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كركي لكي/ غاندي إسكندر- في األول 
من نيسان يحتفل الشعب السرياني، 

الكلداني، اآلشوري برأس السنة البابلية 
المسمى »أكيتو« الذي يُعد أقدم عيد 
عرفته حضارة بالد ما بين النهرين، 

فالدراسات التاريخيّة تشير أن 
االحتفال به قد بدأ قبل الميالد 

بعدة آالف من السنين.
 اآلشوريون، 

السريان، الكلدانيون 
يستمرون في 
االحتفال بعيد 

األكيتو، 
ويمارسون 

طقوسه، 
والسيما 

في كل من 
سوريا، 

والعراق، 
وللوقوف 

على معنى 
األكيتو وسبب 

االحتفاء به 
استطلعت 

صحيفتنا آراء 
بعض أهالي ديرك 
أثناء احتفالهم بعيد 

األكيتو في قرية الحكمية 
بريف ديرك.

األكيتو انبعاث للربيع وانبثاق 
للحياة الجديدة

أمين سر حزب االتحاد السرياني أفرام 
إسحق في حديث  لصحيفتنا روناهي  قال: 

»تحتفل شعوب المنطقة بهذا العيد منذ 
6771سنة وكان يمتد من 21 آذار لغاية 

األول من نيسان حيث كان يقام فيه 
مهرجانات تجّسد فيه بعض 
القصص المسرحية وحتى 

الملوك كانوا يشاركون 
في االحتفال به وهو 
يمثل تجدداً للطبيعة 

وانبعاث روح 
الربيع من 

جديد«
وأضاف 
إسحق: 

»كحزب 
االتحاد 

السرياني 
والمنظمة 
اآلثورية 

الديمقراطية 
كان لنا رؤية 

مشتركة 
إلحياء هذا 

العيد سوية ليكون 
رسالة لكل شعوب 
المنطقة بأن انبثاق 

الربيع هو انبثاق لحياة 
جديدة ويجب أن يكون انبثاق 

عمل جديد مشترك لنكون ضمن 
مستقبل سوريا والدستور السوري 

وتكون األعياد موحدة بما يناسب وحدة 
سوريا أرضاً وشعباً«.

االحتفال الرسمي بعيد 
األكيتو أحد أهم إنجازات 

األجواء الدميقراطية

بدوره بيّن حسام القس عضو المكتب 
اإلعالمي للمنظمة اآلثورية الديمقراطية 

حقيقة ومعاني العيد في هذه الظروف 
قائالً: »إن شعوب بالد ما بين النهرين 

يحتفلون بعيد األكيتو، في العصر الحديث 
ومنذ خمسينيات القرن العشرين 
كانت االحتفاالت عشوائية، 

وانتظمت شيئاً فشيئاً لكن 
التضييق األمني على 

االحتفاالت كان سمة 
المرحلة السابقة، 

وبعد سيادة 
أجواء الحرية 
على المنطقة 

بات االحتفال 
باألكيتو 
احتفاالً 

رسمياً، وهو 
الشك أحد 

أهم إنجازات 
أجواء 

الديمقراطية 
والحرية 

المعاشة«،  
وأشار القس 

»إن األكيتو شبيه 
بلوحة الفسيفساء، 

وهو يشير إلى التنوع 
والغنى المجتمعي ونأمل أن 

تكون سورية الجديدة باقة أللوان 
الطيف وألوان الربيع الذي انبثق منه 

األكيتو«.

التآخي واملحبة والسالم هو 
الذي ميّيز األكيتو

وفي السياق ذاته بارك الشاب الكردي 
دلبرين عبدو عيد أكيتو على جميع 

شعوب سوريا مؤكداً بقوله :« 
كوني كردي هذا ال يعني أن ال 
أحتفل بعيد األكيتو فسوريا 

التي نطمح لتشييدها 
يجب أن تكون لكل 

السوريين، فالتآخي 
والمحبة والسالم 
والتنوع الثقافي 
هو الذي يجب 

أن يميز 
سوريا، 

وأنا أرى 
نفسي بعد 

ثورة التاسع 
عشر من 

تموز كلداني 
وآشوري 
وسرياني 

وعربي وكردي 
من هذا المنطلق 
أشارك في احتفالية 
األكيتو مع عائلتي كل 
سنه، فمنطقة ديريك هي 

نسيج اجتماعي متنوع ومنبع 
ثري لتعدد الثقافات«.   

نساء ديرك: وحدات حماية المرأة ُتقاتل 
ألجل النساء واإلنسانية لتحقيق السالم

 بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس وحدات حماية المرأة )YPJ(، هنأت 
نساء مدينة ديرك الشهيدات والشهداء وعضوات حماية المرأة, والنساء المناضالت 
وشعوب الشرق األوسط، وأكدن على أن وحدات حماية المرأة قدمن تضحيات قيمة 

ومازلن يقدمن التضحيات في سبيل حماية جميع النساء واإلنسانية...«3

أهالي ديريك يحتفلون 
بعيد األكيتو 
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إعالنات

روناهي حنان زيالن خليل

نساء عفرين: لن نترك ساحات االعتصام لحين االطمئنان
 على صحة القائد أوجالن

البدء بالتحقيق في ملف اعتقال 28 من 
السياسيين في قضية كوباني

المرحلة األولى لحملة اإلنسانية واألمن تنتهي بنتائج مهمة

وقف المرأة الحرة يستعد لفتح مستوصف جديد بقامشلو

الشهباء/ ميديا عبدوـ استنكرت نساء إقليم 
بحق  التركية  التعسفية  السياسات  عفرين 
القائد عبد هللا أوجالن، وأكدن على مواصلة 
أخبار  وسماع  العزلة  رفع  حتى  النضال 

مؤكدة عن صحة القائد من قبل محاميه.
لم تكشف السلطات التركية بعد عن الوضع 
أنباء  وسط  أوجالن  هللا  عبد  للقائد  الصحي 
للقائد،  الصحي  الوضع  بتدهور  تقول 
بمعرفة  المطالب  الحق  صوت  وإلسكات 
اتبعت  الموضوع  هذا  عن  الصحيح  الخبر 
السلطات التركية سياسية خطيرة كما ذكرها 
القائد أوجالن بالسماح ألخيه بالتواصل معه 
دون  فوراً  انقطع  الذي  الهاتف  طريق  عن 
المعاش  الواقع  عن  الحقيقة  األخبار  معرفة 

في جزيرة إيمرالي.

تركيا تحاول التقليل من شأن القضية

السياسات  عفرين  نساء  استنكرت  وقد 
التعسفية التي تتبعها تركيا بحق القائد داعيات 

إلى تصعيد النضال.
إقليم  والفن في  الثقافة  وبينت عضوة حركة 
هللا  عبد  »القائد  بأن  خليل  زيالن  عفرين 
سياسية  وقضيته  أممي،  قائد  هو  أوجالن 

وحقوقية وليست شخصية«.
معه  أجراه  الذي  األخير  االتصال  وحول 
السماح  »تم  زيالن:  قالت  محمد،  شقيقه 
ال  لمدة  هاتفية  مكالمة  بإجراء  القائد  لشقيق 
قطع  تم  بعدها  ومن  دقائق.  خمس  تتجاوز 
القائد  رسائل  وصول  لمنع  وذلك  االتصال 
التركية  الدولة  تحاول  حيث  الشعب.  إلى 
القضية  التقليل من شأن  القائد،  وعبر عزل 

التي يناضل من أجلها القائد. فالقائد آبو يمثل 
إرادة كافة شعوب المنطقة«.

وفي ختام حديثها طالبت عضوة حركة الثقافة 
والفن في إقليم عفرين زيالن خليل المنظمات 
والجهات المعنية بالقيام بواجبها اتجاه الظلم 
الذي يتعرض له القائد آبو. وشددت بأنهم لن 
االطمئنان  لحين  االعتصام  ساحات  يتركوا 

على صحة القائد.

املكاملة الهاتفية ليست كافية

ومن جانبها دعت عضوة حركة الثقافة والفن 
روناهي حنان كافة الشعوب إلى االستمرار 
كافة  على  والتظاهرات  باالعتصامات 
األصعدة إلى حين الحصول على معلومات 
الى  وصوال  آبو  القائد  صحة  حول  مؤكدة 

الدعوى  في  التحقيق  بدأ  األخبارـ  مركز 
ممن  كردي  سياسي   28 بحق  المرفوعة 
ليصبح  كوباني،  قضية  في  كرهائن  اعتقلوا 
في  للمقاضاة  تعرضوا  الذي  السياسيين  عدد 

القضية نفسها 108 سياسياً.
 108 بحق  المرفوعة  القضية  في  البدء  سيتم 
لحزب  المشتركين  الرؤساء  بينهم  من  سياسياً 
الشعوب الديمقراطي )HDP(، فيغان يوكسك 
الـ 26 من  في  ديميرتاش  الدين  داغ وصالح 
المرتقبة،  الجلسة  بدء  وقبل  الجاري؛  نيسان 
التحقيق  بفتح  الـ 22،  الجنائية  المحكمة  بدأت 

مع 28 سياسياً معتقالً في القضية نفسها.
ملف  في  التحقيق  بدأ  الذي  والسياسيون 
اعتقالهم، هم: فيغان يوكسك داغ، صالح الدين 
دميرتاش، آيهان بيلكين، أمينة آينا، آيال آكات 
غوناي  بينيجي،  ابراهيم  أوستون،  بيزه  آتا، 
كوبيالي، آلب آلتن أورس، نظمي غور، علي 
أوركوت، زكي جليك، بولنت بارماكسز، جان 
شنغول،  إسماعيل  أردال،  جيهان  ماميش، 
دليك  يورلماز،  بيرجان  باغجيك،  مسعود 
ياغلي، بروين أودنجو، برفين أوزكو كوسه، 

توغلو،  آيسل  أولبجي،  ياغجي، زينب  عائشة 
صباحت تونجل، كولتن كشاناك، نذير جاكان، 

مريم عادل بيلي.
النيابة  قبل  من  المرفوعة  الدعوى  مذكرة  في 
السياسيين  بحق  أنقرة  في  للجمهورية  العامة 
صفحة،   2530 من  تتألف  التي   ،108 الـ 
يتم توجيه تهم »تقسيم وحدة الدولة والوطن« 
و37 تهمة قتل إلى المعتقلين السياسيين؛ حيث 
يطالب المدعي العام للجمهورية بالسجن مدى 

الحياة للمعتقلين.

قامشلو/ بيريفان خليلـ  أعلنت القيادة العامة 
لقوى األمن الداخلي – شمال وشرق سوريا 
عن ثمار جهودها في نهاية المرحلة األولى 
من حملة اإلنسانية واألمن بعد مرور أقل من 

أسبوع.

أصدرت القيادة العامة لقوى األمن الداخلي ـ 
شمال وشرق سوريا البيان الختامي للمرحلة 
عبر  واألمن  اإلنسانية  حملة  من  األولى 
مؤتمر صحفي انعقد بتاريخ 2 نيسان الجاري 

في مخيم الهول.
الداخلي   األمن  قوى  تعلن  البيان:  في  وجاء 
اإلنسانية  حملة  من  األولى  المرحلة  نهاية 
واألمن في مخيم الهول, التي أطلقتها بمساندة 
حماية  ووحدات  الديمقراطية  سوريا  قوات 
بدأت  والتي  الشعب،  المرأة ووحدات حماية 
في الثامن والعشرين من آذار, بعد بذل جهود 
إلعادة  الجوانب,  كافة  من  كبيرة  وطاقات 
األمن واالستقرار إلى سكان مخيم الهول بعد 

نشاط خاليا داعش النائمة فيه«.
القوى  بذلها  التي  الطاقات  إلى  البيان  ولفت 
المشاركة في الحملة لتجاوز المشكلة الدولية 

»هذه الحملة التي شارك فيها أكثر من 5000 
آالف من قواتنا, حملت على عاتقها الوقوف 
أمام هذه المشكلة الدولية, والتي تفوق طاقاتنا 
أعينها  نصب  قواتنا  ووضعت  وإمكانياتنا, 
اإلنسان  حقوق  واحترام   اإلنساني  الجانب 
الذين  تجاه األطفال  الحملة, وخاصة   ضمن 
يعتبرون جزءاً كبيراً من سكان المخيم, وهم 
اإلرهابي  الفكر  خلف  لالنجرار  معرضون 
نشره  اإلرهابية  داعش  خاليا  تحاول  الذي  

بين صفوف األطفال والمدنيين«.
المبذولة  الجهود  نتاج  عن  البيان  وكشف 
التدابير  كافة  اتخاذ  »بعد  الحملة  هذه  في 
القبض  إلقاء  تم  فقد  الالزمة,  واإلجراءات 
على 125 عنصراً من عناصر خاليا داعش 
الخاليا  عن  مسؤولون  منهم   20 النائمة, 
تم  كما  المخيم،  في  التي حدثت  واالغتياالت 
أثناء حملة  العثور على مستلزمات عسكرية 
التفتيش إضافةً لدارات إلكترونية تستخدم في 

تحضير العبوات الناسفة«.
وأكد البيان أن خطر داعش لم ينته بعد »نؤكد 
القبض  إلقائنا  من  الرغم  على  بأنه  اآلن  لكم 
في  النائمة  الخاليا  عناصر  من  العديد  على 
أن  إال  المسؤولين,  كبار  فيهم  بمن  المخيم، 

وهو  بعد,  ينته  لم  الهول  مخيم  في  الخطر 
وطالما  النحو,  هذا  على  بقي  طالما  مستمر 

الهول  مخيم  بأن  الدولي  المجتمع  يعتبر  لم 
في  المشاركة  وعليه  جدية,  دولية  معضلة 

رعاياها  الدول  لتعيد  المناسبة  الحلول  إيجاد 
من سكان المخيم إلى أراضيها«.

اإلنسانية  حملة  نجاح  على  البيان  وشدد   
آمنةً  بيئةً  َخلََق  عمليتنا  نجاح  »إنَّ  واألمن 
لن  وذلك  الهول,  مخيم  في  استقراراً  وأكثَر 
يدوم طويالً بدون دعم دولي, لقد حان الوقت 
اآلن الغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى حل 

طويل األمد معًا.
فعقلية اإلرهاب والتكفير ما تزال حية مستمرة 
وخاصة تجاه األطفال, الذين تتم سلب براءتهم 
مما يشكل خطراً يهدد العالم أجمع على المدى 

المتوسط والبعيد«.
جميع  إلى  الثناء  بتوجيه  البيان  واختتم 
من  اإلنسانية  تخليص  حملة  في  المشاركين 
القيادة  في  »إننا  المخيم  في  داعش  جرائم 
العامة لقوى األمن الداخلي في شمال وشرق 
قواتنا  بذلتها  التي  الجهود  نثني على  سوريا, 
الديمقراطية, ووحدات حماية  وقوات سوريا 
عملها  على  المرأة,  حماية  ووحدات  الشعب 
األهداف  لتحقيق  واحترافية  مهنية  بكل 

المرجوة من الحملة«.

 قامشلو/ رؤى النايف ـ يضع وقف المرأة 
لتفعيل  األخيرة  اللمسات  في سوريا  الحرة 
الذي  السويس  قناة  في  الثاني  مستوصفه 
مسعى  في  مصغر،  مشفى  بمثابة  سيكون 
للتخفيف من أعباء العالجات التي يعيشها 

أفراد الشعب.

جهود مثمرة لوقف المرأة الحرة في سوريا 
ناجحة  وخطوات  مشاريع  بعدة  تكللت 
أعبائها  وتخفيف  بالمرأة  للنهوض  ومتقدمة 
في جميع اتجاهات الحياة وقطاعاتها، لتصل 
ومنها  القطاعات،  مختلف  إلى  أعمالها 
القطاع الصحي لتضيف بصمتها إليه وتبين 
قدراتها ومتانتها في مختلف قطاعات العمل.

تحت مسمى »آري« افتتح وقف المرأة عدة 
مستوصفات طبية في قامشلو وسري كانيه 

سابقاً وفي قرية تبكي التابعة لمدينة ديرك.
بتكلفة تفوق الـ 50 ألف دوالر أمريكي حتى 
سوريا  في  الحرة  المرأة  وقف  يستعد  اآلن 
الفتتاح مستوصف آخر في حي قناة السويس 

بقامشلو.
الحجر  الوقف  وضع  عام  يقارب  ما  منذ 
األساس لمشروع المستوصف الذي سيضم 

أقساماً عديدة ومهمة تساهم في تخفيف معاناة 
الباهظة  المعاينات  أسعار  من  المواطنين 
أنحاء  كافة  تعيشها  اقتصادية  أزمة  في ظل 
البالد. وفي لقائنا مع مسؤولة مكتب الصحة 
لنا  ذكرت  محمد«  »ملكة  المرأة  وقف  في 
بأن المستوصف سوف يضم أقساماً كثيرة، 
وعيادات  وأطفال  والنسائية  اإلسعاف  منها 
وبولية  وأذنية  عينية  وأقسام  أشعة  تصوير 
للمواطنين  سيقدم  كما  وقلبية،  وداخلية 
المعاينات المجانية باإلضافة إلى تقديم الدواء 

والعالجات بحسب اإلمكانيات المتوفرة.
وأضافت ملكة أنهم بصدد دراسة لفتح قسم 
ليكون  ساعة   24 الـ  مدار  على  اإلسعاف 
الساعة،  مدار  على  المواطنين  خدمة  في 
األخيرة  اللمسات  »نضع  ملكة  واختتمت 
للبناء، والتحضيرات مستمرة، وفي غضون 
أقل من شهرين سيتم تفعيل هذا المستوصف 
الذي يعتبر بمثابة مشفى مصغر ليكون في 
خدمة أفراد الشعب، وإن من أسباب التأخير 
كورونا  جانحة  المشروع  هذا  افتتاح  في 
فترات  في  البالد حظراً  على  فرضت  التي 

مستمرة«.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1398/ لعام 2021 م

على السيد: حبيب األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األربعاء الواقع في 2021/4/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عبدهللا يوسف الناشف، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة    
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /375/ لعام 2021 م

على السيد: محمود البكار بن جمعة الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الكرامة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فاروق الحساوي بن 
محمد، بطلب: تثبيت عقد بيع مركبة   

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1863/ لعام 2021 م

على السيد: محمود العمير بن أحمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/4/14م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: علي الحديد بن عبود، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة      

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1233/ لعام 2021 م

على السيد: محمد خليف العساف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيدة: مريم شعبان العلو، بطلب: 
تفريق 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /879/ لعام 2021

طالب التبليغ: علي المحمد بن إبراهيم       
المطلوب تبليغه: عبد الهادي حميدة بن عبدو          

الدعوى رقم أساس /403/ والمحسومة بالقرار القاضي 
من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء السيارة/

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

القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1877/ لعام 2021 م

على السيد: صبحي العبود بن علي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء الواقع في 2021/4/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: علي الصبر بن حمود ، بطلب: تثبيت بيع 

سيارة        
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1856/ لعام 2021 م

على السيد: ماهر أحمد المطلق الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/4/11م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيدة: ساهر العبد بنت فؤاد، 

بطلب: تفريق      
 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 681 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد ياسين بن نعمان              
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/5م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: خليل كبني بن محمد   

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1076/ لعام 2021 م

على السيد: امين محمد اإلسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/4/11م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيدة: آيات حمد الحسين، بطلب: 
تفريق

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /848/ لعام 2021

طالب التبليغ: شبلي اإلبراهيم بن عبد الرزاق        
المطلوب تبليغه: محمد محمد بن أحمد           

الدعوى رقم أساس / 128 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء السيارة/

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1904/ لعام 2021 م

على السيد: عبد المطلب عيسى كطوز الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/4/14م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: حمد العلو ، بطلب: تثبيت عقد 

سيارة    
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1800/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد الوايس بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: محمد الحمدو بن أحمد، 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة    
 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 697 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: رشيد رشيد بن محمد             

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/12م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبد القادر الحميد بن 

أحمد  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1433/ لعام 2021 م

على السيد: خليل الحاج بن خلف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: خالد الحميد بن محمد، 

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

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /876/ لعام 2021

طالب التبليغ: راكان الكدرو بن جمعة         
المطلوب تبليغه: يوسف أحمد حسن            

الدعوى رقم أساس / 89 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء السيارة/

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1805/ لعام 2021 م

على السيد: صالح عبد ربه الشيخ الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء الواقع في 2021/4/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمود الحسين بن أحمد، بطلب: تثبيت بيع 

سيارة    
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /131/ لعام 2021 م

على السيد: محمد أحمد العبيد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2021/4/6م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيدة: زهرة خلف المردود، بطلب: تفريق 
لعلة الشقاق والضرر     

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1871/ لعام 2021 م

على السيد: يوسف الجاسم بن حسين الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/4/13م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم العكيل بن محمود، 

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

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1564/ لعام 2021 م

على السيد: عمر عبد العزيز بن محمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عمار المشعل، 

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

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /882/ لعام 2021

طالب التبليغ: علي الحمود بن موسى    
المطلوب تبليغه: حسين الخلف بن كربي       

الدعوى رقم أساس / 178 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة 
بما يلي

/تثبيت شراء السيارة/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم 

تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1865/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الرحمن الخيرو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء الواقع في 2021/4/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: صالح الحاج مصطفى، بطلب: تثبيت بيع 

سيارة    
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1861/ لعام 2021 م

على السيدة: فاطمة محمد الدهام الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/4/8م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: صالح خليل الدهام، بطلب: 
تفريق      

 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 691 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته:  حسن العوض بن شريف           
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/12م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبدو علو بن أحمد             

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1803/ لعام 2021 م

على السيد: تركي العبدهللا بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: زهر الدين أحمد الشيخ، 

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

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم/1080/ لعام 2021

على السيد: فادي صبرة بن محي الدين   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين2021/4/5م 
للنظر بالدعوى األساس /1180/ المقامة عليك من قبل: جمعة 

محيميد بن خميس 
بطلب: تثبيت بيع سيارة      

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1862/ لعام 2021 م

على السيد: عرفات سليمان بن خليل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/4/13م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: محمد الفرج بن أحمد، 

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

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1444/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد الموسى بن جاسم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/4/8م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: هال الشويش بنت خالد، 

بطلب: تفريق    
 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 27 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته:  طالل القحيط بن مهدي 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/12م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: خالد الصاري بن عبد 

الكريم          
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1847/ لعام 2021 م

على السيد: أمين المشهور الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: أحمد الشايب، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /879/ لعام 2021

طالب التبليغ: جميل المواس بن حسين      
المطلوب تبليغه: عبد الوهاب مغربي بن أحمد         
الدعوى رقم أساس /261/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء السيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 
الحكم وأن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1901/ لعام 2021 م

على السيد: عبد هللا العبد بن خليف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/4/14م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: محمد العسكر، بطلب: 
تثبيت عقد سيارة    

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /372/ لعام 2021 م

على السيد: علي الكردي ابن محمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الكرامة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أسامة الكتاب بن 

محمد، بطلب: تثبيت عقد بيع مركبة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 27 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: دجلة كردو علي وآسيا نبو 
علي    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 

في الساعة 10 صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/4/7م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى علي نبو 
ورفقاه         

بطلب: توزيع التركة   
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1403/ لعام 2021 م

على السيد: خلف الحاج عيسى بن إبراهيم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/4/12م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد الزمو بن 

رمضان، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /895/ لعام 2021

طالب التبليغ: سليمان سليمان بن محمد 
المطلوب تبليغه: صالح الرمضان بن شعبان     

الدعوى رقم أساس / 44 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء سيارة/

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1880/ لعام 2021 م

على السيد: محمد عطار بن سهيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 2021/4/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: عبد الرحمن حجي، بطلب: 

تثبيت عقد سيارة    
 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 685 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد باسم غنام بن خالد                    
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/12م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مظلوم حجي مسلم بن 

عبد الرزاق   
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 569 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته:  محمد إسماعيل حسون          
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/5م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: إسماعيل محمد 

المحمود            
بطلب: تثبيت بيع    

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 695 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فارس العيسى بن جاسم                   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 
في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/4/12م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى عثمان بن 

محمد  
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1373/ لعام 2021 م

على السيد: محمد الجاسم بن خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/4/12م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيدة: هند المحمد المنال، بطلب: تثبيت زواج
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1231/

رقم القرار وتاريخه /929/   2021/3/23م 
طالب التبليغ: ذابل الموسى بنت حسين      

المطلوب تبليغه: حسن محمد الحمد    
موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب  

خالصة القرار:
تثبيت الزواج بين الجهة المدعية ذابل الموسى بنت حسين   -1
والمدعى عليه حسن محمد الحمد على مقدم المهر200000 مئتي ألف ليرة 
سوريّة، ومؤخر مئتي ألف ليرة سوريّة واعتباره واقعاً بتاريخ 2014/5/16 
2- تثبيت نسب األطفال أماني محمد الحمد بنت حسن تولد 2015/15/13 

محمد نور محمد الحمد بن حسن تولد 2019/2/7 من والدهم حسن محمد الحمد 
ووالدتهم ذابل الموسى بنت حسين 

3- الزام أمين السجل المدني بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه 
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /878/ لعام 2021

طالب التبليغ: أحمد الدلوان بن محمد     
المطلوب تبليغه: محمد جاسم بن جاسم        

الدعوى رقم أساس / 133/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي

/تثبيت زواج/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /880/ لعام 2021

طالب التبليغ: إبراهيم محمد الحمود  
المطلوب تبليغه: محمد جنيدي بن أحمد      

الدعوى رقم أساس / 134 / والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت شراء سيارة/

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

تحقيق حريته الجسدية.
ذكرت روناهي: »أن المكالمة الهاتفية ليست 
نطالب  القائد.  صحة  على  لالطمئنان  كافية 
الجهات المسؤولة عما آلت إليه أوضاع القائد، 
والمنظمات  المحامين  أمام  الطريق  بفتح 
الدولية صاحبة الشأن للقيام بواجباتها حسب 

ما تنص عليه اتفاقياتهم ومواثيقهم«.
وفي ختام حديثها عاهدت عضوة حركة الثقافة 
والفن روناهي حنان بمواصلة االعتصامات 
على  االطمئنان  سبيل  في  جهداً  ندخر  »لن 
عليه  المفروضة  العزلة  وإنهاء  القائد  صحة 

وتحريره من سجن ايمرالي«.
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103 المرأةالرياضة

 االنسحاب من
 اتفاقية إسطنبول
 انتهاك صارخ
لحق المرأة

تركيا،  في  حقوقِها  وملفاُت  المرأة  قضيَّةُ 
النظام  أولويَّاِت  خارَج  ستظلُّ  أنها  يبدو 
الُمسلَّط  العنف  من  الرغم  على  التركي، 
إلى  وصَل  والذي  البالد  في  النساء  على 
تقاريَر  بحسِب  للغاية،  مقلقٍة  مستوياٍت 
أصدَر  أن  بعد  وبخاصٍة  رسميٍَّة،  حقوقيٍَّة 
أياٍم  قبَل  أردوغان  رجب  النظام  رئيُس 
من  تركيا  انسحاب  على  ينصُّ  مرسوماً 
اتفاقية إسطنبول لحماية النساء من العنف.

المجلس  اتفاقيَّةُ  االتفاقيَّةُ؛  هذه  أُبِرَمْت 
ضدَّ  العنف  ومكافحة  لمنع  األوروبي 
يُعَرف  ما  أو  المنزلي  والعنف  المرأة 
في   ،2011 عاَم  إسطنبول«  بـ«اتفاقية 
ُن  تركيا، ووقَّعْت عليها 45 دولةً، وتتضمَّ
واالغتصاِب  العنف،  ضدَّ  تشريعاٍت 

الزوجي، وِختان اإلناث.
سيفتح  االتفاقية،  هذه  من  االنسحاُب 
بحق  يُماَرُس  أكبَر  ُعنٍف  أماَم  الطريَق 
ُض  وستتعرَّ التركي،  المجتمع  في  النساء 

المرأةُ لعنٍف أكبَر. 
االتفاقية  من  االنسحاب  قراَر  أنَّ  رغَم 
القرار،  ضدَّ  منددةٍ  فعٍل  بردوِد  اصطدم 
الداخل  في  النساء  من  اآلالُف  وتدفَّقِت 
التركي والخارج إلى الشوارع والساحات 
وأصواُت  ذلك،  على  احتجاجاً  المدن  في 
النساِء كانت مرتفعةً في شوارع إسطنبول. 
قِبَِل  من  واسٌع  اعتراٌض  إلى  إضافة 
جمعيَّاٍت ونشطاَء في مجال حقوق اإلنسان 
والمرأة. إال أنَّ رئيَس النظام التركّي ُمِصرٌّ 

على موقفه من االتفاقية حتى اآلن.  
األتراك  المسؤولين  تصريحاُت  تكْن  ولم 
التي حاولِت التغطيةَ على انسحاب تركيا 
من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة مقنعةً 
واقعيَّةً  أسباباً  توفِّْر  ولم  الكفاية،  فيه  بما 
في  أنقرةُ  وبدْت  القرار  هذا  لمثل  دفعْت 
العاّمِ  الرأي  أماَم  عليه  تُحَسدُ  ال  وضعٍ 
التركي والعالمي، وكانت هناك ال مباالةٌ 

رسميَّةٌ تجاه اتفاقية حقوق المرأة. 
ورأى بعُض المتزمتين بتركيا أنَّ االتفاقيَّةَ 
الطالق  على  ُع  وتُشّجِ األسرةَ  دُ  تُهدِّ
»للحصول  المثليِّين  قبل  من  وتُستخدَُم 
نِها  على قَبوٍل أوسَع في المجتمع«، لتضمُّ
أساس  على  التمييز  عدم  إلى  إشارةً 
عن  تحدََّث  والبعُض  الجنسي.  الميل 
احترام العادات والتقاليد التي تُعتبَُر ُحجةَ 
من  لالنسحاِب  األولى  بالدرجة  أردوغان 

هذه االتفاقية.
نعْم، االنسحاُب من االتفاقية يعتبُر بمثابة 
تركيا  في  بالمرأة  للتنكيل  أخضَر  ضوٍء 
وتنامي الخوف لدى النساء، وباتِت المرأةُ 
في مهّبِ ريحِ سلطِة رئيس النظام التركي 
هذه  مثل  على  واإلقداُم  أردوغان،  رجب 
ُض حياةَ النساء لخطٍر أكبَر،  الُخْطوةِ يُعّرِ
بالنَّسبِة  كبيرةً  أمٍل  خيبةَ  إلغاؤها  وشكََّل 
أن  يتوقْعَن  ُكنَّ  الالتي  النساء  من  لكثيٍر 
في  مهمٌّ  دوٌر  والشرطة  للقضاء  يكون 

ِه إلى المرأة.  محاربة العنف الُموجَّ
ُمعدَّالت  من  سيزيد  االنسحاب  وقراُر 
المرأةَ  أن  وخاصةً  المرأة،  ضد  العنف 
تركيا،  في  للقتل  يومي  بشكٍل  ُض  تتعرَّ
ويزيد من أشكال العنف المنزلي وجرائم 
قتل النساء التي تُعتبَُر مشكلةً خطيرةً على 

المجتمع. 
تقاريُر حقوقيَّةٌ عديدةٌ أكَّدْت أنَّ النساَء في 
مَن  ويُقدِّ الشرطة  إلى  يذهْبَن  عندما  تركيا 
شكوى ضد شركائهن بعدَ حوادَث عنيفٍة، 
التوفيَق  محاولةً  السلطاُت كوسطاء  تعمُل 
الخطوات  اتخاذ  من  بدالً  الشركاء،  بين 
واإلجراءات القانونية الالزمة ضد الجناة. 
في  غارٌق  اليوَم  التركيُّ  النظاُم  نعم، 
ضدَّ  فالعنُف  والحريات،  الحقوق  ملفاِت 
النساء أصبَح ظاهرةً متجذرةً في المجتمع 
لتركيا،  أردوغان  حكم  ظّلِ  في  التركي 
َمْت لحظر حزب الشعوب  والحملةُ التي نُّظِ
الديمقراطي هي جزٌء من معضالت ملفاِت 
الحقوق والحريات التي يغرُق فيها النظام.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

نساء ديرك: وحدات حماية المرأة ُتقاتل ألجل النساء 
واإلنسانية لتحقيق السالم

»شنكال خنجر بخاصرة األعداء ورهان
 سياسي خاسر لهم«

ديرك/ هيلين علي- بمناسبة الذكرى السنوية 
الثامنة لتأسيس وحدات حماية المرأة 

)YPJ(، هنأت نساء مدينة ديرك الشهيدات 
والشهداء وعضوات حماية المرأة، والنساء 
المناضالت وشعوب الشرق األوسط، وأكدن 

على أن وحدات حماية المرأة قدمن تضحيات 
قيمة ومازلن يقدمن التضحيات في سبيل 

حماية جميع النساء واإلنسانية.
قبل ثمانية أعوام من اآلن، انتشرت صدى 

مقاومة النساء في ثورة شمال وشرق سوريا، 
من خالل وحدات حماية المرأة، في جميع 
أنحاء العالم. المقاومة التي تطورت بريادة 

المرأة وساهمت في تمهيد السبيل لتحقيق حماية 
المرأة وضمان حقوقها، وبالتالي المساهمة في 
حل مشاكل الشرق األوسط من خالل مشروع 

اإلدارة الذاتية الديمقراطية. وفي مواجهة 
هجمات مرتزقة داعش ودولة االحتالل 

التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق 
سوريا، جسدت وحدات الحماية مقاومة كبيرة 

وأصبحت مثاالً لنموذج الحماية والدفاع الذاتي 
للمرأة في العالم أجمع. 

وبهذه المناسبة، هنأ عدد من النساء في مدينة 
ديرك، الشهيدات والشهداء وعضوات حماية 
المرأة والنساء المناضالت وشعوب الشرق 

األوسط، وأكدن بأن وحدات حماية المرأة، كان 
لها الفضل في تحرير المرأة وانخراطها في 

المضمار السياسي والعسكري.
العالم بحاجة إلى قوة مثل وحدات حماية المرأة
وحول ريادة وحدات حماية المرأة في المقاومة 

والنضال بينت المواطنة نزهة عمر: »نبارك 
 ،)YPJ( ذكرى تأسيس وحدات حماية المرأة

على جميع النساء في العالم وبشكل خاص على 
جميع نساء شمال وشرق سوريا والمقاتالت 

اللواتي يناضلن لتحقيق الحرية والعدالة 
والمساواة«.

مضيفةً بأن وحدات حماية المرأة هي جيش 
عالمي خاص بالنساء عملت وناضلت لتحرير 

النساء الموجودات في مناطق شمال وشرق 
سوريا وجميع النساء اللواتي يعانين 

من الظلم واالحتالل.
وأكدت نزهة أن نساء 
العالم بحاجة إلى قوة 

مثل وحدات حماية 
المرأة لتحقيق السالم 

والديمقراطية في 
العالم والمساواة 

بين الجنسين، 
وزادت: »هذا 
األمر سيتحقق 

بيد وحدات 
حماية المرأة«.

تحولت إىل 
قوة ودرع 
للنساء يف 

جميع أرجاء 
املعمورة

ومن جهتها، أشارت شيرين صالح 
إلى أن وحدات حماية المرأة تحولت إلى قوة 
عالمية بعد ثورة شمال وشرق سوريا، حيث 

تحولت إلى قوة ودرع للنساء في جميع أرجاء 
المعمورة، وهذه إحدى انتصاراتهن.

واختتمت شيرين حديثها: »وحدات حماية 

المرأة قدمن تضحيات قيمة ومازلن يقدمن 
التضحيات في سبيل حماية جميع النساء 

واإلنسانية، وشعوب المنطقة من كافة األديان 
والثقافات والهويات المختلفة، حيث تنضم 

اليوم النساء 
من 

جميع 
أنحاء العالم إلى 
صفوفهن، كل منهن بلونها وهويتها ورونقها 

المختلف، وبعضهن استشهدن في المعارك 
ضد المرتزقة، أمثال إيفانا، ليكرين، هيلين 

وتوبراك«.

القوة النسائية الحامية التي 
تدافع ألجل اإلنسانية

وبدروها، باركت بيريفان أحمد، مرور ثمانية 
أعوام من النضال والمقاومة، ذكرى تأسيس 

وحدات حماية المرأة ويوم االنبعاث يوم الرابع 
من نيسان، ميالد القائد األممي عبدهللا أوجالن 

على جميع النساء وشعوب شمال وشرق 
سوريا.

وقالت: »هذه الوحدات تمثل جميع النساء 
هنا، وعلى اعتبار أن ثورة روج آفا 

وشمال وشرق سوريا هي ثورة 
المرأة، فوحدات حماية المرأة كانت 

وال تزال القوة النسائية الحامية التي 
تُقاتل ألجل جميع النساء، وكان 
لهن الفضل في تحرير المرأة 

وانخراطها في المجال السياسي 
والعسكري«.

وفي ختام حديثها شددت بيريفان 
بالقول: »إن نساء شمال وشرق 

سوريا يساندن وحدات حماية المرأة، 
وسيتمكن معاً من تحطيم العزلة على 

قائدهن وتحريره«.
ويذكر بأن وحدات حماية المرأة تأسست 
في الرابع من  نيسان 2013، والمقاومات 

التي أبدتها وتبديها هذه الوحدات جعلتها 
ذات مكانة فعالة ومؤثرة في جبهات القتال، 

هذا يعني أن وحدات حماية المرأة ليست 
قوة دفاعية خاصة بالمرأة فقط، بل تناضل 
بشكل استراتيجي في جميع الساحات دون 
استثناء، وانضمت إليها النساء من جميع 

شعوب المنطقة، وتستمد وحدات حماية المرأة 
شجاعتها من ارتباطها الوثيق بأرضها وشعبها 

وحس المسؤولية في تحريره وحمايته.

روناهي/ غزال العمر- أكدت الرئيسة المشتركة 
آغا  ناحية جل  في  الديمقراطي  االتحاد  لحزب 
بأن شنكال تحررت بسواعد أبنائها وبناتها وال 

يحق ألحد انتهاك أرضهم.
تسعى تركيا جاهدةً لفرض سيطرتها على 

المنطقة والتوسع فيها دون أّي رادعٍ أخالقي 
وإنساني أو حتى دولي، وتستمر بسياستها 

االستعمارية وحلمها المنشود بتتريك المنطقة، 
وإعادة أمجاد اإلمبراطورية العثمانية، لتكون 

اتفاقية هولير آخرها.
وحول االتفاقية بشأن شنكال وأهلها اإليزيدين 

وصفت 
الرئيسة 

المشتركة 
لحزب االتحاد 

الديمقراطي 
في ناحية جل 
آغا بدعة تمو 
اتفاق هولير 

الذي حصل بين حكومة بغداد وحكومة إقليم 
باشور كردستان باالستفزازي والمرفوض لما 
فيه من إجحاف بحق اإليزيديين/ات وما لحق 

بهم من اعتداءات وأضرار نفسية وجسدية 
جسيمة.

»داعش وتركيا مجرما حرب«

كما انتقدت بدعة األعمال الوحشية التي ارتكبت 
عام  »منذ  قالت:  حيث  شنكال،  سكان  بحق 
مرتزقة  يد  على  مستمرة  والمجازر  2014م 

ونهٍب وسفٍك  قتٍل وسلٍب  وأعوانهم من  داعش 
والكبار  الصغار  قتلوا  حيث  األبرياء؛  لدماء 

الشيوخ والنساء وهجروهم من مناطقهم«.
وطفل  امرأة  كل  عّرضت  داعش  بأن  منوهةً 
اختطفتهم  الذين  اإليزيدي  الشعب  من  ورجل 
تحتجز  تزال  وال  والمجازر  االنتهاكات  ألبشع 
وتنتهك  كرهائن  والفتيات  النساء  من  اآلالف 
بعد  سوريا  إلى  وساقتهن  كالعبيد؛  حقوقهن 
آب  من  الثالث  في  شنكال  على  لهجمات  شنها 

أغسطس 2014م.

»جرائم موثقة«

من  جمعت  التي  »المعلومات  بأن  وأوضحت 
قبل المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية توثق 
لقادة  الجنائية  والمسؤولية  النية  على  بالدليل 
وقادتها  ومقاتليها  العسكريين  داعش  متطرفي 
وهذه  تواجدوا،  حيثما  واأليديولوجيين  الدينيين 
النتائج التي تم التوصل إليها مبنية على مقابالت 
وناشطين  ومهربين  دينيين  وقادة  ناجين  مع 
صحفيين،  وكذلك  طبية  وطواقم  ومحامين 
باإلضافة لمراجعة كمية كبيرة من الوثائق التي 
تثبت تورط داعش واألتراك بدماء الشنكاليين«.
كما وناشدت الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد 
كل  وباسم  أجمع  العالم  بدورها  الديمقراطي 
أحرار العالم أن يحافظوا على ثورة شنكال التي 
اشتعلت بسواعد أبنائها وبناتها ويكونوا سنداً لها 

أمام ما تواجهه من تحديات.
الشنكالية  »المرأة  بأّن  تمو  بدعة  واختتمت 
المقاومة  بروح  تتمتع  والكردية خاصةً  عموماً 

ما  وهذا  القمع،  أشكال  كل  وترفض  والثورة 
يثير مخاوف األتراك ويدفعهم النتهاك حقوقها 

والنيل من إرادتها«.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أن  يُذكر 
والحكومة العراقية تركا اإليزيديين في شنكال 
يواجهون مرتزقة داعش الذين استباحوا أرضه 
العودة  اليوم  وأهله عام 2014، وهم يحاوالن 
حيث  الشنكاليين،  دون رضا  أخرى  مرة  إليها 
وحكومة  بغداد  في  االتحادية  الحكومة  أعلنت 
األول  تشرين  من  التاسع  في  كردستان  إقليم 
2020، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة شنكال، 
شنكال  أهالي  رأي  االعتبار  بعين  األخذ  دون 
واالنتهاكات  المجازر  ألبشع  تعرضوا  الذين 

على يد داعش، إثر تخاذل قوات الحكومتين.

واستخدمت الحكومتان شتى الوسائل من تهديد 
إعطاء  إلى  إضافةً  شنكال،  باحتالل  مستمر 
قوات أسايش شنكال مهلة حتى األول من نيسان 
الديمقراطي  الحزب  إلى  األمور  زمام  لتسليم 

الكردستاني وحكومة العراق.
إيزيديو شنكال أعلنوا موقفهم من هذا القرار من 
شنكال  في  الذاتية  اإلدارة  أصدرته  بيان  خالل 
مؤخراً بأنهم لن يقبلوا بعودة شنكال إلى ما قبل 

عام 2014.
إيزيديو روج آفا وّحدوا موقفهم، وأّكدوا رفضهم 
االتحادية  والحكومة  اإلقليم  سلطات  عودة 
الحتالل  جديد  مخطط  »هذا  وقالوا  العراقية 

شنكال وتشتيت اإليزيديين في العالم«.

الرياضة النسوّية: بين تصّلب 
العادات وإرادة المرأة بمنبج

وفي  يُذكر،  دعم  بدون  ـ  محمد  جوان   / قامشلو 
الكلمات لن تستطيع ترجمتها  ظروف صعبة جداً، 
أبداً، زهور الخابور حصدَن لقب الدوري السوري 
2020ـ2021،  لموسم  للسيدات  القدم  لكرة 

وبسجٍل خاٍل من الهزائم، وبأداء يصل للعالمية.
لماذا نسميها معجزة؟ نادي خاض مرحلتي الذهاب 
واإلياب بدون أيّة خسارة، ناهيك في أقل من شهر 
واحد لعبَن سيدات الخابور سبع مباريات، فتحملت 
الفني واإلداري كل هذا الضغط  الالعبات والكادر 
بسيطة  استعدادات  ظل  وفي  المباريات،  أثناء 
صادفها الحظر الكلي الذي ُطبِّق في شمال وشرق 
الرياضية  النشاطات  وتوقفت  عام2020،  سوريا 
للتوقف في  فيها لثالث مرات، والنادي كان ُمجبراً 
هذا غير عدم خوض  المران،  األوقات عن  بعض 
بين  وما  التحضيرات  أثناء  تجريبية  مباريات 

استراحة مرحلتي الذهاب واإلياب.
ورغم كل ما ذُِكر استطاعت سيدات الخابور انتزاع 
اللقب من سيدات حمص اللواتي كنَّ جاهزات أكثر، 
ولكن بفضل الروح القتالية العالية في ميدان الملعب 
السوري  الدوري  بلقب  الخابور  سيدات  توجَن 
لكرة القدم للسيدات بنسخته الثانية لموسم 2020 ـ 
2021، وخطفَن اللقب من جاراتهن سيدات عامودا 
لموسم  األولى  النسخة  في  اللقب  حققن  اللواتي 
2019ـ2020، بينما كنَّ سيدات عامودا في المركز 

الرابع هذا الموسم.
وال  السوري  العربي  االتحاد  من  قُدم  كبير  دعم  ال 
إدارة نادي الخابور التي لم تستطيع تقديم المطلوب 
وال الجهات المعنيّة بشؤون المرأة في شمال وشرق 
االتحاد  بينما  الخابور،  سيدات  مع  وقفنا  وسوريا 
الرياضي بإقليم الجزيرة قدّم المالعب وكل اآلمال 
معلقة بدعم النادي في المرحلة القادمة، فاالتحاد يقيم 
دوريات رسمية للسيدات منذ عام 2017وهذا األمر 
ساعد في تطوير الكرة النسائية، أما إدارات األندية  
جيبها  من  تصرف  األوقات  من  الكثير  في  فهيا 
الشخصي الستمرار نواديها لكرة القدم للسيدات في 

إقليم الجزيرة.

املباراة الختامّية
وبالتحديد  دمشق،  إلى  جمعيها  األنظار  توجهت 
مع  الخابور  سيدات  تقابلَن  حيث  الجالء  لملعب 
فقط  يلزمهن  الخابور  سيدات  حمص،  سيدات 
حمص  سيدات  بينما  اللقب،  لنيل  الفوز  أو  التعادل 
حصراً يلزمهن الفوز، ففي جعبة الخابور 35 نقطة 
وحمص 34 نقطة، ولكن سيدات الخابور لم يلعبن 
للتعادل، ففي الدقيقة 36 من عمر الشوط األول ومن 

ضربة حرة مباشرة نفذتها النجمة آية محمد ذهبت 
وأعلنت عن  سيدات حمص،  شباك  وعانقت  بأناقة 
أحداث  انتهت  وبه  الخابور  لسيدات  األول  الهدف 

الشوط األول.
في الشوط الثاني بقية األفضلية لسيدات الخابور مع 
الدقيقة  في  ولكن  لسيدات حمص،  مرتدات خطيرة 
محمد  آية  المتألقة  جديد  من  المباراة  عمر  من   89
استغلت هفوة دفاعية وانفردت بحارسة مرمى نادي 
لناديها  الثاني  الهدف  وسجلت  وراوغتها  حمص 
ولتأكد بأن اللقب خابوري ال محالة، ليُصفّر الحكم 
بالمباراة  الخابور  سيدات  فوز  عن  ويعلن  بعدها 
وإحرازهن للقب دوري السيدات لكرة القدم لموسم 
2020 ـ 2021، بينما أحرزت العبة الخابور »آية 
محمد« لقب هدافة الدوري برصيد 18هدفاً و«آلين 
حارسة  أفضل  لقب  نالت  الخابور  حارسة  علي« 
خيزران«  »سيدرا  والالعبة  الدوري،  في  مرمى 
العبة نادي جرمانا حصدت جائزة أفضل العبة في 

البطولة.
ومباشرةً أجرينا اتصال مع مدرب سيدات الخابور 
صحيفة  شكر  الذي  »رشو«  آلبار  دليل  الكابتن 
روناهي على مواكبة نشاطات البعثة لحظة بلحظة 
من  وكل  الالعبات  ألهالي  باللقب  الفوز  وأهدى 
ساند النادي، وأهدى الفوز بشكٍل خاص إلى أمهات 

الشهداء.
صرحت  فقد  أحمد  فريال  النجمة  كوباني  ابنة  أما 
الملعب  في  واحد  قلب  »كنا  روناهي:  لصحيفتنا 
ولَِعبنا بانتظام وطبقنا الخطط الموضوعة لنا بشكٍل 
الملعب،  في  القتالية  بروحنا  اللقب  وحققنا  جيد، 
فترة  طوال  شجعونا  الذين  ألهالينا  اللقب  وأهدي 

الدوري«
الالزم،  الدعم  بتقديم  المعنية  الجهات  وناشدت 
وأكدت بأنهن حققن اللقب بقليل من الدعم فكيف لو 

كان اإلمكانيات متوفرة من كافة النواحي.
اإلدارية منور مراد أوضحت عن أسباب إحرازهن 
لدى  والحماس  والتصميم  اإلرادة  وقالت:  للقب 
هذا  مصدر  واإلداري  الفني  والكادرين  الالعبات 
خالل  الكبيرين  واإلرهاق  التعب  ولقينا  اإلنجاز، 
قلة اإلمكانيات، ولكن رغم  مرحلة اإلياب في ظل 
الفوز  والتصميم على  قتالية  لنا روح  ذلك كان  كل 

ونيل اللقب.

نجمة تتجه نحو العاملّية
آية محمد كانت الظاهرة الكروية الفريدة من نوعها 
في موسم 2020ـ2021، وأذهلت الجميع بأهدافها 

بطالت صنعَن المعجزات.. سيدات الخابور 
تنحني لكنَّ الهامات والكلمات

منبج/ آزاد كردي ـ تشهد مدينة منبج وريفها 
النسوية  لأللعاب  غير عادي  األيام حراكاً  هذه 
بعد أن قام االتحاد الرياضي في منبج وريفها 
وهي  النسويّة،  األلعاب  لجنة  بتفعيل  مؤخراً 

خطوة تأتي في الطريق الصحيح.
تحاول لجنة األلعاب النسوية بعد تشكلها في هذه 
التائهة وسط  اآلونة أن تعيد للرياضة البوصلة 
العديد من التحديات والعقبات انطالقاً من تفعيل 
االجتماعي.  بالتسلط  مروراً  المختلفة  األلعاب 
روناهي«  صحيفتنا«  التقت  المزيد،  ولمعرفة 
االتحاد  في  النسوية  األلعاب  لجنة  بإدارية 

الرياضي ميديا محمود.

تفعيل لجنة األلعاب النسويّة

المرأة  ممارسة  على  االجتماعية  القيود  وحول 
الخطوات  »أولى  ميديا:  تقول  للرياضة، 
منبج  مدينة  في  النسوية  األلعاب  بتفعيل  بدأت 
العديد  وجود  رغم  مختلفة  وبأعمار  وريفها 
يألف  لم  مجتمع  في  سيما  ال  الصعوبات  من 
االزدراء  بعين  إليها  وينظر  النسوية  الرياضة 

واالرتياب«. 
وتشير إلى أن: »العادات والتقاليد تعد سبباً في 
تحريم المرأة ممارسة الرياضة وارتداء بيجامة 
الكاميرات،  أمام عدسة  أو  المأل  أمام  الرياضة 
النسوية  للرياضة  يكون  أن  دون  ذلك  وحال 
مبدأ  تحت  التام  بالشلل  أصيبت  بل  حراك  أي 

العيب«.
أوالً  قام  الرياضي  »االتحاد  أن:  إلى  وتبيّن 
إزاء  الرياضات  تجاه  التوعوي  بالجانب 
وبناء  القوة  تمنحها  التي  بالرياضة  التعريف 
تحتاجها  أمور  وهي  بالنفس  والثقة  الشخصية 
المرأة في حياتها على المستوى الشخصي، كما 
اللواتي  الرياضيات  أهالي  بزيارة  جهداً  نبذل 
أهمية  لهن  بشرح  الرياضة  بممارسة  يرغبن 
وآلية  المجتمعات وعلى طريقة  بتقدم  الرياضة 

عمل لجنة األلعاب النسوية«.
في  النسوية  األلعاب  لجنة  إدارية  واختتمت 
االتحاد الرياضي ميديا محمود بالقول: »ستشهد 
الفترة المقبلة انبثاق وتفعيل عدد من الرياضات 

األصعب  العمل  شك  وال  والفردية،  الجماعية 
فكرياً  التدريب  عبر  العقبات  تذليل  سيكون 

واالستمتاع باللحظات الجميلة«.
وبهذا الصدد، التقت صحيفتنا« روناهي« بعدد 
من الالعبات اللواتي انضممن مؤخراً إلى لجنة 
لإلقبال  هدفهن  على  لالطالع  النسوية  األلعاب 

على الرياضة وطموحهن في المستقبل. 

طموح يف نشأة منتخب

»أنجذب  خليل:  سيدرا  الالعبة  تقول  بدايةً، 
للرياضة بشكل غير عادي خاصةً لكرة السلة، 
المدرسة  في  الرياضة  ممارسة  علّي  وُعِرض 
إرادي،  بشكل  قبولي  عن  أتواَن  لم  لكنني 
رغم  السلة  كرة  رياضة  أعشق  إني  مشيرة:« 
للغاية«. مختتمةً:« أرجو من  أنها شاقة  تكهني 
للمضي  زميالتي  يدعم  أن  الرياضي  االتحاد 

قُدماً لنشأة منتخب لرياضة كرة السلة«.
تفعيل وصقل المهارات

إن  »ال  إبراهيم:  آية  الالعبة  تضيف  بدورها، 
هناك  وبالتالي  اإلنسان  لجسم  مفيدة  الرياضة 
»أعشق  الفتة:  والصحة،  الرياضة  بين  عالقة 
زميالتي  من  وثمانية  أنا  خاصةً  الطائرة  كرة 
نقوم بالتدريب حالياً وهو ما يشعرني بالسعادة«. 
دعم  الرياضي  االتحاد  على  »ينبغي  مختتمة: 
ولباس  ومعدّات  مدرب  من  المجموعة  هذه 

رياضي حتى يتسنى لنا تقديم نتائج إيجابية«.

أفقي

عامودي
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إعداد/ مركز االخباركلمات متقاطعة

الكلداني يُصادف األول من  السرياني  للشعب اآلشوري  1- عيد قومي 
نيسان – طريق . 

2-  اسم رواية للروائي فالديمير ناباكوف – تعال بالكردي . 
3- رذيلة و فسق – نوع من الفاكهة .

4- صحيفة سياسية ثقافية عامة تأسست سنة 2011 تصدر في قامشلو 
– حرفان متشابهان .

5- متأسف .
6- بمعنى عالمات – حافظ بعناية . 

7- الشيء الذي يجري معنا بدون إرادتنا – أعلى نقطة في الجبل .
8- معركة ذي ..... – تتالطم في البحار والمحيطات مفردها .

9- االسم الثاني لموّحد إيطاليا الحديثة .

1- من شعراء العصر األموي اسمه همام بن غالب بن صعصعة اشتهر بالهجاء . 
آب   15 بتاريخ  الدواعش  يد  على  لمذبحة  تعرضت  إيزيدية  قرية    -2

2014 – بمعنى أستطيع معكوسة . 
3- يضيف ألوان إلى الرسم – تركتور .

4-  عاصمة ألبانيا – سقاية .
5-  اثنان باإلنكليزية معكوسة – جهاز اتصال . 

6-  اسم علم مؤنث معكوسة – اسم موصول .
7-  بمعنى أملس وناعم . 

8-  جنرال ألماني لقبه ثعلب الصحراء – اسم علم مذكر . 
9- عاصمة إقليم كاتالونيا . 

وتميزها في المستطيل األخضر، ال وبل كان لها 
الدور الكبير في نيل ناديها اللقب، بحيث نالت لقب 
األغلى  ولعلى  هدفاً،   18 برصيد  الدوري  هدافة 
الختامية  المباراة  في  هدفيها  كان  أهدافها  بين  ما 
كان عبر ضربة حرة  األول  مع سيدات حمص، 
مدح فيه اآلالف على شبكات التواصل االجتماعي 
حارسة  وراوغت  دفاعي  خطأ  استغلت  والثاني 

مرمى حمص وأسكنتها الشباك.
آية لها مستقبل واعد في سماء كرة القدم المحلية، 
سجلت  الصغير  العمر  بهذا  العالمية  نحو  وتتجه 
سوبر هاتريك في مرمى الوحدة بمرحلة اإلياب، 
وهي فتاة كردية من مواليد 2006 بدأت مع نادي 
قامشلو الُمرّخص من قبل االتحاد الرياضي بإقليم 
نادي  مع  وأحرزت   ،2016 عام  في  الجزيرة 
 2018 ـ   2017 لعامي  الدوري  ألقاب  قامشلو 
والكأس عامي 2018ـ 2019، في إقليم الجزيرة، 
التي  الناشئات  بلقب أفضل العبة ببطولة  وفازت 
نادي  مع  وأحرزت   2020 عام  بدمشق  أقيمت 
عام  وشاركت  البطولة،  بنفس  اللقب  الخابور 
ببطولة  للناشئات  السوري  المنتخب  2019مع 
المركز  معهن  وأحرزت  األردن  في  آسيا  غرب 
عامودا  نادي  مع  وأحرزت  البطولة،  في  الثالث 
بطولة دوري سوريا بنسخته األولى لموسم 2019 
ـ 2020، وها هي تكرر اإلنجاز وتحقق اللقب مع 
سيدات الخابور وتحصل على لقب هدافة الدوري 
برصيد 18 هدفاً وأشارت لصحيفتنا روناهي بأنها 
تهدي اإلنجاز لعائلتها ولشعب روج آفا، وفرحتها 
ال توصف بنيل اللقب والفوز بلقب هدافة الدوري 

السوري للسيدات.
وإداري  فني  كادر  من  مؤلفة  مقاومة  مجموعة 
في  اإلنجاز  وحققوا  الصعوبات  كافة  تحملوا 
نسميهن  بأن  يستحقَن  فهن  الالعبات  أما  الختام، 
استثناء،  بدون  جميعهن  السوريّة  الكرة  نجمات 
اإلمكانيات  وقلة  الدعم  نقص  سوياً  قاومن  ألنهن 
ولم يساندهن إال القليل، وتغاضت الجهات المعنية 
ولم  لهن  في شمال وشرق سوريا  المرأة  بشؤون 
توفر  بينما  ومعنوي،  مادي  ال  دعم  أي  تمنحهن 
السوري،  الدوري  في  لهن  يتوفر  لم  ما  لغيرهن 
حققن  والتحدي  واإلصرار  بالعزيمة  ولكنهن 
المعجزة واإلنجاز ودّونت أسماءهن في التاريخ، 
للسيدات  القدم  لكرة  السوري  الدوري  لقب  ونلن 
برصيد 38 نقطة، وجاءت سيدات حمص خلفهن 
بالمركز الثاني برصيد 34 نقطة وسيدات جرمانا 
رابعاً  عامودا  وسيدات  نقطة   31 برصيد  ثالثاً 

برصيد30 نقطة.
انسحبت  بينما  نوادي،  الدوري تسعة  وشارك في 
اإلياب،  مرحلة  يلعبَن  ولم  حماة  شرطة  سيدات 
عام  من  األول  تشرين  بشهر  بدأ  الدوري  وكان 
2020، وللعلم سيدات الخابور جل الالعبات هنَّ 
لموسمي  الجزيرة  إقليم  بطالت  قامشلو  نادي  من 
2018ـ  لمرتين  والكأس   ،2018 ـ   2017
نادي  من  ونجمات  لالعبات  باإلضافة   ،2019

فدنك والعبات من مناطق سوريّة أخرى.
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نوروز وأكيتو، 
مقاومة الهوية 
وانبعاث الحياة..

اخلصيب  والهالل  ميزبوتاميا  منطقة 
التاريخي،  وامليراث  بالثقافات  غنية  منطقة 
وديني  وثقافي  فكري  موروث  هو  الغنى  هذا 
في  تواجدت  التي  األصيلة  الشعوب  لكل 
كرد،  من  السنني،  آالف  منذ  املنطقة  هذه 
وشيشان  أرمن  كلدان،  آشور،  سريان  عرب، 
وغيرهم. تعتبر املناسبات القومية والدينية 
النتاج  أصالة  عن  تعّبر  التي  املناسبات  من 
إحياء  هو  ذلك  وتوارث  والديني  الثقافي 
تعرضت  التي  والهوية  لالنتماء  حقيقي 
لإلبادة واإلنكار، فقد ساد في العقود املاضية 
التعامل التعسفي مع هذه املناسبات سواًء 
عيد النوروز الذي يرمز إلى املقاومة ومقارعة 
االستبداد واحلفاظ على الهوية والوجود أمام 
األخرى  املناسبات  أو  التصفية  مخططات 
الهوية  على  مباشرة  دالالت  ذات  كانت  التي 
وسوريا  املنطقة  في  للشعوب  واالنتماء 

كانت جزءاً منها.

من بني تلك املناسبات التي يتم إحياؤها اآلن 
بها ضمن شعب  االحتفال  يتم  أن كان  بعد 
اآلن بفعل تكاتف ووحدة  معني فقط وحتّول 
الشعوب إلى عيد حتتفل به كل االنتماءات؛ 
من  األول  يصادف  الذي  »اآلكيتو«  عيد  هو 
أبريل من كل عام، عيد رأس السنة البابلية- 
به  يحتفل  الذي  الديني  العيد  اآلشورية، 
املتواجدون  والكلدان،  والسريان  اآلشوريون 
في سوريا والعراق ومناطق نهر الفرات، حيث 
لكل  فخر  موضع  وبات  الدينية  حدوده  جتاوز 
املناسبات  في  التشارك  مبدأ  من  الشعوب 
شعبنا  مكونات  بني  ما  والثقافة  والعادات 
التجسيد  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  في 

احلقيقي بشكل أقوى ملعنى هذا العيد.

التي عرفتها  األعياد  أقدم  أحد  »آكيتو«، هو 
استخدمه  حيث  اإلنسانية،  احلضارة 
والكلدان  واآلشوريون  والعموريون  األكاديون 
والبابليون والسريان في سوريا والعراق، قبل 
امليالد وال يزال ُمستخَدماً كتقومي في العراق 

وسوريا.

املناسبات  كل  وكذلك  املناسبة  هذه  إحياء 
األخرى بحرية وفرح للمكونات والشعوب في 
شمال وشرق سوريا مت بفعل وحدة الشعوب 
التي  احملاوالت  بوجه  الوقوف  على  وإصرارها 
هذه  جمعت  التي  احلضارة  تشويه  أرادت 
إلى جنب،  جنباً  فيها معاً  وعاشوا  املكونات 
األمة الدميقراطية املشروع الذي جنح في إبعاد 
الشعوب  هذه  بني  ما  املصطنعة  اخلالفات 
وحقق وحدتهم ضمن تعددهم واختالفاتهم 
بعضهم  ملناسبات  اجلميع  ومشاركة 
التي  احلضارة  تلك  إلى  الروح  يعيد  البعض 
هو  ما  منها  كثيرة  مبسميات  تشويهها  مت 
أو نسب  التاريخ بشكل خاطئ،  في  مسرود 
عند  احلال  كما  مصدرها  خالف  إلى  األمور 
للكرد  واالنتماء  الهوية  تاريخ  عن  احلديث 

وللسريان واألرمن وغيرهم.  

ضد  التاريخ  في  متت  التي  اإلبادة  محاوالت 
أرادت  التي  القوى  يد  على  برمتها  الشعوب 
إلغاء لون وهوية وثقافة هذه الشعوب اليوم 
في  والتشارك  الوحدة  بروح  إفشالها  يتم 
شمال وشرق سوريا. وما محاوالت اإلبادة من 
التي كانت قبل مئة  الغايات  جديد إال لذات 

عام وحتى أكثر من مئة عام.

موروث  سوريا  وشرق  شمال  في  لدينا  اليوم 
أجدادنا  بناها  التي  احلضارة  نتاج  من  عريق 
وسبيل احلفاظ على ذلك يكمن في اإلصرار 
على  والعمل  بيننا  فيما  الشراكة  على 
بعضنا  حول  االلتفاف  وزيادة  وحدتنا  تعميق 
البعض، والتمسك بإحياء مناسباتنا وأعيادنا 
واالحتفال بها ألنها من الدالئل القوية التي 
األصيل  التاريخي  وانتماؤنا  هويتنا  على  تدل 
كنا  كما  اليوم  معاً  نتشارك  كشعوب  ألننا 
والتداخل  والعادات  واجلغرافيا  الثقافة  في 
جانب  هو  معاً  العيش  حيث  اليوم  املوجود، 
الشراكة  هذه  تؤكد  التي  اجلوانب  من 
واجلانب األكبر الذي يؤكد شراكتنا هو حجم 
بهدف  جميعاً  علينا  والهجوم  التهديد 
دالئل  وأيضاً  وإنهاء وجودنا  والتصفية  اإلبادة 
وحدتنا  في  قوتنا  بقوة،  واضحة  اليوم  ذلك 
ووجودنا  هويتنا  عن  ودفاعنا  وشراكتنا 

وإحياؤنا لثقافتنا.

فواصل

آلدار خليل

 ميالد القائد ربيع متجدد
وعطاء بال حدود

كاوا العصر الحديث

وتسعمائة  ألف  عام  من  نيسان  من  الرابع 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  ولد  وأربعني  وتسعة 
ضد  مجددة  بثورة  قام  الذي  النور  رجل  ولد 
العرقية  واإلبادة  واإلقصاء  واالضطهاد  الظلم 
أزال  جديد  نوروز  القائد  ميالد  كان  والثقافية، 
بقوة نوره ظلماء الظلم والكراهية وبدد غيوم 

االستبداد.

زاويتنا  متابعي  والسادة  السيدات  أيها  اليوم 
في فضاءات فلك فكر  قليالً  الكرام سنحلق 
القائد والفيلسوف واملفكر الذي درس احلقوق 
في  وتعمق  ونقد  وحلل  السياسية  والعلوم 
املفكرين  من  سبقه  ممن  الكثيرين  فلسفة 
أهداها  عظيمة  فلسفة  نتاج  لنا  ليعطي 
نهج  كان  وعمل  وذكر  فكر  جميعها،  لألمم 
املفكر األسير عبد اهلل اوجالن ، منذ طفولته 
كانت  القادة،  خصائص  لديه  تظهر  كانت 
لديه نزعة جتميع األطفال حيث كان يصطاد 
من  أصدقاءه  معه  ويأخذ  العصافير  بعض 
يأكلوا  لكي  اجلبل  إلى  بهم  ويتوجه  األطفال 
)الذي  عنه  يقولون  القرية  أهل  وكان  معاً، 
قُطِع حبله( وهذا يعني أنه يستطيع االبتعاد 
النظام  على  ويتمرد  التقليدية  العالقات  عن 
لقد  صغره.  منذ  مختلفاً  كان  فقد  القائم، 
احلني،  ذلك  منذ  باجلبل  التعلق  لديه  تنامى 
في  به  يشعر  كان  الذي  االنزعاج  أن  حيث 
في  )املشاجرات  املتناقض  الوسط  ذلك 
العائلية  العالقات  نظام  املشادات،  القرية، 
على  متمرداً  فكان  اجلبل،  إلى  دفعه  اخلاطئ( 
ذلك النظام في تلك الظروف، ال ميكن لطفل 
بينما  العائلة،  على  االعتماد  دون  يتطور  أن 
هذا  كان  مواجهته،  في  العائلة  وضع  أوجالن 
املؤدي لساحة  الطريق  أن يسلك  السبب في 
وفرض  كبير  إصرارٌ  البداية،  كانت  هنا  احلرية، 
وطفل  تقليدي  عائلة  نظام  في  خاطئة  أمور 
يتناول ذلك بشكوك عميقة ويرى بعض األمل 
في اجلبل. ولكن هذه الشخصية الفذة أرقت 
والديكتاتوريني  والفاشيني  الطغاة  مضاجع 
ليبدؤوا جتهيز مخططهم حملاولة القضاء على 
انتشر سيدمر عروشهم  إذا  الذي  الفكر  هذا 
ويقضي على طغيانهم ويعيد احلقوق ألهلها، 
َّب  در  1998 عام  حتى  األحداث  توالت  لذك 
خاللها القائد أكثر من عشرين ألف كادر، وفي 
البرملان  من  أعضاء  زار   ،1998 عام  منتصف 
الدعوة  له  ووجَّهوا  اوجالن  القائد  اليوناني 
مع  اتفاق  إلى  للتوصل  اليونان  إلى  للحضور 
َّها كانت مؤامرة  أن بعد  تبنيَّ فيما  وقد  تركيا، 
زت  َّرة ضد القائد، كانت تركيا قد جهَّ دولية مدب
العالقات  تتأزم  ال  ولكي  سوريا  في  للحرب 
َّر القائد اخلروج من سوريا. انتهى ذلك  أكثر قر
وجدت  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  بأسر  اخلروج 
تركيا في أسر القائد فرصة لها للقيام بزيادة 
على  القضاء  محاولًة  العسكرية  حمالتها 
تبنيَّ  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  وفي  الثورة، 
كما  أوجالن  بالقائد  الشعب  ارتباط  مدى 
تبينت قدرة ذلك التنظيم الذي أنشأه القائد 
على الصمود، كانت تركيا تقول: كل الثورات 
مقتل  بعد  االنهيار  نهايتها  كانت  الكردية 
أسر  بعد  َّهم  أن ظنوا  لذلك  قادتها،  أسر  أو 
مدى  لهم  أُثبت  ولكن  الثورة  ستنهار  القائد 

اعتقادهم اخلاطئ. 

الثالثني من نيسان 1999 بدأت محاكمة  في 
أصدرت   1999 عام  حزيران   29 وفي  القائد، 
القائد.  على  باإلعدام  احلكم  التركية  الدولة 
تغييرات  وإحداث  جديدة  مبرحلة  القائد  بدأ 
الكفيلة  األطروحات  من  بعدد  متثلت  مهمة 
وفي  القضايا،  من  للعديد  احللول  بإيجاد 
املرحلة ما بني 2003و2005 طرح القائد أوجالن 
منه  دعوة  في  الدميقراطية  االمة  مفهوم 
مختلف  بني  والسالم  املشترك  التعايش  إلى 

القوميات واإلثنيات.

القائد  سيرة  من  السابقة  الفترات  طيلة 
للسالم  يده  مبد  يقوم  كان  اوجالن  اهلل  عبد 
القضايا  حلل  منوذجاً  سجنه  فترة  خالل  وقدَّم 
يقدم  سجنه  رغم  يزال  وال  املعاشة  واألزمات 
أكادميية  إلى  اميرالي  سجن  محوالً  الكثير 
يد  ميد  احلديث  العصر  كاوا  يزال  وال  فكرية، 
املشترك،  والعيش  بالسالم  وينادي  السالم 
عن  يبحث  من  لكل  منارة  القائد  وسيبقى 

احلقيقة وحكاية وطن. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

مخيم الهول.. معضلة تنتظر الحل

ماهية األمن السيبراني..!؟

الوحدة الكردّية ودورها في مستقبل سوريا

نارين:  PYNKمستعدة للحوار وبانتظار
 ENKS لالستئناف  

الكاتب/ خوشيد ديل

ثمة إجماع على أن الوضع في مخيم الهول شرق 
سوريا بات أشبه بقنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه 

الجميع في أي وقت.
ففيه يقطن أكثر من ستين ألف شخص من ستين 
جنسية، معظمهم من عناصر داعش وعائالتهم، 
بينهم أكثر من ثالثين ألف طفل، وهؤالء يشكلون 
معتقدات  يتلقون  زالوا  ما  ألنهم  األخطر؛  الفئة 
المعروفين  داعش  عناصر  خالل  من  التنظيم 
بالحسبة، ولعل التعبير األخطر عن الظاهرة، ما 
هؤالء  من  العشرات  به  واجه  ما  الجميع  شهده 
الخطيب  روال  الحدث  العربية  موفدة  األطفال 
التي زارت المخيم قبل فترة بشعارات من نوع 
)أنت مرتدة – أنت كافرة – ودولة اإلسالم باقية( 
وسط أعمال قتل واغتيال وحرق للخيم وهروب 
لعناصر داعش من المخيم إلى مناطق في سوريا 
أو حتى إلى العراق وتركيا عبر شبكات مرتبطة 

بخاليا داعش.
على  صحراوية  منطقة  في  يقع  الذي  المخيم 

 1991 عام  بني  السورية-العراقية  الحدود 
الحكومة  مع  بالتعاون  المتحدة  األمم  بإشراف 
العراقيين  الالجئين  مئات  الستقبال  السورية 
 2003 عام  وفي  األولى،  الخليج  حرب  خالل 
تحول المخيم إلى محطة لعشرات آالف الالجئين 
الذين هربوا من العراق أو طردوا  الفلسطينيين 
منه عقب الغزو األمريكي للعراق، وقد شاهدت 
بعيني خالل مهمة صحفية للمخيم عام 2005 ما 
قاسية  من ظروف  الالجئون  هؤالء  يعانيه  كان 
في مناخ صحراوي، وانعدام للخدمات، ونقص 
إلى أن تم  المواد األساسية من غذاء ودواء  في 
ترحيل الالجئين الفلسطينيين من المخيم إلى دول 
أوروبية وكندا، حيث أغلق المخيم عام 2010، 
داعش  ويسيطر  السورية  األزمة  تندلع  أن  قبل 
التي  قسد  قوات  عليه  تسيطر  أن  وقبل  عليه، 
الزور  دير  الباغوز شرقي  تحرير  حولته عقب 
إلى أكبر مكان لتجمع عناصر داعش، إلى درجة 
مدينة  أصبح  بأنه  المخيم  وصف  البعض  أن 

داعشية وأكاديمية لجيله الجديد.
تتلخص مشكلة مخيم الهول بقضيتين أساسيتين:

فرغم  المخيم،  على  السيطرة  صعوبة  األولى: 
السنوات  خالل  قسد  بذلتها  التي  الجهود  كل 
ثغرات  ثمة  أن  الواضح  من  أنه  إال  الماضية 
كبيرة موجودة، سواء لجهة عدم كفاية عناصر 
الحراسة، أو كيفية مواجهة الفكر المتطرف في 
المخيم  في  المقيمين  عالقة  تعقيدات  أو  المخيم، 
الحمالت  أثرت  الخارج، كما  بخاليا داعش في 
تأمين  في  قسد  قدرات  على  التركية  العسكرية 
كبير  قسم  إرسال  إلى  قسد  تضطر  إذ  المخيم؛ 

من عناصرها إلى جبهات القتال مع تركيا على 
عثور  الفتاً  كان  حيث  المخيم،  تأمين  حساب 
)مستمرة  األخيرة  حملتهم  خالل  قسد  عناصر 
وخنادق  أنفاق  على  المخيم  لضبط  اآلن(  إلى 
ومعدات، في مؤشر إلى خطورة الوضع هناك، 
وإمكانية تفجره وتحوله إلى نزاع مسلح، خاصة 
في ظل األفكار المتطرفة التي يعتقدها عناصر 

التنظيم ووجود أكثر من عشرة آالف داعشي.
في  مواطنون  لها  التي  الدول  رفض  الثانية: 
المناشدات  فرغم  استقبالهم،  داعش  صفوف 
شرق  شمال  في  الذاتية  واإلدارة  لقسد  العديدة 
الدول  سوريا وحتى من اإلدارة األمريكية لهذه 
الدول  هذه  أن  إال  العناصر،  هؤالء  الستقبال 
ترفض استقبالهم حتى اآلن، بل سارعت بعض 
الجنسية  نزع  منها  إجراءات،  اتخاذ  إلى  الدول 
بلدانهم،  إلى  إعادتهم  أمام  الطريق  لقطع  عنهم 
وفي أحسن األحوال توافق على استعادة بعض 
األطفال من دون أمهاتهم، وهو ما جعل للقضية 
أبعاداً أمنية وسياسية وقانونية وأخالقية متداخلة، 
كيفية  من  الدول  هذه  مواقف  تباين  في  انعكس 
التعامل مع عشرات اآلالف من عناصر داعش 
أو  الهول  مخيم  في  سواء  قسد،  لدى  المعتقلين 

غيره من المخيمات في شمال شرق سوريا.
على  قسد  عملت  الصعب،  الواقع  هذا  أمام 
مع  اتفقت  الداخل  مستوى  فعلى  مستويين، 
قرابة  عن  اإلفراج  على  عربية  عشائر  وجهاء 
السوريين  داعش  عناصر  من  آالف  ثالثة  نحو 
بهدف  ربما  القتل،  أعمال  في  المتورطين  غير 
هذه  ود  ولكسب  عنها  األعباء  من  التخفيف 

الخارج  مستوى  وعلى  واستيعابها،  العشائر 
طالبت قسد مراراً بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة 
في  أو  الخارج  في  سواء  العناصر،  هؤالء 
هذه  أن  إال  سيطرتها،  تحت  الواقعة  المناطق 
الدعوة تواجه مشكالت كثيرة، فإلى جانب عدم 
تجاوب الدول األجنبية معها، ثمة جوانب قانونية 
قسد،  سيطرة  مناطق  في  إلقامتها  متوفرة  غير 
بقسد  دولي  اعتراف  أي  وجود  عدم  أهمها  لعل 
تحت  الواقعة  المناطق  أن  عن  فضالً  سياسياً، 
سيطرتها هي في النهاية جزء من سوريا؛ إذ إن 
في  المحكمة  هذه  مثل  إجراء رسمي إلقامة  أي 
مناطق قسد سيشكل اعترافاً قانونياً وسياسياً بها، 
وهو ما لن تقبل به الحكومة السورية التي تريد 

مثل هذا الدور لها، وترى أنه من حقها وحدها.
أن  الواضح  من  المعقدة،  المعطيات  هذه  أمام 
للتفاقم وللمزيد من  الهول مرشحة  مشكلة مخيم 
المقبلة  المرحلة  في  المتاح  وربما  المخاطر، 
إن  إذ  جديد؛  جوانتانامو  إلى  المخيم  تحويل  هو 
وأمني  مالي  بدعم  تحظى  قد  الفكرة  هذه  مثل 
التي  األوروبية  سيما  وال  األجنبية،  الدول  من 
تصر على عدم استقبالها مواطنيها من داعش، 
ثم  ومن  والمعطيات،  الظروف  تتغير  أن  وإلى 
تنفجر  أال  يضمن  أحد  ال  والحلول،  الخيارات 
القنبلة الموقوتة في مخيم الهول في وجه الجميع، 
خاصة أن إمكانات قسد تبقى محدودة في مواجهة 

خطر داعش وخالياه السرية وذئابه الفردية.

 دجوار أحمد آغا

الذي  والمذهل  الهائل  والتطور  للتقدم  نتيجة 
حدث في علم التكنولوجيا, واإلقبال الكبير على 
استخدام هذه التكنولوجيا في الكثير من مفاصل 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة 
الجديدة  األجيال  بعد ظهور  والعسكرية, خاصة 
والتي  الذكية وغيرها  والهواتف  الحواسيب  من 
اليومية  الحياة  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أصبحت 
لإلنسان, مما أدى إلى اختراقات كثيرة وسرقات 
فادحة  خسائر  في  تسببت  إلكترونية  وجرائم 
للدول والشركات والمنظمات وحتى األفراد. لذا 
كان ال بد من إنشاء وتأسيس نظام أمني لحماية 
واالحتيال  النصب  عمليات  من  الجهات  هذه 
والسرقة وحتى التخريب الممنهج. من هنا ظهر 
مصطلح »األمن السيبراني«. دعونا نتعرف في 
على  النشوء  حديث  المصطلح  هذا  على  البدء 

مستوى العالم.
 - المتحكم  وتعني  يوناني  السيبراني  كلمة  أصل 
تُستخدم العبارة للشخص الذي يُدير دفة السفينة، 
لعالم  للعلن  الظهور  بفضل  وتعود  الربان-  أي 
 1894 وينر  روبرت  األمريكي  الرياضيات 
التحكم  »علم  منشئ  يُعتبر  الذي   1964  –
األب  أصبح  بحيث  الصناعي«،  والذكاء  اآللي 
مؤلفه  خالل  من  للسيبرانية  المؤسس  الروحي 
الشهير)التحكم والتواصل عند الحيوان واإلنسان 
واآللة(. مع انطالق ثورة المعلوماتية في العصر 
والعشرين,  الواحد  القرن  في  وخاصة  الحديث 
ال  الذي  السيبراني  المجال  استعمال  تزايد  ومع 
الوطنية،  السيادة  وال  الدولة  وال  الحدود  يعرف 
مما شكل تهديداً جدياً وتحدياً أمنياً خطيراً للمجتمع 
الدولي حتى وصل األمر ببعض الباحثين في هذا 
للحروب  الخامسة  الساحة  اعتباره  إلى  المجال 

بعد البر والبحر والجو والفضاء.

هذه التحديات والتهديدات الخطرة للغاية فرضت 
إليقاف  سبيل  عن  البحث  الدولي  المجتمع  على 
غير  والدخول  والقرصنة  اإللكترونية  الهجمات 
الدول  لشبكات وحواسيب وأجهزة  به  المصرح 
إلى  دعا  ما  وهو  أيضاً،  واألفراد  والمنظمات 
السيبراني.  األمني  النظام  هذا  وإنشاء  تأسيس 
عبارة  هو  السيبراني  األمن  فإن  آخر  بمعنى 
من  جملة  اتخاذ  على  يعتمد  أمني  نظام  عن 
اإلجراءات التي تعمل على إيقاف هذه الهجمات 
أو الحد منها.   وفي التقرير الصادر عن االتحاد 
اإلصالح  اتجاهات  حول  لالتصاالت  الدولي 
ُعّرف   2011-2010 لعام  االتصاالت  في 
األمن السيبراني بأنه: »مجموعة من المهمات، 
أمنية  وإجراءات  وسياسات  وسائل  تجميع  مثل 
المخاطر،  إلدارة  ومقاربات  توجيهية  ومبادئ 
يمكن  وتقنيات  فضلى  وممارسات  وتدريبات 
وموجودات  السيبرانية  البيئة  لحماية  استخدامها 

المؤسسات والمستخدمين«.
كما قدمت وزارة الدفاع األمريكية »البنتاغون« 
السيبراني،  األمن  لمصطلح  دقيقاً  تعريفاً 
فاعتبرته: ›‹جميع اإلجراءات التنظيمية الالزمة 
لضمان حماية المعلومات بجميع أشكالها المادية 
الهجمات،  الجرائم:  مختلف  من  واإللكترونية، 

التخريب، التجسس، الحوادث«.
األمَن  أن  األوروبي  اإلعالُن  اعتبر  حين  في 
المعلوماتي  النظام  »قدرة  يعني:  السيبراني 
التي تستهدف  على مقاومة محاوالت االختراق 

البيانات«.
على الصعيد العملي وعلى أرض الواقع, ارتبط 
أساسيتين،  بنقطتين  السيبراني  األمن  ظهور 
هما: أوالً: ظهور أجهزة الحاسوب في منتصف 
لمعالجة وحفظ  الماضي  القرن  الخمسينيات من 
تُعالج  بيانات  عبر  )ديجيتال(  رقمياً  المعلومات 
 .)CPU( عن طريق وحدة المعالجة المركزية

أي  العنكبوتية،  الشبكة  ظهور  بعد  وثانياً: 
حياة  في  عمالقة  ثورة  أحدثت  التي  اإلنترنت، 
كقرية  األرضية  الكرة  أضحت  بحيث  البشر 
بعضهم  مع  التواصل  لسكانها  يمكن  صغيرة 
البعض وهم في منازلهم أو حتى في أعمالهم أو 

على الطرقات.   
يذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد 
بأن هناك ثالث جهات  ناي  األمريكية جوزيف 
واألمن  والقرصنة  الهجمات  بعملية  تتحكم 

السيبراني بشكل عام، وهي:

على  كبيرة  إمكانية  لديها  التي  الدول   -1  
التحتية  البنية  وتطوير  سيبرانية  هجمات  تنفيذ 
فالدولة  حدودها.  داخل  السلطات  وممارسة 
العالم  هذا  في  بامتياز  المحوري  الفاعل  هي 
االفتراضي لما لها من مكانة على أساس التفوق 
التكنولوجي والمؤهالت التي ترشحها لتبني هذه 

المكانة.
2- الجهات الخارجة عن نظام الدولة:

السيبرانية ألغراض  القوة  الجهات تستخدم  هذه 
هجومية باألساس، إال أن قدرتهم على تنفيذ أي 
هجوم سيبراني فعال تتطلب مشاركة ومساعدة 
تكنولوجيا  وتمتلك  متقدمة  استخباراتية  أجهزة 
حديثة، لكن بإمكانهم اختراق المواقع اإللكترونية 
الجهات  الدفاعية. ومن هذه  واستهداف األنظمة 

نذكر على سبيل المثال:
بعض  تمتلك  الجنسيات:  متعددة  الشركات   -
قدرة  تفوق  للقوة  موارد  المعلومات  شركات 
رسمية  صفة  سوى  تنقصها  وال  الدول،  بعض 
على  حكراً  زالت  ما  التي  القوة  تمارس  لكي 
و   Google مثل:  شركات  فخوادم  الدول، 
Facebook و Microsoft، تسمح لها بامتالك 
قواعد البيانات العمالقة التي من خاللها تستكشف 
وتستغل األسواق، وتؤثر في اقتصاديات الدول 

وفي ثقافة المجتمعات وتوجهاتها.
تُعد  والتي  اإلرهابية:  والمنظمات  الجماعات   -
من أبرز الجهات الدولية الفاعلة في هذا المجال 
حيث   2001 ايلول   11 أحداث  بعد  خاصة 
التجنيد  عمليات  في  السيبراني  المجال  تستخدم 
والمتطوعين،  األموال  والدعاية وجمع  والتعبئة 
األهداف  حول  المعلومات  جمع  تحاول  كما 
العسكرية، وكيفية التعامل مع األسلحة وتدريب 
المجندين الُجدد عن بعد, كما يقوم به اآلن تنظيم 
داعش اإلرهابي وكذلك منظمة الذئاب الرمادية 

التركية الفاشية.  
المجال  بفضل  الفرد  أصبح  األفراد:   -3
السيبراني فاعالً ومؤثراً في األحداث والعالقات 
األسترالي  ظاهرة  النماذج  أبرز  ومن  الدولية، 
ويكيليكس  منظمة  صاحب  أسانج  جوليان 
ماليين  نشر  في  نجح  الذي   »Wikileaks«
وقنصلياتها،  األمريكية  لإلدارة  السرية  الوثائق 
الواليات  بين  ديبلوماسية  مشاكل  خلق  مما 

المتحدة األمريكية وحلفائها.
بالنسبة ألبعاد األمن السيبراني فإنه يطال جميع 

والعسكرية  والسياسية  االقتصادية  المسائل 
االجراءات  أهم  ومن  واإلنسانية.  واالجتماعية 
في  الوقوع  لتجنب  اتخاذها  علينا  يجب  التي 
واختراق  المعلومات  وسحب  القرصنة  مصيدة 

أجهزتنا وحواسبنا وهواتفنا النقالة هي ما يلي:
- التأكد من الروابط المرسلة وعدم النقر عليها 

بدون معرفة مرسلها.
- تطبيق إجراءات أمان قوية، أي أن تكون لديك 
لعدم  إضافي  أمني  وإجراء  قوية  مرور  كلمة 

القدرة على اختراق حسابك. 
- تجنب الرسائل المرسلة عبر البريد اإللكتروني 
رسائل  كونها  لك,  معروفين  غير  مرسلين  من 

تصيد احتيالية. 
- استخدام البصمة الرقمية الخاصة بك. 

في  ثغرة  أية  اكتشاف  لدى  التحديثات  متابعة   -
مجال األمن واألمان. 

الخاصة  الشبكات  طريق  عن  االتصال   -
المعروفة لديك وهو ما يُسمى باالتصال اآلمن.

- تأمين هاتفك النقال وعدم االتصال تلقائياً بأي 
شبكة واي في أو عبر البلوتوث.

اجتماعية  مجموعة  أو  أي شيء  االبتعاد عن   -
وعدم االنتساب إليها دون معرفة مؤسسيها.

بياناتك  من  احتياطية  نسخة  لديك  ليكن  دائماً   -
تحتفظ بها على قرص خارجي محمي. 

- كن على ثقة دائماً بأنك لست محصناً وال تدخل 
مواقع غير معروفة وغير آمنة. 

يُعتبر  السيبراني  األمن  أن  القول  يمكننا  ختاماً 
للشعوب  القومي  األمن  أبعاد  ضمن  جديداً  بُعداً 
حٍد  على  األفراد  وحتى  والدول  والمجتمعات 
سواء، وقد أحدث تغييرات جوهرية في مفاهيم 
والتهديد،  والقوة  كالصراع  الدولية،  العالقات 
من  االنتقال  الدولي  المجتمع  على  فرض  حيث 
التعقيد  افتراضي في غاية  إلى عالم  عالم مادي 
والتشابك. وبالتالي أصبح مفهوم األمن السيبراني 
اليوم، خاصة في ظل  ضرورة حتمية في عالم 
الرقمي  بالجانب  الدولية  التعامالت  ارتباط كافة 
الدول  على  يحتم  الذي  األمر  والتكنولوجي، 
ومؤثرة  فعالة  وآليات  وسائل  إيجاد  ضرورة 
التي  السيبرانية  والتهديدات  المخاطر  لمواجهة 
وتستهدف  والدقة  والغموض  بالسرعة  تتميز 
المجتمعات  حياة  في  األساسية  البيانات  قواعد 

والشعوب.

شمال  شعوب  تزال  ال  الدرباسية-  روناهي/ 
المبادرات  جميع  من  ُمستبعدة  سوريا  وشرق 
السوريّة,  لألزمة  حل  إيجاد  بُغية  طُِرحت  التي 
بدءاً من مؤتمر جنيف بجوالته المختلفة وصوالً 

إلى اللجنة التي ُشِكلت لصياغة دستور جديد.
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  استبعاد  كان  وقد 
إحدى أهم األسباب التي كانت تُفضي إلى فشل 
المتشدد  األسلوب  عن  فضالً  االجتماعات,  تلك 
الذي يبديه ُكالً من النظام والمعارضة على حٍد 

سواء.
تلبيةً  كان  االستبعاد  هذا  أن  من  وبالرغم 
في  رئيسي  دور  تلعب  التي  التركيّة  للرغبات 
أخرى  أسباب  هناك  أن  إال  االجتماعات  تلك 
تلك  مثل  في  الشعوب  هذه  دون مشاركة  حالت 

االجتماعات       
                   

الرشط األسايس غري متوفر

لكي تكون شعوب شمال وشرق سوريا ذات تأثير 
على  يجب  السوريّة,  األزمة  مستقبل  في  فعال 
يجدوا  أن  الكرد-  -وخصوصاً  السياسية  قواها 
صيغاً إلنهاء حالة االنقسام بينهم والوصول إلى 
يفرضوا  لكي  الكردي  والصف  الموقف  وحدة 
السورية  السياسية  الساحة  على  وبقوة  انفسهم 
ولضمان عدم عودة ممارسات الظلم واالضطهاد 

التي عانوا منها على مدار عقود مضت.
إلى  الرامية  المبادرات  كثرت  السياق  هذا  وفي 
الكردي مثل اجتماعات هولير 1  وحدة الصف 
تمخض  والتي  ودهوك2,  ودهوك1  وهولير2 
والمرجعية  العليا  الكردية  الهيئة  من  كالً  عنها 

بمواقف  للخروج  تسعى  كانت  والتي  الكردية 
موحدة يمكن البناء عليها للمستقبل.

القائد  أطلقها  الخصوص  بهذا  األخيرة  المبادرة 
العام لقوات سورية الديمقراطية, مظلوم عبدي,  
قبل حوالي العام, حيث دعت  إلى إطالق حوار 
بين أحزاب الوحدة الوطنية )pynk( من جهة, 
جهة  من   )enks( الكردي  الوطني  والمجلس 
لهذه  العديدة  الجوالت  من  وبالرغم  أخرى, 
االجتماعات إلى أنها ال تزال تراوح مكانها دون 
الشعب  يستنكره  الذي  األمر  ملحوظ,  تقدم  أي 
االحتكام  إلى  الكردية  األطراف  داعياً  الكردي 
الحزبية  المصالح  عن  بعيداً  الكرد  لمصالح 

الضيقة.

وحدة الصف مطلب جامهريي

الشعب  موقف  لبيان  وسعياً  ذلك  إطار  وفي   
الكردي بخصوص هذه االجتماعات للرأي العام, 
استطلعت صحيفتنا »روناهي« آراء شريحة من 

أهالي ناحية الدرباسية في هذا الخصوص.
وفي البداية قال علي أحمد من الدرباسية: »منذ 
أن وعينا على هذه الدنيا وبين األحزاب الكردية 
هذه  سبب  نعلم  ال  اآلن،  حتى  سياسية  خالفات 
الخالفات حيث أن جميع األطراف تدّعي العمل 
من أجل مصالح الشعب الكردي وجميعها تنادي 

باسم كردستان فعلى ماذا الخالف ال نعلم؟!«.
مطلب  هي  الكردي  الصف  وحدة  بأن  مضيفاً 
أحزابنا  وزاد: »ولكن  حقوقه،  لينال  كردي  كل 
السياسية ال تزال تصم األذان عن هذه المطالب, 

وكأنها تعيش في واٍد والشعب في واٍد آخر«.

التدّخالت الخارجية تحول دون تحقيق الوحدة
هذا  في  أمين  ريزان  المواطن  بيّن  بدوره 
من  انطلقوا  ما  إذا  الكرد  »إن  الخصوص: 
الوحدة  موضوع  فإن  صرفة  كرديّة  مصلحة 
سيتم خالل مدة قصيرة إال أن بعض األطراف 
مرتهنة بأطراف خارجية وعملياً تتحرك حسب 
كردية  وحدة  عن  الحديث  فإن  لذلك  أوامرها، 
ولكي  واقعي,  غير  حديث  هو  سلسة  بطريقة 
من  بد  ال  المنشودة,  الكردية  الوحدة  إلى  نصل 
فك ارتباط البعض عن الخارج ألن هذا ما أثبتته 

الجوالت الماضية من المفاوضات«.
المشاحنات اإلعالميّة تصب الزيت على النار

كما اعتبر سيامند شيخو، أحد أبناء الدرباسية، أن 
المشاحنات اإلعالمية بين الطرفين المتحاورين 
»في  قال:  حيث  الكردي  الشعب  أعداء  تخدم 
بفارغ  الكردي  الشعب  فيه  ينتظر  الذي  الوقت 
السياسية،  قواه  بين  جدية  وحدة  تحقيق  الصبر 
نرى بأن األعالم يلعب دوراً سلبياً يخدم االتجاه 
المعاكس التجاه مصالح الشعب الكردي، حيث 
والتهم  والتصريحات  اإلعالمية  المشاحنات  أن 
الفعل،  وردود  الفعل  من  نوعاً  تخلق  المتبادلة 
التهم  ُملقياً  بموقفه،  الطرفين  من  ُكالً  ليتمسك 
التخوين  سياسات  وتبدأ  اآلخر،  الطرف  على 
هذه  من  خاسر  أحد  وال  المعاكس،  والتخوين 
المشاحنات سوى الشعب الذي يتوق إلى تحقيق 

حلم الوحدة«. 

يجب انتهاز الفرصة التاريخّية

من جانبه تحدث لنا السياسي الكردي، حميد معو، 

الدرباسية،  في  الكرد  المستقلين  رابطة  عضو 
قائال: »المرحلة التي نمر بها هي مرحلة حرجة 
الحرص  من  الكافي  بالقدر  نكن  لم  وإذا  جداً، 
والشعب  سيلومنا  التاريخ  فإن  والمسؤولية 
لذلك  السياسي،  العمل  ساحات  خارج  سيلفظنا 
بد من اإلسراع في تحقيق خطوات ملموسة  ال 
بارقة  تكون  لكي  الكردي،  الصف  باتجاه وحدة 

أمل بالنسبة للشعب وإال فقد يفوتنا القطار«.
مضيفاً: »على الرغم من أننا كرابطة المستقلين 
مع  ألنه  المحادثات  هذه  في  نشارك  لم  الكرد، 
أننا نحث األخوة في  تتم دعوتنا، إال  لم  األسف 
الطرفين على السعي لعدم إضاعة هذه الفرصة 
التاريخية التي لن يكون تكرارها باألمر السهل«.
بأن  نأمل  »كنا  بالقول:  حديثه  اختتم  معو 
نالحظ تقدماً ملموساً في الجوالت الماضية من 
المباحثات، إلى أن هذا األمر لم يتم مع األسف 

وذلك ألسباب عديدة لم يعد يجهلها أحد«.

تيار  رئيسة  أكدت  ابراهيم-  قامشلو/إيفا 
متيني  نارين  سوريا  في  الكردي  المستقبل 
يصبح  عندما  ستبدأ  الكرديّة  المفاوضات  بأن 
الكردي«  الوطني  »المجلس  اآلخر  الطرف 
مشاوراته  من  االنتهاء  بعد  وذلك  جاهزاً، 

وإبداء موقفه بشفافية.

العديد من المبادرات أُطلقت بهدف تحقيق وحدة 
الصف الكردي، لكنها لم تلَق النجاح، لكن بعد 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  إطالق 
مظلوم عبدي المبادرة األخيرة، كان لها صدًى 
ونجحت  الكرديّة،  القوى  مختلف  بين  كبيراً 
في المرحلتين األولى والثانية، إال أنها متوقفة 

حالياً.
لقاءات لِكال الطرفين على ِحدة

لقاًء  صحيفتنا  أجرت  الموضوع  هذا  حول 
سوريا  في  الكردي  المستقبل  تيار  رئيسة  مع 
توقف  عن  حدثتنا  البداية  وفي  متيني،  نارين 
المفاوضات الكردية بسبب المتغيرات السياسية 
على الساحة السوريّة والكردية، والمتغيرات في 
تحضيرات  »عدة  وقالت:  األمريكيّة،  السياسة 
الجديد  األمريكي  السفير  عودة  بعد  بها  قمنا 
المجلس  بين  ما  الكردية  الحوارات  الستئناف 
الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي  الوطني 
الكردية، ونتج عنها لقاًء مع ِكال الطرفين على 
حدة، وكأحزاب الوحدة الوطنية الكردية أبدينا 
استعدادنا لمواصلة الحوار دون شروط مسبقة، 
وهذه  االتجاه،  هذا  في  بالعمل  جديّون  ونحن 
سياسة استراتيجية بالنسبة لنا لتوحيد الصفوف 
أوالً  شعبنا  يُرضي  نهائي  التفاق  والوصول 

واألطراف السياسية جميعاً بشكٍل عام«.
وعن النقاط التي توقفت عندها الحوارات الكردية 
تحدثت نارين قائلة: »سبب التوقف هو تحجج 
الكردي«  الوطني  »المجلس  اآلخر  الطرف 
ببعض األمور التي ال تخص برنامج الحوار، 
وخلق حالة من الالمباالة وعدم االهتمام بسير 
حسابات  بسبب  والمماطلة،  والتهرب  الحوار 
الوعود  بعض  مثالً  تكون  قد  لديهم،  خاصة 

الكاذبة التي صّرح بها شخصيات من االئتالف 
السوري تخص وضع المناطق الكردية المحتلة 
من قبل المحتل التركي ومرتزقتها، ويبدو أن 
هكذا وعود شكلت لديهم بعض الشعور بالقوة 

وعدم الحاجة الستكمال الحوار«.
الطرفين  قِبل  من  ظهرت  عديدة  تصريحات 
تلك  تأثير  وعن  مناسبة،  غير  أوقات  في 
التصريحات تقول نارين، إن هذه التصريحات 
لم تؤثر على مسار الحوار، وتضيف: »عندما 
وننطلق  للمسؤولية  ومتحملين  جديين  نكون 
وحدته،  وصون  وحقوقه  شعبنا  مصلحة  من 
القضية هو األهم وعدم  يبقى جوهر  أن  يجب 
طائل  ال  وحجج  تصريحات  وراء  االنجرار 
منها وعدم التهويل اإلعالمي ألن هناك مسألة 

تاريخية ال يمكن التخلي عنها«.

هدفنا مصلحة الشعب

مسؤولياتنا  أمام  الوقوف  »علينا  وأضافت: 
انطالقاً من مصلحة شعبنا في تحقيق تطلعاته 
إنهاء  على  والعمل  مكتسباته،  على  والحفاظ 

مشاكله وتحرير كافة مناطقه المحتلة«.
بخصوص التصريح األخير للقائد العام لقوات 
إلى  للعودة  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
محسومة  البيشمركة  مسألة  وأن  المفاوضات، 
مسبقاً ويجب أن تُحل وفق إطار اتفاقية دهوك، 

مظلوم  القائد  به  ما صّرح  »إن  نارين:  أكدت 
ونحُن  متوافق وقريب جدًا من رؤيتنا،  عبدي 
الحوار  إلى  للعودة  استعدادنا  أبدينا  جهتنا  من 
بأسرع وقت ممكن وما نسعى إليه رؤية موحدة 
أما  الكردية،  الوطنية  الوحدة  أحزاب  تمثل 
يخص  أمر  فهي  والعسكرية  األمنية  المسائل 
قوات سوريا الديمقراطية والوحدات المنضوية 
وقانوني،  منطقي  األمر  وهذا  سقفها  تحت 
أمر  ألنه  األول،  اليوم  ُمنذ  فيه  رأينا  وأبدينا 

مشجع وسيسرع في مجريات الحوار«.
ستبدأ  المفاوضات  أن  إلى  نارين  وأشارت 
عندما يصبح الطرف اآلخر جاهزاً، واالنتهاء 
وعدم  بشفافية  موقفه  وإبداء  مشاوراته  من 
تُستكمل  بأن  تمنت  ببعضها، كما  األمور  خلط 
والكرة  بانتظارهم  »نحُن  بنجاح:  الحوارات 

بملعبهم، وهذا ما يعلمه كل من يرعى الحوار 
سوريا  قوات  أو  الدولي  التحالف  سواء 

الديمقراطية«.
في  الكردي  المستقبل  تيار  رئيسة  واختتمت 
سوريا نارين متيني حديثها قائلةً: »إن الحركة 
الكردية في روج آفا  بحاجة ماسة إلى توحيد 
استراتيجية  لرسم  الكردي  والموقف  الصف 
موحدة  قومية  رؤية  وصياغة  مشتركة  كردية 
مواجهة ومجابهة  وذلك ألجل  غداً،  قبل  اليوم 
اعداء الكرد والدفاع عن األرض والعرض من 
السياسيّة  المجاالت   كافة  النواحي، وفي  كافة 
والعسكريّة واالجتماعيّة والقانونيّة واإلعالميّة  
هذا  في  الكردي  والوجود  الحق  إحقاق  ألجل 

الجزء من كردستان«.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

 تل مبطوح
الشرقي

تتميز اجلزيرة بغناها باملواقع واملعالم األثرية 
وهو ما يجعل منها قبلة لعلماء اآلثار, ولم 
حني  بيكوريال  اإليطالي  الباحث  يخطئ 

وصف آثارها بأنها أغنى من بترولها.

من املواقع املميزة فيها, موقع تل مبطوح 
الشرقي الواقع ضمن مناطق حوض اخلابور 
على الضفة اليسرى لوادي عقربة, بالقرب 

من جبل عبد العزيز )جبل كزوان(.

املواقع  من  الشرقي  مبطوح  تل  يعتبر 
األلف  خالل  الرافدية  سوريا  ضمن  املهمة 
مبوقع  لتمتعه  وذلك  امليالد  قبل  الثالث 
للمواصالت  عقدة  منه  جعل  استراتيجي 

التجارية في مناطق الشرق القدمي.

الشكل  دائري  تل  من  املوقع  يتكون 
واخلارجي  540م  الداخلي  )أكروبول( قطره 
املنخفضة  املدينة  مع  ويشكل  830م 
مساحة تقدر بـ 69 هكتار, يرتفع التل عن 

السهل احمليط به 16م.

-1986 عامي  بني  أمريكية  بعثة  قامت 
أثرية  فرانك هول مبسوحات  2001 برئاسة 
بعثة  بدأت   2001 عام  ومنذ  للموقع, 
سورية بإدارة أنطوان سليمان أولى عمليات 

التنقيب في املوقع. 

معمارية  بقايا  عن  التنقيبات  كشفت 
وعن  محصن  معماري  نظام  ذات  متعددة 
تاريخية  مراحل  إلى  تعود  منوعة  لقى 
مختلفة بدءاً بعصر فجر السالالت الباكرة 
مروراً بالبرونز الوسيط ووصوالً إلى الفترات 

البيزنطية واإلسالمية.

إلى  املوقع  في  االستيطان  بدايات  تعود 
الثالث  األلف  وبدايات  الرابع  األلف  أواخر 
قبل امليالد, وتوسعت املستوطنة مع مرور 
مبساحة  مدينة  حجم  إلى  لتصل  الزمن 
إجمالية تقدر بـ 69 هكتار خالل منتصف 

األلف الثالث قبل امليالد.

من  الفترة  هذه  خالل  املدينة  تكونت 
سبع  تخللهما  وخارجي،  داخلي  سورين، 
املدينة  سور  من  أجزاء  على  عثر  بوابات, 
ببرجني  مدعماً  اللنب  من  املبني  الداخلي 

متقابلني مبنيني على أساسات حجرية. 

وجدت داخل هذه األسوار منشأة معمارية 
الغرف  من  مجموعة  ضمت  ضخمة 
جانب  إلى  اخلارجية   والباحات  واملمرات 
من  مؤلفاً  كان  إداري  مبنى  على  احتوائها 
أحيطت  الباحات,  وبعض  الغرف  من  عدد 
ومرتفعة  طويلة  جدران  املنشأة  بهذه 
إلى  مترين.  إلى  جدرانها  سماكة  وصلت 
املدينة  ضمن  وجدت  املنشأة  هذه  جانب 
السكنية  األحياء  من  أخرى  مجموعة 
طليت  اللنب  من  صغيرة  غرف  هيئة  على 
بأقنية  مزود  بعضها  باجلص،  جدرانها 
الباحات  ببعض  ومحاط  الصحي  للصرف 
والكلس,  باحلجارة  املرصوفة  األرضية  ذات 
البعص  بعضها  عن  املنازل  هذه  فصلت 
بشوارع واستعملت بعض غرفها كورشات 

للعمل.

األول  معبدين,  على  أيضاً  املوقع  في  عثر 
له شكل مستطيل مبني على أساسات 
حجرية ضخمة مؤلفة من صالة ومدخل 
الشمال  الضلع  على  مصطبة  وجود  مع 
للمعبد من الداخل واخلارج, أما الثاني فقد 
كان له شكل مربع وكان أيضاً مبنياً على 
أساسات حجرية ومؤلفاً من صالة ومدخل 

مع مصطبة من الداخل واخلارج.

كما كشف أيضاً عن مجموعة من القبور 
واملدافن إلى جانب الكشف عن مجموعة 
من التنانير داخل األبنية السكنية, كذلك 
كشف عن مجموعة من األواني الفخارية 
وعن  واجلرار  والطاسات  كالكؤوس 
كاخلناجر  البرونزية  األدوات  من  مجموعة 
والفؤوس والدبابيس باإلضافة إلى الكشف 
عن مجموعة من األختام وطبعات األختام 
من  ونسائية  حيوانية  ودمى  االسطوانية 
الطني املشوي وعربات طينية ودواليب خرز 

من الطني.

استوطنت املدينة كذلك خالل فترة البرونز 
واإلسالمية  البيزنطية  والفترات  الوسيط 

كما تؤكد اللقى األثرية املكتشفة.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

ميزان المشافي الخاصة في قامشلو يتأرجح بين 
الغالء واإلهمال وال ضوابط من المعنيين

قامشلو/ سمر عثمان ـ تتأرجح حاجة المريض 
في  واإلهمال  الغالء  بين  الصحة  ميزان  في 
المشافي الخاصة بقامشلو، لتكون آهاته مناشدة 
تستدعي وضع ضوابط أو إيجاد البديل من قبل 

المعنيين.. فهل سنشهد اهتماماً أكثر بحاله؟!

 في ظل التدهور االقتصادي الناجم عن الحرب 
إضافة  سنوات  عشر  منذ  سوريا  في  الدائرة 
الدوالر  أمام  السورية  الليرة  قيمة  انخفاض  إلى 
المواطنين  احتياجات  تقتصر  ال  األمريكي 
والشراب  الطعام  وتأمين  منزل،  استئجار  على 
والمواصالت، فهناك احتياجات طارئة قد تكلف 
مبالغ ضخمة لم تكن ضمن حسابات ميزانياتهم 
العمليات  االحتياجات  تلك  من  الشهرية، 
الجراحية الطارئة بسبب حادث ما يحصل فجأةً 
أو نتيجة وعكة صحية تستدعي إجراء عملية ما، 
فبمجرد  فقط،  العمليات  على  األمر  يقتصر  وال 
اآلالف  دفع  عليه  يفرض  المشفى  المرء  دخول 

من الليرات السورية مقابل تلقي العالج.

املريض بني أمرين أحالهام مر

األوضاع  تردي  مع  السوريين  معاناة  وتزداد 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  ففي  الصحية، 
الخاصة  المشافي  قامشلو أضحت  في  وبالتحديد 
جراحية  عملية  أية  إجراء  عند  للمريض  الملجأ 
أصبحت  دمشق  لحكومة  التابعة  المشافي  كون 
التي  والعيادات  والمشافي  اإلهمال،  قائمة  في 
العبء  تخفف  أنها  الذاتية رغم  اإلدارة  افتتحتها 
المادي عن المواطن مقارنة مع المشافي الخاصة 
تبقى  أنها  إال  تقدمها  التي  الكثيرة  والخدمات 

محصورة ببعض األقسام.
أمرين  بين  حائراً  قامشلو  في  المريض  فيبقى 
الغالء؟  أم  اإلهمال  سيختار  هل  مر..  أحالهما 
المشافي  في  حاجته  يُلبي  ما  يجد  ال  عندما 
والعيادات والمستوصفات التابعة لإلدارة الذاتية.
قامشلو  في  دمشق  لحكومة  التابع  العام  المشفى 
الطارئة  للحاالت  الخيارات  قائمة  في  ليس 
حتى  أشهر  عدة  ينتظر  أن  يجب  المريض  ألن 
عدا  عملية جراحية،  دور إلجراء  على  يحصل 
واألخطاء  المعاملة  وسوء  الطبي  اإلهمال  عن 
يلجؤون  المرضى  يجعل معظم  ما  فهذا  الطبية، 

إلى المشافي الخاصة كحل آمن للعالج.
المشافي  في  الجراحية  العمليات  تكاليف  أن  إال 
الخاصة أصبحت مرتفعة بشكل كبير مقارنةً مع 
الدخل المتدني لمعظم المواطنين، فعملية القثطرة 
سورية،  ليرة  600الف  تكلفتها  أصبحت  القلبية 
ليرة  ألف   350 تكلفتها  بلغت  المرارة  وعملية 
سورية، وعملية القيصرية النسائية بلغت تكلفتها 
أن  في حين   ، ليرة سورية  ألف  مئتي  أكثر من 
العملية األكثر تعقيداً هي عملية )القلب المفتوح( 
فقد أصبحت تكلفتها هي األعلى في المستشفيات 

الخاصة.
قبل فتح مشفى القلب والعين التابع لإلدارة الذاتية 
يحتاجون  الذين  القلب  مرضى  كان  قامشلو  في 
المشافي  إلى  يلجؤون  مفتوح  قلب  عملية  إلى 
العامة التابعة لحكومة دمشق إال أن الموعد كان 
بسيطة  العملية  كانت  حال  في  أشهر  لعدة  يمتد 
معقدة وصعبة،  كانت  حال  في  كامل  عام  وإلى 

ال  مرضية  حاالت  لوجود  سوءاً  األمر  فيزداد 
الكفة  المريض  يختار  وبذلك  االنتظار،  تحتمل 
أسعار  غالء  كفة  وهي  أال  بالميزان،  الثانية 

المشافي الخاصة.

شواهد تكشف الواقع

وبخصوص هذه المعاناة تشتكي المواطنة »منال 
لحكومة  التابعة  العامة  المشافي  بأن  محمد« 
لوباء  التفرغ  بعذر  المرضى  تستقبل  ال  دمشق 
كورونا وال يوجد لديها حل ثاٍن غير اللجوء إلى 
المشافي الخاصة إلجراء العملية القيصرية التي 
كانت تكلفتها آخر قطعة ذهب كانت تمتلكها »فلقد 
كنت أخبئها لأليام السوداء وللوقت الضروري«.
المعاينات  بأجور  ارتفاعاً  هناك  بأن  ذكرت  كما 
من  عليه  كانت  ما  أضعاف  فأصبحت  الطبية، 
حاجة  يستغلون  أصبحوا  األطباء  فأغلب  قبل، 
والعمليات  المعاينة  أجور  برفع  المرضى 

الجراحية.
الواقع  أن  يقول  آخر  مواطن  صالح«  »محمود 
فهناك نقص كبير في  المنطقة سيئ،  الطبي في 
عام،  بشكل  بالمشافي  االختصاصيين  األطباء 
كما أن غالبية األطباء غادروا وأصبحوا خارج 
البلد، فأصبحت المادة هي الهدف ألغلب األطباء 
من  الكثير  وهناك  المنطقة،  في  الموجودين 
األطباء في المشافي العامة ال يجرون أي عمل 
جراحي إال بعد تقاضي مبالغ مالية في عياداتهم 
الشخصية، غير أن مدة وجودهم في المشفى ال 
تتجاوز الساعتين، ومن المفروض عليهم قضاء 
وقت دوامهم عدا عن المناوبات التي عليهم القيام 
فقدوا  الذين  المرضى  من  الكثير  فهناك   ، بها 

حياتهم بسبب إهمال األطباء وعدم تواجدهم في 
الوقت المناسب في هذه المشافي.

أن بعض المشافي ال توجد فيها  وذكر لنا أيضاً 
يرتكبونها  التي  الطبية  األخطاء  عن  عدا  تدفئة 

دون رقيب أو حسيب.
العمر  من  تبلغ  جامعية  طالبة  أحمد«  »ياسمين 
ثالثة وعشرين سنة تقول أنها خضعت منذ فترة 
لعملية جيوب أنفية وانحراف وتيرة مع تجميل، 
وذلك  سورية  ليرة  ألف  خمسمئة  تكلفتها  فكانت 
التخدير  كان  إذا  أما  كان موضعي  التخدير  ألن 
عاماً فتصبح التكلفة أكثر، هذه تكلفة العملية فقط 

دون منامة في المشفى ودون األدوية.
أن  يجب  كان  العملية  هذه  بأن  تضيف  أنها  كما 
تجريها منذ سنوات ولكن كانت األوضاع المادية 
ما  أضعاف  اآلن  أصبحت  أنها  رغم  تسمح  ال 
قاموا  إخوتي  »إن  وتتابع:  قبل،  من  عليه  كانت 
تلك  إلجراء  المال  من  مبلغ  بدفع  بمساعدتي 
إجراء  استطعت  إخوتي  فبمساعدة  العملية، 
العملية وإال كنت سأبقى على هذا الحال وخاصةً 
الفاحش  والغالء  المخزي  الوضع  هذا  ظل  في 

ألسعار العمليات«.

رد املشايف الخاصة محصور بني 
العذر والحقوق

مشفى  في  االداري  الكريم«  عبد  »إياد  حسب 
العمل  بين  ما  تتفاوت  األسعار  فإن  فرمان 
الجراحي وإقامة المريض ضمن المشفى كمنامة 
المريض،  )منامة  تتضمنها  التي  والخدمات 
والكهرباء،  والتبريد  كالتدفئة  المشفى  خدمات 
والتمريض( فهي أجورها ثابتة ال يوجد فيها أي 
في  ليرة  ألف  عشر  خمسة  بمقدار  فهي  زيادة، 
أما  المشفى،  في  المريض  إلقامة  بالنسبة  اليوم 
بالنسبة للعمل الجراحي فإن تكلفة العملية تختلف 
العملية،  نوع  من  وثانياً  آلخر  طبيب  من  أوالً 
فعملية الزائدة تختلف عن عملية الفتق وتختلف 

عن عملية المرارة.
ونوه بأن العمل الجراحي التقليدي يختلف سعره 
عملية  مثل  التنظير  في  الجراحي  العمل  عن 
المرارة فالطبيب قادر على أن يعمل في التنظير 
وتكلفتها حوالي 350 ألف ، كما أنه قادر على أن 
يعمل عملية جراحة تقليدية تكلفتها حوالي 275 

ألف، فالجراحة التنظيرية أفضل بما أن التوجه 
على  أكثر  تكلفتها  ولكن  التطور  نحو  يكون 
الشفاء  إلى  يتماثل  المريض  بالمقابل  المريض، 
الجراحة  من  أكبر  بسرعة  التنظيرية  بالجراحة 
التقليدية، فالسعر هنا يختلف حسب نوع الجراحة 
ومن طبيب إلى آخر. وعملية الفتق تكلفتها مئتا 

كان  إذا  أما  وصغيراً  عادياً  الفتق  كان  إذا  ألف 
تكلفته  فتكون  رقعة  إلى  ويحتاج  كبير  الفتق 

حوالي250 ألف.
النسائية هناك أطباء  القيصرية  للعملية  وبالنسبة 
أطباء  وهناك  ألف  مئتا  عمليتهم  أجور  تكون 
حسب  ألف،  أو150  ألف   175 عمليتهم  تكلفة 
أي  أن  إال  المريض،  وضع  وحسب  طبيب  كل 
عمل جراحي مهما كانت تكلفته يتضمن المنامة 
األدوية  سعر  ألن  األدوية  عدا  الطبية  والعناية 
غرفة  ضمن  أنه  وكما  ومتفاوت،  ثابت  غير 
كان  طارئ  ألي  معرض  المريض  العمليات 
أو  ثانية  تخدير  لجرعة  المريض  احتاج  سواء 
فهذه  العمليات  غرفة  ضمن  نزيف  معه  حصل 
األمور تضاف إلى األدوية كما أن حالة المريض 

هي التي تقرر ذلك.
حديثه  في  تطرق  الفرمان  مشفى  في  اإلداري 
إلى دور هيئة الصحة في وضع الضوابط والتي 
باقي  أما  الصحية،  القوانين  تطبيق  في  تنحصر 
األمور فليس لها أي سلطة عليها كون المشافي 

خاصة.

اقرتاحات توزان بني متطلبات 
املواطن واملشايف الخاصة

لنا  يذكر  لم  الرحمة«  في مشفى  »طبيب جراح 
وتحديد  ضبط  إلى  الصحة  هيئة  يدعو  اسمه، 
في خفض  بدورها  لتساهم  الطبية  المواد  أسعار 
أسعار العمليات الجراحية ألن المشافي الخاصة 
مضطرة  إنها  إال  بالدوالر  الطبية  المواد  تأخذ 
فهنا  المواطنين  مع  السورية  بالليرة  للتعامل 
وضعت  فإذا  الخاصة،  المشافي  خسارة  تكون 
هيئة الصحة سعراً محدداً يجب عليها االتفاق مع 
جميع المشافي الخاصة بحيث المشفى ال يتعرض 
للخسارة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطبية وعدم 

استقرار سعر الدوالر.

العمليات  أن أسعار  الجراح يقول أيضاً  الطبيب 
الجراحية عائدة إلى الطبيب الجراح، فهو يحدد 
يد  على  نسبة  تأخذ  المشفى  ألن  العملية  أجور 
تكون  ألف  مئة  الجراح  أخذ  فإذا  فقط،  الجراح 
أجرة العمليات في المشفى 35 ألف، وكلما كانت 
عالية  المشفى  نسبة  تكون  عالية  الجراح  أجرة 
نسبة  تكون  قليلة  الجراح  أجرة  كانت  ما  وكل 
يحدد  من  هو  الجراح  فالطبيب  قليلة،  المشفى 

أجرة العملية الجراحية.
الطبيب الجراح يشير إلى عدم إمكانيتهم ليتماشوا 
مع ارتفاع أسعار الدوالر كونهم يعملون بالليرة 
السورية ولكن إذا ارتفع الدوالر فهذا ضرر كبير 
الجراح  الطبيب  ووفق  ثابتة،  أسعارهم  لهم ألن 
مع  ويتعاملون  العملية  إجراء  يمكن  ال  فإنه 
مريض  مواطن  بالنهاية  فهو  بالدوالر  المريض 

جاء لكي يتعالج.
الجراح يعتبر نفسه مواطناً في الوقت ذاته ويجد 
بأن المشافي الخاصة هي الملجأ للمريض بسبب 
عدم توفر المشافي العامة وطالب اإلدارة الذاتية 
في  المريض  حاجات  لسد  عامة  مشافي  بإقامة 
دفع  على  قادراً  ليس  فالمواطن  األقسام،  جميع 

أجور المشافي الخاصة.
 وسلط الضوء على المشروع الذي نفذته اإلدارة 
فهو  الشعب«  »عيادات  بافتتاح  مؤخراً  الذاتية 
مشروع رائع ويلبي احتياجات المواطنين، فهي 
وأشعة  إيكو  أجهزة  فيها  يوجد  شاملة  عيادات 
واألطباء،  االختصاصات  جميع  فيها  ويوجد 
المواطن،  دخل  مع  ما  نوعاً  تتناسب  وأجورهم 
فهذه العيادات لها دور كبير بمساعدة المواطنين 
غير القادرين على دفع أجور المشافي الخاصة.

والقلب  العين  مشفى  هناك  الشعب  عيادات  عدا 
و  المفتوح  القلب  عمليات  فيه  تجري  الذي 
العمليات كالزائدة والمرارة  بقية  بينما  والقثطرة 
والعمليات الصعبة فهي بحاجة إلى وجود مشفى 
القادرين على دخول  المواطنين غير  يخدم  عام 
أيضاً  الخاصة  المشافي  ألن  الخاصة  المشافي 
غير قادرة على االستمرار في هذا الوضع بسبب 
ارتفاع الدوالر، فالحل يكمن بفتح مشافي عامة 

مثل عيادات الشعب.

أعني املرىض ترتقب الحلول

تكشف  الصحة  هيئة  نائبة  درويش«  »بيريفان 
بأن ال سلطة للهيئة على المشافي الخاصة وهناك 
يتعلق  فيما  الخاصة  المشافي  قبل  من  خروقات 
من  الصادرة  واألسعار  والتعليمات  بالقوانين 
الهيئة. وأفصحت عن سعيهم في تقديم الخدمات 

والمساعدات للمواطنين بشكل عام.
وأكدت بأن التعاون بين الهيئة والمشافي الخاصة 
هو الحل إلنقاذ المواطن من األزمة الصحية في 

ظل التدهور الصحي واالقتصادي.
خاصة،  مشافي  عشرة  قامشلو  مدينة  في  يوجد 
في  واألخرى  األمني  المربع  في  منها  أربعة 

مناطق اإلدارة الذاتية.
ويبقى المريض منتظراً الحلول لمساعدته ودعمه 
في التخلص من العقبات المادية والمعنوية التي 

يستوجب وضع حد لها في أقرب وقت ممكن.

الكتابة... بين االستسهال واإلبداع

عبدالرحمن محمد محمد 

منذ أن بدأ عصر الكتابة، وفيما بعد التعلم وقدرة 
يعبر  أن  بمقدوره  بات  الكتابة،  على  اإلنسان 
عما يجول في خاطره وما يمر به من خطوب 
وباتت  ال،  أم  اعتيادية  كانت  سواء  وأحداث، 
الكتابة مقرونة بالعقل والفكر ألنها نتاج عقالني 
وال يمكن لكائن غير عاقل أن يكتب أو يخط ولو 

حرفاً واحداً.
 تنوعت أشكال وأنواع وطرق الكتابة وتباينت 
كل  في  لكنها  األوقات  من  الكثير  في  وتماثلت 
األحيان كانت تعبيراً عن مجريات حياة اإلنسان 
وباتت أرشيفه وذاكرته والحافظ لتاريخ البشرية 
بكل أحداثها العادية منها والجسام، ومنها الكتابة 
السماوية  والكتب  والسنسكريتية  الهيروغليفية 
في  المتنوعة  بنماذجها  الكتابات  من  واآلالف 
كحجر  األثرية  واألوابد  والمغاور  الكهوف 
عظيمة  حضارة  أسرار  حمل  الذي  رشيد 
ومكتشفات اآلثار في الجزيرة السورية، وكانت 
حضارة  على  والتعرف  شيفرتها  لفك  المدخل 

موغلة في القدم. 
محصورة  وعلومها  الكتابة  بداية  كانت  وإذا 
المعابد  في  والحكام  والكهان  الراقية  بالطبقات 
والقصور، وكانت لتدوين األحداث الهامة، فقد 
انتشرت بين الطبقات الوسطى ثم العامة وباتت 
التعليم والثقافة  أيامنا كالزاد والماء، وبات  في 
العامة والتطور الحضاري من نتاج تعلم الكتابة 
لها  آفاق ال حدود  نحو  االنطالق  ثم  ومن  أوالً 
أبرز سمات  أحد  األمية من  وباتت  التقدم،  من 

التخلف.
المفردات  أكثر  من  والكتاب  والكاتب  الكتابةُ 
والموضوعات التي تتداول في الفضاء الثقافي 
اليوم ومنذ أمد بعيد، فالكتاب كانوا على الدوام 
االحترام  من  الكبير  بالقدر  يحظون  ممن 
للعلوم  ومدونين  فكر  حملة  ألنهم  والتوقير 
مجتمعاتهم  في  النور  مشاعل  وحملة  والثقافة 
الصاحب  يزال  وما  كان  والكتاب  اإلنسانية، 
االمين،  والناصح  المخلص  والرفيق  الصادق 
وما  والهمم،  اإلبداع  ومشحذ  األمم  حال  لسان 
وبأدواتها  الكتابة  تأتي  والكتاب  الكاتب  بين 
للفكر  األساسي  الحامل  وقلم،  قرطاس  من 
والعلوم واإلبداع البشري وسارد لألحداث بكل 

تفاصيلها، حيث يتم تناقلتها جيالً بعد جيل.
ما يهمنا من هذه المقدمة وإن طالت بعض الشي 
هو اإلشارة إلى عظيم دور الكاتب والكتابة رغم 
الكم الهائل من وسائل العلم والترفيه من ناحية 
بسبب  وذلك  أخرى،  جهة  من  الكتابة  وأزمة 
منظورين، أولهما: قلة االهتمام والعزوف عن 
الكتابة وهجران القراءة، وانتهاء تلك المرحلة 
شهدت  التي  والقارئ،  الكتاب  بين  ما  نوعاً 
المنظور اآلخر  أما  والمتلقي،  الكتاب  بين  دفئاً 
فالكثير ممن يمتهن الكتابة اليوم يكتب مستهيناً 
يقيم  ال  وبالتالي  ويستسهلها،  الكتابة  بقيمة 
لما يكتب بل - ولمن يكتب - وال يعطي  وزناً 
القدر الكافي من االهتمام واالحترام له، فنرى 
ولألسف نتاجات كثيرة ال ترقى إلى قدسية أن 

تسمى كتاب و-عفواً- تفسد الذوق العام.
أن  الثقافي  بالشأن  يهتم  ولكل من  الواضح  من 
مستويات الثقافة العامة تدنت في سوريا عامة 
الدائر  الصراع  بسبب  األخير  العقد  خالل 
باألمن  االنشغال  وبات  المستفحلة،  واألزمة 

والمأكل والملبس والسكن من األوليات في ظل 
أزمة ال يبدو لها نهاية. 

التي  الكتب  ودراسة  والتقييم  الشديدة  الرقابة 
وتمتلك  سائدة  كانت  والنشر  للطبع  تقدم  كانت 
واألدبية  العلمية  والضوابط  المقاييس  بعض 
وقلمه،  الكاتب السمه  احترام  إزاء  واألخالقية 
مقص  وتسلط  األمنية  الرقابة  تلك  جانب  إلى 
الرقيب، والتي رغم أنها كانت تسيئ وتحد من 
في  أهمية  ذات  أنها  إال  والتفكير  التعبير  حرية 
وكانت  الكتابة،  واستسهال  التسلق  بتر جوانب 
البنية  توفر  تستلزم  ونشرها  الكتب  طباعة 
الجانب  وخاصة  الكتابة  فن  وشروط  اللغوية 
أو  العلمي  الجانب  عن  ناهيك  منها  األدبي 
وإدارات  مختصون  لها  كان  التي  اإلعالمي 
ظهور  و  االنفتاح  عصر  أما  علمية،  ومراكز 
االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  اإلنترنت 
سمحت لقاعدة كبيرة من أبناء الشعب بالتعبير، 
ورغم  والتواصل،  الكتابة  فرص  له  وأتاحت 
التعبير عن  في  إنسان  أي  بحق  العميق  إيماننا 
بالمعايير  االلتزام  لكن ضمن  آرائه،  و  أفكاره 
األخالقية واألدبية، ولكن ما يطفو على السطح 
األخطاء  في  غارقة  ضحلة  »كتابات«  من 
تتحول  حينما  وخاصة  جوانبها،  جميع  ومن 
األزرق  الفضاء  عبر  المنشورة  الكتابات  تلك 
الطباعة  عوامل  توفر  بسبب  وذلك  كتب  إلى 

إلى  يفتقر  الذي  المنفلت  بشكله  األمر  وسهولة 
أدنى ضوابط »الكار« إن صح التعبير، ذلك أن 
تتزاحم على  باتت  المخطوطات  من  هائالً  كماً 
رفوف المكتبات وبغياب القارئ الذي فقد ثقته 
بالكتب التي تعاني الهزالة والضعف، مما يترك 
التي تسعى  المريضة  النفوس  األمر ألصحاب 
باإلساءة  اسمه،  حول  وهمية  هالة  تشكيل  إلى 
أود  وهنا  الحقيقيين،  والكتاب  الكتابة  فعل  إلى 
االشارة إلى حوار دار بيني وبين أحد األساتذة 
من  وهو  واألدبي  الثقافي  بالشأن  المهتمين 

الكتاب والنقاد، فقال في معرض حديثه:
 »ما يذهلني أن العديد من الكتاب الذين يرغبون 
إلبداء  لي  يرسلونها  األدبية  نتاجاتهم  بطباعة 
الرأي فيها أو تقديمها للجمهور، وحينما أنصح 
إعادة  وضرورة  النشر  عن  بالعدول  أحدهم 
النظر وإعادة صياغتها كونها تفتقد للكثير من 
شروط الكتابة اإلبداعية، أو أحيانا أطلب منهم 
إلغاء فكرة الطباعة كليا، كونها ال تمتلك مقومات 
النشر، فيلتزم القليل، وأتفاجأ أن أغلبهم يضربون 
برأيي عرض الحائط ويطبعون »كتبهم« التي 
تفسد  إنها  بل  النشر  لمستوى  ترقى  ال  لألسف 
الذوق العام والطابع الثقافي، وتشوه من صورة 
الكاتب المبدع، فهم يستسهلون الكتابة، وبالتالي 
يركبون موجة الطباعة والنشر، ويسهمون في 
تراجع المستوى الثقافي، في الوقت الذي نريد 

أن يتقدم مستوى النشر ويحقق مكاسب معرفية 
للمجتمع..«.

لذلك البد من العودة إلى معرفة أسباب تدهور 
والتي  والكتب،  المنشورات  مستوى  وتراجع 

يمكن أن نردها ألسباب عدة، منها:
من  للكتب  المتعمقة  والقراءة  المراجعة  عدم  ـ 
الُكتاب  و«مسايرة«  األدبية،  التقييم  لجان  قبل 
في الموافقة على نتاجاتهم إما لرغبة في أن يزيد 
الكم على حساب الكيف، أو لناحية المحسوبية 

أو لقلة الخبرة الثقافية واألكاديمية. 
قبل  من  للطباعة  النتاجات  دفع  في  التسرع  ـ 
الخبرة،  اصحاب  برأي  األخذ  وعدم  أصحابها 
والرغبة في الشهرة السريعة وعدم قبول النقد 

والرأي اآلخر.
حياته،  وأسلوب  الكاتب  بهالة  البعض  توهم   -
الثقافية،  المقاهي  ويقصدون  اللحى  فيطلقون 
»بريقهم«  يعرضون  مكان  كل  في  وتجدهم 
على  واعتمادهم  اإلعالم..  لوسائل  المزيف 
موضة  ذهبت  فإن  الموديل،  التوب  نموذج 
الشعر، فهناك يتسلق جدراناً أشد وعورة، فيعلن 
رخيص  أمر  الشعر  وكأن  روائياً،  نفسه  عن 
وباهت، رغم أن أمثاله قد مارسوا فنون التلوث 
األدبي والكتابي، مما أفقر حقول الشعر وأصابها 
كالشوفان  وينبتون  كثر،  فهم  والجدب،  بالقحط 
لحقل  يهرعون  تجدهم  لذلك  القمح،  حقول  في 

الرواية وربما للنقد أو ممارسة فنون تشكيلية؛ 
طالما يمكنه تغذية شعوره المريض بخلق هالة 
على  من  وبعض  هو،  إال  يراها  ال  ذاته  حول 

شاكلته.. 
التي  الثقافية  المؤسسات  بعض  بين  التنافس  ـ 
في  للمشاركة  أكثر  عناوين  نشر  على  تتسابق 
معارض الكتاب والتسابق على إنجاز طباعتها 
في األوقات الحرجة التي عادة ما تسبق موعد 
المعارض، مما يدفع إلى عدم التدقيق الجدي في 
المضمون أو في الشكل الخارجي على صعيد 
وعدد  الغالف  وتصاميم  واإلخراج  الطباعة 
عشرة  عن  تزيد  ال  ربما  التي  الخجولة  النسخ 

نسخ. 
وكأننا في زمن باتت الكتابة عمل من ال عمل له، 
ففي األعوام القليلة الماضية بات الحابل يختلط 
بالنابل، فبات من الصعوبة قراءة ودراسة بعض 
الكتب الصادرة، فال يمكن الحكم على بعضها 
بأنها راوية أو قصة طويلة أو أقصوصة، وربما 
كانت خواطر وتأمالت ذاتية، فيردها إلى عالم 
الرواية، أفال يمكن الفرز بين األجناس األدبية، 
حسب  عنها  القول  ويمكننا  متداخلة،  فالحقول 
تعبير أحد النقاد بأنها ال تستحق سوى نعتها بـ 
»األدب الهجين« حيث تجتاحه عمليات التناص 
األدبية  السير  في  والشبهات  المدروس  غير 
وعدم انتمائها ألي جنس أو حقل أدبي، فالكثير 

بأنها  أغلفتها  عن  تعلن  التي  اإلصدارات  من 
أو  يومية  تعدو مجرد سرد حوادث  ال  رواية، 
مذكرات شخصية أو يوميات ألشخاص معينين 
دون  رويت  كما  كتابتها  وتمت  روايتها  تمت 
تدخل من الناشر، وهو يظن أن عدد الصفحات 
الرواية على »نتاجه/ا«  تسعفه إلطالق تسمية 
األدبي ثم أطلقوا عليها اسم رواية، كذلك الحال 
في الحقول األدبية األخرى من قصة و شعر.. 

وغيرها. 
في أي عمل ال بد له من أدوات وأسلوب ومهنية 
أو  أو فكرياً  احترافية، سواء كان عمالً حرفياً 
عضلياً، وال ضير من الممارسة والعمل، ولكن 
الطبع والنشر، فال بد  التسرع في  له  ينبغي  ال 
من المراجعة وعرضه على مختصين وزمالء، 
وأن يأخذ العمل حقه من التقييم، ولعلنا لن نذهب 
بعيداً إن قلنا أن خير ناقد ألعمالك في األدب هو 

أنت فيما لو التزمت الصدق مع ذاتك. 
 إن شاعراً وبقامة محمود درويش اإلبداعية كان 
يعرض نصوصه لنقده الذاتي، و يضيف صوته 
الكثير  دفعه لحذف  الذي  منتقديه، األمر  آلراء 
من نصوصه في طبعات الحقة لدواوينه، كما 
أن الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أعلن 
ندمه وأسفه على نشر ملحمة ممو زين  مراراً 
بالعربية، ولكل أسبابه، واحترامه لقلمه وقرائه.

وقد قيل من قبل وربما يكون من الصواب أن 

يكتب  أنه ال  القول هنا: »إني رأيُت  نذكر هذا 
أحد كتاباً في يومِه إال قال في َغِدِه: لو غَّيَر هذا 
لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستَحسن، ولو 
قُدَّم هذا لكان أفضل، ولو تُِرك هذا لكان أجمل. 
استيالء  على  دليل  وهو  العبر،  أعظم  وهذا 

النقص على جملة البشر«.
ومهما يكن فال بد لكل من يتجه نحو الكتابة أن 
يكون متمكناً من ناصية الكلمات واللغة والثقافة 
ومطلعاً على األدب والفكر العالميين ليكون لديه 
المخزون الكافي والملكة اإلبداعية، فالعبرة في 
اإلبداع والخلق ال في اإلعادة ونشر ما سبق، 
وقيمة كل عمل ال شك ستكون بما يضيفه من 

متعة للذة القراءة عند المتلقي. 
الكتابة علم وفن وأسلوب ومعرفة، وهي تاريخ 
ولن  والكنوز،  واألساطير  المالحم  من  طويل 
تقف في طريقها كتابات سمجة، وستبقى حقول 
ولنا  الجادة،  باإلبداعات  وتسمو  ترتقي  األدب 
الكتابة  في  تمرسوا  ممن  المبدعين  كتابنا  في 
واإلبداع القدوة واألمل في خلق جيل من الكتاب 
واالحترام  المهنية  يلتزمون  الذين  الشباب 
األخالقي لفن الكتابة قبل كل شيء، وقديماً قال 
السماء  في  والنسور  الغربان  )تحوم  األجداد 

ذاتها(.
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غالء األسعار ُيفِسد فرحة استقبال رمضان

أزمة لسائقي الشاحنات بسبب إغالق المعابر

االقتصاد الزراعي

ميالد القائد أوجالن والدة للحرية من رحم األلم

المناضلة جيجك كوباني.. رمز التضحية والفداء

مواطنو  يستقبل  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
متضاربة  بمشاعر  رمضان  شهر  الشدادي 
الفضيل،  الشهر  بقدوم  الفرح  بين  تختلط 
ظل  في  االستهالكية  النفقات  تحّمل  وهاجس 
بها  تمر  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 

المنطقة.
مدينة  في  جولة  »روناهي«  لصحيفتنا  وكان 
الشدادي لرصد حالة السوق قُبيل دخول الشهر 
األسواق،  تغزو  الركود  من  حالة  الفضيل، 
على  فلكية  أسعار  بالفرجة،  يكتفون  مواطنون 
نازل«  طالع  »دوالر  السابقة.  األعوام  عكس 
بهذه الكلمات بدأ المواطن »دحام النهار« حديثه 
لصحيفتنا مستهجنناً على الحال الذي وصل إليه 

السوريين بعد عشرة أعوام من األزمة.

رمضان هذا العام ُمختلف كلّياً

وتابع النهار حديثه بالقول: »رمضان هذا العام 
السابقة،  األعوام  في  رمضان  عن  كلياً  يختلف 
حيث كان األهالي يحتفلون قبل شهر من دخول 
هذا  بقدوم  احتفاالً  األسواق  وتتزيّن  رمضان، 
المشهد  يبدو  العام  هذا  ولكن  الفضيل،  الشهر 
مختلفاً بشكٍل كبير، حيث بات األهالي على حيرة 

من أمرهم، ماذا سيقدمون على سفرة رمضان 
بعد االرتفاع الجنوني باألسعار؟ وخاصةً المواد 

األساسية الالزمة خالل هذا الشهر«.
البندورة،  سيما  ال  الخضروات  ارتفاع  عن  أما 
والفواكه، قال النهار: »المواطن يعلن استسالمه 
االقتراب  على  القدرة  دون  األسعار،  الرتفاع 
بتتبع  المستهلكين  بعض  ويكتفي  األسواق،  من 
األسعار بشكٍل يومي بانتظار انخفاض األسعار 

في السوق«.

أسعار خيالّية!

أما المواطن باسل العلي قال: »أذكر قبل عشرة 
أعوام كانت وجبة الفطور الواحدة تُكِلف بين الـ 
200إلى 500 ليرة، وجبة كاملة ومكملة تشمل 
الرمضانية  والحلويات  والتمور  المشروبات 
باتت  اليوم  أما  الرئيسية،  الوجبات  إلى  إضافة 
ليرة   35000 من  أكثر  تكلف  الواحدة  الوجبة 
سوريّة، وهذا الرقم يعتبر خيالي بالنسبة لألهالي 
ثمن  ارتفع  فقد  المحدود،  الدخل  ذوي  وخاصةً 
كل سلعة من 30 إلى 40 ضعف، بينما الدخل 

الشهري للفرد بقي كما هو«.
وأضاف العلي: »من المعروف أن شهر رمضان 

فإذا  الجمعات ولّمات األهل،  المبارك هو شهر 
أردت أن أدعوا أهلي على وجبة إفطار واحدة 
خالل شهر رمضان سيكلفني ذلك عمل أكثر من 
شهر ونصف الشهر حتى أستطيع تغطية تكاليف 

الدعوة«. 
وختم العلي حديثه بتساؤل أطلقه »كيف لمواطن 
اليومي 2000 ليرة، أن يؤّمن مصروف  دخله 
شهر رمضان، الذي يحتاج حالياً أكثر من مليون 

ليرة؟«

»الدخل محدود واألسعار بالعاليل«

وتيرة  »تزداد  قال:  البحو  عمار  المواطن  أما 
رمضان  شهر  دخول  قُبيل  الحسابية  العمليات 
الفضيل  الشهر  مصروف  لموازنة  محاولة  في 
مع دخل العائلة، فمتوسط الدخل الشهري للعائلة 
السوريّة، والذي ال يتجاوز 20 دوالر أمريكي 
دوائر  في  للعاملين  دوالر  و50  اليومية  لعمال 
اإلدارة الذاتية، ال يكفي ُخمس احتياجات األسرة  
األساسية، فكيف إن كانت تلك احتياجات موائد 
اإلفطار والسحور، والتي عادةً ما تكون زاخرة 
بالشهر  االحتفاء  باب  من  مختلفة،  بأصناف 

ومكانته في قلوب المسلمين«.

واختتم حديثه بضحكة استهزاء عريضة ُرِسمت 
على ُمحيّاه وتلت هذه الضحكة كلمة »عوجا وما 
تتعدل« في إشارة منه إلى عدم تناسب الدخل مع 

المصاريف الهائلة.
رمي  المواطنون سوى  يجد  ال  الواقع  هذا  أمام 
تتجاهل  باتت  التي  الحكومات  ملعب  في  الكرة 
الفئات  سيما  ال  لألهالي،  المعيشي  الواقع 
أعباء  تواجه  والتي  دخالً،  األقل  االجتماعية 

االجتماعية،  المناسبات  ضغط  بسبب  مختلفة 
تدني  ظل  في  اليومي  اإلنفاق  تحّمل  وصعوبة 
وانخفاض  العمل  فرص  توفر  وعدم  األسعار 
رواتب الموظفين، التي تنخفض قيمتها الشرائية 
مع انخفاض قيمة الليرة السوريّة أمام العمالت 

األجنبية.

الذي  المعابر  إغالق  خلَق  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
حدث منذ قرابة األسبوعين ردة فعل سيئة على 
سائقي شاحنات نقل البضائع، معتبرين أنَّ ذلك 

يضرُّ بمصدر رزقهم الرئيسي.
عن  النظر  بغض  السوريّة  الحكومة  وتستمر 
مع  معابر  ثالثة  بإغالق  االقتصادي  الوضع 
يقع  والثالث  والرقة،  الطبقة  في  الذاتية  اإلدارة 
ومناطق  منبج  بين  الواصل  التايهة  معبر  في 
سيطرة الحكومة السوريّة منذ الحادي والعشرين 
الجاري، ويقول عدد من سائقي  آذار  من شهر 
أجرتها  رصد  عملية  خالل  من  الشاحنات 
هذا  من  استاؤوا  إنهم  »روناهي«  صحيفتنا 
الوضع المتردي الذي سبّب لهم حالة من التذمر. 
تزداد  المعيشية  أوضاعهم  أن  إلى  منوهين 
سوءاً نتيجة توقف مصدر الرزق جراء إغالق 

المعابر«.

تأثري اإلغالق عىل حركة السوق

ومر أكثر من أسبوعين على معاناة سائق شاحنة، 

وهو المواطن »عناد الموسى« من سكان الطبقة 
عن  ُمعرباً  حلب،   - منبج  على خط  يعمل  لكنه 
أسفه لما يحدث قائالً: »تزداد أموري سوءاً يوماً 

بعد يوم بسبب توقف حركة معبر التايهة«.
والمواد  الخضار  »ننقل  الموسى:  وأضاف 
الدولة  مناطق  من  أخرى  وبضائع  الغذائية 
إلى  خاصةً  السوري،  الداخل  إلى  السوريّة 
البضائع  تزال  وال  السوريّة،  الجزيرة  مناطق 
الزراعية التي تخرج من مناطق اإلدارة الذاتية 
دون أي مشاكل في العبور إلى الجهة األخرى 

لكن تصدير البضائع في فترة الشتاء قليل«.
كبير  بشكل  أثّر  المعابر  إن: »إغالق  إلى  ونوه 
البضائع  أن  خاصةً  التجارية،  األسواق  على 
احتياجات  تكفي  ال  السوق  في  اآلن  الموجودة 
السكان لفترة طويلة، هذا الوضع المريب استغله 
البضائع  بعض  احتكار  من  نحو  على  التجار 
بالقول: »لم أعد  حديثه  ورفع األسعار، مختتماً 
نتيجة  الطبقة  مدينة  إلى  العودة  أملك مصروف 

اآلثار السلبية لإلغالق من طرف واحد«.

خسائر كبرية

عبد  المواطن  الشاحنة  سائق  يقول  جهته  من 
بسبب  كبيرة  خسائر  يتلقون  إنهم  العلي  الكافي 
سعر صرف  إذ وصل  األسعار،  استقرار  عدم 

الدوالر أمام الليرة السوريّة في منبج إلى 3600 
األسعار  »هذه  إن:  إلى  مشيراً  سوريّة،  ليرة 
لقيمة  الكبير  االنهيار  ظل  في  مرتفعة  التزال 

الليرة والظروف المعيشية الصعبة«.
 وأكمل حديثه: »ال شك أن األجور ضعيفة في 
في  الشاحنات  سائقو  يتقاضاها  التي  اآلونة  هذه 

السيارة  معاينة  أن  عن  ناهيك  الحالية،  الفترة 
وصلت  بينما  السابق،  في  ألف   30 تبلغ  كانت 
إليها  يضاف  سوريّة،  ليرة  ألف   63 إلى  اآلن 
المازوت  سعر  وارتفاع  الزيوت  غيار  نفقات 
الليتر 450 ليرة  من السوق الحرة« حيث يبلغ 
بالعملة  تزال  ال  أجورهم  أن  إلى  الفتاً  سوريّة، 
السوريّة فيما كل ما يتعاملون به من نفقات هو 
تحقيق  في  الهّوة  يزيد  الذي  األمر  بالدوالر، 
األرباح خاصةً إذا كان هناك إصالح بالسيارة. 

الجهات  بمطالبتهم  الشاحنات،  سائقو  واختتم 
وتوريد  المعابر  فتح  بإعادة  بمساعدتهم  المعنيّة 
البضائع، كي تعود األسعار كما كانت عليه من 
قبل, مع أملهم بعودة حركة البيع والشراء ودعم 
بسعر  الشاحنات  ألصحاب  المختصة  الجهات 

المازوت المدعوم.
الجدير ذكره، لم تُعرف حتى اآلن أسباب إغالق 
الدولة السوريّة للمعابر الثالثة التي تصل الداخل 
الذاتية شمال وشرقي  اإلدارة  بمناطق  السوري 

البالد.

محمد رشيد سعيد

في اقتصاد  مهماً  ألن الزراعة تلعب دوراً 
إنتاج  واستمرار  توفير  وألن  الدول, 
لمواكبة  ضروري  الزراعية  المحاصيل 
مكانة  الزراعة  تحتل  المجتمع,  متطلبات 
وتعتبر  المتقدمة،  الدول  اقتصاد  في  مهمة 
الدول  ألغلب  بالنسبة  األساسية  الركيزة 
بالغذاء والكساء  اإلنسان  تمد  النامية, ألنها 
فرص  لتوفير  مصدراً  تكون  ما  وغالباً 
إيالء  يجب  المنطلق  هذا  وعلى  العمل, 
أن  أولوية, حيث يجب  الزراعي  االقتصاد 
نعّرف االقتصاد الزراعي ومواضيعه التي 

يهتم بها.
)دراسة  بأنه  الزراعي  االقتصاد  يُعّرف 
تخصيص الموارد في ظل الشح(, وهذا العلم 
برز في أواخر القرن التاسع عشر، وتطور 
العشرين  القرن  طيلة  واسع  نطاق  على 

بوصفه فرعاً تجريبياً من االقتصاد العام.
واهتم هذا النوع من االقتصاد بعدة مواضيع 
والموارد,  الزراعية  البيئة  منها  رئيسية، 

واقتصاد  الغذاء  والشك,  المخاطرة 
هياكل  والمدخوالت,  األسعار  المستهلك, 
التقني  التغيير  والتنمية,  التجارة  السوق, 

ورأس المال البشري.
نظرياً  علماً  الزراعي  االقتصاد  يكن  لم 
فقط, وإنما هو ميدان تطبيقي يهتم بتطبيق 

اإلنتاج  تحسين  في  االقتصادية  النظرية 
االستخدام  على  وركز  الغذاء,  وتوزيع 
األفضل لألرض ومضاعفة غلّة المحاصيل 
وذلك  البيئي,  النظام  على  الحفاظ  مع 
باآلثار  للتحكم  حوافز  ابتكار  خالل  من 
الخارجية للبيئة مثل تلوث المياه الناجم عن 
اإلنتاج الزراعي, وتحسين إدارة األراضي 
للحيلولة دون تعرية التربة, وإدارة اآلفات 
أمراض  ودرء  الحيوي,  التنوع  وحماية 

الماشية.
حياة  في  كبرى  أهمية  للزراعة  وألن      
أي مجتمع لذلك يجب وضع علم االقتصاد 
الدول،  سياسات  في  أولوية  الزراعي 
للوصول إلى األمن الغذائي الذي ال يتحقق 
إال بدراسة وتطبيق نظريات هذا العلم على 
على  والعمل  الدول,  لهذه  الزراعي  الواقع 
الجغرافي  الواقع  تتناسب مع  أفكاراً  ابتكار 
الغذائي  االكتفاء  لتحقيق  للمنطقة  والبيئي 
من  درجة  تحقيق  في  يُسهم  الذي  الذاتي، 

االستقرار السياسي والمعيشي لدولة ما.  

قامشلو/ رشا علي - ميالد القائد أوجالن فجر شمس 
والسالم،  للحرية  والتواقة  المضطهدة  للشعوب 
يوم  إنه  لألحرار،  جديدة  حياة  بزغت  اليوم  هذا  في 
يمثل  الذي  القائد  والظلم،  العبودية  من  الخالص 
الداعية  وفلسفته  فكره  خالل  من  جمعاء  اإلنسانية 

للسالم والديمقراطية وأخوة الشعوب. 
من  الرابع  في  أوجالن  عبدهللا  الكردي  القائد  ولد 
لمنطقة  التابعة  أمارة  قرية  في  1949م،  عام  نيسان 
للمراحل  تعليمه  أكمل  كردستان،  باكور  في  رها 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية ثم التحق بكلية الحقوق 
إسطنبول عام 1971م، وبعد مضي عام  في جامعة 
تأثر  أنقرة، وهناك  السياسية في جامعة  العلوم  درس 
بالنشاطات الثورية لليسار التركي بقيادة ماهر تشايان 
ودنيز كزميش وابراهيم كايباك كايا، وفي عام 1974 
الديمقراطي  العالي  التعليم  القائد جمعية طالب  أسس 
الثاني  تشرين  من  والعشرين  السابع  وفي  أنقرة،  في 
 ،PKK لعام 1978 أسس حزب العمال الكردستاني
التحرر  سبيل  في  طويلة  لفترة  رفاقه  مع  وناضل 
التحرر  أساس  على  الكردية  الهوية  عن  والدفاع 

والعمل من أجل حرية شعوب المنطقة.

املؤامرة الدولية عىل القائد

وفي التاسع من تشرين االول سنة 1998 بدأ العمل 
بتنفيذ مخطط المؤامرة الدولية على القائد، حيث شارك 
فيها العديد من الدول االقليمية والعالمية، اعتُقل القائد 
الخارجي  العالم  عن  وعزله  سجنه  وتم  اثرها  على 
في معتقل سيء الصيت بجزيرة إيمرالي. لكن القائد 
المؤامرة  هذه  إفراغ  أجل  ومن  يستسلم  لم  اوجالن 
إلى تأسيس نظام  طور من نهج الديمقراطية وصوالً 
فكري وفلسفي يقود الى األمة الديمقراطية، وما يزال 
إيصال  أجل  من  والفلسفي  الفكري  الصراع  يخوض 
إيكولوجي  ديمقراطي  نظام  إلى  المنطقة  شعوب 
واالعتماد  اختالفاتها،  بجميع  المنطقة  حقيقة  وفق 
القوى  االتكال على  الحرة دون  الذات واإلرادة  على 
تجلب  وال  مصالحها،  أجل  من  تعمل  التي  الخارجية 

سوى الحروب والدمار للمنطقة وشعوبها. 
ولمعرفة أهمية ميالد القائد لشعوب المنطقة ولإلنسانية 
جمعاء، التقت صحيفتنا »روناهي« مع بعض األهالي 
مرات  ولعدة  الملتقين  أحد  ضمنهم  ومن  قامشلو  من 

بالقائد عبد هللا أوجالن. 

بفكر القائد يتحرر 
الشعب الكردي

أحد  وهو  كلو«  »إبراهيم  لنا  تحدث  البداية  في 
المواطنين من مدينة قامشلو سبق له وان التقى مرات 
أن  إلى  حديثه  في  لنا  أشار  حيث  القائد،  مع  عديدة 
عامةً،  المنطقة  شعوب  قلوب  في  كبيرة  منزلة  للقائد 
والشعب الكردي خاصة، وقال: »فكر القائد أنار درب 
والعبودية  الظلم  من  للتحرر  السبيل  وهو  الشعوب، 
واالضطهاد، ألن هدف القائد هو أخوة جميع شعوب 
أجل  من  العمل  الكردي  الشعب  وعلى  المنطقة، 

المساهمة في بناء الوطن والعيش بحرية«.
 

نضاٌل مستمر ألجل الحرية

أما بخصوص يوم الرابع من نيسان بيَّن لنا كلو بأنه يوم 
الكردي، وتغيرت حياة  الشعب  مبارك، ويمثل ميالد 
الشعب جذرياً مع ميالد القائد أوجالن، ألنه ناضل من 
أجل الشعب الكردي وما زال يناضل حتى يومنا هذا، 
التي  والثورة  والنضال  المقاومة  دون  »من  وأكمل: 
فالشعب  سينصهر،  الكردي  الشعب  كان  القائد  قادها 
قابل  ضعيف  شعب  هو  حرة  وإرادة  قوة  دون  من 
يعملون  متربصين  أعداء  وجود  مع  خاصة  للزوال 
من أجل إبادته، لكن بفضل القائد وفكره الحر أصبح 
لغته  على  وحافظ  حرة،  إرادة  ذو  الكردي  الشعب 

وثقافته وعاداته وتقاليده«. 
شعب  فكر  جعل  الذي  هو  القائد  أن  إلى  كلو  وأشار 
المنطقة حراً، ليترك هذا الشعب بصمة  له في خدمة 
وإن  والوطنية،  القومية  أجل  من  والعمل  المجتمع 
المتآمرين على الشعب الكردي من الدول أمثال أمريكا 
وألمانيا وروسيا يمارسون سياسات عدائية بعيدة عن 
القيم اإلنسانية وقوانين أشبه ما تكون بقوانين الغابة، 

وكل ذلك من أجل القضاء على الشعب الكردي.
 

السري عىل نهج املقاتلني

يجب  التي  والخطوات  الكردي  الشعب  آمال  وعن 
اتباعها من أجل تحرير القائد نوه كلو إلى أن: »القائد 
أوجالن في سجن إيمرالي منذ سنوات طويلة وتُطبق 
الكردي  الشعب  على  فيجب  مشددة،  عزلة  عليه 
تحريره،  حتى  والنضال  واحداً،  صفاً  الوقوف 
بعد  القائد وخاصة  باالطمئنان على صحة  والمطالبة 

نشر أخبار غير جيدة بشأن صحته«.
هذه  نشر  من  التركي  االحتالل  دولة  هدف  وعن 
أن  إلى  كلو  أردف  القائد  بصحة  المتعلقة  األخبار 
هذه األخبار تنشر من قبل العدو من أجل كسر إرادة 
الشعب  وبين  بينه  االتصال  وقطع  الكردي،  الشعب 

أخالقية  تكون ضمن سياسات ال  ذلك  الكردي، وكل 
تتبعها السلطات التركية، وقال عن هذا األمر: »يجب 
على الدول التي تدعي احترام حقوق اإلنسان التدخل 
للسماح بلقاء القائد بأحد من ذويه أو محاميه لالطمئنان 
على صحته، ألن مكالمة دقيقة أو دقيقتين ليست كافية 

لالطمئنان على وضعه الصحي«. 
الكردي  الشعب  مناشداً  حديثه  كلو  إبراهيم  واختتم 
على  المفروضة  بالعزلة  المنددة  الفعاليات  لينظموا 
االحتالل  دولة  على  الضغط  أجل  من  وذلك  القائد 

التركية.

النرص حليفنا

الشهيد  المشترك لكومين  الرئيس  أما »فرزن خلف« 
نيسان  من  الرابع  يوم  بارك  الهاللية  بحي  مصطفى 
على جميع الشعوب، بما يحمله هذا اليوم من معاني 
قيمة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التأكد من 
به،  باللقاء  لمحاميه  السماح  خالل  من  القائد  صحة 
بنفسها  التي تخسر نفسها  التركية هي  وقال: »الدولة 
والقائد،  الكردي  الشعب  على  السياسة  هذه  بممارسة 
وتسليمها  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  واحتاللها 
الشعب  إرادة  كسر  أجل  من  المرتزقة  لفصائلها 
منذ  عليه،  الالإنسانية  قوانينهم  وفرض  الكردي، 
سنوات وهم يشنون الهجمات على الشعب، لم يشبعوا 
من إراقة دماء الكرد والمدنيين العزل، ولكن الشعب 
وفلسفة  وفكر  نهج  على  ويعيش  حر  شعب  الكردي 
بعيد عن االستسالم والرضوخ، والنصر  القائد، فهو 

سيكون حليفاً لنا عاجالً أم أجالً«.
 

املقاومة حتى تحرير القائد

يقف  أن  فرد  كل  على  يتوجب  بأنه  خلف  أوضح 
ويدافع عن نفسه وشعبه وطنه، فحماية الوطن ليست 
هو  بل  أشخاص،  عدة  أو  واحد  شخص  على  واجباً 
شخص  كل  على  يجب  بأكمله،  الشعب  على  واجب 
ووطنه،  أرضه  عن  الدفاع  حب  نفسه  في  يحمل  أن 
وقال: »يتعرض الشعب الكردي في كل مكان للظلم 
والعجز  واألطفال  النساء  بحق  ويرتكب  واالضطهاد 
وتنهب  الكردية  القرى  وتحرق  الجرائم،  أبشع 
بيوتهم، واعتقال القائد استكماٌل لكل تلك المخططات 
العدائية الالإنسانية التي تتبعها دولة االحتالل التركية 
وتمارسها على الشعب الكردي، علينا أن نقاوم، وأن 
تقوى عزيمتنا بالمقاومة البطولية للقائد أوجالن، فهو 
حارب الجميع ونظم قوات عسكرية في الجبال للدفاع 

عن الشعب وما زال يقاوم تلك السياسات«. 
القوى  »على  قائالً:  حديثه  خلف«  »فرزن  اختتم 
اجل  من  وتعمل  تتوحد  أن  الكردي  للشعب  السياسية 
حماية  ألجل  نناضل  أن  علينا  ويجب  القائد،  تحرير 
المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء وبفضل 
والكرامة،  العزة  جبهات  في  والمقاتلين  الجرحى 
باكور  من  مكان  كل  في  موجود  الكردي  فالشعب 
كردستان إلى باشور وروجهالت وروج آفا من أجل 
القضية الكردية، باتحادنا ال يستطيع أحد الهجوم على 
مناطقنا، ليس من حق أحد أن يحتل مناطقنا، وسيظل 
الدولة  مخططات  وجه  في  صامداً  الكردي  الشعب 

التركية«.

الطبقة/ عمر الفارس - تستمر دولة االحتالل التركي 
بممارسة دورها اإلجرامي في الشرق األوسط، ففي 
دولي،  وبتواطؤ  االنتهاكات  وتيرة  تتصاعد  يوم  كل 
اإلجرامية  ممارساتها  من  تُصعد  العالم  أنظار  وأمام 

والالإنسانية بحق األبرياء وشعوب المنطقة.

المناضلة والمقاومة  مع مرور عامين على اختطاف 
ضد  المعارك  في  شاركت  التي  كوباني«  »جيجك 
من  داعش  بمرتزقة  المتمثلة  الظالمية  القوى  أعتى 
أجل حماية وطنها, ومن أجل الدفاع عن وجود شعبها 
وكرامة أرضها حيث انضمت المناضلة جيجك بعزٍم 
كبير لتحارب هذا االحتالل التركي الذي طال مدينة 
2019م  عام  أبيض  تل  سبي/  وكري  كانيه  سري 
عليها  تحكم  تركيا  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  في 
قراٍر  هكذا  باتخاذ  لها  حق  أي  دون  المؤبد  بالسجن 

بحقها. 
حيث وقعت في األسر بعد إصابتها بعدة جروح ونقلت 
ليصدر  اإلنسانية،  للقوانين  مناٍف  بشكٍل  تركيا  إلى 
بحقها الحكم الجائر بالسجن مدى الحياة بتهم ال تمت 
لجميع  علنياً  انتهاكاً  يعد  الذي  األمر  بشيء،  للواقع 

المواثيق والقوانين اإلنسانية الدولية.
مع  لقاء  لنا  كان  الموضوع  هذا  أكثر حول  وللحديث 
»شادي  التشريعي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب 
اإلبراهيم«، والذي أكد لنا في لقائه قائالً: »المناضلة 
الفاشي،  التركي  االحتالل  كوباني« حاربت  »جيجك 
وهذا النضال شرعي وفق المواثيق والقوانين الدولية 
قبل  من  واختطافها  واألرض،  العرض  عن  للدفاع 

االحتالل التركي ينافي المواثيق المتفق عليها المتعلقة 
بالتعامل مع أسرى الحرب، والسيما بعد االنتهاكات 
التي قام بها العدوان التركي بحقها, وفق المادة الرابعة 
من الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان، والتي تؤكد على 
من   13 والمادة  والمعنوية,  الحياتية  اإلنسان  سالمة 
أسرى  معاملة  على  أكدت  التي  الثالثة  جنيف  اتفاقية 

الحرب معاملة إنسانية«.

القرار الصادر بحقها تعسفي..

وأكد لنا اإلبراهيم أن حكم السجن المؤبد الذي صدر 
في اآلونة األخيرة بحق جيجك كوباني غير قانوني، 
على  مقترف  جرٍم  بحق  يصدر  المؤبد  والحكم 
األرض التابعة للدولة التي تصدر الحكم, وجيجك لم 
ترتكب جرماً جنائي الوصف وفق األحكام والقوانين 
القضائية، وإنما كانت تدافع عن أرضها ضد المعتدين.
اختتم شادي اإلبراهيم حديثه بالقول: »نناشد ونطالب 
القرار،  هذا  ضد  بالوقوف  المنطقة  شعوب  جميع 
ويجب إطالق سراح المعتقلة جيجك كوباني، ونطالب 
بالتدخل  اإلنسان؛  حقوق  وهيئات  الدولي  المجتمع 
السريع باعتبار القرار الصادر عن المحكمة التركية 
قراراً تعسفياً، ويجب شطب هذا القرار وفسخه بشكٍل 
األحكام  تقر  التي  الدولية،  المحكمة  قبل  من  نهائي 
والتشريعات القضائية وفق القرارات الدولية والقانون 

الدولي اإلنساني«.

»كنساء سنستمر بنضالنا«

المشتركة  الرئاسة  نائبة  أشارت  الصدد  هذا  وفي 
بالطبقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  المرأة  للجنة 
»نحن  بالقول:  لنا  أكدت  التي  الدين«  شمس  »سمر 
كنساء في اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
ندين ونستنكر ونرفض بشدة هذا الحكم، ونؤكد على 
وحرية  اإلنسانية  القيم  أجل  من  بالنضال  اإلصرار 
جيجك  المناضلة  سراح  بإطالق  ونطالب  المرأة، 

كوباني، وإعادتها إلى أرضها بما يتوافق مع المواثيق 
واألعراف الدولية لحقوق اإلنسان«. 

كافة  مناشدة  على  »نحن مصممون  قولها:  واختتمت 
ضد  للوقوف  الدولي  والمجتمع  الحقوقية  المنظمات 
الجرائم  جميع  على  ومحاسبتهم  التركية،  االنتهاكات 
هذه  على  والسكوت  الرضوخ  وعدم  ارتكبوها,  التي 

الممارسات الإلنسانية«.

 خطوات تطبيق مبدأ
 فصل الدين عن

الدولة

الدين والحياة 

حممد القادري 

حقيقي  دين  أي  يقبل  أن  يمكن  ال  بأنه  اإليمان   -  1
تشكيل دولة تقليدية دائمة ثابتة ال

تضع خدمة اإلنسان في رأس أولوياتها.
بإيديولوجية  البشري  الخالص  فلسفة  وضع   -  2
رؤية  في  ومذاهبها  األديان  وتقارب  لجمع  شاملة 

حقيقية للوجود اإلنساني على هذه األرض.
على  والحفاظ  اإلنسان  قدسية  على  االتفاق   -  3

كرامته ومنع ظلمه واضطهاده وقتله
ألي سبب كان.

4 - وضع برنامج سالم عالمي شامل يضم:
أ - منع وتحريم تصنيع جميع أنواع أسلحة القتل من 
الخفيفة إلى الثقيلة ومن البسيطة إلى المتطورة ناهيك 

عن أسلحة التدمير الشامل وغيرها.
ب - وضع خطة زمنية لتحويل مصانع األسلحة إلى 

مصانع إنتاج مواد مختلفة تخدم
حياة البشرية وإقناع أصحابها بضرورة ذلك.

ج - تجريم كل من يخالف بعد إعطائهم مهلة غير 
طويلة.

د - وضع خطة زمنية لحل الجيوش وتأمين العمل 
للضباط والعناصر واألفراد.

هـ - تشكيل مجلس عالمي لإلدارة لقيادة المجتمعات 
واإلدارات الذاتية للوصول إلى

من  أن  نرى  التي  العالمي،  الخالص  إيديولوجية 
منها، بحيث ال  حق كل إنسان أن يرى نفسه جزءاً 
يحتكر أحد الخالص لنفسه أو مجتمعه أو أتباع دينه، 

ومذهبه وهذا ضمان االستمرارية.
متابعة استمرارية مبدأ فصل الدين عن الدولة

األجيال  تكون  أن  يجب  العمل  بهذا  سيقوم  من  إن 
المتعاقبة التي يتم تربيتها على

الشاملة،  وأيديولوجيتها  البشري  الخالص  فلسفة 
ويكون من مهامها المستمرة:

الفكرية  لألمراض  والمبكر  الدائم  الكشف   -1
والمنهجية والسلوكية التي قد تصيب

الفرد والمجتمع.
تلك  ظهور  إلى  تؤدي  التي  األسباب  إزالة   -2

األمراض باألساليب الحكيمة.
3- معالجة آثار تلك األمراض إن وقعت وبالسرعة 

الممكنة للحيلولة دون
الخبرات  على  االعتماد   -4 واستفحالها.  انتشارها 
األسمى واألرقى في جميع مجاالت الحياة والتركيز

على أخالقيات الخبرات.
إلنجاح  العمل  لفريق  المستلزمات  جميع  توفير   -5

مهامه وتأمين اإلعالم
المتواصل النشيط إلبراز تلك النجاحات.

6- البيان الدائم والتوضيح الصحيح للرأي العام بكل 
صراحة وجدية وصدق

الخطوات وسير عملية التطبيق.
7- تبديل الكفاءات باستمرار خالل مدة غير طويلة 
حسب رأي األغلبية. 8- تقديم الشكر لجميع الخبرات 

والكفاءات إذا بلغوا  50 عاماً للتمتع بحياتهم
أعمار  تنحصر  أن  واألفضل  الخاصة،  الشخصية 

العاملين في متابعة المبدأ بين
النتائج  إلعطاء  ضمانة  وذلك  سنة،   50 و   40  
اإلنسانية  االجتماعية  والثمرات  النتائج  األفضل. 
لتطبيق المبدأ  1ـ السالم العالمي: حيث أنه لن يبق 

أي داع أو سبب للحروب والنزاعات
ستصل  الحقوق  ألن  أنواعها،  بجميع  والصراعات 

إلى أصحابها )لهم دار
السالم عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون(.

من  فزع  وال  الخوف  يبقى  ال  واألمان:  األمن  ـ   2
االعتداء على النفس أو الفكر

ألن  واستمراريتها،  اإلنسانية  الحياة  أو  المال  أو 
المجتمعات  ستعم  السامية  النبيلة  واألخالق  الطيبة 

)بلدة طيبة ورب غفور(.
وغياب  المعيشة  مستوى  ورفع  الغذائي  األمن  ـ   3

الحاجة والعوز والجوع وكل
أشكال االفتقار والمذلة المادية في المجتمع )ولو أن 

أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض(.

المجتمعات  أفراد  جميع  بين  والتواصل  المحبة 
اإلنسانية وتعاونهم على حل المشاكل،

الشعور  من  واحد  مستوى  إلى  سيصلون  ألنهم 
باآلخرين وسيكونون أولياء بعضهم

البعض، أولياء هللا المحب الودود )أال إن أولياء هللا 
ال خوف عليهم وال يحزنون، لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي اآلخرة ال تبديل لكلمات هللا ذلك هو الفوز 

العظيم(.


