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زلوخ رشيد: زوال العنف الممارس في المناطق 
المحتلة متوقف على وجود المحتل التركي

يعدُّ االرتزاق واخليانة لقضية الشعب السوري املظلوم من أدنى املراتب التي وصلت 
إليها املعارضة السوريّة، وفصائلها املسلحة، من جهة تقدمي اخلدمات واالنبطاح 

أمام أسيادها، فهم في نظرهم، ُحثالة قوم، وال تشكّل خدماتها حصانة لها، فقد 
يتم التضحية بها حني االنتهاء من الغرض الذي مت استغاللها من أجله... 8 

أكَدت رئيسة هيئة املرأة في إقليم عفرين، أن حاالت العنف املمارسة ضد املرأة في املناطق احملتلة، 
تزايدت مع االحتالل، فيما أوضحت: الضمانة الوحيدة إلنهاء العنف املمارس، تكون بإنهاء االحتالل 

وخالص املنطقة من مرتزقته، وبعودة املهجرين إلى أراضيهم...2

برهن المحتل التركي تصعيد هجماته بالطائرات الحربية على مناطق شمال وشرق سوريا، على أن روسيا وأمريكا موافقتان 
على الجرائم والمجازر، التي يرتكبها بحق الشعب األعزل، وما استخدامه ألسلحة حلف الناتو ضد شعوب المنطقة إال دليل 

آخر على المشاركة الدولية في عدوانه األخير.

افتتحت جلنة التدريب في اجملتمع الدميقراطي 
أمارا«  فيان  »الشهيدة  معهد  عفرين  بإقليم 
مبقاطعة الشهباء؛ ليتلقى الطلبة تعليمهم 
بلغتهم األم، والذي يضم خمسة فروع، وذلك 
للتأكيد على إصرارهم على املقاومة بالتمسك 
وظروف  العوائق،  على  والتغلب  بلغتهم، 

التهجير القسري...3

عدوان تركي جديد بموافقة 
يكية وبأسلحة الناتو روسية أمر

بعد دقائق من التمّعن، أومأ الرجل الستيني 
باألمر  فليس  املنزل،  إلى  بالعودة  حلفيديه 
ذلك  في  الوقوف  يُطيل  أن  عليه  السهل 
املكان الذي تستحضر فيه ذاكرته املشهد 

األليم لفراق ولده.

في قرية »عني ديوار« بريف ديرك أقصى شمال 
عبداهلل« الذي  »حسني  يعود  سوريا،  وشرق 
غزا الشيب شعره بذاكرته إلى يوم الفاجعة 
ليتحدث لوكالة نورث برس عن أدق التفاصيل 

حتى تلك التي لم يراها مباشرةً.

يقول: »رأيته على احلدود مصاباً وهو يستنجد 
أنقذني، صرخُت قلت هذا  أبي  ويناديني  بي 
ابني ليس إرهابياً ال تقتلوه، فارتفعت ُمسّيرة 

تركّية وأطلقت النار عليه مباشرةً«.

تاركاً  احلياة  االبن  مصطفى  فارق  يومها 
خلفه أربعة أطفال، بينما أصيبت شقيقته 
وزوجة عمه برصاص اجلندرمة التركية أثناء 

محاولتهم االقتراب منه.

»فقر احلال دفعه للمخاطرة«

اهلل«  »عبد  يتمكن  لم  بيومني،  ذلك  قبل 
الذهاب  بعدم  مصطفى،  ولده  إقناع  من 
ألرضهم املتاخمة للحدود، وخاصًة بعد تكرار 
حوادث استهداف املزارعني من قبل اجلندرمة 
التركية: »لكن فقر احلال دفعه للمخاطرة، 

ذهب برفقة صديقيه لزراعة األرض«.

بعد ساعات، سمع سكان القرية من بينهم 
حرس  أن  خمنوا  الرصاص،  أصوات  عبداهلل، 
احلدود يطلقون النار على أشخاص يحاولون 
بطريقة  التركية  األراضي  إلى  الدخول 
بعائلته  مصطفى  ليتصل  شرعية،  غير 
فارقا  بينما صديقيه  بأنه مصاب  يخبرهم 

احلياة برصاص اجلندرمة.  

وتتكرر حوادث استهداف اجلندرمة التركية 
بني احلني واآلخر ملزارعني تقع أراضيهم بالقرب 
اجملازفة  لعدم  البعض  دفع  ما  احلدود،  من 

وزراعة حقولهم.

وكأن مصطفى كان يعلم أنه لن ينجو من 
املوت، ترك وصيته لوالده في رعاية أطفاله 
من بعده، بينما كان يئن وهو ممد على األرض.

استهداف كل من يحاول إنقاذه

تخبطت العائلة إليجاد طريقة آمنة إلنقاذ 
ولدهم املصاب، فهم على دراية أن اجلندرمة 
التركّية ستستهدف كل من يحاول إسعاف 
املصاب، حينها نصحه والده بعدم التحرك 
من مكانه، »فإن علموا أنه ما يزال على قيد 

احلياة سيقتلونه«.

مع  العائلة  خرجت  التالي،  اليوم  فجر  في 
سكان آخرين من »عني ديوار« حملاولة إسعاف 
لكن  صديقيه،  جثامني  وجلب  مصطفى 
من  منعهم  حاولت  التركية  اجلندرمة 
االقتراب  البعض  محاولة  ومع  االقتراب 
عليهم،  الرصاص  احلدود  حرس  أطلق  أكثر 
عمه،  وزوجة  مصطفى  شقيقة  فأصيبت 

فيما الذ البقية بالفرار.

لم يبقَ سوى عبد اهلل في مواجهة اجلندرمة، 
كان صعباً عليه أن يترك ولده وحده هناك، 
أرجع سيقتلوني  لم  إن  فيضيف: »هددوني 

أيضاً«.

لم يستسلم األب طالباً عن طريق الصراخ 
يُجِد  لم  رجائه  كل  لكن  ابنه  قتل  بعدم 
نفعاً: »ارتفعت ُمسّيرة باحثة عن مصطفى 
مرة  عليهم  الرصاص  أطلقت  وصديقيه، 

ثانية حتى تأكدوا أنهم ماتوا جميعاً«.

يضيف عبد اهلل بعد أن توقف عن سرد تلك 
الفاجعة لبضع ثواٍن: »لم أستطع إنقاذه، كان 

يستنجد بي إلنقاذه لكني لم أمتكن«.

وقته  ُجل  اجلد  يقضي   ،2017 احلادثة  ومنذ 
إذ  والدهم،  فراغ  يسد  عّله  أحفاده  برفقة 
بات املعيل الوحيد لهم ولوالدتهم، ويقول: 

»أفديهم بروحي إذا تطّلب األمر«.

احلادثة حفرت آثارها في ذاكرته

يقنع  أن  اجلد  السهل على  باألمر  ولم يكن 
أحفاده األربعة أن والدهم لن يعود إلى املنزل 
سن  في  كانوا  أنهم  وخاصًة  أخرى،  مرة 
املوت: »لكن  فهم حقيقة  عليهم  يصعب 

بعد أن كبروا تقبلوا ذلك«.

وبينما يلهو األطفال في باحة املنزل، يقف 
اجلد في زاوية تطل على احلدود ويسترق النظر 
ولده  فيه  استشهد  الذي  املكان  ذات  إلى 

ويقول: »مكان احلادثة أمام عيني باستمرار«.

لم  »ابني  نفسه:  مواساة  محاوالً  ويضيف 
يكن الوحيد الذي قتلوه، تركيا قتلت املئات 

من الشبان الكُرد على هذه احلدود«.

حّوَل العديد من الالجئني السوريني في مصر، 
أسطح املنازل، إلى مساحات صديقة للبيئة، 

تساعدهم على كسب رزقهم.

اجليزة  مدينة  في  املنازل  أسطح  وعلى 
املصرية، يزرع العديد من الالجئني السوريني 
اخلس لبيعه في محالت البقالة، مما يوفر دخالً 
ألسرهم من جهة، ويحّول أسطح املباني إلى 
مساحات خضراء صديقة للبيئة من جهة 

أخرى.

مُتّوله  مشروع  ضمن  اجلهود  هذه  وتأتي 
املنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع شركة 
شادوف، وهي شركة محلية لتقنيات الزراعة 

الذكية في مصر.

ووفق القائمني على املشروع، فقد مت تركيب 
اآلن،  حتى  19 سطحاً  على  زراعية  وحدات 

ويديرها الجئون وعائالت مصرية.

ثالثون مزرعة

شادوف  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وفق 
شريف حسني فإن املشروع استطاع توفير 
على  بالزراعة  وذلك  لالجئني،  عمل  فرص 

أسطح املباني.

منظمة  من  ممول  املشروع  حسني  وأضاف 
الهجرة، وقد ُشّيدت بفضله 30 مزرعة، يباع 

إنتاجها ملتجر في العاصمة املصرية.

وتابع إلى جانب مساعدة املهاجرين على إيجاد 
يهدف  كرمية،  حياة  لهم  توفر  عمل  فرصة 
املشروع كذلك إلى تسهيل اندماجهم في 

اجملتمع.

نهج صديق للبيئة

املنظمة  بعثة  رئيس  بوك،  دي  إم.جي  لوران 
الدولية للهجرة في مصر، قال إن للمشروع 

بالنهج  الوعي  بزيادة  أيضاً  يتعلق  بُعد 
الصديق للبيئة في احلياة، اجلانب الثالث هو 
ضمان األمن الغذائي للمهاجرين، والسيما 
مع  أدركنا  لكننا   2021 عام  في  بدأنا  اآلن، 
األزمة التي مير بها العالم أنه من املهم للغاية 
توعية الناس بالدور الذي ميكنهم القيام به 

في إنتاج طعامهم، والطعام الصحي على 
وجه اخلصوص.

بني  االنتشار  يضمن  املشروع  أن  وأوضح 
العائالت: »وفيما يتعلق بهذا فلدينا 35 أسرة 
تستفيد من املشروع وكيفية إنتاج الغذاء 

الصحي«.

على ُبعد أقل من 500 متر من الحدود السورّية التركّية، ُيحّدق حسين بينما يمسك بيديه اثنين من أحفاده في المكان 
الذي لفظ فيه ولده أنفاسه األخيرة أمام عينيه.

يف ديرك »قتلوه أمام عيني«... أٌب فقَد ابنه على يد الجندرمة التركّية بر

ع يون يحّولون أسطح المنازل لمزار في مصر... الجئون سور

بعدسة حسام الدخيل
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نساء  آغا/ أمل محمد- أوضحت  جل 
التركية  الهجمات  أن  آغا،  ناحية جل 
على شمال وشرق سوريا مستمرة في 
والذي  والدولي،  العاملي،  الصمت  ظل 

يعدّ الداعم األول واألخير له.

مناطق  على  األخير  هجومها  في 
إلى  كوباني  من  سوريا  وشرق  شمال 
التركي  االحتالل  دولة  خلفت  ديرك 
التي  املناطق،  عموم  في  كبيراً  دماراً 
استهدفتها، فسقط شهداء كثر في 
مبررة  غير  بأعذار شتى  الهجوم،  هذا 
تدعي  فأحياناً  واستهدافها،  لتركيا 
أنها حتارب اإلرهاب، ومرات أخرى تتذرع 
بحماية خطها احلدودي، وفي هجموها 
األخير هذا اختلقت سيناريو من محض 
خيالها، والذي كان يدور حول امرأة، لم 

حني  إلى  احلقيقية  جنسيتها  تُعرف 
اللحظة.

منطقة  في  إرهابي  بعمل  وقامت 
تقسيم لُتعلن تركيا أن املرأة متعاونة 
مع حزب العمال الكردستاني، وبذلك 
هجماتها  لشن  عذر  لها  يكون 
العسكرية على مناطق اإلدارة الذاتية، 
وسط  هجومها،  تركيا  نفذت  حيث 
صمت دولي، وضمير عاملي ميت، ويبقى 
أحد،  يتدخل  أال  يتساءلون،  املواطنون 
ويضع حداً جلبروت تركيا هذا؟ أال يُبصر 
صوت  يوجد  أال  اجلرائم؟  هذه  العالم 
للحق يطالب تركيا بالتوقف؟ وبني هذه 
األسئلة، وذاك ترتقي أرواح أبناء شعوب 
من  الدمار  رائحة  وتفوح  املنطقة، 
العالم  يستيقظ  أن  إلى حني  التراب، 

من سباته العميق.

الصمت واخلنوع العاملي داعما 
تركيا

وفي سياق هذا املوضوع وحول الهجمات 
صحيفتنا  التقت  املتكررة،  التركية 
عدداً من نساء ناحية جل آغا التابعة 
ملقاطعة قامشلو، واللواتي عبرن عن 
الذي  العاملي،  سخطهنَّ من الصمت 
يشاهد أفعال تركيا اإلرهابية، وال يحرك 

ساكناً.

اجملتمع  صمت  انتقدت  فارس  جنودة 
الدولي: »يلعب مجلس األمن دور الرافض 
لإلرهاب، والظلم حينما تكون القضية 
قضيته، ولكن عندما تتعلق املسائل 
بأمور ال تعنيه، أو إن صح التعبير في 
يتخذ  مصاحله،  مع  تتوافق  ال  قضايا 
السنوات  طيلة  موقفاً،  الصمت 
السابقة، ومع كل عمل إرهابي لتركيا 
في مناطقنا، لم نر أي موقف صريح 
للمجتمع الدولي، وحتى جمللس األمن، 
هذا الصمت كفيل لتركيا في التمادي 
املعايير  بفاشيتها  وتتجاوز  باإلجرام، 

والقوانني الدولية«.

اإلصرار على املواجهة

وزادت جنودة بقولها: »إن استمر الوضع 
كما هو عليه، فستتحول املنطقة إلى 
ساحة للموت، والقتل، وستكون احلرب 
عن  تتوقف  تركيا  فال  األمد،  طويلة 
يتخليان  وشعبنا  قواتنا  وال  جرائمها، 
وجه  في  سنقف  واملبادئ،  األرض  عن 
كل هجوم، ولن نستسلم متاشياً مع 
بأسره  العالم  وقف  وإن  تركيا،  رغبة 
بعضنا  مع  نحن  وجهنا، سنقف  في 
البعض، ونتشبث بقضيتنا، إما املوت، 

وإما النصر«.

بؤرة اإلرهاب

الشيخ  جنالء  أخرى  جهة  وعلى 
تركيا  »استخدمت  قائلًة:  حدثتنا 
قوات  ضد  دولياً،  احملرمة  األسلحة 
بطائراتها  فاستهدفت  الكيرال، 
مناطقنا واملدنيني بغارات غير شرعية، 
ضد  الكيماوية  األسلحة  وتستخدم 
املدنيني العزل، فاإلرهاب صفة مالزمة 

له  مباح  شيء  كل  التركي،  للنظام 
كل  في  مصاحله،  حتقيق  سبيل  في 
الدولية،  القوانني  تركيا  تخترق  مرة 
وميلشياتها  بحلفائها  مستعينًة 
واملدنيني،  املواطنني  لقتل  اإلرهابية 

مخلفة املوت والدمار لشعبنا«.

تركيا  أن  الشيخ،  جنالء  بينت  وكما 
تشكل خطراً ليس فقط في مناطق 
هي  بل  حسب  سوريا،  وشرق  شمال 
خطر على اإلنسانية، وأن تركيا تزعزع 
أمن املنطقة في محاولة منها إلبادة 

العرق الكردي.

مرأى  »أمام  حديثها:  جنالء  واختتمت 
بجرائم  تركيا  تقوم  العالم،  ومسمع 
وانتهاكات  العزل،  املدنيني  بحق  حرب 
جسيمة دون االكتراث ألي قانون، وعرف 
يدعو إلى حماية حقوق اإلنسان، ندعو 
العالم لينظر في قصة شعبٍ يواجه 
اإلرادة  سوى  ميلك  وال  وحده،  اإلرهاب 

  . والعزمية في هذه املواجهة«

يحارب النظام السلطوي، وعلى مدار 
خمسة آالف عام، وجود املرأة وهويتها، 
عبر الوسائل كافة في ممارسة العنف 
بشتى أشكاله؛ لتعمق وجتذَر الذهنية 
في  املرأة  نضال  مع  تزامنا  الذكورية، 

روجهالت  وانتفاضة  العالم،  أرجاء 
مقتل  بعد  مؤخراً  وإيران  كردستان، 
الشابة الكردية جينا أميني، فخصلة 
نيران  إلشعال  كفيلة  كانت  شعرها 
االنتفاضة بوجه النظام القمعي، وفي 
قيام  ثورة روج آفا، التي ولدت معها ثورة 
مثاالً  آفا  روج  في  املرأة  لتصبح  املرأة، 
للمرأة املقاومة واملناضلة في شخصية 
اآلالف من املناضالت أمثال أرين وبارين، 
وسعدة،  هند  زينب،  هفرين،  أفيستا، 
نوجيان وفيان، وصوالً إلى مقاومة املرأة 
ضمن جبال احلرية، وقد أصبح ميراث 
 JIN« بشعار  الكردية  املرأة  نضال 
النتفاضة  شعاراً   »JIYAN AZADI

النساء في العالم جميعاً.

واستناداً إلى ما مت ذكره، تندرج جرائم 
في  النساء  بحق  التركي  االحتالل 
املناطق احملتلة من عفرين، والباب، وإعزاز، 
سبي،  وكري  كانيه،  وسري  وجرابلس، 
املمارس  العنف  جرائم  سلسلة  إلى 
االحتالل  أعمال  وجدول  املرأة،  بحق 

التركي اخلبيثة.

جرائم ال إنسانية، وللمرأة 
النصيب األكبر

رئيسة  صحيفتنا  التقت  ذلك،  وإلى 
زلوخ  عفرين،  إقليم  في  املرأة  هيئة 
رشيد، استهلت زلوخ حديثها بجرائم 
االحتالل التركي في املناطق احملتلة: »لم 
يعد غريبا على أحد، ما يفعله االحتالل 
فهو  جمعاء،  اإلنسانية  بحق  التركي 
في  يفعله  ما  الشعوب،  إلرادة  عدو 
باشور  إلى  وصوال  كردستان،  باكور 
مرورا باستخدامه األسلحة الكيماوية 
في مناطق الدفاع املشروع، وفي كري 
سبي وعفرين، إضافة إلى جرائمه في 
مناطق شمال وشرق سوريا، كل ذلك 
جرائم ُعدَّ جرائم حرب ضد اإلنسانية 

وضد املرأة بشكل خاص«.

وتابعت زلوخ حديثها: »بدخول االحتالل 

احتلها،  التي  املناطق  على  التركي 
أفظع  فيها  يرتكب  هذا  يومنا  وإلى 
اجلرائم بحق اإلنسان، أمام مرأى العالم، 
والتخويف  والقتل،  اخلطف  فحاالت 
والعنف املمارس هنالك، قليل جدا أمام 

ما نراه في اإلعالم، ومواقع التواصل«.

 
فضح جرائمهم في املناطق 

احملتلة

جلنة  إرسال  بضرورة  زلوخ،  وأشارت 
للبحث، وتقصي احلقائق إلى املناطق 
االحتالل  جرائم  عن  للكشف  احملتلة 
التركي  االحتالل  جرائم  »إنَّ  التركي: 
التُعد وال حُتصى، وخاصًة بحق النساء، 
لعفرين  التركي  االحتالل  فإبان 
وشرق  شمال  من  األخرى  واملناطق 
سوريا، انتشرت حاالت اخلطف، القتل 
وإجبار  القاصرات،  تزويج  واالغتصاب، 
من  الزواج  على  القاصرات  الفتيات 
املرتزقة، فهناك العشرات من األمثلة، 
التي شهدناها، واجلهات املعنية ملتزمة 
الصمت والتستر على ما يحصل من 
جلنة  بإرسال  نطالب  لذلك  جرائم، 
مختصة للكشف عما يحدث، هنالك 

وفضح جرائم االحتالل التركي«.

»معاً سننهي العنف واالحتالل«
 

ملناهضة  العاملي  اليوم  ومبناسبة 
هيئة  رئيسة  أثنت  املرأة،  العنف ضد 
رشيد  زلوخ  عفرين  إقليم  في  املرأة 
في ختام حديثها، على مقاومة نساء 
النساء  تتعرض  يوم  كل  عفرين: »في 
لكن  الوسائل،  بشتى  العنف،  إلى 
متيَّز  قرن  والعشرين،  الواحد  القرن 
أشكال  ضد  املرأة  ومقاومة  بنضال 
واستطاعت  بحقها،  املمارس  العنف 
املرأة أن تكون الرائدة في الثورات التي 
اندلعت، ومقاومة نساء عفرين جزء ال 

التاريخية،  النساء  يتجزأ من مقاومة 
واملعاناة،  الظروف  حتدَّيْن  اللواتي 
فاحتدت  واالحتالل،  العنف  وأشكال 
مدن  مختلف  في  النسائية  األصوات 
العام ضد هذا العنف املمارس، فال بد 

  . من أن تنتصر إرادة املرأة«

إحصائية  وبحسب  ذكره،  واجلدير 
منظمة حقوق اإلنسان عفرين-سوريا، 
أكثر  وقتل  مواطناً،   8376 خطف  مت 
على  قتلوا  أغلبهم  670 مواطناً  من 
يد االحتالل التركي، و93 حتت التعذيب 
وأكثر من 95 طفال، و86 امرأة، وسبع 
حاالت انتحار، و71 حالة اعتداء جنسي 

في عفرين احملتلة.

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2226م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: أحمد بدران 

بن محمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  محمد هائل احلنفي بن جركس, 

بطلب/بجرم تثبيت البيع, الواقع 

2022/12/5م الساعة /10/ فعليك أن حتضر 

في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

الرقم :/653/ص

التاريخ : 2022/11/19م 

                       إعالن مناقصة رقم 
/1/ لعام 2022م

بناًء على مقتضيات املصلحة العامة وعلى 

قانون العقود في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا رقم / 5/ لعام 2020

تعلن هيئة الثقافة في إقليم اجلزيرة عن 

إجراء مناقصة بالظرف اخملتوم لتأهيل وترميم 

مشغل خياطة في قامشلو. فعلى الراغبني 

في تقدمي أوراق املناقصة مراجعة ديوان هيئة 

الثقافة في إقليم اجلزيرة

اعتباراً من يوم االثنني : 2022/11/21 لغاية 

الساعة /1/ من يوم الثالثاء :2022/12/6م

وتفض العروض من قبل اللجنة املكلفة في 

متام الساعة /10/ من يوم األربعاء: 12/7/ 

2022م صباحاً في مقر هيئة الثقافة في 

إقليم اجلزيرة

الشروط:

1-قيمة الكشف : /9130/ دوالر أمريكي 
فقط

2قيمة اإلضبارة /50.000/ خمسني ألف 

ل0س ال غير, ويحصل عليها من ديوان 

الهيئة.

3-مدة التنفيذ: /45/ يوم تبدأ من تاريخ 
تسليم موقع العمل

4-غرامة التأخير: /0,001/ واحد باأللف عن 
كل يوم تأخير من قيمة العقد

5- التأمينات األولية: /5/ خمسة باملائة من 
قيمة الكشف

6-التأمينات النهائية /10/ عشرة باملائة من 
قيمة العقد تصرف عن االستالم املؤقت 

مبوجب محضر، تقدم العروض ضمن ظرفني : 

يتضمن األول األوراق الثبوتية:

1صورة عن الهوية الشخصة2- شهادة 

مقاولة أو شهادة مهندس3- براءة الذمة 

من املالية من املوطن الضريبي للمتعهد 

وفي حال الشركة تكون براءة الذمة باسم 

الشركة  4- عقد الشركة في حال كان 

املتقدم شركة 

والثاني :العرض املالي يوضع في ظرف, ويوضع 

الظرف في مغلف يستلم من قبل ديوان 

هيئة الثقافة ويشترط أن يكون املتقدم 

مسجل لدى احتاد املقاولني في شمال وشرق 

سوريا وفي حال كان املقاول مهندساً ال 

حاجة لشهادة مقاول .

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3368/ لعام 2022م

على السيد: أكرم احلسون بن علي  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1945/ املقامة 

عليك من قبل: لؤي محمد صطوف

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 2022/2247م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: بكري عيدي 

بن سنجار

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  مصطفى بكر, بطلب/بجرم تثبيت 

بيع, الواقع 2022/12/12م الساعة /10/ 

فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى  النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2186م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: بوزان علي 

بن أوسو

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  أحمد قادر إسماعيل, 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/الثانية/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3257/ لعام 2022م

على السيد: تائر الروس بن عبد اجمليد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1841/ املقامة 

عليك من قبل: حميد العبو بن عقيل

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2285م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: جابر النمر 

بن صطام

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك محمد محمود, بطلب/بجرم تثبيت 

بيع, 

الواقع 2022/12/12م الساعة /10/ فعليك 

أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى

 سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1827م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: جهاد صادق 

عثمان

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك محي الدين أحمي شاهني, 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/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2432م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حامت محمود 

متي

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  محمد حمو عثمان, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, الواقع 2022/12/5م الساعة 

/10/ فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/

 سُتجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2444م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: خالد العالوي 

بن محمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك ياسر بن عيدان, بطلب/بجرم تثبيت 

البيع, 

الواقع 2022/12/5م الساعة /10/ فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى  النيابة /هيئة العدالة الغرفة/الثانية/  

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2323م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: خلف احملمود 

بن زعتر

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك عوني عثمان, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/12/12م الساعة /10/ فعليك 

أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2172م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: رمضان حسو 

بن محمود    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك شيار حسو محمود, 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 /الثانية/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /3130/ لعام 2022م

على السيد: سامر ناصيف بن محمد

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1721/ املقامة 

عليك من قبل: عبد املصلح العبود 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 2022/2438م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: سليمان 

الفياض بن محمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك جمال نعسان, بطلب/بجرم تثبيت 

بيع, الواقع 2022/12/5م الساعة /10/ 

فعليك أن حتضر في الوقت املعني إذا لم 

حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 

النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2561م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: سليمان علي 

بن محمود

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك أحمد عيسى, بطلب/بجرم تثبيت بيع, 

الواقع 2022/12/12م الساعة /10/ فعليك 

أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة/األولى/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2545م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: سمعو 

محمود جاسم

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك مبروك مصطفى, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, الواقع 2022/12/12م الساعة 

/10/ فعليك أن حتضر في الوقت املعني إذا 
لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3284/ لعام 2022م

على السيد: صالح إبراهيم اجلبل  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 الواقع في2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1867/ املقامة 

عليك من قبل: مصطفى عطية احلسني

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 2022/2434م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عادل 

مصطفى محمود

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك محمود أبو زر كرمي, بطلب/بجرم 

تثبيت بيع, الواقع 2022/12/5م الساعة 

/10/ فعليك أن حتضر في الوقت املعني إذا 
لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيال عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة الثانية 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /966/ لعام 2022

على السيد: عبد اجلليل الشيخو بن عبد 

الغني

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /5284/ املقامة 

عليك من قبل: جهينة الشريف بنت حسني

بطلب: تثبيت طالق  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /1948/ لعام 2022م

على السيد: عبد الوهاب العجالني بن عدنان- 

سالم الدرويش بن محمد

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /2457/ املقامة 

عليك من قبل: زكريا الناصر بن عبد اهلل

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 2022/2316م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عبدالرحمن 

حاج درويش

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  حجي علي مسلم, 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/الثانية/ 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2318م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: علي 

مصطفى أحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  فرحان الدرعان صالح , 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 الثانية 

سُتجرى بحقك املعاملة القانونية. 

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

 مذكرة إخطار                          

بالغ رقم /1086/ لعام 2022

على السيد: عيوش األحمد العلي بنت 

حسن- أمينة األحمد العلي بنت محمد-

صبحية السليمان بنت علي-حمادة 

السليمان بن علي

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /4762/ املقامة 

عليك من قبل: إبراهيم العبيد بن عبيد

بطلب: تصفية تركة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3315/ لعام 2022

على السيد:  فراس الصالح بن أحمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1889/ املقامة 

عليك من قبل: إبراهيم اخلطيب بن محمود

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                          

بالغ رقم /927/ لعام 2022

على السيد: ماهر احلامد بن محمد خير

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /4736/ املقامة 

عليك من قبل: ربا الزهرة بنت محمد

بطلب: تثبيت طالق  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /3214/ لعام 2022

على السيد:  محمد األحمد بن جاسم  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1505/ املقامة 

عليك من قبل: حسن أحمد بن فتاح

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                    

بالغ رقم /3320/ لعام 2022م

على السيد: محمد احملمد بن جمعة  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1485/ املقامة 

عليك من قبل: محمد راضي العلي بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /884/ لعام 2022

على السيد:  محمد حسن بن محمود  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /5164/ املقامة 

عليك من قبل: خلود حسن بنت مصطفى

بطلب: تثبيت طالق  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                         

بالغ رقم /1636/ لعام 2022م

على السيد: محمد طش بن رسالن

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1309/ املقامة 

عليك من قبل: حسن محمود بن عبد الكرمي

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3271/ لعام 2022م

على السيد: محمود جميل حسن  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1861/ املقامة 

عليك من قبل: رياض احملمد اجلمعة بن 

محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3306/ لعام 2022

على السيد: محمود علوش بن محمد علي  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1881/ املقامة 

عليك من قبل: عمر مصيني بن وليد وليد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /898/ لعام 2022

على السيد: مدين اجلاسم بن عجاج

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /4823/ املقامة 

عليك من قبل: هالله احلسن بنت علي

بطلب: تفريق  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                          

بالغ رقم /1950/ لعام 2022م

على السيد: نادر حاج محمد بن أحمد

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة 1 الواقع في 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1257/ املقامة 

عليك من قبل: إبراهيم بوزان بن حمو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                           

بالغ رقم /3233/ لعام 2022م

على السيد: يوسف عليوي بن عكلة  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج ديوان غرفة1 2022/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /1815/ املقامة 

عليك من قبل: غازي مصطفى بن جمعة

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

إعالنــــاتاملــــرأة 211

دت رئيسة هيئة المرأة في إقليم عفرين، أن حاالت العنف الممارسة ضد المرأة في المناطق المحتلة، تزايدت مع االحتالل، 
َ

الشهباء/ فريدة عمر-أك
فيما أوضحت: الضمانة الوحيدة إلنهاء العنف الممارس، تكون بإنهاء االحتالل وخالص المنطقة من مرتزقته، وبعودة المهجرين إلى أراضيهم.

زلوخ رشيد: زوال العنف الممارس في المناطق المحتلة متوقف على وجود المحتل التركي

نساء جل آغا: إرهاب تركيا مستمر والصمت الدولي الداعم األول له

نجالء الشيخ نجودة فارس
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في  التركي  العدو  به  يقوم  ما  إن 
على  صارخ  اعتداء  األيام  هذه 
أمام  وقيامه  آفا،  روج  في  اآلمن  شعبنا 
جميعاً،  العالم  دول  ومسمع  مرأى 
احلربية  والطائرات  اجلوية،  بالغارات 
في  والقرى  املدن  ويستهدف  واملسيرات، 
ألننا  رسمي،  اعتداء  ذلك  احلبيب،  وطننا 
نهدد  ولم  باألسلحة،  تركيا  نهاجم  لم 
أمنها، يقول اهلل سبحانه وتعالى: »إن 
اهلل ال يحب املعتدين«، ويقول أيضاً: »ال 
علمت  لقد  الظاملني«،  على  إال  عدوان 
قضية  أصحاب  إننا  واحلكومات  الدول 
قال  ندافع عنها، ومن حقنا كما  عادلة، 
اعتدى  »فمن  وتعالى:  سبحانه  اهلل 
اعتدى  ما  مبثل  عليه  فاعتدوا  عليكم 
عن  نبحث  دائماً  ذلك  ومع  عليكم«، 
وويالتها  احلروب  لنتجنب  السالم،  سبل 
ومآسيها، ألن اهلل سبحانه وتعالى يأمرنا 
فاجنح  للسلم  جنحوا  »وإن  بقوله: 
العدو  هذا  فإن  اهلل«،  على  وتوكل  لها 
القانونية  احلدود  تخطى  قد  الغاشم 
اهلل  قال  ما  مثل  وأصبح  والشرعية، 
يتعدى  »ومن  فيهم:  وتعالى  سبحانه 
حدود اهلل فأولئك هم اخلاسرون«، سوف 
تخسر تركيا في هذه املعارك؛ ألنها ظاملة 
ومعتدية، وليس لها أي حق في الهجوم 
على أراضينا ووطننا وشعبنا، ومن واجبنا 
االعتداء  ورد  وطننا،  عن  الدفاع  جميعاً 
والسالح،  بالكلمة  ولو  منلك،  ما  بكل 
والشباب،  الشابات  من  منلك  ما  وكل 
الذين ال يقبلون الظلم واالعتداء، وسوف 
اهلل  ألن  اهلل،  بإذن  حليفنا  النصر  يكون 
وتعالى:  يقول اهلل سبحانه  معنا حيث 
»إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهلل معنا« 
بجنود  وأيده  عليه،  سكينته  اهلل  فأنزل 
كفروا  الذين  كلمه  وجعل  تروها،  لم 
السفلى، وكلمه اهلل هي العليا، وسوف 

نكون نحن املنتصرين.

،،

االعتداء في نظر 
اإلسالم

محمد 
القادري

الدين والحياة

عليها الممارس  للعنف  الرياضّية  باإلنجازات  المرأة  تصدت 

قامشلو في  المدارس  بطوالت  انطالق  مع  كبير  تنظيمي  سوء 

وبعد انطالق ثورة روج آفا في عام 2012، 
وكانت الريادة فيها للمرأة تغيرت احلالة 
الرياضية في املنطقة، وحتققت إجنازات 
النساء  جهود  تضافر  بفضل  كبيرة 
ومقاومتهن للعادات والتقاليد البالية 
التي كانت حترمهن ممارستهن للرياضة، 
واإلرادة  القدرة  ميتلكن  أنهن  وأثبنت 
لتغيير واقعهن مهما كلفهن ذلك من 

ثمن.

ولكن بنفس الوقت برزت لوحات جميلة 
من  العديد  في  املنطقة  رياضة  في 
األلعاب من خالل تشارك املرأة والرجل 
تشكيل  في  البعض  بعضهم  جلانب 
وإدارتها، ووصل ذلك إلى حد أن  الفرق 
يقمن الفتيات بالتحكيم في بطوالت 
والكيك  التايكواندو  مثل  للشباب 

بوكسينغ والكاراتيه والطاولة وإلخ...

ملناهضة  الدولي  اليوم  اقتراب  ومع 
 25 يصادف  والذي  املرأة  ضد  العنف 
الثاني من كل عام،  من شهر تشرين 
الرياضية  املرأة  بأن  القول  نستطيع 
املصاعب  من  الكثير  مبواجهة  قامت 
خالل مسيرتها الرياضية، ولكن بسبب 
عدم االستسالم فقد حققت الكثير 
من الفتيات أهدافهن واستطعن دخول 

املعترك الرياضي من أوسع أبوابه.

وتصدت الفتاة الرياضية لكافة أنواع 
مع  واإللكتروني  اللفظي  العنف 
دخولها للمعترك الرياضي وخاصًة في 
لعبة كرة القدم، فقد تعرضت للكثير 
من التنمر والسخرية، ولكن الفتاة في 
كبيرة،  إجنازات  حققت  اجلزيرة  إقليم 
عام  في  بالبطوالت  باملشاركة  بدأت 
2017 على املالعب املغطاة الصغيرة 
»سداسيات« وفي موسم 2020ـ  2021، 
انتقلت للعب على املالعب املكشوفة 
في  ذلك  وكان  العبة   11 بـ  الكبيرة 
الدوري األول بإقليم اجلزيرة وفي كامل 
شمال وشرق سوريا، وحققت سيدات 
األسايش اللقب، وعلى مستوى سوريا 
حققت العبات من أندية إقليم اجلزيرة 
الدوري  لقب  عامودا  سيدات  باسم 
السوري بكرة القدم ألندية السيدات 
وباسم   ،2020 ـ   2019 للموسم 
سيدات اخلابور للموسم 2020ـ  2021، 
وانضمت مؤخراً أربع العبات من أندية 
اإلقليم لتمثيل املنتخب السوري دولياً 
القدم  لكرة  آسيا  غرب  بطولة  في 
لبنان،  في  أُقيمت  والتي  للشابات 
البطولة  في  الثاني  املركز  وحققنَ 
وآهني  آية  والالعبات هن: الشقيقتان 

صديق، ودلناي اسماعيل وسيانت عمر.

التايكواندو  لعبة  في  العبات  وتوِّجت 
من فرق مدرسة منور التايكواندو الدولية 
في  امللونة  بامليداليات  احلسكة  في 
األردن وتركيا والعديد من الدول األخرى، 
وحصلن على أحزمة دولية للعبة كما 
في  يوسف  شيالن  الالعبة  حققت 
من  العديد  بوكسينغ  الكيك  لعبة 
امليداليات على مستوى الوطن العربي، 

وصل  بينما 
ى  صد

»بدي  فريق 
بسكليت« بقيادة مدربة الفريق ميديا 
غامن إلى اإلعالم العاملي، وأطلقت ميديا 
الدولي  غامن في يوم مناهضة العنف 
مبادرتها،   2020 عام  في  املرأة  ضد 
وشكلت بعدها فريق للدراجات الهوائية 

ت  ا للسيد
األول  وكان 
في  نوعه  من 
وشرق  شمال 

سوريا.

جنمات  من  الكثير 
اجلزيرة  إقليم  في  الرياضة 
بإجنازاتهن يُعّبرن عن تصديهن للعنف 
الهامة  القضية  ولكن  ومناهضته 
الدعم  غياب  وهي  ذكرها  بد  ال  والتي 
االحتاد  قبل  من  املطلوبني  واالهتمام 

للرياضة  اجلزيرة  إقليم  في  الرياضي 
بطوالت  غياب  هناك  ألن  األنثوية، 
السلة  كرة  مثل  األلعاب  من  للعديد 
لها  تُقام  األلعاب  وباقي  والطائرة 
وهي  فقط،  واحدة  بطولة  العام  في 
املواهب  وتنمية  لتطوير  تكفي  ال 
املتواجدة في  املنطقة، لذلك ينبغي 
وضع خطة استراتيجية جديدة تعمل 
والبداية  األنثوية  املواهب  تنمية  على 
الفردية  لأللعاب  العمرية  الفئات  من 

واجلماعية كافة.

الرياضة  مازالت  ـ  / قامشلو  روناهي 
احلقيقي  االهتمام  خارج  املدرسية 
اجلهات  قبل  من  قامشلو  مدينة  في 
خالل  من  جلّياً  ذلك  وظهر  املعنية، 
القوى وصوالً  املدارس أللعاب  بطوالت 
النطالق بطوالت كرة القدم للمرحلتني 

اإلعدادية والثانوية مؤخراً.

وتعود  هامة  الرياضة  حصة  وتعتبر 
والطالب  للطالبات  الكبيرة  بالفائدة 
واخلاليا  اجلسم  وتُنّشط  املدارس،  في 
الدماغية، ولكن في مدارس قامشلو 
مازالت هذه احلصة لم تتلقَ االهتمام 
احلقيقي، وعلى نفس احلال البطوالت 
املدرسية التي تقام للعديد من األلعاب 
سوء  خالل  من  تعاني  فهي  سنوياً، 
قضية  في  وخاصًة  كبير  تنظيمي 

اللباس واملستلزمات.

شهر  من  العشرين  في  وانطلقت 
املدارس  بطوالت  اجلاري  الثاني  تشرين 
لكرة  والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتني 
القدم للذكور، وذلك على أرضية ملعب 
الشهيد هيثم كجو بقامشلو، ولكن 
الالعبني  مشاهدة  مؤلم  أمر  كان 
يلعبون املباراة بدون لباس موحد، فكل 
بلباس مختلف عن  يلعب  العب كان 
تدارك  ومت  الفريق!،  نفس  في  زميله 
املوقف فيما بعد بجلب قمصان لعب 

للفرق علماً أن هذا األمر كان يتطلب أن 
يتم قبل انطالق البطولة.

ورغم أن الرياضة املدرسية ذات أهمية 
كبيرة للطالب، وتعتبر منتخباتها النواة 
األساسية للفرق واألندية باملنطقة، إال 
وال  مازالت مهمشة  الرياضة  هذه  أن 
تتلقى الدعم واالهتمام املطلوبني من 

اجلهات املعنية حتى اآلن.

في  عام  بشكٍل  املدارس  وتفتقر 
الرياضية  املستلزمات  إلى  قامشلو 
الالزمة للطالب مثل كرات كرة القدم 
والطائرة،  السلة  ومالعب  وكرات 
وأدوات  الطاولة  كرة  للعبة  وطاوالت 

للعبة الشطرجن ومستلزمات األلعاب 
األخرى مثل القرص والكرة احلديدية.

شهر  من  عشر  السادس  في  وأُقيم 
تشرين األول املاضي على مضمار ملعب 
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، 
 18 مبشاركة  القوى  ألعاب  بطولة 
مدرسة للمرحلتني اإلعدادية والثانوية 

لإلناث والذكور في مدينة قامشلو.

البطولة تضمنت سباقات جري لـ 100 
متر + 200 متر + 400 متر + 4×100 تتبع.

الوثب الطويل  إلى بطولتي  باإلضافة 
ورمي الكرة احلديدية.

من  وخلت  لساعات  دامت  البطولة 
تعاون  عدم  بسبب  الناجح  التنظيم 
املشرفني  مع  واملعلمني  املعلمات 
على البطولة من قبل مديرية التربية 
اجلزيرة  بإقليم  الذاتية  لإلدارة  التابعة 

في قامشلو.

حيث  واضحاً  التنظيمي  اخللل  وكان 
الطويل  الوثب  بطولة  افتقدت 
للمشاركات  القفزة  مقياس  إلى 
بحسب  تسجل  وكانت  واملشاركني، 
تراقب  كانت  التي  املعلمة  تخمني 

قفازاتهم؟.

بأن  واضحة  السباقات  كانت  كما 
جاهزين،  غير  واملشاركني  املشاركات 
ال  فيها  يتسابقون  من  أغلب  وكانت 
النهاية بسبب ضعف  يكملون حتى 
اإلكمال،  على  القدرة  وعدم  اللياقة 
على  طالبة  سقوط  لدرجة  ووصلت 
عدم  ظل  في  عليها  وأُغمي  األرض 
األحمر  الهالل  من  طبي  كادر  وجود 
الكردي أو جهة طبية أخرى كمرافقة 
خاصًة  يجوز  ال  األمر  هذا  للبطولة، 
ال  إصابة خطيرة  أي  في حال حصول 
سمح اهلل بني املشاركات واملشاركني، 
على  كبيراً  خطراً  ذلك  سيشكل 

حياتهم.

تأمني  عن  التغاضي  استمرار  أن 

مستلزمات املدارس للتجهيز للحصة 
والبطوالت الرياضية هو بغير مكانه، 
وسوف يطيل ويعيق تطور واقع رياضة 
نواة  ذكرنا  كما  تعتبر  والتي  املدارس 
وعقله،  اإلنسان  لصحة  أساسية 
ونواة لتكوين العبات والعبني يلتحقون 

باألندية فيما بعد.

وفي بطوالت العام املاضي واألعوام التي 
قبلها ملسنا نفس املشاكل واملعاناة، 
للفرق  موحد  لباس  توفر  عدم  من 
طبعاً  لإلناث،  وال  للذكور  ال  املدرسية 
املدارس  كل  ليست  بأنه  التنويه  مع 
كانت كذلك، ولكن الغالبية منها ال 
تبلس لباس موحد في البطوالت ومن 
هذا املنطلق يُتطلب من اجلهات املعنية 
الالعبات  تظهر  حتى  يلزم  ما  توفير 
البطوالت مبنظر  الالعبون في  ويظهر 
أهمية  مبدى  ويليق  وجميل،  حضاري 
وخاصًة  اإلنسان  حياة  في  الرياضة 

الطالب في املدارس.

عفرين املدينة الصغيرة اجلميلة، التي 
أصبحت مع ثورة روج آفا، منوذجاً صغيراً 
والتعايش  الدميقراطي  للمشروع 
املشترك، واحلفاظ على الثقافة واللغة 
أهم مكتسباتها  إحدى  وكانت  واألم، 
األم،  باللغة  والتعلم  املدارس  افتتاح 
فيان  الشهيدة  معهد  افتتاح  وأبرزها 
واملتنوعة،  املتعددة  بفروعها  أمارا 
وبعدها مت افتتاح أول جامعة في روج 
قيام  مع  لكن  عفرين،  مدينة  في  آفا 
دولة احملتل التركي باحتالل عفرين في 
العام 2018، ُحِرم اآلالف من الطلبة من 
مدارسهم، وظروف التهجير القسري 
في مقاطعة الشهباء لم يكن يسمح 

الفرص،  وإتاحة  البديل  بخلق  بدايًة 
االستسالم،  يعرف  ال  شعٌب  لكنهم 
الثلج، كلما اشَتد  فهم أشبه بزهرة 
بها أحوال الطقس ازدادت رونقاً وجماالً، 
عفرين،  أهالي  مقاومة  هي  وهكذا 
ومعتقل  للتعذيب  مكاناً  ليحَولوا 
واملعرفة  للعلم  منبع  إلى  لداعش، 

لتخريج أجياٍل متعلمني ومثقفني.

حتقيق لطموحات الطلبة في ظل 
التهجير

وإلى ذلك، التقت صحيفتنا »روناهي«، 
فيان  الشهيدة  معهد  في  اإلداري 
عثمان«،  »محمد  الشهباء  في  أمارا 
أهمية  حول  حديثه  استهل  والذي 
أمارا  فيان  الشهيدة  معهد  افتتاح 
في الشهباء:« معهد الشهيدة فيان 
أمارا، مت افتتاحه في مقاطعة عفرين 
عام 2014، ليأتي بعده افتتاح جامعة 

لإلدارة  هامة  خطوة  فكانت  آفا،  روج 
الذاتية آنذاك، في التشجيع والتعلم 
على اللغة األم في هذه املراحل، والذي 
في  للطلبة  ملحوظاً  القى تشجيعاً 
في  واجلامعة  املعهد  ضمن  الدراسة 

العديد من الفروع الهامة واملتنوعة«.

استمرار  »ومع  حديثه:  عثمان  وتابع 
اآلالف  ُحِرم  لعفرين،  التركي  االحتالل 
القدرة  وعدم  التعَلم  من  الطلبة  من 
روج  جامعة  في  تعليمهم  إمتام  على 
آفا في إقليم اجلزيرة، وبالرغم من قلة 
متر  كانت  التي  والظروف،  اإلمكانات 
واحلصار،  القصف  من  املنطقة  بها 
على  والتعليم،  التربية  هيئة  قامت 
في  مجدداً  أمارا  فيان  معهد  افتتاح 
الشهباء عام 2019، حيث كان فرصًة 
أخرى للمئات من الطلبة، الذين ُحِرموا 
احلرب  ظروف  بسبب  التعليم  من 

والتهجير«.

                          
افتتاح فروع جديدة

وحول املعاناة والظروف، التي يواجهها 
التي  والفروع  املعهد،  في  اإلدارة 
ظل  »في  عثمان:  أضاف  تتضمنها، 
الصعبة  واألوضاع  التهجير  ظروف 
احمليطة بنا، كان افتتاح املعهد خطوة 
سياسات  على  ورداً  وإصراراً  هامة، 
العدو، التي تستهدف إرادتنا، إلى جانب 
هذا، فقد واجهنا بعض الصعوبات، من 
حيث العدد والكم في الكادر التدريسي 
أولوياتنا  كانت  لذلك  للمعهد، 
األساسية، العمل على إعداد وتأهيل 

العام  بدأ  بحيث  التدريسية،  الكوادر 
طالباً   75 ب  للمعهد  األول  الدراسي 
)معلم  هي  أقسام،  وأربعة  وطالبة، 
والكيمياء(،  الفيزياء  العلوم،  صف، 
الطلبة  من  دفعتني  تخريج  مت  فيما 
من املعهد على مدار األربعة أعوام من 
افتتاحه، بعدد 69 طالباً وطالبة، وأغلب 
الطلبة، الذين مت تخريجهم من املعهد، 
ملء  نحو  كخطوة  املدراس  إلى  ُفِرزوا 
الشواغر املوجود في السلك التعليمي، 
واالعتماد على النوع في االختيار، وبعد 
مرور العام من االفتتاح، مت إضافة فرعي 
وبالتنسيق  الكردية،  واللغة  األدب 
مع هيئة الصحة، مت فتح فرع املعهد 
الصحي أيضاً، فيما ُفتِح في هذا العام 

فرعا احلاسوب، والترجمة االنكليزية«.

إصرارٌ وتغلٌب على العوائق

الشهيدة  معهد  في  اإلداري  ونَوه 
تأثير  »محمد عثمان« على  أمارا،  فيان 
احلصار والقصف: »إَن موضوع احلصار 
وإمنا  املعهد،  يؤثر فقط على طلبة  ال 
عام،  بشكل  التعليمي  القطاع  على 
واملستلزمات،  االحتياجات  تأمني  في 
وحتى صعوبة طباعة الكتب، وبالرغم 
على  املستمر  التركي  القصف  من 
املنطقة، فأغلب طالبنا يأتون يومياً من 
)قرى تل رفعت وشيراوا(، وهذه القرى 
القصف،  إلى  يومي  بشكل  تتعرض 
فيما يضطرون إلى الغياب عن الدوام 
لهذا السبب أحياناً، بشكل عام هناك 
دائماً  اإلصرار  لكن  جدية،  صعوبات 
فنحن  والعوائق،  املعاناة  على  يتغلب 
كإدارة فيان أمارا نحاول تقدمي األفضل، 
في  ومساعي  هامة  خطوات  وهناك 
تطوير التعليم ومحاوالت فتح أقسام 
أخرى، والتواصل مع منسقية اجلامعات 
توحيد  إلمكانية  متواصل،  بشكل 
لتنوير  جد  بكل  وسنعمل  املنهاج، 
مستقبٍل أفضل ألجيالنا، وكلنا إميان 

بإصرارنا وبعزميتنا«.

حماية اللغة األم

األدب  قسم  في  الطالبة  عبرت  فيما 
واللغة الكردية، »زيالن بازيكو« عن فخرها 
وسعادتها في افتتاح املعهد في ظل 

قامشلو / جوان محمد ـ حققت المرأة الرياضية في إقليم الجزيرة وفي بعض المناطق بشمال وشرق سوريا الكثير من اإلنجازات المحلية والدولية، 
ِبر ذلك رسالة وداللة واضحة بأنها استطاعت التصدي للعنف بأشكاله كافة، والذي كان ُيمارس عليها منذ زمن بعيد.

ُ
واعت

الشهباء/ فريدة عمرـ افتتحت لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي بإقليم عفرين معهد "الشهيدة فيان أمارا" 
بمقاطعة الشهباء؛ ليتلقى الطلبة تعليمهم بلغتهم األم، والذي يضم خمسة فروع، وذلك للتأكيد على إصرارهم 

على المقاومة بالتمسك بلغتهم، والتغلب على العوائق، وظروف التهجير القسري.

من سجٍن لألطفال إلى صرٍح علمي ينير 
يق األجيال طر

محمد عثمان زيالن بازيكو

ظروف التهجير، مؤكدةً إصرارها على 
التعلم وحماية اللغة األم: »إنَه لفخر 
لنا بالتعلم باللغة األم، وحماية لغتنا 
فاآلالف  والصهر،  اإلبادة  من  وثقافتنا 
لنعيش  األبطال قدموا تضحياٍت  من 
ونتعلم  نتحدث  وأن  بكرامتنا،  اليوم 
بلغتنا على هذه األرض املقدسة، لنكن 
الئقني بذلك، ونحمي مكتسبات أرضنا 

وثورتنا، ولنبني مجتمعاً دميقراطياً«.

أمارا  فيان  الشهيدة  معهد  أن،  علماً 
طالباً   180 احلالي  العام  في  يضم 

وطالبة، و20 معلماً ومعلمة.

األحداث،  مدرسة  أن  بالذكر،  واجلدير 
التي تضم »مدرسة ابتدائية وإعدادية 
إحدى  في  اليوم  احتضنت  وثانوية« 
كان  والذي  أمارا،  فيان  معهد  زواياها 
عبارة عن سجن لألطفال إبان سيطرة 
الحقاً  حتول  فيما  دمشق،  حكومة 
اعتقال  وأماكن  عسكرية،  ملقرات 
داعش،  ومرتزقة  املسلحة  للفصائل 
ليأتي أهالي عفرين، ويبنون فيه صرحاً 
القادمة،  األجيال  طريق  ينير  علمياً 
الشعب  هذا  »إن  للعالم:  رسالة  في 
املوت حياة،  متاماً، يصنع من  مختلف 

لذا ال يصعب عليه حترير أرضه«.
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أنباء  لوكالة  حديث  في  خليل  ولفت 
العدالة  حزب  حكومة  إن  إلى  الفرات 
تريد  القومية  احلركة  والتنمية وحزب 
تتمكن  لكي  السوريّة  األزمة  إطالة 
البقاء في السلطة ولكي تُظِهر  من 
كبيراً  انتصاراً  حققت  بأنها  للجميع 
وتريد خداع الرأي العام في تركيا والرأي 

العام في اخلارج.

وقال خليل: »استخدمت دولة االحتالل 
التركي ما يقارب من 50 طائرة حربية 
وأنواع مختلفة من األسلحة باإلضافة 

إلى الطائرات املذخرة بدون طيار، وكان 
القصف على مخازن احلبوب ومحطة 
كلها  أن  أي  واملستشفيات،  الكهرباء 
مناطق مدنية، وهذا يُظهر حقيقتهم«

هذه  في  املتعاونني  عن  خليل  وحتدث 
الهجمات، قائالً: »هناك حقيقة ظاهرة 
التركي  االحتالل  لدولة  ميكن  ال  اآلن، 
دون  سوريا  وشرق  شمال  مهاجمة 
الدولية  القوى  موافقة  على  احلصول 
التي لها نفوذ على سوريا، ونحن نعلم 
أنه حتى يقولون لهم »نحن موافقني« 

ال يستطيعون فعل ذلك، وهذا جانب 
من املوضوع، أما اجلانب الثاني فقد مت 
والصواريخ  اإلعالم،  وسائل  عبر  نشره 
من  ُصنعت  والتي  اسُتخِدمت  التي 
املتحدة  والواليات  الناتو  حلف  قبل 
التي  والصواريخ  الطائرات  إن  كما   ،
وهذا  لهم،  أيضاً  هي  يستخدمونها 
يدل على أن هذه القوى لم متنع دولة 
االحتالل التركي، بل على العكس من 
ذلك، أفسحت اجملال أمامهم والتزمت 
الصمت حيال هذه الهجمات، وبهذه 

في  متعاونة   بأنها  نفهم  الطريقة 
الهجمات على منطقتنا ».

حديثه:«  نهاية  في  خليل  آلدار  وقال 
سيكون  آفا  روج  في  انتصار  ق  ُحقِّ إذا 
حصلت  وإذا  شخص،  لكل  انتصار 

الهزمية فستكون هزمية كل شخص، 
القوى  تتبنى  أن  يجب  السبب  ولهذا 
الكردستانية هذه املكتسبات بكل ما 

لديها من قوة املقاومة ».

ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عني 
جدَّد أهالي كري سبي تأكيدهم على 
مواصلة املقاومة والنضال بوجه عدوان 
الدولة التركية الفاشية على مقاطعة 
وشرق  شمال  ومناطق  سبي  كري 
سوريا، ومساندة مقاومة قوات سوريا 
بكل  عنهم  تدافع  التي  الدميقراطية 

قوة وبسالة.

سبي  كري  مهجري  من  املئات  وخرج 
وكري سبي/ تل  وناحية عني عيسى 
الثاني  تشرين   21 االثنني  يوم  أبيض 
باالعتداءات  تنديداً  مسيرة  في  اجلاري 
شمال  مناطق  على  األخيرة  التركية 
الدولي  اجملتمع  وطالبوا  سوريا،  وشرق 
والدول صاحبة التأثير بالضغط على 
من  إلخراجها  احملتلة  التركية  الدولة 
كما  احتلتها،  التي  السورية  األراضي 
بشكٍل  ترتكبها  التي  اجلرائم  وأدانوا 
القصف  أو  القصف اجلوي  يومي عبر 
شمال  مناطق  كامل  على  باملدفعية 

  . وشرق سوريا

صحيفتنا«  أجرت  الصدد  وبهذا 
مقاطعة  أهالي  مع  لقاءات  روناهي« 
يقول  حيث  سبي،  /كري  أبيض  تل 
أهالي  )من  الغني  عبد  دحام  املواطن 
التركية  الدولة  »تريد  عيسى(:  عني 
وعزميتنا  إرادتنا  من  تُضعف  أن  احملتلة 
وليمارسوا  ومناطقنا،  بيوتنا  لنترك 
علينا مخططاتهم اخلبيثة كما فعلوا 
عندما  كانيه،  وسري  سبي،  كري  في 
ممتلكاتهم  وسلبوا  أهلها،  هّجروا 
وأراضيهم، وليطلقوا املرتزقة التابعني 
والقتل  التخويف  ليمارسوا  لهم 

واالنتهاكات بحق أهالينا وشعوبنا.

الهجمات،  هذه  على  نسكت  لن 
الباسلة  قواتنا  مع  ونقف  وسندافع 
أخر  حتى  الدميقراطية  سوريا  قوات 

رمق«.

العواد  عبد  املواطن  أشاد  فيما 
باملشاركة الشعبية الواسعة ألهالي 
»حقيقة  قائالً:  سبي  كري  مقاطعة 
هذه احلشود الشعبية التي جاءت من 
كلِّ حدٍب وصوب بالتزامن مع هجمات 
احملتل تُثلج الصدر، وتؤكد على أن كافة 
مقاومة  تساند  السورية  الشعوب 
الهجمة  بوجه  السورية  الشعوب 
واحداً  صفاً  وتقف  اجلديدة،  التركية 
والعدوان  التركية،  الهمجية  بوجه 
األراضي  من  بقعة  أي  على  التركي 

السورية«.

املقاومة  بنهج  »سنستمر  وأردف 
بشرية  كدروع  والوقوف  والنضال، 
للدولة  جديد  عدواني  عمل  أي  بوجه 
التركية احملتلة، ومتمسكون بأراضينا 
ومقاومتنا مهما حصل، وهذا ما فعلته 
الدولة التركية في كافة املناطق التي 
احتلتها، واخليار األول واألخير هو خيار 
والدولة  للمرتزقة  والتصدي  املقاومة 

التركية احملتلة«.

واإلدانات  املظاهرات  وتتواصل  هذا 
التركي  بالعدوان  املنددة  الشعبية 
الهمجي في عدة مدن بشمال وشرق 
الهمجي  التصعيد  عقب  سوريا، 
بالقذائف  املتواصل  والقصف 
من  واخلفيفة  املتوسطة  واألسلحة 
قبل  اجليش التركي احملتل، والذي خّلف 
عدداً من الشهداء واجلرحى خالل األيام 

األخيرة.

مركز األخبارـ هاجم االحتالل التركي 
منذ  مرة   78 وقراها  كوباني  مدينة 
باستخدام  وذلك  اجلاري،  العام  مطلع 
جميع أنواع األسلحة مبا فيها الطائرات 
احلربّية واملُسّيرة، ما أدى إلى استشهاد 

وإصابة العشرات من املواطنني.

وكالة  عليها  أرقام حصلت  وبحسب 
هاوار، فإن االحتالل التركي هاجم مدينة 
كوباني وقراها 78 مرة منذ مطلع العام 
اإلحصائية  إعداد  حلظة  وحتى  اجلاري 

في الـ 21 من تشرين الثاني اجلاري.

وأدت هذه الهجمات إلى استشهاد 15 
مواطناً وجرح 32 آخرين من بينهم 13 

طفل ومن بينهم الطفل عبدو حنيفي 
قرموغ،  قرية  في  ساقه  بُتِرت  الذي 
وفقدان 17 عسكرياً من قوات حكومة 

دمشق وإصابة 8 آخرين.

وإلى جانب املقاتالت احلربية واملُسّيرات 
استخدمت تركيا في هجماتها أيضاً 
الهاون  ومدافع  الثقيلة  املدفعية 

والرشاشات الثقيلة.

القرى التي استهدفها االحتالل التركي 
منذ مطلع العام اجلاري هي القرى )قره 
مدينة  شرق  خرابيسان،  كوران،  موغ، 
بوبان،  سفتك،  زورافا،  وقرى  كوباني، 
جارقلي،  آشمة،  كورعلي،  سيلم، 

زورمغار،  جلوغلي،  زيارة،  البياضية، 
مزرعة أحمد منير، شيوخ فوقاني غرب 
مدينة كوباني(، إضافة إلى استهداف 
نور  وتلة مشته  مركز مدينة كوباني 

بشكٍل متكرر.

وكانت آخر عملية استهداف قد جرت 
خالل يومي 19 و20 من الشهر اجلاري، 
احلربية  الطائرات  استهدفت  عندما 
وأطرافها  كوباني  مدينة  التركية 
إضافة إلى قصف قرى زورمغار وجارقلي 
وزيارة وآشمة والشيوخ فوقاني ما أدى 
بينهم  املواطنني  من  عدد  إصابة  إلى 
مراسل فضائية STÊRK TV محمد 

جرادة.

إقليمية  قوى  عّبرت  األخبارـ  مركز 
الهجمات  من  مواقفها  عن  وغربية 
وشرق  شمال  على  األخيرة  التركية 
سوريا التي بدأت في الـ 20 من تشرين 

الثاني اجلاري.

عن  املتحدة  الواليات  أعربت  حيث 
معارضتها ألي عمل عسكري، يزعزع 
وقال  سوريا،  في  الوضع  استقرار 
متحدث باسم وزارة اخلارجية األميركية، 
االثنني2022/11/21، إن الواليات املتحدة 
يزعزع  عسكري  عمل  أي  تعارض 
استقرار الوضع في سوريا، مضيفاً أن 
واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها 
الهجوم  هذا  مثل  تأثير  من  الشديدة 

على هدف محاربة داعش.

ومن جهتها أعربت فرنسا وعلى لسان 
كاثرين  الفرنسية،  اخلارجية  وزيرة 
عن  االثنني2022/11/21،  كولونا، 
»قلقها« إزاء الغارات اجلوية التي شنتها 

والعراق،  سوريا  في  مواقع  ضد  تركيا 
مناشدةً أنقرة »ضبط النفس«.

وقالت كاثرين على هامش مؤمتر دولي 
»لألسف، هذه ليست  لدعم مولدوفا 
املرة األولى التي نرى فيها تركيا تشن 

هجمات في دولة أجنبية«.

وأعلن املبعوث اخلاص للرئيس الروسي 
أن  الفرينتييف،  ألكسندر  سوريا  إلى 
إلى  األتراك  الشركاء  تدعو  »روسيا 
ضبط النفس ملنع املزيد من التصعيد 

في سوريا«.

العمل  مواصلة  ضرورة  على  وشدد 
بالتعاون مع كل األطراف املعنية حملاولة 

إيجاد حل سلمي للقضية الكردية.

املتحدث  نائب  حق  فرحان  قال  كما 
لألمم  العام  األمني  باسم  الرسمي 
املتحدة، عن استهداف تركيا لشمال 
العراق وسوريا: »يدعو األمني العام لألمم 
ممارسة  إلى  األطراف  جميع  املتحدة 

وجتنّب  النفس  ضبط  درجات  أقصى 
التصعيد اإلقليمي«.

وفي تغريدة عبر »تويتر«، قال بيدرسون 
لألمم  العام  األمني  »مخاوف«  يكرر  إنه 
على  وتأثيره  التصعيد  بشأن  املتحدة 
إلى  األطراف  جميع  داعياً  املدنيني، 
النفس،  »ممارسة أقصى درجات ضبط 
وقف  أنواع  مختلف  على  واحلفاظ 
واحترام  عليها،  املتفق  النار  إطالق 

سيادة سوريا وسالمتها اإلقليمية«.

األوروبي  البرملان  رئيسة  طالبت  كما 
أمام  لها  كلمة  في  ميتسوال  روبرتا 
البرملان أردوغان باحترام القانون الدولي 
بعد هجماته الوحشية على الكرد في 

سوريا والعراق.

تزيد  التصريحات في وقت  وتأتي هذه 
دولة االحتالل التركي من هجماته على 
مرتكبة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

أبشع اجملازر بحق أبناء املنطقة.

أحمد ديبو 

التملُّص  يعني  احلقيقة  لهذه  جتاوز  كل 
يؤدي  ما  احلاضرة؛  اللحظة  موجبات  من 
حكماً إلى وقوع املرء في العمى، وتأسيساً 
على ذلك تدرجت حركة الفن التشكيلي 
التجربة  من  سوريا،  وشرق  شمال  في 
العفوية الفردية في بداياتها، إلى الدراسة 
لتتألق  والعلمية،  األكادميية،  املنهجية 
خالل الفترة ما بني سبعينات وتسعينات 
القرن املاضي، حيث رفدت حركة اإلبداع 
الفني في عموم سوريا، بعشرات األسماء 
الواضحة  بصمتها  خّلدت  التي  املميزة، 
ورسومات فنانيها في ذاكرة جمهور الفن.

سنوات  خالل  تخبو  بدأت  احلركة  أن  إال 
جميل  هو  ما  كل  على  النظام  حرب 
خالل  يسطع  الوهج  ليعاود  البلد،  في 
السنوات األخيرة، بعد فترة هدوء نسبي، 
سابق  إلى  احلراك  وعودة  بالنهوض  آذناً 

عهده.

احلالي  القرن  بداية  في  نلحظ  نعد  لم 
فنية  مدارس  أو  مليول،  واضحة  سيطرة 
طاغية، كما كانت عليه مع املؤسسني 
أمثال: عمر حمدي، وصبري رفائيل، وحسن 
حفلت  ممن  وغيرهم  العساف،  حمدان 
بأعمالهم  العاملية  العروض  صاالت 

الفنية.

لقد كانت أعمالهم حركة فنية مجددة، 
هذه  لكن  املاضي،  مع  طالقها  أعلنت 
جتدّد  تعد  لم  القوية،  الفنية  التيارات 
على  تنتظم  الذي  النحو،  على  نفسها 

أساسه أوتار اخللق الفني.

الطاغية، صرنا  التيارات  دور  انحسار  مع 
نفتقر أيضاً إلى شخصيات فنية محورية 
كاسحة، فبات يحق لكل فنان بضعة أيام 
من الشهرة، قد تتمحور حول مشاركة 
تكرمي  حفلة  أو  هنا،  من  معرض  في 

جماعية من هناك.

زمننا  في  التشكيلي  العالم  يشهد 
وال  لها  عدّ  ال  وإرهاصات  نزعات،  احلاضر 
حصر، بعضها جدير باالهتمام، وبعضها 

اآلخر نافل ومهدد باألفول السريع.

الهم  حتمل  التي  والطموحات،  فاألفكار 
الفعل  من  يتجزأ  ال  كجزء  الثقافي 
التشكيلي املعاصر، تنتشر وتتوسع على 
حساب العملية اإلبداعية، لتصبح أحياناً 
فقدان  بفعل  مبهمة؛  مضامني  ذات 
فلسفية  نظرة  بني  الفاضح،  التوازن 
عملي  وموضوع  تضخيمها،  في  يبالغ 
نقل  عن  وعاجزاً  شأناً،  أقل  يصبح 

الرسالة املتوخاة.

الشباب  وخصوصاً  اليوم،  فنانو  يضع  ال 
منهم، هدفاً محدداً نصب أعينهم، بقدر 
بحثهم عن وجهة نظر معينة أو طريقة 
ال تؤدي حكماً إلى استنتاجات، بل تنتهي 
إلى مجموعة األسئلة تدور حول حقيقة 

مشوشة.

ال يقتصر هذا التوجه على شمال شرق 
صفة  ليأخذ  يتعداه  بل  فقط،  سوريا 
زاوية من  أنه يتمظهر في كل  عامة، إال 
العالم على نحو مختلف، تبعاً للظروف 

املوضوعية اخلاصة. 

وهو يبدو في بعض األحيان حامالً هموماً 
مشتركة، اجتماعية وثقافية في شكل 

على  دائماً  يكن  لم  لكنه  أساسات، 
مستوى املرحلة.

فاألزمة التي نعيشها اليوم على مختلف 
احلوادث،  فيها  تتشابك  والتي  الصعد، 
وتختلط التطورات، وتتوزع، حمتها األدوار 
حسب تركيبة فريدة ال تليق إال بعصور 
الفن  في  انعكاساتها  جتد  ال  ماضية، 
التشكيلي الفني بحيث ميكننا اإلشارة 
على  نفسها  تفرض  قوية  أعمال  إلى 

اجلميع.

ال  الشباب،  الفنانني  أغلب  أن  جند  بل 
االمتعاض،  من  حالة  سوى  يعكسون 
رمبا هذا االنعكاس مبرر؛ نظراً إلى نوعية 
من  تخلو  ال  التي  وتفاصيله،  الصراع 

القرف، واإلسفاف، والفئوية الضيقة.

لذلك؛ جند أن الفنان في شروط كهذه قد 
انصرف إلى الذاتي، وال تخرج موضوعاته 
على النمط األسلوبي، الذي راكمه خالل 

جتربته اخلاصة.

فيكون  احلدث  مع  املباشر  التعامل  أما 
يتخذ  وقد  األحيان،  غالب  في  ظرفياً 
أشكاالً تعبيرية مختلفة، ويعتمد تقنيات 
متنوعة، قد تكون الصورة الفوتوغرافية، 

أو الغرافيك من أبرزها.

اجملال،  هذا  في  العاملني  بعض  لكن 
الفنانني  من  ليسوا  ومعظمهم 
»الرسالة  عن  الباحثني  التشكيليني، 
االجتماعية أو السياسية«، بصرف النظر 

عن نبالة الهدف أو تفاهته، يقعون غالباً 
» البروباغاندا«، ما يجعل كل  في مطب 
منظور  من  إال  ممكنة  غير  نقدية  نظرة 
مختلف، أو متخلف، ال يتوافق مع طموح 

الناقد ومع نوعية املعاجلة.

تنّبه الفنانون، والعارفون منهم في شكل 
خاص، إلى هذه األمور، ليس هنا فحسب، 
بل في أماكن كثيرة من العالم، حيث كان 
الفكر النقدي حاضراً، أو كامناً في انتظار 
اللحظة املناسبة للظهور على السطح، 
وهذا ما نشهده في أيامنا هذه في أوروبا 

وباقي أنحاء العالم.

اإلبداعية،  العملية  انطالق  يؤدي  أن  البدّ 
األحكام  اندحار  الى  أيضاً،  والنقدية 
املسبقة املتجذرة في جملة من اجملتمعات، 
وأن يفضي إلى »حترير العقل« الذي طالب 

فيه إدوار سعيد.

في الوقت نفسه، ال ميكننا إال أن نأمل بفك 
االرتباط نهائياً، لو أمكن مع الوهم القدمي 
بوجود »فن عاملي« أو »ثقافة عاملية«؛ ما يوفر 
علينا مهمة اخللط القاسية بني شفافية 
ووضوح محمودين، ورتابة عقيمة تصيب 

عالم الفن وعالم السياسة.

وقد تطرح تساؤالً هنا: هل من املمكن، في 
زمننا احلاضر، إقامة معرض عاملي للفنون 

في روج آفا؟

اجلواب ليس شديد السهولة، إذ، نظراً إلى 
التنوع الهائل في املواقف، تصبح عملية 

االنسجام  عدم  لتفادي  العام،  التنسيق 
شبه  مسألة  اجملموعات،  بني  املفترض 
متثل  صورة  إبراز  أردنا  إذا  إال  مستحيلة، 

شكالً جديداً من أشكال االلتباس.

ولنختم  جانباً،  الكبيرة  األحالم   لنترك 
شمال  في  التشكيلية  احلركة  حول 
الصراع  ذاب  لقد  بالقول:  سوريا  شرق 
بني التجريد والتمثيل، فلم يعد أكثر من 
ذكرى مرحلة آفلة، إذ كما يقول كيرهارد 
حول  إال  تساؤل  هناك  يعد  لم  فينخ، 
وتدعيم  والتحليل،  النظر،  وجهة  حتديد 

األساسات.

)على الفن أن يصرخ( التي قالها لوكاس 
موزير في بداية القرن اخلامس عشر، تقال 

اليوم عبر وسائل التواصل االجتماعي.

في اختصار شديد، ميكننا القول، عبر هذه 
العقد  بداية  مع  إنه  السريعة،  النظرة 
أجوبة  ال جند  الثالثة،  األلفية  الثاني من 
قاطعة في مختلف اجملاالت عندنا... هذه 
األجوبة لم تكن موجودة يوماً في عالم 
الفن، وليس في األمر ما يدعو إلى العجب، 
وضرورياً  دوراً محفزاً  فالشك يلعب دوماً 

في عملية اخللق.

فنانو اليوم، املمثلون للجيل اجلديد، غير 
التاريخ،  يقوله  ما  لقبول  مستعدين 
والواقع من دون تفحصه في العمق، وكل 
تخط لهذه القاعدة يضع الفن في خانة 
ما  »السوق«،  مبتطلبات  ويلحق  اجلمود، 

يجعله عملية نافلة.

روناهي/قامشلو- تراتيل وداع، وآهات غربة، 
جرح  أنات  مع  ميتزج  الوجع،  من  والكثير 
موغل في األلم، حتملها أوراق ديوان »وداع 
عبد  والكاتب  للشاعر  األخير«  الناسك 
حملها  كلمات  ثالث  محمد،  الرحمن 
لها الشاعر الكثير من  العنوان؛ ورمبا حمَّ
املعاني، قاصداً في ذلك التلويح بعذابات 
ما فتأت حتاصر الشاعر وتلون األفق احمليط 
ومقصداً،  خالصاً  بالشعر  فيلوذ  به، 
رسالته  يوصل  لعله  لدنه،  من  ورسوالً 
املشبعة باأللم واحلنني والغربة لكل من 

يبحر عبر دفتي ديوانه.

أول كلماته، وداع، وما أكثر ما تتردد هذه 
يعيشها  يوميات  في  الفاجعة  الكلمة 
وداع  كثيرون،  يعيشها  وبات  الشاعر، 
بأثواب شتى وبهيئات متعددة، وداع يأتي 
لون  بألف  وقتالً،  وخصاماً  وهجرة،  موتاً 

ولون.

املنعزل،  الهارب  ذاك  الناسك،  وثانيها، 
الذي يحاول جاهداً العودة إلى نفسه، إلى 
حوله  ما  وكل  املفقودة،  البكر  طبيعته 

هالك وفقد وضياع.

الفصل  وأين  األخير،  كلماته،  وثالث   
قال  من  وأين  واآلالم،  املآسي  تلك  األخير 
»إن خير األمور في خواتيمها« وما لألخير 
من قدوم، وهل لأللم من آخر، آخر يسعى 

إليه، حتى لو كان آخر العمر.

الثاني  الشعري  الديوان  هو  الديوان،   
محمد  الرحمن  عبد  والكاتب  لإلعالمي 
بعد ديوانه الشعري األول، »عشق األزمنة 
الرابع  األدبي  العمل  وهو  املمنوعة«، 
املنشور له، وفيه قرابة ثالثني نصاً شعرياً 
النزوح  وآالم  الغربة  من  الكثير  يحمل 
والتهجير، والقتل على هامش احلياة، إنها 
مفردات احلياة اليومية، التي باتت تخيم 
على سوريا منذ عقد ونيف من السنني، 
من  ممتع  بأسلوب  جاء  الداخلي  السرد 
اللغة الشعرية السلسلة بصور إبداعية 
مبتكرة، حتمل الكثير من احلداثوية، وما 
تكثيفاً  بعدها من نصوص حتمل أحياناً 
بصور  تزدان  التي  الشعرية،  الصورة  في 
املبنى،  تنم عن شاعرية رصينة  ناطقة، 
تتنوع  نصوص  وفي  املعنى،  عميقة 
اجملتمعية،  والعاطفية  الوجدانية  بني 
جذابة،  صوراً  حتمل  الصادقة،  والوطنية 

التي  الداخلية،  والغربة  الوجع  رغم كم 
طغت على الديوان.

الرحمن  عبد  الشاعر  إن  يبدو  فنياً؛   
محمد، أراد أن يخرج الديوان بصورة فنية 
وثماني  الديوان في مائة  إذ جاء  متميزة، 
الوسط،  القطع  من  صفحة  عشرة 
جتمع مزايا فنية وأدبية متفردة، بدًءا من 
لوحة الغالف للفنانة التشكيلية العاملية 
وتصميم  السواس،  نضال  السورية 
الغالف خليل إبراهيم، والتقدمي والتدقيق 
احلميد  عبد  البحريني  لألديب  اللغوي 
الداخلي،  والتصميم  والتنضيد  القائد، 
الوهاب  عبد  والناقد  الكاتب  واملراجعة، 
بيراني، ودار األيقونة للترجمة والنشر، ومن 

مقتطفات الديوان:

» روح«
نثرُت ِجراحي

على املاِء

وأسرجُت الريَح

ألفالكي

طاَف امللُح

على مدائِن الوجِع

وأوغل في اجلُرح

وما كّفت

عن الطعِن سكاكيني

......
َمن سيغتاُل قامتنا

إذا عدنا إلى

دفء مواقدنا

إلى وطٍن

لم يبق لنا فيه

سوى أسماء تذكِّرنا

وأشالء من

اجلدراِن تبكينا

غنائم من الوهم

تقاسمنا والئمها

مع فتاِت مدائننا

إلى حيث منابعنا

إلى اإلنسان...

مات في ضمائرنا

ومن ذا سيسمعنا

ونحن نسردُ للريِح

حكايتنا

خيبتنا املائة بعد األلِف

وما نخفيه من أسرار

هزائمنا

........
كبرنا يا أمي

وباتت أكبر منا

خسائرنا

كبرنا كثيرًا

يا أمي

يوم أدرنا لك

الظهر....

وأبقيناِك 

أسماءً في دفاترنا«

مركز األخبارـ قال عضو لجنة الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي )PYD(، آلدار 
خليل، إن الصواريخ التي هاجمت بها دولة االحتالل التركي روج آفا، هي من صنع حلف 
متعاونة  عد 

ُ
ت بالهجوم  سمحت  التي  القوات  أن  إلى  وأشار  المتحدة،  والواليات  الناتو 

معهم في الهجوم.

 للفن التشكيلي في روج آفا، أن ينظم حركته 
ً
كان مقدرا

حسب الحقبة، التي يرى فيها الضوء، وأن يكون ذا ارتباط 
قريب أو بعيد، واضح أو خفي، حسب مشاكل تلك الحقبة.

يخ حلف الناتو آلدار خليل: دولة االحتالل التركي هاجمت روج آفا بصوار

دون إصرارهم على  األهالي ُيجدِّ
الُمقاومة بوجِه العدوان التركي

78 هجوماً لجيش االحتالل التركي على كوباني 
منذ بداية العام الجاري

مواقف إقليمية وغربية غير جادة في وقف 
يا العدوان التركي على شمال وشرق سور

الفن التشكيلي في روج آفا
األجوبة الصعبة

 »وداع الناسك األخير« الديوان الثاني للشاعر والكاتب عبد الرحمن محمد

حسن العسافعمر حمي -مالفا صبري روفائيل
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محمد اجلعابي 

تعدّد الوالءات واالنتهازية 
واملتاجرة بالشعب السوري

منذ اندالع األزمة السورية في 15 آذار 
رفضاً  األسد،  بشار  حكم  2015 ضد 
والديكتاتورية،  واالستغالل،  للقمع، 
نادى السوريون باحلرية، والكرامة، وعدم 
قبول الذل )الشعب السوري مابينذل(، 
وكان أسلوب تعاطي حكومة دمشق 
متوقعاً، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون 
وتشريداً  وتدميراً  قصفاً،  الفعل  ردة 
ملاليني السوريني، حتى وصل األمر إلى 
ذلك  ومتثل  احلمراء،  اخلطوط  جتاوز  حد 
ضد  الكيماوي  السالح  باستخدام 
للشعار،  عملياً  تطبيقاً  الشعب؛ 
أو  )األسد  املوالون  يردده  كان  الذي 
نحرق البلد(، هذا األسلوب في تعاطي 
دفع  املعارضني؛  مع  دمشق  حكومة 
تلك  عسكرة  إلى  سوريا  في  الوضع 
املعارضات  وظهور  االحتجاجات، 
معظمها  في  كانت  التي  املسلحة، 
األطراف  أجندات  وتنفذ  خارجياً  ممولة 

املمولة لها. 

العشرات  السوريّة  األزمة  أفرزت  وقد 
من الفصائل املسلحة، ذات التوجهات 
واملتناقضة،  اخملتلفة،  األيديولوجية 
منها السلفية، واجلهادية اإلسالمية، 
والسلطوية، والدميقراطية، والعلمانية، 
فكلها وقعت في فخ االرتزاق، واالرتهان 
للداعمني، ونتيجة لذلك التعدد، كان 
جسم  في  جمعهم  الصعب  من 
الشعب  وتطلعات  أحالم  ميثل  واحد 
السوري الذي كانت أبرز مطالبه احلرية، 
االجتماعية،  والعدالة  والدميقراطية، 
فلم تكن مطالبه بدولة إسالمية، وال 

سلفية جهادية.

وقد ساهمت الصراعات الداخلية بني 
الفصائل املسلحة في ضعف احلاضنة 
احملرك  هي  كانت  أن  فبعد  الشعبية، 
رهينة  أصبحت  والبوصلة،  األساس، 
الصراعات بني الفصائل املسلحة، التي 
لصراعاتها،  وقود  إلى  الشعب  حولت 
تلك  إضعاف  في  ساهم  هذا  كل 
احلاضنة الشعبية، فبدأ الصراع فيما 
السلطة،  على  صراٌع  هو  الذي  بينها 
وجمع املال، والسلب، والنهب، فتحولت 
تتحرك  للمرتزقة  فصائل  مجرد  إلى 
حسب توجيهات مموليهما، التي تكاد 

تنحصر حالياً بالطرف التركي، في ظل 
من  تتلقاه  كانت  الذي  الدعم،  تراجع 

باقي الدول الغربية واخلليجية.

النشطاء  بعض  يرددها  مقولة  هناك 
السوريني )نحن نحمل قضية ُمحقة، 
ولكن من يحملها سياسيون انتهازيون 
تعدد  جانب  فإلى  بها(،  يتاجرون 
العديد من  املسلحة هناك  الفصائل 
التوجهات  ذات  السياسية  التكتالت 
اخملتلفة، التي تدّعي متثيلها للشعب 
السوري، مثل )اجمللس الوطني السوري(، 
)هيئة  السوري(،  الوطني  )االئتالف 
إلى  باإلضافة  السورية(،  التفاوض 
السياسية،  الشخصيات  من  العديد 
فكلها تتبع جهات خارجية من حيث 
متويلها، وتعمل على تنفيذ أجنداتها، 
التي ال تخدم قضية الشعب السوري.

  

االحتجاجات في املناطق احملتلة 
ضد ممارسات الفصائل املسلحة

تشهد املناطق احملتلة من قبل الفصائل 
املسلحة املدعومة من قبل تركيا حالة 
سخط وتذمر من فساد تلك الفصائل، 
والسلم،  األمن،  وغياب  إدارتها،  وسوء 
وغياب سيادة القانون، هذا وتتستر تلك 
اخملدرات،  وجتار  اجملرمني،  على  الفصائل 
وعصابات اخلطف، وفي بعض األحيان 
يكون قادة تلك الفصائل هم من يديرون 
تلك العصابات، ويجبر االقتتال الدائم 
بني تلك الفصائل املدنيني األبرياء على 
املناطق،  تلك  بالهجرة خارج  التفكير 
للمدارس، خوفاً  أوالدهم  إرسال  وعدم 
تعيشها  التي  الفوضى  من  عليهم 

املناطق احملتلة.

شهر  في  الباب  مدينة  شهدت  فقد 
أيار املاضي موجة احتجاجات بعد قيام 
للفصائل  التابعة  احمللية  السلطات 
املسلحة باإلفراج عن متهم بارتكاب 
املدنيني  بحق  واغتصاب  قتل،  جرائم 
خالل فترة خدمته في قوات حكومة 
دمشق، ولقد أجبرت تلك االحتجاجات 
فرع  رئيس  إقالة  على  الفصائل  تلك 
الشرطة العسكرية في مدينة الباب 

وحتويل آخرين للقضاء.

في  احتجاجات  موجة  شهدت  كما 
10 تشرين األول احتجاجاً على الفلتان 
واخلطف،  القتل،  وعمليات  األمني، 
وانتشار اخملدرات في املناطق احملتلة من 
قبل الفصائل املسلحة املدعومة تركّياً، 
العسكرية  الشرطة  احملتجون  واتهم 
الوضع  ضبط  على  قدرتها  بعدم 
اخلطف،  عمليات  من  للحد  األمني 
الفصائل،  تلك  وفساد  واالغتياالت، 
وتلك االنتهاكات تشمل كافة املناطق 
الفرات(  )درع  الزيتون(  )غصن  احملتلة 
احملال  إغالق  االحتجاجات  وقد شملت 
التجارية، واإلضراب عن العمل، وإشعال 
من  وكان  الطرقات،  وإغالق  النيران، 

في  املسؤولني  حتميل  مطالبهم  أبرز 
عن  كاملة  املسؤولية  املناطق  تلك 
واالجتماعي،  األمني،  التدهور  ذلك 
واالقتصادي الذي تعيشه تلك املناطق.

وتعد سلطة القضاء والقانون في تلك 
سلطة  عليها  وتعلو  غائبة،  املناطق 
الفصائل املسلحة التي تقوم بإعاقة 
لإلفراج  والتدّخل  القضائية،  العملية 
وفي بعض  اخملدرات،  وجتار  اجملرمني،  عن 
األحيان تنفذ أحكامها امليدانية بدون 
مؤخراً  سجلت  وقد  للقضاء،  الرجوع 
حالة   12 فقط  احملتلة  املناطق  في 
والفاعلني مجهولني، ومت تنظيم  قتل 
وشروع  وخطف،  سرقة،  200حالة 
مخازن  من  العديد  وضبط  بالقتل، 
اخملدرات في ضل عجز األجهزة األمنية 

عن ضبط الفلتان احلاصل.     

اخلطف واالغتيال مهمة 
الفصائل املسلحة في املناطق 

احملتلة 

تنتشر عمليات اخلطف، والقتل بحق 
قبل  من  احملتلة  املناطق  في  املدنيني 
الفصائل املسلحة املدعومة من قبل 
للمدنيني  اخلطف  يتم  حيث  تركيا، 
ضعف  ظل  في  مالية،  فدية  مقابل 
التي  والقضائية  األمنية،  األجهزة 
للتغطية  يعد وجودها شكلي فقط 
شبكات  وتنشط  اجلرائم،  تلك  على 
ُمنظم،  بشكٍل  اخلطف  وعصابات 
الفصائل  احملليني  النشطاء  ويتهم 
املسلحة بالوقوف وراء تلك العمليات 
املناطق،  تلك  على  بحكم سيطرتها 
تلك  في  حواجزها  نقاط  وانتشار 
املناطق، وهذا يدل على مسؤوليتها عن 
تلك العمليات، وتعاونها مع عصابات 

اخلطف.

من  املالية  الفدية  قيمة  وتتراوح 
25ألف إلى120حسب مركز الشخص 
طبيب  اختطاف  مت  مثالً  اخملتطف، 
آغا،  خليل  يدعى  إدلب  في  نسائية 
وقد ُطِلب فدية له 120 ألف دوالر، وقد 

ُعرفت فيما بعد اجلهة اخلاطفة، وهي 
وتشمل  الشام،  حترير  لهيئة  تابعة 
العاديني،  املدنيني  اخلطف  عمليات 
اإلنسانية،  املنظمات  في  والعاملني 
اختطاف  مت  وقد  والنساء،  واألطباء، 
القاضي في شمال إدلب يدعى محمد 
نور حميدي، ولم يتم إطالق سراحه إال 
بعد دفع فدية مالية قدرها 70 ألف دوالر 
أميركي، كما قد تطال بعض العمليات 
عناصر سابقني في الفصائل املسلحة، 
السابق  القائد  اختطاف  عملية  مثل 
معمار،  زاهر  الشام  حترير  هيئة  في 
فقد طلب خاطفوه فدية له 200ألف 
دوالر مت تخفيضها بعد مفاوضات مع 

اخلاطفني إلى 80 ألف دوالر.

جميع  في  االختطاف  حاالت  وتنتشر 
الفصائل  قبل  من  احملتلة  املناطق 
إدلب،  ريف  مثل  تركيا  من  املدعومة 
كانيه،  وسري  حلب،  وريف  وعفرين، 
اتهمت  وقد  أبيض،  تل  سبي/  وكري 
منظمة العفو الدولية في تقرير لها 
للجيش  التابعة  املعارضة  فصائل 
جسيمة  انتهاكات  بارتكاب  الوطني 

حلقوق اإلنسان في عفرين.

إلى جانب ذلك تنتشر عمليات القتل، 
واالغتياالت بحق املدنيني، والناشطني، 
بعض  في  سابقني  أعضاء  وحتى 
الفصائل املسلحة كان آخرها عملية 
في  وزوجته  غنوم  أبو  محمد  اغتيال 
مدينة الباب بريف حلب، ولم ميِض أيام 
بعدها حتى مت اغتيال قيادي سابق في 
الرحمن  راضي عبد  احلر يدعى  اجليش 

النجار.

املناطق احملتلة تركّياً مالذاً آمناً 
خلاليا داعش

الشمال  في  احملتلة  املناطق  تُشكل 
وقادتها  داعش،  خلاليا  مالذاً  السوري 
املتبقني، والدليل على ذلك أن معظم 
داعش من  قادة  من مت تصفيتهم من 
تتزعمه  الذي  الدولي  التحالف  قبل 
الواليات املتحدة األميركية مت رصدهم، 
من  احملتلة  املناطق  في  واستهدافهم 
قبل اجليش الوطني، وهيئة حترير الشام 
)فرع القاعدة في سوريا(، مثل أبو بكر 
نهاية  تصفيته  متت  الذي  البغدادي 

عام 2019، وماهر العقال، وأبو إبراهيم 
القرشي الذي متت تصفيته بداية عام 
وقياداتها  داعش  عناصر  ويعد   ،2022
تلك املناطق مناسبة جداً لتواجدهم، 
وتَخفيهم في ظل الفلتان األمني في 
املناطق، وغياب سلطة واضحة،  تلك 
استخباري  جاهز  وغياب  ومعلومة 
ناحية  ومن  املناطق،  لتلك  موحد 
التركي  للنفوذ  خاضعة  فهي  أخرى 
ميدهم  الذي  لهم  واملمول  الداعم 
واملعلومات  اللوجستية،  باملساعدات 
االستخبارية، وتقدمي اخلدمات الطبية 
لعناصر التنظيم في املشافي التركية، 
تركيا  بني  العناصر  تنّقل  وسهولة 
واملناطق احملتلة، ذلك بسبب أن تركيا ال 
تعد داعش خطراً إرهابياً يهدد أمنها، وال 
تعد مسألة محاربته أولوية بالنسبة 
لها، بل بالعكس تستخدمهم لتنفيذ 
مخططاتها، وأجنداتها في املنطقة، 

وخاصًة ضد شمال شرقي سوريا.

تستمر هجمات دولة االحتالل التركي 
على مناطق متفرقة في شمال وشرق 
سوريا، منذ منتصف ليلة السبت )19 

تشرين الثاني( اجلاري.

صحيفتنا  التقت  اخلصوص،  بهذا 
لدائرة  املشترك  الرئيس  »روناهي« 
كرد،  جيا  بدران  اخلارجية  العالقات 
األخيرة،  الهجمات  عن  حدثنا  والذي 
التي تشنها طائرات االحتالل التركي 
ومدفعيته على مناطق شمال وشرق 
سوريا قائالً: »ما تقوم به دولة االحتالل 
شمال  على  هجمات  من  التركي 
وشرق سوريا، ليست وليدة اليوم، لكن 
باستهدافه  متيز  األخير  العدوان  هذا 
بشكٍل  التحتية  والبنى  للمدنيني، 
ملرحلة  التحضير  بهدف  مقصود، 

أخرى، في إرهاب دولة مقيت«.

فشل مسرحية تفجير 
إسطنبول واقتراب االنتخابات

التي  املواقع،  طبيعة  إلى  بدران  أشار 
الفاشي:  التركي  اجليش  استهدفها 
»يظهر هدف تركيا الواضح في معاداة 
الشعب السوري عامة، فقد استهداف 
ومحطات  احلبوب،  تخزين  صوامع 
كاملشافي،  حيوية  ومراكز  الكهرباء، 
وهذا يتنافى مع القانون الدولي، ويرتقي 
ملرتبة جرائم احلرب، إال أن الدوال الفاعلة 
في امللف السوري، لم تبِد موقفها بعد، 
وهذا يدل أن الهجمات رمبا تستمر أليام 

أخرى«.

على  األخيرة  الهجمات  سبب  وعن 
قال  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
داخلية  مشاكل  تعاني  »تركيا  بدران: 
وفق  االنتخابات  يخسر  ورمبا  كثيرة، 
إلى  أردوغان  جلأ  لذا  رأي؛  استطالعات 
وصلت  وأمنية،  سياسية  أالعيب 
تفجير  في  شعبه،  دماء  سفك  حلد 
التهمة  الصاق  ومحاولة  إسطنبول، 
ووحدات  الدميقراطية،  سوريا  بقوات 

النظام  فشل  أن  إال  الشعب،  حماية 
التركي في تسويق ذلك داخلياً ودولياً، 
دفعه لإلقدام على هذا الهجوم، كنوع 
الروح  وتنمية  الوجه،  ماء  حفظ  من 
القومية الفاشية لدى بعض األتراك، 
االنتخابية  حملته  في  واستثمارها 

خالل األشهر القليلة القادمة«.

يحاول  التركي  الرئيس  أن  بدران،  وأكد 
خالل  من  حكمه  نظام  على  احلفاظ 
التصعيد، وارتكاب املزيد من اجملازر بحق 
شعوب املنطقة، وخاصة الكرد منهم، 

وهذا دليل قرب نهايته.

مسؤولية حكومة دمشق جتاه 
االعتداءات

وقتل  استهداف  إلى  بدران  تطرق 
اجلنود التابعني حلكومة دمشق: »هذه 
ليست املرة األولى، التي يتم فيها قتل، 
واستهداف جنود تابعني حلكومة دمشق 
في شمال وشرق سوريا أو ريف حلب، 
الصمت،  دمشق  تلتزم  مرة  كل  وفي 
مرتبطة  عدة  دالالت  الصمت  ولهذا 
وكذلك  سوريا،  في  الروسي  بالنفوذ 
بني  واالستخباراتية  األمنية،  احملادثات 

تركيا، وحكومة دمشق«.

على  التركي  »االعتداء  بدران:  وتابع 

هدف  أن  يُؤكد  دمشق  حكومة  قوات 
الكردي،  الشعب  إبادة  يتعدى  أردوغان 
بل يستهدف الشعب السوري عامة، 
وتهدف تركيا من هذا العدوان احتالل 
وهذا  السورية،  األراضي  من  املزيد 
حكومة  لصالح  يكون  لن  حدث  إن 
اللتني  وإيران  روسيا  أو  دمشق، 
اجتماعات  في  تركيا  مع  تتشاركان 
هذا  نتائج  تركيا  وتستثمر  أستانا، 
في  الفاعلة  الدول  ومواقف  العدوان، 

امللف السوري لصاحلها هناك«.

نوه بدران إلى أنه على حكومة دمشق 
إبداء موقف حاسم من االحتالل: »في 
حكومة  تبدِ  لم  السابقة  الهجمات 
دمشق أي موقف دفاعي عن جنودها، 
ولم تقم بواجبها بالدفاع عن السيادة 
السورية، وحدود البالد، واليوم يتطلب 
الواضح  موقفها  حتديد  دمشق  من 
جنودها  ومقتل  التركي،  االحتالل  من 
للدفاع  مستعدون  ونحن  بالغارات، 
عن هذه األرض بالتنسيق مع دمشق، 
وغيرها من القوى املؤمنة بوحدة التراب 
السوري، ومنع احتالل تركيا املزيد من 

األراضي«.

حق اإلدارة الذاتية في الرد على 
العدوان

الذاتية  اإلدارة  أن  بدران  أوضح  كما 
األطراف  مع  سلمية  حللول  تسعى 
كلها: »نحن في اإلدارة الذاتية كنا دائماً 
باحلوار،  اخلالفات  وحل  للسلم،  ميالني 
لذا خالل محادثتنا مع القوى الفاعلة 
جتنب  حاولنا  السوري،  امللف  في 
التصعيد عبر السبل السلمية، واحلوار 
مع األطراف، إال أن تركيا جتنح للحرب 
دائماً، وغير مستعدة للحوار والسالم، 
فتحاول تكرار سيناريوهات سيطرتها 
على املزيد من األراضي السورية، التي 
بدأتها من جرابلس، وإدلب، ثم احتالل 
عفرين، وسري كانية، وكري سبي، وهذا 
السورية،  الوطنية  باملصلحة  يضر 
السورية،  األراضي  وسالمة  ووحدة 

تكريس  يعني  أخرى،  مناطق  واحتالل 
تقسيم سوريا، وفرض معادلة جديدة 

على اجملتمع الدولي«.

أفاد بدران: »الطائرات املسيرة، واحلربية 
التركية، التي شاركت في الهجوم من 
يومه األول، واختراقها لألجواء السورية، 
القوى  من  مسبق  علم  دون  يتم  لن 
اليوم  لذا  منها،  موافقة  أو  الفاعلة، 
روسيا وأمريكا ملزمة بتبني موقفهما 
من الهجمات، وثني تركيا عن التصعيد 
هذه  وقتعها  التي  لالتفاقات،  وفقاً 
الدول  وهذه  تركيا 2019،  مع  األطراف 
على  يجب  وبالتالي  باالتفاق،  ملزمة 
مسؤوليتهما،  حتمل  وأمريكا  روسيا 
بل  تركيا،  وقف  في  بجدية  والعمل 

ومحاسبتها أيضاً«.

نوه بدران: إلى أن تركيا لم تلتزم باتفاقية 
وقف إطالق النار، وحاولت مراراً وتكراراً 
ملثل  انتهاكاتها  لتبرير  األعذار  اختالق 
هذه الهجمات العدوانية: »بعد فشلها 
لعملية  موافقة  على  احلصول  في 
تفجير  سيناريو  الفتعال  جلأت  برية، 
العدوان  بهذا  والقيام  إسطنبول، 

اإلرهابي«.

مير  أال  الطبيعي  من  أنه  بدران:  وبني 
مثل هذا الهجوم الوحشي، واملستمر 
بدون رد: »الرد سيكون فعاالً وقوياً على 
أصعدة مختلفة حيث شعبنا، وقواتنا 
متلك كامل احلقوق للدفاع عن نفسها، 
حق  وهذا  مجازر،  من  له  تتعرض  ملا 
طبيعي، ومشروع مصون في القوانني، 

واملواثيق الدولية«.

الهجمات داعم مباشر لتغذية 
وإحياء إرهاب داعش

بد  ال  اإلطار  هذا  في  أنه  بدران،  تابع 
شمال  شعوب  وأطياف  مكونات،  من 
حرب  وضعية  تتخذ  أن  سوريا،  وشرق 
لهذه  كاستراتيجية  الثورية  الشعب 
ميكن  فقط  وفقها  والتي  املرحلة، 
حماية وجوده، ومكتسباته: »نحن على 

ثقة بشعبنا، وقواتنا التي هي على أمت 
واملقاومة في وجه  للقتال  االستعداد 
عدوان النظام الفاشي، وستكون هناك 
جبهة عريضة من املقاومة حتى تكون 

حرباً شامالً«.

دعا بدران خالل حديثه شعوب املنطقة 
الشعوب:  بقوة  واإلميان  للتوحد، 
بجديدة،  ليست  التركية  »التهديدات 
ولن تقف عند هذا احلد، رمبا تتصاعد في 
األيام املقبلة، وهذا يحتم على شعبنا، 
وجه  في  التوحد  املنطقة  وشعوب 
الشعوب،  بقوة  ونؤمن  العدوان،  هذا 
فتجربة حترير كوباني من إرهاب داعش، 
ومساندة الرأي العام العاملي، واجملتمع 
كوباني،  في  شعبنا  ملقاومة  الدولي 
كانت محط احترام، وسبباً رئيساً في 

هزمية داعش عسكرياً«. 

أشار بدران: إلى أن الهجوم الذي يقوم 
به االحتالل التركي على املنطقة، يعد 
دعما علنيا لإلرهاب: »اآلن ما تقوم به 
تركيا من قصف كوباني، وقواتنا التي 
قاتلت مرتزقة داعش لسنوات، وبذلت 
جهوداً كبيرة بالدفاع عن العالم، ومنع 
انتشار اإلرهاب العابر للحدود، يعدّ دعماً 
وإعادة  داعش،  إرهاب  لتغذية  مباشراً 
مقاتلي  من  اآلالف  فعشرات  أحيائه، 
في  محتجزين  مازالوا  داعش،  مرتزقة 
خطراً  سيشكلون  وهؤالء  منطقتنا، 
حدوث  حال  في  بأسره  العالم  على 
فلتان أمني نتيجة العمليات التركية«.

لدائرة  املشترك  الرئيس  واختتم 
العالقات اخلارجية بدران جيا كرد حديثه 
الدولي،  اجملتمع  على  »يتوجب  قائالً: 
مواقف  اتخاذ  الدولي  العام  والرأي 
الذي  التركي؛  العدوان  جتاه  حاسمة 
استقرار منطقة  زعزعة  في  يتسبب 
الشرق األوسط بأكملها، ولن تنحصر 
سلبيات ما يقوم به على مناطقنا في 
شمال وشرق سوريا. فحماية شعوب 
التركي،  اجليش  من  املنطقة  هذه 
هي  كامل،  شعب  إلبادة  يهدف  الذي 
الدولي  للمجتمع  أخالقية  مسؤولية 
الفاعلة  الدول  رأسها  وعلى  عامة، 
األمن،  ومجلس  السوري،  امللف  في 
وندعوهم للتحرك اجلاد، والفاعل لوقف 
التصعيد التركي، ومنع انزالق املنطقة 
ملستنقع لن يجلب إال املزيد من القتل 

والدمار«.

إليها المعارضة السورّية، وفصائلها المسلحة، من جهة  التي وصلت  المراتب  يعدُّ االرتزاق والخيانة لقضية الشعب السوري المظلوم من أدنى 
ل خدماتها حصانة لها، فقد يتم التضحية بها حين االنتهاء من 

ّ
تقديم الخدمات واالنبطاح أمام أسيادها، فهم في نظرهم، ُحثالة قوم، وال تشك

التركي بعد فشله في مسرحية تفجير الغرض الذي تم استغاللها من أجله.  االحتالل  أن  إلى  بدران جيا كرد،  الخارجية،  العالقات  لدائرة  المشترك  الرئيس  قامشلو/ دعاء يوسف-أشار 
إسطنبول، لجأ لتنفيذ هجمات دامية، ترتقي إلى جرائم حرب، فيما ُعدَّ الصمت الدولي موافقة ضمنية على قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، كما 

دعا حكومة دمشق بأبداء موقف حاسم ضد هجمات االحتالل التركي.

يكية روسية وحسابات انتخابية المناطق المحتلة بؤر فساد وإرهاب عالمية بدران جيا كرد: »غارات بموافقة أمر
ألنقرة على دماء شعوب المنطقة«
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محمد أمني عليكو 

نعم بات واضحاً وجلّياً أمام أنظار العالم 
أجمع، ما تقوم به حكومة أردوغان من 
قتل وإجرام ومعهم املرتزقة اإلرهابيني 
ضد مناطق اإلدارة الذاتية الدميقراطية 
لشمال وشرق سوريا، من »قتل، تهجير، 
تغيير  اغتصاب،  سلب، نهب، خطف، 
رادع  دون  دميغرافي، وقصف عشوائي«، 

من اجملتمع الدولي.

في  أردوغان  القاتل  يفعله  ما  اليوم 
سوريا، بات يهدد العالم، بعد أن احتلت 

وحتول  السورية،  املدن  بعض  تركيا 
قسم من  السوريني إلى مرتزقة حتت 
الطلب، وإرسالهم إلى ليبيا والسودان 
والصومال واليمن. نعم اليوم أصبحت 
مصدراً  الفاشية  التركية  الدولة 
لإلرهاب واإلرهابني. مرةً أخرى في ليلة 
19 نوفمبر 2022 من تل رفعت ومرعناز 

ومخيمات التهجير القسري. 

مهجري  حيث  الشهباء  مناطق  في 
بكوباني  مروراً  احملتلة،  عفرين  مدينة 
متر  تل  حتى  أبيض  وتل  عيسى  وعني 
من  يحدث  ما  يراقب  والعالم  وديريك، 
إرهاب منظم من قبل جيش االحتالل 
و   16 إف  بطائرات  وهجوم  التركي، 
هي  املدنيني،  بني  تتساقط  قذائف 
جرائم حرب اإلبادة بكل معنى الكلمة. 

وجاويش  وصويلو  »أردوغان  جرائم  إن 
إرهاب  قادة  آكار«،  وخلوصي  أوغلو 
الثورات. إنهم مجرمو حرب  ولصوص 
اإلبادة على الكرد وعلى شعوب املنطقة، 
أن  دون  املشهد،  يتابع  الدولي  واجملتمع 
يتحرك وجدانه بل أصبحوا شركاء مع 

هذه العصابة في قتل الشعب الكردي، 
وبكل تأكيد أن تقاسم النفوذ في سوريا 
يجعل العالم بصمت وجنب ال مثيل له، 
حيث تسليم القرار ملن يرتكبون أبشع 
دمروا  لقد  اإلنسانية  بحقوق  اجلرائم 

البشر واحلجر والشجر.

التركي  االحتالل  دولة  أن  نعلم  كلنا 
عبارة عن مجموعة من اجملرمني والقتلة 
احتلوا عفرين وتل أبيض وسري كانيه 
وهّجروا  اجملازر  أبشع  فيها  وارتكبوا 
املاليني ونحن على يقني أنه سيأتي يوم 
وال  االحتالل،  وينتهي  الثمن  ويدفعون 
ميكن ال ربطة العنق وال الكالم املنمق 
أن يغّير من الواقع، فالقاتل يبقى قاتالً 
حاول  مهما  عميالً  يبقى  والعميل 
القاتل  واجملرم  احلمل،  بثوب  الظهور 
يبقى مجرماً قاتالً، لم ولن ننسى إجرام 
جيش االحتالل التركي واملتعاونني معه 

في سوريا والعراق.

ومن جهة أخرى املوقف األميركي اخملزي 

واألوربي اجلبان وجامعة الدول العربية 
السلطان  رحمة  حتت  تعيش  التي 
العثماني، والدور الروسي السلبي جداً 
الذي حوّل سوريا عبر أستانة و سوتشي 
ولم  الواقع،  أرض  على  تقسيم  إلى 
يجلب سوى اإلرهاب وأصبحت مناطق 
آمناً  مالذاً  التركي  االحتالل  سيطرة 
ألفراد وقيادات التنظيمات اإلرهابية من 
القاعدة وتنظيم حراس الدين وأخواتها 

العمشات واحلمزات و السالطني ...الخ

وبالرغم من كل املعطيات واملستندات 
مدى  تؤكد  التي  الدولية  والتقارير 
املالي  والدعم  والتعاون  االرتباط 
واللوجستي واإلعالمي والعسكري من 
قبل أردوغان وحزبه وحكومته وجيشه، 
ال  لكن ال حترك، ال موقف، ال تصريح، 
شريك  الدولي  اجملتمع  بالدليل  بيان. 
دماء  أردوغان، على حساب  القاتل  مع 

الشعوب.

روشني موسى 

حتقيق  في  اجملرم  أردوغان  إفالس  بعد 
مشروعه اإلرهابي في سوريا واملنطقة، 
التركية  السياسة  باتت  أن  وبعد 
الداخلية واخلارجية فقط ألجل رعاية 
اإلرهاب واإلرهابيني من » داعش« ، وهيئة 
حترير شام ) جبهة النصرة ( وأخواتها 
من فصائل اجليش الوطني املدعوم من 
والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  قبل 

التركي الفاشي.

عن  تبحث  التركي  االحتالل  دولة  إن 
الدولي  اجملتمع  على  وتكذب  حجج 
للقيام  التركي  الشعبي  والرأي 
في   ( عدوانية  عسكرية  بعمليات 

شنكال  وفي  املشروع  الدفاع  مناطق 
ومخمور وشمال وشرق سوريا( والهدف 
الشعب  إلقاء فشل سياستها على 
ما  وكل  املنطقة.  واملكونات  الكردي 
جاء في تفجير مدينة إسطنبول ما هو 
العدوان على مناطق  لتبرير  ذريعة  إال 
لشمال  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة 
إنعاش  إعادة  وحتاول  سوريا  وشرق 
عليهم  القضاء  بعد  اإلرهابي  داعش 
على يد أبناء الشعب في شمال وشرق 
احلرة  بإرادتهم  يعيشون  الذين  سوريا 
وبفضل تضحيات الشهداء واملدنيني 

والعسكريني.

ولكن السؤال هنا، ملاذا جند هذا الصمت 
أمام  الدولية  القوى  قبل  من  الدولي 
الوحشية التركية واملتعاونني معهم؟! 
التواطؤ  على  يؤكد  الصمت  هذا 
والشراكة مع جيش االحتالل التركي 
وعلى  الكرد  على  اإلبادة  حرب  في 
أجزاء  جميع  في  املنطقة  شعوب 
وجه  في  عار  وصمة  وهو  كردستان، 
األرواح  استرخصت  التي  املتحدة  األمم 
بعيداً عن قانون حقوق اإلنسان واجملتمع 

الدولي.

رادع  أي  يوجد  ال  متاماً  العكس  على 
التركي،  لالحتالل  دولية  محاسبة  أو 
املقاومة  مدينة  طال  الذي  والقصف 
ومناطق  وديرك  كوباني  التاريخية 
الشهباء حيث مهجري مدينة عفرين 
استشهاد  عن  أسفرت  والتي  احملتلة، 
مدنيني  من  شعبنا  أبناء  من  كوكبة 
وبينهم مراسل وكالة هاوار اإلعالمي 

عصام عبد اهلل. 

الدولي  التحالف  أن  أيضاً  املؤكد  ومن 

على  متفقون  الروسي  والضامن 
والقصف  الوحشية  الهجمات  هذه 
العشوائي على املنطقة، لن ندخل في 
التفاصيل والشرح أكثر، ألنه لم يعد 
خافياً إرهاب الدولة التركية الفاشية 

على العالم أجمع. 

ولكن كلمة للجميع دون استثناء أحد، 
نحن على أهبة االستعداد والتضامن 
ولن  اإلرهاب،  هذا  ملواجهة  والتكاتف 
نبخل في حماية مكتسباتنا، والدفاع 

عنها مهما كلف األمر.

التطور العمراني في الناحية أدى إلى 
أمرين، األمر األول كان توسعاً للمدينة، 
الثاني كان  وغرباً وجنوباً، واألمر  شرقاً 
في  العاملة  اليد  من  لعدد  تشغيال 
الناحية، سواءً كان في ورشات البناء، 
الكهربائية  التمديدات  ورشات  في  أو 
والصحية، حيث ساهم هذا األمر في 
تدوير العجلة االقتصادية في الناحية، 
في  والشراء  البيع  حركة  وتنشيط 

السوق.

انقلبت األمور

احلركة  ونشاط  العمرانية،  النهضة 
االقتصادية لم يدوما فترة طويلة، فمنذ 
أواخر عام 2018، انقلب هذا الوضع رأساً 
على عقب، حيث ُشلت حركة العمران 
هذه، فلم نعد نشهد، ال مباني جديدة 
استكمالها،  يتم  املشيدة  وال  تُشاد، 
أحد  ال  كامل  بجمود  املدينة  لُتصاب 

يعلم متى ينتهي.

لهذا اجلمود أسبابه املوضوعة، اخلارجة 
أياً كان، وحول هذه األسباب،  إرادة  عن 
رسو«  »فياض  مع  صحيفتنا  التقت 
ويوضح  املدينة،  في  بناء  متعهد 
أعوام،  قرابة خمسة  ذلك: »منذ  على 

ناحية  في  اإلعمار  حركة  تراجعت 
الدرباسية بشكل ملحوظ، حيث أننا 
أكثر  تعهد  نستلم  كنا  السابق  في 
من بناء سكني في وقت واحد، أما اآلن 
مشروعني  أو  مشروعاً  نستلم  فبتنا 
بني فترات طويلة، ولذلك أسباب عدة، 
وجُلها خارجي، حيث أن احتالل الدولة 
التركية لـ سري كانيه، وكرى سبي/

تل أبيض، من ثم تهديداتها وهجماتها 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
األخرى، أدت إلى جمود عام في املنطقة 
وال سيما في حركة البناء، حيث أن أحداً 
لم يعد يجرؤ على القيام بأي مشروع 
إلى خسارة  يؤدي  سكني مهدد وهذا 

كبيرة«.

ارتفاع  فإن  آخر،  جانب  »من  وأضاف: 
وأسمنت  حديد  من  املواد  أسعار 
حركة  تراجع  إلى  أيضاً  أدى  وغيرهما، 
البناء في املنطقة بشكل عام، ضف 
إلى ذلك احلصار املفروض على شمال 
وشرق سوريا، والذي ال يسمح باستيراد 
مواد البناء بسهولة من اخلارج، كل هذه 
األمور تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء 
وبالتالي ارتفاع تكلفة البناء، ما أدى إلى 

توقف حركة البناء في املدينة«.

أعمال  متعهد  رسو«  »فياض  اختتم 
البناء في ناحية الدرباسية حديثه: »كل 

عملنا،  تراجع  إلى  أدت  العوامل  هذه 
االحتالل  دولة  تهديدات  رأسها  وعلى 
التركي وهجماتها على املنطقة، لذلك، 
نطالب اجملتمع الدولي بضرورة وضع حد 
لهذه التهديدات والهجمات، حيث أن 
لم  املنطقة  ألبناء  االقتصادي  الوضع 

يعد يطاق«.

العامل يدفع الضريبة

هذه التهديدات، وشل احلركة بشكل 
العمال  على  كبير  بشكل  أثرت  عام، 
فنو«  »شيار  اجملال،  هذا  في  العاملني 
يقول  ودهان  تبليط  ورشة  صاحب 
يتعلق  »فيما  »روناهي«:  لصحيفتنا 
التهديدات  فإن  الراهن،  بالوضع 
والهجمات التركية تؤدي إلى تراجع عام 
في احلركة، وهذا أثر بشكل كبير على 
عملنا ومعيشتنا كعمال، فعلى سبيل 

مردود  على  تعيش  عائلتي  فإن  املثال، 
هذه الورشة، فكلما كان عمل ورشتي 
أفضل، كانت معيشتي وأسرتي أفضل 
أيضاً، ولكن تراجع حركة البناء أدى إلى 
تراجع عمل الورشة، وبالتالي هذا يؤثر 

على معيشة العمال وأسرهم«.

تابع شيار حديثه: »إن وضعنا االقتصادي 
دولة  بتهديدات وهجمات  بات مرهوناً 
تخفت  فعندما  التركي،  االحتالل 
حدة الهجمات على مناطقنا تشهد 
عمرانية  وحركة  ازدهاراً  املنطقة 
واسعة، ولكن مع كل خطاب تهديدي 
جديد، تصاب املنطقة بجمود كبير من 
ناحية العمل، وبالتالي تتراجع األحوال 

االقتصادية لألهالي والعمال«.

اختتم »شيار فنو« حديثه: »ال بد من ردع 
دولة االحتالل التركي، والضغط عليها 
للكف عن لغة التهديد والتصعيد ضد 
شمال وشرق سوريا، ألن ذلك يؤثر على 

حياة األهالي املعيشية«.

يستمر االحتالل التركي بقطع املياه عن 
مناطق شمال وشرق سوريا، مستخدماً 
السالح  هذا  املنطقة  أهالي  يؤكد  كما 
ضدهم، لكن ما يغفل عنه اجلميع، هو 
التي  الكارثية  والصحية  البيئية  اآلثار 
تنتظر املنطقة، وآخرها انتشار الكوليرا، 

وتراجع الزراعة في ظل حصار خانق.

عن  املياه  انقطاع  تداعيات  هي  كثيرة، 
إنسانية  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
وبيئية وصحية واقتصادية، لكن باملقابل 
االحتالل  على  للضغط  دولي  حترك  ال 
ملف  حتييد  أجل  من  ومرتزقته،  التركي 
املياه في حربه على املنطقة، وعلى ذلك 
ترى النائبة في إدارة البيئة إلقليم اجلزيرة 
في شمال وشرق سوريا »آالء السطل« في 
االحتالل  أن  املرأة،  أنباء  لوكالة  حديثها 
التركي يستخدم قطع املياه سالحاً ضد 
أهالي املنطقة، مؤكدةً أن ال حل أمامهم 
إال احلفاظ على ما تبقى من ثروات مائية 

في املنطقة.  

إلقليم  البيئة  إدارة  في  النائبة  وأشارت 
إلى  آالء  سوريا  وشرق  شمال  في  اجلزيرة 
أنه مع اندالع احلرب في سوريا واستمرارها 
ألكثر من عقد من الزمن، تعرضت العديد 
من املناطق ألضرار بيئية، بسبب ما خلفته 
أثرت  كيميائية،  ومواد  نفايات  من  احلرب 

بشكل سلبي على البيئة، باإلضافة إلى 
هجمات االحتالل التركي، الذي استخدم 

األسلحة احملرمة دولياً ضد املنطقة.

يرتكب  التركي  االحتالل  أن  وأوضحت 
انتهاكات وجرائم حرب  بشكل مستمر 
املمارسات  هذه  »إحدى  املنطقة:  بحق 
قطع مياه نهر الفرات، وهذا ما جلب معه 
التي  اآلثار السلبية واألضرار،  الكثير من 
وحياة  البيئة  على  رئيسي  بشكل  تأثر 

أهالي املنطقة«.

وترى أن: »االحتالل التركي لم يتمكن من 
االنتصار علينا لذا جلأ إلى سياسات أخرى 

من بينها محاربتنا باملياه«.

أنه:  إلى  باإلشارة  حديثها  آالء  وتابعت 
نهر  ملياه  التركي  االحتالل  »نتيجة قطع 
الفرات بشكل مستمر، اضمحل النهر؛ 
ونتجت عن هذا تداعيات سلبية كثيرة، 
مستنقعات  تظهر  املياه  تقل  فعندما 
وحشرات تنقل األمراض اخلطيرة، التي تأثر 
على البيئة واإلنسان واحليوانات، باإلضافة 

السنوات،  مرور  مع  التصحر  حدوث  إلى 
يعاني  التي  الفترة،  هذه  في  وخاصًة 
فيها العالم بأكمله من مشكلة املياه، 
الكهرباء،  إنتاج  بقلة  ذلك  يرتبط  كما 
وهذا ما يؤدي إلى زيادة عدد املولدات في 
استخدام  زيادة  في  تسبب  ما  املنطقة؛ 
تسببه  الذي  اجلوي  والتلوث  احملروقات، 
واحلراقات،  املولدات  من  السامة  الغازات 
عن  عبارة  املياه  قطع  القول: إن  وميكننا 
دائرة واسعة من املشاكل البيئية املتصلة 
شيء،  كل  على  تؤثر  والتي  ببعضها، 
واإلنسان مرتبط بالبيئة، وأن تأثر توازنها 

تنتهي البشرية«.

بالتعاون والتوعية ميكننا 
تخفيف األضرار البيئية

األمطار في  قلة هطول  إلى  آالء  ولفتت 
االحتباس  نتيجة  املاضية؛  السنوات 
احلراري مشيرةً إلى أن ذلك يسبب التصحر 
اجلوفية،  املياه  وقلة  واألمراض،  واجلفاف 
يعيد  التركي  »االحتالل  أن:  إلى  الفتًة 
الالجئني، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب 
على املياه، التي هي باألساس غير متوفرة 

بالشكل الكافي«.

ترشيد  املنطقة  أهالي  على  أن  وأكدت، 

ما  على  احلفاظ  »علينا  املياه:  استهالك 
الكبرى،  للمشاكل  منلك من مياه، جتنباً 
في  لها  نتعرض  أن  املمكن  من  التي 
املستقبل، ألن احلرب الدائرة في املنطقة 
تضعف من إمكاناتنا للوقوف أمام هذه 
التحديات، ولكننا نعمل وفق اإلمكانات 
املتاحة للتقليل من تداعيات شح املياه«.

مديرية  بها  تقوم  التي  املشاريع،  وعن 
املشاكل  مواجهة  قالت: »نحاول  البيئة 
كالتقليل  لدينا،  املوجودة  باإلمكانات 
من عدد اآلبار االرتوازية، التي تسبب في 
املياه  واستخدام  اجلوفية،  املياه  تقليل 
حسب احلاجة الضرورية فقط، باإلضافة 
إلى زراعة األشجار لزيادة الغطاء النباتي 
جتنباً حلدوث التصحر واحلفاظ على البيئة، 
فاخلطوات املهمة ميكن أن تكون بسيطة 
كما  كبير،  املستقبلي  تأثيرها  لكن 
توعوية  محاضرات  إعطاء  على  نحرص 
حول خطورة نقص املياه والتلوث البيئي 

وهدر املياه«.

على  يقع  أنه  حديثها  ختام  في  وأكدت 
املائية:  الثروة  على  احلفاظ  اجلميع  عاتق 
أجل  من  البيئة،  على  نحافظ  أن  »علينا 
مستقبل األجيال القادمة، فإن لم نحافظ 
مستقبل  هنالك  يكون  لن  املياه  على 

ألطفالنا ولبيئتنا«.

بين  الممتدة  الفترة  بناء كبيرة في  الدرباسية في شمال وشرق سوريا، موجة  ناحية  الدرباسية - شهدت  روناهي/ 
عامي 2015-2018، حيث تحولت معظم المنازل الطينية في الناحية إلى مباٍن سكنية وتجارية متعددة الطوابق، األمر 
ا تصل إلى حد التوقف العمراني،   تلك الحركة العمرانية ضئيلة جدًّ

ً
، فيما أصبحت مؤخرا

ً
الذي عّده أهالي الناحية خيرا

نتيجة التهديدات وهجمات االحتالل التركي على المنطقة.

القاتل يبقى قاتل

وصمة عار

هجمات االحتالل التركي تشل حركة البناء في الدرباسية

›قطع االحتالل التركي للمياه ينبِّئ بكارثة إنسانية وبيئية‹

مت تأجيل اختتام مؤمتر املناخ املقام 
ليوم  مصر  في  الشيخ  شرم  في 
العميقة  االنقسامات  بسبب  إضافي، 
بني األطراف املشاركة، وكانت أبرز أسباب 
النقدية  املساعدات  حول  االنقسامات 
على  الفقيرة  البلدان  ملساعدة  املرجوة، 
التغير  عن  الناجمة  اآلثار  مع  التكيف 
املناخي، كما تعّد فكرة خْفض استخدام 
الوقود األحفوري بكل أشكاله، للحد من 
العالم، موضع  احلرارة حول  درجات  ارتفاع 

انقسام عميق بني هذه األطراف. 

بعد أسبوعني من املفاوضات واملناقشات، 
التفاق  املشاركة  األطراف  تتوصل  لم 
املناخ، حيث  واضح، ومحدد حلل مشكلة 
يعيش العالم حالة من الفوضى املناخية، 
فاألرقام تشير إلى حاجة الدول النامية إلى 
االحتباس  إليقاف  سنوياً،  دوالر  تريليوني  
النامية،  الدول  هذه  أن  حني  في  احلراري، 
الكافي  املال  متلك  ال  فقيرة  دول  هي 
للمساهمة الفعالة في ايقاف االحتباس 
عن  املانحة  الدول  بعض  وامتناع  احلراري، 
دفع ما يترتب عليها، بهذا الصدد واعتبار 
مع  النامية،  الدول  من  الصني  مثل  دولة 
الواليات  بعد  الثانية  املرتبة  تأتي في  أنها 

املتحدة فيما يخص االنبعاثات …..

مخرجات مؤمتر املناخ في شرم الشيخ:

»على  النص  االنبعاثات: شدد  1-خفض 
احلاجة امللحة، خلفض فوري وعميق وسريع 
غازات  من  العاملية  لالنبعاثات  ومستدام، 
الدفيئة«، املسؤولة عن االحترار املناخي.

اتفاق  هدف  »تأكيد  الوثيقة  أعادت 
احلرارة  متوسط  ارتفاع  باحتواء  باريس 
مقارنًة  بكثير،  املئويتني  الدرجتني  دون 
الصناعية،  احلقبة  قبل  ما  مبستويات 
ومواصلة اجلهود حلصر االحترار بـ1،5 درجة 

مئوية.

املناخي  التغّير  »تداعيات  أن  إلى  وأشار 
 1،5 قدره  احترار  مع  بكثير  أقل  ستكون 
مئويتني،  بدرجتني  مقارنًة  مئوية،  درجة 
احلرارة  ارتفاع  حلصر  اجلهود  مواصلة  وقرر 

ب1،5 درجة مئوية«.

2-الطاقة: دعا النص »إلى تسريع اجلهود 
الفحم  الستخدام  تدريجي  خفض  نحو 
غير املترافق بنظام التقاط الكربون، والغاء 
األحفوري«.  للوقود  اجملدي  غير  الدعم 
كذلك دعا إلى »تسريع االنتقال النظيف، 

والعادل، إلى الطاقة املتجددة«.

اتفاقات  إبرام  واألضرار: »تقرر  3-اخلسائر 
متويل جديدة ملساعدة الدول النامية، على 
مواجهة اخلسائر واألضرار، من خالل توفير 
املوارد اجلديدة، واإلضافية، واملساعدة على 
إنشاء  »تقرر  اإلطار  حشدها«. وفي هذا 
صندوق استجابة في حال حصول خسائر 

وأضرار«.

انتقال«  »جلنة  تشكيل  كذلك  4-وتقرر 
لهذه  العمالنية  اإلجراءات  بوضع  مكلفة 
الصندوق  بينها  ومن  اجلديدة،  التدابير 
واإلقرار«  »للدرس  توصيات  ترفع  اخلاص، 
العام  نهاية  املقبل  األطراف  مؤمتر  إلى 

2023 في اإلمارات العربية املتحدة.

فعلية،  قيمة  أي  بال  اخملرجات  وتبقى هذه 
بالتقيد  األطراف  جميع  تلتزم  لم  ما 
املستقبل  في  يحدث  لن  وهذا  وتنفيذها، 
التجاري  التنافس  بسبب  أبداً،  القريب 
الكبرى،  القوى  بني  احلاصل  والصناعي 
والتي تعّد املصدر الرئيسي لالنبعاثات في 

العالم. 
،،

نتائج قمة المناخ

محمد 
سعيد

في الميزان

في خبر عاجل: احلرس الثوري اإليراني: 
اجلماعات  سالح  بنزع  )نطالب 
العراق(  كردستان  من  وإخراجها  اإلرهابية 
في  املقصود  ومشروع.  قانوني  مطلب  وهو 
تهديداً  تشكل  منظمة  كل  العاجل،  هذا 
أنه  الفارق  PJAK لكن  ذلك  في  مبا  إليران 
باإلمكان احلديث عن نزع سالح كل الفصائل 
 PJAK التي تطالب إيران بنزع سالحها إال

حيث أنه من شبه املستحيل نزع سالحه.

إيران  أن  التجاذبات  هذه  تاريخ  في  مسجل 
ذات يوم طلبت من البرزاني تسليمه سليمان 
الدميقراطي  للحزب  العام  األمني  معيني؛ 
لكنه  البرزاني  ففعلها  الكردستاني- إيران، 
إلى  جلأ  قد  كان  أنه  ذلك  جثًة،  الرجل  سّلم 
هرب  وكأنه  نفسه  قيادة  وسلمه  البرزاني 
وألن  ولذلك  البرزاني  مزرعة  إلى  مزرعته  من 
البرزاني  فبإمكان  تاريخه،  األمر كذلك حتى 
نزع السالح وحتى تقليم األظافر فيما يتعلق 
التي تعتمد في مطبخ  باجلماعات واألحزاب 
ذلك  لكن  البرزاني  على  اليومي  طعامها 
في  تعيش  التي   )PJAK( مع  مستحيل 
الكهوف واملغاور وجتوع أياماً وشهوراً لكنها 
اآلخرون  به  يجود  ما  ال  هي  له  ما حتصِّ تأكل 

عليها.

 PKK بني  اخلالف  جوهر  ذاته  بحد  هذا 
وإقليم كردستان ذلك أن اإلقليم يطلب من 
متوين  على  مطبخه  في  يعتمد  PKK أن 
قوى  PKK مع  يفعله  لم  ما  وهو  اإلقليم 
بكثير،  اإلقليم  من  أقوى  ودولية  إقليمية 
لذلك  اإلقليم،  مع  يفعلها  لن  فبالضرورة 
اإليراني  القصف  يدين  اإلقليم  ترى  بالذات 

لكنه يبرر القصف التركي.

للمدفعية  املقابل  اجلبلي  السفح  على 
الذي  القط  هذا  اإلقليم  يقول  اإليرانية 
يزعجك هو في مزرعتي فماذا تريدون؟، فيأتي 
و  َّض،  فُيرَو فيجوعونه  جّوعوه  اإليراني،  الرد 
اإلقليم،  يقول  لتركيا  املواجه  السفح  على 
في  فأوغلوا  لكالمي  يستمع  ال  القط  هذا 
-أكرمكم اهلل- فتوغل تركيا في دماء  دمه 

الكرد اآلبوجيني.

دون  مواربة،  دون  هي،  كما  األمور  لنكتب 
املعادلة  وتوازنات،  حسابات  دون  مجاملة، 
تكون  فعندما  جداً  وواضحة  جداً  بسيطة 
طعامك  في  نفسك  على  تعتمد  كردياً 
ومتويلك وكل ما يتعلق بهويتك، فأنت إرهابي 
باشور  أو  آڤا  روج  في  سواء  الدم  مستباح 
لتركيا  يحق  حينها  و  باكور،  أو  روجهالت  أو 
وغير تركيا أن تقصفك متى ما شاءت دون أن 
يستدعي ذلك تنديداً من أحد؟ لكي تتجنب 
دمك،  في  اإليغال  وهذا  القصف  هذا  كل 
عليك أن تكون مروضاً تعتمد في مظلمتك 

عليهم، فقط ال غير.

املاضيني،  العقدين  خالل  أنه  املفارقات،  من 
احلياة  حلزب  مواقع  إيران  قصفت  وأن  حدث 
أي  ذلك  يستدعي  أن  دون  الكردستاني  احلرة 
واملقاتلني  الكوادر  يومياً  تعدم  إيران  تنديد. 
أحد  يحرك  أن  دون  احلزب  هذا  من  األسرى 
ساكناً، وتركيا تستبيح كل شيء في باشور 

دون أن تهتز فيهم شعرة.

بالغباء،  مليء  قميء  يأتي  هذا،  كل  بعد 
مترهل في تفكيره كترهل أصحاب الكروش 
في قصائد مظفر النواب، من خلف شاشة 
هاتفه الذكي، ليتذاكى علينا بالتنظير وكأن 
بوجود  تعتقد  ألنها  آڤا  روج  تقصف  تركيا 
عناصر بحزب العمال الكردستاني هنا، كتلة 
روج  أن  واحدة  بجملة  تنصحنا  هذه  الغباء 
هكذا  الشمال،  فاتورة  دفع  تستطيع  ال  آڤا 

ببساطة.

القميء ومن لف لفه ال يريد أن يرى املفارقة 
اإليراني  القصف  يتلقى  الذي  السفح  بني 
ال  التركي،  القصف  يتلقى  الذي  والسفح 
يريد أن يرى حقيقة الهاجس التركي وفوبياه 

الكردية.

ُندين القصف اإليراني 
نتفّهم القصف التركي

مصطفى بالي

آخر الكالم

شيار فنو فياض رسو


