفكاري

يُزيُل مخاوَف أحالٍم
حَلمُتها باألمس.

........
كُنُت أحُب املاَء

يَعطُِش قلبي، فيرويه

كنُت أحب املَطرْ
لكني َعلمُت

فيما بَعدْ
إنهُ دمُع السماِء

حني تَبكي
.........

كنُت أحبُّ املاَء

وأنا أرى البحرَ
عميقاً دون قرار
كَعيني حبيبتي

كبيراً
كقلبِ أمي
طيَب القلب

طِيبَة سكَّان مدينتي
لكنِّي علمُت اليوَم

إنَّ البحرَ
ابتلع أوالدَ بالدي

وسلب بناتِهِ
أحبَتهم

وأدمى قلوب
أمهاتِهم
............

كنُت أحُب املاَء
يسقي زهور حدائقنا

مينح للهواء
نداً وعطراً

مينح للسنابل
لونها

الذهبي
وللسهول خضرتها

لكن
ُجرَحْت يداي
من شوكة

ارتوت من املاِء
ذاته
.........

كنت أحب املاء
لكني

أبحث عن وطن اآلن
ال يبحث عن ماء
ال يكون املاء فيه

دواء...وداء

مركز األخبارـ نفت األطراف التي وجهت لها االتهام ادعاءات تركيا بخصوص تفجير 
اسطنبول، وأكدت أنه ال تستهدف المدنيين وبأن االتهامات التركّية عبارة عن تمثيلية 

تفتقد ألدنى معايير المنطق.

 من األبداع، سطرها الكاتب الكردي عباس إسماعيل بقلمه، فتذوق فيها الحروف 
ً
قامشلو/ دعاء يوسف- ستون عاما

 تنوع بين االجناس األدبية من نثر، وشعر، وقصة، وقاموس، 
ً
والكلمات العذبة ليفيض بنمير اللغة الكردية، ويصدر 34 كتابا

 ألبناء شعبه.
ً
 تاريخًيا وثقافيا

ً
ورواية، فأصبحت كتبه إرثا

يو الخيالي الذي نسجته تركيا حقائق حول السينار

حصيلة سبعة أشهر... مقتل 2544 عنصر من جيش االحتالل

يرة تعلن عن حملتها  هيئة المرأة بإقليم الجز
لليوم العالمي للطفل

بايدن وشي يتبادالن »الخطوط الحمر«

الكاتب واألديب عباس إسماعيل ... ستون عاماً من األبداع

ُكْنت

القسم الثاني:

الطفل  الشاعر  يخوض  املفردات  تلك  من 
أسماكاً  ويجمع  مبائه،  يلهو  اخلابور،  نهر 
الباردة،  البراقة  عيونها  يراقب  صغيرة، 
ظالل  حتت  يتمدد  بالطني،  امللطخة  ثيابه 
احلور والزيزفون، يتذكر عاماً فاض به النهر، 
رمادياً،  املاء  وجه  كان  الضفاف،  وابتلع 
فضياً، شاحباً ينعكس على صفحته وجه 
نهري  وبط  املاء،  تيارات  يسابق  وهو  القمر، 
من  يراقب  بصخب،  ويصرخ  يشاغب  كان 
باحلب،  مهروسة  ذاكرة  الشعري  منبره 
مثله  كانت  مدينة  والبابوجن،  والزنابق 
تغوص في طني الربيع ينتظر منها ان تتقد 
النهر لضفافه،  وتشتعل، وتعلن عودة  ناراً 
حجارة  وإلى  حقولهم  إلى  البشر  وعودة 
مدن  »سيدة  كانية  »سري  إلى  بيوتهم، 
بعدما  الشمال،  مدن  وحاضرة  اخلابور، 
وطينها،  ببيوتها،  اإلجرام  عصابات  عاثت 
والدمار  القتل  و«هفرينها«  وأسماكها، 

والفوضى.

والقمر  البط  سباق  أين  النهر...  »أيها 
في  الصغار  فرح  وجهك؟... أين  في  يغفو 
تبوح  وأنت  خريرك؟  أين  ماؤك؟...  صخب 

للرمل. 

متى  قلبك/  قاع  في  فحولته  متدح 
سأسمع أغنياتك/ ويوماً أراك تشتعل من 

جديد...؟«

وحرفاً،  رسومات،  يخط  أنيقاً،  الرمل  كان 
كانت  العصافير،  تشبه  صوراً  يرسم 
في  تفشل  الطني،  في  عميقاً  تغوص 
ستائر  القدر  ويسدل  مجدداً،  التحليق 
تلك  القلب،  مسرات  على  بالدم  ملطخة 
تستمر،  أن  لها  يكتب  لم  التي  البهجة 
لها  يستكني  فال  اخليبات،  عاركتها  أفراح 
كيال،  النص  جسد  من  فيرفع  الشاعر، 
إلى  القصيدة  وتتحول  غادر،  رمل  يغور في 
طوفان، محمولة مبيثولوجية ضمن حركة 
حدة  مواكبة  على  قادرة  سريعة  تناصية 
روحياً، ومبزيد من  احلدث، مينح النص فيضاً 
تتدفق  الطقس  هذا  صخب  وفي  القلق، 
كائنات،  جترف  سيولها،  وجتري  القصيدة، 
ان  أمل  في  رخوة،  أعمدة  ذات  وبيوتاً 
يظهر  رمبا  دفني  حب  عن  العمق  يكشف 

للعلن او للوجود:

لتهدم  والسيول/   / القصيدة  »لتأتي 
احلب؟/  نرى  متى  الرمال/  وأعمدة  بيوتاً 

األفق عطش«

ذاك  وكل  والضحكات،  اخلضرة  فكل   
بضحكات  يعرش  كان  الذي  البهي  الزمن 
الطرق  فكل  رماد،  إلى  آلت  قد  صاخبة 
داللية،  كاستعارة  الرماد  إلى  تؤدي 
األرض  حترث  فاحلرب  سيميائي،  ومدلول 
في  أظفارها  وتنشب  املستعر،  بلهيبها 
أعناق البراءة، وتريق دم البشر، وتهتك نسغ 

الشجر، وتهد البناء واحلجر:

 /.. بيوتاً  أناساً  الرماد  هذا  كان   «
القلب  أفراح  وضعوا  سنابل/  أشجاراً/ 

والروح حتت اخلناجر يا حبيبتي« 

الرثاء  وهذا  االنتقادية  الصيغة  ضمن هذه 
بكائية،  أو  انتحاباً،  ليست  التي  الصامت، 
التوحش،  في  موغل  لتاريخ  استحضاراً  أو 
إمنا هو ممارسة النقد وتفكيك بنية أحداٍث 
دم،  السنون بحروف من  تاريخية سجلتها 
لتعبر  رمل  من  حروف  نصوص  تأتي  وهنا 
شعب  فالكرد  الكرد،  تاريخ  مأساوية  عن 
والتفكك  السريع،  التماسك  خاصية  له 
يتهشم  قساوته  رغم  كالصخر  الهش 
شظايا، والرمل متفكك... كل حبة حتمل 
صفة كل الكتلة، في سجل ذاك الشعب 
الشمس،  مبجالً  يديه  رفع  الذي  النوراني 
أنهاره  والذي هبط من جباله نحو ضفاف 
بالدم،  يتوضؤون  ماءها،  يغرف  املقدسة 

ويكتبون تاريخهم األزلي بلغة من رمل:

 / وذهاباً  جيئة  الشمس  طريق  »في 
بالدماء/  أجسادهم  الرمل  رجال  يغسل 

وتنقش اللغة الليل باسمك«

يتبع...
،،

حروف الرمل
أوجاع نامت على وجه الماء

آراس 
بيراني

قراءات في اآلدب والفن
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 محمد اجلعابي 

ترتيٌب متأخرٌ في حرّيةِ الصحافِة

وفق تقارير املنظمات الدولية املعنية، يتم 
للصحفيني  سجن  بأكبر  تركيا،  تصنيف 
في العالم، ومؤخراً مت تصنيف تركيا حسب 
)منظمة صحافيون بال حدود( باملركز 149من 
أصل 180دولة عام 2022، بعدما كانت في 
املاضي  العام  في  أصل180  153من  املركز 
2021، كذلك تشير تقارير املنظمة إلى أنَّ 
90% من وسائل اإلعالم في تركيا تقع حتت 
سيطرة السلطة، أو مملوكة لرجال أعمال 
مقربني منها، وتشير استطالعات، إلى أنّه 
خالل السنوات اخلمس األخيرة، بدأت أنظار 
املواطنني األتراك تتوجه إلى وسائل اإلعالم 
لوسائل  باإلضافة  واملستقلة،  الناقدة، 
التركّية  باللغة  الناطقة  الدولّية  اإلعالم 
ملتابعة األخبار املتعلقة باألزمة االقتصاديّة، 
والسياسّية، ومعرفة أثرها احلقيقيّ بالواقع 
وسائل  مبصداقّية  لشكوكهم  التركيّ؛ 
الدولة  عليها  تسيطر  التي  احمللّية  اإلعالم 

التركية.

العفو  »منظمة  أصدرت   ،2021 عام  وفي 
انتهاكات  فيه  انتقدت  تقريراً  الدولّية« 
السلطات التركّية حلرية التعبير في البالد، 
ومالحقة الصحفيني األتراك بسبب آرائهم.

وميارس القضاء التركيّ رقابة مشددة على 
املقاالت، واحملتوى، الذي يتم نشره على املواقع، 
والصحف اإللكترونّية، التي تسلط الضوء 
الصحفيني  معاقبة  ويتم  الفساد،  على 
التركية  السلطات  متارس  كما  اخملالفني، 
ضغطاً مالياً إلى جانب الضغط القضائي، 
التراخيص إلنشاء  والرقابي من خالل منح 
ومستثمرين  أعمال،  لرجال  اإلعالم  وسائل 
عليها،  ومحسوبني  السلطة،  من  مقربني 
وتشجيع الشركات اإلعالنّية على دعمهم 
باملقابل  تلجأ  بينما  واإلعانات،  باإلعالنات، 
إلى حجب الدعم، والتمويل، واإلعالنات عن 
ويتم  واملعارضة،  الناقدة،  اإلعالم  وسائل 
فرض غرامات تعجيزيّة، تدفع بعضها إلى 
تخفيض عدد صحفّييها، وعدد صفحاتها 
يصل  وقد  النفقات،  لتخفيض  الورقّية 

بعضها إلى حد اإلغالق.

محاكمُة صحفيني وإغالُق 
مؤسساٍت إعالمّيٍة

في عام 2020 كانون األول مت احلكم غيابّياً 
على الصحفيّ التركيّ جان دوندار بالسجن 
التجسس،  بتهمة  أشهر  وستة  27عاماً 
ودعم منظمة إرهابية؛ ألنه ُمنفى في أملانيا 
منذ عام 2016 بعد تعرضه حملاولة اغتيال، 
اجلماعات  تزويد  عن  مقاالً  نشره  بسبب 
وتوّعد  بالسالح،  سوريا  في  اإلسالمّية 
أنّه سيدفع  املقال،  أردوغان حينها صاحب 
الثمن باهظاً، وأضاف، أنّه لن يدع هذا األمر 

مير دون عقاب.

في  بدأت  التي  أردوغان،  فترة حكم  فخالل 
شهر آب 2014 متّ احلكم على 63 صحافّياً 
التركيّ،  العقوبات  قانون  من   299 باملادة 
بتهمة إهانة رئيس الدولة، كما تتم في فترة 
قانون  وفق  الصحفيني  محاكمة  حكمه 
اإلرهاب، أو االنتماء إلى منظمٍة محظورة، أو 
دعمها، كما يُحاكم الصحافيون اقتصاديّاً 

وفقاً لقانون البنوك، وقانون رأس املال.

العمِل  في  املمارسة  اإلجراءات  وبسبب   
الصحفيّ اضطر 160 منبٍر إعالميّ للتوقف 
عن العمل؛ وكذلك بسبب إجراءات الطوارئ 
أُغلقت  2016م  انقالب  محاولة  بعد 

املؤسسات التي تُتهم بتأييدها حلركة غولن، 
ولوحقت تلك املوالية للكرد في تركيا، وبلغ 
عدد املقاالت، التي طالتها الرقابة في عام 
2020 )1358( بقرارٍ قضائيّ بناءً على طلب 
أردوغان، والشخصيات املقرّبة منه مثل ابنه 
فصل 3436  ومت  البيرق،  بيران  وصهره  بالل، 

صحفيّ من عملهم.  

وفي عام 2020 متت محاكمة ستة صحفيني 
عشر  بالسجن  عليهم  واحلكم  أتراك، 
وثائق  عن  بالكشف  واتهامهم  سنوات، 
استخبارات  عناصر  مبقتل  متعلقة  سريّة 
خاصة  تغطية  ونشر  ليبيا،  في  تركّية 
وكشف  هوياتهم،  وكشف  جلنازاتهم 
تقرير )مبادرة الصحافة قيد االعتقال( عام 
االعتقال  قيد  صحفّياً   42 وجود  2021عن 
)حرية  تقرير  أكّد  أيضاً  القضبان،  خلف 
عام2021م  صحفّياً   79 مثول  الصحافة( 
أمام القضاء، وُحِكم في العام نفسه على 
ثمانية صحفيني بالسجن 24 عاماً وثالثة 
أشهر، باإلضافة للغرامات املالّية، ولم تنتهِ 
االعتقاالت  التركّية في سلسلة  املالحقة 
واالنتهاكات بحق الصحفيني إلى هذا احلد، 
بل تقوم أيضاً مبالحقة واعتقال الصحفيني 
تركيا،  في  العاملة  الوكاالت  مختلف  من 
وصحفية  صحفّياً  عشرين  واعتقلت 
دجلة،  ووكالة   jin news لوكالة  تابعني 
وميزوبوتاميا، وصحيفة خويبون، وجمعية 
 pel دجلة، وفرات، والعاملني على مطبوعات
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حملة إعالمّية تُركز على عام 2023 

تأسست  العثمانّيةِ،  الدولةِ  سقوِط  بعد 
الدولة التركية احلديثة، على يد مصطفى 
كمال أتاتورك الذي يلقب أباً لألتراك، واضطر 
التي  األراضي  معظم  عن  بالتنازل  لإلقرار 
معاهدة  مبوجب  العثمانّية،  الدولة  حتتلها 
لوزان في 7/24/ 1923. والعام القادم 2023 
يتوافق مع مئوية هذه االتفاقية، والتي يروّج 

أردوغان وإعالمه على انتهاء صالحيتها.

موعداً  سيكون   2023 حزيران  أّن  احلقيقة 
مصير  سيحدد  الذي  االنتخابيّ  لالمتحان 
أثر  بعد  والتنمية  العدالة  وحزب  أردوغان 
أردوغان  ولكن  السلطة،  في  عقدين  من 
يربط بني مصير البالد وبقائه في السلطة، 
ويعد األتراك بالتحوالت التاريخّية الكبيرة، 
وسائل  كل  الفكرة  هذه  لترويج  ويسخر 
التركّي  الناخب  ليدفع  التركّية،  اإلعالم 

للتصويت لصالح بقائه. 

أردوغان  نظام  يواصل  نفسه  الوقت  في 
مهاجمة الصحفيني للتعتيم على األزمة 
والدميقراطّية وغياب احلريات،  في االقتصاد 
ويعمل على ترميم شعبيته املنهارة، رغم 
ومالحقة  اإلعالم،  وسائل  على  سيطرته 
املشددة  الرقابة  وممارسته  الصحفيني، 
كأداة  القضاء  واستخدامه  اإلنترنت،  على 
لم  أنّه  إال  الصحفيني،  على  للضغط 
املفقودة؛  شعبيته  يستعيدَ  أن  يستطع 
على  لسياساته  الكارثّية  النتائج  بسبب 
والتي لم تعد خافيًة على  الداخل التركيّ 
ويالحظ  التركيّ،  املواطن  ويعيشها  أحد 
نتائجها في كّل جزئّية من تفاصيل حياته 

اليومّية.

من هنا يريد أردوغان اللعب على هذه املسألة 
وتصوير نفسه بأنّه باني تاريخ تركيا احلديث، 
معاهدة  مفاعيل  ستنتهي  عهده  وفي 
لوزان(،  )اتفاقية  للغرب  والتبعية  اخلضوع، 
املرحلة  يركّز كّل جهده الستغالل  ولذلك 
التي ستلي انتهاء مفعول معاهدة لوزان، من 
خالل إنشاء ممر مائيّ بني بحر مرمرة والبحر 
من  والضرائب  الرسوم،  لتحصيِل  األسود 

السفن التي سوف متر من خالله، وتشجيع 
عمليات التنقيب عن النفط، والغاز ضمن 

األراضي التركّية وفي املياه اإلقليمّية.

هوية  أعاد  بأنّه  باستمرار  أردوغان   ويفاخر 
للنهج  ومجابهته  اإلسالمّية،  تركيا 
العلمانيّ الذي فرضته الدول الغربية على 
تركيا عبر اتفاقية لوزان، كما يحاول تصوير 
نفسه ليس نداً ألتاتورك الذي فرّط بهيبِة 
يتجاوز  بل  هويتها،  وغّير  التركّية  الدولة 
كامٍل  قرٍن  بعد  أعاد  وأنّه  نفسه،  أتاتورك 
هيبة الدولة التركّية وقوتها، ويربط كل ذلك 

باألجندة االنتخابّية.

دور اإلعالم التركيّ في تبرير التدّخل 
في سوريا 

سعت تركيا منذ بداية تدخلها في سوريا، 
السوريّة  املناطق  بعض  احتاللها  وبالتالي 
جاء  تدّخلها  بأنَّ  الترويج  لتركيا،  احملاذية 
أمنها  حلمايةِ  امللّحة  للحاجة  استجابًة 
القوميّ، من خطر اإلرهاب، وحتديداً وحدات 
الكرديّة، وقلقها من قيام  حماية الشعب 
اإلدارة الذاتّية في شمال وشرق سوريا، وقد 
في  تدخلها  التركّية  اخلارجّية  وزارة  بررت 
أّن  وزعمت  2018م،  عام  واحتاللها  عفرين، 
اجلانب التركيّ قد تعرض لنحو 700 هجوم 
احلجم  وهذا  وحدها،  عفرين  منطقة  من 
أساس  ال  بل  وحسب  فيه  مبالغ  ليس 
حماية  وحدات  نفت  وقد  الصحة،  من  له 
بشدة،  التركّية  االدعاءات  حينها  الشعب 
وتشير التقارير اإلعالمّية وقتها إلى تعرض 
االعتداءات  من  للعديد  عفرين  منطقة 
أبرياء،  التركّية، التي راح ضحيتها مدنيون 
عمالئها  استخدام  إلى  أنقرة  عمدت  وقد 
تبرر  ذرائع  لتكون  الواقع،  هذا  لفبركة 
الذرائع  استخدام  وتكرر  لعفرين،  احتاللها 

نفسها الحتالل باقي املناطق احملتلة.

التأكيد التركيّ إعالمّياً على أّن قوات سوريا 
الدميقراطية تشكُل تهديداً لألمِن القومّي 
التركيّ، هو من نسج اخليال التركيّ، فهذه 
منشغلة  كانت  تأسيسها  ومنذ  القوات 
واجلبهات  اإلرهاب  اليوم في محاربة  وحتى 
التي خاضت فيها املعارك معلومة بدأت في 
كوباني ومن ثم منبج والطبقة والرقة وريفي 
احلدود  املناطق  تعتبر  ولم  الزور،  ودير  الرقة 
مع تركيا جبهات لها، فيما تؤكد التقارير 
بني  الوثيقة  العالقة  واحلقوقّية  اإلعالمّية 
وهي  »داعش«،  ومرتزقة  التركّية  احلكومة 
منخرطة في ممارسة اإلرهاب وتدعمه بصورٍ 
الشام/  حترير  »هيئة  دعم  وتواصل  عديدٍة، 
جبهة النصرة سابقاً، التي تعد فرع القاعدة 
وقامت  تعوميها  على  وتعمل  سوريا،  في 

بإدخالها إلى عفرين احملتلة.

املناطق اآلمنة

»املناطق  ملصطلحي  التركيّ  اإلعالم  يروّج 
ال  املصطلحان  وهذان  احملررة«،  أو  اآلمنة 
وذلك  التركيّ،  اإلعالم  في  إال  لهما  وجود 
التركّي  االحتالل  حلقيقة  فاضح  تزوير  في 
لتلك املناطق، وتطلق هذه التسميات على 
عفرين  في  تركيا  احتلتها  التي  املناطق 
وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، وذلك 
وتعتيم  االحتالِل  فاضح حلقيقةِ  تزوير  في 
على احلجم الهائل لالنتهاكات املرتكبة في 
هذه املناطق أقلها التهجير القسريّ التغيير 
وفرض  االختطاف  وعمليات  الدميغرافيّ 
اإلتاوات والفديات االختطاف وانتزاع امللكيات 
وأعمال السلب والنهب وصوالً جلرائم القتل.

التعريف التركيّ للمنطقة اآلمنة ال يتصل 

الصراع  مناطق  في  املدنيني  بحماية  أبداً 
رايتس  هيومن  منظمة  وتُعرّف  املسلح، 
تتوافق  مناطق  أنّها  اآلمنة،  املناطق  ووتش 
عليها األطراف املتصارعة في نزاع ما، ومتتنع 
القوات املقاتلة عن دخولها، أو شنِّ هجمات 

عليها.

أنقرة إلنشاء ما  التي استخدمتها  األدوات 
سمته مناطق آمنة غير مؤهلة أبداً لذلك، 
واملرتزقة منخرطون في االقتتال الفصائلّي 
ساحات  إلى  السكنّية  املناطق  وحتويل 
الغنائم  على  خالفاتها  بسبب  معارك 
واألسالب، وآخرها ما شهدته عفرين احملتلة 

من اشتباكات عنيفة.

كذبة دعم الالجئني السوريني

تروّج الدولة التركية عبر وسائلها اإلعالمّية، 
حلجم أعداد الالجئني السوريني املوجودين في 
تركيا، وحجم الدعم، الذي تتكفل بتقدميه 
احلقيقة  تخالف  الدعاية  هذه  لكن  لهم، 
املبالغة،  من  الكثير  على  وتنطوي  متاماً، 
العامليّ،  العام  للرأي  نفسها  لتقدّم  وذلك 
السوريني،  لالجئني  األساسيّ  احلامي  أنّها 
وتتحمل العبء األكبر في مهمة رعايتهم 
وحمايتهم، وأنّه ينبغي على العالم تقدمي 

الدعم، واملساعدة لتحّمِل هذا العبء.

وقد سعت تركيا لتحقيق أهداف ومكاسب 
لهذا  وترويجها  عدة من خالل استغاللها، 
وأوروبا  الدوليّ،  اجملتمع  ابتزاز  مثل  امللف، 
املالّي  الدعم  على  للحصول  بالتحديد؛ 
والسياسيّ، وبادرت إلى عقد اتفاق مع االحتاد 
األوربي في 2016/3/18، وحصلت على دعم 
تهدد  أنقرة  تنفك  وال  مبوجبه،  كبيٍر  ماليّ 
بفتح اجملاِل ملوجات الهجرِة اجلماعّية باجتاه 
أوروبا، يتم الترويج لها عبر وسائل اإلعالم، 
وحسابات وسائل التواصل االجتماعيّ، التي 

تُشرف عليها السلطات التركية.

في سياق آخر يتم استخدام ملف الالجئني 
السورّي  الشأن  في  تركيا  تدّخل  لتبرير 
املناطق  من  العديد  واحتاللها  الداخليّ، 
احملاذية لتركيا، ويتم الترويج للمناطق، التي 
إلنشاء  آمنة،  محررة  بأنّها  تركيا،  حتتلها 
الالجئني  لتوطني  فيها  االستيطانّية  البؤر 
ذلك غطاًء  ليكون  فيها،  بتركيا  السوريني 
والتغيير  العرقيّ  التطهير  لعمليات 
الدميغرافيّ، في الوقت نفسه توهم الداخل 
حل  تستهدف  العمليات  تلك  بأّن  التركيّ 
أراضيها  مشكلة الالجئني السوريني على 
السورين  لوجود  التركيّ  الرفض  زيادة  بعد 
ووقوع  الكراهية  خطاب  نبرة  وارتفاع 

عشرات اجلرائم والتعديات. 

ومن الوجوه التي تستثمر فيها أنقرة ملف 
الالجئني السوريني على أراضيها أنّها جعلته 
املباحثات األمنّية  بنود األساسية في  أحد 

ورقة  واستخدامهم  دمشق،  حكومة  مع 
مساومة للتطبيع معها. 

إعالم حتت املراقبة والوصاية

الصحافة التركّية في األساس نشأت في 
كنِف الدولة العثمانّية، ومنذ نشأتها كانت 
والدفاُع  السلطةِ،  وماتزال مهمتها متجيدُ 
عنها وتبرير سياساتها، وتزوير احلقائق وفق 
وصفها  ميكنُ  وباجململ  احلاجة،  مقتضياِت 
الوصاية، وتخضع وسائل  إعالم حتت  بأنّها 
للسيطرة  كبير  حدٍّ  إلى  التركية  اإلعالم 
املباشرة أو غير املباشرة للحكومة، وتسّخر 
وهي:  اإلعالم،  بقطاع  للتحكم  أدوات  أربع 
»مديرية االتصاالت«، و«اجمللس األعلى للراديو 
املعلومات  تكنولوجيا  و«هيئة  والتلفزيون«، 
واالتصاالت«، و«هيئة اإلعالنات احلكومية«.  

فرض  قانوناً  البرملان   َّ أقر  ،2020/7/29 في 
تويتر  مواقع  على  صرامة  أكثر  ضوابط 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  وفيسبوك 
الرئاسة  أعلنت   2020/9/18 وفي  األخرى، 
»وحدة  سّمته  ما  تأسيِس  عن  التركية 
مكافحة محاوالت التالعب والتضليل«، التي 
من شأنها تكذيب محتوى التقارير اإلخباريّة 
واحلقوقية الناقدة لسياسات الرئيس التركّي 
هو  مضللة  مبعلومات  واملقصود  أردوغان، 
أيّ انتقادٍ ألداء احلكومة وسياستها. كما مت 
تشديد الرقابة على مضمون املادة اإلعالمّية 
املنشورة على شبكة اإلنترنت مراراً وتكراراً. 
عمدت  املثال،  سبيل  على  حدث  آخر  وفي 
السلطات التركّية بعد التفجير الذي وقع 
في شارع االستقالل مبنطقة تقسيم مبدينة 
 ،2022/11/13 األحد  ظهر  بعد  إسطنبول 
البالد،  كلِّ  عن  اإلنترنت  شبكة  قطع  إلى 

لتحتكر اخلبر وتُسّوقه وفق أجندتها. 

التركّي  البرملان   َّ أقر  2022/10/13 في 
اقترحه  اإلعالم،  حول  للجدل  مثيراً  قانوناً 
الرئيس أردوغان يقضي بسجن الصحفيني 
ومستخدمي وسائل التواصل االجتماعيّ، 
بتهمة نشرهم معلومات كاذبة أو مضللة، 

ملدة تصل إلى ثالث سنوات.

وفي إجراء سابٍق استهدف اإلعالم املعارض 
وقع الرئيس التركيّ أردوغان في 2022/1/29، 
توجيهاً نُشر في اجلريدة الرسمّية قال فيه 
إنّه سيتم اتخاذ »اإلجراءات الضرورية« ضد 
»احملتوى الضار« في »الصحافة املكتوبة واملادة 

اإلعالمية الشفويّة واملرئية«.

وجه  على  املواد  هذه  تسمية  يتم  ولم 
فضفاضاً،  تأويلها  ليبقى  التحديد، 
مع  تتعارض  التي  املسائل  كّل  ويستهدف 
توجهات السلطة، ودعا أردوغان السلطات 
»اآلثار  حملاربة  قانونية«  »إجراءات  اتخاذ  إلى 
اإلعالم،  وسائل  مضامني  لبعض  املدمرة« 

بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الكريال،  مع  وتضامناً  املنحى  في هذا 
التركي  احملتل  الستخدام  واستنكاراً 
األسلحة الكيمياوية، خرجت جماهير 
إقليم اجلزيرة في اإلدارة الذاتية لشمال 
عارمة،  مظاهرة  في  سوريا  وشرق 
لتسمع صوتها للعالم أجمع، وليخرج 

عن صمته املشني.

االحتالل يتطلب مقاومة

على هامش املظاهرة احلاشدة التقينا 
للمجلس  املشتركة  الرئاسة  بنائب 
سوريا  وشرق  شمال  في  التنفيذي 
»حمدان العبد« الذي عبر عن استيائه 
للهجمات الكيماوية على قوات الكريال: 
رسالة  أوجه  آفا،  روج  شعب  »باسم 
الدولي،  األمن  وجمللس  املتحدة،  لألمم 
ومنظمات  املدني  اجملتمع  وملنظمات 
حقوق اإلنسان، أن يقفوا وقفًة جديّة 
في تنفيذ قرارات األمم املتحدة، وقرارات 
حقوق  ومنظمات  األمن،  مجلس 
به  تقوم  الذي  العمل،  حول  اإلنسان 
الدولة التركية في شمال وشرق سوريا، 
وفي إقليم كردستان خاّصًة، وبقصف 
دولّياً،  احملرّمة  باألسلحة  املواقع  هذه 
في  األسلحة  هذه  استخدام  مت  وقد 
كردستان  إقليم  وفي  كانيه،  سري 
من  هي  فالكريال  الكريال،  قوات  على 
املضطهد،  الشعب  تدافع عن حقوق 
الدولة  ولكن  للحوار،  يدها  متد  فهي 
العثمانّية الفاشّية دائماً تلجأ للسالح 
والقّوة، فمن حقنا الدفاع عن أنفسنا، 

يكون  عندما  وكرامتنا،  أرضنا  وعن 
مقاومة،  تكون  سوف  احتالل  هناك 
واستبداد،  ظلم  هناك  يكون  وعندما 
ثورات على  دائماً  يكون هناك  فسوف 

هذا االستبداد والظلم«.

وأردف العبد: »نعّول على اجملتمع الدولي 
برمته، وعلى أحرار وشعوب العالم، أن 
يقفوا إلى جانبنا ضد الدولة التركية 
الفاشية، التي تقوم بانتهاك حقوقنا 
املنطقة، فقد قامت بقطع مياه  في 
األنهار عنا، واستخدام األسلحة احملرمة 
وتسيير  ومقاتلينا،  شعبنا  ضد  دولّياً 
وتدمير معاملنا  تقوم بقصف  طائرات 
األثرية، وقتل شعبنا، ولم تراِع صغيراً 
وال امرأة، فنحن نرى أن هذه  وال كبيراً 
األعمال، واالنتهاكات مباحًة لها، على 
جانبنا،  إلى  يقف  أن  الدولي  اجملتمع 

والتحرك ألجلنا«.

القائد آبو والشعب كيان واحد 
ال يتجزأ

املواطن »عدنان حسني أبو سليم« الذي 
رفاقنا  مع  متضامنون  »نحن  حدثنا: 
ضد  كردستان،  باشور  في  الكريال 
األعمال الوحشية التركية، التي تقوم 
بقصفهم باألسلحة احملرمة دولّياً، مثل 
والقنابل  لألعصاب،  املهّيجة  الغازات 
زاب  في  والفوسفورية  العنقودية 
ومتينا، وجبال كردستان، نحن شعوب 
شمال وشرق سوريا نتضامن قلباً وقالباً 

مع قوات الكريال، ومع القائد عبد اهلل 
أوجالن، فالشعب هو القائد والقائد هو 
َّآن، وحالة  الشعب، وهما جزآن ال يتجز
تشاركية ال ميكن فصلهما حتت ضغط 

أي قّوة خارجية«

مطالبنا  نوجه  »نحن  حسني:  وزاد 
واجلمعيات،  الدولي،  للمجتمع 
العالم  في  الدولية  واملنظمات 
الوحشية  احلرب  وبإيقاف  بالتحرك، 
ضد الشعب الكردي، وشعوب شمال 
وشرق سوريا سواًء في روج آفا، أو في 
إقليم كردستان، وبإيقاف القصف على 
قوات الكريال، التي تقاتل وتناضل من 
أجل حرية شعوب املنطقة، ومن أجل 
السالم ال من أجل احلرب، فنحن وهم 
احلرب،  نريد  ال  سالم،  وقوّات  شعب، 
اعتداءات  هناك  يكون  عندما  ولكن 
على أرضنا وشعبنا فهنا يجب علينا 
ومن حقنا، أن نناضل ونقاوم للدفاع عن 

حقوقنا وحريّتنا«.

خيانة املبادئ سند للمحتل 
التركي

عن  »سامية«  املواطنة  أيضاً  وعّبرت 

واستنكار  للكريال،  الداعم  موقفها 
التركية: »نحن متضامنون  الهمجية 
ونستنكر  وندين،  الكريال،  قوات  مع 
التركية  الدولة  سياسة  وبشدّة 
الفاشّية، والطاغية أردوغان باستخدام 
األسلحة الكيماويّة ضدها، وكلنا قّوة 
وإرادة وداعمون لها، ولوقوفها ضد هذه 
نواصل  وسنبقى  الفاشية،  الدولة 
اخلطا في الوقوف معها، ودعمها حتى 
آخر رمق، ونفديهم بأرواحنا، وسنبقى 
آلخر  احلر،  شعبنا  ومع  معها  نناضل 

قطرة دم«.

التي  املقاومة،  »نحّيي  سامية:  وزادت 
ضد  الكريال  ملقاتلي  لها  مثيل  ال 
هجمات دولة االحتالل التركي واحلزب 
سيدافع  الكردستاني،  الدميقراطي 
املقاومة  هذه  عن  أيضاً  شعبنا 
االحتالل  دولة  تشن  حيث  التاريخية، 
على  جماعية  إبادة  حرب  التركي 
وهوية  وثقافة،  حرية  وعلى  إجنازاتنا، 
كردستان،  أنحاء  في  الكردي  الشعب 
والهدف من هذه الهجمات هو ارتكاب 
إبادة جماعية للشعب الكردي، وتركه 
بدون إرادة، وباألخص هذه احلرب األخيرة، 
الهجمات  لهذه  الرئيسي  واحلليف 

الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  هو 
فنحن ال نقبل موقف وهجمات احلزب 
جتاه  اخلائن  الكردستاني  الدميقراطي 
الكردية،  والثقافة  الكردي  الشعب 
ويجب أن يعرف شعبنا أيضاً حقيقة 
جاداً  موقفاً  يتخذوا  وأن  اخلونة،  هؤالء 
ضدهم، فقّوات الكريال سوف تنتصر 
بإرادتها وقوّتها، التي تستمدّها من روح 
وفكر وفلسفة قائدها أوجالن، ومن قّوة 
وعزمية الشعوب، من هذا القائد التّواق 
للعالم  بنّي  الذي  والشعب،  للحرية 

أجمع مفهوم احلرية ومنطقها«.

أوفياء  »نحن  سامية:  واختتمت 
للقائد أوجالن، لن نسمح أبداً للدولة 
الدميقراطي  احلزب  وحليفها  التركية 
وفي  هدفهما،  بتحقيق  الكردستاني 
بوسعنا،  ما  كل  سنفعل  اإلطار  هذا 
املزيد  تقدمي  شعبنا  على  ويجب 
للمقاومة،  والدعم  التضامن  من 
وإظهار موقف جاد خاصة ضد احلزب 
الدميقراطي الكردستاني، على النساء 
والشباب أالَّ يلتزموا الصمت ضد هذه 
اخليانة، ويجب أالَّ نسمح للعدو باحتالل 
د شعبنا  أن يَُصعِّ أراضينا، كما يجب 

مقاومته ضدّ هجمات االحتالل«.

مهجرو  عمر-أكَد  فريدة  الشهباء/ 
عفرين، أن الفصائل في عفرين كلها 
أرضهم،  في  جرائم  وترتكب  إرهابية، 
اإلرهاب هو  الوحيد إليقاف هذا  واحلل 
األراضي  من  التركي  االحتالل  خروج 

احملتلة.

ملدينة  ومرتزقتها،  تركيا  احتالل  منذ 
وهي   ،2018 العام  من  آذار  في  عفرين 
ترتكب فيها أفظع اجلرائم بحق األهالي 
يسلم  فلم  عفرين،  في  والطبيعة 
احلجر والشجر، واجلرائم األخالقية من 
مستمر،  وتدمير،  واغتصاب  خطف، 
األثرية  للمعالم  وسرقة  ونهب 
لألشجار  وقطع  األهالي،  وممتلكات 
كذلك، إضافة لتغيير دميغرافي شامل 
للمنطقة، كل ذلك بات أمرا يوميا، إلى 
يومنا هذا، فجرائم االحتالل التركي في 
اإلنسانية،  جرائم ضد  احملتلة  املناطق 
من  عفرين،  في  مؤخرا  شاهدناه  وما 
يكن  لم  النصرة،  جبهة  سيطرة 
من  آخر  سيناريو  إمنا  صدفة،  محض 
تأليف تركيا، تبادل لألدوار واختالف في 

االسم والَعلم.

هدف املرتزقة واحد

عفرين  من  املهجرة  أكَدت  ذلك،  وإلى 
اإلرهابية  الفصائل  أن  عبدالو،  فكرت 
القادمة مؤخراً ال تختلف عن سابقاتها، 
فاإليديولوجية واحدة: »على مدار أعوام، 
أرضنا  في  يرتكب  التركي  واالحتالل 
دخلت  الفصائل  فهذه  اجلرائم،  أبشع 
التركي،  احملتل  احتالل  مع  عفرين  إلى 

ولم يخَف على أحد ما يفعلونهم في 
املناطق احملتلة، فهم يرتكبون اجملازر أمام 
مرأى العالم، فاملناطق احملتلة أصبحت 
التركي،  االحتالل  جلرائم  مستنقعاً 

حال  بأفضل  ليست  النصرة  جبهة 
من سابقاتها، كلهم فصائل إرهابية، 
واألحداث  تركيا،  احلنون  األب  ويرعاهم 
التي حصلت في عفرين مؤخرا، بإيعاز 

تركي مباشر«.

على اجملتمع الدولي القيام بواجبه

انتشار  مخاطر  إلى  فكرت،  وأشارت 
هذه الفصائل، ومتدد اإلرهاب الذي يهدد 

لن  الفصائل  هذه  والسلم: »إَن  األمن 
تتوقف في عفرين فقط، بل ستتمدد  
إلى أن تصل إلى املناطق احملتلة األخرى، 
حتاول  فتركيا  سيطرتها،  وتبسط 

الفصائل  طريق  عن  احتاللها  متديد 
باسم  مرة  كل  تستخدمها  التي 
وهذا  إرهابية،  إنهم فصائل  مختلف، 
وعلى  العاملي،  السلم  يهدد  اإلرهاب 
بدل  بواجبه،  يقوم  أن  الدولي  اجملتمع 
وراء  من  لتركيا  والتصفيق  املشاهدة 
تركيا  بأن  يعلم  فاجلميع  الكواليس، 
دولة احتاللية وتدعم املرتزقة وترعاهم، 
وارتكبت آالف اجلرائم، ومازالت ترتكب 

دون عقاب وحساب«.

نرفض التقارب السوري التركي

من  جنار/ مهجر  حسني  أضاف  فيما 
دمشق  حكومة  على  أن  عفرين/، 
تلبية مطالب السوريني، والبحث عن 
الدولة  من  بدال  السورية،  لألزمة  حل 
التركية احملتلة: »في الوقت الذي يعرف 
واحتلت  احتالل،  دولة  تركيا  بأن  الكل 
وما  السورية،  األراضي  من  العديد 
القتطاع  هجماتها  عبر  تستمر  زالت 
وتهجير  السورية،  األراضي  من  املزيد 
إلعادة  األصليني،  السكان  وتشريد 
يخفى  فال  العثمانية،  أمجادها  إحياء 

على أحد تاريخ تركيا، وتعمل حكومة 
من  بدال  تركيا،  مع  للتقارب  دمشق 
تلبية مطالب السوريني، والبحث عن 
حلول إلنهاء الصراع واألزمة في سوريا، 
فمن شرد، ودمر وقتل اآلالف من األبرياء 
مصدرا  يكون  أن  له  كيف  واألطفال، 
للحل، نرفض رفضا قطعيا أي تقارب 

سوري- تركي«.

قسد ضمانة لتحرير املناطق 
احملتلة من اإلرهاب

أن  حديثه،  ختام  في  جنار  نَوه  فيما 
قسد هي القوة الضامنة في حلماية 
أعوام، نقاوم  املنطقة: »إنَنا على مدار 
املقدسة،  أرضنا  إلى  بكرامة  لنعود 
سيطرة  حتت  والعيش  الذل  نقبل  لن 
اجملرمني، الذين ال ينتمون لإلنسانية، إن 
قسد أبناء هذه األرض، الذين حاربوا وما 
زالوا يقدمون تضحيات ثمينة، حلماية 
ضمانة  هي  قسد  الثورة،  مكتسبات 
اإلرهاب،  من  احملتلة  املناطق  لتحرير 
وأملنا جميعا في حترير أرضنا من أيدي 

هؤالء األوغاد«.

ال وجوَد لإلعالِم بالمعنى الدقيِق للكلمِة في تركيا، في ظلِّ سلطة العدالة والتنمية، بل هو أحُد أدواِت السلطِة القائمة التي تسيطُر على معظِم 
وسائل اإلعالم وتمارُس الضغَط والترهيَب على باقي المنصاِت اإلعالمّية المستقلة أو المعارضة وتغلقها وتعتقل الصحفيين، كما تالحق مواقع 
ب المنشورات وتحجب الكثيَر من المواقِع وتمنع المواطنين من الوصول إليها، لتحتكر بنفسها المعلومة. وبذلك 

ّ
 وتتعق

ً
التواصل االجتماعّي أيضا

ا في قوائم الحريات. وصف تركيا بأنها جحيم الصحافة. إذ تحتل مرتبة متأخرة جدًّ
ُ
ت

المشروع،  الدفاع  الكريال في مناطق  تجاه قوات  والقمع،  اإلبادة واالحتالل  التركي محاوالتها في  االحتالل  قامشلو/ علي خضير- تستمر دولة 
 إلى استخدام األسلحة الكيمائية، ومن 

ً
وقصفها للمناطق الحدودية في باشور كردستان، ومناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وصوال

، ويقاَبل كل ذلك بمقاومة عظيمة من الكريال، والقوات المقاتلة األخرى، تزامنا، مع تصعيد النضال الجماهيري 
ً
ثم تفجير إستانبول /المفتعل/ مؤخرا

والشعبي، وتطبيقا لمبدأ حرب الشعب الثورية.

ير سياستها  اإلعالم التركّي... أداة تمجيِد السلطِة وتبر
يال في وجه الكيماوي التركي اإلرادة الشعبية تدعم الكر

ين: تغيير األسماء لن ينهي الجرائم واالحتالل، كلهم مرتزقة! مهجرو عفر

عدنان حسين ساميا قامشلو حمدان العبد

فكرت عبدالو حسني نجار
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حميد املنصوري

كاتب ومحلل سياسي

)املاللي(  اإليراني  النظام  لغة  إن 
واقعيتها  بفقدان  ومتوت  حتتضر 
فلغة  وخداعها،  ومصداقيتها 
هوية  من  متثلهُ  ما  بكل  املاللي 
وطنية وخطابات وخطط وتطلعات 
عقائدية  وتصورات  داخلية، 
حتملُه  مبا  وأيضاً  وطموحات، 
مع  لشعبها  الواقع  تصوير  من 
استخدامها لغة شمولية عاملية 
عبر نحن مع اهلل وهم ضدنا، قد 
وصلت بأن جعلت النظام اإليراني 
واالستمرار.  البقاء  لشرعية  فاقداً 
ونثبت  نعرض  املقالة  هذه  ففي 
على  إيران  ماللي  نظام  لغة  موت 
واخلارجية  الداخلية  املستويات 

اإلقليمية والدولية. 

منذ  الداخلية،  املاللي  نظام  لغة 
لغة  كانت  اإليرانية   الثورة  بداية 
ماللي إيران مخادعة وكاذبة، حيث 
يؤكد الرئيس اإليراني املنتخب بعد 
احلسن  أبو  اإليرانية  الثورة  قيام 
بأن  القوميني،  من  وهو  صدر  بني 
في  للشاه  داعماً  كان  »اخلميني« 
احلاشدة  الشعبية  االحتجاجات 
دعم،  رسالة  ذلك  1963 وقدّم في 
فقد كان »اخلميني« يخشى وصول 
الليبراليني واليساريني إلى السلطة، 
االحتجاجات  ضد  كان  بذلك  وهو 
الشعبية كالشاه، ورغم إصالحات 
القطاعات  الشاه في كافة  نظام 
إال  البيضاء،  بالثورة  والتي سميت 
أن الثورة اإليرانية اندلعت مناشدةً 
احلرية والعدالة والتقدم عبر جتمع 
أطياف سياسية مختلفة ومتعددة 
اليسارية  واألحزاب  اجلماعات  من 
والشيوعية والقومية واإلسالمية 
مبختلف األعراق في إيران. واستطاع 
»اخلميني« أن يخطف وميتطي هذه 
الثورة الشعبية في إيران ويجعلها 
سياسات  عبر  إسالمية  ثورة 
داخلية كالسيطرة على قوى األمن 
الدستور  وكتابة  الدولة  وأجهزة 
وخطابات حشد القوى اإلسالمية، 
فخضعت الثورة اإليرانية الشعبية 
الديني،  الثيوقراطي  النظام  إلى 
مع  احلرب  اندالع  من  استفاد  وقد 
العراق لتشتيت خصومهِ واحلصول 
الشعب  دعم شعبي. وبَِقيَ  على 
السياسية  أطيافهِ  بكل  اإليراني 
املطالب  حتقيق  يناشد  والعرقية 

الثروة  وتوزيع  واحلرية  العدالة  من 
كان  كما  احلياة  مستويات  وتقدم 
يناشدها في زمن الشاه، مع ذلك، 
سجني  اإليراني  الشعب  أصبح 
رجال الدين في احلياة اليومية مع 
جتنيدهم  في  الفقراء  استغالل 
تزايد  عن  ناهيك  النظام،  حلماية 
وتكونت  الديني،  بالثوب  الدعارة 
إهدار  مع  خاصًة  اإلحلاد  ظاهرة 
وحرمان  الشعب  لثروات  النظام 
في  منها  االستفادة  من  األجيال 
مدمرة  خارجية  طموحات  سبيل 

لشعوب دول أخرى. 

إن  اإلقليمية،  املاللي  نظام  لغة 
الثورة اإليرانية اإلسالمية الشيعية 
بأنها  ومصاحلها  نفسها  صّورت 
روّجت  فقد  واملظلوم،  البطل  مع 
اللغة املذهبية الشيعية اإليرانية 
في أقطار الوطن العربي عبر مزيج 
إسالمية  ثورة  بكونها  الصور  من 
شيعية للمستضعفني في البالد 
مستوحاة  واإلسالمية،  العربية 
سياسية  تاريخية  مظالم  من 
رضي  طالب  أبي  بن  علي  على 
توسع  فكرة  وجود  مع  عنه،  اهلل 
في  الشيعي  الثيوقراطي  احلكم 
أنظمة  خلق  عبر  األوسط  الشرق 
فلكها  يدور  شيعية  ومجتمعات 
اإليرانية.  قم  ومدينة  حول طهران 
منذ  واضح  الصور  هذه  فمزيج 
واندالع  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة 
-1980« اإليرانية  العراقية  احلرب 

العراق  فيها  كان  التي   »1988
الثورة  امتداد  بخطر  مهدداً 
وجود  بسبب  اإليرانية  الشيعية 
واجتماعي  ومذهبي  تاريخي  إرث 
العراقي.  اجملتمع  في  للشيعة 
النفوذ  في  اإليرانية  القوة  وبلغت 
احتالل  مت  عندما  مداها  الشيعي 
العراق 2003، فأصبحت العراق حتت 
بتبعية  الشيعي  املذهبي  النفوذ 
ملاذا  ولكن  إيران.  ملاللي  سياسية 
شعب  من  كبيراً  جزءاً  يخضع 
العراقي للهيمنة اإليرانية؟ اجلواب 
اجلواب  سهولة  وفي  اللغة،  هو 
اإلميان  املعضلة،  تكمن  وبساطتهِ 
باملعتقدات الشيعية والنظرة إلى 
أن احلق معهم، وبأنهم ميثلون إرادة 
تأسيس  طريق  في  وأنهم  اهلل، 
إمبراطورية شيعية. هذه اللغة من 
املعتقدات مثل اخملدرات، تبعدك عن 
وجتعلك  حولك  من  احلقيقة  واقع 
فعل  كل  وتبرر  آخر  عالم  تعيش 
إجرامي باسم الدين. فماللي إيران 
على  الهيمنة  يحاولون  زالوا  ما 
اخلليج، فهم يحتلون اجلزر العربية 
حدودية  خالفات  مع  اإلماراتية، 
وصراع  اخلليج،  دول  مع  بحرية 
دول  في  مخرب  شيعي  مذهبي 
اخلليج واجلزيرة العربية كالبحرين 
واللعب  واليمن،  والعراق  والكويت 
عبر  الفلسطينية  بالقضية 
واملصالح  النفوذ  لتتبع  »حماس« 

اإليرانية على حساب بعدها العربي 
احلقيقي، وبسوريا وأحوالها تخبرك 
بشعبها  اإليراني  الدعم  فعل  مبا 
مع قواتهِ اخلاصة ومنها »حزب اهلل« 
واحلرس الثوري وغيرهم من العراق 
مع نظام البعث السوري، إلى جانب 
اتهام ماللي إيران في دعم منظمة 
داعش اإلرهابية، وليس غريباً على 
القارئ بأن ماللي قم تساق إليهم 
زكاة اخلمس من مواطني دول أخرى 
كما تساق التبعية املذهبية على 

حساب املواطنة.

ونأتي إلى لغة املاللي الدولية، هناك 
بارسي«،  »تريتا  طرحه  قد  تصّور 
الدولية ومؤسس  العالقات  أستاذ 
األمريكي  اإليراني  الوطني  اجمللس 
ومؤلف كتاب التحالف الغادر، وهو 
ماللي  نظام  الستمرار  داعماً  كان 
التقارب  في  دور  له  والذي  إيران، 
»تريتا  ويقدم  األميركي،  اإليراني- 
بارسي« أبعاد لغة ماللي إيران جتاه 
بأن  يؤكد  حيث  العربية،  املنطقة 
إيران وتركيا وإسرائيل يشتركون في 
هدف عدم وجود قوة لدولة عربية أو 
األوسط،  الشرق  في  عربي  تكتل 
وأن العالقة بني املثلث »اإلسرائيلي- 
على  تقوم  األميركي«،  اإليراني- 
اإلقليمي  والتنافس  املصالح 
على  وليس  و»اجليو-استراتيجي« 
األيديولوجيا واخلطابات والشعارات 
في  ويستند  احلماسية،  التعبوية 
مصالح  وجود  إلى  الطرح  هذا 
املنطقة  في  بينهم  مشتركة 
على حساب الدول العربية، وأيضاً 
بينهم  اتصاالت  أصالً  هناك  أن 
قوية. وعند التسليم بصحة هذا 
االفتراض خاصة مع جعل حزب اهلل 
ميرر االتفاق اللبناني اإلسرائيلي في 
واستغالل  البحرية  احلدود  ترسيم 
املوارد الطبيعية فيه، فنظام املاللي 
لعب  في  االستمرار  يستطيع  لن 
العالقات  تطورت  فقد  الدور،  هذا 
التطبيع  مع  اإلسرائيلية  العربية 
والذي سيجعل  واخلليجي  العربي 
في  وتعاوناً  قرباً  أكثر  إسرائيل 
األوسط  الشرق  في  األمن  حتقيق 
طهران  إذاً  اإليراني،  الدور  وحتييد 
لقبول  ومبررات  مصوغاً  قدمت 
إقامة عالقات بني إسرائيل وبعض 
بأن  بالذكر  جدير  العربية.  الدول 

األمريكي  اإليراني  الوطني  اجمللس 
 National Iranian American
Council يشهد مطالب من قبل 
املتحدة  بالواليات  اإليرانية  اجلالية 
بعدم تعاون واشنطن معه، ألنه ال 
ميثل مصالح الشعب وتطلعاتهِ بل 
ميثل نظام دكتاتوري فاقد للشرعية. 

من  يحملون  ما  بكل  إيران  ماللي 
إلى  لألقطار  عابرة  مذهبية  قوة 
الشيعية،  والتجمعات  اجملتمعات 
الشيعية  املقدسة  أماكنه  وعبر 
وجبل  وكربالء  والنجف  قم  من 
عامل، وسعيهم وراء احلصول على 
التكنولوجيا النووية، ومع استغالل 
عوائد  من  اإليراني  الشعب  موارد 
النفط والغار في إفقار الشعب في 
سبيل حتقيق أهدافهِ التي تتعارض 
مع مبادئ القانون الدولي والعالقات 
الدولية في سيادة الدول. فكل ذلك 
من القوة والنفوذ والطموح لم مينع 
زالوا يعيشون حالة من  بأنهم ما 
مقتل  حادثة  بعد  والرعب  اخلوف 
في  تسببت  والتي  أميني،  مهسا 
في  مستمرة  شعبية  مظاهرات 
مختلف املدن وبني مختلف الهويات 
اإليرانية، ومع ظاهرة »تطيير عمائم 
اجتماعي  حراك  قبل  من  املاللي« 
أميني  مهسا  مقتل  من  متولد 

شهيدة احلرية والعدالة. 

قطعاً، إن لغة ماللي إيران في وضع 
االحتضار واملوت داخلياً عبر الشعب 
العرقية  أطيافهِ  مبختلف  اإليراني 
واالجتماعية، وإقليمياً عبر مشاهد 
اخلراب والفساد والدمار في العراق 
واليمن وفلسطني،  ولبنان وسوريا 
عن  واشنطن  تخلي  عبر  ودولياً 
فكرة إمكانية استمرار النظام ألنه 
يتعارض مع مبدأ سيادة الدول في 
ناهيك  األوسط  الشرق  منطقة 
الداخلية،  شرعيتهِ  ضعف  عن 
ومن األهمية هنا ذكر أهمية توسع 
إسرائيل في عالقاتها العربية بكل 
واألمني  التجاري  اجملال  في  قوة 
وإقامة عالقات دبلوماسية مقبولة 
على  املاللي  لغة  شعبياً. فبموت 
واإلقليمي  الداخلي  املستوى 
والدولي، سيكتب الشعب اإليراني 
أبجدية  االجتماعية  هوياتهِ  بكل 
لغة احلرية والعدالة والتطور ونظام 

احلكم الفدرالي الغير مركزي.

ية موت لغة الماللي وانبعاث أبجدية الحر

بهدف تأمني الدواء ملناطق شمال وشرق 
وضبط  الدواء  احتكار  وكسر  سوريا، 
أسعارها، وحتقيق االكتفاء الذاتي، قام 
الشهر  الطبقة في  أبناء مدينة  أحد 
املاضي بافتتاح معمل للدواء السائل 
في قرية الوديان بريف مدينة الطبقة، 
ويعد هذا املعمل ثاني معمل لألدوية في 
مناطق شمال وشرق سوريا، ولتشجيع 
مثل هذه املشاريع التي تخدم املواطن 
االقتصاد  جلنة  تقدم  األولى،  بالدرجة 
باإلدارة املدنية الدميقراطية في الطبقة 
دوري،  بشكل  للمعمل  احملروقات  مادة 

وبالسعر املدعوم.

وملعرفة املزيد حول معمل »اليت فارما« 
الذي افتتح في الشهر املاضي في ريف 
طبقة، حتدثت صحيفتنا »روناهي« مع 
الصيدالني واملدير الفني للمعمل »أمين 
الهدف  بأن  حديثه  في  وبني  حمادة«، 
الرئيسي من إنشاء املعمل، هو تخفيف 
عبء انقطاع الدواء املتكرر في مناطق 
أكبر  وتأمني  سوريا،  وشرق  شمال 
حاجة من الدواء، وطرحها في األسواق 
ارتفاع  من  واحلد  السوق،  حاجة  لسد 
الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  أسعارها، 
في  االقتصاد  ولرفع سوية  الدواء،  من 
املنطقة، كما أشار أن الطبيب »أحمد 
حياوي« شاركه في افتتاح املعمل، ومت 
تسمية املعمل »اليت فارما للصناعات 

الدوائية«.

األصناف الدوائية

يتم  التي  الدوائية،  األصناف  وحول 

قائالً:  حمادة  نوه  املعمل  في  إنتاجها 
السائل،  الشراب  حالياً  املعمل  »ينتج 
لكل من خافضات احلرارة، ومسكنات 
ومضادات  السعال،  ومسكنات  األلم، 
باإلضافة  املعوية،  واملطهرات  التقيؤ، 

إلى مضادات الصرع، واالختالج«.

وأكد: »هدفنا هو تأمني الدواء وبأسعار 
مناسبة«.

إغالق املعابر عن مناطق شمال وشرق 
من  العديد  انقطاع  إلى  أدى  سوريا، 
األدوية؛ ما زاد من أسعار األدوية بسبب 
ويعد  باهظة،  بتكاليف  استيرادها 
افتتاح هذه املعامل خطوة جيدة، لسد 
حاجة األهالي وحصولهم على الدواء 
أوضحه  ما  هذا  مناسبة،  وبأسعار 
إلى  »ونسعى  حديثه:  ضمن  حمادة 
تأمني األدوية بأسعار مقبولة أقل من 

أسعار األدوية املستوردة«.

اليومي  اإلنتاج  أن  إلى  حمادة  وأشار 
للمعمل يصل إلى 15 ألف عبوة شراب 
األولية،  املواد  بأن  لفت  كما  سائلة، 
يتم  الدواء،  صناعة  في  تدخل  التي 
استيرادها، وأكد على ذلك بقوله: »وهي 
معظمها من مصدر هندي أو بعضها 

من مصدر صيني أو أوروبي«.

قبل  من  املعمل  على  اإلشراف  »يتم 
مختصني«

وتابع حمادة قائالً: »ويتم اإلشراف على 
وصيدليني،  قبل مخبريني  من  املعمل 
لهم خبرات طويلة في معامل األدوية 
اخملبر،  وإدارة  اإلنتاج  كإدارة  حلب،  في 
من  عدد  مع  املعمل  في  العمل  ويتم 
من  وعدد  املعمل،  ضمن  الصيادلة 
موزعني  علميني  كمندوبني  الصيادلة 

في مناطق شمال وشرق سوريا«. 

العاملني ضمن  عدد  أن  وأردف حمادة، 
املعمل، يبلغ 25 عامالً وموظفاً، لهم 
خبرات في العمل ضمن معامل األدوية، 
العلميني،  املندوبني  إلى  وباإلضافة 
وهم موزعون في مناطق شمال وشرق 
سوريا، كما زاد، أن املعمل يعمل على 
مدار ثماني ساعات يومياً، ويبدأ العمل 
وحتى  صباحاً،  الثامنة  الساعة  في 

الساعة الرابعة مساءً.

آلية حتضير األدوية...

وحول آلية حتضير األدوية السائلة، ذكر 
قسماً  املعمل،  في  هناك  إن  حمادة: 
هذا  وبأن  األدوية،  لتحضير  خاصاً 
القسم يحوي خزانني لتحضير األدوية 
السائلة، وهما مطابقان للمواصفات 
قسم  أن  أكد  كما   ،»GMB العاملية 
للتعبئة،  آلة  يحوي  األدوية  حتضير 
للمواصفات  مطابقة  أيضاً  وهي 
الصقة  آلة  إلى  باإلضافة  العاملية، 
وإغالق آلي، وإضافًة إلى وضع العبوات 
املرفقة بالنشرة ضمن الكرتون بشكل 

يدوي.

من  يغطي قسماً  املعمل  بأن  وتطرق 
حاجة مناطق شمال وشرق سوريا من 
األدوية السائلة، وبأن الدواء يوزع انطالقاً 
من منبج إلى الرقة، ثم الطبقة ودير 
اجلزيرة  مقاطعة  إلى  باإلضافة  الزور 

)احلسكة وقامشلو(.
على  توزيعه  يتم  اإلنتاج  وبأن  وأضاف 
مناطق شمال وشرق سوريا، عن طريق 
وفي  باملعمل،  خاصني  رسميني  وكالء 
كل مقاطعة، يوجد وكيل مسؤول عن 

توزيع الدواء في املقاطعة وأريافها.

الفني  واملدير  الصيدالني  واختتم 
»أمين حمادة« حديثه: » جلنة  للمعمل 
االقتصاد باإلدارة املدنية الدميقراطية في 
الطبقة تقدم دعماً كبيراً للمعمل من 
مادة احملروقات وبشكل دوري، وبالسعر 
املدعوم 410ليرات سورية للتر الواحد، 
األيام  في  للتوسعة  خطط  وهناك 
القادمة، وهي إنشاء خط كبسول مع 
خط مضغوطات في املعمل، ومن املقرر 

يتم جتهيزها خالل سنة من العمل«.

منبج / آزاد كردي -تنفذ مديرية البيئة 
هذه  غضون  في  منبج،  مدينة  في 
الفترة، مشروعاً إلعادة تأهيل احلديقة 
لتأهيل  خطوتها  إطار  في  العامة، 
كفاءة  رفع  نحو  خطوة  في  احلدائق 
االرتقاء  بهدف  ومرافقها،  أصولها 
ترفيهية  وتوفير خيارات  احلياة،  بجودة 
وعالجية مختلفة أمام السكان والزوار.

بداية  منذ  البيئة  مديرية  عدت 
وتكثيف  احلدائق  إنشاء  تأسيسها، 

وطريقة  أساساً  النباتي،  الغطاء 
فأنشأت  واجملتمع،  البيئة  خملاطبة 
القطاعني  لرفد  بها،  خاصاً  مشتالً 
الغطاء  من  حتتاجه  مبا  واخلاص،  العام 
وترميم  إنشاء  في  النباتي، وساهمت 
عدد من احلدائق ومنها حديقة؛ السالم، 
الياسطي، الياسمني، املنصور، سبيس، 

وأخيراً )احلديقة العامة(.

» هوية منبج احلديقة العامة«

بهذا الصدد، التقت صحيفتنا »روناهي« 
اإلداري في مديرية البيئة مبدينة منبج 
وريفها؛ »أحمد املصطفى« ليحدثنا عن 
عمل مديرية البيئة جتاه تأهيل احلدائق 
العامة بشكل  واحلديقة  بشكل عام 

خاص. 

البيئة في مدينة  اإلداري مبديرية  وقال 
بأن:  املصطفى  أحمد  وريفها،  منبج 
منبج،  هوية  تعد  العامة  »احلديقة 

فهي تعدّ من أقدم احلدائق في منبج، 
باإلضافة إلى أنها بلد الشعراء وموطن 

األدباء«.

»أهمية  فإن:  »للمصطفى«  لـ  ووفقاً 
اجلغرافي،  مبوقعها  العامة  احلديقة 
الذي يتوسط منبج مبساحة 18 دومناً 
ما  التنظيمي؛  اخملطط  تقريباً حسب 
جعلها حديقة ألغراض )االستجمام، 
ألبناء  خصوصاً  واالنتظار(،  والعمل، 
الريف الذين يتوافدون إلى منبج بشكل 
يومي، وأيضاً مكاناً للقاء أفراد األسر، 
لالستمتاع بأوقات ترفيهية ضمن بيئة 

آمنة حتافظ على سالمة اجلميع«.

احلديقة  تأهيل  إعادة  »أعمال  وأضاف: 
 2021/5/28 بتاريخ  بدأت  العامة 
اخلارجي  السور  صيانة  وتضمنت 
وصيانة  متر،   400 تقريباً  مبحيط 
النافورة، واألرصفة مبساحة 1600 متر 
وجتهيز  جلوس،  ومقاعد  تقريباً،  مربع 
غرف إدارة )حدائق، مستودعات( وبلغت 
تقريباً  لها  التقديري  الكشف  قيمة 
43،000 دوالر أمريكي، وستتم عملية 
جتديد للغطاء النباتي حسب مفهوم 

تنسيق احلدائق احلديث بعد االنتهاء من 
األعمال والتسليم«.

احلفاظ على املمتلكات العامة

البيئة في مدينة  اإلداري مبديرية  ودعا 
إلى:  املصطفى  أحمد  وريفها؛  منبج 
السكان،  قبل  من  باحلدائق  »االهتمام 
نظراً لإلهمال والتخريب سواًء بشكل 
متعمد أم غير متعمد خالل األحداث 
بالغاية  االكتراث  عدم  إن  املاضية، 
املرجوة من احلدائق، تعرضها لتشوهات 
نفسية وخلقية ومجتمعية، ما يزيد 
من األعباء امللقاة على كاهل مديرية 
البيئة في احلفاظ على نضارة الغطاء 

النباتي«.

قامشلو / رشا علي -لتحقيق االكتفاء الذاتي في مناطق شمال وشرق سوريا، وتأمين األدوية المفقودة، والحد من ارتفاع أسعارها بسبب الضرائب، 
 معمل لتصنيع األدوية في ريف مدينة الطبقة.

ً
التي تفرضها الحواجز األمنية لحكومة دمشق، افتتح مؤخرا

يا »اليت فارما« ثاني معمل دواء في شمال وشرق سور

ية البيئة أكبر حدائق منبج ضمن خطط التأهيل لمدير

كان دائماً العمل بصفته الفعل احملُرك للطاقة واحملدد 
التاريخ  لتدفق  األساسي  املعيار  هو  التغيير  جلوهر 
على الرغم من أنه ) كان في البدء الكلمة(، فالكلمة التي 
ال تستدعي الفعل وال تقترن بالعمل ما هي إال صوت يُطلق 
في الفراغ دون أن تترك أي أثر على صدر التاريخ، فالكلمات دون 
أفعال ما هي إال فقاعات جوفاء تختفي مع أي نسمة هواء، 
إن  التاريخ  البشر في جلد  واألعمال هي نقش  األفعال  بينما 
لم يسطرها جيداً فأضعف اإلميان أنه يترك الندوب عليها ال 

متحوها عوامل الزمن وعواديه.

كل معايير العلم تؤكد أن الفعل هو معيار كل شيء مبا في 
ذلك التقدم في الزمن والعمر، فعمر اإلنسان يقاس بلحظة 
حدوث فعل امليالد وينتهي بحدوث فعل املوت وما بينهما من 
حياته  من  جزءاً  لتكون  اإلنسان  مارسها  وأعمال  أفعال 
خارج  للزمن  وجود  ال  الفيزياء  مستوى  على  حتى  وبالتالي 

الفعل والعمل.

تبنّي  وهي  رحابها  في  نعيش  التي  الرقمية  الثورة  مشكلة 
والهادف  احلقيقي  للعالم  املوازي  االفتراضي  العالم  أسس 
إلطالق آخر حملة تدجني وترويض ضد اإلنسان من أجل ربط 
األبوية قد أوهمت  البطريركية  والكائنات بعجلة  األفراد  كل 
يقولونه  ما  بأن  االفتراضية  الصوتية في فضاءاتها  الظواهر 
الكون  مفارق  على  يتوقف  أن  العالم  على  يجب  معيار  هو 
ليتزود بترهاتهم االفتراضية في عالم الكسالى املنقطع عن 
أي فعل مبا في ذلك فعل التزود ببعض العلم ليكون زادهم في 

إطالق الصوت على من يعمل.

في ليالي الصيف املُقمرة، لو استمع النمل لصوت الصرصور 
ملات جوعاً، هذا ال يعني أن النمل لم يخطئ وهو يبني ممالكه 
حتت األرض ويجمع عالل تعبه في تلك املمالك، فبعض قرارات 

النمل قد تكون خاطئة، ال ريب في ذلك.

لو  الصيف،  وحر  الربيع،  أجواء  وتقلب  القارس  الشتاء  في 
اقتدى النحل باخللد وهو يأوي إلى جحور الشتاء أو الفراشة 
في  يتطفل  وهو  الذباب  أو  الربيع  وريقات  على  تتغنج  وهي 
هذا  كل  تعطي  أن  النحل  مملكة  استطاعت  ملا  الصيف، 

العسل.

وال  شتائه  قوت  تأمني  عن  النمل  أثنى  الصرصور  صوت  ال 
البحث عن  النحل عن  ثني  الكائنات استطاعت  أصوات كل 
املروج اخلضراء للثم الزهور وارتشاف الرحيق، هذا ال يعني أن 
األخطاء،  من  الكثير  ترتكب  ال  سيرورتها  في  والنحل  النمل 
على  دائماً  هو  األخطاء  تلك  إلى  يشير  من  أن  يعني  ال  وهذا 

صواب.

عندما نفتح صفحات التاريخ لنتزود بتجارب من سبقونا مثالً 
فإننا ومنذ أكثر من سبعني عاماً نتخذ من جتربة مهاباد ُمعيناً 
ال ينضب ومحفزاً لنا لالستمرار قُدماً في مغامرتنا خلوض هذا 
أحد عشر شهراً  بأن مهاباد استمرت  أن ننسى  دون  العباب، 
فقط ال غير وانتهت نهاية مأسوية دفع ثمنها زعيمها الذي 
عندما  غير،  ال  فقط  عمره،  حلمه  ثمن  فدفع  باحلرية  حلم 
حلمه  ساحة  في  وقف  ببساطة،  السبل،  عليه  ضاقت 
يتحجج  لم  تردد،  دون  احلساب  مائدة  على  عمره  ووضع 

بشيء ولم يوِل األدبار هارباً.

أحد  عليها  مضى  إرهاصاتها  مبختلف  الذاتية  اإلدارة  جتربة 
ميراثاً  أصبحت  أبى  وأبى من  عاماً، وهي شاء من شاء  عشر 
ثرياً ليس للشعب الكردي فقط بل لكل شعوب سوريا بكل 
حتولت  كامناً  اإلدارة كانت حلماً  أطيافهم وشرائحهم، هذه 
واقع  بإرادة من آمن بها وحلم وهي  بالعمل  إلى فعل مقترن 
حقيقي وليس واقعاً افتراضياً، وهذه اإلدارة ترتكب الكثير من 
بنفس  لكنها  مستوياتها،  كل  وعلى  يومياً  اإلدارية  األخطاء 
جميالً  حلماً  العباب  تخوض  والشجاعة  القوة  من  الدرجة 

للوصول إلى شطآن احلرية.

بها  آمنوا  الذين  وقادتها  أصحابها  فاتورتها  دفع  اإلدارة  هذه 
الشهداء  مزارات  في  مدننا  أطراف  على  املقيمون  وهم  بدءاً، 
الشاشات  املتذاكون من خلف  االفتراضي  العالم  رواد  وليس 
الزرقاء حتت املسميات البرّاقة والظواهر الصوتية التي ال تعدو 

أن تكون فقاعات من هواء.

املسوقني  الشاشات،  خلف  من  املتذاكني  أولئك  على 
ألنفسهم بأنهم نشطاء وأشباه مثقفني وناصحني وغير ذلك 
من الصفات أن يعلموا بأن من بنى هذه اإلدارة هم تالمذة ثوار 
ما زالوا يدفعون ثمن أفكارهم من أعمارهم وهم في اللحظة 
رجعة  غير  إلى  انتهوا  أنهم  العالم  يعتقد  والتي  األسوأ 
يعلنون نفض الغباء والتحليق عالياً، وهم في كل تاريخهم 
لم ينتصحوا بنصيحة أحد ودائماً قالوا سنفعل عندما قال 
لهم اجلميع ال ميكنكم ذلك، لكنهم فعلوا و ما زالوا كذلك.

كنا  أننا  حسبنا  كذلك،  وسيستمر  كذلك  الوضع  سيكون 
جزءاً من هذا احللم اجلميل ومهما كانت النتائج فإن أحد عشر 
عاماً ستكون ميراثاً غنياً للبشرية بينما الصرصور لن يكون 
إزعاج ال غير، وبعض األخطاء  توصيفه أكثر من كونه عامل 
بدمائهم  أصحابه  فتحه  درب  مسيرة  تعرقل  لن  وهناك  هنا 

فقط ال غير وسيكون الديدن هنا:

جتري الرياح كما جتري سفينتنا

نحن الرياح ونحن البحر والسفن ُ

إن الذي يرجتي شيئاً بهّمتهِ

يلقاُه لو حاربَتُْه األنُس واجلنُّ

فاقصد إلى قمم األشياِء تدركها

جتري الرياح كما رادت لها السفُن

،،

ال كلمة دون فعل

مصطفى بالي

آخر الكالم


