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بعدسة:ميديا غانم

أنَت القمر... أغنية ثورّية تخليداً لذكرى الشهيد جان فيدا

الغبار وأدِخنة السيارات هل تجعل اللحم 
أكثر لّذة في كوباني؟!

عين روناهي

الشبيبة  حركة  أصدرت  كردي-  آزاد  منبج/ 
باللغة  ثوريّة  أغنية  وريفها  منبج  في  الثوريّة 
فيدا«،  جان  الشهيد«  لذكرى  تخليداً  المحكيّة؛ 
ومن المقرر إطالقها ضمن الفعاليات الرسمية 
وشرق  شمال  مناطق  عموم  في  تقام  التي 

سوريا.

األغنية  تُسهم  الموسيقى،  أنواع  من  وكغيرها 
الثوريّة في تشكيل هوية الفرد والمجتمع للتعبير 
عن متابعة درب النضال والمقاومة خاصةً في 
المسيرات الشعبية، ومن كلمات األغنية نقتبس 

المقطع اآلتي: 
أنت يا قمر الليالي   اسمك رح يبقى بالعالي
شهيد بظلك غالي    جان فيدا...جان فيـــدا

توحيد  إلى  تهدف  التي  الثورية  الكلمات  وبهذه 
الصف إلى جانب كونها انعكاساً للحالة السياسية 
التي  للشعوب  واالقتصادية  واالجتماعية 
التقت صحيفتنا  التفاصيل،  أنتجتها، ولمزيد من 
»روناهي« بإداري لجنة الثقافة والفن في حركة 
الشبيبة الثورية في منبج وريفها؛ حسين بكاري.
األغنية  إصدار  فكرة  »جاءت  قال:  البكاري 

الثورية تعظيماً لبطولة الشهيد »جان فيدا« الذي 
واألخالق  القيم  في  الثورية  للشبيبة  مثاالً  كان 
أن  الثورية  الحركة  أدبيات  ومن  البطولية، 
رمز  الشهداء  خاصةً  أعضاءها  فضل  تستذكر 

البطولة والكرامة«.
حركة  في  والفن  الثقافة  لجنة  إن  إلى  وأشار 
ثورية  أغنية  مؤخراً  أصدرت  الثورية  الشبيبة 
بعنوان »أنت القمر« في كناية عن الشهيد« جان 
بإبداع  ومعنًى  لحناً  أنتجت  التي  األغنية  فيدا«. 
من  مضامينها  في  يفيض  بما  الشبيبة  أعضاء 
االستمرار  يعني  ما  الشجيّة  واأللحان  الكلمات 
وسيكون  والنضال،  المقاومة  بثوابت  والتمسك 
المحافل  كافة  في  ِلتُبث  إطالقها  المهم  من 
والفعاليات الرسمية والوطنية في شمال وشرق 

سوريا.
بحركة  والفن  الثقافة  لجنة  في  اإلداري  واختتم 
الشبيبة الثورية في منبج وريفها؛ حسين بكاري 
فرق  تأسيس  على  »نحرص  بالقول:  حديثه 
القادمة،  الفترة  في  الشعبي  والرقص  للمسرح 
والرقص  للمسرح  عروضاً  هناك  وسيكون 
عيد  حول  وتتمحور  القادم  الشهر  في  الشعبي 

المرأة والنوروز«.
الـ 14  في  استشهد  فيدا  الشهيد جان  أن  ويُذكر 
من تشرين األول من عام 2019م بمدينة كري 
جيش  لهجمات  تصديه  أثناء  أبيض،  تل  سبي/ 

االحتالل التركي ومرتزقته على المدينة.

روناهي/ كوباني - ينتشر في مدينة كوباني 
يوم  كل  وصباح  القصابة،  محال  من  عدد 
يجلبون لحومهم من المسلخ الى المحل وسط 
أن  ودون  الطريق  وغبار  السيارات  أدخنة 

للمواطن،  بعد  فيما  بيعها  ليتم  تغطيتها،  يتم 
واألدخنة  »الغبار  يقول  حالهم  لسان  وكأنَّ 

تُزيد من نكهة اللحوم«.

لحدو: فكر القائد أوجالن يؤّسس لثقافة المحبة 
والعيش المشرتك

 أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا جوزيف لحدو بأن الدولة التركيّة 
المحتلة تعمل جاهدة بكافة الوسائل للقضاء على فكر القائد عبد هللا أوجالن؛ الفكر التحرري اإلنساني 

الذي يُظِهر مدى بشاعة الشوفينية القوموية والعنصرية ومعاداة الشعوب...«4

سهام قريو: ما حدث يف شمال 
وشرق سوريا ثورة نسائية حقيقية

محمد: حلول قريبة ألزمة الغاز يف إقليم الجزيرة

  »ثورة روج آفا هي ثورة المرأة«... 
لم تأِت هذه العبارة عن عبث، بل من 
الفعال ومشاركتها  المرأة  دور  خالل 
الريادية في كافة المجاالت السياسية 
واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية 
الرئيسة  أكدته  ما  وهذا  والعسكرية 
لإلدارة  العام  للمجلس  المشتركة 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
النسائي  االتحاد  عن  والمسؤولة 

السرياني؛ سهام قريو...«3

في وقت كان مجرد قولك أنك »كردي« يعتبر جريمة؛ وقد تسجن 
ألجل ذلك لسنوات، وربما لن تخرج وتبصر النور من جديد، وفي 
وقت ابتعد فيه الكثير من المغنين عن الغناء بسبب قوميتهم وقمع 

النظام السوري لهم وهو في أوج قوته، صدحت حنجرة الفنان 
محمود أومري بالحرية والنصر...«8

 شهدت مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة في اآلونة األخيرة الكثير من األزمات الخدميّة، ومنها أزمة الغاز التي ال زالت عائقاً 
أمام المواطنين دون حلول عاجلة...«7

تركيا تعرتف بارتكابها لمجزرة 
باريس ودعوات لمحاسبتها

اعترف الرئيس األسبق لدائرة االستخبارات العامة في الجيش التركي بأن مجزرة باريس 
كانت بتنفيذ من الدولة التركية، في حين طالب كل 
 )KCDK-E( الديمقراطي  المجتمع  مؤتمر  من 
 )TJK-E( أوروبا  في  الكردية  المرأة  وحركة 

الحكومة الفرنسية القيام بمسؤولياتها...«2

الحوار الُكردي... هروب بذرائع الشروط
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  آمال  الكردي  البيت  لتوحيد  المتحاورة  الكردية  األطراف  خيبت 
ردي، 

ُ
ردي- الك

ُ
»مظلوم عبدي«، الذي بشر الكرد والسوريي�ن قبل أيام من اآلن بب�دء جولة ثالثة من الحوار الك

وقد وصفها بـ«بالجادة واإليجابي�ة« وقتها. لكن؛ اليوم يب�دو أن الِجدية مغيب�ة في هذه المفاوضات اليت 
 المستفيد؟!...«5

ْ
يتهرب منها المجلس الوطين الكردي بفرض شروط عدة للبدء بها؛ فمن

الفنان محمود أومري حنجرة الثورة 
الحقيقية والملحمة الوطنية

حسين بكاري



21 شباط  2021 األحد

العدد 963

21 شباط  2021 األحد روناهيروناهي

محررة الصفحة - هايستان أحمدالعدد 963 محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

إعالنات تركيا تعترف بارتكابها لمجزرة باريس ودعوات لمحاسبتها

بوتين وأردوغان يتقاربان مجدداً لبحث 
قضايا االحتالل

غزل متبادل بين واشنطن وطهران

عائلة معتقل الرأي ببهدينان: من يتهم معتقلي 
الرأي بالتجسس هم من جلبوا المحتل

األمم المتحدة تحذر: اليمن يتجه نحو أسوأ مجاعة 
يشهدها العالم منذ عقود

في  التركية   )CNN( قناة  على  لقاء  خالل 
الرئيس  صرح  شباط،  من  عشر  السادس 
للجيش  العامة  االستخبارات  لدائرة  األسبق 
التركي إسماعيل حقي بكين بوجوب الهجوم 

على قياديي منظومة المجتمع الكردستاني.
بكين  حقي  إسماعيل  اعترف  األقوال  وبهذه 
بمجزرة باريس: »في أوروبا أيضاً قياديون 
هؤالء  ضد  بشيء  نقوم  أن  يجب  لهم، 
الموجودين في أوروبا، وقد فعلنا هذا الشيء 
إحدى  اغتيال  إلى  إشارة  في  باريس«،  في 
وهي  الكردستاني  العمال  حزب  مؤسسات 
من  التاسع  في  باريس  في  جانسيز  ساكينة 
المؤتمر  وممثلة   2013 عام  الثاني  كانون 

الوطني الكردستاني في باريس فيدان دوغان 
وعضوة حركة الشبيبة الكردية ليلى شايلمز.
االستخبارات  تبين عالقة  التحقيقات  وخالل 
إلى  إضافته  وتم  المجزرة  بهذه  التركية 
المجتمع  ونبّه كل من مؤتمر  القضية.  ملف 
المرأة  وحركة   ) KCDK-E ( الديمقراطي 
بيان  ) TJK-E (  خالل  أوروبا  في  الكردية 
الحكومات  دعيا  وقد  االعتراف،  هذا  إلى 
للقيام  فرنسا  رأسها  وعلى  األوروبية 

بمسؤولياتها.
وجاء في نص البيان: »يجب على الحكومة 
كدليل  االعتراف  بهذا  تقبل  أن  الفرنسية 

من  المجزرة  هذه  ملف  تفتح  وأن  ملموس، 
جديد بعد أن أغلق، وأن تأخذ بعين االعتبار 
في  الرئيسي  المتهم  هو  أردوغان  طيب  أن 
المجزرة، وأن تتم محاكمته في جميع المحاكم 
على  يجب  االعتراف  هذا  وبعد  الدولية، 
الدول األوروبية إبداء موقفها تجاه تهديدات 
الكردستانيين  ضد  الفاشية  التركية  الدولة 
األوروبية  الدول  أوروبا.  في  واألتراك 
االستخبارات  وأعمال  بشبكة  تعلم  وفرنسا 
الرئيس  تصريحات  خالل  ومن  التركية، 
يتبين  التركية  العامة  لالستخبارات  األسبق 
من  التركية  الدولة  أهداف  واضح  بشكل 

خالل تهديداتها بارتكاب مجازر جديدة.

الديمقراطي  المجتمع  مؤتمر  باسم 
الكردية  المرأة  وحركة   ) KCDK-E (
مرة  دعوتنا  ) TJK-E (  نكرر  أوروبا  في 
أخرى للحكومة الفرنسية للقيام بمسؤولياتها، 

والمساواة  الحرية  أجل  من  نضالنا  أن  كما 
ضد  وإصرار  بعزم  سيستمر  والديمقراطية 
حكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب 

الحركة القومية«.

الروسي  الرئيسان  بحث  ـ  األخبار  مركز 
مكالمة  عبر  وأردوغان  بوتين  فالديمير 
قره  إقليم  في  المراقبة  مركز  أعمال  هاتفية 

باغ، واالستقرار في سوريا وليبيا.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، 
الرئيسين  )بين  المحادثات  »خالل  أنه 
الخطوات  مناقشة  تمت  والتركي(  الروسي 
لتحسين العالقات بين تركيا وروسيا، فضالً 

إنه  أردوغان  وقال  اإلقليمية،  القضايا  عن 
يمكن للخبراء األتراك والروس أن يجتمعوا 
زيادة  أجل  من  األذربيجانيين  نظرائهم  مع 
في  النقل  خطوط  بناء  إعادة  مشاريع  كفاءة 

إقليم قره باغ«.
التركي  المراقبة  أن مركز  إلى  البيان  ولفت 
بنجاح  مهامه  يؤدي  باغ  قره  في  الروسي 
ويجب بذل المزيد من الجهود المشتركة في 
كافة المجاالت لضمان استمرار وقف إطالق 

النار.
أهمية  على  أردوغان  أكد  آخر  جانب  من 
وجوب  على  وشدد  السورية  المسألة  تسوية 
في  واالستقرار  السالم  فرصة  إضاعة  عدم 

ليبيا.

وطهران  واشطن  تبادلت  األخبارالـ  مركز 
تصاريح عدة من شأنها إبعاد التوتر الحاصل 
العقوبات  األولى  بإلغاء  وذلك  الطرفين  بين 
عن  األخيرة  لتتراجع  األخيرة  على  األممية 

خطواتها السابقة.
محمد  اإليراني  الخارجية  وزير  وأكد 
على  حسابه  على  تغريدة  في  ظريف  جواد 
كافة  عن  للتراجع  مستعدة  بالده  »أن  تويتر 
العقوبات  رفع  تم  ما  إذا  السابقة،  الخطوات 
األميركي  الرئيس  فرضها  التي  األميركية 

السابق دونالد ترامب«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأعلن 
ستقبل  واشنطن  أن  برايس،  نيد  األميركية 
دعوة من االتحاد األوروبي لحضور اجتماع 

مجموعة 5+1 مع إيران.
األمن  مجلس  األميركية  اإلدارة  وأبلغت 
إلغاء إعالن الرئيس السابق، دونالد ترامب، 

بإعادة فرض العقوبات األممية على إيران.
أنتوني  األميركي،  الخارجية  وزير  وناقش 
إيف  جان  الفرنسي  نظرائه،  مع  بلينكن، 
لودريان والبريطاني دومينيك راب واأللماني 

هايكو ماس، الملف النووي اإليراني.
الدبلوماسية  إلى  »الطريق  أن  بلينكن  وأكد 
حذر  ولكنه  الراهن،  الوقت  في  مفتوحة« 
إليه  تحتاج  الذي  االختراق«  »وقت  أن  من 
النووي  للسالح  الكافية  المواد  إلنتاج  إيران 
بات »ثالثة أو أربعة أشهر«، وأن »الوقت 

يمضي بسرعة«.
واشنطن  أن  ثاٍن  أميركي  مسؤول  أفاد  فيما 
أنها  المتحدة  األمم  في  إيران  بعثة  أبلغت 
الدبلوماسيين  على  السفر  قيود  ستخفف 
اإليرانيين، مؤكدًا أن إدارة بايدن لم تتواصل 
اإلبالغ  بخالف  إيرانيين  مسؤولين  مع 

بتخفيف قيود السفر.

الرأي  ـ أوضح شقيق معتقل  األخبار  مركز 
بأن  قال  من  أن  سعيد  شفان  بهدينان  في 
جهات  لصالح  يعملون  الخمسة  المعتقلين 
التركي،  االحتالل  جلبوا  من  هم  خارجية، 
قرار  يبطل  لم  حال  في  أنه  إلى  ولفت 
إلى  المعتقلين  ملفات  سيأخذون  المحكمة، 

المحكمة االتحادية والدولية.

أحكاماً  هولير  محكمة  أصدرت  وقد  هذا 
وثالثة  صحفيين  بحق  سنوات  ست  بالسجن 
من  عشر  السادس  في  بهدينان  من  نشطاء 
هذه  أثارت  ما  وسرعان  الجاري،  شباط 
المدنية  المنظمات  بين  كبيراً  استياء  األحكام 

واألوساط السياسية وخصوصاً المعارضة.
وفي هذا السياق تحدث شقيق المعتقل شفان 
لمدة  بالسجن  حكم  بحقه  صدر  الذي  سعيد 
ست سنوات، إيهان سعيد لوكالة روج نيوز: 
»كنا بانتظار محكمة التمييز لكي ال نقع تحت 
حكم المحاكم الحزبية، هؤالء الناشطون الذي 

حوكموا لم يرتكبوا أي شيء، وفي حال لم يتم 
إبطال قرار المحكمة سوف نقدم الملفات إلى 
المحكمة االتحادية والمحاكم الدولية إلطالق 

سراحهم«.
المتخذة من  أن جميع اإلجراءات  إلى  ولفت 
المحكمة غير قانونية، والمعتقلون لم يرتكبوا 
جرائم، حتى أنه لم يتم إثبات التهمة الموجهة 

إليهم في المحكمة.

لصالح  »تجسسوا  بأنهم  مزاعم  وحول 
يقولون  »الذين  سعيد:  قال  أخرى«،  جهات 
جلبوا  من  وهم  الوطن،  باعوا  من  هم  ذلك 
إلى  التركي  والجيش  التركية  االستخبارات 
بهذه  ويحالون  مراكز،  لهم  وفتحوا  بهدينان 

التهم تخويف أهالي بهدينان«.

المتحدة  لألمم  تقرير  أكد  األخبارـ  مركز 
بأن اليمن يسير نحو أسوأ مجاعة يشهدها 
العالم منذ عقود مشيراً إلى أّن معدالت سوء 

التغذية وصلت إلى مستويات قياسية.

المتحدة،  باألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسق 
»مارك لوكوك«، وفي إحاطة حول الوضع 
إّن  قال  األمن،  لمجلس  اليمن  في  اإلنساني 
حوالي أربعمئة ألف طفل دون سن الخامسة 

يعانون من سوء التغذية الحاد.
يعانون  األطفال  هؤالء  أّن  أضاف  لوكوك 
من بطون منتفخة وأطراف هزيلة ونظرات 
فارغة، وهم يتضورون جوعاً حتى الموت.

اآلن  مهمة  فرصة  هناك  أّن  أوضح  لوكوك 
لمساعدة اليمن على التحرك نحو سالم دائم 
الظروف  وتهيئة  المجاعة  منع  على  والعمل 

لتحقيق هذه الفرصة.
باألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسق  وطالب 
المتحدة بتكاتف جميع الجهود الدولية إليصال 
اليمني  الشعب  إلى  اإلنسانية  المساعدات 
نفاد  من  محذراً  المجاعة،  منع  على  والعمل 

الوقت تجاه الوضع اإلنساني هناك.

لليمن  المتحدة  األمم  مبعوث  دعا  جانبه  من 
الحوثيين  هجوم  وقف  إلى  غريفيث  مارتن 
الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة  مأرب  على 
وحذر من أن السعي النتزاع السيطرة على 
األراضي بالقوة يهدد كل آفاق عملية السالم.

والمنظمات  المتحدة  األمم  تحذيرات  وبعد 

اإلنسانية، تراجعت إدارة الرئيس جو بايدن 
دونالد  السابق  الرئيس  قرار  عن  مؤخراً، 
كمنظمة  الحوثيين  تصنيف  بشأن  ترامب 
على  سيؤثر  كان  ما  وهو  أجنبية،  إرهابية 
الواردات التجارية إلى البالد ويضر بالجهود 

اإلنسانية.

مركز األخبار ـ اعرتف الرئيس األسبق لدائرة االستخبارات العامة يف الجيش الرتيك بأن مجزرة باريس كانت بتنفيذ 
من الدولة الرتكية، يف حني طالب كل من مؤمتر املجتمع الدميقراطي )KCDK-E( وحركة املرأة الكردية يف أوروبا 

)TJK-E( الحكومة الفرنسية القيام مبسؤولياتها.

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /661/ لعام 2021

طالب التبليغ: مصطفى شيخ فرج 
المطلوب تبليغه: أحمد كويسم بن عبود         

الدعوى رقم أساس /31/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/ تثبيت شراء السيارة موضوع الدعوى / 
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوماً من اليوم التالي بعد 
تبلغك الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية 

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /687/ لعام 2021

على السيد:  عبد هللا الشومان بن مصطفى  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء2021/3/9م
للنظر بالدعوى األساس /575/ المقامة عليك من قبل: آالء 

حسن بنت ساير 
بطلب: تفريق    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /660/ لعام 2021

طالب التبليغ: مصطفى شيخ فرج 
المطلوب تبليغه: صالح خضر بن حسن        

الدعوى رقم أساس /29/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت شراء السيارة موضوع الدعوى/ 
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوماً من اليوم التالي بعد 
تبلغك الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /231/ لعام 2021

على السيد: علي العبد العثمان بن أحمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1231/ المقامة عليك من قبل: نعيم 

العيسى الظاهر 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1351/لعام 2021 م

على السيد: مصطفى فاضل العميم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2021/3/1م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حسين أحمد الشحاذة ، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

إعالن بيع بالمزاد العلني
رقم)1(

استناداً إلى :
- أحكام الفقرة /ج/من المادة /92/ من القانون رقم /3/لعام 2019م الخاص 

بالجمارك  - كتاب هيئة المالية رقم /210/ تاريخ 2021/2/16م  .
تعلن المديرية العامة للجمارك لشمال وشرق سوريا عن إجراء مزاد علني على 
عدد السيارات المتنوعة  )فان – جيب – شاحنة – تاكسي ( وعددها )20( سيارة 
بتاريخ 2021/3/6م وذلك في مقر المديرية  العامة للجمارك الكائن في مدينة 

الرقة – شارع الكورنيش – الجسر الجديد.
فعلى من يود االشتراك في المزاد مراجعة ديوان المديرية  العامة للجمارك في 

الفترة ما بين 2021/2/20م  ولغاية 2021/3/4م لتقديم األوراق المطلوبة ودفع 
مبلغ وقدره /5000/ ل.س فقط خمسة آالف ليرة سورية فقط ال غير قيمة دفتر 

الشروط . ولكم جزيل الشكر المديرية العامة للجمارك لشمال وشرق سوريا

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /226/ لعام 2021

على السيد: عبد العزيز زهرة بن أحمد – صلوح زلوخ بنت 
محمد ديب    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م

للنظر بالدعوى األساس /1159/ المقامة عليك من قبل: 
محمد مطر الحسن  بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 415 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى العلي بن خليل        
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/3/7م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: معروف علي بن خليل          
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /247/ لعام 2021

على السيد: عمر حكيم بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1825/ المقامة عليك من قبل: 

محمد حكيم بن عمر 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /242/ لعام 2021

على السيد: معتز باهلل محمد غسان النبي   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1811/ المقامة عليك من قبل: 

غسان الجاسم بن حسن 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

   مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /691/ لعام 2021

على السيد:  حسن الجاسم بن عواد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء2021/3/9م
للنظر بالدعوى األساس /1081/ المقامة عليك من قبل: مريم 

السعيد الشيخ بنت علي 
بطلب: طالق      

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

 مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /252/ لعام 2021

على السيد: سعيد الحسين بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1833/ المقامة عليك من قبل: 

يوسف جاسم بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /240/ لعام 2021

على السيد: محمد نص الدنيا بن زكريا  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1807/ المقامة عليك من قبل: 

محمد زين شيخ محمد بن محمود 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /248/ لعام 2021

على السيد:  قدور حجي بن علي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1193/ المقامة عليك من قبل: 

عزيز أيبو بن خلو 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /212/ لعام 2021

على السيد: يوسف الصطوف بن عبد                                               
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /605/ المقامة عليك من قبل: ماهر 

حجو بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /830/لعام 2021 م

على السيد: إياد قصاص بن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 2021/3/10م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: مصطفى عبدي بن حمود ، بطلب: تثبيت 

نقل ملكية
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
هيئة التنفيذ في الرقة

تبليغ المنفذ عليه: أحمد الخليف بن إسماعيل- محمد الحاج 
أحمد بن إسماعيل – إسماعيل الخليف الدرويش – حسين 
الخلف بن إسماعيل – محمود الخليف بن حسين – محمود 

الحاج ديب بن عبدو – عز الدين الحاج ديب بن عبدو – عالء 
الدين الحاج أحمد الخليف – عبد اللطيف الخليف بن عبدو – 
ورثة عبدو بن حاج أحمد الخليف هما فريال وأميرة وهدى و 

محمود و زهر الدين ابناء عبدو حاج أحمد الخليف 
وذلك بالملف التنفيذي رقم :2021/427 وفق القرار الصادر 
عن هيئة التنفيذ في الرقة على أن يتم حضور المنفذ عليه بعد 

صدور اإلخطار التنفيذي بخمسة أيام 
وإن لم تحضر سوف يتم السير بحقك بكافة اإلجراءات 

التنفيذية 
طالب التنفيذ : صالح الدين دندل 

تاريخ 2021/2/16م 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1037/ لعام2021 م

على السيد: محمود الخليف العواد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2021/3/1م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: بدر الدين الجراد بن عيسى ، بطلب: اعتراض 
الغير  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 411 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: غسان أعمى بن عبد الحميد       
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/2/28م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: وليد شيخ محمد         
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /213/ لعام 2021

على السيد: ياسين هنداوي بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1445/ المقامة عليك من قبل: 

زكريا الجاسم بن عواد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /188/لعام 2021 م

على السيد: حسين الكحم ابن فرج الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء الواقع في 2021/3/3م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: صباح األعرج ابنة أحمد ، بطلب: تثبيت 

زواج والتفريق  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى                             
تبليغ رقم /211/ لعام 2021

على السيد: زكريا قاق بن صالح                                                
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1797/ المقامة عليك من قبل: عطا 

هللا جاسم العبد هللا 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1354/لعام 2021 م

على السيد: محمد عدنان ماالني الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2021/3/1م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: مريم غضبان بن خلف هللا، بطلب: تثبيت زواج 
ونسب وفاة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /216/ لعام 2021

على السيد: مازن بيطار بن أحمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1451/ المقامة عليك من قبل: عقيل 

الهللي بن هالل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 554 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود نصار بن حسن          
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/3/9م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أحمد العلي            
بطلب: تثبيت البيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /250/ لعام 2021

على السيد: أنور شوكت العزيز 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1829/ المقامة عليك من قبل: وليد 

مصطفى مسلم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 593 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الحميد الرحال بن رطل          
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/3/15م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد حمو بن موسى           
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1363/لعام 2021 م

على السيد: محمود خلف الحسون الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2021/2/28م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيدة: روضة أحمد العساف، بطلب: تثبيت نسب 
طفلة ونفقة زوجة ونفقة أطفال وطالق  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 587 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عيد حمداوي األحمد            
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/3/8م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: زكريا أنجو عبدو             
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 591 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: هبة فيصل الجدوع           
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/3/15م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: حسين الحميد بن شعبان            
بطلب: تسجيل سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /694/ لعام 2021

طالب التبليغ: حسن خابور بن أحمد  
المطلوب تبليغه: أحمد الكوجك بن جميل          

الدعوى رقم أساس /139/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/ تثبيت شراء السيارة / 
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوماً من اليوم التالي بعد 
تبلغك الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية 

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /217/ لعام 2021

على السيد:  زياد المجيد بن عبد القادر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /659/ المقامة عليك من قبل: 

رمضان وليد العبد هللا 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 403 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد كفري المحمد             
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/2/28م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مجيد وحيد قادر              
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /892/لعام 2021 م

على السيد: كوثر جمال عميرو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2021/3/11م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: شمسة محمد الشهور ، بطلب: حصة إرثية  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 505 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد خليل العلو            
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/3/1م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمود مسلم بن إسماعيل              
بطلب: تسجيل سيارة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /227/ لعام 2021

على السيد: جمعة األحمد بن محمد عيد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1337/ المقامة عليك من قبل: 

زكريا الحاجي بن خالد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى                             
تبليغ رقم /220/ لعام 2021

على السيد:  سلطان محيسن الصطوف    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1799/ المقامة عليك من قبل: 

جمال إبراهيم بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

  مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /251/ لعام 2021

على السيد: محمود الحاج أحمد بن علي    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1831/ المقامة عليك من قبل: 

محمد الحاج خليل بن خليل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /690/ لعام 2021

طالب التبليغ: فهد العمالة بن شيخ غثوان   
المطلوب تبليغه: جمال عبد الفتاح بن حسن           
الدعوى رقم أساس /86/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/ تثبيت شراء السيارة  موضوع الدعوى / 

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوماً من اليوم التالي بعد 
تبلغك الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 415 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: يحيى خالد العليوي        
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/3/7م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: معروف علي بن خليل          
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /225/ لعام 2021

على السيد: خالد أحمد خسارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/3/10م
للنظر بالدعوى األساس /1803/ المقامة عليك من قبل: حازم مرزق بن محي 

الدين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1163/ لعام 2021 م

على السيد: إسماعيل عبد الرزاق العجيلي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

الواقع في 2021/3/3م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: رهف العدو بنت 
علي  ، بطلب: تفريق ونفقة ومؤخر وأشياء جهازية ومصاغ ذهبي   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

  مذكرة: تبليغ 
في الدعوى رقم أساس 339 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ريمة الفرج بنت خليف    
والجهة المدعى عليها: جهاد حسن الشحاذة            

بدعوى: تفريق لعلة الشقاق  تاريخ الجلسة االثنين 
2021/3/15م        

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1196/لعام 2021 م

على السيد: محمد عبد هللا السهو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2021/3/1م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: كلثوم عبد الرزاق بنت صخر، بطلب: تفريق لعلة 

الشقاق  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /699/ لعام 2021

على السيد: مبروك الشبلي الربيع بن أحمد – عزام بدر الدين النيف    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء2021/3/9م
للنظر بالدعوى األساس /840/ المقامة عليك من قبل: أيمن محمد كمال ورفاقه 

بطلب: تعويض عن حريق   
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 474 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل خلف العويد           
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2021/3/15م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد علي بن محمود             
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 642 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عائشة محمد عبد هللا         
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/3/10م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى باكير بن محمد           
بطلب: تفريق  وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /892/لعام 2021 م

على السيد: خالد جمال عميرو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/3/11م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: شمسة محمد الشهور ، 
بطلب: حصة إرثية  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /686/ لعام 2021

على السيد: خليل خميس بن علي                                              
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء2021/3/9م
للنظر بالدعوى األساس /804/ المقامة عليك من قبل: شهد 

عبد الغني 
بطلب: تفريق وحضانة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 397 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد خليل حسن       
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية   

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/2/28م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: فؤاد محمد وزير علي        
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /689/ لعام 2021

على السيد: محمد أمير المحمد بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء2021/3/9م
للنظر بالدعوى األساس /793/ المقامة عليك من قبل: خالدية األحمد بنت علي 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /892/لعام 2021 م

على السيد: محمد جمال عميرو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2021/3/11م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: شمسة محمد الشهور ، بطلب: حصة إرثية  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 294 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عزت شيخ عبدي – فوزي شيخ عبدي عنوانه 
بالتفصيل: الجريدة الرسمية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/3/15م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: كوثر شيخ عبدي – نازه شيخ عبدي بطلب: 
تركة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
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103 المرأةالرياضة

 من حق النساء
 في غزة السفر
خارج القطاع

صدر  الذي  القضائي  التعميُم  أثارَ 
مينُع  والذي  َّة،  بغز األخيرة  اآلونة  في 
وليِّ  موافقة  دون  السفر  من  النساَء 
أمرهن، انتقاداٌت من جماعاٍت حقوقية 
ينتهك  التعميَم  هذا  بأن  أكَّدْت  والتي 
املناهضة  الفلسطينية  القواننيَ 
ِت  ونصَّ اجلنس.   أساس  على  للتمييز 
تعميمه   َّ مت الذي  للقرار  الثالثُة  املادةُ 
يجوز ألحد األبوين واجلد لألب منُع الولد 
الذي جتاوزَ الثامنة عشرة سنًة ميالدية 
سفره  على  يترتُّب  كان  إذا  السفر  من 
ضررٌ محٌض بإقامِة دعوى قضائية لدى 
ماهيَّة  توضيح  دون  اخملتصة  احملكمة 
القرار  من  الرابعة  املادَّةُ  ا  أمَّ الضرر. 
غيِر  األنثى  سفِر  منع  على  ْت  فنصَّ
املتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون احلصول 
على إذن من وليها العاصب، ولولّيها أن 
كاَن في سفرها  إذا  السفر  مينَعها من 
قضائيٌَّة  دعًوى  وُِجَدْت  أو  محٌض  ضررٌ 
السفر.   من  املنَع  تستلزُم  بينهما 
الشرعي  للقضاء  األعلى  اجمللس  قرارُ 
غزة،  قطاع  في  حماس  حلركة  التابِع 
الفعل  وردود  واالحتجاجاِت  بالردِّ  ُجوبَِه 
ينتهُك  الذي  التعميم  لهذا  املناهضة 
حقوَق املرأة بالدرجة األولى.  كما طالَب 
اإلنسان  حلقوق  األورومتوسطي  املرصُد 
للقضاء  األعلى  اجمللَس  جنيف،  في 
َّةَ بالتراُجع عن التعميم  الشرعي في غز
القضائي وأكََّد بأن هذا التعميَم يُشكُِّل 
األساسي  للقانون  صريحًة  مخالفًة 
هكذا  مثل  باعتقادي  الفلسطيني.  
التطّور  من  احلد  إلى  تهُدُف  تعاميَم 
وبخاصة تطّور النساء في اجملتمع، هذه 
تقُف  املرأة  على  تفرَُض  التي  القيودُ 
عائقاً كبيراً أمام مسيرِة املرأة املكافحة 
نضالها  مساحة  توسيَع  حتاول  والتي 
في  ال  الفعَّ دورها  وتطوير  وعملها 
اجملتمع. باإلضافة إلى أن هذا التعميَم 
الطموحات  النساء  حلركة  تقييد 
القطاع.   خارَج  أماكَن  في  العمل  في 
والبعُض منهنَّ حتاول من خالل السفر 
التعليم  عن  البحَث  القطاع  خارَج 
اجملاالت  من  العديد  في  ذاتها  وتطوير 
فيه.  لها  مكانٍة  أخذُ  بإمكانها  التي 
بردود فعٍل غاضبٍة  القرارُ  ُجوبَه  أن  بعد 
وُمنّددة، خرَج مجلُس القضاء الشرعي 
ََّح بأنه وافقَ على إعادة صياغة هذا  وصر
سيتمُّ  كان  إذا  ما  يقل  ولم  التعميم 
إلغاُء النصِّ الذي مينع املرأةَ من السفر 
دون موافقة وليِّ أمرها.  هذا التعميم 
تنتهُك  مضامنيَ  على  يحتوي  الذي 
كرامَة وحقوَق املرأة وتضُعها في درجٍة 
دونيٍَّة، يجب أن يناضَل ضدَّها. وهو نوٌع 
بحقِّ  مُيارَُس  الذي  العنف  أنواع  من  آخر 
املرأة. وعلى املرأة الفلسطينية تصعيُد 
وتكثيُف نشاطاتها احلقوقية  جهودها 
هكذا  وصدور  حتقيق  لعدم  والقانونية 
قرارات بحّقها.  كلُّ التعاميِم والقراراِت 
اجملحفة، التي تصُدرُ بحق املرأة، إمنا هي 
الذكورية  الذهنية  البنية  من  نابعٌة 
فرض  خالل  من  حتاول  التي  املتحكمة 
اإلجنازات  االنتقاَم من  املرأة  القيود على 
العديد  قتْها في  التي حقَّ واملكتسبات 
لها  حدٍّ  وضَع  وبذلك  اجملاالت،  من 
وجعَلها دائماً في املرتبة ما بعد األخيرة 
تلك  من  تخرج  ال  البيت  في  وأسيرةً 
اجملتمع  في  لها  رسمْت  التي  القوقعة 
َّها امرأةٌ ومن العيب عليها أن تخرَج  بأن
أو تسافرَ لوحدها دوَن أن يكوَن مع رجل؛ 
املرأة  من  يَخاُف  السلطوي  النظاَم  ألنَّ 
وواجباتها  وحريتها  بحقوقها  املطالبة 
األساسية في احلياة. لذلك؛ تقوم بكل 
هذه االنتهاكات غيِر القانونية بحقها. 
وكأن املرأة ال شيَء وليس لديها الوعي 
بنفسها  نفسها  إدارة  على  والقدرة 
وإدارة أمورها. فاملرأة منذ بداية التاريخ 
ومن  اجملتمع  تقودُ  من  يومنا هي  وحتى 
دونها ال ميكن أن يصيب اجملتمَع أيُّ تطّورٍ 

نوعي يرتقي مبستواه.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

سهام قريو: ما حدث في شمال وشرق 
سوريا ثورة نسائية حقيقية

نساء جل آغا: غاري.. نصر يستحق الخلود

آفا  روج  »ثورة    - رشيد  سيدار  قامشلو/ 
العبارة  هذه  تأِت  لم  المرأة«...  ثورة  هي 
الفعال  المرأة  دور  خالل  من  بل  عبث،  عن 
المجاالت  كافة  في  الريادية  ومشاركتها 
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية 
والعسكرية وهذا ما أكدته الرئيسة المشتركة 
وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة  العام  للمجلس 
النسائي  االتحاد  عن  والمسؤولة  سوريا 

السرياني؛ سهام قريو. 

ولتسليط الضوء على نشاطات وفعاليات المرأة 
بشكل  السريانية  والمرأة  عام  بشكل  السورية 
المجتمع  منظمات  في  الرائد  ودورها  خاص 
في  والسريانية  النسائية  والحركة  المدني 
الرئيسة  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت  سوريا، 
لشمال  الذاتية  لإلدارة  العام  للمجلس  المشتركة 
وشرق سوريا والمسؤولة عن االتحاد النسائي 
السرياني؛ سهام قريو، وجاء في نص الحوار:

السياسي  النسوي  بالعمل  اهتمامك  بدأ  - متى 
االجتماعي وكيف؟

منذ  السريانية  النسائية  الحركة  في  العمل  بدأ 
بداية عام 2012 لتشكيل منظمة من منظمات 
وحقوقها  المرأة  عن  للدفاع  المدني  المجتمع 
السوري  الوطن  عن  وللدفاع  وقضاياها، 
)بيث  السريان  وتاريخ  باألرض  والتمسك 
المؤتمر  وكان  السريانية،  والهوية  نهرين(، 
شدني  وما   ،2013/7/20 بتاريخ  التأسيسي 
للعمل قناعتي وإيماني التام باألهداف للحصول 
عبر  مهمشاً  كان  وكشعب  كنساء  حقوقنا  على 

الحقبة الزمنية الفائتة.
 2011 وبعد  قبل  السوري  للحراك  بالنظر   -

كيف تطور مسار الحركة النسائية؟
حركة  النسائية،  الحركة  عنوان  تحت  يندرج 
االجتماعية  المرأة  وحقوق  المرأة  تحرير 
وحقوق المرأة القانونية وحق المرأة بالتصويت 

واالنتخاب والتعليم والعمل. 
بينما ما رأيناه في عموم سوريا حركات نسائية 
معتدلة  منها  وإنما  ذكرناه،  ما  لكل  تهدف  ال 
تهتم  وال  أيديولوجياتها  ولها  متطرفة  ومنها 

لتفكيك  تهدف  بل  المرأة،  بمشكالت  إطالقاً 
الجانب  وفي  والرجل،  المرأة  بين  العالقات 
فإن ما حدث في شمال وشرق سوريا  اآلخر؛ 
من  الكلمة  في  ما  بكل  حقيقية  نسائية  حركة 
معنى، وثبت على أرض الواقع خصوصاً بعد 

تشكيل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
- ما هي أبرز المحطات التي شهدتها الحركة 
أثرت  الفائتة، وكيف  السنوات  النسائية خالل 

على األوضاع؟
كانت  الفائتة  السنوات  خالل  المحطات  أبرز 
وبالمقابل  وعقبات،  وصعوبات  تحديات 
انتصارات للمقاتالت اللواتي واجهن داعش في 
شمال وشرق سوريا، وما ُمورس على المرأة 
من نزوح وهجرة وتشريد من مدن متعددة في 
العادات  وجه  في  الوقوف  وبالمقابل  سوريا، 
العمل  في  المرأة  وانخراط  البالية،  والتقاليد 
بكافة مناحي الحياة بشكل فعال ومجابهة الفكر 
المرأة  استطاعت  حيث  التكفيري،  الداعشي 
كثيرة  مكاسب  تحقق  أن  وإيمانها  إرادتها  بقوة 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 

سوريا. 
للمرأة  السياسي  التمثيل  تقيمين  كيف   -
تشكلت  التي  السياسية  األجسام  في  السورية 

بعد الثورة وخاصة في شمال وشرق سوريا؟
الداخل  في  السورية  فالمرأة  رؤيتي  حسب 

شيء  يتغير  ولم  صورة  إال  تكن  لم  السوري 
أجسام  هناك  يكن  لم  حيث  سبق،  عما  عليها 
سياسية، وبقيت المرأة بعيدة كل البعد عن العمل 
السياسي حتى اآلن، أما المرأة في شمال وشرق 
سوريا نراها رائدة ولها دورها الهام فيه، فهي 
والريادية  القرار  مواقع  وفي  مشتركة  رئيسة 
بالمنتديات  والمشاركة  القرارات  اتخاذ  في 
الحوارية والمؤتمرات السياسية والكونفرانسات 

والمحافل الدولية.
- كيف تصفين دور المرأة السورية في ميدان 
بأحزاب  االنخراط  عن  بعيداً  اليوم  السياسة 

سياسية محددة بعينها؟
المرأة  بدأت  الثورة  بعد  المرأة  عمل  بداية  في 
المدني،  المجتمع  منظمات  نفسها ضمن  تنظيم 
توعوية  تدريبة  لدورات  عبرها  وخضعت 
المجتمع  في  مؤثرة  لتكون  عمل  وورشات 
هذه  ومن ضمن  ديمقراطي،  حر  مجتمع  لبناء 
منظماتهن  مثّلن  سياسيات  ظهرت  التنظيمات 
بارز  دور  لهن  وكان  السياسية  المنصات  في 

فيها. 
- عملك مرتبط بالواقع ألنك باحثة اجتماعية، 
ما مدى اقتراب الحركة النسائية السورية من 

هموم المرأة السورية؟
هموم المرأة السورية كبيرة جداً، نتيجة لألزمة 
الضحية  السورية  المرأة  كانت  التي  السورية 

الذكورية  العقلية  سيطرة  بحكم  لها  األولى 
الحاكمة، حيث تعرضت لكافة أنواع االنتهاكات 
والقتل،  القسري  والتهجير  والنزوح  وللتشرد 
فكان من الواجب علينا كنساء باحثات أن نعمل 
محبة  وزرع  المرأة  وتمكين  وتنظيم  لتوعية 
الوطن والتمسك باألرض في قلبها لتكون ذات 
إرادة وثبات، ونحن كاتحاد نسائي سرياني في 
باألرض  االرتباط  هو  األساسي  هدفنا  سوريا 

وإثبات وجودنا ومحاربة اإلرهاب.
على  السياسي  الحراك  ألثر  رؤيتكم  هي  ما   -
سوريا  داخل  اليوم  السورية  المرأة  واقع 

وخارجها؟ 
لم يكن للحراك السياسي على األرض السورية 
السورية  الحكومة  تحت سيطرة  المناطق  وفي 
أي تأثير على واقع المرأة إال بنسبة ضئيلة جداً، 
اإلدارة  مناطق  في  المرأة  مشاركة  نسبة  لكن 
بالمئة في ضوء األعمال  أكثر من 40  الذاتية 
في  الذاتية  اإلدارة  بها  قامت  التي  واإلنجازات 
المعرفة  على  سوريا، وحصلت  وشرق  شمال 
لتطوير  مصدراً  وأصبحت  والعلوم  والتدريب 
ديمقراطي، وفسح  المجتمع وخلق مجتمع حر 
مشاكلها  على  الضوء  لتسليط  للمرأة  المجال 
وقضاياها والدفاع عن حقوقها، أما عن المرأة 
السورية في الخارج فقد تشتت أفكارها ولم تعد 

فاعلة أبداً.
اليوم،  السوري  النسوي  العمل  ينقص  ماذا   -
بها  القيام  يمكن  التي  المبادرات  هي  وما 

لتطويرها؟ 
روح  تفتقد  النسائية  الحركات  بأن  أراه  ما 
كناشطات  بالعمل  واالندفاع  والرغبة  المبادرة 
للدفاع عن حقوق المرأة، لعدم وضوح الرؤية 
دوماً  والمرأة  واجباتهن،  يخص  فيما  لديهن 
المهام  إلدارة  للرجل  والدور  الفرصة  تعطي 
تكون  قد  بأنها  ثقة  لها  وليس  والقيادة  الصعبة 
سياسية ناجحة، ومن أجل تحقيق نجاح المرأة 
تعمل  أن  يجب  والقيادة  والسياسة  اإلدارة  في 
المبادرة  بكل طاقاتها وتستعد دوماً ألخذ زمام 
وأن يكون لها قوة اإلرادة واإليمان بوجودها، 

لتحقيق ذاتها وتدافع عن حقوقها.  

جل آغا / غزال العمر - تبقى نساء مؤتمر 
ستار في ناحية جل آغا السباقات في مساندة 

المقاومة الثورية ضد العدوان التركي 
الفاشي الذي ال يزال مستمراً في جرائمه، 

فمن عفرين لعين عيسى مروراً بشنكال 
وصوالً لجبل غاري؛  ينكل ويشرد ويخترق 

القوانين الدولية والحقوق اإلنسانية.
عجلة النضال والمقاومة لن تتوقف رغم كّل 
وحشية النظام التركي الفاشي، وبالرغم من 

الظروف الصعبة التي مر بها سكان جبل 
غاري فقد سطروا أروع مالحم البطولة.

املقاومة حق مرشوع

»النضال والمقاومة حق مشروع ضد 
االحتالل التركي أينما وجد«؛ بهذه العبارة 

بدأت عضوة مؤتمر ستار هيام أحمد حديثها 
باسم نساء ناحية جل آغا ومؤتمر ستار. 

كما والتقينا بعدد من النساء في جل آغا حول 
شعورهن بانتصارات جبل غاري الذي كبد 
العدوان التركي خسائر فادحة، حيث قالت 

بدايةً عضوة دار المرأة يادي عفيفة العبد هللا 
كما يطلق عليها في الناحية، بأنه »في العاشر 

من الشهر الحالي قُصف الجبل بكافة أنواع 
األسلحة الثقيلة ألربعة أيام متواصلة فتحولت 
لمعركة ضارية انتصر فيه أبطالنا وبطالتنا 

على الفاشية«.

وعن دور النساء بدعم مثل هذه االنتصارات 
ذكرت: »الفاشية التركية نظام مجرم دموي، 

وأي انتصار عليه يعتبر إنجازاً يستحق 
أن يخلد ويحتفل به، والمرأة تبقى 

أمل الحياة المتجدد، فمنا نحن 
األمهات يستقي أبناؤنا القوة 

والصمود«.
وأكدت يادي عفيفة 

العبد هللا بأنهن 
كنساء في 

ناحية جل آغا 
مستمرات 
بمد الدعم 
المعنوي 

لكل منطقة 
ترزح تحت 

االحتالل، 
وبأنهن 

بزغاريدهن 
سيثقبن آذان 

محتل يتظاهر 
بالصمم.

»تضليل للرأي 
العام«

كما التقينا في السياق 
ذاته بإدارية لجنة االقتصاد 

في مجلس ناحية جل آغا نجود 
فارس التي عبرت عن فرحها بالهزيمة 

التي ُمنَي بها النظام التركي الفاشي، وزادت: 
»نأمل المزيد من االنتصارات في كل بقعة 
يحتلها 

العدوان التركي وسنزغرد لجميعها«.
مشيرةً إلى أنهن كنساء يشعرن بنساء 

المناطق المحتلة ويدعمن مقاومتهن 
وصمودهن، وأردفت: »إن طال الزمن 
أم قصر سيعرف العالم حقيقة وأطماع 

اإلمبريالية التركية«.
 منوهةً بأن العدوان التركي عدوان 

فاشل يرمي بخيباته وفشله 
على اآلخرين، وأضافت: 

»قتل النظام التركي الفاشي 
األسرى واتهم القوات 
الشعبية بذلك ليضلل 

الرأي العام، لكن أوراقه 
باتت مفضوحة«.

وأوضحت إدارية لجنة 
االقتصاد بأن »هؤالء 
األسرى كانوا معتقلين 

لدى قوات الدفاع 
الشعبي ويعاملون معاملة 

أسرى الحرب وضمن 
نطاق القانون الدولي الذي 

تضرب به تركيا عرض 
الحائط«.

تحية محبة وتشجيع ووقار حملتها 
نساء ناحية جل آغا باسم مؤتمر ستار 

لكل مقاوم صامد يحمل سالحه بوجه 
ترسانة االحتالل التركي.

فريق سيدات سردم لكرة القدم.. خطوة في الطريق الصحيح

حكاية حلم، ومسيرة نجاح

قامشلو/ جوان محمدـ  برَز اسم نادي سردم على 
مستوى الرجال والفئات العمرية، ولكن النادي 
نسائي،  فريق  تفعيل  وهي  جديدة  خطوة  خطا 
من  الصحيح،  الطريق  في  الخطوة  هذه  وتأتي 
شأنها دفع عجلة الرياضة األنثوية نحو األفضل.

عام  في  الترخيص  نال  الرياضي  سردم  نادي 
2018، ويفعّل العديد من األلعاب مثل كرة القدم 
والتايكواندو وعلى صعيد الرياضة األنثوية برز 
فريقه لسيدات الكرة الطائرة ونال لقب الدوري 
رائدة  وفي خطوة  التوالي،  على  الثالث  للموسم 
للنادي شّكل فريقاً لسيدات كرة القدم حيث تصب 
في تطور واقع رياضة كرة القدم للسيدات، فكلما 
زادت األندية كانت هذه الرياضة تتوجه لألفضل 
بحكم االحتكاك وزيادة المباريات في البطوالت.
لسيدات  مران  أول  أُقيم   ،2021/1/16 في 
حصص  لعدة  ويخرج  الحسكة  في  النادي 
خالد  الكابتن  من  كالً  تدريبهن  وتولى  أسبوعياً 

رجال  دفة  تدريب  مؤخراً  استلم  والذي  خضر 
لُمساِعدته المدربة  النادي ولتصبح المهمة حالياً 
كانيه  سري   1976 مواليد  من  حسين  هالة 
ومرتزقة  التركي  النظام  قبل  من  حالياً  المحتلة 
السوري، وتسكن في  الوطني  الجيش  ما تسمى 
الجزيرة  إقليم  في  الحسكة  مدينة  الراهن  الوقت 

بعد تهجيرها من مدينتها.
»بدأنا  قائلةً:  روناهي  لصحيفتنا  وتحدثت 
إرسال  كيفية  الالعبات  وعلمنا  الصفر  من 
واستقبال الكرة والجري بها مع بعض المهارات 
والتكتيكات، ولجانب ذلك نسعى لتطوير رشاقة 
ومرونة ولياقة الالعبات، بتلقيهن ثالثة حصص 
واالثنين  السبت  أيام  األسبوع وهي  في  تدريبية 
وتبدأ  ساعتين  هي  حصة  وكل  واألربعاء 
الجزيرة  بملعب  ظهراً،  الواحدة  الساعة  بتمام 
الخضراء، للسباعيات، وحالياً عددهن 13العبة 

ملتزمات بالمران«.
ملحوظ  تقدم  في  »الفريق  بأن  هالة  وأضافت 

باألداء، والمشكلة األكبر في البداية التي واجهتنا 
كانت عدم معرفة بعض الالعبات ببديهيات كرة 
القدم، ولذلك نسعى لبناء قاعدة صحيح لهن وهي 
أية العبة في عالم كرة  انطالقة  أهم خطوة في 
القدم، وخاصةً في ظل تشجيع أهاليهن لنا ولهن 
بتعلم هذه اللعبة«. واختتمت هالة حسين مدربة 
سيدات كرة القدم لنادي سردم حديثها: »لم نلعب 
لعدم  عليه  نتمرن  ولم  الكبير  الملعب  على  بعد 
الُمعدة  الخطة  ضمن  ولكن  اآلن،  حتى  توفره 
بعد  عليه،  والمران  للعب  سننتقل  القادمة  للفترة 

من  وننتهي  الفريق  في  الثغرات  كافة  نسد  أن 
بنائه بالشكل الصحيح بعد جلب العبات أخريات 
أيضاً لنكمل كل المراكز باإلضافة لتأمين البديل 

واالحتياط«.
سنوات  منذ  ويلعبن  خبرة  لهن  الالعبات  بعض 
والبعض اآلخر انخرطَن مؤخراً وهن في بداية 
تعلم لعبة كرة القدم، الالعبة مادلين علي الُمهّجرة 
القدم  لعبة كرة  تمارس  كانيه  مدينتها سري  من 
منذ عشر سنوات وأشارت إلى أنها تعشق لعبة 

النتقائهم  سردم  لنادي  وانضمت  القدم،  كرة 
كثيراً  واستفادت  التدريب،  مجال  في  مختصين 
من التدريبات وأدائها في تطور ملحوظ، وتبقى 

المعاناة لعدم توفر ملعب كبير.
سيدات  دوري  ينطلق  أن  المفترض  من  وكان 
كرة القدم وللمرة األولى على المالعب المكشوفة 
بتاريخ 2021/2/19، ولكن تأجل فيما بعد إلى 
شهر آذار القادم، وثبتت سبعة نوادي مشاركتها 

في الدوري ومن بينها نادي سردم.

العيار  من  حديدي  بطل  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
الثقيل، إال أن األضواء لم تُسلط عليه بالقدر 
الكافي، واستطاع في اآلونة األخيرة أن يقود 
دفة رياضة كمال األجسام في منبج إلى المكان 
الصحيح والمراتب األولى في أكثر الرياضات 
شعبية ورواجاً، أنه الالعب السابق والمدرب 
عبد الجليل األحمد الذي في جعبته حصاد كبير 

مليء بالكفاح والعمل.

ودمشق  منبج  بين  األحمد  الجليل  عبد  وتنقّل 
بيروت  منها؛  العربية  البلدان  من  وعدد 
وطرابلس اللبيبة ومراكش والقاهرة حتى كان 
بطالً لبالده في الغربة وقبل أن يحط رحاله في 
محبوبته  نشر  في  سفيراً  مؤخراً  ويغدو  منبج 
وآخر  األجسام  لكمال  نادياً  بافتتاحه  الرياضة 
النمور«.  نادي  اسم«  تحت  القتالية  لأللعاب 
وفي هذا السياق التقت صحيفتنا« روناهي« به 
ليحدثنا عن مسيرته وأبرز محطاته الرياضية.

شغف وشظف

ويقول األحمد:« ولدت في قرية الجب الطويل 
ومنذ  عام 1972م،  في  قلقل  أبو  لبلدة  التابعة 
صغري أحب الرياضة وتحديدًا كمال األجسام 
لتسحرني صالبتها وعزمها وأنها ستكون كل 
شيء بحياتي خاصةً أني سأكون بطالً بها ذات 
يوم، دفعني هوسي وجنوني بالرياضة أن أترك 
وربما  آنذاك،  الوحيد  شغفي  لحساب  دراستي 
كان لقلة المواصالت بين المدرسة والبيت في 
سخط  أثار  الذي  األمر  ذلك  في  سبباً  الريف 
كان  طموحي  لكن  أهلي  من  شديدين  وشجب 

كافياً لتخطي وهزيمة العقبات والعثرات«. 
ويضيف: »بداياتي كانت في صالة العباسيين 
الرياضية في عام 1988م إثر انتقالي للعاصمة 
دمشق وإقامتي في منطقة السيدة زينب وتدربت 
حينئذ على يد المدرب جهاد الشقيري الذي كان 
للتدريب،  نادياً  امتالكه  جانب  إلى  صيدالنياً 
كمال  لرياضة  جذبي  في  له  الفضل  ويرجع 
المفتولة  عضالته  شكل  أثارني  إذ  األجسام 
والكبيرة في المقابل كانت منبج في ذلك الوقت 

خالية من أي مظاهر للقوى البدنية«.

املشقة والفرصة

ويتابع القول: »سافرت خارج سوريا في عام 
الستكمال  الليبية  الدولة  إلى  1990-1991م 
مشواري الرياضي وتدربت في صالة الرفيق 
الرياضية بمدينة الزاوية في طرابلس لمدة سنة 
إلى  واحد  لعام  ذلك  بعد  وسافرت  وشهرين، 
المملكة المغربية، وتدربت في صالة مراكش 
فؤاد  حسام  الكبير  المدرب  يد  على  الرياضية 
سنتين  لمدة  تشادي  مدرب  فهو  ولإلشارة 
العشرين  يتجاوز  لم  وعمري  شهور  وثماني 

بعد«. 
1995م   -  1993 عام  صيف  »في  ويذكر: 
انتقلت إلى بلد مصر وتدربت في نادي جمبو 
مبروك،  شحات  المدرب  يد  على  العرب 
نادي  في  تدربت  حيث  تونس  إلى  انتقلت  ثم 
صفاقس التونسي على يد المدرب أحمد توفيق 

في عام 1995م«. 
في  الطويلة  رحلتي  »بالطبع،  األحمد:  ويبيّن 
وأضافت  الصعوبة  في  غاية  كانت  الغربة 
بلد  كل  في  واكتسبت  التجارب  من  الكثير  لي 
العديد من الطرق في الخبرة والمهارة، كانت 
بدافع العمل لكن كانت الفائدة األكبر هي تعلم 
الدعم  أتلقى  كنت  ألني  عموماً  األجسام  كمال 
حسين  أخي  من  السنوات  هذه  خالل  المادي 
األحمد وكان من الصعوبة التوفيق بين العمل 
للتهميش  تعرضت  ذلك  إلى  أضف  والتدريب 
مصاريفي  كافة  لسد  يكفي  يكاد  ال  فعملي 

الشخصية«.

مواقف وتجارب

بتاريخ  سوريا  إلى  »عدت  األحمد:  ويشير 
منطقة  في  استقراري  وعند   1996/1/27
في  تدربت  دمشق  العاصمة  في  زينب  السيدة 
نادي« الشوتوكان« لمدة سنة ونصف وخالل 
الفعاليات  من  عدد  في  شاركت  قصيرة  فترة 

ريف  مستوى  على  بطولة  منها  الرياضية، 
المركز  على  وحصلت  جرمانا،  في  دمشق 
بطولة  في  الثالث  المركز  جانب  إلى  األول 
الالذقية،  الشاطئ في 2004/2003 في  سيد 
ويمكن اعتبار المشاركات مقبولة إلى حد ما«. 
وينوه األحمد: »بدأت رحلتي كمدرب في عام 
الجمبو  نادي  في  الشقيق  لبنان  في  2001م 
عام  حتى  واستمرت  مزهر  خالد  لصاحبه 
النادي  حصل  الفترة  هذه  وخالل  م   2006
على الترتيب الثاني في بطولة جنوب لبنان في 
دمشق  العاصمة  إلى  عدت  ثم  م   2006 عام 
إلى  ذلك  بعد  عدت  وثم  اثنين،  عامين  لمدة 
الجمبو حتى عام  نادي  الشقيق في نفس  لبنان 

2018م«. 
ويواصل األحمد حديثه بالقول: »في عام أواخر 
2018 م عدت إلى سوريا وتحديداً إلى منبج، 
وعملت على التدريب في نادي أبو أيوب مدة 
عام واحد وفي منتصف عام 2019م افتتحت 
نادي مدرسة النمور، وهو حلم كنت أصبو إليه 
منذ زمن طويل ظننت أنه حلم بعيد المنال لكن 

ألخي الفضل في إنجاز ذلك«.

ختامها مسك

النمور  مدرسة  نادي  »يضم  ويتابع: 
البدنية  والقوى  األجسام  كمال  إلى  باإلضافة 
حضوراً  منها  أقل  ليست  أخرى  رياضات 
والجمباز  الشوارع  قتال  كرياضات؛  وقوة 
ونيشاكو )يستخدم فيها العصي(، وهي رياضة 
المدرب حكيم  بإشراف  واستعراضية  تدريبية 
المصطفى أما رياضة الجمباز يقوم  بالتدريب 
فيها المدرب أحمد رياض، كما وتضم مدرسة 
النمور قسماً خاصاً بتخفيف أو زيادة الوزن«.

الجليل  عبد  المدرب؛  يقول  حديثه  ختام  وفي 
أن  القريب  المستقبل  في  »نطمح  األحمد: 
المنافسات  تجربة  النمور  مدرسة  تخوض 
على  أننا  سيما  وال  الخارجية  والمشاركات 
موسم  غضون  في  للمشاركات  االستعداد 
آخر  فرع  افتتاح  على  ونعمل  كما  الربيع. 
في  الواقعة  قلقل  أبو  بلدة  في  النمور  لمدرسة 
في  يسمح  مما  منبج  لمدينة  الشرقي  الجنوب 
انتشار واسع لرياضة كمال األجسام خصيصاً 

والرياضة بشكل عام«.
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 البُعد األعمق
 للنصر في

كاري

)أكثر  مكثف  وبشكل  التركّية  الطائرات  شنت 
مناطق  على  قوياً  40 طائرة حربية( هجوماً  من 
كاري، من 10 شباط حتى 14 منه، هذه الهجمات 
القضاء  في  حقيقية  تركّية  برغبة  جاءت  التي 
اجلنود  من  مجموعة  وتخليص  الكريال  على 
قبل  سابقاً،  أسرهم  مت  قد  كان  الذين  والضباط 
أن تبدأ العملية املذكورة ضد الكريال كان أردوغان 
قد حتدث قبلها بأيام بأنه سيزف بشرى سارّة إلى 
ملأمت  البشرى حتولت  تلك  التركي. لكن؛  الشعب 
انتصار في كاري وحترير  حيث كان يقصد حتقيق 
ضباطه لكن قواته ذاقت الطعم ذاته الذي ذاقوه 
أيضاً  املرة  هذه  وعاد  قبلها،  الزاب  مناطق  في 
جنوده وضباطه بتوابيت إلى تركيا. الهزمية جاءت 
بعد أن كان أردوغان يتحدث وبكل ثقة عن قواته 
النخبة واملتمرسة التي شاركت في هذه احلملة 
وكان يعّول على نصر تاريخي فلم يتحقق ما كان 
يتمناه مطلقاً. هذه الهزمية لم تكن عادية كذلك 
نوعيتها تكمن في أن أردوغان قد تسبب في وضع 
نفسه مبأزق كبير. فما هي الدالالت األعمق لهذا 
التي  املقاومة  عن  اليوم  نتحدث  عندما  النصر؟ 
متت في مناطق كاري فنحن نتحدث عن أسطورة 
جديدة وملحمة نوعية من املقاومة، ما حدث في 
كاري وقبلها حفتانني وإفشال اخملططات في زينة 
الزاب، حقيقة تعيد  ورته واملالحم البطولية في 
مسار كل األمور وتغّير وجهتها. النصر األخير في 
كاري مبثابة رسالة واضحة تؤكد على أن أردوغان 
على  االنتحار  نحو  ماضون  القومويني  وشركاؤه 
روح  الختبار  يذهبون  حينما  اجلبال  هذه  صخور 
الروح  الكريال هناك. هذه  لدى  واإلصرار  املقاومة 
التي تصدت لوابل األسلحة واخملططات التركية 
وإعادة  للتمعن  تركيا  أوقفت  بعزميتها  وانتصرت 
التي  املقاومة  حيث  مخططاتها،  في  النظر 
ظهرت في كاري حافظت على اخلطوط اخللفية 
التي كانت في حسبان تركيا لو حققت أهدافها 
كاري  في  تركيا  تقدمت  لو  بحيث  كاري،  في 
لكانت اليوم كل مناطقنا مستهدفة وحتت خط 
مخمور  حتى  شنكال  من  بدءاً  التركي  الهجوم 
وصوالً لهولير حتى زاخو ودون شك روج آفا عامًة، 
التقدم التركي في كاري كان سيضاعف اخملاطر 
جسدت  الكريال  املناطق.  هذه  على  فأكثر  أكثر 
بطوالت تاريخية لذا أبعاد النصر في كاري خلقت 
في  والتطور  النوعية  للمقاومة  جديداً  انبعاثاً 
أساليب املواجهة وهذا يؤكد على أن متثيل قوات 
وقف  لطاملا  كردستاني  متثيل  هو  اليوم  الكريال 
الدوام  الكريال  هزمية  عبر  تريد  التي  تركيا  بوجه 
نحو إبادة الكرد في كل األجزاء. لذا؛ إذا ما حتدثنا 
عن وصف دقيق عن هذه القوات فيمكننا القول 
بأنها خط الدفاع األول والسد املنيع أمام العدوان 
التركي الفاشي وأن دعم هذه القوات هو واجب 
لعقود  أثبتت  قد  املقاومة  عزمية  كردستاني. 
وإفشال  النصر  حتقيق  نحو  األصح  املسار  بأنها 
مخططات العدو. لذا؛ متثيل قوات الكريال لهذه 
احلالة ضمان حقيقي للنصر وتأكيد بالغ على أن 
حشد  مهما  أهدافه  حتقيق  يستطيع  لن  العدو 
علينا  وقائع  تفرض  النوعية  هذه  لذلك.  وأعدَّ 
جميعاً ومنها أن نكون وجدانيني كقوى سياسية 
ومجتمعية وثقافية وفنية وكذلك نخب مثقفة 
تطورات  في هكذا  واجبنا  نؤدي  أن  في  وإعالمية 
إبادة  هو  هدفه  بأن  علناً  العدو  يعلنها  لطاملا 
عن  يدافع  من  على  القضاء  بعد  ولكن  الكرد 
الكريال.  أي  إبادتهم  مخططات  ويُفِشل  الكرد 
ردة فعل  إلى  املقاومة في كاري  كذلك ساهمت 
كبيرة داخل تركيا، حيث لم يجد أردوغان نفسه 
وساسة  ناشطني  اعتقال  نحو  يتحرك  أن  سوى 
تلك  النظر عن  له، محاوالً صرف  املناهضني  من 
صدىً  كاري  لنصر  بات  كذلك  الكبيرة،  الهزمية 
كانت  التي  التركية  املعارضة  أوساط  في  وتأثير 
بقوة  لتنتقد  واخلوف فعادت  التشرذم  تعاني من 
بأنه  إياه  أردوغان بشكل الذع متهمة  سلوكيات 
أخرى  جهة  ومن  أيضاً  املشاكل،  وسبب  عاجز 
أردوغان  يتوجه  أن  في  ساهم  كاري  في  النصر 
لطمر رأسه في التراب كالنعام، حيث جاء إعالن 
والي  لسان  على  ضباطه   مقتل  وإعالن  هزميته 
من  هو  بأنه  نفسه  يجهز  كان  أن  بعد  مالطيا 
التوقيت  يخيب.  أن  قبل  الفوز  بشائر  سيلقي 
اآلن  منذ  يتهيأ  كان  الذي  ألردوغان  مؤلم  أيضاً 
موعد  مع  به  ليلوح  النصر  من  سجل  لتقدمي 
االنتخابات القادمة. لكن؛ شاءت مقاومة الكريال 
فعلية  بداية  ويكون  أسوداً  سجالً  يكون  أن  في 
الذي  النصر  حيث  القادم،  القريب  انهياره  نحو 
حققه الكريال بجزء منه ُمهدىً للشعب التركي 
من  يتخلص  أن  في  ماّسة  بحاجة  الذي  كذلك 
هذه الطاغية ورموزه الذين جعلوا من تركيا في 

بحر من املشاكل وأردوغان يعوم فوقها.

فواصل

آلدار خليل

نفحات عن القائد عبد اهلل أوجالن وفراستِه في كشف
 المخطط الرأسمالي

اإلخوان المسلمون منبع التطرف واإلرهاب

لحدو: فكر القائد أوجالن يؤّسس لثقافة 
المحبة والعيش المشترك

دمر: مقاومة كاري لقنت المحتل التركي 
درسًا لن ينساه أبداً

 آالن محمد

القائد عبد هللا  التي جرت بحق   قصة االعتقال 
المؤامرة،  حجم  في  المظلمة  والخفايا  أوجالن 
تذكرنا بالعصور الوسطى عندما كانت الكنيسةُ 
مشعوذين  والفالسفة  العلماء  كلَّ  تعتبُر  آنذاك 
لذلك  مباشرةً،  الشيطان  مع  ويتعاملون  وسحرة 
والفكرية  العلمية  األطروحات  كل  تسمي  كانت 
والفلسفية بالهرطقة. وهذا يعني مخالفة الكنيسة، 
تحكم  فكانت  ومعاداته،  الرب  مخالفة  وبالتالي 
الكنيسة بدون أي وجه حق، إما بالموت  عليهم 
شنقاً أو بالحرق، وهذا بالضبط ما تمارسه دولة 
هللا  عبد  األممي  القائد  بحق  التركي  االحتالل 
ولكنهُ  التنفيذ  من حيث  مختلف  بشكٍل  أوجالن، 

مشابه له تماماً بالمضمون. 
والشامل  المختصر  التعريف  استوقفني  لقد 
للعصبة التركية ومشابهتها بفرسان الهيكل الذين 
وأصحاب  العلماء  محاربة  عاتقهم  على  َحملوا 
الفِكر الحر والفالسفة، كما عّرفها القائد عبد هللا 
أوجالن بإيجاز حيث قال: »لقد تم تكوين النخبة 
العناصر  مجموعِ  من  الفاشية  البيضاء  التركية 
أكثر  السُّلَطِة  بمرض  والمصابة  القومية  غير 
من العنصر التركي نفسهُ، بحيث ال يمكن عقد 
على  البارز  التركي  الواقع  وبين  بينها  عالقٍة 
من  إال  العثمانية،  اإلمبراطوريّة  تقاليِد  أنقاِض 
ومسؤولية  الضيقة،  السلطوية  النزعة  خالل 
إنكلترا وألمانيا وفرنسا وغيرها من قوى الهيمنة 
الشرق األوروبية المشهورة، بتوظيف تلك النخبة كآلِة  شعوب  ثقافات  كافة  على  مسلطٍة  في إبادةٍ  نفسهُ«،  التركي  الشعب  فيها  بما  األوسط، 

إشارةٍ واضحة وجليّة من القائد عبد هللا أوجالن 
لتنفيذ  أداةٍ  عن  عبارة  هي  التركية  الدولة  بأّن 
األهم  وتنفيذ  الرأسمالية،  الهيمنة  دوِل  مشاريع 
الفاشية  النخبة  لتلك  الراعية  الدول  أجندات  في 
والحضارات  الثقافات  بإبادة  المتمثلة  التركية، 

وتفتيت الشرق األوسط. 
األضعف  الحلقة  هي  الديمقراطية  تكون  ربما 
وهي  الحاكمة،  وأنظمتِه  األوسط  الشرق  في 
الشرق  الشعوب  عن  المنال  بعيدة  مسألةٌ 
هي  سريرياً  الميتة  فالديمقراطية  أوسطية، 
نقطة  هي  وهذِه  فقط,  المصطلحات  في  حيةٌ 
الضعف الكبيرة التي ارتكزت عليها الرأسمالية 
على  المهيمنة  الدول  مصلحة  ومن  العالمية، 
الديمقراطية  الحالة  تبقى  أن  األوسط  الشرق 
حسابِه  على  تتمدد  وطويل  عميق  سباٍت  في 
في  العالمية  للرأسمالية  األخطبوطية  األذرع 
تدجين المجتمعات الشرق أوسطية؛ كإلهاء الفئة 
دويالت  وجعلها  المرأة  وتهميش  فيها،  الّشابة 
للفكر  النادرة  الحالة  في  ولكن  بالكامل.  تبعية 
الديمقراطية  الحضارة  وبناء  الحر  الديمقراطي 
كانت  أوجالن،  القائد عبد هللا  كان عرابهُ  الذي 
النائم،  أيقظت  التي  الماء  لنقطة  مشابهة  الحالة 
المحدق  العالمية للخطر  الرأسمالية  ومع إدراك 
بأجنداتها قامت بتوجيه أدواتها من النخبة الفاشية 
الحر  الديمقراطي  النموذج  لمحاربة  التركية، 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  كنموذج  الصحيح 
عالمياً  البارزين  الساسة  بعض  وصفه  والذي 
تخريب  محاولة  من  بدّ  ال  فكان  )بالمعجزة(، 
الديمقراطي والوقوف في وجهه عن  المشروع 

طريق النيل من مهندس الديمقراطية القائد عبد 
قضبان  خلف  معزول  وهو  حتى  أوجالن  هللا 

إمرالي. 
حالياً  فيه  نحن  الذي  اليوم  عن  يتحدث  وكأنما 
عندما قال القائد عبد هللا أوجالن: »لقد َولّدَ كوارثاً 
مفجعة قيام قوى الهيمنة الرأسمالية المتصاعدة 
نظام  قيادة  زمام  بانتزاع  الغربية،  أوروبا  في 
المدنية المركزية ذات األصول الشرق أوسطية، 
على  تأسيساً  هيمنتها  بناء  إعادة  إلى  وسعيها 
الثقافات  أوصلت  حيث  األوسط،  الشرق  ثقافة 
مشارف  إلى  السنين  آالف  الُمعَّمرة  االجتماعية 
واالستعمار  للمجازر  بتعريضها  التصفية، 
وعمليات الصهر واإلبادة والدمج القسري الذي 

مارسته مراراً وتكراراً«.
وهذا الكالم يعتبر داللةً واضحةً على ما يجري 
الفاشية  الدولة  احتلتها  التي  المناطق  في  اآلن 
القطعي  والدليل  المجرمين،  التركية ومرتزقتها 
الناس  من  الكثير  استقطاب  هو  ذلك  على 
زراعية  أراضي  ووهبهم  منازل  وإعطاؤهم 
هي ليست لهم باألصل، كما حصل في عفرين 
المحتلة، واستقطاب بعض العراقيين من عوائل 
من  المهجرين  منازل  في  وإسكانهم  اإلرهابيين 
أهالي سري كانيه، في تغيير واضح لديمغرافية 
واإلبادة  الصهر  عمليات  وممارسة  المنطقة 
في  تندرج  الممارسات  وهذه  والتغيير،  والدمج 
لوائح الفطرة اإلجرامية والعبثية للنخبة الفاشية 
الهيمنة  دول  متطلبات  تنفذ  التي  البيضاء، 
وتقطيع  الديمقراطية  األمم  هدم  في  الرأسمالية 

أوصالها. 

حسن ظاظا )كاتب وصحفي(

األربع  العقود  في  السياسي  اإلسالم  نشط 
األخيرة في البالد العربية، وانتشر دعاة الكذب 
مختلفة  دينية  شعارات  تحت  اإلسالمي  والنفاق 
مدفوعاً  العربي،  الربيع  خالل  وخصوصاً 
المتزايد  المساواة  عدم  رئيسيين،  بتناقضين 
العرب  الحكام  عند  السياسي  الفساد  وانتشار 
المستبدين الذين يسرقون اللقمة من أفواه شعوبهم 

التي أثارت االحتجاجات في المجتمعات.
بين  حتمياً  صراعاً  المتناقضان  هذان  خلق 
النخب الحاكمة الغنية الواقعة تحت تأثير الثقافة 
التي تسعى جاهدة كي تصبح جزءاً  الرأسمالية 
من هذه الحضارة، ولعبت هذه النخب المنعزلة 
للرأسمالية  إلى وكالء  أقرب  عن شعوبها دوراً 
من  بدالً  الوطنية،  خيراتها  ونهبت  بلدانها  في 
عنها،  غريبة  كانت  ألمة  الحقيقيين  القادة  دور 
اإلسالمي  الفكري  االستغالل  جاء  هنا  ومن 

لشعوب الشرق األوسط. 
وهذه الروحانية في ظل الفكر السلفي المتحجر 
والشعارات اإلسالمية المتطرفة عاشت األنظمة 
العربية في قصورها برفاهية وبذخ وفساد كبير 
هذه  رفاهية  فإن  كذلك  شعوبها،  حساب  على 
النخب ال تعتمد على تحسين الرفاهية وظروف 
أداء  في  نجاحهم  على  وإنما  ألمتهم،  الرخاء 
النظام  إطار  في  األكمل  الوجه  على  وظيفتهم 
أنشأته  الذي  العالمي  االقتصادي  الرأسمالي 

الواليات المتحدة األمريكية.
وكان الوضع قد تغيّر لبعض الوقت بعد الثورات 
المناهضة لالستعمار في البلدان العربية، والتي 
القرن  في  السابق  السوفيتي  االتحاد  دعمها 
الماضي، إاّل أن كل شيء عاد إلى وضعه القديم 
عقب انهيار االتحاد السوفيتي، في الوقت نفسه 
في  الوضع  هذا  ضد  االحتجاجات  كانت  إذا 
في  الحلول  عن  تبحث  السوفيتي  االتحاد  زمن 
االشتراكية، بدأ الشارع العربي بعد تشويه سمعة 
الوصفة  السياسي  اإلسالم  في  يرى  االشتراكية 
المذكورين.  التناقضين  لحل  الممكنة  الوحيدة 
هذين  على  القضاء  يتم  أن  وإلى  الشكل  وبهذا 
اإلسالمية  الثورات  محاوالت  فإن  التناقضين 
دون  بانتظام،  تتكرر  سوف  العربية  الدول  في 
أن تحقق نجاحاً كبيراً. فاإلسالموية، كشكل من 
طريقةً  ذاتها  حد  في  ليست  االحتجاج  أشكال 
جعل  ما  وهو  الحديث،  المجتمع  لتنظيم  فعّالةً 
الفشل االقتصادي واإلداري لإلخوان المسلمين 
في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا ولبنان 
واألردن وقطر الدولة الداعمة للنظام اإلخواني 
ترتكب  التي  والتنمية  العدالة  لحزب  تركيا  في 
جرائم يومية بحق الشعب الكردستاني وشعوب 

الشرق األوسط أمراً طبيعياً. 
أم  هي  الحقيقة  في  المسلمين  اإلخوان  ولكن 
التنظيمات اإلرهابية التي ارتكبت بحق اإلنسانية 
والغلمان  الجهاد  ونكاح  والسبي  والقتل  الذبح 
المجموعات  مارستها  التي  النساء،  واغتصاب 
من  وأخواتها  داعش  اإلرهابية  اإلسالمية 
دائرة  أمام  فنحن  لهذا  المجرمين،  المرتزقة 
مفرغة، حيث يصبح المرض ومحاوالت عالجه 
نفسه.  بالقدر  اقتصادياً  مجدية  وغير  مدّمرة 
واإلسالمية  العربية  المجتمعات  تظل  وسوف 
داخل هذه الحلقة محكوم عليها بالتخلف اقتصادياً 
عن بقية العالم، في الوقت نفسه وفي إطار هذه 
األنظمة فإن كثيراً من الدول العربية لديها أنظمة 
مستبدة، والنخب العربية واإلسالمية شعوبها في 
تسمح  ال  حتى  والقمع  العنف  إلى  دائمة  حاجة 
إلى  والتحول  بالنضوج  المذكورة  للتناقضات 

ثورة. 

أن  الواضحة  المفارقات  بين  من  فإن  كذلك 
لوصفاته  السلفي  اإلسالمي  الفكر  تصدير 
الشورى(  )مجلس  التكفيرية  الديمقراطية  بشأن 
ال  المدنية،  الديمقراطية  فيها  يفترض  التي 
في  الديكتاتورية  من  مزيد  إلى  سوى  يفضي 
والمواجهة  الفجوة  ألن  نظراً  العربية  البلدان 
وكلما  اتساعاً،  تزداد  ونخبها  الشعوب  بين 
من  المزيد  تنفيذ  للغرب  الموالية  النخب  أرادت 
الديمقراطية  انحسرت  الغربية،  الديمقراطية 
الراديكالي  السياسي  اإلسالم  بشعارات  المزيفة 

في الدول العربية وبعض الدول اإلسالمية. 
الحجم  في  ضخامة  يتطلب  الحديث  فاالقتصاد 
والتخطيط، أي أن األنظمة االقتصادية الضخمة 
التنافسية،  بالقدرة  تتمتع  التي  هي  فقط  للغاية 
بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن تكون 
من  إال من خالل كونها جزءاً  اقتصادياً  ناجحة 
كالتي  الضخمة،  االقتصادية  األنظمة  هذه  مثل 
المثال.  نراها في االتحاد األوروبي على سبيل 
دول  هي  مصر  فيها  وبما  العربية  والدول 
في  مدرجة  فهي  لذا  اقتصادية،  قوة  تمتلك  ال 
النظام األمريكي كمستعمرات، على الرغم من 
المستقلة،  الدول  سياسياً صفات  امتالكها  حقيقة 
والفرصة الوحيدة لبناء نظام ال يحمل التناقضات 
المذكورة أعاله هي مشروع قومي عربي يعطي 
الحجم الضروري لالقتصاد، مقترناً إما بعنصر 
اشتراكي أو إسالمي أو مزيج منهما، ما يضمن 
النخب  بين  الثروات  توزيع  في  أكثر  عدالة 

والشعوب. 
بشكل  معزوالً  المشروع  هذا  يكون  أن  على 
كاٍف عن الغرب، وفي نفس الوقت أاّل يقع في 
فخ الراديكالية اإلسالمية أو االشتراكية الشاملة، 
البذرة  يمتلكون  العرب  أن  من  الرغم  وعلى 
النظام  هذا  لمثل  جنيناً  تكون  كي  تصلح  التي 
الحالي مع  العربية بشكلها  الدول  إال أن جامعة 
هذا  في  للتطوير  الفعّالة  اآللية  ليست  األسف 
التخلّص  الواقعي  غير  من  أنه  كما  االتجاه، 
الظروف  ظل  في  اقتصادياً  العالمي  النظام  من 
األوضاع  فإن  أسلفت  وكما  ذلك  ومع  الراهنة. 
تتغير، وقد بدأ نظام العولمة الذي بنته الواليات 

المتحدة األمريكية بالفعل باالنهيار، ومحاوالت 
في  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
وسوف  ومنطقية  موضوعية  العالم  عن  العزلة 
البنوك  وطباعة  ترامب،  دون  من  حتى  تستمر 
المركزية الغربية لكميات هائلة من األموال غير 
المغطاة ال يمكن أن تؤدي في غضون سنوات 
قليلة سوى إلى تضخم عالمي مفرط سيشل حتماً 
التجارة العالمية لبعض الوقت، ويدّمر السالسل 
الصناعية والتكنولوجية، سوف يمر العالم حتماً 
االقتصادي  النظام  وتفكك  الفوضى  من  بفترة 

العالمي، إنها مسألة وقت ال أكثر. 
يكون  األزمة سوف  هذه  بعد  الجديد  العالم  لكن 

في  أمريكي  اقتصاد  دون  من  األقطاب  متعدد 
محل  الصين  ستحل  الوقت  وبمرور  مركزه، 
لديهم  العرب  لكن  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
العربي  القومي  نظامهم  لبناء  والفرصة  الوقت 
الدول  تمتلك  حيث  القديم،  النظام  أنقاض  على 
هذا  لمثل  الكافية  االقتصادات  مجتمعةً  العربية 
بهذا الحجم يتطلب  لذا فإن مشروعاً  المشروع. 
قادة تفهم التحديات والطريق إليجاد الحلول لها 
على أرض الواقع، فهل يدرك العرب الفرصة 
يشي  ما  أرى  ال  اآلن  حتى  أيديهم؟  بين  التي 
الفكرة قوة  يقول ماركس: »تصبح  بذلك، وكما 

مادية عندما تسيطر على الجماهير«.

الرئاسة  نائب  أكد   - إبراهيم  إيفا  قامشلو/ 
وشرق  لشمال  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
التركيّة  الدولة  بأن  لحدو  جوزيف  سوريا 
للقضاء  الوسائل  بكافة  جاهدة  تعمل  المحتلة 
على فكر القائد عبد هللا أوجالن؛ الفكر التحرري 
الشوفينية  بشاعة  مدى  يُظِهر  الذي  اإلنساني 

القوموية والعنصرية ومعاداة الشعوب.
ال شك بأن الفاشية التركية تظن بأن اعتقال قائد 
العالم  اإلنسانية »عبد هللا أوجالن« وعزله عن 
سيُطفئ  إمرالي،  جزيرة  سجن  في  الخارجي 
األمة  شعوب  ألبناء  والنضال  المقاومة  شعلة 
عبد هللا  القائد  وفكر  فلسفة  أن  إال  الديمقراطية، 
رمزاً  وأصبحت  العالم،  أحرار  بين  انتشرت 
مختلف  وبين  العالم  أصقاع  كافة  في  للحرية 

الشعوب.

فكره مفتاح كل الحلول

صحيفتنا  أجرت  الموضوع  هذا  أهمية  وحول 
للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  مع  لقاًء 
لحدو،  جوزيف  سوريا  وشرق  لشمال  التنفيذي 
وعن فكر القائد عبد هللا أوجالن المبني على مبدأ 
الفيلسوف  فكر  إن  قائالً:  تحدث  الشعوب  أخّوة 
عبد هللا أوجالن هو مفتاح الحل لمشاكل الشعوب 
مستوى  وعلى  بخاصةً  األوسط  الشرق  في 
أيديولوجيا  على  مبني  فكره  ألن  عامة،  العالم 
والمساواة  التشاركية  والحياة  الديمقراطية  األمة 
جميع  بين  الشعوب  وأخّوة  والحرية  والعدالة 
نحو  الحلول  بإعطاء  الفكر  يهدف  كما  األمم، 
الديمقراطية،  الالمركزية  بطريقة  الدولة  إدارة 

مستوى  على  الذاتية  اإلدارات  بتأسيس  وذلك 
سوريا. 

هذه  انتشرت  السبب  لهذا  قائالً:  لحدو  وأضاف 
من  المنطقة  شعوب  جميع  بين  األيديولوجية 
وشيشان  وأرمن  وآشور  وسريان  وعرب  كرد 
وتركمان وغيرهم، لتعيد العالقة بينهم إلى الحالة 
المشترك  العيش  من  سابقاً  كانت  كما  الطبيعية 
العنصرية  أشكال  كافة  لتنبذ  الصادقة،  واألخّوة 
التشابك  إلى  داعية  والتعصب،  والشوفينية 
ليجد  المجتمع،  في  الراسخ  والسالم  االجتماعي 
الشعوب،  جميع  مع  الكاملة  حريته  شعب  كل 
جنب  إلى  جنباً  الفعال  المرأة  دور  إلى  إضافة 
االجتماعية  الثقافة  تتأسس  وبذلك  الرجل،  مع 

الجديدة لتحل محل العداوة والصراعات والتآمر 
فرصتهم  المنطقة  شعوب  كل  لتجد  والتنافر، 

التاريخية لتحقيق فكرة القومية بحرية.
على  أوجالن  القائد  فكر  تأثير  بخصوص  أما 
لحدو  أكد  واآلشوري  السرياني  الشعب  أبناء 
أعطى  أوجالن  هللا  عبد  القائد  فكر  بقوله: 
مع  ليشّكل  السرياني  للشعب  تاريخية  فرصة 
شعوب  وسائر  والعربي  الكردي  الشعبين 
المنطقة لبناء ذاتهم ووجودهم القومي متساويين 
األمة  بالحقوق والواجبات، وذلك عبر مشروع 
الديمقراطية الناتج عن فكر القائد عبد هللا أوجالن 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، الذي  واإلدارة 

أصبح مثاالً يحتذي به العالم أجمع.  

العزلة رفعت وترية
 نضال الشعوب

القائد عبد  اعتقال  على  وحول مرور 22 عاماً 
من  عليه  المشددة  العزلة  وفرض  أوجالن  هللا 
قائالً: تعرض  التركية، تحدث لحدو  الدولة  قبل 
عبر  اإلبادات  من  للكثير  الكردي  الشعب  أبناء 
التاريخ إضافة للتهجير والتغيير الديمغرافي من 
قبل الدولة التركية المحتلة التي تهدد بشن هجوم 
الشعوب  وأبناء  الذاتية  اإلدارة  على  اآلخر  تلو 
الوسائل  بكافة  جاهدة  تعمل  كما  لها،  المؤسسة 
للقضاء على هذا الفكر التحرري اإلنساني الذي 
يُظهر مدى بشاعة الشوفينية القومية والعنصرية 
ضد الشعوب. لذا؛ تفرض الدولة التركية المحتلة 
على مؤسس هذه األيديولوجيا الفيلسوف عبد هللا 
أوجالن العزلة المشددة عليه، ظناً منها بأنه من 
خالل العزلة سيتم القضاء على هذه األيديولوجية 
الديمقراطية.  األمة  ومشروع  الحر  وفكره 
من  ورفعت  الشعوب  إرادة  أثبتت  العزلة  لكن؛ 
وتيرة النضال والمقاومة. واختتم نائب الرئاسة 
المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا 
القائد  فكر  عن  بالتحدث  حديثه  لحدو  جوزيف 
الشعوب  وإرادة  المجتمع  يعبر عن حقيقة  الذي 
وقال: إن كل شعوب المنطقة وجدوا مصلحتهم 
ضمن هذه األيديولوجية وهذا الفكر لذلك يدافعون 
عنه، وشعوب شمال وشرق سوريا عقدوا العهد 
لتحقيق فكر األمة الديمقراطية  على السير قُدماً 
الذي فيه خالصها، حتى يتحقق االنتصار وتشق 
والسالم  والحرية  الواعد  المستقبل  نحو  طريقها 

والعيش الكريم.

كوباني/ سالفا أحمدـ  أكد السياسي عبد الرحمن 
االحتالل  دولة  لقنت  كاري  مقاومة  بأن  دمر 
التركي وأعداء الشعب الكردي درساً في اإلرادة 
والعزيمة على حماية أرضهم وعرضهم، وأشار 
التركي  االحتالل  بجيش  ألحقت  الكريال  أن  إلى 
هزيمة نكراء ما أجبره على التراجع والهروب 

من أرض المعركة.
شن جيش االحتالل التركي هجوماً على منطقة 
كاري في باشور كردستان في العاشر من الشهر 
والطائرات  الجنود  آالف  بمشاركة  الجاري، 
الحربية، إضافة إلى اإلنزال الجوي، وبعد مرور 
الدفاع  لقوات  البطولية  المقاومة  من  أيام  أربعة 
إِحباط  من  البطلة  القوات  تلك  تمكنت  الشعبي 
الهجوم ولقنوا العدو التركي هزيمة نكراء، مما 
أجبره على إعالن انسحابه والهروب من أرض 

المعركة.  

إرادة لن تُقهر أبداً

لقاًء  كان لصحيفتنا  الموضوع  هذا  وبخصوص 
مع السياسي عبد الرحمن دمر حيث تحدث فقال: 

شوكة  كسرت  كاري  في  التاريخية  المقاومة 
نباركه  والنصر  المقاومة  وهذه  التركي  العدو 
الشعب  وعموم  أوجالن  هللا  عبد  القائد  على 
الكردي وشعوب المنطقة، مقاومة كاري أثبتت 
لالحتالل التركي ولجميع أعداء الشعب الكردي 
إن إرادة ونضال الشعب الكردي دوماً ستنتصر 
وستفشل جميع مخططات ومساعي أعدائها في 

النيل من مكتسباتهم. 

من  التركيّة  الدولة  تسعى   بقوله:  دمر  وأشار 
خالل شن عدوانها على مناطق مختلفة في العالم 
ومن بينها مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق 
األقتصادية  أزمتها  تصدير  المشروع  الدفاع 
بقضايا  وإشغال شعبها  الخارج،  إلى  والسياسية 
أخرى وخداعها بوجود خطر عليهم وإنه يجب 
هيبة  وإعادة  الخطر،  هذا  إزالة  على  العمل 
على  عدوانها  خالل  من  خسرتها  التي  جيشها 
مناطق الدفاع المشروع في الكثير من المرات، 
أكد أن الدولة المحتلة التركية فشلت في تحقيق 

ذلك أيضاً. 
تركيا  أرادت  بالقول:  حديثه  دمر  وأردف 
اختيارها هذا التاريخ بالتحديد لشن عدوانها على 
منطقة كاري إلفشال الحمالت الداعية والمطالبة 
الشعب  القائد  على  المفروضة  العزلة  بفك 
العالم،  أنحاء  الكردي عبد هللا أوجالن في كافة 
والتأثير على الرئاسة الجديدة للواليات المتحدة 
ترتفع  أمريكا  في  أن  وبخاصة  األمريكية، 
الكردستاني من  العمال  بإزالة حزب  األصوات 
جديدة  دراسة  إعادة  تم  بعدما  اإلرهاب،  الئحة 

حول ذلك وستزال عن عدد من األحزاب تهمة 
اإلرهاب وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني، 
مما شّكل خوفاً كبيراً لدى الدولة التركية، كون 
الكردستاني  العمال  حزب  عن  اإلرهاب  رفع 
سيُفشل جميع مخططات تركيا التي تحاول إخفاء 
إرهابها وفاشيتها تحت مسمى محاربة اإلهارب 
وهي المتهمة األولى بدعم ومساندة اإلرهاب في 

العديد من مناطق العالم. 

عىل حكومة باشور فك ارتباطها 
مع تركيا

كردستان  باشور  حكومة  صمت  دمر  واستنكر 
الصارخة  االنتهاكات  حيال  العراقية  والحكومة 
التي تقوم بها دولة االحتالل التركي أمام أنظارهم 
والعراق  باشور  ماوراء صمت حكومتي  فقال: 
صفقات على حساب الشعب الكردي، وحكومة 
باشور تلتزم الصمت من أجل مصالحها وهي ال 
الكردي، وعليها مراجعة  الشعب  بمصالح  تهتم 
اتفاقياتها مع المحتل التركي الذي يحارب الكرد 
أجل  من  على  بالعمل  ونطالبها  مكان،  كل  في 
التعاون  عن  والكف  الكردية  للقضية  حل  إيجاد 

مع العدو اللدود للشعب الكردي. 
واختتم السياسي عبد الرحمن دمر بمناشدة كافة 
األنانية  عن  بالتخلي  الكردية  والقوى  الجهات 
والمصالح الشخصية والعمل على تحقيق وحدة 
الصف  وحدة  أن  على  مؤكداً  الكردي،  الصف 
جميع  إلفشال  الوحيد  السبيل  هي  الكردي 
وجود  تستهدف  التي  والمخططات  المساعي 
الشعب الكردي، وشدد على ضرورة عدم نسيان 
حكومة وشعب باشور تاريخ تركيا الملطخ بدماء 
الشعب الكردي وفك االرتباط بها ألنها تعمل من 

أجل إبادة الكرد.
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الحوار الُكردي... هروب بذرائع الشروط

بين أحزاب  القائمة  الُكردية  المفاوضات  شقت 
الوطني  المجلس  وأحزاب  الوطنية  الوحدة 
 ،2020 نيسان  في  انطلقت  والتي  الكردي 
العقبات  من  العديد  وأزالت  وعراً  طريقاً 
تكللت  التي  األولى  مرحلتها  خالل  الجوهرية 
بتوقيع الوثيقة السياسية، لكن يبدو اليوم أن باب 
الثالثة  الجولة  سبقت  بشروط  أغلق  قد  النقاش 
الوطني  المجلس  أحزاب  تحاول  للمفاوضات 
الكردي فرضها، لتغدو هذه المفاوضات شبيهة 
بجلسات مفرغة دون نتائج ملموسة وال سقف 

زمني لنهايتها.

حجر عرثة

بدأت الجولة الثالثة مطلع شهر شباط الجاري، 
الخارجية  وفد  جمعت  عدة  اجتماعات  عبر 
الجديد لشمال وشرق سوريا وقيادة  األمريكي 
أحزاب  مع  »قسد«  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي، كالً 
االجتماعات  معطيات  على  وبناء  حدة،  على 
القائد  وقال  بالخير،  الجميع  استبشر  التمهيدية 
في  صفحته  على  بتغريدة  لـ«قسد«  العام 
»بالهامة  القادمة  الجولة  وصف  »توتير« 

والجادة«.
إال أن حجر عثرة اعترضت سير االجتماعات 
المتالحقة تلك، وبحسب سكرتير حزب اليسار 
لجنة  عضو  سوريا،  في  الكردي  الديمقراطي 
صالح  الوطنية  الوحدة  أحزاب  في  التفاوض 
الوحدة  كدو، أن اجتماعين جمعا كتلة أحزاب 
الوطنية مع الجانب األمريكي، والتي أبدى فيها 
أحزب PYNK استعدادهم التام لمتابعة الحوار 
الطرفين في هذه  بين  المؤجلة  الخالفات  وحل 
األمريكي  الجانب  »إن  كدو  وقال  المرحلة، 

تفاءل بموقفنا هذا«.
بين  جمع  الذي  الثالث  االجتماع  أن  يبدو  لكن 
سوريا  وشرق  لشمال  األمريكي  الوفد  رئيس 
»ديفيد براونستين« وأحزاب المجلس الوطني 
المجلس  وضع  إذ  موفقاً،  يكن  لم  الكردي 
طاولة  إلى  للجلوس  مسبقة  شروطاً  الوطني 

الحوار المباشرة مع أحزاب الوحدة الوطنية.

نقاط خالفية قابلة للحل

الفترة  خالل  الُكردية،  المباحثات  ووصلت 
خمس  بسبب  مسدود؛  طريق  إلى  الماضية، 
الجانبين، وأهم تلك  لم تُحل بين  نقاط خالفية، 
الوطني  المجلس  تمثيل  »كيفية  كانت:  النقاط 
بعض  وتعديل  الذاتية،  اإلدارة  ضمن  الكردي 
اإلدارة  مناطق  في  االجتماعي«  »العقد  بنود 
في  المتّبع  الدراسي  المنهاج  وتعديل  الذاتية، 
معتقلي  مصير  وكشف  المنطقة،  مدارس 
والخالف  وإطالق سراحهم،  الوطني  المجلس 

األخير يتعلّق بالملف العسكري«.
تمثل  ال  هذه  الخالف  نقاط  من  جانباً  أن  إال 
ووفق  الحوار،  استمرار  لعدم  جوهرية  نقاطاً 
الوحدة  أحزاب  قبل  من  سابقاً  المقدم  المقترح 
الوطني ضمن  المجلس  انخراط  الوطنية آللية 
دهوك  اتفاق  لبنود  العودة  هو  اإلدارة  جسم 
التمثيل  حق  كل طرف  تعطي  والتي   ،2014
بنسبة 40% والنسبة الباقية يشغلها المستقلون، 
وقت  في  نشرت  قد  روناهي  صحيفة  وكانت 
هذه  الخالف  نقاط  حول  مفصالً  تقريراً  سابق 

ومقترحات الحل الممكنة.
ويرى كدو أن طاولة الحوار هي الفصل لحل 
ويتابع: »دون  والنقاش حولها،  الخالفات  هذه 

نقاط  حول  والتباحث  واحدة  لطاولة  الجلوس 
مشتركة«،  لصيغ  الوصول  يمكن  ال  معينة 
وأشار كدو إلى أن األمور المصيرية للشعوب 
في  والدوران  مسبقة  شروط  بفرض  تُحل  ال 

فضاء مفرغ.
حرب إعالمية... مْن يجب عليه االعتذار؟!

لكن اليوم يتم الحديث عن شرط مغاير يطالب 
به أحزاب المجلس الوطني الكردي، فما هو؟

الوطني  المجلس  نظر  وجهة  عن  لالستفسار 
األمريكي  الجانب  مع  اجتماعاتهم  ومخرجات 
 ،»ENKS« به يطالب  الذي  الجديد  والشرط 
مسؤوليهم،  من  العديد  مع  التواصل  حاولنا 
في  الرئاسية  الهيئة  عضو  رأسهم  وعلى 
يوسف«  »فيصل  الكردي  الوطني  المجلس 
وللمرة الثالثة على التوالي امتنع عن إعطاء أي 
وال  متوقف  »الحوار  بالقول  واكتفى  تفاصيل 

داعي للتصريحات«.
بالمقابل يتسابق أعضاء ومسؤولون في أحزاب 
المجلس الوطني الكردي المنضوي تحت سقف 

لتركيا،  الموالي  المعارض  السوري  االئتالف 
إلى نشر تصريحات وشروط عدة على صفحات 
التواصل االجتماعي وبعض المواقع »غالبيتها 
لطاولة  جلوسهم  شروط  للمصداقية«،  تفتقد 
التفاوض، بل ويتسابق أعضاؤها للجلوس مع 
قتلة »هفرين خلف« في سري كانيه والتجوال 
بين كروم الزيتون المستولى عليها مع مرتزقة 

تركيا في عفرين المحتلة.
هو  هنا  عنه  نتحدث  الذي  الجديد  الشرط 
االتحاد  حزب  بتقديم  الوطني  المجلس  مطالبة 
سابقا  تصريحات  عن  اعتذاراً  الديمقراطي 
للقيادين من لجنة التفاوض في أحزاب الوحدة 
الكردي  الوطني  المجلس  يعتبرها  الوطنية 

مسيئة لهم.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  القيادي  وكان 
البيشمركة  أشهر  قبل  وصف  قد  خليل  آلدار 
السوريين المتواجدين في باشور بـ«المرتزقة«.
مثل  أن  إلى  اآلخر  الطرف  كدو  يُنبه  بالمقابل 
»إذا  ويقول:  بها،  مرحب  غير  الشروط  هذه 
التصريحات  باب  فتح  الذاتية  اإلدارة  أرادت 
المسيئة لها من جانب أحزاب المجلس الوطني، 

فلن يكون ذلك في صالحهم«.
الرافض  األمريكي  الموقف  على  كدو  يعرج 
إنجاح  يريد  بالقول »األمريكي  أيضاً  للشروط 

هذه المفاوضات وال تهمه الشروط«.
وتابع كدو بالتأكيد على موقف أحزاب الوحدة 
»نحن  الكردي  الحوار  من  الواضح  الوطنية 
نهدف إلنجاح هذا الحوار، لذا لن نضع العراقيل 

أمامه، والكرة اليوم في الملعب المقابل«.
مساء  الوطنية  الوحدة  أحزاب  وأصدرت 
الخميس بياناً مشترك قالت فيه »إننا في أحزاب 
الوحدة الوطنية الكردية في سوريا نؤكد ونشدد 
مرة أخرى على حرصنا الشديد إلنجاح مبادرة 
لما  السياسي  والخطاب  الكردي  الصف  وحدة 

فيه خير شعبنا وسوريا بشكل عام«.

مخرجات  بني  توافق  من  هل 
الوطني  املجلس  ورشوط  آستانة 

الكردي؟

والشاعر  السياسي  توري  سكفان  ويرى 
الساسة  ذهنية  في  تكمن  المشكلة  أن  الكردي، 
وما  المرحلة  خطورة  استيعابهم  ومدى  الُكرد 
تتحمل  الحزبية  الذهنية  »نعم  منهم  تتطلب 

المسؤولية«. 
الكردي  الوطني  المجلس  توري فرض  وربط 
شروطه هذه مع مخرجات اجتماع آستانة في 
إشارة إلى تطابق الرؤى بين المجلس الوطني 
اآلستانة  محور  عن  الصادر  والبيان  الكردي 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  ضد  الموجه 

شمال وشرق سوريا.
وتابع السياسي الكردي بالقول: »شخصياً كنت 
طرف  من  وحجج  إشكاليات  حصول  أتوقع 
المجلس الوطني كونهم شركاء االئتالف ولهم 
شاردة  بكل  التركية  الدولة  مع  اتصال  قنوات 
لديهم.  مستقلة  إرادة  غياب  ظل  في  وواردة 
المطالبة  الثالثة  الجولة  بدء  قبل  صرحوا  هم 
تصريحه  بسبب  خليل  آلدار  من  باعتذار 
يستمر  لن  المجلس  فإن  وإال  روج  قوات  عن 
رئيس  يقيل  أن  ويجب  وستتوقف  بالمباحثات 

صالح كدو سكفان توري

الفنان محمود أومري حنجرة الثورة الحقيقية والملحمة الوطنية

ليس كل شخص ملزماً بحمل السالح لكي 
يدافع عن قضيته ووطنه، فهناك من يكون 

سالحه العلم ومن يكون سالحه الفن، والفنان 
محمود أومري حمل سالح الفن وهو من 
مواليد 1972/7/2، من قرية حاج ناصر 
التابعة لمدينة قامشلو، قام وبرفقة ابنه بهز 
كيان النظام السوري عام 2007، عندما 

غنوا »نحن الشعب الكردي شعب ال نبالي«. 
تعالت األصوات وامتزجت المشاعر بسماع 

تلك األغنية وخاصةً عندما غناها األب 
واالبن في عيد نوروز ولكن كان ثمنها 

غالياً بكل تأكيد، وهي النفي خارج الوطن 
والحرمان من تلك الذكريات الجميلة التي 

كان يقضيها الفنان محمود أومري مع األهل 
واألصدقاء في مدينة الحب واالنتفاضة 

قامشلو.

أغنية تحولت إىل ثورة

أغلق األمن السياسي محل أومري في 
»دوار التمثال« بالشمع األحمر ومنعوه من 
الغناء وإحياء الحفالت واألعراس، وهددوا 
أصحاب كافة صاالت األعراس باإلغالق 
بالشمع األحمر في حال قام الفنان محمود 
أومري وابنه بالغناء لديهم، وكذلك سحبوا 

بطاقة رخصة العمل منه ومنعوا بيع كاسيته 
عام 2007 الذي حمل عنوان أغنية »نحن 
الشعب الكردي شعب ال نبالي« في جميع 

المحالت بسوريا.
وجاء تشميع المحل بعد حادثة مواطن من 

قامشلو من عائلة معروفة وكان يعمل على 
سيارة أجرة منتشياً بسماع أغنية »نحن 

الشعب الكردي شعب النبالي« فطلب منه 
أحد الركاب بخفض الصوت ولكنه رفض 

ورفع الصوت وقال هذه األغنية تمثلنا، 
ولم يعلم من الذي طلب ذلك؟ وكان عنصر 

أمن من النظام السوري والذي طلب منه أن 
يوصله إلى مقربة من جامع زين العابدين 

بقامشلو، ليأخذه فيما بعد إلى الفرع ويقوموا 
هناك بضربه ضربه مبرحاً ليضطر 

المسكين إلى على االعتراف بأنه قام بشراء 
الكاسيت من محل تسجيالت الفنان محمود 

أومري ليتوقفوا عن تعذيبه ولذلك ُشِمع 
المحل.  

قمع وتهجري

النظام السوري كان جاهزاً لقمع 
من يخرج عن سربه وسرب 

حزبه وخاصة إذا كان من 
أبناء الشعب الكردي ويتفاخر 

بقوميته الكردية، ويطالب 
بحقوقه المشروعة، ولعل 

الغناء والفن كانا سالح 
الفنان محمود أومري 
الذي يقول: »تعرضنا 
أنا وابني أورهان إلى 

مضايقات واعتقال عدة 
مرات من قبل األمن السياسي 

بسبب تلك األغنية وبعض 
األغاني القومية األخرى، 

ولذلك وبسبب الضغوطات 
علي والمالحقة الدائمة 
ومن أجل لقمة العيش 

اضطررت للخروج من 
مدينتي إلى ألمانيا عام 

.»2009
الفنان محمود أومري تعلم العزف 

والغناء منذ الصغر، وأول مرة وقف على 
المسرح كان في عمر الثالثة عشرة، درس 

حتى »البكالوريا« العلمي وإلى جانب 
الدراسة كان يتابع هواياته في العزف 

والغناء وكان العب كرة قدم ضمن فريق 
النضال الرياضي الشعبي.

في عام 1990 سجل أول كاسيت وتابع 
بعدها إصدار أعماله بمعدل كاسيت جديد كل 

عام، حتى عام 2007.
بين عامي 1993 و2001 عمل أومري مع 
فرقة بوطان، وفي عام 2004 أسس بعض 
أصدقائه فرقة قامشلو وانضم الفنان محمود 

أومري وابنه أورهان للفرقة.  
أما أغنية »نحن شعب الكردي شعب ال 
نبالي« التي هي عنوان األلبوم واشترك 

في أدائها الفنانين محمود وأورهان فمعظم 
المحالت امتنعت وقتها عن بيع كاسيته في 
محالتهم بسبب طابعها القومي وخوفهم من 
النظام السوري الذي قام بعدها بتهديد كافة 

المحالت من قامشلو إلى دمشق بعدم بيع هذه 
األغنية تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.

أومري أشار: »استمديت قوتي في غناء تلك 
األغنية من خالل انخراطي بالعمل الفني 
القومي منذ بداياتي، فعملت ضمن فرقة 

بوطان الغنائية عام 1992، وفي نوروز 
عام 2000 عند منطقة )قبكي( بعد جسر 

سكة القطار بقامشلو، وبعد الحفل تعرضنا 
وضاعت للمالحقة 

بعض 

األجهزة 
وهربنا 

وبقينا 
أسبوعين 

مختفيين عن 
األنظار، وفي عام 2004 انضممت مع ابني 

أورهان لفرقة قامشلو وفي استذكار األديب 
الكردي الراحل »أوصمان صبري« في 

باحة خلف كازية الزكين عارف بقامشلو 
تعرضنا للمالحقة مجدداً«.

العقوبة عوضاً عن التكريم

لم يسلم أورهان ابن الفنان محمود أومري 
من اإلهانة والتعذيب رغم صغر سنه وبيَّن 
أومري  بأن ابنه تعرض للضرب واإلهانة 

في المدرسة، فقد أخذو أورهان وضرب 
40 ضربة بالعصا على ظهر يده، ألنه ُكرم 

على المسرح وتلقى آلة كمان هدية من إحدى 
الفرق الكردية عام 2006، وتناسوا بأنه 

كان من )رواد الغناء والموسيقا ولمدة ثالث 
سنوات على مستوى سوريا(.

»نفيت واستوطن األغراب في بلدي«
»كانت تلك آخر مرة أغني فيها في وطني 

ومحبوبتي؛ مدينتي قامشلو ولم يبَق لدي 
حل سوى الخروج والهجرة من الوطن، 

ألنني كنت مالحقاً ومطلوباً من كل الجهات 
األمنية، وهاجرت من مدينتي الجميلة 

قامشلوكا آفيني«.
في نوروز 2008 بعد استشهاد المحمدون 

الثالثة على يد األمن السوري في الحي 
الغربي بقامشلو، ألغي االحتفال بعيد 

نوروز وبعدها بأسبوع احتفل حزب االتحاد 
الديمقراطي »ب ي د« بالعيد وغنى الفنان 

محمود وابنه أورهان أغنية »نحن شعب 
الكردي شعب ال نبالي« وبعض األغاني 
القومية األخرى، وهناك وعند خروجهم 

من خيمة الفرقة لحقهم بعض األشخاص 
وعرف أنهم من األمن وبصعوبة 
تمكنَا من الفرار منهم، وكانت 
تلك آخر مرة يغني فيها في 

قامشلو. 

أحزاب بالشعارات 
فقط

أومري أشار: »كانت 
األحزاب الكردية تشجعني 

على الغناء ويعدونني 
بأنهم سيدعمونني دائماً 

وعندما اعتقلت 
وأغلق محلي 

بالشمع األحمر، 
الكثيرون طلبوا 
من األحزاب أن يفوا بوعودهم 

ليساعدوني، ولكنهم خذلوني ولم يفعلوا 
شيئاً من أجلي، بالرغم أن عناصر النظام 

كانوا أثناء التحقيق معي يقولون ألي حزب 
سياسي كردي تنتمي أنت؟ ألنهم احتاروا 

بسبب غنائي على مسارح كافة الفرق 
واألحزاب الكردية، فأنا كان هدفي فقط 

قضية شعبي وليس التحزب«.

أغنية زلزلت هذا النظام الذي لم يتوانى عن 
حجز الحناجر المغنية واأليادي الكاتبة، 
وبالفعل كانت كلمات هذه األغنية ثورة 

وملحمة وطنية:
»نحن شعب الكرد شعب ال نبالي

نتحدى الظلم حتى في الخيال
- نحن شعب نتسامى للمعالي

في كفاح وجهاد ونضاِل
دائماً يسعى إلى الحق القويم
همه أن تنجلي سود الليالي
ثورة نحن على مر الزمان

و تضاهي الشمس في درب الكمال
ثورة كالشمس تجري في عالها
و تحاكي الشمس من قمم الجبال

- ثورتي ثورات شعب لن ينم قط
ثورة العمال للفكر الزوال

- ثورتي ثورات شعب قد تعذب
ثورة اإلنسان ضد االعتقال

ثورة الوطن المكبل بالسالسل
والمدنس بالحوافر والنعال
إن كردستان تدعونا نذيرا

انفروا للمجد يا كرد المعالي
إننا شعب أبيٌّ نحن ندري

إن طعم الموت عذب كالزالل
- هبوا يا بني الكرد إنا لن نبالي

إن زرعنا األرض غرسا بالرجال
- أو تسلقنا السماء بالجماجم
أو منحنا عمرنا دون السؤال
ها غدا نزرع وردا في ثراها
و ثراها من دم من كل غال
ها غدا يأتي الربيع بالورود

وغدا يسمو الخالص بالمنال
أمتي الكرد لك بشرى عظيمة
خلق الكرد فيا حسن المعالي«

ليس سهالً الغناء عن شعبك والظلم الواقع 
عليه، في ظل نظام ديكتاتوري مثل النظام 

السوري، ووقتها كان الكثير من الفنانين 
يتخوفون من الغناء لقوميتهم الكردية، 

وأصبحوا يسمونهم فنانو الثورة بعد عام 
2011 حيث تالشى النظام وتالشت قوته في 

عموم مناطق روج آفا، بينما الفنان محمود 
أومري صرخت حنجرته للحرية لشعبه 

منذ بداية التسعينيات ونفي خارج الوطن، 
ولكن جذوة الحنين لديه ال تذوي، حيث ذكر 

الفنان محمود أومري في ختام حديثه: »أتوق 
للرجوع لمدينتي قامشلو فبالد الغرب هي 
مقبرة للفن، اشتقت كثيراً لشوارع مدينتي 

وأهلي وأصدقائي وبكل تأكيد سأعود عندما 
تكن األجواء مناسبة تماماً، فمن يود العيش 

كل حياته بعيداً عن وطنه!«. 

قامشلو/ جوان محمد ـ يف وقت كان مجرد قولك أنك »كردي« يعترب جرمية؛ وقد تسجن ألجل ذلك لسنوات، ورمبا لن تخرج وتبرص النور من جديد، 
ويف وقت ابتعد فيه الكثري من املغنني عن الغناء بسبب قوميتهم وقمع النظام السوري لهم وهو يف أوج قوته، صدحت حنجرة الفنان محمود أومري 

بالحرية والنرص.
قامشلو/ صالح إيبو ـ خيبت األطراف الكردية املتحاورة لتوحيد البيت الكردي آمال القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية »مظلوم عبدي«، الذي برش الكرد والسوريني قبل أيام من اآلن ببدء 

جولة ثالثة من الحوار الكُردي- الكُردي، وقد وصفها بـ«بالجادة واإليجابية« وقتها. لكن؛ اليوم يبدو أن الِجدية مغيبة يف هذه املفاوضات التي يتهرب منها املجلس الوطني الكردي بفرض 
رشوط عدة للبدء بها؛ فمْن املستفيد؟!

متحف الرقة

تتوزع في عموم سوريا باستثناء اجلزيرة العليا 
ما بني 36 إلى 40 متحفاً حتت مسميات عدة 
كمتاحف لآلثار ومتاحف للتقاليد الشعبية 
للطب  ومتحف  العربي  للخط  ومتحف 
واملتحف  للطوابع  متحف  وكذلك  والعلوم 

احلربي ومتحف للموزاييك. 

من هذه املتاحف متحف الرقة األثري الواقع 
باسم  تعرف  في ساحة  الرقة  مدينة  وسط 
خالل  1861م  عام  بني  الذي  املتحف،  ساحة 
التواجد  خالل  واستخدم  العثمانية  الفترة 
أن  قبل  للسرايا  دار  كـ  الرقة  في  الفرنسي 
يتم ترميمه من قبل دائرة آثار الرقة وحتويله 

إلى متحف لآلثار عام 1981م.

بني املتحف من مادة اآلجر املشوي على هيئة 
طابقني حتوي بني طياته العديد من القاعات 
األثرية  والوثائق  القطع  حلفظ  واملستودعات 
باإلضافة إلى بعض الغرف التي استخدمت 

كمكاتب لإلداريني.

أثرية  معروضات  يضم  وكان  األول  الطابق 
تعود لعصور ما قبل التاريخ ابتداء من األلف 
بآثار  مروراً  امليالد  قبل  واخلامس  السادس 
إلى  وصوالً  امليالد  قبل  والثاني  الثالث  األلف 
الهلنستية  احلقب  إلى  تعود  ولوحات  لقى 
العلوي  الطابق  أما  والبيزنطية,  والرومانية 

فكان مخصصاً آلثار العصور اإلسالمية.

آالف  ستة  حوالي  جدرانه  بني  املتحف  ضم 
املسمارية  كالرقيمات  منوعة  أثرية  قطعة 
واملعدنية  واحلجرية  الطينية  والتماثيل 
إلى  باإلضافة  احليوانية  أو  البشرية  سواء 
واخلزفيات  والفخاريات  النقدية  العمالت 
املوزاييك  ولوحات  اجلصية  واللوحات 
واألختام االسطوانية وغيرها, وذلك بحسب 
لبطاقات  وطبقاً  النظامية  السجالت 
هذه   تعود  املتحفي,  والتسجيل  التعريف 
حوض  مواقع  من  للعديد  املكتشفات 
الصبي  كتل  األوسط  الفرات  ووادي  البليخ 
أبيض وحمام التركمان ومدينة الفار وممباقة 
وكسرى  حسن  والشيخ  البيعة  وتل  وحالوة 
وتل  العبد  وتل  والرصافة  العلكان  وحويشة 
آثار  إلى  إضافة  سيار،  وخراب  واخلويرة  أسود 
الرقة كالسور واجلامع العتيق واجلامع الكبير 
وقصر  البنات  كقصر  العباسية  والقصور 

هارون الرشيد.

بالكامل  الرقة  سقطت   2013 عام  آذار  في 
داعش  يبسط  أن  قبل  احلر  اجليش  يد  في 
عام  من  الثاني  كانون  في  عليها  سيطرتها 

2014 ويقوم بدحر اجليش احلر.

حتى   2013 بني  ما  الواقعة  الفترة  خالل 
تشرين األول عام 2017 أي قبيل حتريرها بيد 
قوات سوريا الدميقراطية بدعم من التحالف 
للتعديات  الرقة  متحف  تعرض  الدولي, 
تلك اجلماعات بحيث مت  والتجاوزات من قبل 
البعض  باستثناء  محتوياتها  معظم  نهب 
من اللقى األثرية كالفخاريات واألطر اجلصية 
اجلدران  على  املعلقة  املوزاييك  ألواح  وبعض 
سرقة  مت  كما  للتشويه  تعرضت  والتي 
عن  ناهيك  ونوافذها,  أبوابها  معظم  وخلع 
أحد  واحتراق  نارية  لقذيفة  سقفها  تعرض 
وكذلك  حديقتها,  من  وجزء  مستودعاتها 
في  املوجودة  املنحوتات  معظم  حركت 
احلديقة وتلك التي كانت أمام مدخل املتحف 
منها،  البعض  وشوهت  قواعدها،  على  من 
الواقع  إلى تعرض جزء من جدارها  باإلضافة 

في اجلهة الشرقية لالنهيار.

اآلثار  وحماية  السياحة  هيئة  مؤخراً  قامت 
مع  والتنسيق  وبالتعاون  اجلزيرة  إقليم  في 
الرقة  متحف  بتوثيق  املدني  الرقة  مجلس 
قامت  أنها  كما  واخلارج  الداخل  من  األثري 
كالسور  هناك  األثرية  املعالم  بعض  بتوثيق 
هرقلة  وموقع  البنات  وقصر  بغداد  وبوابة 

ومستودعاته. 

يذكر أنه خالل األزمة السورية ابتداء من آذار 
األثرية،  مواقعها  من  العديد  تعرضت   2011
التي يصل عددها إلى حدود عشرة آالف موقع، 
مادية  ألضرار  متاحفها  من  بعض  وكذلك 
كالسرقة  والتجاوزات  للتعديات  وكذلك 
وغيرها، كما في متحف املعرة ومتحف تدمر 
حماة  ومتحف  عطية  ودير  حمص  ومتحف 

ومتحف أفاميا ومتحف جعبر.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

لجنة المفاوضات من منصبه أيضاً«.  
وتطرق توري هو اآلخر إلى التشويه اإلعالمي 
اإلدارة  ضد  الوطني  المجلس  يتبعه  الذي 
الذاتية بالقول »في الحقيقة والتاريخ شاهد منذ 
الكردي  المجلس  وقادة  السورية  الثورة  بداية 
التواصل  يسيئون في اإلعالم وعلى صفحات 
ولمقاتليها  وساستها  لإلدارة  االجتماعي 
ضحوا  بمن  تليق  ال  بعبارات  ويصفونهم 
بأنفسهم من أجل الوطن، كما وصفها إبراهيم 
برو منذ فترة قصيرة )إدارة الذل والعار( وبلغ 

بهم األمر أن أساؤوا للشهداء«.
تتحمل وجود  المرحلة ال  أن  ويرى »توري« 
مبادرة  ومساندة  »دعم  ويقول  الخالفات،  هذه 
أخالقي،  وطني  واجب  الكردي  الصف  وحدة 
توحيد  أجل  من  نعمل  أن  جميعاً  علينا  وبات 
والمرحلة  له.  سنداً  ونكون  الكردي  الصف 
وبناء  المسؤولية  بروح  التعاطي  تتطلب 
خطوات  تسريع  في  يُسهم  إيجابي  خطاب 
التحريضي  الخطاب  وتجنب  الوطنية  الوحدة 

والكراهية«.

انضامم أحزاب جديدة

تلك  من  ُسربت  أخرى  معلومات  وكانت 
االجتماعات، تقول أنه ثمة نقاش حول انضمام 
وبعض  والتقدمي«  »الوحدة  األحزاب  بعض 
الكردي،  للحوار  المدني،  المجتمع  منظمات 
وقال كدو أن هذا األمر مرحب به وليس لدى 
أحزاب الوحدة الوطنية أي فيتو على انضمام 
أي حزب كان، سواء ضمن كتلتهم أو ضمن 
للمجلس  يمكن  هل  تساءل  لكنه  مستقلة،  كتلة 

الوطني الكردي قبول هذا الطرح؟! 

»قسد« ملتزمة مببادرتها

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية 
أكدت خالل بيان لها نشر 16 الشهر الجاري، 
الكردي  للحوار  وضمانها  بمبادرتها  التزامها 
– الكردي بهدف تحقيق وحدة الصف وتوحيد 
الخطاب السياسي بين أحزاب الوحدة الوطنية 
الكردية والمجلس الوطني الكردي في سوريا. 
واعتبرت »قسد« وجود بعض الخالفات أمر 
بإظهار  الطرفين  بالمقابل طالب  لكن  طبيعي، 
المباحثات  جلسات  خالل  المسؤولية  روح 
المصلحة  على  العامة  المصلحة  وتغليب 

الحزبية الضيقة.
التصريحات  تتحول  أال  في  »قسد«  وتأملت 
عقبة  إلى  كان،  طرف  أي  من  اإلعالمية، 
الطرفان  أنجز  البيان »لقد  الحوار، وقال  أمام 
ملموساً وخطوات جادة خالل جلسات  تطوراً 
أن  في  كبير  تفاؤل  ولدينا  السابقة،  المباحثات 
تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الخطوات على 
طريق إنجاح الحوار وصوالً إلى اتفاقية مبنية 

على أسس وطنية ثابتة«.
معتبرةً أن هذا الحوار هو جزء من استراتيجية 
حوار  إلطالق  الديمقراطية  سوريا  قوات 
سوري – سوري يضم كافة الشعوب السورية، 
»نعمل مع جميع األصدقاء ليصبح الحوار بين 
السوريين واقعاً ملموساً ويكون ضمانة لمستقبل 
مشرق وأفضل لسوريا التي عانى شعبها كثيراً 
وقدم تضحيات كبيرة طيلة سنوات في مواجهة 

اإلرهاب واالحتالل والنظام الديكتاتوري«.
قيادة  من  مقرب  قال مصدر  سبق  لما  وخالفاً 
منفصلة مع كل طرف  اجتماعات  أن  »قسد« 

ستعقد قريباً، لكنها ستبقى بعيدة عن اإلعالم.

أمريكا ضمنت حامية املنطقة

وعن الموقف األمريكي من الحوار الُكردي - 
نتائجه على مستقبل  تأثير  العام وآلية  الُكردي 
المنطقة يقول »سكفان توري« عضو »المنصة 
المطلع  الكردي«،  الصف  لتوحيد  الجماهيرية 
نوعاً ما على مجريات الحوار، واالجتماعات 
المتتالية ونتائجها، خالل حديث سابق له »إن 
األميركي،  الوفد  رئيس  براونستي،  ديفيد 
ومساعدته إيميلي برندت، أكدا، خالل اللقاءات، 
على  الجديدة  األميركية  اإلدارة  إصرار  على 

إتمام وإنجاح الحوار الُكردي - الُكردي«.
األميركي  الطرف  »وعود  أن  توري  ويعتبر 
بضمان حماية المنطقة اآلمنة، التابعة لإلدارة 
الحكومة  أو  تركيا  تهديدات  من  الذاتية، 
السورية، دليل على مدى أهمية نجاح الحوار 
أهم  ملّخصاً  األميركية«.  لإلدارة  بالنسبة 
نتائج لقاء الوفد األمريكي مع أطراف الحوار 
لمعالجة  حلوالً  األميركيين  بـ«طرح  الُكردي 

الخالفات بين الطرفين الُكرديين«.
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محمد: حلول قريبة ألزمة الغاز في إقليم الجزيرة

أهالي الدرباسية: »حاسين حالنا عايشين بقرية مو بمدينة« الكتابة على الجدران تاريخ وحاضر

مهجرون.. تكويهم آالم الهجرة وحنين الوطن

توزيع  يتم  المناطق،  كباقي  قامشلو  مدينة  في 
حيث  والكومين،  المعتمدين  طريق  عن  الغاز 
لكل  أسطوانة  بمعدل  المعتمد  لدى  التسجيل  يتم 
عائلة شهرياً، األمر الذي تحّول في تسبب بأزمة 
الكثير  حاجة  تسد  ال  الكمية  هذه  أن  إال  الغاز، 
من العائالت التي تحتاج أكثر من أسطوانة، وال 
السوداء  السوق  من  شراءها  األهالي  يستطيع 
بسبب ارتفاع أسعارها والتي يصل سعرها إلى 

أكثر من ثمانية آالف ليرة سوريّة.

السوق السوداء

التقت  الغاز؛  أزمة  حلول  حول  أكثر  وللتعرف 
صحيفتنا »روناهي« مع اإلداري في قسم الغاز 
بإقليم الجزيرة حسين محمد حيث أوضح بالقول: 
»إن أزمة الغاز يعود سببها األول إلى قلة اإلنتاج 
في معمل الغاز وال تغطي حاجة السكان في إقليم 
للمعمل  اإلنتاجية  الطاقة  تصل  حيث  الجزيرة، 
يومياً،  غاز  جرة  ألف   13 إلى   12 الـ  لحوالي 
مليون ومئة  الجرات على حوالي  وتتوزع هذه 
ألف عائلة، ما عدا المراكز والمطاعم ومحالت 
في  بيعه  الغاز  أزمة  أسباب  ومن  الحلويات. 
أغلب  في  بنقص  يتسبب  مما  السوداء؛  السوق 

المدن«.

حلول قريبة

أنه  إلى  الغاز أشار محمد  ولوضع الحل ألزمة 
»تم إعداد الكثير من الحلول والدراسات من قبل 
هذه  ومن  سوريا  وشرق  لشمال  العامة  اإلدارة 
الجزيرة  إقليم  الغاز من خارج  استيراد  الحلول 
الحلول  من  وأيضاً  كردستان،  باشور  من  أي 
هناك جهود مبذولة لتشغيل معمل للغاز في مدينة 
الرقة، حيث يحتاج إلى بعض القطع الميكانيكية 

وإدخالها إلى الخدمة قريباً«.
فرعية  لجنة   18 الجزيرة  إقليم  في  ويتوزع 
عدد  ويتكون  الشدادي،  وحتى  ديرك  مدينة  من 
موزعين  معتمد   104 حوالي  للغاز  المعتمدين 

على كافة المدن في إقليم الجزيرة، وعن طريق 
ولجنة  الكومينات  مع  وبالتنسيق  المعتمدين 

المحروقات يتم توزيع الغاز.
لقسم  المحروقات  مديرية  في  اإلداري  واختتم 

بوعده  محمد  حسين  الجزيرة  بإقليم  الغاز 
أقرب  في  الغاز  مشكلة  حل  يتم  بأن  للمواطنين 

وقت ممكن.

نقدر نمشي«,  - »ما عاد  الدرباسية  روناهي/ 
نوصل«,  ما  لبين  ووسخ  طين  نتعبا  »عم 
بمدينة«.  مو  بقرية  عايشين  حالنا  »حاسين 
التذمر  عبارات  من  وغيرها  العبارات  بهذه 
أبناء  يصف  الشعبية,  اللهجة  ذات  واالستياء 

ناحية الدرباسية حال شوارع مدينتهم.

 يكاد فصل الشتاء ينتهي, وهو الشتاء الثاني الذي 
بهذه  وهي  الدرباسية  ناحية  شوارع  على  يمر 
لمشكلة  أي حل  إيجاد  يتم  لم  اآلن  وإلى  الحال, 
رداءة وسوء طرقات وشوارع ناحية الدرباسية.
وتبدأ  تتشكل,  السيول  تبدأ  مطر,  زخة  كل  مع 
معها معاناة الشعب, حيث الشوارع الرديئة ذات 

المجبول الزفتي السيء.
الحي  سكان  من  مواطن  موسى،  الغني  عبد 
الشرقي يقول: »لكي أقطع المسافة الواصلة من 
عليَّ  يجب  منزلي،  إلى  وصوالً  العام  الشارع 
الخمسة  الشوارع  اجتياز خمسة شوارع، وهذه 
المستنقعات نتيجة  الشتاء تتشكل فيها  في فصل 
نتيجة  المتشكلة  الحفر  في  األمطار  مياه  تجمع 

رداءة الشوارع«.
ويضيف: »على مدى أعوام ونحن نناشد البلدية 
ولكن ال توجد آذاناً صاغية، قبل عامين باشروا 
لم  بحملة تزفيت واستبشرنا حينها خيراً، ولكن 

يحالفنا الحظ فبقي حيّنا بدون تزفيت«. 
سكان  من  حسو،  عمر  يقول  أخرى،  جهة  من 

تماماً،  منسيّة  »حارتنا  )الجم(:  الوادي  حارة 
فهي غير مزفتة وحتى الحجر المكسر لم يُفرش 
زخة  كل  مع  تتشكل  السيول  اآلن،  حتى  فيها 
البلدية  فريق  البداية،  منذ  حالنا  هو  هذا  مطر، 
تغير عدة مرات ونقوم بتقديم شكوى لكل فريق 
أحد«.  يُنصفنا  لم  اآلن  ولكن حتى  يستلم،  جديد 
ونوه »هذا حال غالبية شوارع مدينة الدرباسية، 
األطفال عند ذهابهم إلى المدرسة وبعد عودتهم 
بسبب  مالبسهم  كامل  لتغيير  مضطرين  هم 

اتّساخها نتيجة السيول المتشكلة«. 
ناحية  في  الشعب  بلدية  بدأت  العام  حوالي  قبل 
الدرباسية بتزفيت شوارع المدينة, ولكن بعض 
فاقتصر  المشروع  اكتمال  دون  حالت  األسباب 
التزفيت على الشوارع الرئيسية فقط, ولكن حتى 
هذه الشوارع التي من المفترض أن تكون مزفتة 
حديثاً  لم يكن مجبولها الزفتي بالدرجة المطلوبة 
لالستمرار لفترة زمنية طويلة كما هو مفترض, 

فسرعان ما تشكلت فيها الحفر, وأخذت تتقشر.

مناداة متكررة؛ فهل من 
مستجيب؟

مستجيب  هناك  ثمة  كان  إذا  نعرف  لكي 
في  الشعب  بلدية  إلى  توجهنا  الشعب,  لمطالب 
اإلداري  حسن«،  »سليمان  مع  والتقينا  الناحية 
الدرباسية،  في  الشعب  ببلدية  الفني  المكتب  في 
في  الزفتي  للمجبول  »بالنسبة  أشار:  الذي 
وذلك  به،  المباشرة  نستطيع  لم   ،2020 عام 
وما  كورونا  انتشار جائحة  هو  األول:  لسببين، 

الثاني  والسبب  احترازية.  إجراءات  من  رافقها 
استقرار  عدم  بسبب  األسعار  استقرار  عدم  هو 
ترقيعات  بمشروع  قمنا   « وأضاف:  الدوالر.« 
في المدينة بمقدار 175 م³، أما بالنسبة لمشاريع 
بسبب  بها  القيام  نستطيع  فلم  المجبول  مد 
نقص  إلى  باإلضافة  كورونا،  جائحة  انتشار 
ضمن  مجبلين  هناك  تعمل،  التي  المجابل  عدد 
الخدمة، األول مخصص لطريق مدينة عامودا، 
التي  والمنطقة  الحسكة  لمدينة  ص  ُخّصِ والثاني 

تقع جنوب الحسكة«. 
لعام  الزفتي  المجبول  مشروع  يخص  ما  في 
»المشروع  بالقول:  نوه  حسن  سليمان   2019
كان بمقدار 7000م³، تم مد المجبول من خالله 
باستكماله،  نقم  لم  ولكننا  المدينة،  شوارع  في 
لدينا  وتبقى  فقط،  م³   5900 بمد  قمنا  حيث 
1100م³، المشروع كان يُنفذ من خالل التعاقد 
ولكن؛ هجمات  بآلياته.  يعمل  وكان  متعهد،  مع 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل 
عليه سحب  فرضت   2019 أواخر  في  سوريا 

اآلليات وبالتالي إيقاف العمل بالمشروع«. 
استقرار  بعد  المشروع  استئناف  عدم  وحول 
إلى  الهدوء  عودة  »بعد  حسن:  أشار  الوضع 
 2020 عام  أي  جديد  عام  في  دخلنا  المنطقة، 
جديدة  دراسات  بتقديم  نقوم  جديد  عام  كل  وفي 

عن  منفصلة  جديدة  ميزانية  تخصيص  ليتم 
بـ  مشروع  قدمنا  وقد  السابق،  العام  ميزانية 
العراقيل  بعض  ولكن  مكعب،  متر  آالف   10
حالت دون استكمال المشروع ومنها كما ذكرنا 
انتشار جائحة كورونا وعدم استقرار األسعار.« 
بالمجبول  تزويدنا  المقرر  من  »كان  وأضاف: 
الستئناف هذه المشروع وفقاً لخطة العام الجديد، 
ولكن المجبول تأخر ألسباب نجهلها كما إننا لن 
تم  لو  حتى  حالياً  المشروع  استئناف  نستطيع 
حرارة  درجة  بسبب  ولذلك  بالمجبول  تزويدنا 
الطقس المنخفضة، حيث أن مد المجبول يتطلب 
إلى  حرارة عالية، وبالتالي تم تأجيل المشروع 

بدايات الشهر السادس«. 
في  الشعب  ببلدية  الفنية  الدائرة  في  العاملون 
الدرباسية، أشاروا إلى أن عملهم مرتبط بتحديد 
ال  وهم  التنفيذي،  المجلس  قبل  من  الميزانية 
دون  مشروع  أي  بتنفيذ  المباشرة  يستطيعون 

تحديد الميزانية من قبل المجلس.
حسب  يتم  الميزانية  تحديد  أن  إلى  لفتوا  كما 
يؤدي  الذي  األمر  للمجلس،  بالنسبة  األولويات 
المشاريع.  بعض  وتأّخر  تأجيل  إلى  بالتالي 
وأشاروا إلى أن ناحية الدرباسية مهمشة إعالمياً 

والمطالب ال تصل إلى المعنيين لكي يتم حلها.

بين  وتشتتهم  كانيه  معاناة مهجري سري  تزداد 
وطنهم األم، وتكمن معاناتهم في البعد عن الوطن 
الحصول  صعوبة  إلى  باإلضافة  إليه  والحنين 

على سكن.
فالتقت صحيفتنا »روناهي« بإحدى تلك العوائل 
المهجرة من مدينة سري كانيه الذين خرجوا من 
درياهم بفعل هجمات االحتالل التركي ومرتزقة 

ما يسمى الجيش السوري الوطني.
»جليلة مستو« البالغة من العمر واحداً وعشرين 
أن  إلى  حديثها  في  أشارت  لطفل  وأم  عاماً 
تهجيرها عن مدينتها كان السبب الرئيسي الذي 

أدى إلى بقائها عاطلةً عن العمل.

أربع عوائل يسكنون معاً

ديارها  من  تهجيرها  أحداث  عن  جليلة  وقالت 
المدينة في الساعة الرابعة  بقولها: »خرجنا من 
عصراً بسبب الهجوم الوحشي لالحتالل التركي 
المدينة والشعب  عام 2019، من خالل قصف 
األعزل بالقذائف، ولجأنا إلى منزل أحد أقربائنا 
ولم  شهر  لمدة  هناك  وبقينا  عامودا،  مدينة  في 
نحصل على منزل نستأجره من أجل السكن فيه، 

وانتقلنا إلى مدينة قامشلو«.

وعن سكنهم في قامشلو أوضحت لنا جليلة بأنهم 
في  كامل  عام  لمدة  سكنوا  عوائل  أربع  كانوا 
لعدم  وذلك  ومطبخ،  غرفتين  من  مؤلف  منزل 
وجود منزل آخر أكبر حجماً ليستأجروه، وكانوا 
الكبير،  بسبب عددهم  المكان  يعانون من ضيق 
ولكن لم يستسلموا وظلوا يبحثون عن منزل، إلى 

أن تمكنوا من الحصول على سكن مناسب.
 فانتقلت عائلتان من العوائل األربعة إلى المنزل 
ما  منذ  معاً  تسكنان  العائلتان  وهاتان  الجديد، 
يدفعون  شهر  كل  وفي  أشهر،  خمسة  يقارب 
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية أجرته، وقالت 
المنزل أيضاً صغير ولكنه يسعنا،  جليلة: »هذا 
نحن سبعة أشخاص، وزوجي يعمل في النجارة 
بأجر يومي، وما يحصل عليه من المال لقاء عمله 
يكفينا من أجل شراء ما نحتاجه من مستلزمات 

ضرورية والمصروف اليومي للعائلة«.

الصعوبات

وعن الصوبات التي واجهتهم بينت لنا جليلة قائلةً: 
والمعوقات،  الصعوبات  من  للكثير  »تعرضنا 
دون  والبقاء  منزلنا  عن  البعد  كان  وأكبرها 
أغراضنا وراء ظهورنا،  مسكن، وتركنا جميع 
وبقيت من دون عمل، وزوجي اضطر للعمل من 

جديد، وكان عمله القديم أفضل بكثير«.

حنني العودة

حديثها:  مستو  جليلة  اختتمت  النهاية  وفي 
وجيراننا  ولمنزلنا  مدينتنا،  إلى  العودة  »نتمنى 
لم  ولألسف  مدينتنا،  جميلة  كانت  فكم  وأقاربنا، 
جيراننا  إنسانية،  منظمة  أي  من  المساعدة  نتلقَّ 
وكومين الحي لهم جزيل الشكر ألنهم الوحيدون 

الذين ساعدونا«.
أم  وهي  فهد«  »وان  المهجرة  مع  التقينا  كما 
الدموع  تملؤها  وعيونها  لنا  فتحدثت  لطفلين، 

عام  تهجيرنا  على  »مضى  لموطنها:  شوقاً 
ونصف، ويعمل زوجي نجاراً بأجر يومي، ففي 
أما  النجارة،  أدوات  كل  يملك  كان  كانيه  سري 

اليوم يعمل كعامل عادي«.
يكن  ولم  شيء،  كل  ضاع  قليلة  لحظات  في 
المستقبل  وما  األمور  إليه  ستؤول  ما  يعرفون 
تهجيرنا  »كان  وان:  وأضافت  ينتظرهم،  الذي 
أن  ونتمنى  حياتنا،  في  واجهنا  شيء  أصعب 
هناك  يبَق  لم  وقت،  أقرب  في  ديارنا  إلى  نعود 
أحد من أقاربنا، وستظل قلوبنا تبكي شوقاً على 
شوارعنا وأحيائنا وعلى كل ذكرى ظلت عالقة 

في أذهاننا«.

تل كوجر/ مثنى المحمود - نشاهد في مجتمعنا 
العامة  الجدران  على  الكتابة  ظاهرة  اليوم 
أنها جديدة على  الجميع  يظن  والخاصة، حيث 
المجتمعات، في حين أنها من قلب التاريخ، بل 

األنسب أن نقول أنها مصدر التاريخ.

بالرغم من أن ظاهرة الكتابة على الجدران كان 
لها الفضل بتعريفنا بالتاريخ، لكننا بتنا نشاهد ما 
يشتت قيمتها في وقتنا الراهن ويجعل منها سلبية، 
أال وهي نوعية الكتابات والرسومات، حيث نجد 
أن الجدران اليوم ليست سوى لوحه للتعبير عن 
عباراتهم  لسرد  ومعرضاً  الصبيانية  الترهات 
المكتوبة بشكل ال أخالقي أحياناً وبشكل كوميدي 
أحياناً أخرى، لكن عند العودة إلى أصل الظاهرة 
أننا نقف عند علم غيّر تاريخ اإلنسانية أال  نجد 

وهو علم النقوش.

علم النقوش والبدايات

الكهوف، حيث يعود  النقوش مع سكان  بدأ علم 
السنين،  آالف  إلى  والرسومات  الكتابات  تاريخ 
الحاالت  بعض  عن  التعبير  منها  المراد  كان 
التي شغلت اإلنسان في ذلك الوقت، مثل أنواع 
الحيوانات التي كان يصطادها ويتغذى بها، كما 
التي كان  الحيوانات  الجدران أشكال  جسد على 

يخافها وتهدد حياته. 
ثم تطور هذا اإلرث التاريخي مع تطور البشرية 
والنقوش  المصرية  البرديات  إلى  وصوالً 
والكتابات التي ظهرت على جدران المعابد في 
المصرية  اآللهة  مجدت  التي  الفرعونية  مصر 
إلى  وصوالً  اإلنجازات،  أصحاب  والفراعنة 
بجبيل  الفينيقي  الساحل  في  الفينيقية  األبجدية 
ومن ثم إلى الشرائع البابلية وأهمها شريعة حمو 
الجدران  على  الكتابات  موضوع  ظل  رابي. 
موضوعاً أخالقياً ثقافياً يفيد المجتمع حتى وصلنا 

إلى العصور الوسطى.

الجدران يف العصور الوسطى

تغير نمط الكتابة على الجدران في هذه المرحلة 
عن سابقاتها وبدأ نمط جديد بالظهور تركز أغلبه 

على جدران الكنائس التي كانت أقوى المؤسسات 
تحمل  الكتابة  أصبحت  حيث  المرحلة،  تلك  في 
رموز المسيحية المقدسة كما أضيفت إليها صور 
السفن التي تعبر عن دعاء لحماية المحاربين في 

األسطول اإلنكليزي.
عبارة  مثل  بسيطة  كانت  الكتابات  بعض 
»تذكري«. وأبرز ما كتب أيضاً كان بيد فيليب 
هوارد وهو نقش التيني على جدران آيا صوفيا: 
المجد  زاد  اليوم  نشهده  الذي  البالء  زاد  »كلما 
اآلخر  البعض  اآلخرة«،  في  سنشهده  الذي 
من  كبير  وجزء  نبيلة،  شعارات  يحفر  أن  قرر 
المساجين كانوا يكتبون دفوعاتهم على الجدران. 

حضارات عديدة استخدمت 
الجدران

جل الحضارات استخدمت الجدران للوصول إلى 
الصينية، حيث  كانت  أبرزها  قدمت،  ما  تجسيد 
جسد الصينيون روايات على الجدران، تتحدث 
الجفاف وقلة األمطار، فكتبوا  عن معاناتهم من 

باللون األسود صلوات ألكثر من 70 شخصاً.
الهيروغليفية  الجدارية  الكتابات  اعتبرت  كما 
المعابد  جدران  على  جسدت  التي  المصرية 
هناك  وكان  الجداريات،  أهم  من  واألهرامات 
حول  اآلن  الواقع  تشبه  التي  الظواهر  بعض 
قضية الكتابة على الجدران، حيث استغل بعض 
يظهروا  لكي   ، أسمائهم  لنقش  الجدران  العمال 
مجموعة  منهم  نذكر  العمل.  إنجاز  في  تعبهم  
وكان  الخضراء،  والمجموعة  خوفو  أصدقاء 

الهدف هنا من الكتابة الحصول على الشهرة.
 

حضارات أخرى كتبت على الجدران، نذكر منها 
حضارة المايا، استمرت هذه الظاهرة إلى يومنا 

هذا حتى وصلنا اليوم إلى أردأ أنواع الكتابات.
جدران اليوم

الثقافي،  التردي  من  حالة  مجتمعنا  اليوم  يعيش 
والمراكز  العامة  المنشآت  جدران  على  ينعكس 
الشبان  من  كبيرة  فئة  تتوجه  حيث  والمدارس، 
للتعبير  الجدران  إلى  مجتمعنا  في  والمراهقين 
عن رغباتهم ومشاعرهم، ظناً منهم أن الجدران 
المأمول  كان  ولكن  فكرهم،  إيصال  على  قادرة 
التي  العبارات  فائدة، من  أكثر  أشياء  كتابته  من 
بعض  على  كتاباتهم  تقتصر  حيث  اليوم  نراها 
مقاطع األغاني الهابطة، التي ال تمثل الذي تمثل 
مصاف  إلى  بالنهوض  يهم  الذي  مجتمعنا  فكر 
البعض  يتوجه  كما  المتحضرة،  المجتمعات 
اآلخر منهم إلى كتابة عبارات السخرية والعشق 
الغدر  عن  تتحدث  أخرى  وعبارات  والغرام 
إلى  هنا  الشباب  تقود  العبارات  هذه  والخيانة، 
زاويه االنتقاد وتظهرهم بمظهر عدم المسؤولية، 
إحدى العبارات التي استوقفتني هي عبارة »ما 
عندي مصاري أبوكي ما يعطيك بالدين«، وكان 

كاتبها يعبر عن ذاته الكسولة العاجزة، فإلى متى 
سوف نبقى بعيدين عن إعادة تأهيل الجيل الشاب 
النخبة  إلى  به  واالرتقاء  قدراته  من  واالستفادة 
التي تكون قادرة على أن تقود المجتمع نحو غد 
نقطة  إلى  الظاهرة  هذه  بذلك  ونحول  أفضل، 
إيجابية، سبقنا إليها سكان أهل الكهوف والمغاور 

منذ آالف السنين.

قامشلو/ عادل عزيز - شهدت مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة يف اآلونة 
األخرية الكثري من األزمات الخدمّية، ومنها أزمة الغاز التي ال زالت عائقاً 

أمام املواطنني دون حلول عاجلة. 

قامشلو/ رشا عيل - ال تزال معاناة مهجري رسي كانيه تشتد يف ظل 
سطوة االحتالل الرتيك عىل مدينتهم، والحصول عىل السكن يف مختلف 

املناطق من أكرب الصعوبات التي تواجههم، وشوقهم إىل مدينتهم أدمى 
قلوبهم.

حسين محمد

سليمان حسن

 وحدة الوجود عند
 الطوائف اإلسالمية

ـ1ـ

الدين والحياة 

حممد القادري 

ـ الدروز: نسبة إلى أنوشتكين الدروزي 
الفاطمي،  هللا  بأمر  الحاكم  أعدمه  الذي 
االسم  هذا  إلصاق  من  تنفر  والدروز 
بهم، بل يقولون نحن الموحدون ونشأت 
إسماعيلي  متصوف  يد  على  الدرزية 
تجلت  قال:  الذي  الزوزني  حمزة  هو 
القدرة اإللهية في صورة الحاكم بأمر هللا 

البشرية.
نصير  بن  محمد  إلى  نسبة  النصيرية:  ـ 
محمد  بن  هللا  عبد  خلفه  وقد  النميري 
بن  الحسين  خليفته  ونشر  الجنبالني 
الجنبالنية  الطريقة  الخصيبي  حمدان 
حيث  شنكال  في  وخاصة  واسع  بشكل 
هاجروا  أن  إلى  فيها  النصيريون  استقر 
العلويين  جبل  إلى  620هـ  عام  منها 
العقل  بحلول  النصيرية  ويعتقد  ولبنان، 
الكلي في اإلمام علي وأوالده ويشار إليه 
أميرهم  على  يطلق  وقد  )الرب(  بكلمة 

مجازاً.
خمسة  إلهية  يعتقدون  المخمسة:  ـ 
العباء(  ـ  الكساء  )أصحاب  أشخاص 
وأن الروح حلت فيهم السوية ويفصلون 
أنوار  من  جميعها  األشياء  خلقت  كيف 

وفيوضات الخمسة.
ـ الخطابية: نسبة إلى أبي خطاب األسدي 
وقالوا: األئمة كانوا أنبياء وأن أبا خطاب 
نبي ثم قالوا بعد ذلك أن األئمة آلهة وهم 

ال يموتون بل يرفعون إلى السماء.
ـ الصفوية: نسبة إلى صفي الدين إسحاق 
بن أمين الدين جبرائيل األردبيلي الذي بدأ 
متصوفاً قادرياً عند الشيخ إبراهيم الزاهد 
التشيع  إلى  تحول  ثم  700هـ  الكيالني 
استمرت  التي  الصفوية  الدولة  وبنى 
حتى أعلن اسماعيل الصفوي عام 905 
سن  في  وهو  إيران  على  ملكاً  نفسه  هـ 
الرابعة عشرة، واستقدم علماء النصيرية 
وكان  التشيع،  بنشر  وبدؤوا  إيران  إلى 
بتجلي  يقولون:  الصفويون  النصيريون 
قوة اإلله في شخص إسماعيل بن حيدر 

بن جنيد الصفوي.
لنك  تيمور  إلى  نسبة  لنكية:  التيمور  ـ 
الصوفية  الخرقة  لبس  الذي  المشهور 
الدين  بن صفي  موسى  الدين  من صدر 
لنكيون  التيمور  وادعى  نفسه،  األربيلي 
أنه صار مظهراً لتجليات الحق الجمالية 
والجاللية وأعماله أصبحت إلهاماً ربانياً 
حيث قام بقتل أهل الشام بتهمة أنهم أتباع 
البيت، وقد  الحسين وأهل  قتلة  أمية  بني 
أعلن خدابندا بن قازان تيمورلنك تشيعه 

عام 716هـ.
ـ القزلباشية: ينتسبون أيضاً إلى الصفوية 

ويعرفون )بالعلي إلهية(.
عبد  بن  فضل هللا  مؤسسها  الحروفية:  ـ 
األبادي،  األستر  الحسيني  الرحمن 
تيمورلنك  بن  ميران  قتله  شيعي  وهو 
خاتم  أنه:  أتباعه  وادعى  804هـ،  عام 
وقت  في  واإلله  النبي  ومثال  األولياء 
واحد، وكانت ترتكز على علم الحروف 

واندمجت في البكتاشية.
البكداش  شيخهم  إلى  نسبة  البكتاشية:  ـ 
ما  وعندهم  علي،  اإلمام  يؤلهون  وهم 
فيه  تتجلى  الذي  البير  أو  الباب  يسمى 

األنوار.
على  ظهرت  الحق(:  )أهل  اليارسانية  ـ 
467هـ  عام  خوشين  شاه  مبارك  يد 
أشهر  ومن  وهمدان،  لورستان  في 
شخصياتهم بابا الطاهر الهمداني الشاعر 
وحدة  إلى  الداعية  بقصائده  المشهور 

الوجود.
وآراء  البكتاشية  من  مذهب  الشبكية:  ـ 
أهل الحق )اليارسانية( أكثرهم في قرى 

شرق الموصل.
ـ الكاكائية: نسبة إلى كلمة كاكا، أي األخ 
العاشقين  فخر  أتباع  هم  الكردية،  باللغة 
عيسى  بن  إسحاق  الحق(  )سلطان 
ويقولون  754هـ  البرزنجي  الهمداني 
اإلمام  في  اإلله  وتجلي  الوجود  بوحدة 

علي.


