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في ذكرى احتالل سري كانيه وكري سبي.. 
المقاومة إفشال للمؤامرة الدولية

ساكو هوفهانيسيان: »توسع العثمانيين يف 
المنطقة جاء عرب ارتكابهم المجازر بحق شعوبها«

تحدّث عضو لجنة الدفاع عن القضية األرمنية في أوروبا ساكو هوفهانيسيان حول الحرب الدّائرة في إقليم ناغورني 
كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، واألبعاد اإلقليمية والدولية لهذه الحرب، ليلج في عمق القضية األرمنية وتالحمها 
الكفاحي والتاريخي مع القضيّة الُكرديّة، ويفنّد المزاعم التركيّة حول إرسال حزب العّمال الكردستانّي لمقاتليه للمشاركة 

في الحرب إلى جانب أرمينيا؛ جاء ذلك في حوار ُمسِهب لصحيفتنا معه...«4

اغتيلت الياسمينة وبقي عبقها 
فواحًا.. الذكرى األوىل الستشهاد 

هفرين خلف

اإلمرباطورة ثيودورا وفق رؤية 

الخبري األثري؛ عبد الوهاب شيخو

محمود بشري: سنضع النقاط 
عىل الحروف قريبًا لرياضة

 شمال وشرق سوريا

سري كانيه... كيف َمهدت تركيا
 ظروف احتاللها؟

ُمهجرو كري سيب: »ُنطالب 
الُمجتمع الدويل بَتحمل َمسؤولّياته 

وضمان عودتنا إىل ديارنا الُمحتلة« في  لها  قدٍم  تبحث عن موطئ  السابقة  التسع  السنوات  مدار  تركيا على  ظلت 
شمال شرقي سوريا تارٍة عبر دعم المجاميع اإلسالمية المتشددة من النصرة 
وأخواتها وتارٍة باستغاللها الظروف السياسية واللعب على التناقضات وانتزاع 
يافطات  تحت  سوريا،  في  العسكرية  بقواتها  المباشر  للتدخل  الدولي  القبول 
»دعم السوريين« والسعي لعقد تسويات ومصالحات إلرضاء روسيا وتسليمها 
مناطق كانت خاضعة للمجاميع المسلحة، كل ذلك بهدف إبادة الُكرد ومشروعهم 
السياسي، ويصب احتالل عفرين وسري كانيه وكري سبي، إضافة لتهديداتها 
المتجددة في هذه الخانة التي باتت واضحة للجميع، فكيف مهدت تركيا الظروف 

الحتالل سري كانيه التي مر عام على احتاللها؟...«5

سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  ُمهجرو  جدَّد 
َمطالبهم بضماِن عودٍة آمنٍة إلى مناطقهم التّي 
َشنته  الذي  األخير  العدوان  بعد  منها  ُهجروا 
لها  التابعيَّن  والُمرتزقة  التركي  االحتالل  دولة 
تشرين  شهر  من  التاسع  في  ُمقاطعتهم  على 
الُمجتمع  وطالبوا  الُمنصرم،  العاِم  من  األول 
الدولي، والُمنظمات الحقوقيَّة والدوليَّة المعنيَّة 

بالتَّحرك لتحقيّق هذا الَمطلْب...«2

 سلسلة جرائم وحشية تنال من أنوثة 
المرأة السورية على يد العدوان التركي 
تتكرر، نستحضرها مع حلول الذكرى 
األولى الستشهاد البطلة هفرين خلف 
مسببةً  2019/10/12م،  بتاريخ 
نبع  عملية  مع  بدأ  يندمل  ال  جرحاً 

اإلجرام...«3

حولها  أُثير  امرأة  هناك  ليس  أنه  شك  ال 
مثل  والغرائب  األقاصيص  من  الكثير 
الضحية  كانت  التي  ثيودورا،  شخصية 
لتناقض روايات المؤرخين  األكبر تعرضاً 
عنها، ففي حين نجد أن هناك من أنصفها 
وأعطاها حقها في المقابل هناك من بالغ 

في ذلك أيضاً...«8

تعاني  التنظيمي  والخلل  المصاعب  من  الكثير 
منه الحالة الرياضيّة في شمال وشرق سوريا، 
وهنا ال بّد من خطوات جديّة وتوجيه الرياضة 
الرئيس  بشير  محمود  الصحيح،  المسار  نحو 
يكشف  والرياضة  الشباب  لهيئة  المشترك 
ستكون  هامة  خطوات  عن  روناهي  لصحيفة 
الفترة  في  الحروف  على  النقاط  وضع  بمثابة 

القادمة...«10

هل سينعكس وقت الحساب عىل إجرام 
أردوغان يف ناغورنو كاراباخ )أرتساخ(؟

باهظة  األثمان  المرة قد تكون  بين يريفان وباكو وهذه  الحرب تدق من جديد  ها هي طبول 
والتكاليف كبيرة، وبخاصة أن هناك أطرافاً إقليمية ودولية لها دور بارز في تأجيج الصراع 
الصراع  تأجيج  في  األبرز  هو  كان  التركي  الدور  ولعل  الطرفين  بين  الحرب  وقوع  وحتمية 
والدخول في حرب قد ال تكون لها نهاية قريبة، وطرفا الصراع أعلنا حالة الطوارئ والتعبئة 
العامة، وسقط من الطرفين قتلى في صفوف القوات والمدنيين أيضاً، تتضارب األخبار حول 
ناغورنو  في  مناطق  على  سيطرت  بأنها  نشرت  وأذربيجان  السيطرة  ومناطق  القتلى  عدد 

كاراباخ، في حين أرمينيا نفت هذه األنباء جملةً وتفصيالُ...«9

 
ً
عام من االنتهاكات والجرائم في المناطق اليت احتلتها دولة االحتالل التركي بشمال وشرق سوريا بعد أن شنت هجوما

أوجالن.  القائد  على  الدولية  للمؤامرة  السنوية  الذكرى  مستغلة   2019 عام  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في  عليها 
لكن؛ شعوب المنطقة لم تستسلم أمام هذه االنتهاكات، بل قاومت بكل ما لديها إلخراج المحتل التركي من األرايض 

السورية وإفشال المؤامرة الدولية..«2..«6 
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ُمهجرو كري سبي: »ُنطالب الُمجتمع الدولي بَتحمل َمسؤولّياته 

وضمان عودتنا إلى ديارنا الُمحتلة«

في الذكرى اأُلولى الحتالل سري كانيه وكري سبي, 

أهالي سري كانيه: »سنحرر أرضنا عاجاًل أم آجاًل«

معايير االتحاد األوروبي تبعد تركيا من
 االنضمام إليه

الشدادي تتظاهر تنديداً باالحتالل والتأكيد على المقاومة

مرصد أوروبي: أيلول 2020 كان األسخن على اإلطالق عالميًا
ـ أظهر تقرير لخدمة )كوبرنيكوس( األوروبية لتغير 
على  األسخن  كان  الماضي  أيلول  شهر  أن  المناخ، 
بقية  في  أيلول  بأشهر  مقارنة  العالم  في  اإلطالق 
البحري  الجليد  فيه  سجل  الذي  الوقت  في  السنوات، 
الشهر،  نفس  التاريخ خالل  في  له  تراجع  أكبر  ثاني 
مما يشير إلى أن عام 2020 قد يكون األكثر سخونة 

منذ بداية تسجيل درجات الحرارة.
ـ ويقول التقرير الشهري الذي نشر على موقع خدمة 
األول  تشرين   7 في  اإلنترنت  على  كوبرنيكوس 
الحالي، إن أحدث البيانات تظهر أن هذا العام يواصل 
بعد تصنيف شهرين  قياسية،  تحقيق درجات حرارة 
مقارنة  التاريخ  في  دفأً  األشهر  كأكثر  العام  هذا  من 

بنفس األشهر في باقي السنوات.
ـ وكان كانون الثاني عند 0.03 درجة مئوية أكثر دفئاً 

من أي شهر يناير في السنوات السابقة، وأيار السابق 
عند 0.05 درجة مئوية أكثر دفئاً من أي شهر مايو 
في السنوات الماضية، إضافة إلى شهر أيلول 2020 

الذي كان األكثر سخونة على اإلطالق عالمياً.
أيلول  خالل  الحرارة  معدل  فإن  للتقرير،  ووفقاً  ـ 
2020 على الصعيد العالمي كان أعلى بمقدار 0.05 
األكثر  كان  الذي   ،2019 أيلول  عن  مئوية  درجة 
حرارة في التاريخ، كما أنه أعلى بمقدار 0.63 درجة 
أيلول خالل  المسجل في أشهر  المتوسط  مئوية فوق 

الفترة من 1981 إلى 2020.
ـ وسجلت بعض المناطق حرارة غير مسبوقة، على 
في  بدأت  حر  لموجة  تعرضت  التي  سيبيريا  غرار 

الربيع الماضي وأدت إلى اندالع حرائق واسعة.

ـ كما شهد المحيط المتجمد الشمالي درجة حرارة أكبر 
الجليدي  الغطاء  تراجع  في  تسبب  مما  المعتاد،  من 
بعد  األدنى  هو  مستوى  إلى  الصيف  خالل  البحري 

المستوى المسجل في 2012.
ارتفاعاً  للتقرير-  -وفقاً  الشمالية  أميركا  وعرفت  ـ 
أيلول  في  خاصة  الحرارة  درجات  في  ملحوظاً 
بداية  في  مئوية  درجة   49 سجلت  حيث  الماضي، 
الشهر في مدينة لوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا التي 

دمرتها الحرائق.
خالل  الحرارة  درجة  فإن  المصدر،  لنفس  ووفقاً  ـ 
الـ12 شهراً األخيرة الممتدة من تشرين األول 2019 
 1.28 بحوالي  ارتفاعاً  شهدت   ،2020 أيلول  إلى 
قبل  ما  أعلى من درجات حرارة حقبة  مئوية  درجة 

الصناعة.

األكثر  كانت  الماضية  الخمس  السنوات  أن  كما  ـ 
أن  إلى  تشير  األرقام  وهذه  اإلطالق،  على  سخونة 
بشكل  اقتربت  قد  الكوكب  على  المناخية  الظروف 

خطير من السقف الذي حددته اتفاقية باريس.
العاصمة  في  أبرمت  التي   - االتفاقية  هدف  وكان  ـ 
 200 من  يقرب  ما  قبل  من   2015 عام  الفرنسية 
دولة - خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري، 
واحتواء االحتباس الحراري تحت 1.5 درجة مئوية، 
أو في أسوأ األحوال 2 درجة مئوية، للحد من اآلثار 
والجفاف  كالعواصف  المناخية  للتغيرات  المدمرة 

وموجات الحرارة الشديدة.
درجة حرارة  متوسط  فيه  ارتفع  الذي  الوقت  وفي  ـ 
فإنه  واحدة،  مئوية  درجة  من  بأكثر  بالفعل  الكوكب 
ال يزال يرتفع بمعدل 0.2 درجة مئوية لكل عقد منذ 

نهاية السبعينيات.
ـ ويستبعد التقرير أن يعكس عام 2020 هذا االتجاه، 
كانون  في  قياسية  حرارة  معدل  تسجيل  بعد  خاصة 
الثاني وأيار وأيلول، مقارنة بنفس األشهر في العقود 

الماضية.
التقرير  في  ورد  الذي  المقارن  التحليل  ويكشف  ـ 
لألشهر التسعة األولى من عامي 2016 و2020 - 
أكثر األعوام حرارة في التاريخ - عن شذوذ )متشابه 

تماماً( في درجة الحرارة.
التطور  مثل  المناخية  الظواهر  فإن  ذلك،  ومع  ـ 
المستمر لظاهرة إلنينيا، والتي تميل إلى خفض درجة 
الحرارة العالمية، ستؤثر على احتمال أن يصبح عام 

2020 هو العام األكثر سخونة.

ُمهجرو  جدَّد  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
َمطالبهم بضماِن  أبيض/ كري سبي  مقاطعة تل 
منها  ُهجروا  التّي  مناطقهم  إلى  آمنٍة  عودٍة 
االحتالل  دولة  َشنته  الذي  األخير  العدوان  بعد 
ُمقاطعتهم  على  لها  التابعيَّن  والُمرتزقة  التركي 
العاِم  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
الُمنصرم، وطالبوا الُمجتمع الدولي، والُمنظمات 
الحقوقيَّة والدوليَّة المعنيَّة بالتَّحرك لتحقيّق هذا 

الَمطلْب.
حديث المهجرين جاء خالل اعتصام المئات من 
وريفها  عيسى  عين  وناحية  سبي  كري  أهالي 
شنته  الذي  العدوان  على  سنة  لمرور  استذكاراً 
مناطق  على  ومرتزقتها  المحتلة  التركية  الدولة 
شمال وشرق سوريا، والذي خلف كوارث على 
المناطق  في  واالقتصادي  اإلنساني  الصعيد 
المحتلة إلى جانب ارتكاب الجرائم، واالنتهاكات 
دولة  تمارسها  تزال  ال  والتي  المدنيين  بحق 

االحتالل ومرتزقتها إلى اآلن.

عىل املجتمع الدويل تحمل 
املسؤولية

مع  لقاء  صحيفتنا  أجرت  الخصوص؛  وبهذا 
سلوك  منطقة  من  مسلم  عزيز  حجي  المواطن 
التابعة لمقاطعة كري سبي الذي بدأ حديثه بالقول: 
»مناطقنا كانت تشهد حالة استقرار، وأمان غير 
بيد  اإلرهابي  داعش  مرتزقة  دحر  منذ  معهودة 
تأسيس  وبعد  كافة،  الشعوب  من  المنطقة  أبناء 
ازدهرت  الشعب  قبل  من  الُمنتخبة  المجالس 
كافة  بين  والتعايش  األمان،  وعم  المنطقة، 
عملت  التركي  االحتالل  دولة  ولكن  الشعوب، 
بها  تتميز  التي  الشعبية  الحالة  تقويض هذه  على 
شعوبنا على اختالف معتقداتها ولغاتها، والعمل 

على خلق الفتن والنعرات الطائفية«.
السورية  األحداث  بداية  »منذ  مسلم:  وأردف 
كانت الدولة التركية المحتلة هي الداعم األساسي 

التي  وهي  والمتطرفة،  اإلرهابية  للجماعات 
وتجويع  المناطق،  كافة  تخريب  على  عملت 
شعوبنا وتطبيق سياستها، ونشر الجهل والتخلف، 
لذلك كان العدوان التركي األخير حلقة من حلقات 
عن  النظر  بغض  السورية  األراضي  استباحة 

الذرائع، والحجج، واألكاذيب التي تختلقها«.

وبين المهجر: »ال بد من تحمل المجتمع الدولي 
لمسؤولياته بسبب التزامه الصمت حيال التعديات 
أفضت  التي  السورية  األراضي  على  التركية 
عودتنا  وضمان  سبي،  كري  مقاطعة  الحتالل 
وتحميل  شرط،  أو  قيد  دون  آمنين،  بيوتنا  إلى 
ارتكبت  التي  الجرائم  المحتلة  التركية  الدولة 
األخرى  والممارسات  السورية،  األراضي  على 
وعمليات  البيوت،  وتدمير  الممتلكات  كسرقة 
في  يومي  بشكل  تمارس  التي  واالبتزاز،  القتل 

كافة المناطق المحتلة«.

ذرائع املُحتل... كذبة كبرية لتنفّيذ 
سيَّاسة استعامريَّة

مهجري  من  العساف  ياسين  المهجر  أكد  بدوره 
بلدة حمام التركمان بأن أهداف العثمانية الجديدة 
أمجاد  استعادة  على  العمل  هو  أردوغان  بقيادة 
يعلمه  أيديهم  على  بأجدادنا  حل  وما  أسالفهم، 
ليست  المخططات  هذه  لذلك  والداني،  القاصي 
التكاتف  السورية  الشعوب  بالجديدة، وعلى كافة 
والتعاضد، وتوحيد جهودها، وإمكاناتها بوجه هذه 

المخططات التي تستهدف اإلنسان السوري«.
االحتالل  دولة  وعود  بأنَّ  العساف  وأوضح 
مساكن  وبناء  آمنة،  منطقة  بإنشاء  التركي 
فقط  التركي هي  الداخل  النازحين في  للسوريين 
تبرير  على  والعمل  الذقون«،  على  »للضحك 
العدوان التركي، وإيهام السوريين الذين يتوقون 
إلى العودة إلى بلدهم سوريا، والجميع أدرك بعد 

كبيرة  كذبة  مجرد  بأنَّها  األخير  التركي  العدوان 
التركي في إطار  النظام  التي يختلقها  من الكذب 
التمهيد للتوسعة إمبراطورتيه المبنية على جماجم 
ودماء الشعوب السورية، والشعوب األخرى التي 

بدأت تطالها آلة الحرب التركية اإلجرامية«.
الدولي،  الصمت  العساف  المهجر  واستنكر 
الشعوب  قتل  جريمة  في  شراكة  واعتبره 
السورية، التي ستطال شعوب أخرى تتواجد في 
سيتمادى  التركي  الُمحتل  ألنَّ  األوسط؛  الشرق 
أكثر فأكثر، في عدوانه على شعوب ودول أخرى 

كما يحدث اآلن في ليبيا ودول جنوب القوقاز.
وطالب كل من المواطنين المهجرين كافة الدول 
تساعد  التي  الظروف  بتهيئة  الدولي  والمجتمع 
على دحر المحتل التركي ومرتزقته من أراضيهم 
ليتسنى لهم العودة إلى ديارهم التي ُهجروا منها 
إلى  العودة  يوم  هو  اليوم  هذا  وجعل  عام،  منذ 
األراضي  من  التركي  الُمحتل  ودحر  الديار، 

المحتلة كافة.

الحسكة/ آالن محمد ـ يصادف التاسع من تشرين األول 
لبدء جيش االحتالل  السنوية األولى,  الذكرى  الجاري 
العسكرية  بهجماته  الغاشمين,  ومرتزقته  التركي 
الوحشية على مدن سري كانيه, وكري سبي, الذكرى 
في نفوس أهالي مدينة سري  أثراً عصيباً  التي تركت 

كانيه. 

الجيش الرتيك مجرم حرب

الكارثة بحق اإلنسانية, والجرائم  بعد مرور عاٍم على 
واستخدام  معنى,  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  الوحشية 
ألبشع  الرعناء,  ومرتزقتِه  التركي,  االحتالل  جيش 
صور المعارك التي ممكن أن يتحملها إنسان, وقصف 
المدنيين بالسالح المحرم دولياً, كوسيلٍة دنيئٍة للترهيب 
القوانين  ينافي  ما  وهذا  والترهيب,  والدمار,  والقتل 
الدولية ومواثيق األمم المتحدة, ومجلس حقوق اإلنسان. 
وبهذا الصدد؛ التقت صحيفتنا »روناهي« مع اإلداري 
في حركة المجتمع الديمقراطي عبد العزيز صالح حيث 
الجريحة,  كانيه  مدينة سري  أبناء  أنني من  قال: »بما 
اليوم  وبهذا  الذكرى,  بهذه  يؤلمني  وال  يستوقفني  ال 
االحتالل  جيش  استخدمها  التي  الغريبة  الوحشية  إال 
بالدليل  أكد  حيث  كانيه,  سري  على  بهجومه  التركي 
القاطع تبنيه للذهنية الراديكالية المتطرفة, والتي أثبت 
من خاللها رأس النظام التركي وزمرته, بأنهم المغذي 
على  عيان,  شاهد  أنا  وكنت  لإلرهاب,  األول  والداعم 
قام  التي  الالأخالقية  واالنتهاكات  الممارسات  أبشع 
الخارجين  من  ومرتزقتِه  التركي  االحتالل  جيش  بها 
النزعة  آثار  تفاصيلها  بكل  بينت  حيُث  القانون,  عن 
االنتقامية واإلرهابية, من شعٍب أعزل وآمْن, فقْد كانت 
تدُل  االحتالل  وجيش  المرتزقة  لمجاميع  الحشودات 
على ذلك, وكانت النتيجة استخدامهم لألسلحة المحرمة 
دولياً مثل قذائف الفوسفور األبيض المحرم دولياً والتي 
وقتلت  وجرحت  ودمرت  نالت,  ما  الطفولِة  من  نالت 

وشردت مئات األلوف من األهالي«.  

الصمت الدويل, َشَْعَن إرهاُب 
أردوغان املجرْم

ما كان ألردوغان وآلتِه العسكرية ومرتزقة ما يسمى 
أن  والتسول,  الفنادق  الئتالف  التابع  الوطني  بالجيش 
يقوموا بمثل هذه الهجمة اإلرهابية على مدن سري كانيه 
وكري سبي, لوال صمت المجتمع الدولي, والمشاركة 
الهجوم  الموافقة على هذا  التي تمت من خالل  الفعلية 
المتحدة  الواليات  مثل  الكبيرة,  الدول  بعض  قبل  من 
ومثل روسيا  المنطقة,  من  بسحب جنودها  قامت  التي 
التي لم تحرك ساكنا إزاء هذا االعتداء, وهذا يأتي مع 
غياب األمم المتحدة بشكل ٍ كامل عن المشهد, كل هذه 
ألردوغان,  األخضر  الضوء  تمثل  كانت  المعطيات 
في  اإلداري  أكده  ما  هذا  المنطقة,  على  هجومِه  بشّنِ 
وفي  صالح,  العزيز  عبد  الديمقراطي  المجتمع  حركة 
سياٍق متصل, قالت عضوة مؤتمر ستار سلوى أحمد: 
»كانت مدينة سري كانيه تعتبر نموذجاً متكامالً للعيش 
يوم  وفي  لبعضهم,  أهاليها  بمحبة  وتمتاز  المشترك, 
التاسع من تشرين االول للعام المنصرم تفاجئ األهالي 

المدينة,  فوق  الطيران  وتحليق  االنفجارات  بدوي 
الهجوم  كان  السكنية,  األحياء  على  العشوائي  وقصفه 
طبيعية  وكنتيجٍة  يحصل,  بما  ندري  نكن  ولم  مفاجئاً 
السكان  بدأ  العشوائي,  القصف  من  والرعب  للصدمة 
بالهرب وترك بيوتهم وممتلكاتهم, خلَف القصف الكثير 
من الشهداء والجرحى من المدنيين, كان معظمهم من 
تمطر  والقذائف  هائالً,  الدمار  كان  واألطفال,  النساء 
المدينة في االتجاهات كافة, وال زالت الصورة واضحة 
للتو, وال أستطيع أن أعبر عن  أمامي وكأنها حصلت 
واشو  مخيم  في  نعيش  اليوم  ونحن  جرى.  ما  وحشية 
الجميلة  ومدينتنا  ألرضنا  الفراق  بألم  ونشعر  كاني, 
متأثرةً  الكالم  عن  فجأة  سلوى  توقفت  كانيه«.  سري 
بالذكرى المفجعة واألليمة على عقلها وقلبها وعاطفتها 
لنا  يهنأ  »لن  وتقول:  قواها  لتستجمع  الدموع,  لتذرف 
اإلرهاب  رجس  من  محررةً  لمدينتنا  نعود  ٌحتى  بال 
األردوغاني ومرتزقته الغاشمة الجبانة«. ووجهت نداًء 
الدولي  المجتمع  إلى  »روناهي«  صحيفتنا  خالل  من 
انتهاكات  وفضح  بالمسؤولية  التحلي  عليهم  يجب  بأنه 
والضغط  ومرتزقته,  التركي  االحتالل  جيش  وإجرام 
عن  بالكف  المتحدة  األمم  وطالبت  ومحاكمته,  عليه 
حٍد  ووضع  أردوغان  انتهاكات  عن  الطرف  غض 

ألطماعه وعربدتِه في العديد من الدول. 

وإذا الطفولة سئلت بيد
 من قتلت

من  التركي,  االحتالل  بها جيش  قام  التي  الجرائم  بعد 
المواطنين,  وترهيب  وتشريد  بارد,  بدم  وقتٍل  تدميٍر 
وسيارات  والمسعفين  الطبية,  النقاط  على  وهجومِه 
منها  الجرائم,  من  كبير  لعدٍد  وارتكابه  اإلسعاف, 
اإلعدامات الميدانية, واالغتصاب واالعتقال التعسفي, 
جيش  إجرام  إحصاء  في  تطول  والقائمة  والخطف, 
االحتالل التركي ومعهُ المرتزقة البائسين, قاموا بجلب 
عوائل المرتزقة إلى المدينة في نيٍة خبيثة لتغيير واقع 
االحتالل  نهج  على  وتتريكها  الديمغرافي,  المنطقة 
العثماني, كل هذه األمور ال توازي الهمجية الوحشية 
قام  حيث  مستقبلهم,  وتدمير  األطفال  قتل  في  والنازية 
واستخدام  المدارس  قصف  بتعمد  االحتالل  جيش 
األسلحة الحارقة كالفوسفور المحرم دولياً, ليحطم نمو 
القضاء  وبالتالي  عمداً,  وترهيبهم  الصاعدة  األجيال 
العديد  عند  سلبياً  أثراً  ترك  ما  وهذا  مستقبلهم,  على 
وحشية  على  الشاهد  الطفل  مثل  األبرياء  األطفال  من 
اإلجرام التركي محمود خالد أوسو ذو العشرة أعوام, 
الذي ال زال ال يعلم لماذا قُصفت مدينته الجميلة, ويريد 
ال  األطفال,  من  أصدقائِه  مع  ليلعب  لمدرسته,  العودة 
الطفل محمود  ولماذا حصل, ومثل  بما يحصل  يدري 
والطفولة,  األطفال  قاتل  بسبب  األطفال,  من  اآلالف 

المجرم أردوغان.
من  كافة  المحتلة  المناطق  فيه  تتحرر  يوماً  وسيأتي 
وشهداء  الشعب  بمقاومة  التركي,  الفاشي  الجيش 
الحرية, الذين عاهدوا بالمضي والقتال, مقاومة الكرامة 

والحري.

مركز األخبار ـ قالت المفوضية األوروبية في تقرير 
لها إن الحكومة التركية “قّوضت اقتصادها والمعايير 
الديمقراطية واستقالل القضاء، مما جعل أنقرة أبعد 
من أي وقت مضى عن االنضمام لالتحاد األوروبي”.
لالتحاد  التنفيذية  الذراع  -وهي  المفوضية  وذكرت 
حزمة  بخصوص  السنوي  تقريرها  في  األوروبي- 
أن  إلى   ،2020 لعام  االتحاد  في  العضوية  توسع 
مبادئ  مع  تتعارض  لتركيا  الخارجية  السياسة 
تصاعد  إلى  مشيرة  األوروبي،  االتحاد  وأولويات 

التوترات في منطقة شرق المتوسط.
يد  في  الصالحيات  كافة  تركيز  المفوضية  وانتقدت 
البالد  رئاسة الجمهورية في تركيا، وتدهور أوضاع 
المركزي،  التعبير والسجون والبنك  في مجال حرية 
قلقها  السنوي- عن  تقريرها  -في  المفوضية  وعبّرت 
في  تركيا  في  السلبية  “التطورات  مما سمتها  العميق 
والسلطة  األساسية  والحقوق  القانون  سيادة  ميادين 

القضائية”.
تزال  ما  تركيا  أن  من  بالرغم  أنه  التقرير  وأضاف 
مفاوضات  فإن  األوروبي،  لالتحاد  أساسيا”  “شريكا 
منافية  قرارات  بسبب  مكانها  تراوح  إليه  انضمامها 
بحسب  التركية،  القيادة  اتخذتها  االتحاد  لمصالح 

المفوضية.
وتتفاوض تركيا منذ عام 2005 مع االتحاد األوروبي 

البالد إصالحات  لنيل عضويته، وقد أجرت سلطات 
سياسية واقتصادية لتتوافق مع معايير ومتطلبات نيل 
تلك العضوية، إال أن مفاوضات العضوية تشهد تعثرا 

منذ عام 2016.
حالة  آثار  إن  األوروبية  المفوضية  تقرير  وقال 
ما   2018 في  إلغاؤها  تم  التي  تركيا  في  الطوارئ 
الديمقراطية والحقوق األساسية،  زالت مستمرة على 
االنقالب  التي فرضت عقب محاولة  الطوارئ  وهي 

الفاشلة في صيف 2016.
وقالت المفوضية إنها قلقة بشأن عدم استقالل القضاء 
في تركيا، مضيفة أن مكافحة الفساد في البالد ما زالت 
هذا  في  تقدم  أي  تسجل  لم  وأنها  مبكرة،  مراحل  في 

الشأن.
في المقابل، أشاد التقرير بالتقدم الحاصل في سياسات 
الهجرة واللجوء في تركيا، وفي مجاالت أخرى مثل 
االقتصاد والملكية الفكرية والقضايا العلمية والبحثية.

من  المئات  خرج  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
مجلس  نظّمها  تظاهرة  في  الشدادي  أهالي 
االحتالل  بانتهاكات  تنديداً  الشدادي؛  ناحية 
التركي، في الذكرى السنوية األولى الحتالل 
بالعزلة  وللتنديد  أبيض  وتل  العين  رأس 

المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن. 
وتل  العين  لرأس  التركي  باالحتالل  تنديداً 
ومرتزقته  التركي  الجيش  وارتكاب  أبيض، 
الذكرى  في  وذلك  المدنيين،  بحق  المجازر 
السنوية األولى لبدء هجمات االحتالل، نّظم 
مجلس ناحية الشدادي بالتعاون مع المؤسسات 
المدنية تظاهرة، شارك فيها المئات من أهالي 
كالعريشة  الثانية  والنواحي  وريفها  الشدادي 

ومركدة والدشيشة.
المدينة  مجلس  أمام  من  التظاهرة  وانطلقت 
ذلك  وخالل  الرئيسية،  الشوارع  وجابت 
وتندد  المقاومة  تُحيّي  التي  الشعارات  تعالت 

بمجازر االحتالل في األراضي المحتلة. 

وتوقف المتظاهرون في ساحة الجبسة وهناك 
اإلداري  وألقى  صمٍت،  دقيقة  الجميع  وقف 
في حزب االتحاد الديمقراطي مصطفى أحمد 
كلمة جاء فيها: »مع مضي تسع سنوات من 
الحرب في سوريا استطاعت دولة االحتالل 
التركي أن تُنفذ مخططاتها بواسطة أجنداتها 
وتحتل  السوريين،  ومرتزقتها  الخارجية، 
عفرين  من  بدءاً  سوريا  من  كبيرة  مناطق 
إلى رأس العين، وتل أبيض مروراً بإعزاز، 

وجرابلس، والباب«.
عام  األول  تشرين  من  التاسع  »في  وتابع: 
2019 قامت دولة االحتالل التركي ُمدججة 
وبمشاركة  الثقيلة،  األسلحة  أنواع  بكافة 
بعدوانها  الحر  بالجيش  يسمى  ما  فصائل 
الهمجي على مدينتي رأس العين وتل أبيض؛ 
ما أدى إلى استشهاد المئات، ونزوح عشرات 
المحروقة  األرض  سياسة  واتباع  اآلالف، 
والجوي  البري  القصف  عمليات  خالل  من 
الديمغرافي،  التغيير  عمليات  من  تبعها  وما 

والتهجير القسري للسكان األصليين، وإحالل 
المدنيين  بيوت  سكان من مناطق أخرى في 

عنوة بدون رضى من أهلها«.
وأشار إلى أن االحتالل التركي يوزع أمالك 
التي  العائالت  على  األصليين  المواطنين 
ويغير  حق،  وجه  دون  منازلهم  في  سّكنها 
أسماء القرى من اللغات الكردية والعربية إلى 
اللغة التركية، وكذلك وفرض التعامل بالليرة 

التركية، وفرض التعليم باللغة التركية.
دولة  يخيف  ما  »إن  األحمد:  وأضاف 
المترابط  الوطني  النسيج  هو  االحتالل 
التي  كافة  الشعوب  بين  الوطنية  واللحمة 
في  عنها  التنازل  يمكن  ال  مكتسبات  حققت 
ظل الثورة. بهذا التكاتف والتعاضد سنحرر 
المجرم  قبضة  من  المحتلة  أراضينا  جميع 

التركي ومرتزقته«.
لتنتهي التظاهرة بترديد الشعارات التي تُحيّي 

المقاومة وتمجد الشهادة والشهداء.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3609/ لعام /2020م

على السيد أحمد السليمان بن محيمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/10/25م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد عماد األحمد عبدالفتاح بطلب: 

فسخ عقد شراكة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3352/ لعام /2020م

على السيد: أحمد أبو عمر الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 2020/10/21م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيدة زينب اآلغا بنت محمد بطلب: تفريق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم أساس الدعوى 2020/557

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد بوزان فاحي
عنوانه بالتفصيل: مجهول اإلقامة 

يدعوك ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر لحضور 
جلسة في الساعة 10 صباحاً يوم الثالثاء الواقع في 

2020/10/20م 
للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل أحمد تركي الناصر 

بطلب: نقل ملكية سيارة تحمل اللوحة رقم 138380
وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3543/ لعام /2020م

على السيد: أحمد خليفة بن سليمان الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2020/10/25 م لننظر 
في الدعوى المقامة من السيد طيبة الصبر بنت إسماعيل 

بطلب: تثبيت طالق وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/55

اسم المستأنف عليه ونسبته: ايمو عثمان
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك سلوى 
كتيتكاني بطلب: تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 

2020/11/8م في الساعة 10 تدعوك محكمة االستئناف 
الشعب في كوباني أن تحضر نفسك أو ترسل وكيالً عنك 
لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محكمة استئناف الشعب في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/55

اسم المستأنف عليه ونسبته: بسمة عثمان
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفتها عليك سلوى 

كتيتكاني. 
بطلب: تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 

2020/11/8م في الساعة 10 فتدعوك محكمة االستئناف 
الشعب في كوباني أن تحضري بنفسك أو ترسلي وكيالً عنك 

لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
محكمة استئناف الشعب في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3664/ لعام /2020م

على السيد: حسن الحسن بن حجي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2020/10/21 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد خليفة السلوم 
بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
 

رقم أساس الدعوى 2020/156
اسم المستأنف عليه ونسبته: خليل علو رشو – محمد علو 

رشو
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك يازي 
بوزان جاويش  بطلب احتيال هو يوم األحد الواقع في 

2020/11/8م في الساعة 10 فتدعوك محكمة استئناف 
الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محكمة االستئناف في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /735/ لعام 2020

على السيد إبراهيم األجوه بن ياسين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

من يوم االثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/666/ المقامة عليك من السيد حمزة حاج جاسم 

بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /815/ لعام 2020م

على السيد حميد إسماعيل بن صبحي الحضور الى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ من يوم اإلثنين 

2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/802/ المقامة عليك من السيد طالل الشيخ بن 

عبدالرزاق
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/55

اسم المستأنف عليه ونسبته: صباح عثمان
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفنها عليك سلوى 
كتيتكاني بطلب: تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 

2020/11/8م في الساعة 10 فتدعوك محكمة استئناف 
الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محكمة االستئناف في كوباني
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /1457/ لعام /2020م
على السيد: أحمد قص القروش الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2020/10/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد عطية بن 
إبراهيم بطلب: إخالء مأجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /887/ لعام 2020م

على السيد صالح األحمد بن عبد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

من يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس /806/ المقامة عليك من السيد إبراهيم علي 

بن قاسم
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3619/ لعام /2020م

على السيد صبحي محمد الحسين الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2020/10/19م للنظر في الدعوى المقامة من السيد وردة علي الحسين 
بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3661/ لعام /2020م

على السيد: فرج الموسى بن موسى الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2020/10/21م لننظر 
في الدعوى المقامة من السيد عيدة العواد بنت محمد 
بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3493/ لعام /2020م

على السيد: عبدالرحمن أحمد المحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

الواقع في 2020/10/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ورثة أحمد المحمد بن جرو بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3433/ لعام /2020م

على السيد زكور العبود المحيمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2020/10/18 م للنظر في الدعوى المقامة من السيد نورة األحمد بنت 
حسين بطلب: تثبيت زواج ونسب ووفاة وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3343/ لعام /2020م

على السيد خليل صالح جردو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2020/10/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد كوثر حمود سليمان 
بطلب: تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1055/ لعام 2020

على السيد إبراهيم البدر بن مصطفى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

من يوم االثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس /1294/ المقامة عليك من السيد عبدو الموسى 

بن ياسين
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3658/ لعام /2020م

على السيد: فرج الموسى بن موسى الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2020/10/21م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد عزيزة خليل الحسين بطلب: 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى 2020/118م المتكونة بين الجهة المدعية 
آمنه المحمد الشيخ والجهة المدعى عليها إبراهيم صالح 

السعيد 
بدعوى تفريق

تقرر سند تبليغ حكم المدعى عليه عن طريق الصحيفة.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /991/ لعام 2020م

على السيد عبد الكافي نعسان بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

من يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/1112/ المقامة عليك من السيد حميد األحمد 

بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
مذكرة دعوى للمستأنف عليه صادرة عن محاكمة استئناف الشعب في 

كوباني
رقم أساس الدعوى 2020/55

اسم المستأنف عليه ونسبته: حمك عثمان
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية

إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك سلوى كتيتكاني بطلب: 
تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 2020/11/8م في الساعة 10 

فتدعوك محكمة استئناف الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل 
وكيالً عنك لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية

2020/9/28م
محكمة االستئناف في كوباني

مذكرة دعوى

رقم أساس الدعوى 2020/55
اسم المستأنف عليه ونسبته: محمد عثمان

إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك سلوى 
كتيتكاني بطلب: تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 

2020/11/8م في الساعة 10 فتدعوك محكمة استئناف 
الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محكمة االستئناف في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3673/ لعام /2020م

على السيد ياسر عبدو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في 2020/10/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد سكينة 
حسين العلوش بطلب: تثبيت زواج ونسب وتفريق وإن لم تحضر 

في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكره دعوى
في الدعوى رقم أساس 2020/1777

المتكونة بين الجهة المدعي: محمد عبد الرزاق بن زكريا 
والجهة المدعى عليها خالد مصطفى االحمد

بدعوى تثبيت بيع 
تاريخ الجلسة 2020/10/15

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /869/ لعام 2020

على السيد محمد قره خان بن عبدو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ من 

يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/892/ المقامة عليك من السيد دحام محمد عبود

بطلب: تثبيت بيع السيارة
وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /938/ لعام 2020

على السيد محمد محمد بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ من يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/982/ المقامة عليك من السيد شبلي اإلبراهيم 

بن عبدالرزاق
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /995/ لعام 2020

على السيد محمد محمد علي بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ من 

يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/1118/ المقامة عليك من السيد رشيد محمود حمو

بطلب: تثبيت بيع السيارة
وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /885/ لعام 2020

على السيد محمود العبد بن خلف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

من يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/914/ المقامة عليك من السيد عبدالرزاق 

المحمد بن محمد صالح
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3493/ لعام /2020م

على السيدة: أمينة أحمد المحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2020/10/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ورثة أحمد 

المحمد بن جرو بطلب: تصفية تركة وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /867/ لعام 2020م

على السيد حسن عبدالقادر األحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ من يوم االثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس/900/ المقامة عليك من السيد أحمد تمو بن 

حسين
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1005/ لعام 2020

على السيد حسين األحمد بن جاسم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ من يوم االثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس /1134/ المقامة عليك من السيد جمعة بكور 

بن جاسم
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /998/ لعام 2020م

على السيد عبداللطيف بكري بن بكري
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

من يوم اإلثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس /1124/ المقامة عليك من السيد عبدالحميد 

بن علي
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/991

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل حسن المحمد
تدعوك هيئة العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2020/10/25م للنظر في الدعوى المقامة عليك 

من قبل محمد بالي بطلب: خالف على سيارة فإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة العدالة في كوباني

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3346/ لعام /2020م

على السيد: محمد محمود الصالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2020/10/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد عوش أحمد العبد 
بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/55

اسم المستأنف عليه ونسبته: محي الدين عثمان
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك سلوى 
كتيتكاني بطلب: تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 

2020/11/8م في الساعة 10 فتدعوك محكمة استئناف 
الشعب في كوباني أن تحضر نفسك أو ترسل وكيالً عنك 
لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محكمة استئناف الشعب في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/55

اسم المستأنف عليها ونسبته: مولدة عثمان
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك سلوى كتيتكاني بطلب: 
تصفية تركة هو يوم األحد الواقع في 2020/11/8م في الساعة 10 

فتدعوك محكمة استئناف الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل 
وكيالً عنك لبيان دفاعك وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

محكمة استئناف الشعب في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3655/ لعام /2020م

على السيد: حسن الحسن بن حجي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء الواقع في 2020/10/21 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد امر الحسن بنت موسى بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /873/ لعام 2020م
على السيد عليا كعكة بنت محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
من يوم اإلثنين 2020/10/12م

للنظر بالدعوى أساس /898/ المقامة عليك من السيد سهيل العلو 
بن حسن

بطلب: تثبيت بيع السيارة
وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 2020/1653

المتكونة بين الجهة المدعية: فاطمة الجاسم 
والجهة المدعى عليها خليل هواش الدبش

بدعوى تفريق لعلة الشقاق 
تاريخ الجلسة 2020/10/19م

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /883/ لعام 2020

على السيد محمد خطاب بن حسن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ من يوم االثنين 2020/10/12م
للنظر بالدعوى أساس /910/ المقامة عليك من السيد محمد شيخ 

أحمد بن رمضان
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3682/ لعام/2020م

على السيد: محمد صالح الرحيل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع 

في 2020/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: غازية 
المنصور بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
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روناهي/ قامشلو- انطلقت حملة )دفيني ال لشتاء 
 womenنسائية مجموعة  من  بمبادرة  بارد( 
لتقديم  الحالي,  الشهر  بداية  في   initiatives
وخلق  المحتاجة,  للعوائل  إنسانية  مساعدة 
مجتمع قادر على مساندة أفراده بعضهم لبعض 

لتجاوز الصعوبات والمحن في وقت األزمات.

انتشرت في اآلونة األخيرة الكثير من المبادرات 
شمال  ومدن  مناطق  في  اإلنسانية  المجتمعية 
الكثير  دعم  في  ساهمت  والتي  سوريا,  وشرق 
المعيشية,  أوضاعها  تدهورت  التي  العوائل  من 
الكثيرين,  نفوس  في  البسمة  زرع  في  وساهمت 
التكافل  ثقافة  يعزز  نموذج  بمثابة  تعتبر  كما 
االقتداء  على  ويحثهم  المجتمع,  لدى  االجتماعي 

بها لتصبح ظاهرة عامة.

»دفيني ال لشتاء بارد«

بينها  ومن  اإلنسانية،  المبادرات  تلك  وتنوعت 
مبادرة )دفيني ال لشتاء بارد( التي بدأت في الشهر 
الجاري, حيث قامت بها عضوات من مجموعة 
»مبادرات  اسم  أنفسهن  على  أطلقن  النساء  من 
بهدف  بداية 2020,  في  أنشأت  والتي  نسائية«، 
وتفعيل  المساعدة،  وتقديم  التعاون  روح  تعزيز 

قدرات النساء على المساعدة في المجتمع.
وتنوعت أعمالهن ونشاطاتهن؛ استجابةً للحاالت 
الهدف  عن  أكثر  وللمعرفة  والطارئة,  اإلغاثية 
من حملتهن التي انطلقت مؤخراً التقت صحيفتنا 
»مبادرات  مجموعة  مديرة  مع  »روناهي« 

نسائية« بيريفان رسول من مدينة قامشلو، والتي 
حدثتنا عن مبادرتهن قائلةً: »بسبب اقتراب فصل 
الشتاء ولوجود الكثير من العوائل التي ال تستطيع 
تأمين ما يلزمها بسبب سوء أوضاعهم االقتصادية 
نتيجة األزمات والحروب التي تمر بها المنطقة, 
اليتامى  المازوت على  مادة  توزيع  فكرة  طرحنا 
معيشية  أوضاع  من  تعاني  التي  األسر  وبعض 

صعبة، وكذلك مرضى السرطان والمسنين«.

آلية التحضري للحملة

بيريفان:  تابعت  الحملة،  تحضيرات  آلية  وعن 
ووضعنا  أسبوع،  قبل  الحملة  لهذه  »حضرنا 
شعاراً لحملتنا, وبالتحديد في الخامس من تشرين 
األول الجاري بدأنا بحملتنا, حيث وزعنا ظروفاً 
ألف  عشر  سبعة  )قدره  مالي  مبلغ  على  تحتوي 
مادة  من  واحد  برميل  شراء  ثمن  سورية(  ليرة 

المازوت, على العوائل المحتاجة«.
أشارت  اعترضتهن  التي  الصعوبات  عن  أما 
بيريفان بأنهن تعرضن لصعوبة في حملتهن من 
ناحية تأمين صهريج لتوزيع مادة المازوت على 
العوائل المحتاجة, فلم يستطعن تأمينها رغم عدة 
لثمن  مالي  بمبلغ  استبدلنها  لذا  لهن,  محاوالت 
وشملت  عائلة,  كل  على  المازوت  من  برميل 
حملتهن خمسة عشر عائلة في أول يوم، بحسب 

بيريفان.
أربعين  ستشمل  المساعدات  هذه  بأن  موضحةً 
الهاللية  في حي  ستكون  التوزيع  وأماكن  عائلة, 

وأطراف من حي جودي, بقامشلو.

تربعات من قبل عضوات 
املجموعة

للقيام  لهن  المقدم  الدعم  حول  بيريفان  وسألنا 
بأنها كانت عبارة عن  أكدت  الحملة؟ حيث  بهذه 
تبرعات من قبل عضوات مجموعتهن المقيمات 
بأنهن حاولن من  آفا وخارجها, مشددةً  في روج 
خالل وحدتهن سوياً خلق نوع من ثقافة التعاون 
والتكافل في المجتمع، لتقديم المساعدات اإلنسانية.

بيريفان  بينت  الحملة  هذه  من  أهدافهن  وحول 
في  للتدفئة  المازوت  مادة  ثمن  »تأمين  رسول: 
في  صعوبة  من  يعانون  الذين  لألسر  الشتاء 
االقتصادي  ومردودهم  المعيشية  أوضاعهم 
ضعيف, وكذلك بالنسبة للعوائل المتأثرين بنكبات 
بسبب  قسراً  والمهجرين  والنازحين  الحرب 
قررنا  لذا  التركي،  االحتالل  وهجمات  الحروب 
التعاون  روح  إلظهار  المهمة،  بهذه  نتكفل  أن 

والتشارك بين أفراد المجتمع«.
توزيع  ألجل  اآلن  من  سيعملن  بأنهن  منوهةً 
فصل  منتصف  في  ثانية  دفعة  ضمن  المازوت 
الشتاء القادم أيضاً، وستكون هذه الحملة مستمرة, 
المتبرعين  عدد  ازداد  كلما  أنه  إلى  مشيرةً 
والمشاركين سيزيد من وتيرة اإلسراع في عملية 
األسر  من  أكبر  أعداداً  ستشمل  كما  التوزيع، 
بيانات  قائمة  لدينا  »يوجد  وأردفت:  المحتاجة, 
للمساعدة,  المحتاجة  العوائل  بأسماء  واضحة 
يستطيع  المساعدة  تقديم  يريد  الذي  والمتبرع 

مشاركتنا من أجل توزيع المساعدات عليهم«. 

»علينا أن نساند بعضنا«

 « نسائية  »مبادرات  مجموعة  مديرة  اختتمت 
»women initiatives« بيريفان رسول حديثها 
بالقول: »إننا نرغب في ازدياد عدد هذه المبادرات 
المجموعات  من  عدد  أكبر  وإنشاء  اإلنسانية, 

نعلم  فكلنا  المحتاجة,  العوائل  لمساعدة  التطوعية 
الظروف التي تمر بها منطقتنا, بدءاً من هجمات 
السكان  بتهجير  تسبب  والذي  التركي  االحتالل 
من مناطقهم ونهب ممتلكاتهم، وانتهاًء باألوضاع 
االقتصادية الصعبة التي تعصف بالمنطقة بشكل 
عام، التي زادت من العبء على هؤالء األسر، 

لذا علينا أن نساند بعضنا«.
مجتمع  ضمن  اإلنسانية  المبادرات  إطالق  إن 
وليس  وخالق،  حي  المجتمع  هذا  أن  يعني  ما 
بأمر عادي أن تجد أشخاصاً مستعدين للتضحية 
اآلخرين،  مساعدة  سبيل  في  وأموالهم  بأوقاتهم 
ومعظم المبادرات التي يقدم عليها شخص واحد 
أو مجموعات في مناطقنا بالرغم من بساطتها أو 
محدوديتها إال أنها تؤدي دوراً مهماً في تقديم يد 

العون للكثير من العوائل المحتاجة.

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 هفرين خلف
 صانعة السالم

وشهيدة الياسمين

وخفة  شكلها  جمال  ذهني  يفارق  ال 
دعجة  في  نظراتها  وعمق  روحها 
عينيها الالمعتني اللتني كانتا تشعان 
األولى  اللحظة  منذ  واحلياة،  باألمل 
شعرت  عليها  فيها  تعرفت  التي 
كانت حتمله  الذي  وبالدفء  بالسعادة 
أكبر  كان  الذي  قلبها  قلبها،  في 
كالمها،  عمرها.   سنوات  عدد  من 
لفتا  واألحباء  األصدقاء  مع  أحاديثها 
في  ودبلوماسيتها  هدوؤها  انتباهي، 
أسلوبها  لباقة  إليها،  شداني  احلوار 
في النقاش رسخت في ذاكرتي جباالً 
من الذهول واإلعجاب بها.    حالفني 
احلظ ذات يوم من أيام الصيف احلار قبل 
في مدينة عني  قليلة  بأشهر  رحيلها 
مدينة  إلى  سفٍر  صدفة  في  عيسى، 
الرقة جمعتنا معاً، فكان سفراً جميالً 
كانت  رمبا  ورحلة  روحها  جمال  من 
الالفت جعلنا  أن حضورها  إال  متعبًة 
السفر  وتعب  الطريق  أرق  ننسى 
ال  جميالً  أثراً  لدي  تاركًة  الطويل. 
ميكن أن ينسى. نعم هفرين الوضيئة 
من  تركت  ذهبت  ما  أين  الغـانـيـة.. 
وجماالً  اجلبال  علو  بقدر  أثراً  ورائها 
بلمعان  ومتّيزاً  واألنهار  الينابيع  بطول 
بحجم  وعطاًء  السماء.  في  النجوم 
تكتفي  ال  التي  األم  الطبيعة  عطاء 
عن العطاء املستمر.  كانت شخصية 
حياتها  في  وجذابة  قوية  دبلوماسية 
جلَّ  كرّست  وطنية،  روح  وصاحبة 
أجل  من  والكفاح  للنضال  حياتها 
خالل  واستطاعت  وقضيتها  شعبها 
اجلميع  مع  التواّصل  وجيزٍة  فترٍة 
جمال  مثل  الفاتن  اسمها  وحفر 
من  الكثير  قلوب  في  وفكرها  روحها 
العامة  األمينة  أصبحت  األصدقاء.   
حلزب سوريا املستقبل قبل أن تطالها 
الذين  والوطن  األرض  وغزاة  الغدر  يد 
في  هاما  دوراً  لعبت  احتالله،  حاولوا 
دمقرطة سوريا ووحدتها، كفتاة كردية 
سورية ومهندسة في ريعان شبابها.  
كانت  املالمح..  حسناء  خلف  هفرين 
بكل  السياسي  عملها  على  مواظبة 
في  هي  وبينما  وعنفوان،  ونشاط  جد 
مسار رحلتها عبر السهول السورية، 
هذه الرحلة التي طاملا كانت آمنة في 
نُِصَب  قد  كان  حاجز  أطلق  مرة،  كل 
أردوغان  ومرتزقة  إرهابيي  قبل  من 
 M4 الدولي  الطريق  على  الطوراني 
النار عليها في الثاني عشر من شهر 
احلرب  ساعة  لتقتحم  األول  تشرين 
هدوء العمل السياسي حينها، فكانت 
والتراب،  رحلتها األخيرة.  بني احلجارة 
رمي  واخليانة،  بالغدر  ملطخٍة  وبأيٍد 
إلى جانب سيارتها السوداء  جثمانها 
مكسورة النوافذ على الطريق الدولي 
لألمينة  صوِّر  مشهد  آخر  ليكون   ،
العامة حلزب سوريا املستقبل هفرين 
أثناء توجهها إلى مدينة الرقة  خلف، 

لتأدية مهامها االعتيادية في حزبها.

باكراً  أنيقة املظهر عنا  رحلت هفرين 
الورد  عمر  أّن  مؤكِّدةً  شبابها  مودعًة 
ما  بكل  خالدة  مازالت  لكنها  قصير 
في  والسالم  احلب  من  متتلكه  كانت 
قلوب من عرفوها والتقوا بها لتصبح 
الياسمني.  وشهيدة  السالم  صانعة 
يبعث  يوماً  رحيلها  ذكرى  ولتبقى 
وحدة  أجل  من  ونضاالً  احلياة  على 
تؤمن  كانت  التي  سوريا  ودمقرطة 
من  وبأنها  حياتها  من  ثانية  آلخر  به 
اجلديدة  سوريا  مستقبل  سترسم 

جلميع السوريني.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

اغتيلت الياسمينة وبقي عبقها فواحًا.. الذكرى 
األولى الستشهاد هفرين خلف

مبادرة نسائية.. تعزز ثقافة التكامل االجتماعي 
وتزرع البسمة

روناهي/ جل آغا- سلسلة جرائم وحشية تنال 
العدوان  يد  على  السورية  المرأة  أنوثة  من 
الذكرى  حلول  مع  نستحضرها  تتكرر،  التركي 
بتاريخ  خلف  هفرين  البطلة  الستشهاد  األولى 
بدأ  يندمل  ال  جرحاً  مسببةً  2019/10/12م، 

مع عملية نبع اإلجرام

لحزب  العام  األمين  خلف،  هفرين  كلمات  إن 
سوريا المستقبل السابق وياسمينة شمال وشرق 
بالحرية  والمطالبة  بالسالم  تنادي  التي  سوريا، 
لم تكن كافية لتحميها من عدو ال يعرف الرحمة 
تعد  ولم  والدتها  هفرين  ودعت  واإلنسانية، 
استثناء  دون  الجميع  بيوت  دخلت  لكنّها  لبيتها؛ 
كرٍد وعرٍب وأرمٍن وسريان، إن اغتيال هفرين 
خلف يشكل طعنة غدٍر وجهها االحتالل التركي 
السالم  يقتل  عدو  من  اإلنسان  حقوق  لمنظمات 

ويحارب األمل.

هفرين خلف ستبقى يف قلوب 
أبناء وطنها

الذي  الوجع  مدى  وما  الناس  شعور  ما  لكن 
فارقت  التي  خلف  هفرين  الشهيدة  غياب  سببه 
فوق  تحلق  زالت  ال  روحها  لكن  جسداً  الحياة 
به  توجهت  سؤاٌل  سوريا؟  وشرق  شمال  سماء 

محمود بشير: سنضع النقاط على الحروف قريبًا لرياضة
 شمال وشرق سوريا

سيدات دجلة لكرة السلة اللقب هدفنا األول .. ومطالب ُمِحقة 
فهل من ُمجيب؟

روناهي/ قامشلو ـ الكثير من المصاعب والخلل 
التنظيمي تعاني منه الحالة الرياضيّة في شمال 
جديّة  خطوات  من  بّد  ال  وهنا  سوريا،  وشرق 
وتوجيه الرياضة نحو المسار الصحيح، محمود 
بشير الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة 
هامة  خطوات  عن  روناهي  لصحيفة  يكشف 
النقاط على الحروف في  ستكون بمثابة وضع 

الفترة القادمة.
ُشِكلت هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق 
لالرتقاء  وهدفت  اآلن،  من  عامين  قبل  سوريا 
بواقع الرياضة في المنطقة، ولعَل أهم الخطوات 
وهدفت   ،2019 العام  في  كانت  بدأت  التي 
االتحادات  ينظم  اتحاد رياضي عام  إلى تشكيل 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الموجودة  الرياضية 

روناهي / قامشلو ـ نافست سيدات نادي دجلة 
دوري  بلقب  الفوز  على  الماضي  الدوري  في 
مشاركة،  أول  من  وذلك  للسيدات  السلة  كرة 
وحققن المركز الثاني بعد سيدات األسايش إثر 
تنافس مثير بين الناديين، وبدأن سيدات دجلة 
يحققن  فهل  الجديد  للدوري  استعداداً  بالمران 
المشاركة  في  األولى  النجمة  ويحرزن  هدفهن 

الثانية؟ وهل سيتلقين الدعم الالزم لهن؟.

أقيم أول دوري رسمي لألندية للعبة كرة السلة 
سيدات  وأحرزت   ،2018 العام  في  للسيدات 
على  وحافظن  بسهولة،  وذلك  اللقب  األسايش 
مثير  تنافس  بعد  ولكن  العام 2019،  في  اللقب 
ممتعاً  عرضاً  قدمَن  واللواتي  دجلة  سيدات  مع 

وأصبحن من المرشحات لنيل اللقب هذا العام.
السلة ضمن هذا  منافسات كرة  تبدأ  أن  واقترح 
من  رسمي  جدول  يصدر  لم  ولكن  األسبوع، 
إعداد هذا  الجماعية حتى ساعة  األلعاب  مكتب 

التقرير.

استطالع/ غزال العمر

تقرير/ رشا علي

حوار/ جوان محمد 

تقرير/ جوان روناهي  

صحيفتنا »روناهي« للشارع لنرى عميق الحزن 
بعيونهم الذي خالطه األمل والصبر والتحدي مع 

ذكرى استشهاد ابنة الوطن وفقيدته.
نحن  من خسروا،  وأهلها  هفرين  أم  فقط  »ليس 
بفقداننا  الخسارة  شاركناهم  واحد  وطن  كأبناء 
بهذه  واإلنسانية«؛  السياسية  القامة  هذه  لمثل 
األربعة  ذات  األحمد  شمسة  عبرت  الكلمات 
واألربعين عاماً من أهالي ناحية جل آغا بكثير 
من األسى لمثل هذه األعمال اإلجرامية الشنيعة، 
الشهداء  لكن  األجساد  يقتلون  ربما  بأنه  متابعةً 

أحياء في قلوبنا.
وعن أثر هذا اليوم القاتم في قلوب الناس، حدثتنا 
ناحية جل آغا  سلمى خليل 56 ربيعاً من ريف 
يفوح،  العبق  ويبقى  الياسمين  »يغتالون  قائلةً: 
للحاقدين  ونؤكد  شيء؛  عنه  يُستبعد  ال  عدواٌن 
بذكراها  حية  فهي  تمت  لم  هفرين  الشهيدة  بأن 

وإنسانيتها«.
مثاالً  هفرين  »المناضلة  خليل:  سلمى  وأضاقت 
أبناء  بين  الصفوف  لتوحيد  ودعت  لإلنسانية 
لذا  سوريا،  وشرق  شمال  في  المنطقة  شعوب 
الالأخالقية،  التركي  النظام  عنجهية  طالتها 

فجرائمهم ال يقبلها العقل وال المنطق«.

»وحياة ترابك شو ما صار رح 
نأخذ بثأرك«

بثأرك«؛  نأخذ  ما صار رح  ترابك شو  »وحياة 
بهذه الكلمات نطقت شهد السيد ذات السبعة عشر 
ربيعاً فور سؤالنا لها عما تعنيه لها ذكرى اغتيال 
الشهيدة هفرين خلف كشابة ال تزال في خطوات 

حياتها األولى.
ينجب  بلٍد  من  ألنّها  فخورة  بأنّها  شهد  أكدت 
باألرواح  يبخل  وال  والمناضالت  البطالت 
والدماء، وأردفت: »الشهيدة هفرين خلف قدوتي 
للتضحية  رمز  فهي  الحياة  في  األعلى  ومثلي 
التركي  العدوان  همجية  على  تأكيد  وشهادتها 

وأذياله«.
وختمت الشابة شهد السيد حديثها معنا بأنّها ستظل 
الشهيد  مزار  وستزور  هفرين  للشهيدة  تهتف 
الشموع  خبات في ديرك مع رفاقها وسيشعلون 
لشمعٍة لن ينطفئ نورها، وينثرون الورود تعبيراً 
عن محبتهم وفخرهم الذي يولد األمل من جديد 
بداخلهم؛ مؤكدةً بأنهم يستمدون القوة من الشهيدة 

هفرين وشهداء الوطن في شمال وشرق سوريا، 
حسب وصفها.

ظهر  لما  العالمي  العام  الرأي  شغلت  قضيةٌ 
مرتزقة  يجرد  الذي  القاسي  االغتيال  مشهد  في 
االحتالل التركي مما تسمى بـ »الجيش الوطني 
فحقيقتهم  والضمير؛  اإلنسانية  من  السوري« 
مكشوفة  وأوراقهم  كالشمس،  واضحةً  باتت 
الياسمينة  اغتالوا  حيث  الدولية،  المحافل  في 
لتواجههم مئات الياسمينات بعطر العزيمة والقوة 
القول  يسعنا  ال  اليوم  وبهذا  واألمل؛  والصالبة 
الوطن  السالم وألبناء  نقول »لروحك  أن  سوى 

الصبر والسلوان«.

هامة  وخطوات  الخطوة؟  هذه  وصلت  فأين 
بشير  محمود  روناهي  لصحيفة  يكشفها  أخرى 
في  والرياضة  الشباب  لهيئة  المشترك  الرئيس 

شمال وشرق سوريا.
عن أسباب تشكيل هيئة الشباب والرياضة ذكر 
قائالً:  بشير  محمود  للهيئة  المشترك  الرئيس 
ودعم  الشبابية  الرؤية  لتوحيد  الهيئة  ُشِكلت   «
تكريس نهج اإلدارة الذاتية في عقولهم ونشرها 

في رياضتنا وتوجيهها بعيداً عن الطائفية«. 
في  عام  رياضي  اتحاد  تشكيل  بخصوص  أما 
وموعد  منه  والهدف  سوريا  وشرق  شمال 
خطة  »وضعنا  أجاب:  تشكيله  عن  اإلعالن 
أنفسهم  الرياضيين  من  تحضيرية  لجنة  وشّكلنا 
من كافة المناطق، وقُسموا كورشات عمل للقيام 
تحت  تعمل  عام  رياضي  اتحاد  تأسيس  على 
في  الموجودة  الرياضية  االتحادات  كافة  مظلته 
وشرق  شمال  في  المختلفة  والمناطق  األقاليم 
سوريا، بحيث كان هناك نقص وخلل واضح في 
اآللية التنظيمية وعلى سبيل المثال في حال أُقيم 
من  سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على  دوري 

يرعاه؟، ومن يدعم هذه االتحادات؟ فهيئة الشباب 
والرياضة،  بالشباب  تختص  هي  والرياضة 
علينا  توجب  مستقلة  الرياضية  الهيكلية  ولتكن 

تشكيل هذا االتحاد خاص بالرياضيين فقط.
وتابع قائالً: »تأخر تشكيل االتحاد بسبب هجمات 
التركي على سري كانيه وكري  دولة االحتالل 
فيروس  ظهور  وبعدها  الماضي  العام  في  سبي 
التنظيمية  العالقة  المشاكل  وزيادة  كورونا 
في  وخاصةً  سوريا  وشرق  شمال  في  رياضياً 
بالعمل  مجدداً  بدأنا  فترة  ومنذ  الجزيرة،  إقليم 
على تشكيل االتحاد الرياضي العام ونقترب من 
االنتهاء من القانون الناظم للعمل الرياضي وهو 
قانون مالئم للجميع والذي ستعمل بموجبه كافة 
االتحادات الرياضية، بحيث استفدنا من التجارب 
لديها  الخلل  نقاط  واكتشفنا  لالتحادات  السابقة 

وعلى أساس ذلك تمت صياغة هذا القانون«.
التنظيم  مهام  سيتولى  االتحاد  »هذا  وأضاف: 
واإلشراف على البطوالت المختلفة على مستوى 
إقامة  العمل على  شمال وشرق سوريا وجاري 
فقط  وهي  والفردية  الجماعية  لأللعاب  بطوالت 

قدم،  كرة  لسيدات  بطولة  ستقام  بينما  للذكور، 
في  نسائية  ألولمبياد  دارسة  هناك  باإلضافة 
على  االتحاد  هذا  سيقف  وكما  القادمة،  الفترة 
للبطوالت  المنتخبات  وتشكيل  البعثات  عمل 

الخارجية«.
قوانين  وضع  على  االتحاد  هذا  »سيعمل  ونوه: 
ترخيص مناسبة لألندية وإعادة هيكليتها جميعاً، 
حماية  وكيفية  الالعبين،  انتقال  آلية  وسيوضح 
عقوبات  قانون  وإصدار  الدعم،  وآلية  حقوقهم، 
لن  االتحاد  هذا  عن  اإلعالن  وموعد  مناسب، 

يتعدى من فترة شهر إلى شهرين«.
سيضم  تنفيذي  مجلس  هناك  »سيكون  وأشار: 
في  الموجودة  الفرعية  االتحادات  عن  ممثلين 
وشرق  شمال  في  المختلفة  والمناطق  األقاليم 
دورياً،  شهرية  اجتماعات  وسيعقد  سوريا، 
الملحة  الحاجة  بسبب  االتحاد  هذا  جاء  للعلم  و 
مستعجلة  رسائل  وتردنا  لتشكيله،  والضرورية 
المناطق  الرياضيين من مختلف  دائم من  بشكٍل 

لإلسراع بتأسيسه«
الشباب  لهيئة  المشترك  الرئيس  حديثه  واختتم 

والرياضة في شمال وشرق سوريا محمود بشير 
في  جاهزة  غير  التحتية  البنية  بأن  ندرك  قائالً: 
أغلب المناطق، وسنسعى في العام القادم 2021، 
أن يكون عام ترميم وتأهيل الصاالت والمالعب 

الرياضية ألنها تعتبر األساس لنجاح رياضتنا.

مشكلة المالعب متى تُحل؟
ستقام  الذي  الملعب  في  تكمن  الكبرى  المشكلة 
عليه مباريات البطولة وهو ملعب شهداء الثاني 
عشر من آذار لكرة السلة فهو غير مؤهل ويشكل 
كبيراً على سالمة وصحة الالعبات ألن  خطراً 
األرضية مزفتة وحدثت العديد من اإلصابات في 
الدوري المنصرم، ناهيك عن عدم تواجد غرف 
لتبديل المالبس وال مرافق عامة. رغم أنه هناك 
مسبقاً،  الموافقة  وتمت  األرضية  بتبليط  مقترح 

ولكن أين الوفاء بهذه الوعود؟
على  المباريات  كافة  إقامة  األفضل  من  وكان   
العام  هذا  تجهز  فهو  دجلة  نادي  ملعب  أرضية 
أولمبية  مقاسات  ذو  وأصبح  وجه  أكمل  على 
للعب باإلضافة لوجود  ودولية وأرضية مناسبة 
دورات مياه وغرف تبديل المالبس، ولكن مكتب 

األلعاب الجماعية اختار الملعبين للمباريات.

نقص الدعم ولكن إلى متى؟

االهتمام  تلَق  لم  عام  بشكٍل  المرأة  رياضة 
ولعبة  المعنية  الجهات  من  العام  هذا  المطلوب 
كرة السلة التي كان من المفترض أن تزداد أعداد 
إلى  العدد  وتقلص  العكس  حصل  ولكن  األندية 

أقل من خمسة نوادي في هذا العام، وبهذا الصدد 
ذكرت قائدة نادي دجلة لكرة السلة للسيدات ذات 
27 ربيعاً جوانا موسى ابنة مدينة قامشلو قائلةً: 
المدرب بسام  قيادة  للمران تحت  بالخروج  بدأنا 
حسين منذ حوالي شهر من اآلن، وهي مدة غير 
كافية بالطبع، ونتلقى ثالثة حصص تدريبية في 
األسبوع، ولكن رغم ذلك أملنا كبير في الوصول 

للقب هذا العام وهو هدفنا األول في البطولة«.
الماضي  العام  في  األولى  »المشاركة  ونوهت: 
كان  ذاته  بحد  الوصيف  مركز  والحصول على 
المطلوب  بالشكل  االستعداد  عدم  وسط  إنجازاً، 
وقتها وكنا قد تمّرنا لمدة ثالثة أشهر فقط، عكس 
بعض األندية كانت تمارس اللعبة قبلنا بسنوات«.
وأضافت: »تلقينا دعماً جيداً في العام المنصرم، 

بنا  يجتمع  لم  اآلن  حتى  الحالي  العام  في  ولكن 
إدارة  غير  كالعبات  لمطالبنا  يستمع  ولم  أحد 
المتوفرة،  اإلمكانيات  بحسب  تقدم  التي  النادي 
الساحة  عن  غائب  الرياضي  االتحاد  ولكن 
النواحي  كافة  من  دعمنا  المفترض  فمن  تماماً، 
الجانب  التركيز على  ويجب  والمعنوية،  المالية 
لظلم  تعرضنا  السابق  الدوري  ففي  التحكيمي 
كبير وأثّر ذلك على سير النتائج واالنحياز كان 
واضحاً للجميع، والحل يكمن في جلب حكام ال 
يكونوا مدربين من األندية المشاركة في الدوري، 
باإلضافة ألرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
آذار فهو غير مؤهل للعب عليه، غير بأنه يتسبب 

بحصول اإلصابات بين الالعبات«.
السلة  كرة  لسيدات  دجلة  نادي  قائدة  واختتمت 
جوانا موسى حديثها قائلةً: »اللعبة باتت في قائمة 

النسيان، وأدى ذلك فقدان الالعبات لشغفهن تجاه 
في  األندية  عدد  تناقص  الحظنا  وخاصةً  اللعبة 
هذا العام، ففي السنة بطولة واحدة هذا األمر ال 
يعد كافياً، وهذا العام هناك وعود بأن يكن هناك 
ذُِكر سببه  ما  كل  وبالطبع  أيضاً،  الكأس  بطولة 
األندية  تطالب  لم  لو  وحتى  الرياضي،  االتحاد 

بهذه البطوالت لما كانت لتقام!«.
على  أكبر  اهتماماً  تحتاج  السلة  كرة  لعبة  أن 
النادي  لدى  المطالب  والحظنا  األنثوي  الصعيد 
ستقام  الذي  الملعب  صعيد  على  وخاصةً 
باإلضافة  البطولة  في  المباريات  بعض  عليه 
دجلة،  لسيدات  المطلوب  المختلفة  للمستلزمات 
العام  هذا  قادم  والنادي  محقة،  مطالب  فهي 

للوصول للقب ويعتبر ذلك هدفه األول واألهم.
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من الذي يُقّسم 
سوريا؟!

تعلق  ذاته  املستوى  وفي  مستمر  وبشكل  املالحظة  تتم  كما 
روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها حينما يتم احلديث عن شمال 
الروس  صلة،  بأية  للواقع  ميت  ال  وكالم  بتصاريح  سوريا  وشرق 
يدركون جيداً بأن ما يتحدثون عنه من وقائع خاصة فيما يتعلق 
وشرق  شمال  في  اإلدارة  قبل  من  سوريا  عن  االنفصال  بدعوى 
سوريا هي غير صحيحة. لكن؛ بذلك ميارسون سياسة الصراع 
الوجود  بني  دوماً  ويربطون  األمريكي  اجلانب  مع  النفوذ  على 
الصراع  هذا  لتصدير  محاولة  في  الذاتية  اإلدارة  ودور  األمريكي 
إلى تفاصيل الواقع السوري البحت. مع العلم بأن اإلدارة الذاتية 
وقوات سوريا الدميقراطية ليسوا من ثبتوا الوجود األمريكي في 
سوريا وهذا الوجود مرتبط بجملة من السياسات والصراع مع 
روسيا؛ تدركها بشكل أكثر من أي طرف آخر، إذاً ملا هذا التناول 

املغلوط والبعيد عن الواقع؟

لو متعنا جيداً في الواقع السوري؛ سنجد بأن روسيا اليوم تشاطر 
النقاش واحلوار بشكل مباشر أو عبر النظام مع مجموعات وأن 
احلرص على سوريا. لكن؛ عملياً  وادعاءات  رؤى  لها  نظرياً  كانت 
املرتزقة  تواجد  ومناطق  سوريا،  في  الفعلي  التقسيم  ميارسون 
وممن يسمون أنفسهم باملعارضة واالئتالف خير دليل على ذلك، 
عامًة  والتطرف  والنصرة  لداعش  شرعية  مظالت  باتوا  حيث 
اللجان  في  بضمهم  وتقبل  معهم  روسيا  تتحاور  سوريا،  في 
ويرفعون  تركيا  يرتبطون مع  وهؤالء من  والتفاوضية  الدستورية 
العلم التركي ويقبلون اللغة التركية والعملة التركية واحملاكم 
وفي  وباملقابل  إلخ.   ... أتراك  والة  ويديرونهم  التركية  والقوانني 
عملية إقصاء شمال وشرق سوريا عن أي نوع من املشاركة في 
باملوازاة  هناك  احلل  نحو  السورية  واجلهود  احلوار  إحياء  عمليات 
ووحدة  احلوار  أن  العلم  مع  والتقسيم،  االنفصال  عن  حديث 
سوريا واحلل الوطني السوري مبادئ لدى اإلدارة وهي جاهزة دوماً 
للنقاش ضمن اإلطار السوري وعملياً هذه املبادئ مكرسة واقعياً 
واقعهم  احلقائق في  األخرى لهذه  على عكس فقدان اجلماعات 
املوجود أمام أعني روسيا وغيرها ومع ذلك ال يتم رؤيتهم بأنهم 

خطر على سوريا ووحدتها! 

وأذربيجان  واملتوسط  ليبيا  في  التركي   - الروسي  اخلالف  أمام 
هكذا  نحو  الفروف  ينحاز  ملاذا  حتى  إدلب  في  وكذلك  وأرمينيا 
تصريحات؟ أترى يريد االتفاق مرة أخرى مع تركيا للحصول على 
تنازالت منها في مناطق أخرى مقابل التوسع التركي على حساب 
سوريا وشعبها؟ كما فعل سابقاً في عفرين مثالً؟ إضافة لذلك 
الذاتية  اإلدارة  يقول  حينما  الفروف  يستند  معطيات  أية  على 
مشروع انفصال؟ أي طرح طرحته روسيا لوحدة سوريا وشعبها 
احلوار  روسيا  طلبت  متى  الذاتية؟  اإلدارة  ورفضته  ومستقبلها 
حترير  يتم  ألم  الذاتية؟  اإلدارة  ورفضت  سوريا  وحدة  لضمان 
مساحات أكبر من مساحات تواجد النظام مبؤسساته وأجهزته 
ماذا  باملقابل  قسد؟  ِقبل  من  داعش  من  روسيا  ووراءه  وجيشه 
روسيا عنها في سوريا؟  لها  تنازلت  التي  باملناطق  تركيا  فعلت 
ارس وال تزال التقسيم بحذافيره؟ متى نادت اإلدارة الذاتية  ألم متمُ
مبشروع يمُلغي وحدة الشعوب السورية، على عكس روسيا التي 
الكردية  باملعضلة  تريد حصر املعضلة في شمال وشرق سوريا 
الذاتية على  اإلدارة  تمُِصرُّ  بينما  فقط وتتجاهل الشعوب األخرى 
للشعوب  العامة  القضايا  من  جزء  وحلها  الكردية  القضية  أن 
السورية كافة. مع العلم أن الكرد ضحوا وقادوا مشروع وحدة 
الشعوب ولم يكونوا يوماً جزءاً من أي تفكير سلبي فيما يخص 

سوريا ووحدتها.

تقسيم،  مبشروع  ليس  تفاصيله  بكافة  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
حرية  الدميقراطية،  األمة  املشترك،  التعايش  الشعوب،  أخّوة 
املرأة، وحدة الدفاع عن أمن واستقرار املنطقة، منع تطور اإلرهاب 
باحلوار  االلتزام  التركية،  اخملططات  ضد  الدفاع  له،  والتصدي 
الوطني السوري، البناء الذاتي ضمن سوريا املوحدة كل هذا ليس 
ناضلت مكونات شعبنا  بل  ال  التقسيم،  بخطوات  وال  مبشاريع 
تركيا  دخلت  التي  عفرين  في  حيث  التقسيم،  مشاريع  ضد 
دافع  التقسيم. لكن؛ شعبنا  ممارسة  تتم  اليوم  روسيا  مبوافقة 
عنها وقّدم تضحيات كبيرة، عن ماذا كانت تلك التضحيات؟ ألم 
تكن وقوفاً بوجه تركيا التي تدمر وتفتت سوريا اليوم؟ في سري 
كانيه/ رأس العني وكري سبي/ تل أبيض، لقد دافع شعبنا ضد 
الدور  تطور  عن  النظر  غضت  روسيا  لكن  التركية  اخملططات 
مُقسم لسوريا مقابل تنازالت تركيا لروسيا في  مُهدد وامل التركي امل

أماكن أخرى، إذاً من الذي يمُقّسم؟! 

ِقبل  الالئق االستمرار بهكذا سياسات وممارسات ال من  من غير 
هذه  أحد  يستخدم  أال  يجب  آخر،  طرف  أي  قبل  من  وال  روسيا 
مزيفة،  اتهامات  نفوذه مقابل  وتوسيع  لتطوير مصاحله  احلجج 
ليكن اجلميع واضحني وشفافني، سوريا لم تعد حتتمل القفز من 
فوق احلقائق، سوريا حتتاج ملقاربة واقعية ملا يحدث فيها عملياً. إن 
كانت روسيا لديها مشاريع وخطط تنوي االتفاق من جديد بها مع 
تركيا أو غيرها فليكن ذلك عالنية؛ ألن األمور ستتوضح. ولكن؛ ال 
بد من أال يستخدم أحد حقائق مزيفة ويسّوقها للحصول على 
نتائج معينة على حساب شعبنا وقضيته ونضاله الدميقراطي 
جيداً  يتم  أن  واملسؤولية  واحلرص  األخالق  من  لذا؛  سوريا.  في 
تقييم األدوار واملمارسات اخلطيرة على سوريا جيداً مبنطق العقل 
ووفقاً للوقائع؛ ألن سياسات صرف النظر عن احلقائق وحتوير األمور 

ال تفيد أحد في ظل وضوح وبيان احلقائق في سوريا.

فواصل

آلدار خليل

 هفرين خلف....
بوح الياسمين

)يوماً ما سنتعافى وسنطرد ثاني أكسيد 
الياسمني  أوكسجني  ونستنشق  احلرب 
وتشرق شمسك يا وطني، أرتديك حروفاً 
بوح  أيامي...  بك  لتعبق  ياسمني  من 
الياسمني( تلك كانت كلماتك وهذا كان 
القديسة  أيتها  اغتالوِك  ألجله  حلمك، 
واملتربعة  إنسانية،  من  بعرش  املزينة 
سنة  هذه  والثوريني،  األحرار  قلوب  في 
هفال  رحيلك  على  وانقضت  مضت 
هذا  فرهاد،  الشهيد  ورفيقنا  هفرين 
السالم  أعداء  استعجله  الذي  الرحيل 
أسيادهم  حقد  ليفرغوا  احلروب  وجتار 
ولينزف  الطاهر،  بجسدكم  الطورانيني 
من  شهداء  دمكم  وليكتب  جسدكم 
ولم  السالم  ألجل  شهداء  الوطن،  أجل 

نكن يوماً دعاة حروب.

سيطفؤوا  أنهم  منهم  ظناً  اغتالوِك 
امرأة  مسيرة  وسيوقفوا  الشمس،  نور 
جمعت حولها بفكرها وروحها ونضالها 
وإنسانيتها  قلبها  وطيبة  وابتسامتها 
وليسارع  الشعب  من  املاليني  قلوب 
وال  قائدته  كنت  حلزب  لالنتساب  اآلالف 
النور  اغتالوا  لقد  نعم  وستبقني،  تزالني 
محاولني أن يعم الظالم الذي خرج هؤالء 

من رحمه.

وآهاتي  دمعاتي  تسبقني  املغدور  وطني 
يكون  أن  تعودت  الذي  وأنا  قلمي  وينزف 
تخونني  بابتسامتك،  صباحاتي  كل 
أنها  خشية  احلروف  وتهرب  الكلمات.. 
كشخصك  بشخص  تليق  تعد  لم 
فأنت يا وطني املغدور فوق كل الكلمات 
اليوم  أقف  اللغة،  وقواميس  بل  واحلروف 
عجفاء  سنًة  مستذكراً  عنك  ألكتب 
تتسابق  رحيل  وأي  املفجع  رحيلك  على 
وأنا  ورقتي  حروف  على  لترتسم  صورِك 
لي  تقولني  وأنت  تبتسمني  هنا  أكتب، 
لنجمع رفاقنا ولنذهب إلى البحيرة فهم 
أماً  حولِك  يجتمعون  للراحة  يحتاجون 
يبتسمون  عامة،  وأمينًة  ورفيقًة  وأختاً 
وهم يشاهدونِك بينهم، وهنا صورة وأنت 
تقفني رغم أملك ومرضك لتساعدينا في 
املرض  وتقاومني  الشعوب  أخوة  مهرجان 
تركيب  على  تعملني  جداً  متأخر  لوقت 
الدبكات  وتشاركينا  كلل  بدون  اللوحات 
في أوقات الراحة، وهنا صورة وأنت تقفني 
عند السد متأملة مياه الفرات الذي كنت 
دائماً ما تقولني لي، لو لم أكن من ديريك 
أنني سورية،  وافتخر  الطبقة  لكنت من 
بضحكاتك  متتزج  وكلها  الصور  تتالحق 
في  بالتوفيق  الرفاق  ولكل  لنا  ودعواتك 

عملنا.

الرفاق  أن أكون مع  أنَس عندما قررت  لم 
قرية  من  عودتنا  بعد  سبي  كريه  في 
الطوراني  الفاشي  القصف  وبدء  الزيدي 
أنني  أخبرتك  عندما  أنَس  لم  احلاقد 
وأنت  واتصالك  دعواتك  هناك  سأذهب 
أن  مؤكدة  املعنويات  وتعطيني  تطمئني 
القضية هي وطن وأننا أبناؤه وأنه هو من 
صباحاً  الوقت  كان  التضحية،  يستحق 
عندما اتصل أحد الرفاق بي وهو يسألني 
هنا  عنك  مطمئناً  أصبحت  كيف 
ماذا  ولكن  بخير  هي  أقول  وأنا  صدمت 
الهاتف وألتصل  أصابها؟! ليبكي ويغلق 

بالرفاق ليقولوا نعم لقد استشهدت.

الشمس  غرقت  بوجهي  الدنيا  اسودت 
فلقد  السماء  بكت  األفق  سوداء  في 
روح  ورحلت  السالم  ومات  هفرين  رحلت 
ال  أملاً  يا  هفرين  جميعاً،  روحنا  سكنت 

ينسى وشمساً لن تغيب.

خسئوا  ولكن  سننتهي  أننا  أولئك  ظن 
وكل  فرهاد  وكلنا  هفرين  فكلنا  وخابوا 
وهفرين  فرهاد  ستنبت  وزيتونة  ليمونة 
والزيتون  الليمون  ينتهي  أن  ومحال 
وسنحييِك دائماً بطلة وقائدة وسننتقم 
ونحقق حلمك أيتها القديسة وستكونني 
دائماً وأبداً مع كل شهدائنا حكاية وطن 

لن تُنسى أبداً ياسمينة السالم.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

ساكو هوفهانيسيان: »توسع العثمانيين في 
المنطقة جاء عبر ارتكابهم المجازر بحق شعوبها«

تحّدث عضو لجنة الدفاع عن القضية األرمنية في أوروبا ساكو هوفهانيسيان حول الحرب الّدائرة في 
إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، واألبعاد اإلقليمية والدولية لهذه الحرب، ليلج في عمق 
القضية األرمنية وتالحمها الكفاحي والتاريخي مع القضّية الُكردّية، ويفّند المزاعم التركّية حول إرسال 
الحرب إلى جانب أرمينيا؛ جاء ذلك في حوار ُمسِهب  الكردستانّي لمقاتليه للمشاركة في  العّمال  حزب 

لصحيفتنا معه.

 وإليكم نّص الحوار:

واإلثنيّات  األرمنّي  للشعب  التركّي  الِعداء  أسباب  ما  ـ 
بحّق  األتراك  ارتكبها  التي  المجازر  وكذلك  األخرى، 

الشعب األرمنّي وشعوب المنطقة؟

بالنسبة للعداء التركّي للشعب األرمنّي، فالكّل يعلُم بأّن 
وهم  آسيا  أواسط  إلى  آسيا  شرق  من  جاؤوا  األتراك 
والتتريّة،  المغوليّة  لإلمبراطوريتين  أحفاد  باألساس 
الوسطى  آسيا  إلى  أرطغرل  األّول  جدّهم  جاء  حيث 
حامالً معه أحقاداً يحرق بها كّل الثّقافات الموجودة في 
هذه المنطقة، ومن ثّم جاء أحفادهم العثمانيّون وحكموا 
هذه المناطق ما يناهز الخمسمائة عام. إّن وجود الشعب 
األرمنّي الجغرافّي أعاق وصول تركيّا الحاليّة إلى ما 
خلف بحيرة قزوين، وبالتالي للدول النّاطقة باللّغة التركيّة 
مثل )قيرغيزستان، طاجكستان، وأوزبكستان( وغيرها، 
وتنتشر  تعمُّ  والُحّريّة  االستقالل  أفكار  بدأت  وعندما 
جموح  العثمانيّون  يكبح  ولكي  األرمنّي،  الشعب  بين 
الشعوب األخرى التّواقة للُحّريّة، قام السلطان العثماني 
ممنهجة،  عرقيّة  إبادة  إلى  األرمنّي  الشعب  بتعريض 
حيث ُسّميت باإلبادة األولى في التّاريخ الحديث، حيث 
تّم إجبار الدّولة العثمانيّة على توقيع اتّفاقيّة )سيفر( التي 
تحوي على الكثير من البنود الخاّصة بحقوق الشعبين 
األرمنّي والُكردّي، وخريطة )ويلسون( كانت تشير إلى 
أّن مساحة أرمينيا كانت تتجاوز الـ/300/ ألف كم2، أّما 
مساحتها اليوم ال تتجاوز الـ /30/ ألف كم2، عدا إقليم 
إقليم  أّما  بعد.  فيما  استقّل  والذي  كاراباخ(  )ناغورني 
)ناغورني كاراباخ(، فهو عبارة عن مرتفعات يَصعُب 
الوصول إليها، سكنها األرمن منذ آالف السنين، وهي 
المنطقة الوحيدة التي لم يتمّكن أحد من احتاللها. وفيما 
بعد استمّر العداء التركّي للشعب األرمنّي لغاية مطلع 
كما  )آرتساخ(،  إقليم  حرب  نشوب  لحظة  التسعينيّات 
أّن ستالين رئيس االتّحاد السوفييتي آنذاك كان قد ضّم 
شعوب  بين  َشرخٍ  خلق  بُغية  أذربيجان؛  إلى  اإلقليم 
في  والسياسيّة  العسكريّة  سيطرته  وليضمن  المنطقة، 
تلك المنطقة، حتّى ال تتمّكن هذه الشعوب االنفصال عن 
االتّحاد السوفييتي، ولألسف بقي هذا الشرخ إلى يومنا 

هذا.
ـ الصراع األرمنّي األذربيجانّي على هذه المنطقة يمتد 
لعشرات السنين، والخرائط تُشير إلى أنها تقع ضمن 
الحدود الجغرافيّة ألذربيجان، ما الُحّجة األرمنيّة بهذا 

الخصوص؟
منطقة )آرتساخ( هي امتداد طبيعّي لسلسلة المرتفعات 
األرمنيّة، وهي من أكثر المناطق التي يعتبرها األرمنّي 
عاش  التي  الوحيدة  المنطقة  وهي  كيانه،  من  قريبة 
أثناء  إال  أخرى،  دولة  أّي  بيد  تسقط  ولم  األرمن  فيها 
عام  مطلع  وفي  ستالين.  حقبة  وفي  السوفييت  حكم 
1988 لحظة انهيار االتّحاد السوفييتي؛ بدأت الشعوب 
تُطاِلُب باالنفصال، من ضمنهم شعب )آرتساخ(. لكن؛ 
بحّق  المجازر  وبارتكاب  بالّرفض  قوبلت  الُمطالبات 
شعب )آرتساخ( من قبل دولة أذربيجان. أّما موضوع 
عدم اعتراف دولة أرمينيا باإلقليم ككيان مستقّل، فهي 
تقودها  كانت  التي  للمفاوضات  نظراً  سياسيّة؛  قضيّة 
كّل من روسيّا وأمريكا، حيث أن اعتراف أرمينيا بهذه 

الجمهوريّة يعني رسميّاً انتهاء كّل نوع من المفاوضات، 
السلميّة،  المباحثات  انتهاء كّل  بالوقت ذاته يعني  وهذا 
مّما يعني أّن القضيّة لن تَُحلَّ إال عسكريّاً، فأرمينيا عبر 
بالُسبُِل  القضيّة  لحّل  أمٍل  بصيص  تترك  هذه  سياستها 
الحّل  على  مصّرة  أذربيجان  أّن  يبدو  أنّه  إال  السلميّة، 

العسكرّي.
ـ ما دور أمريكا وروسيّا، بالحرب الّدائرة بين أرمينيا 

وأذربيجان؟
روسيّا،  هي  القضيّة  هذه  بحّل  المعنيّة  الوحيدة  الدّولة 
وكان بطلب من مجلس األمن قد تّم تعيين كّلٍ من )روسيّا، 
بـ«منّظمة  بعد  فيما  ُسّميت  والتي  وفرنسا(  أمريكا، 
مينسك« لحّل القضيّة بالطرق السلميّة، واجتمعت هذه 
الدّول ألّول مّرة في )مينسك( في بيالروسيا، وأعلنوا 
تّم خرقها من  الهدنة  لكن؛  منذ عام 1994.  عن هدنة 
أذربيجان، ولعدّة مّرات، آخرها في عام 2016،  قبل 
أذربيجان  اعتدت  شهرين؛  قبل  وبالتحديد  بعد،  وفيما 
األشدُّ  هي  الحرب  هذه  وتُعتبر  أرمنيّة،  مناطق  على 
عالقات  لها  وروسيّا   .1994 عام  الهدنة  إعالن  منذ 
فهي  أرمينيا؛  مع  مشترك  دفاع  واتّفاقيّات  استراتيجية 

المعنيّة أكثر من أمريكا بحّل هذه القضيّة. 

ـ كيف تفّسرون طبيعة التدّخل التركّي في هذا الصراع، 
هل له عالقة بالمصالح التوّسعيّة أي العودة إلى »النيو 
ـ عثمانيّة« في المنطقة، أم أنّه دوٌر َمرسوم له، تخدم 

تركيّا من خالله مصالح دول الهيمنة العالميّة؟
بتحريٍض  التركيّة  الخطوة  هذه  تكون  أن  أستبعد  أنا 
أو حتّى روسيّا،  أمريكا وأوروبا  من دول غربيّة مثل 
النّزاع بمنطقة  تأجيج  لها في  الجهات ال مصلحة  فهذه 
الّطاقة  فخطوط  للطاقة،  هام  مصدر  كونها  القوقاز؛ 
أرمينيا،  جمهوريّة  بمحاذاة  تعبر  األذربيجانيّة  والنّفط 
أوروبا،  إلى  وصوالً  تركيّا  بعد  وفيما  جورجيا  عابرةً 
لذلك ال مصلحة لهم في هذا النزاع. تركيا هي الوحيدة 
المنطقة، وربّما  في  الصراع  بتأجيج  لها مصلحة  التي 
تريد الضغط على روسيّا ألطماع معيّنة في ليبيا، وذلك 
لذلك  المتوّسط،  وشرق  ليبيا  في  مخّططاته  فشل  بعد 
جاءت هذه الخطوة وفي هذا الوقت تحديداً للضغط على 

كّل من روسيّا وأوروبا في ملفات أخرى.

ـ ما عالقة الصراع في اإلقليم مع طبيعة الصراع الّدائر 
في سوريّا، وكيف تنظرون كشعب أرمنّي إلى األزمة 

الّسوريّة عموماً؟
بالصراع  كاراباخ(  )ناغورني  في  للصراع  عالقة  ال 
أّما بالنسبة لموقف الّشعب األرمنّي  الدّائر في سوريّا، 
الّسورّي من األزمة الّسوريّة؛ فقد التزم الحياد منذ أّول 
عددهم  تجاوز  الحرب  قبل  سوريّا  في  األرمن  يوم، 
الـ/200/ ألف نسمة، أّما اآلن ال يتجاوز عددهم الواحد 
بأنّه  بالمئة، واآلراء التي أُشيعت عن الشعب األرمنّي 
مع النظام أو مع أيّة جهة أخرى خاطئة، فشعبنا دائماً 
مسالماً  األرمنّي  الشعب  كان  األهلي،  الّسلم  إلى  يحيد 
االتّهامات  جاءت  الدّول.  تلك  اقتصادات  في  ومساهماً 
مّما تُسّمى المعارضة، بأّن الكثير من األرمن يقفون مع 
النظام، األرمنّي في سوريّا هو سوريٌّ بالدّرجة األولى، 
تلقّى  وإذا  سوريا،  في  الجيش  يخدم  أن  واجبه  ومن 
األوامر؛ فهو عسكرّي، فليتذّكر كّل من اتّهم األرمن بأّن 

أعدادهم في الجيش الّسورّي ال تتجاوز المائة شخص.
القتال  بجبهات  التحقوا  سوريا  من  أرمن  هناك  هل  ـ 

في أرمينيا؟
هنا يجب أن ننّوه بأّن هنالك ما يزيد عن خمس وعشرين 

وبعد  األرمنيّة،  الجنسيّة  يملكون  سورّي  أرمنّي  ألف 
الحرب الّسوريّة انتقل غالبيّتهم للعيش في أرمينيا، حيث 
لهم كامل الحقوق، وعليهم كامل الواجبات في أرمينيا، 
في  الجيش  يخدم  لم  من  أرمينيا؛  في  القوانين  وحسب 
سوريا يجب أن يخدم في أرمينيا، اليوم هناك من أرمينيا 
نفسها أكثر من عشرة آالف أرمنّي تطّوعوا للدّفاع عن 
وطنهم، ومن ضمنهم يوجد أرمن سوريين أيضاً. ولكّن؛ 
السلطات لم تنقل منهم سوى بعض الخبرات العسكريّة، 
له خبرة  أو من  الجيش،  باٌع طويل في خدمة  له  ومن 
نسبة  أّن  ولكن ورغم  المتطّورة.  الحربيّة  بالتكنولوجيا 
بينهم من خاض حرباً  أنّه ال يوجد  التطّوع كبيرة؛ إال 
إلى هذه اللحظة، هناّك تسعين بالمئة من الذين يقاومون 
العدوان التركي – األذربيجانّي هم من جيش )آرتساخ(، 
بشكل  أرمينيا  جمهوريّة  جيش  يتدّخل  لم  اآلن  وحتّى 
مباشر، وهنا يجب أن ننّوه أّن دولة )آرتساخ( لها وزارة 
دفاع مستقلّة وتعداد جيشها يتجاوز العشرين ألفاً، وهم 
ُربَّما هناك من  باختصار؛  اللحظة،  يقاومون حتّى  من 

يتطّوع، ولكن إلى اآلن لم ينخرط أحدهم بالحرب.

ـ كيف تُقيّمون التالحم الكفاحّي التّاريخّي بين الشعبين 
االّدعاءات  إلى  تنظرون  وكيف  والُكردّي،  األرمنّي 
مقاتلين  أرسل  الكردستانّي  العّمال  حزب  بأّن  التركيّة 

إلى أرمينيا؟
العناء  من حيث  يتشابهون  والُكردّي  األرمنّي  الشعبان 
وحتّى  لها،  تعّرضوا  التي  والمجازر  والتهجير  واأللم 
األرمنّي  األرمنّي،  من  أكثر  مضّطَهد  الُكردّي  اليوم 
دولته  تشكيل  من  تمّكن  ألنّه  الُكردّي؛  عن  يختلف 
الّرابط  دولته،  من  تبقّى  ما  على  ليحافظ  به،  الخاّصة 
من  المستمّر  نضالهم  الشعبين هو  هذين  بين  المشترك 
أجل الُحّريّة. وفي هذا الخصوص لقينا تعاطفاً وترحيباً 
هناك شعبان  الشقيق،  الُكردّي  الّشعب  من  يوصفان  ال 
العربّي  وهما  جديّة  بكّل  األرمنّي  الشعب  مع  تعاطفا 
والُكردّي، طبعاً كثير من الدّول الغربيّة تتعاطف بشكل 
الُكردّي  الّشعب  لكن  األرمنّي،  الشعب  مع  بآخر  أو 
يتابع  من  فكّل  مسبوق،  غير  بشكل  شعبنا  مع  تعاطف 
تعاضد  يرى  أن  يمكنه  االجتماعّي  التّواصل  مواقع 
الّشعب الُكردّي مع القضيّة األرمنيّة بكّل سهولة، وهذا 
نستطيع  أن  عسى  الُكردّي،  الّشعب  عليه  يُشَكُر  شيء 
َردَّ الجميل له. االدّعاءات التركيّة على انخراط مقاتلي 
حزب العّمال الكردستانّي في الحرب إلى جانب أرمينيّا، 
نقل مرتزقتها  التغطية على  منه  الغاية  افتراء،  َمحُض 
تركيّا  )آرتساخ(.  ضدّ  القتال  جبهات  إلى  الّسوريّين 
المرتزقة  تجلب  أنّها  حيث  الحرب،  هذه  في  متوّرطة 
الحربيّة  العدوانيّة  العمليّات  في  مباشر  بشكل  وتتدّخل 
للمراكز  وحمايتها  الطيران  طريق  عن  االستراتيجية 
جنراالت  وجود  عن  فضالً  أذربيجان،  في  الحيويّة 
يجب  األذريّة.  الخنادق  في  المستوى  رفيعي  أتراك 
باطلة  التركيّة  االتّهامات  هذه  بأّن  أخرى  مّرة  التذكير 
وكاذبة، ألنّه أساساً ليس هناك أّي تواجد لمقاتلي حزب 
لكّل  سمحت  فأرمينيا  أرمينيا،  في  الكردستانّي  العّمال 
لتغطية  إلى أراضيها  بالدّخول  العالميّة  وسائل اإلعالم 
ُمجريات الحرب، إال أّن أذربيجان لم تسمح سوى لقناة 
وسائل  الحرب،  لتغطية  التركيّة  والقنوات  الجزيرة 
اإلعالم قادرة على اكتشاف الكذب التركّي وقادرة على 

أن تصل وتحاور أي جندي أرمني، حول ذلك.

هل سينعكس وقت الحساب على إجرام 
أردوغان في ناغورنو كاراباخ )أرتساخ(؟

ها هي طبول الحرب تدق من جديد بين يريفان 
باهظة  األثمان  تكون  قد  المرة  وهذه  وباكو 
أطرافاً  هناك  أن  وبخاصة  كبيرة،  والتكاليف 
إقليمية ودولية لها دور بارز في تأجيج الصراع 
وحتمية وقوع الحرب بين الطرفين ولعل الدور 
الصراع  تأجيج  في  األبرز  هو  كان  التركي 
والدخول في حرب قد ال تكون لها نهاية قريبة، 
والتعبئة  الطوارئ  حالة  أعلنا  الصراع  وطرفا 
صفوف  في  قتلى  الطرفين  من  وسقط  العامة، 
األخبار  تتضارب  أيضاً،  والمدنيين  القوات 
السيطرة وأذربيجان  القتلى ومناطق  حول عدد 
نشرت بأنها سيطرت على مناطق في ناغورنو 
كاراباخ، في حين أرمينيا نفت هذه األنباء جملةً 

وتفصيالُ.

أردوغان حلم عثامين 
وأطامع تاريخية

إيقاف  إلى  ويدعو  النتائج  يترقب  العالم  بينما   
التركي  الرئيس  علينا  خرج  القتالية،  العمليات 
وقت  حان  بأنه  العلن  على  ليقول  أردوغان 
الحساب مع األرمنيين، ليتلقى الرد الفوري من 
قبل الرئيس األرمني أرمين سركيسيان بأنهم لن 
جديدة  إبادة  بارتكاب  الجدد  للعثمانيين  يسمحوا 
بحق األرمن، في إشارة إلى اتهام تركيا الواضح 
سوريين  ومرتزقة  عسكرية  قوات  بإرسالهم 
ضد  أذربيجان  جانب  إلى  الحرب  في  لزجهم 

أرمينيا.
اآلن والجميع يعلم بأن تركيا األردوغانية تتدخل 
ولبنان  وليبيا  كسوريا  الدول  من  الكثير  في 
وتونس وغيرها من الدول، وعندما لم تجد من 
يردعها توجهت إلى القوقاز لتكون النار التي قد 
تغيرت  إذا  إال  تحرق األخضر واليابس هناك، 
وأصبحت  اآلن،  عليه  هو  ما  إلى  األوضاع 
بها  يعترف  ذات سيادة  دولة  كاراباخ  ناغورنو 
المحتمل  هو  السيناريو  هذا  يكون  قد  العالم، 

لتجنيب المنطقة حرباً شاملة.
االتحاد  سيطرة  تحت  كاراباخ  ناغورنو  كانت 
القرن  من  الثمانينات  أواخر  حتى  السوفياتي 
السوفياتي  انهار االتحاد  الماضي، ولكن ما أن 
السابق بدأ األرمن في كاراباخ في العمل على 
أرمينيا  من  كالً  أن  حيث  أرمينيا،  مع  االتحاد 
وأذربيجان حصلتا على استقاللها عام 1991. 
الحرب  اندلعت  األولى  االستقالل  أيام  ومع 
من  السكان  معظم  كان  الوقت  ذلك  في  بينهما، 
األرمن، ولذلك صوت برلمان ناغورنو كاراباخ 
استقاللها  وأعلنت  أرمينيا  مع  االتحاد  لصالح 
عن أذربيجان في السادس من كانون الثاني عام 

.1992

تدخل تركيا يف الرصاع 
عقد األوضاع

بين  القتال  اندلع  االستقالل  عن  اإلعالن  فور 

 رفيق ابراهيم   

حوار/ إدريس حنان

الحرب  استمرت  حيث  وأرمينيا،  أذربيجان 
حوالي السنتين حتى استجابوا للجلوس معاً وإيجاد 
الحلول لتلك المشكلة، فوقعا معاً بروتوكوالً سمي 
ببرتوكول بيتشتيك، بالطبع برعاية روسية، وتم 
البرتوكول  وبحسب  النار،  وقف  خطوط  رسم 
األذرية ضمن  األراضي  من  بالمائة  تسعة  بقي 
بها  تعترف  التي  الدولة  كاراباخ؛  جمهورية 
أرمينيا فقط من بين دول العالم، وأصبح اسمها 

من ذلك الحين )جمهورية أرتساخ(.
بقيت األوضاع هادئة نوعاً ما حتى عام 2008 
بعدما ازدادت عائدات النفط والغاز ومعها ازداد 
الدخل الوطني في أذربيجان الذي أدى إلى قلب 
التوازن العسكري لصالحها، ما صعّد التوتر من 
خروقات  وحدثت   2008 الطرفين   بين  جديد 
ما  آخرها  كان  مرات  لعدة  النار  إطالق  لوقف 

يحدث في هذه األوقات. 
دور  تلعب  التي  الدول  من  أن  فيه  شك  ال  مما 
المحرك لهذه الحرب هي تركيا التي تقول جهاراً 
نهاراً بأنها ستدعم أذربيجان مهما كانت النتائج، 
وتركيا ترفض إقامة أية عالقات حتى الدبلوماسية 
جانب  إلى  وقوفها  تعلن  ألنها  أرمينيا  مع  منها 
ذلك  كانت على خطأ، جاء  ولو  أذربيجان حتى 
وفي  األتراك  المسؤولين  من  الكثير  لسان  على 
مقدمتهم أردوغان، وبخاصة أن المجتمع الدولي 
اعترف بارتكاب العثمانيين لمجازر ضد األرمن 
إلى  أدى  وذلك  الواقع،  هذا  تقبل  تركيا  وعلى 

حدوث شرخ كبير بين األتراك واألرمن.
لكن بالمقابل فإن العالقات التركية األذربيجانية 
مستمر  تصاعد  في  والعالقات  وتكبر،  تتوسع 
التجاري  والتبادل  التعامل  حجم  ويزداد 
وهذا  والعسكري،  والدبلوماسي  واالقتصادي 
تدريبات  وإجراء  الالمتناهي  الدعم  إلى  أدى  ما 
إنذار  بمثابة  وهذا  الدولتين،  قوات  بين  مشتركة 
سبيل  في  جهد  أي  تدخر  ال  وتركيا  ألرمينيا، 
في  حقها  عن  للتنازل  يريفان  على  الضغط 

التعويض عن المجازر التي ارتكبت بحق األرمن 
في مطلع القرن الماضي، ولكن هذا األمر يتعلق 
ولن  المنطقة،  في  عريق  تاريخ  له  شعب  بإبادة 
يتنازل األرمن عن هذا الحق مهما كلف ذلك من 

تضحيات. 
في  قاعدة  األرمينية  األراضي  على  ولروسيا 
الحدود  عن  تبعد  ال  المدينة  وهذه  )غيومري(، 
التركية سوى عشرة كيلومترات فقط، والروس 
خاللها،  من  تركيا  على  الضغط  على  قادرون 

تستطيع  ال  بمفردها  أرمينيا  معلوم  هو  وكما 
لوال  كاراباخ  ناغورنو  على  سيطرتها  فرض 

الدعم الروسي لها. 
االتحاد  انهيار  منذ  تهديدات  هناك  كانت  لقد 
تكررت  الزمن  مرور  ومع  السوفياتي، 
المناوشات بين الطرفين، إلى أن بدأت هذه المرة 
وتوسعت رقعتها، حيث تشير توقعات المراقبين 
الخسائر  تكون  وقد  تطول  قد  الحرب  هذه  بأن 
ومصالحها،  الدول  بعض  دور  بسبب  جسيمة، 
حيث تمر طرق النقل والطاقة في تلك المناطق، 
تبليسي – أرضروم،  باكو -  الغاز  أنابيب  كخط 
جيهان،   - تبليسي   – باكو  النفط  أنابيب  وخط 
وهناك خط الحديد باكو - تبليسي - قارس الذي 
يربط أذربيجان بتركيا، وأيضاً هناك خطر على 

إمدادات السالح الروسي ألرمينيا.

)وقت الحساب( قد ينقلب 
السحر عىل الساحر

المنطقة،  في  يجري  بما  يأبه  ال  أردوغان 

جاد  بشكل  تفكر  األمريكية  المتحدة  والواليات 
)إنجرليك(  قاعدة  من  وعتادها،  قواتها  نقل  في 
نكايةً  اليونانية  كريت  جزيرة  إلى  تركيا،  في 
المتوسط وغيرها من  في شرق  التركي  بالتمدد 
أرض  على  أنه  االستغراب  يثير  وما  المناطق، 
الواقع يبدو أن هناك عالقات وطيدة بين موسكو 
أراد  فعندما  ذلك،  غير  الحقيقة  ولكن  وأنقرة، 
مرتزقتها  عبر  سوريا  على  السيطرة  أردوغان 
تدخلت موسكو وأوقفته،  المسلمين  من اإلخوان 
الليبي، واآلن  وكذلك فعلت روسيا في الصراع 
قد تكون الحسابات مختلفة ولكن أغلب الظن أن 
الروس لن يقفوا مكتوفي األيدي فيما يجري بين 

أذربيجان وأرمينيا.
االستراتيجية  الشراكة  اتفاقية  من  تتخذ  وتركيا 
بينها   2010 عام  وقعت  التي  المتبادل  والدعم 
وبين أذربيجان أساساً للتدخل في النزاع األذري 
المادة  يتماشى مع  بنداً  تتضمن  والتي  األرمني، 
البند يلزم  )51( من ميثاق األمم المتحدة، وهذا 
عدوان  أي  المشترك ضد  بالدفاع  الطرفين  كال 
الغطاء  توفر  االتفاقية  وهذه  أخرى،  دولة  من 

للتدخل التركي في الصراع. 
تعتبر أذربيجان من أكبر موردي الغاز الطبيعي 
عسكري  تنسيق  هناك  وكذلك  التركية،  للسوق 
وتطويرها،  األسلحة  وتوريد  للخبرات  وتبادل 

بالحصول  استعدادها  أبدت  األخيرة  اآلونة  وفي 
وهناك  التركية،  المسيرة  درون  طائرات  على 
لشراء  دوالر  مليون   200 بحوالي  صفقة 
أكبر  من  تركيا  أصبحت  حيث  الطائرات،  هذه 
مصدري األسلحة والمعدات الحربية ألذربيجان 

بعد روسيا وإسرائيل. 
تدريبات  أجرت  قد  وأرمينيا  روسيا  وكانت 
عسكرية مشتركة بعد اشتباكات تموز الماضي، 
بعد ذلك أعلنت أنقرة وباكو عن إجراء تدريبات 
للرد  الجانبين  بين  ومناورات عسكرية مشتركة 
وزارة  نفت  فيما  واألرمنيين،  الروس  على 
كرد  المناورات  هذه  تكون  أن  األذرية  الدفاع 
على المناورات الروسية ــ األرمينية التي جرت 
في وقت سابق، وقالت بأن هذه المناورات تأتي 
ضمن خطة اتفاقية الشراكة االستراتيجية والدعم 

المتبادل.
التركي  الدعم  بأن  منه  متأكدون  نحن  وما 
جانب  إلى  بالوقوف  أبدتها  التي  والمساندة 
أذربيجان، قد شجعتها على الوقوف في مواجهة 
أكثر  أصبح  الذي  أرمينيا وصعدت من خطابها 
حزماً، ليس هذا فحسب بل صعدت من لهجتها 

التصعيدية ضد إمدادات روسيا ليريفان باألسلحة 
والمعدات الحربية، وكانت روسيا قد فتحت خطاً 
وهي  الماضي،  تموز  منذ  ألرمينيا  لإلمدادات 

مستمرة حتى اآلن ومن دون توقف. 
وخالصة القول: روسيا تراقب الوضع عن كثب 
االحتماالت  لجميع  االستعداد  أهبة  على  وهي 
نهاية،  ال  ما  إلى  المتفرج  موقف  في  تبقى  ولن 
تركيا  تجاوزتها  إن  حمراء  خطوطاً  لديها  ألن 
أيضاً  وإيران  قاسياً،  الرد  يكون  قد  غيرها  أو 
ليست بعيدة عن اللعبة وهي حذرت من عواقب 
الصراع،  بهذا  الحرب، وهي معنية  لهذه  جرها 
على  لها  قوات  وحشدت  استعدت  أيضاً  وهي 
تلك الجبهة، وأمريكا وأوروبا ليسوا بعيدين عما 
يجري بين باكو ويريفان وهم يراقبون األوضاع 

عن كثب. 
وقت  )حان  بقوله:  األرمن  يهدد  وأردوغان 
مجازر  هناك  أن  تعني  الجملة  وهذه  الحساب( 
جديدة قد ترتكب بحق األرمن وتمتد إلى العمق 
األرميني، ولكن األرمن فهموا الرسالة وقرؤها 
وكل  تأكيد،  بكل  متفرجين  يقفوا  لن  وهم  جيداً 
تتوضح  حتى  ولننتظر  واردة  االحتماالت 
أردوغان  أن  فيه  شك  ال  وما  الكاملة،  الصورة 
ال يستطيع مواجهة العالم كله، وعندما ينفد صبر 

المجتمع الدولي سيكون هناك كالم آخر.
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ال شك أنه ليس هناك امرأة أُثير حولها الكثير من 
األقاصيص والغرائب مثل شخصية ثيودورا، التي 
روايات  لتناقض  تعرضاً  األكبر  الضحية  كانت 
من  هناك  أن  نجد  حين  ففي  عنها،  المؤرخين 
بالغ  من  هناك  المقابل  في  حقها  وأعطاها  أنصفها 

في ذلك أيضاً.
وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا »روناهي« بالخبير 
األثري؛ عبد الوهاب شيخو الذي حدثنا عن نشأتها 
في  وسيرتها  جستينيان،  من  وزواجها  األولى، 

اإلمبراطورية، ومآثرها.

النشأة األوىل لإلمرباطورة ثيودورا

عن  شيخو  الوهاب  عبد  األثري  الخبير  وأشار 
المنبجية  المادة  لهذه  أّرخ  من  أن  األولى،  نشأتها 
 – اآلمدي  األفسوسي  يوحنا  هما:  اثنان،  األصل؛ 
507- 586 ميالدية وبروكو بيوس من قيصرية 
فلسطين 490 وكالهما معاصر لثيودورا، وكل من 
أحديهما،  إلى  روايته  في  استند  بعدها  من  تناولها 
بروكوبيوس،  روايات  في  الشكوك  يثير  ما  ولكن 
وزوجها  ثيودورا!  عن  حديثه  في  بدأ  أنه  كيف 
جوستنيان محابياً وأجلّهما فوق الحد في مجموعته 
»التاريخ  يعرف  ما  أو  »األنيكدوتا«  المعروفة 
السري«، وكيف تحولت محاباته إلى نقمة عليهما 
يحقق  من  جاء  ولكن  ذاتها،  المجموعة  نهاية  في 
من  بعد  فيما  بروكوبيوس  أقوال  مصداقية  في 

 M. Antnoninالمتأخر الفرنسي  المؤرخ  أمثال 
Dibitor الذي خلص في كتابه »ثيودورا دراسة 
عام  باريس  في  المنشور  لإلمبراطورية«،  نقدية 

1885م إلى تنزيهها من تلفيقات بروكوبيوس. 
ضئيلة  المعلومات  »إن  قائالً:  شيخو  وأضاف 
األولى،  ونشأتها  مولدها  حول  ومتناقضة  بل  جداً 
الراهب  تاريخ  من   192 الصفحة  في  ورد  فقد 
القرتميني بالسريانية، طبعة لوفان، عام 1953م: 
بين  الواقعة  منبج؛  مدينة  في  ثيودورا  ولدت  لقد 
ووالدها  السادس  القرن  مطلع  في  والرها  حلب 
صالحة  تربية  رباها  أرثوذكسي،  سوري  قسيس 
على المبادئ القويمة. كما جاء في تاريخ الرهاوي 
المجهول، المجلد األول، الصفحة 192-191 »أن 
ثيودورا كانت فتاة رائعة الجمال زينها هللا بمحاسن 
الجسم والنفس«، غير أن بروكوبيوس شّوه مولدها 
جعلها  بأن  »األنيكدوتا«  مجموعة  في  ونشأتها 
ذروم«،  »الهيبو  سيرك  في  الدببة  لمروض  ابنة 
بالقسطنطينية وأنها أصبحت ممثلة في صباها إلى 
ألن  سليم؛  منطق  يقبلها  ال  أحاديث  من  هناك  ما 
ما  مع  تتعارض جوهرياً  أوردها  التي  المعلومات 

سنراه من مآثر لإلمبراطورية العظيمة الحقاً.

الارتقاء إىل القمة بزواجها من 
اإلمرباطور

جستينيان،  اإلمبراطور  من  زواجها  أن  وأوضح 
ذلك  ذكر  ورد  وقد  527-565م  عام  في  كان 
الزمان«؛  »تاريخ  كتاب  من   78 الصفحة  في 
الملقب بابن  الفرج  لمارغريغورريوس يوحنا أبي 
العبري 1226-1286م ونورد منه ما يلي: »مر 
جستينيان بمنبج، وهو في طريقه لمحاربة الفرس، 
وذكائها،  وفضائلها  ثيودورا  جمال  أخبار  فبهرته 
تم  العبري، وهكذا  ابن  الزواج منها. ويتابع  فقرر 
وأصبحت  التاج  ثيوذورا  لـ  فعقد  الملكي  الزواج 
القيصر  زوجها  جانب  إلى  بيزنطة  قيصرة 

جستينيان«. 

سريتها الحسنة يف اإلمرباطورية

وأكد شيخو في حديثه عن سيرتها في اإلمبراطورية 
زوجة  تكن  لم  ثيودورا  أن  أجمعوا  المؤخرين  أن 
لإلمبراطور وحسب، بل كانت إمبراطورة مارست 
إلى  وأرشدته  زوجها  وأعانت  مطلقة  صالحيات 
القرارات العظمى. وتذكر الموسوعة البريطانية أن 

اسمها كان مثبتاً على كافة القوانين التي تم إقرارها 
الموفدين  تستقبل  كانت  وأنها  حكمها،  فترة  في 
وهذا  األجانب  الحكام  وتراسل  والسفراء  األجانب 

عادة ما يكون من صالحيات اإلمبراطور نفسه. 
تشير  نفسها أيضاً  البريطانية  الموسوعة  وتابع أن 
إلى أن تأثيرها على الحياة السياسية كان حاسماً كما 
يتضح في ثورة Nike أي: »النصر في اليونانية« 
التي وقعت في كانون الثاني من عام 532م حيث 
تحالف الزرق والخضر، وهم الخصوم السياسيون 
اإلمبراطور  ضد  ليقوموا  القسطنطينية  في 
جستينيان؛ بهدف إسقاطه وإقامة بديل عنه. ويتابع 
المصدر نفسه: »أن مستشاري جستينيان نصحوه 
وإنقاذ  بالصمود  نصحته  ثيودروا  ولكن  بالهرب 
بيليزاريوس  إلى  أسندت  ووقد  اإلمبراطورية، 
إلى  باستدراجهم  األخير  هذا  فقام  الثورة،  إخماد 
الملكي وفتك بهم  داخل السيرك المالصق للقصر 
ينهار لوال وقفة  جميعاً. ومعلوم أن جستينيان كاد 
الجيش  قيادة  بنفسها  تولت  التي  ثيودورا  زوجته 
وإصدار األوامر إلى قادتها العسكريين إلى حين تم 

إخماد هذه الثورة«. 

مآثر جلية محفورة يف تاريخ 
العظيامت

ونوه شيخو حول مآثرها: »إن ما نقله المؤرخون 
خصمها  أورده  ما  ذلك  في  بما  مآثرها  عن  لنا 
امرأة  يصورها  »األنيكدوتا«  في  بروكوبيس 
والفطنة،  الذكاء،  القدر من  الفضيلة، عالية  شديدة 
والمقدرة، والجمال. كانت ثيودروا شديدة الحرص 
فحاربت  وخارجها،  العاصمة  في  األخالق  على 
وشجبت  باألخالق،  العابثين  وأهلكت  الرذيلة 
أعمالهم وأبادت خمسمئة منهم كانوا يعيثون فساداً 
في قلب العاصمة، فأنقذت الجيل من شرورهم إنقاذاً 
الخائنات  الزوجات  تعاقب  كانت  أنها  كما  كامالً. 
يحسنون  ال  الذين  األزواج  وتعاقب  ألزواجهن 
معاملة زوجاتهن، فتصدر األوامر الشديدة بعودتهم 
مأثرة  التاريخ  ويسجل  واألوالد.  البيت  خدمة  إلى 
لم يسبقها إليها أحد من قبل، أنها أول الحكام الذين 
قوانين صارمة  بإصدارها  المرأة  اعترفوا بحقوق 
الطالق  قوانين  وتغيير  بالفتيات  االتجار  لمنع 
أنها  لتصبح في صالح النساء، ومن أعمالها أيضاً 
إلى  ونقلته  بيروت  في  الحقوق  كلية  مقر  حولت 
القسطنطينية العاصمة. ويذكر أن كلية الحقوق في 
بيروت كانت قد أسستها »جوليا دومنا« قبل زمن 

ثيودورا بقرنين وثلث قرن، وبقيت مقربة منها.

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

سوزان العبود... 
تنحت أوجاع الوطن.. 
واإلنسان في فضاءات 

الغربة والحرية )1(

أهميتها  القصيرة  القصص  تأخذ 
شكلها  خالل  من  أدبي  كجنس 
تعرية  على  لقدرتها  وذلك  ومضمونها، 
أنها  كما  جديداً،  واقعاً  ومنحها  احلياة 
تسعى دوماً إلى كشف حقيقة اإلنسان 
واإلحاطة  وأفكاره  وأفعاله  وأعماله 

بتصرفاته. 

وكأنها  اجملموعة  هذه  قصص  تأتي 
فيها  تشترك  إبداعي،  ملشروع  تؤسس 
أدبية  ومنهجية  تشكيلية  فنية  بنزعة 
الذي  املرير  الواقع  تعتمد  حاملة  واقعية 
دمرت  حرب  أتون  في  بالدها،  تعيشه 
وأحرقت  واجلمالية،  العمرانية  البنى 
إنسانها  وقتلت  يابسها،  قبل  أخضرها 
باردة،  البسيط وشردته، وألقته في بالد 
فهي بشخوصها وحواراتها تدخل دوماً 
في حاالت تنافر وصراع مع  نفسها ومع 

القارئ.

وعدم  وقلق  َحيرة  حلظات  فهناك 
وتغير  والتنقل  فاحلركة  استقرار، 
مدن  حيث  البيئات،  وتبدل  األماكن 
واحدة  وأحداث كبيرة، لكن حرب  كثيرة 
نيرانها ودخانها ال ينفك عن سماء أغلب 
مهمشون،  فاألبطال  اجملموعة،  قصص 
كأنهم  يقاومون،  أو  بكسل،  ينسحبون 
املتعب  رجال حتت ظهيرة شمس بلدها 
وتشتعل،  تستعر  زالت  ال  حرب  آثار  من 
مثل  لإلنسان  وقاتل  قاس  شيء  »فال 

احلب واحلرب«.

عما  عمق  وبكل  الكاتبة  تخبرنا  هكذا 
بإنسانها  السورية  »احلياة«  فعلت 
وبياسمينها،  وبخورها  وشجرها 
الكاتبة  ممارسة  أن  والشك  وبحاراتها، 
إلى  التشكيلي  للفن  العبود  سوزان 
جانب اشتغالها على األدب واضح، فهي 
وتثير  سابقة،  عبور  حلظات  تستحضر 
زخماً من التساؤالت، وتقلق راحة القارئ، 
حيث تقدم ألواناً سردية تتجاوز الشكل 
الفني للقصة، وأحياناً تغوص في عوالم 
قصصها في قوالب متتلك هيئة النحت 

أو إضافة كتل إلى كتل أكثر متاسكاً.

فتجعل من اليومي فكرة وصورة وتلونه 
بخلفية كتابية منفتحة على الكائنات 
العنفوان  عن  االبتعاد  حتاول  والوجود، 
الشعري، أو الصياغة األدبية، باختراقات 
من  للعبور  خاصة  كثافة  متتلك  لغوية 
نهاية..  له  جتد  ال  مظلم  طويل  نفق 
قطار أسود بارد يحمل كتالً بشرية، إنها 
احلياة في بلدها، وحال املنفي في صقيع 

بالد الشمال األوربي البارد.

تستحضر  التي  اللحظات  هي  كثيرة 
البالد، تكاد تكون  وأقاويل عن  أرواحاً  لنا 
مفردات مثل العبور.. النفق.. السجن.. 
الطيور،  )احلرية(،  آزاد  وطنية..  وحدة 
احلرب، الغربة،... وأغلب قصص اجملموعة 
سطور،  بضعة  إلى  لتصل  تتكثف 
الفني،  بالشكل  واضح  تقيد  ال  رمبا 
تتشابه  لكنها تطرح ظالل شخصيات 
تعيش  زالت  ال  الذاكرة  في  وتتماثل 
مختلفة،  أخرى  ورؤى  أشكال  في  معنا 
رؤيوية،  أبعاد  تأخذ  قصص  جانب  إلى 
وبنية سرد استثنائية عبر جتربة خاصة 
فهي  والتأويل،  والقراءة  التساؤل  من 
أحياناً متارس لعبة اخلفاء، فتتدحرج مع 
»همبتي وميبتي« على جدار عال، طويل 
عالم  إلى  فننتقل  له،  النهاية  وكأنه 
والقتل  احلرب  سورته  بلد  في  العجائب 
إلى  وتلجأ  الباردة،  بالسواطير  والذبح 
أو متيمة حتملها قصص  احلب كتعويذة 

اجملموعة.

فالطريق إلى اجلمال إلى سمو موسيقى 
العالم ولغته املدهشة عبر الطريق إلى 
هوية  عن  يبحث  نص  وكأنه  اسكودار، 
احلب في زمن احلرب، هوية مكان في زمن 
في  احلقيقة  وتكمن  والنفي..  الهجرة 
طيبة وبراءة القلب، فتفصح بأن أجمل 
احلقائق هي التي يعبر بها األطفال عنها 
اخلداع  زمن  في  الصدق  على  للداللة 

والزيف.

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

سري كانيه... كيف َمهدت تركيا ظروف احتاللها؟

تقرير / صالح إيبو

آزاد كردي

السابقة  التسع  السنوات  مدار  على  تركيا  ظلت 
تبحث عن موطئ قدٍم لها في شمال شرقي سوريا 
تارٍة عبر دعم المجاميع اإلسالمية المتشددة من 
الظروف  باستغاللها  وتارٍة  وأخواتها  النصرة 
وانتزاع  التناقضات  على  واللعب  السياسية 
القبول الدولي للتدخل المباشر بقواتها العسكرية 
السوريين«  »دعم  يافطات  تحت  سوريا،  في 
إلرضاء  ومصالحات  تسويات  لعقد  والسعي 
روسيا وتسليمها مناطق كانت خاضعة للمجاميع 
المسلحة، كل ذلك بهدف إبادة الُكرد ومشروعهم 
كانيه  وسري  عفرين  احتالل  ويصب  السياسي، 
وكري سبي، إضافة لتهديداتها المتجددة في هذه 
مهدت  فكيف  للجميع،  واضحة  باتت  التي  الخانة 
تركيا الظروف الحتالل سري كانيه التي مر عام 

على احتاللها؟.

سري  مع  حدودها  عبر  تركيا  دفعت   2012 عام 
الحر«  و«الجيش  النصرة  جبهة  مرتزقة  كانيه، 
تركيا  وبدأت  حينها،  فشلت  لكنها  الحتاللها 
من  تمكنت  التي  الفرات  لغرب  بوصلتها  بتغيير 
المسماة  الفصائل  على  المباشرة  هيمنتها  فرض 
بـ«المعارضة السوريّة« وقتها عبر تجنيد التركمان 
ضمن صفوفها واستالم قيادة غالبية تلك الفصائل.
لماذا تدّخلت تركيا عسكريّاً في الشمال السوري؟

خالل األعوام الممتدة من 2013-2016، أسست 
عبر  السوريين  المرتزقة  من  مناسبة  قاعدة  تركيا 
في  أمريكا  مع  مشتركة  برامج  ضمن  تدريبهم 
الدعم  وتقديم  السوري،  النظام  قتال  بحجة  تركيا 
قطر،  من  مالياً  المدعومة  والمعدات  اللوجستي 
للفصائل المسلحة السورية التي باتت اليوم مرتزقة 

تعمل بأوامر تركية مباشرة.

بعد التدخل الروسي المباشر لدعم النظام السوري 
المجموعات  خسرت   ،2015 أيلول  من  اعتباراً 
تباًعا وكانت  األراضي  المدعومة تركياً  المرتزقة 

مدينة حلب عالمة فارقة في األزمة السورية.
تشرين  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  وتشكلت 
األول 2015، وبدأ انهيار داعش مترافقاً بخسارة 

مرتزقة تركيا مناطق أخرى في سوريا أمام الجيش 
السوري المدعوم من روسيا وإيران.

نتيجة  سوريا،  في  استراتيجيتها  من  تركيا  غيّرت 
بعض  مواقف  وتبدل  السوري  الداخل  في  عوامل 
الدول العربية من المعارضة السورية التي انحازت 
األزمة  من  سنوات  أربع  بعد  كبيرة  بنسبة  لتركية 
السياسية  بالمناورات  تركيا  بدأت  وهنا  السورية، 
في  بالتقهقر  بدأوا  الذين  المرتزقة  تجميع  وإعادة 
روسيا  مع  تفاهمات  عبر  وحمص  دمشق  ريف 
الرسمي  الراعي  آستانا  وإيران، وبدأ معه مسلسل 
التغيير  سياسة  وفرض  المناطق  تبادل  لصفقات 
تركية  روسية  بهندسة  سوريا  في  الديمغرافي 
إيرانية، وذلك حرصاً منها على تنفيذ مخططها في 

سوريا والمنطقة.
تركيا، كشفت اللثام عن هدفها الرئيسي في سوريا 
كوباني،  في  داعش  وهزيمة   ،2014 عام  بعد 
كردستان  باكور  في  السالم  عملية  وقف  وإعالنها 
والعودة للحرب، والدفع باألمور نحو التصعيد على 
صراحة  أعلنت  وقتها  عامة،  الكردستانية  الساحة 
عدم سماحها بتشكيل نواة إلدارة كردية في سوريا.
احتالل جرابلس والباب والوصول للبوابة الشرقية 
الكردية عام 2016، جاء استكماالً  لمدينة عفرين 
لمخطط ثالثي آستانا، إلعادة ترتيب البيت السوري 
كل  في  روسيا  تدّعي  كما  مؤقتٍة  الكعكة  وتوزيع 
مناسبة، فالضوء األخضر الروسي لتركيا بالهجوم 
على عفرين عام 2018 لم يأِت من فراغ، بل كان 
حماية  ضمنت  وصفقات  اجتماعات  سلسلة  نتيجة 
العاصمة دمشق وإبراز انتصار دمشق على مرتزقة 

تركيا أو ما يسمون »المعارضة السورية«.
روسي  بدعم  الفعلية  سيطرتها  تركيا  وبعد ضمان 
طول  على  السوري  النظام  من  ضمني  ورضى 
الحدود السورية التركية غربي نهر الفرات وصوالً 
إلدلب، بدأت تقذف حمم إرهابها إلى شرق الفرات 
لعبت  التي  األمريكية  الروسيّة  التناقضات  مستغلة 
سياسي  الجيو  موقعها  مستثمرة  عليها  بمكر  تركيا 
وحاجة الطرفين لها في هذه الفترة من إعادة ترتيب 
اقتصادية  سياسات  وفق  األوسط  الشرق  أوراق 

تحكم العالم الجديد.

خدعة األمن القومي الرتيك 
ومساعي إفشالها

الحجج التركيّة بوجود تهديدات أمنية لها على طول 

حدودها الجنوبية، كانت الشماعة، وثبت في عفرين 
تقرير  أظهر  إذ  هذه،  التركية  االدعاءات  زيف 
من  أسابيع  بعد  نُِشر   »BBC« لشبكة  استقصائي 
التي  التركيّة  التقارير  صحة  عدم  المدينة  احتالل 
تحدثت عن خروقات أمنية استهدفت تركيا انطالقاً 
من عفرين والتي قالت وقتها أنها تجاوزت الـ270 
حادث، إال أن التقرير أثبت أن الحوادث طيلة فترة 
ثماني سنوات من األزمة السوريّة لم تتجاوز الـ27 
خرق، وهو ما يثبت زيف االدعاءات التركيّة هذه 

فيما يخص شمال وشرق سوريا أيضاً.
إلنهاء  الديمقراطية  سوريا  قوات  سعت  لذلك 
الحجج والذرائع التركية وطالبت الواليات المتحدة 
األمريكية حليف تركيا في الناتو أن تكون وسيًطا، 
وقتها  المبرر  غير  األمريكي  اإلعالن  أن  رغم 
بسعيها لتشكيل قوة بتعداد الـ100 ألف مقاتل لتسلم 
ضد  موجهة  قوة  العتباره  تركيا  دفع  الحدود  أمن 
أمنها والمناطق التي تحتلها في غربي الفرات، أثار 

الكثير من االستفهامات.
وفي  أيام،  ثالثة  لمدة  تركيا  مع  تباحثت  أمريكا 
ما  بتشكيل  اتفاقية  إلى  التوصل  تم   2019 آب   7
يسمى »المنطقة اآلمنة«. وردّت »قسد« على لسان 
العام مظلوم عبدي، »إن قواتهم ستبذل كل  قائدها 
ما بوسعها إلنجاح هذه التفاهمات األمريكية التركية 

حول اآللية األمنية«.
وتشكيل  أمنية،  منطقة  إنشاء  على  التفاهم  ونص 
وتسيير  الطرفين،  بين  مشتركة  عمليات  غرفة 
دوريات مشتركة »أمريكية - تركية«، في المنطقة 
الممتدة من مدينة سري كانيه إلى كري سبي بعمق 
لتدخل  إلى 9 كم في بعض األحيان،  يصل من 5 
حيز التنفيذ في الـ 8 أيلول 2019 عبر تسيير أول 
الشمالي  الريف  في  الطرفين  بين  مشتركة  دورية 
الشرقي لمدينة كري سبي بواسطة 12 آلية عسكرية 

أمريكية وتركية.
الثقيلة كافة، ومقاتليها من  سحبت »قسد« أسلحتها 
الدولي،  التحالف  أكده  ما  الحدودية، وهذا  المنطقة 
وأزيلت  الترابية،  والسواتر  الخنادق،  وردمت 
األمريكية،  القوات  بإشراف  العسكرية،  المتاريس 
باالتفاقية  التزام »قسد«  إطار  وكل هذا يصب في 

والتركي، ولحماية  األمريكي  الجانب  بين  المبرمة 
لنتائج  المنطقة من أي هجوم تركي سيفضي حتماً 
مشابهة لما حدث في عفرين من تهجير وقتل وسلب 

وتغيير ديمغرافي.

االنسحاب األمرييك والهجوم الرتيك

تبديد  في  الديمقراطية  قوات سوريا  استمرار  ومع 
ما تسميه تركيا »مخاوفها األمنية«، أعلن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب في 6 تشرين األول سحب 

القوات األمريكية من سوريا.
قرار ترامب المفاجئ هذا، جاء مخيباً آلمال شريحة 
واألوربيين  األمريكيين  المسؤولين  من  واسعة 
وجود  بعد  فيما  وتبين  ايضاً،  العرب  وبعض 
ترامب  تربط  اقتصادية  وعالقات  شخصية  صفقة 
القرار،  هذا  استغل  أن  لبث  ما  الذي  بأردوغان، 
تشرين  من   9 الـ  في  النطاق  واسع  هجوًما  وشن 
األول 2019 على مناطق متفرقة من شمال وشرق 

سوريا.

تاريخ الهجوم وتوقيته يؤكد ميض 
تركيا يف إبادة الكُرد

للهجوم،  عصراً  الرابعة  الساعة  أردوغان  اختار 
التركي  التي هاجم فيها الجيش  الساعة ذاتها  وهي 
مدينة عفرين في 20 كانون الثاني 2018، وصادف 
القائد  ضد  الدولية  المؤامرة  بدأ  تاريخ  ذاته  اليوم 
عبدهللا أوجالن، فداللة التوقيت والتاريخ تُشير إلى 
نية تركيا الُمسبقة في استكمال مسلسل إبادة الكرد 
أو  الكردستاني  العمال  بحزب  األمر  يتعلق  وال 
وحدات حماية الشعب كما رّوج له اإلعالم التركي.

الطائرات،  هجومه  في  االحتالل  جيش  استخدم 
آليات  من  تمتلكه  ما  وكل  الدبابات،  المدافع، 
بينهم  عسكرية متطورة، معتمدة على مرتزقة من 
داعش  تنظيم  في  سابقين  ومقاتلين  النصرة  جبهة 
الوطني  اسم »الجيش  تخفّوا تحت  الذين  اإلرهابي 

ا. السوري« للتوغل برًّ
أيام   9 دامت  التي  البطولية  المقاومة  ورغم 
متواصلة، لم تتمكن تركيا من احتالل كامل المساحة 
الواليات  إلى أن توصلت كلٌّ من  لها،  التي ُخطط 
المتحدة األمريكية وتركيا إلى هدنة في الـ 17 من 

تشرين األول، استمرت 5 أيام.
أردوغان  لقاء  بعد  تركي  روسي  تفاهم  ذلك  وتال 
ببوتين في الـ 22 من الشهر ذاته في موسكو، حيث 
النار،  إطالق  لوقف  اتفاق  إلى  الطرفان  توصل 
وجاء ذلك بعد تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية 
العسكرية  الشرطة  انتشار  على  الروسية  والقوات 
الروسية وحرس الحدود التابع لحكومة دمشق على 
انتشرت قوات  السورية، وبناٍء عليه  الحدود  طول 
اعتباًرا من 23  الحدود  الحدود على طول  حرس 

تشرين األول.

نوايا روسيا مل تكّن أقل
 عدوانية من تركيا

وبالتزامن مع التهديدات التركية باجتياح المنطقة، 
للسيطرة  جاهزاً  اآلخر  هو  الروسي  المخطط  كان 
على بعض المناطق في شمال وشرق سوريا برفقة 
والطبقة  الرقة  وبالتحديد  وإيران،  السوري  النظام 
الداخلي  الضغط  لكن  الزور،  دير  في  ومناطق 
األمريكي وضع الرئيس ترامب وإدارته في موقف 
محرج نتيجة جرائم ارتكبتها مرتزقة تركيا ارتقت 
اإلعدام  مقدمتها  وفي  اإلنسانية«  ضد  لـ«جرائم 
المستقبل  سوريا  لحزب  العام  لألمين  الميداني 

الشهيدة المهندسة »هفرين خلف«.
مما دفع أمريكا التي أعطت الضوء األخضر للهجوم 

دفع روسيا  ما  بإيقافه وفرض هدنة، وهو  التركي 
في  والتمركز  المنطقة  لدخول  »قسد«  دعوة  قبول 
القواعد األمريكية التي أخالها ترامب، على عكس 
ما حدث في عفرين إذ تخلّف النظام السوري عن 
العسكرية  وفرقها  الجوي  الدفاع  منظومة  إرسال 

حماية  وحدات  بين  وقتها  الذي جرى  التفاهم  وفق 
بإرسال  واكتفى  إيرانية  برعاية  والنظام  الشعب 
مجموعة صغيرة من الدفاع الوطني نتيجة الضغط 

الروسي.

من املسؤول عن ردع جرائم تركيا؟

مدن  في  وبالتحديد  سوريا  في  التركية  الجرائم 
روجآفا يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي والدول 
الفاعلة في سوريا وعلى رأسها أمريكا التي تعتبر 
وسري  عفرين  فاحتالل  الضاغطة،  القوة  نفسها 
كانيه لم يأِت من فراغ، ولكن بتوافقات دولية نتجت 
عنها جرائم ترقى »لجرائم حرب« يمكن تحويلها 
اليوم لمحكمة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، 
من  العديد  عليه  توحد  الذي  المطلب  هو  وهذا 
جرائم  وثّقت  التي  والمنظمات  الحقوقية  المنصات 
االحتالل التركي وأصدرت بيانات عدة في الذكرى 

األولى الحتالل سري كانيه وكري سبي.
حقوق  منظمة  من  الصادرة  التوثيقات  هذه  وأخر 
اإلنسان في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع مبادرة 
الدفاع الحقوقية، قالت أن عدد الشهداء المدنيين فاق 
340 مدني، وجرائم قتل وإعدامات ميدانية بحق 9 
السابق لحزب  العام  األمين  أشخاص، من ضمنهم 

سوريا المستقبل من قِبل فصيل أحرار الشرقية.
الُمحرمة  الكيماوية  األسلحة  الستخدام  إضافة 
إثرها  على  وُحِرق  األبيض«  »الفوسفور  دوليّاً 
تهجير  عن  ناهيك  مدني،   23 بينهم  شخصاً   33
التغيير  إلحداث  والسعي  مدني  ألف   300 قرابة 
الديمغرافي وحاالت السلب والنهب على غرار ما 
حدث في عفرين المحتلة منذ منتصف أذار 2018.

هل يتكرر مشروع أتاتورك في شرقي الفرات؟
أيام  قبل  كان  فأخرها  تنتِه،  لم  التركية  التهديدات 
لسان  على  كانيه،  سري  الحتالل  األولى  للذكرى 
على  رسائل  هي  متتالي،  بشكٍل  ونائبه  أردوغان 
لتنفيذ  الظروف  تهيئة  محاولة  في  تركيا  استمرار 
مخططها الهادف إلخراج الُكرد والشعوب األخرى 
من أرضهم على حدودها الجنوبية وإسكان غرباء 
مكانهم، وهو ما يرتبط بسياسات تركيا منذ 1925 
الذي  األناضول«  شرق  »إصالح  مشروعها  عبر 
مصطفى  من  بتوجيهات  المنطقة  ديمغرافية  غيّر 
إلسقاطه  أردوغان  يسعى  واليوم  أتاتورك  كمال 

على شرقي الفرات، فهل سينجح؟!

اإلمبراطورة ثيودورا وفق رؤية الخبير األثري؛ عبد الوهاب شيخو

أيها الراحلون بأجسادكم

وأرواحكم تنسج 

لألمل شراع

وترسم مالمح الوطن

ماذا يليق بكم للوداع

أنهاراً من دموع

أم أشعل العشر 

لكم شموع

وأجعل من شغاف القلب

لكم ضريحاً وكفن

أيها الراحلون عن املدى

اخلالدون في الضمير 

كنتم األمان 

يوم لم نلْقَ االمان

رســـــــــــــــــائل لألنبياء

عبدالرمحن حممد

وكنتم السالم في أيام احملن

خذو مني رسائل العتاب

ملن كانوا في يوم مثلكم 

رسالً وأنبياء

خبروا محمداً

بأن بعضاً من أمتهِ

يَستبيحون دمنا

يَغتصبون ِعرضنا

وينهبون أرضنا

وفي كل مرة يقتلون 

أطفالنا...شيوخنا

أو حني يأخذون

أحرارنا سبايا

يهتفون باسمه

ويكبرون باسم ربه

اسألوا محمداً 

أهذي خير أمة أخرجت للناس؟

أم أنها شر من وسواسها اخلناس؟ 

وأمُة األجناس.

أيها الباقون في الضمائر

ورسمكم ملء العني

واسمكم تغص به احلناجر

بلغوا إسماعيل الذبيح

بأننا نُنَْحر كاخلراف

وال ندري

ملن نقدم ضحايا

ملن

نوَهب غلمانا 

ونؤخذ سبايا

عساه يدعو لنا ربه

أخبروه

أننا الشعب الذبيح

ال نعلم ألجل من نُذبح

لكننا نَعلم أننا ضحايا

أيها املودعون 

وأنتم الباقون 

أخبروا أيوب أننا

ألف ألف عام قد صبرنا

وما نلنا املراد

أخبروا يوسف اجلميل

أن الذئب ما زال يأكلنا

وأننا مررنا 

بألٍف من العجاف

وما زلنا في انتظار سنبلة

أيها الباقون

أيها اآلتون

أيها املاضون

أخبروا املسيح

بأننا نُصلب 

كل حني

وأننا 

منجد االبن واألب 

في السماء

وأننا ال نفّوت صالة

وأننا نؤمن بالتوراة واإلجنيل 

والقرآن 

أخبروا موسى كليم اهلل

ليكلم ربه اإلله

بأننا لم نكن الفرعون

وال أبا جهل

ولسنا من عصاة اجلان

وال من الباغني 

من بني اإلنسان

أخبروا كّل األنبياء

وأخبروا من في األرض والسماء

أننا من بني اإلنسان

أخبروهم أننا نباد

وأننا نحب اخلير والسالم 

ونَكرُه الدماء 

أخبروهم أننا من بنى األوطان

وأسس احلضارة

أخبروهم

لن نترك البالد

أننا نقاوم وأننا سنبقى

وأننا ال نفنى 

أخبروا الرب وكل األنبياء

بأننا للخير والسالم

احللم والرجاء.

الخطوة،  هذه  عنه  تمخضت  ما  أبرز  أن  وأردف 
هو صدور مجموعات جستينيان التشريعية األربع 
التي تم توحيدها كلها في المأثرة التاريخية القانونية 
التشريع  »منظومة  باسم  اليوم  جيداً  المعروفة 
التفصيل اآلتي: »انتقت ثيودورا  المدني«؛ حسب 
من  مجموعة  الضخم  القانوني  العمل  بهذا  للقيام 
أعظم فقهاء العصر، وكونت منهم لجنة من عشرة 
وثيوفيلوس،  تريبيانوس  أشهرهم:  أشخاص، 
وكان منهم أيضاً أساتذة الحقوق في بيروت وهم: 
يوليانوس،  سطيفانوس،  طاليالوس،  أناطوليوس، 
إصدار  إلى  وانتهت  إفذوكسيوس.  ذروثيوس، 
مجموعة جستينيان القانونية في السادس عشر من 
نيسان عام 529م، وفي عام 533م خرجت اللجنة 
بعمل آخر هو »المختارات الجامعة« كما أصدرت 
واإلرشادات  »المبادئ  بعنوان  تعليمية  مجموعة 
الجديدة«  »الدساتير  مجموعة  وأخيراً  القانونية«، 
الالحقة، وقد وحدت هذه المجموعات األربع تحت 

اسم »منظومة التشريع المدني«. 

جدل حول وفاة اإلمرباطورة

حديثه  شيخو  الوهاب  عبد  األثري  الخبير  واختتم 
البريطانية  الموسوعة  تختتم  »بالطبع،  بالقول: 
وفاة  »شكلت  حرفيته:  بما  ثيودروا  عن  حديثها 
أو  السرطان  بسبب  وربما  548م  عام  ثيودروا 
ظهرت  وقد  لجستينيان،  قاسية  صدمة  الغرغرينا 
النزر  أن  تحقيق  في  البيزنطية  الحياة  في  أهميتها 
ما  الفترة  إلى  يرجع  التشريعات،  من  فقط  اليسير 
بين وفاته وبين وفاة زوجها جستينيان عام 565م 

أي أن األعمال الجليلة كلها تمت في حياتها«.

عبد الوهاب شيخو
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لكي  كركي  أهالي  أجمع  لكي-  كركي  روناهي/ 
الشعوب،  تكاتف  بأن  ومثقفين  سياسيين  من 
بإفشال  كفيل  البعض  بعضهم  مع  وتضامنهم 
المنطقة،  احتالل  إلى  الرامية  التركية  المخططات 
وأنهم سيسعون بكل إمكاناتهم إلنجاح مبادرة »ال 

لالحتالل«. 
االستعمار،  سياسات  على  قائمة  التركية  الذهنية 
فلم  الشعوب،  هويات  ومحو  الجماعية،  واإلبادة 
يسلم شعب من الشعوب المحيطة بتركيا من جرائم 
يعدون  أنقرة  حكام  يزال  وما  العثمانية،  العقلية 
العدة لغزو المنطقة للعودة بمصير شعوبها إلى ما 
يسموه بـ »الباب العالي«، وفي الوقت ذاته يتعاظم 
حجم النضال الذي يقوده الشعب الكردي ضد هذه 
الذهنية االستبدادية منذ أربعة عقود، ولسد الطريق 
على  للمنطقة،  التركي  االحتالل  مساعي  أمام 
وتقول:  صوتها،  بأعلى  تنادي  أن  الشعوب  كافة 
الجهود  وتوحيد  ولتنظيم  والفاشية.  لالحتالل  ال 
الديمقراطية وشعوب  الكردي والقوى  الشعب  بين 
المنطقة والعالم للوقوف في وجه السياسات السافرة 
حرية  لتحقيق  وكذلك  التركية،  للسلطات  والهدامة 
منظومة  مؤخراً  أطلقت  أوجالن؛  هللا  عبد  القائد 
المجتمع الكردستاني مبادرة »كفى للعزلة لالحتالل 
الصدد  وبهذا  الحرية«،  وقت  حان  وللفاشية، 
استطلعت صحيفتنا »روناهي« آراء أهالي كركي 

لكي من سياسيين ومثقفين وشخصيات مجتمعية.

تكاتف الشعوب كفيل بإفشال 
مخططات املحتل

التركي  النظام  ضد  الكردي  الشعب  نضال  »إن 
الفاشي هو نضال الوجود، والالوجود، وهو نضال 
التاريخي،  اإلرث  وعلى  الهوية،  على  الحفاظ 
التي  الشعوب  ميزوبوتاميا،  لشعوب  والثقافي 
بهذه  قرون«،  منذ  التركية  القمع  آلة  تستهدفهم 
مصطفى  عبدهللا  المسرحي  الممثل  بدأ  الكلمات 

حديثه معنا.
لالحتالل  للعزلة  »كفى  مبادرة  أن  إلى  مشيراً 
وللفاشية، حان وقت الحرية« التي أطلقتها منظومة 
المجتمع الكردستاني، التي تقود نضاالً مريراً ضد 
على  يجب  وأنه  سنوات،  منذ  التركي  االحتالل 
الكردي  الشعب  فقط  وليس  المنطقة  شعوب  جميع 

أن يسعوا إلى تطوير آليات الحراك الثوري ودفعها 
إلى األمام من أجل إنجاحها.

طرق  مفترق  أمام  »نحن  قائالً:  مصطفى  وبيَّن 
للوصول إلى الديمقراطية المنشودة، وتحقيق آمال 

الشعوب في العيش بكرامة«.
للعودة  التركي وضع مخططاته  النظام  بأن  منوهاً 
إلى  العربي  والمحيط  كردستان،  جغرافية  بكامل 
حضنها المقيت، والعودة إلى حقبة السلطنة العثمانية 
اإلجرامية، تلك الحقبة التي ال تخلو صفحاتها من 
بقوله:  وأكد  والمجازر،  والتهجير،  الدم،  حكايات 
»لكي نمنع احتالل مناطقنا من قبل زبانية أردوغان 
علينا أن نواجه الذهنية التركية االحتاللية، ونفشل 
مساعيها، وطريق اإلفشال يكون بتكاتف الشعوب 

وتضامنها ضد رغبات المحتل التركي«.

»دماء آالف الشهداء تقول: ال 
لالحتالل«

المركزية  اللجنة  عضوة  نددت  جهتها  ومن 
محمد  شيرين  الكردستاني  الوطني  التجمع  لحزب 
سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق  التركي  باالحتالل 
روج  ثورة  مكتسبات  على  نحافظ  »كي  وقالت: 
آفا والشمال السوري نقول ال، وألف ال لالحتالل، 
ولن نقبل إال أن ترسو سفينة الحرية على شواطئ 

الديمقراطية«.
أعينهم  بأم   رأووا  أن  بعد  بأنه  شيرين  وأكملت 
فلذات  بأيديهّن  يدفّن  وهّن  األمهات،  زغاريد 
أكبادهّن تحت ثَرى روج آفا وشمال وشرق سوريا 
تعلموا حينذاك عظمة الفداء بالدم من أجل الوطن، 

وفهموا المعنى الحقيقي للتضحية.
 وتابعت شيرين بأن دماء أكثر من أحد عشر ألف 
الجرحى  لعشرات آالف  المفقودة  شهيد، واألشالء 
ال  للفاشية  ال  لالحتالل  »ال  القول  منهم  تطلب 
بأن  مؤكدةً  أوجالن«.  هللا  عبد  القائد  على  للعزلة 
والتنمية،  العدالة  بحزب  المتمثل  التركي  النظام 
ومن يساندهم من الشوفينيين، والمرتزقة السوريين 
يستهدفون  السوري  الوطني  بالجيش  يسمى  مما 
ووضحت:  المنطقة،  لشعوب  التاريخي  الوجود 
الشعب  تستهدف  تركيا  أن  يظن  إنسان  كل  »إن 
إنسان واهم، وغافل، وعليه أن يسأل  الكردي هو 
أعواد المشانق في سوريا، ولبنان، ويسأل األمهات 
قتل  كيف  يستفسر  أن  وعليه  الثكالى،  األرمنيات 
الليبية؟  الجوازي  قبيلة  أبناء  من  اآلالف  عشرات 
تعيده  علها  في عسير  المحروقة  الجثث  ويستنطق 

شعوب  تستهدف  التي  المؤامرة  ويعي  رشده،  إلى 
المنطقة«. وذكرت عضوة اللجنة المركزية لحزب 
التجمع الوطني الكردستاني شيرين محمد بأن تركيا 
يوم  كل  فساستها  المنطقة  في  مطامعها  تخفي  ال 
يعبرون عن جشعهم ببناء اإلمبراطورية العثمانية، 
وتشييد الهالل العثماني، والوطن األزرق وما إلى 
هنالك من مصطلحات استعمارية؛ ولفتت:  »لذلك 
واجب على كل شعوب المنطقة أن تحمي المنجزات 

الديمقراطية وتشكل درعاً لمقاومة أطماعهم«.

من عايش ثورة روج آفا لن 
يقبل باالحتالل

المشتركة  الرئيسة  أوضحت  ذاته  السياق  وفي 
هذا  حول  جانكير  همرين  عرعور  بلدة  لمجلس 
الموضوع بأن شعوب شمال وشرق سوريا تحدت 
تركيا،  من  المدعوم  اإلرهاب  وهزمت  وقاومت، 
وقد بنى الكرد والعرب والسريان وكافة الشعوب؛ 
إدارة ذاتية ومدنية تعبر عن طموحاتهم في العيش 
الماضية  السنوات  خالل  ترسخت  وقد  بكرامة، 
مفاهيم الحرية، وتآخي الشعوب وتنوع الثقافات في 
مناطق شمال وشرق سوريا. وزادت بأن من عايش 
ثورة روج آفا والشمال السوري ومنجزاتها ال يمكن 
له أن يرضى باالحتالل من جديد، أو أن يقبل بقيود 
أردوغان  همجية  أمام  وسيقف  واالستعباد،  الذل 
وأتباعه. واختتمت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة 
بالقول: »سنسعى  عرعور همرين جانكير حديثها 
والصمود  بالوقوف  الحرة  الحياة  أسس  تثبيت  إلى 
الحرة  فالحياة  التركية،  المطامع  أمام  والمقاومة 
سبيل  في  المتاحة  اإلمكانات  جميع  وضع  تتطلب 
تالحم  من  تتشكل  الحرية  فطريق  إليها،  الوصول 
الشعوب مع بعضها البعض، فاالحتالل التركي ال 
يخيفه شيء سوى وحدة الشعوب وتالحمها، لذلك 
نحافظ  كي  لالحتالل«  مبادرة »ال  ننجح  أن  علينا 

على ما تم بناؤه من منجزات ديمقراطية«.

روناهي/ الرقة- عاٌم كامل على احتالل تل أبيض/ 
التركي  االحتالل  قبل  من  السورية  سبي  كري 
السوري  الوطني  بالجيش  تسمى  مما  ومرتزقته 
وهي ليست الوحيدة فعفرين تنزف ورأس العين/ 
سري كانيه تئن وتشتكي، والعالم يتفرج والقوى 
العظمى منشغلة بمصالحها ومخططاتها في سوريا 

والشرق األوسط بأكمله.
ومرتزقته،  التركي  المحتل  قبل  من  عدة  جرائم 
منها ما تم توثيقه ومنها ما خفي عن األنظار لكن 
لصيحات  مجيب  وال  عظيًما  مبلغًا  بلغت  بشاعتها 
وشرق  شمال  شعوب  بحق  الجرائم  وكل  النساء، 
لم  السورية  الثورية  الرقة  شبيبة  أن  إالَّ  سوريا، 
تقف موقف المتفرج بل انخرطوا في حملة »حتًما 
وشرق  شمال  عموم  في  انطالقها  فور  سننتصر« 

سوريا.

نشاطات الشبيبة الثورية 
السورية بالرقة

شهر  من  عشر  الخامس  في  االنطالقة  كانت 
بالوقفات  الحملة  استهلت  حيث  المنقِضي،  آب 
االحتجاجية التي نظمها مجلس شبيبة الرقة، ثم عدة 

نشاطات قام بها المجلس أيًضا.
جدارية  رسومات  النشاطات  تلك  أولى  وكانت 
تعبر عن طموحات الشباب الثوريين وتحاكي نهج 

عبارات  عليها  كتب  يافطات  وتعليق  المقاومة، 
مناهضة لالحتالل التركي والتفرقة، وتطالب بفك 
العزلة عن القائد عبد هللا أوجالن، وافتتاح دوري 
في  سننتصر«؛  »حتًما  شعار  تحت  القدم  لكرة 
للرقة،  الغربي  الريف  في  الجنوبي، وآخر  الريف 

حيث شارك في كل دوري 15 فريقًا محليًا.

الفئة الشابة هي العمود 
الفقري للمجتمع

إضافةً لتنظيم العديد من الوقفات االحتجاجية التي 
األراضي  عن  التركي  االحتالل  بجالء  طالبت 
السورية ومحاسبة مجرمي الحرب من المرتزقة، 
وافتتاح دورة تمريض خاصة بحملة حتًما سننتصر 
حيث انتسب إليها 90 شاب وشابة، ودورة لتعليم 
الخياطة نظمتها المرأة الشابة ضمت 40 امرأة من 
نساء الرقة، وأيًضا فعالية حتًما سننتصر الترفيهية 
في حديقة »جواد انزور« وزعت خاللها العديد من 

الجوائز العينية على المشاركين.
اجتماعات  عدة  الشبيبة  مجلس  أعضاء  عقد  كما 
جميع  في  والريف  المدينة  في  موسعة  جماهيرية 
مخاطر  من  وتحذيرهم  األهالي  لتوعية  الخطوط 
ودعًما  االحتالل  ينتهجها  التي  الخاصة  الحرب 
الرئيس  بحسب  هذا  المناطق،  جميع  في  للشباب 
إسماعيل  موفق  الرقة  شبيبة  لمجلس  المشترك 
الفقري  العمود  الشابة هي  أيًضا: »الفئة  قال  الذي 
للمجتمع فإن كان شبابنا مستقيًما يحافظ على ميراثه 
التركي  الثقافي واألخالقي سنتغلب على االحتالل 
داعش  كما قضينا على مرتزقة  الطامعين  وجميع 

أول مرة«.

روناهي/ جل آغا ـ السوق الشعبي مكان يعُج 
كلِّ  من  باألهالي  ويكتظ  والنشاط،  بالحيوية 
الُمتسوق كّل ما يخطر  حدٍب وصوب يجد فيه 
بباله وبأسعاٍر مناسبة؛ األسواق الشعبية أرحم 
آراء  بحسب  العامة  واألسواق  الموالت  من 

المواطنين.

للمناقشات  بمثابة مكان  الشعبية  كانت األسواق 
التجاري  للدور  إضافة  والشعرية  األدبية 
واالجتماعي الهام الذي تقدمه كذلك لها دور في 
نشر العلم والمعرفة وهذا ما كان يحدث بسوق 

عكاظ في الطائف وسوق البصرة في العراق.

آراء يف اإلقبال عىل األسواق 
الشعبية

ولناحية جل آغا سوقها المخصص لها ولقراها 
يالحظ  حيث  األسبوع،  من  ثالثاء  يوم  كّل  في 
هذا  سّر  ما  ولكن  والحركة،  االزدحام  الزائر 
سؤاٌل  األسواق؟  هذه  مثل  على  الكبير  اإلقبال 
وتبحث؛  تتحرك  »روناهي«  صحيفتنا  جعل 
لتقف على آراء الناس وسبب تفضيل قسم كبير 

منهم لألسواق الشعبية؟.

فكان لنا لقاء بالمواطن أمين سيد علي من ريف 
الذي قال: »أتسوق  جل آغا ذو األربعين عاماً 
من هذه األسواق منذ زمن طويل وأفضلها على 

المحال واألسواق األخرى«.

تعامل  لبساطة  »وذلك  علي:  سيد  أمين  وتابع 
أصحاب البسطات والبضائع؛ فالبائع في السوق 
والضرائب  المحل  أجار  لك  يقول  ال  الشعبي 

التي يشاركون كمستهلكين بدفع ثمنها«.

أما المواطنة سالم الشهاب ابنة األربعين عاماً 
األسواق  على  اإلقبال  ُمشجعي  من  فكانت 
األسعار؛  في  فرق  »هناك  قالت:  الشعبية؛ 
في  الخضار  يزرعون  المنطقة  سكان  فبعض 
وأسعارهم  للسوق  بتنزيلها  ويقومون  بساتينهم 
بوجع  ويشعرون  بكثير.  غيرهم  من  أفضل 
قيصر  عقوبات  عن  الناتج  والغالء  المواطن 

وارتفاع الدوالر«. 

بين  كبير  فرق  وال  نفسها  باألسعار  »نشتري 

المشترك  الرئيس  صّرح   - قامشلو  روناهي/ 
لهيئة االقتصاد في ناحية تربه سبية كاميران 
 –2019 لعام  الزراعية  األعمال  عن  عمر 
2020، كما أكد بأن هناك خطة زراعية لموسم 
متطلبات  كافة  وتأمين   ،2021  –  2020
المزارعين من البذار والسماد ومادة المازوت.

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
لقاء مع الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد لناحية 
تربه سبية كاميران عمر الذي بدوره أفادنا عن 
 ،2020  –  2019 لموسم  المنجزة  األعمال 
من  غرام  كيلو  توزيع 1099730  »تم  وقال: 
لألراضي  الفالحين  على  والشعير  القمح  بذار 
بنحو  المحروقة  المساحة  وبلغت  المحروقة، 
المهمات  بإعطاء  قمنا  كما  دونم،   80578
للفالحين في فترة الحظر بسبب جائحة كورونا مع 
أخذ التدابير الالزمة لمتابعة أعمالهم الزراعية، 
من  والمحشات  الحصادات  ومهمات ألصحاب 
أجل القيام بإصالحها وصيانتها، عدد ترخيص 

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

المحامي إدريس عيسو: »يجب محاكمة مجرمي الحرب وليس 
القائد الذي ينادي بحقوق الشعوب«

 KCK أهالي كركي لكي: علينا إنجاح مبادرة
للحفاظ على منجزاتنا الديمقراطية

نشاطات بارزة لشبيبة الرقة 
ضمن حملة »حتًما سننتصر«

في  المحامين  اتحاد  عضو  أدان  قامشلو-  روناهي/ 
العزلة  عيسو  إدريس  المحامي  الجزيرة،  إقليم 
المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن، مؤكداً بأنها 
تنافي أبسط حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية التي 

تمنح اإلنسان الحق في الدفاع عن ذاته.

عبد  القائد  على  العزلة  فرض  بأن  محامون  صرح 
هللا أوجالن من قبل السلطات التركية الفاشية ما هي 
الديمقراطية لحجب  األمة  ابتغاء إلفشال مشروع  إال 
إلى  تتطلع  التي  الشعوب  جميع  عن  وأفكاره  فلسفته 
الحرية, مشددين بأن العزلة تزيد من إصرار ونضال 
الشعوب من أجل الحصول على حرية القائد عبد هللا 

أوجالن.  

العزلة مخالفة للقانون

وبهذا الصدد استنكر عضو اتحاد المحامين في إقليم 
لصحيفتنا  لقاء  في  عيسو  إدريس  المحامي  الجزيرة 

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

استطالع/ غاندي إسكندر 
تقرير/ صالح العيسى

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ إيريش محمود

سوق الثالثاء الشعبي.. ُملتقى جماهيري لناحية جل آغا وريفها

خدمات زراعّية في تربه سبية، وتأمين متطلبات المزارعين كافة

معه بأن العزلة المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن 
تنافي وتجافي أبسط حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية 
أثناء  ذاته  عن  الدفاع  في  الحق  اإلنسان  تمنح  التي 
األحوال  بكل  اعتقاله  وبأن  والزيارات،  المحاكمات 
مخالف للقانون بحق إنسان مناضل من أجل الحقوق 
الديمقراطية للشعب الكردي وجميع الشعوب المتعايشة 

مع بعضها البعض في المنطقة.
قضبان  خارج  يكون  أن  فاألجدر  »لذلك  وتابع: 
أنحاء  جميع  إلى  رسالته  ليوصل  التركي  االحتالل 
العالم، وليس معزوالً عن العالم الخارجي، فاالحتالل 
الدولية  انتهك كافة حقوق اإلنسان والمواثيق  التركي 
ليس فقط بحق قائد األمة الديمقراطية عبد هللا أوجالن 
وعرب  كرد  من  المنطقة  شعوب  كافة  بحق  إنما 
وسريان وغيرهم من الشعوب الذين يعيشون معاً في 

هذه المنطقة والسيما مؤخراً باحتالله لمناطق واسعة 
تل  سبي/  وكري  عفرين  في  السورية  األراضي  من 

أبيض وسري كانيه/ رأس العين«.
مجرمي  محاكمة  الضروري  من  بأنه  عيسو  ورأى 
إلى  بالوقوف  الدولي  المجتمع  نهيب  »لذلك  الحرب 
جانب القائد عبد هللا أوجالن إلحقاق الحق، وإخراجه 
فوراً من السجن، وأن تتم محاكمة مجرمي الحرب من 
الحقوق  ينتهكون  الذين  والسياسيين  العسكرين  القادة 
اإلنسانية تحت جناح النظام التركي قبل اعتقال وعزل 
باستقالل  وعيشها  الشعوب  حرية  إلى  يتطلع  قائد 

وكرامة«.

مصالحهم الشخصية أوالً

وبالحديث عن الصمت الدولي أمام جميع االنتهاكات 
التي تتم في المناطق المحتلة أمام مرأى ومسمع العالم 
الدولي  الصمت  مسألة  أن  إلى  عيسو  أشار  أجمع، 
جراء كل ما يحصل من انتهاكات في مناطقنا أصبحت 
بأنها مصالح دولية  للقاصي والداني، منوهاً  معروفة 
ورحلة بحث عن المصالح الشخصية وليس عن حقوق 
والعدالة  الحق  قيم  إلرساء  وال  واإلنسان،  الشعوب 

والمساواة كما يدعون.
وأردف بأن الكثير من الدول التي تقف إلى جانب هذا 
اقتصادياً  أو  سياسياً  كدعمه  آخر  أو  بشكل  االحتالل 
أو عسكرياً من أجل مصالحها، أغلبهم يتباكون على 
الشعب الكردي وشعوب المناطق المحتلة  بشكل عام، 
التي  باألسلحة  االحتالل  يدعمون  عينه  الوقت  وفي 
المحتلة  المناطق  في  اإلنسان  النتهاك حقوق  تستخدم 

من شمال وشرق سوريا.

»قوانني جائرة ضيقت 
األبواب أمامنا«

وذكر أيضاً بأن القوانين الدولية ضيقت األبواب أمامهم 
لرفع الدعاوي للمحاكم الدولية المعنية، فهي لم تسمح 
بالمشاركة إال للدول األعضاء التابعين لها, أما بالنسبة 
ليس  ومحاميين  وحقوقيين  المدني  المجتمع  لمنظمات 

المحالت والسوق الشعبي، ولكن التجمع الشعبي 
عبر  هكذا  وُعرفاً«؛  عادة  بات  المكان  هذا  في 
واألربعين  الخامسة  ذو  المحمد  سعيد  المواطن 

عاماً عن رأيه بأّن ال فرق شاسع في األسعار.

السوق يزدحم أثناء األعياد 
واملناسبات

في  األسواق  »تزدحم  المحمد:  سعيد  تابع  كما 
األعياد والمناسبات الموسمية؛ كافتتاح المدارس 
والبائعين  التجار  من  عدد  أكبر  تجمع  كونها 
األسواق  في  التنقل  كثرة  الناس  على  وتختصر 

والبحث عن طلبهم«.

وعن سبب اإلقبال على األسواق الشعبية، وكيفية 
الرقابية  الناحية  من  الظاهرة  هذه  مع  تعاملهم 
المحمد  ريما  مع  والحديث  للتموين  توجهنا 
عضوة مالية وديوان شعبة تموين جل آغا التي 
على  رقابية  كمؤسسة  عملهم  آلية  عن  حدثتنا 
تمام  يوم وفي  كّل  قائلة: »نقوم  التموينية  المواد 
بأسعار  قوائم  بتنزيل  والنصف  الثامنة  الساعة 
المواد الغذائية وتسيير دوريتين كّل واحدة مؤلفة 

من ثالثة عناصر لمراقبة وضبط العمل«.

األسواق  يشمل  األمر  هذا  كان  إذا  فيما  وتابعت 
التدقيق على  بأّن  منوهة  عليها  وينطبق  الشعبية 
والخضار  الغذائية  المواد  بيع  واحتكار  األسعار 
ومصادرة المواد المنتهية الصالحية ينطبق على 

األسواق كافة بما فيها الشعبية.

مهمة التموين ُمضاعفة يف 
األسواق الشعبية

بأّن مهمتهم في مثل هذه األسواق  وأكدت ريما 
أكثر  البضائع  هذه  مثل  ألّن  وذلك  مضاعفة؛ 
المواد  تعرض  نتيجة  التخزين  لسوء  عرضة 

ألشعة الشمس صيفاً أكثر من المحالت.

قالت  الباعة  ومعاقبة  المخالفات وضبطها  وعن 
في  الجميع  على  ذلك  يُطبق  »بالعموم  ريما: 
أو  لألسعار  تجاوز  من  المخالفة  تكررت  حال 
لسوء  أو  الصالحية  انتهاء  بسبب  المواد  فساد 

التخزين«.

وأضافت: »تُصادر المواد التالفة بمحضر تلف، 
لثالثة  المخالفة  تكررت  حال  في  المحل  ويشمع 
مرات، وتصل العقوبة بالسجن من ثالثة إلى ستة 

أشهر«.

الشعبية  األسواق  في  عملهم  صعوبات  عن  أما 
فتقول ريما المحمد: »كونه سوق متنقل ال يمكننا 
في  فرق  ال  بأّن  مؤكدة  المخالفات  كّل  حصر 
أهل  لدّى  محبّبة  ولكنّه عادة مجتمعية  األسعار؛ 

المنطقة«.

بيع املواد اإلغاثية يف األسواق 
الشعبية ُمخالفة للقوانني

السوق  في  تحصل  التي  المخالفات  أبرز  وعن 
الشعبي الذي يصادف كّل يوم ثالثاء من األسبوع 
ريمة  قالت  آغا  جل  وريف  ناحية  أهالي  ليجمع 
المواد  بيع  هو  المخالفات  تلك  »أبرز  المحمد: 
الغذائية اإلغاثية ومادة اإلسفنج غير المخصصة 

للبيع«.

حيث نوهت بأن مثل هذه األمور تحدث كثيراً في 
مثل هذه األسواق، وأضافت: »وتم ضبط العديد 
نظامية  فاتورة  وجود  لعدم  وذلك  الحاالت  من 

بهذه المواد فنقوم بالمخالفة وكتابة ضبط«.

السوق الشعبي فرصة
 للتواصل االجتامعي

للمواطنين  بكلمة  المحمد  ريما  توجهت  وقد  هذا 
واالنتباه  الحذر  بتوخي  األهالي  »ننصح  قائلة: 
يشترون  الذي  المكان  كان  أيّاً  المواد  لصالحية 
منه واإلبالغ عن أي أمر تمويني يمكن أّن يسبب 

لهم ضرراً«. 

وديوان  مالية  عضوة  أشارت  اللقاء  نهاية  وفي 

المحشات هي 16 محشة، الحصادات المرخصة 
135، الحصادات الوافدة 114. كمية المازوت 
الموزعة على اآلليات بلغت نحو مليون، و693 

ألف، و964 لتر«.

بعض األعامل املنجزة

الحقول  عن  بالكشف  »قمنا  عمر:  وأشار 
وبالتنسيق  سبية،  تربه  لناحية  التابعة  الزراعية 
األراضي  على  للكشف  الزراعية  المراكز  مع 
للمزارعين  الالزمة  اإلرشادات  وإعطاء 

القيام  أثناء  أو  األدوية  في حال رش  وترشيدهم 
الحقول  عن  بالكشف  قمنا  كما  الفالحة،  بأعمال 
عن  والكشف  الغزيرة  األمطار  بعد  الزراعية 
مرض الزنك، والكشف عن حشرة السونة، حيث 
قمنا باستالم 2000 لتر دواء من مديرية وقاية 
البنات، للقضاء على حشرة السونة وقمنا برشها، 
وقد بلغت مساحة رش الدواء للقضاء على حشرة 

السونة 26750 دونم«.

الحقول  عن  بالكشف  »قمنا  عمر:  وأضاف 
وتقديم  والشتوية،  الصيفية  بالخضار  المزروعة 
إرشادات للفالحين من حيث أنواع البذور الجيدة، 
استخدام  لعدم  وترشيدهم  معها  التعامل  وكيفية 
على األراضي من  أيضاً  الهرمونات، والكشف 

الزنك  فوسفيد  وتوزيع  القوارض  مكافحة  أجل 
تشكيل  تم  بأنه  وذكر  المزارعين«،  على  مجاناً 
لجنة من قبل اإلدارة العامة للقيام بحملة مكافحة 
والفرعية  العامة  الطرق  جانبي  على  األعشاب 
ابتداًء من ناحية تربه سبية، ووصوالً إلى ديرك 
تم مكافحة مساحة 530 كيلو  وتل كوجر حيث 

متر.

عدد الرتاخيص الزراعية يف
 ناحية تربه سبية

بلغت  الزراعية  التراخيص  بأن عدد  وأكد عمر 
مساحات  وأن   ،2020  –  2019 لموسم   850
البعل  القمح  من  بالدونم،  المزروعة  األراضي 
والشعير   ،9275 السقي  القمح  أما   ،103985
الصيفية  الخضار   ،600 العدس   ،30450
الكمون   ،2320 القطن   ،3865 »السقي« 
 ،2023 الحمص   ،27650 الكزبرة   ،3200
يومية على  أن هناك كشوفات  إلى  وأشار عمر 
المزارعين  دعم  أجل  من  الزراعية  المشاريع 
 198 المشاريع  عدد  بلغ  وقد  المازوت،  بمادة 

مشروع للخضار الصيفية«.

ريما المحمد

كاميران عمر

األسواق  المحمد  ريما  آغا  جل  تموين  شعبة 
الشعبية أشبه ما تكون بالمهرجان الشعبي حيث 
تجمع أهالي المنطقة ليس فقط لشراء احتياجاتهم 
وإنما عادة للتعارف والتواصل االجتماعي أكثر 

من أنه حاجة.

يجمعن  فالنسوة  والصغار،  الكبار  ينتظره  يوم 
ليوم الثالثاء  أنفسهن ويكتبن لوازمهن تحضيراً 
مع  بالتسوق  سعيدات  منازلهن  من  ليخرجن 
عنه  االنقطاع  بعد  وبخاصة  البعض  بعضهن 
بسبب جانحة كورونا؛ فلألسواق الشعبية نكهتها 

الخاصة بها والتي تميزها عن بقية األسواق.

وضع برنامج عمل للسنة كاملة

لناحية  االقتصاد  لهيئة  المشترك  الرئيس  ونوه 
تربه سبية كاميران عمر قائالً: »تم وضع خطة 
مراعاة  مع   2021  –  2020 لموسم  زراعية 
لمعرفة  واالنتهاء  بالتنظيم  البدء  تاريخ  وتأكيد 
تأمين  يتم  أساسها  وعلى  المزروعة  المساحات 
البذار، األسمدة، والمازوت للمزارعين، ووضع 
كاملة،  سنة  خالل  مديرية  لكل  عمل  برنامج 
العمل  سير  أجل  من  الالزمة  السيولة  وتأمين 
بنجاح، مع فتح قسم خاص ضمن اإلدارة العامة 

باسم مديرية األمالك العامة«.

دريس عيسو 

لهم سوى المناشدة والمناداة في كافة المحافل الدولية 
وأمام الرأي العام والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن 
الجائرة  القوانين  هذه  ظل  في  اإلنسان  وحقوق  العام 

»وال يسعنا سوى القيام بهذه النشاطات المدنية«.

وفي ختام حديثه ناشد عضو اتحاد المحامين في إقليم 
الجزيرة إدريس عيسو جميع الدول العالم وقادتها التي 
تنادي بحقوق اإلنسان أن يأخذوا حقوق شعوب شمال 
القمع  ويمنعوا  االعتبار،  بعين  أيضاً  سوريا  وشرق 
القسري  والتهجير  والقتل  واالضطهاد  واالحتالل 
بحقهم قائالً: »نهيب بجميع المهتمين بحقوق اإلنسان 
مجال  في  العاملة  والشخصيات  الدولية  والمنظمات 
حقوق اإلنسان الوقوف إلى جانب الشعوب التي تتطلع 

إلى حريتها«.


