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موضة  أصبحت  إنها  يبدو  ـ  قامشلو  روناهي/ 
ترتفع  الدوالر؛  ارتفاع  بمجرد  العصر 
التاجر  االنخفاض  ومع  الفور،  على  األسعار 
مع  حالنا  هو  هذا  بعرفكم«  وال  تعرفوني  »ال 
غياب الرقابة الحقيقية على األسواق، فقد ارتفع 
الدوالر حوالي 100 ل.س فارتفع إلى 3200 
ل.س، بعد أن كان 3100 ل.س؛  طارت على 
إلى  ألف  من  زادت  قطعة  فكل  األسعار  الفور 
ليرة  مئة  زيادة  المعقول  من  فهل  ل.س،  ألفين 
على الدوالر تُزيد سعر المواد بهذا الشكل؟ وهل 

ترتفع ليس بارتفاع الدوالر فقط، بل مع ارتفاع 
 47 إلى  وصلت  التي  الحارقة  الشمس  حرارة 
الكهرباء  توفر  عدم  عن  ناهيك  مئوية؟  درجة 
في ساعات النهار بمدينة قامشلو وإزالة الكثير 
من المولدات، عالوة على من يدّعي أصحابها 
بأنها معطلة ومرمية في الصناعة ويلزمنا إقامة 
متحف فني لتلك المولدات؛ فهي بقدر تواجدها 
في الصناعة على أنها معطلة طبعاً على »بخت 

صاحبها« لم نرها تعمل في األحياء.

الطفلتان  احتلت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
المصريتان نور محمد فتحي عبد العال 
محمد  وأسيل  االبتدائي  الثاني  بالصف 

فتحي عبد العال  بالصف األول االبتدائي 
مرتبة أصغر طفلتين تشاركان بمعرض 
حيث   2021 للكتاب  الدولي  القاهرة 
واإلبداعية  الفنية  المسابقة  ضمن  فازتا 

السودانية  المصرية  الدار  نظمتها  التي 
اإلماراتية تحت عنوان »ابني فنان« وقد 
فنان«  المسابقة كتاب »ابني  صدر عن 
والذي يتضمن إبداع الطفلتين في مجال 

الرسم والكتابة ضمن فائزين آخرين من 
أطفال العالم العربي.

األسعار ترتفع مع ارتفاع 
حرارة الشمس والمواطن 

َيحتِرق ذهابًا وإيابًا

أصغر موهبتين 
بمعرض الكتاب 2021

ثورة روج آفا... خياٌر وطيّن يف مواجهِة اإلرهاِب

ثورة روج آفا، ولدت في شمال سوريا، ولكنها كانت سوريّة األهداِف من غير 
تقليٍد أو استنساخٍ، وكانت ثورة مقاومة اإلرهاب بشكليه؛ الوكيل واألصيل.«5

مشاريع خدمية مستقبلية ينتظرها حي بطالت روج آفا وسوريا لكرة القدم يكتبَن التاريخ مجددًا...
الطي 

بعد تحقيقهن لقب 
الدوري السوري 

لموسمين متتاليين، 
بطالت روج آفا 

وسوريا، دخلن التاريخ 
بالمشاركة في أول 
بطولة لسيدات كرة 
القدم على المالعب 

المكشوفة بعد أن كانت 
في المالعب المغطاة، 
نعم هو التاريخ يُكتب 

بحروف من ذهب 
من قِبل العبات إقليم 

الجزيرة.«10

 حي الطي بدأ 
باستعادة عافيته بعد 

تطهيره وتخليصه 
من مرتزقة الدفاع 
الوطني، ومشاريع 

وخطط مستقبلية 
تسهم في تحسين 
واقعه الخدمي.«6

نساء الطبقة: فلسفة القائد أوجالن 
ثورة لتحرير فكر المرأة وتحقيق ذاتها

أكدت نسوة في الطبقة أن فكر وفلسفة القائد أوجالن هو النافذة التي أخذت 
المرأة منها النور وتنفست من خاللها، لتحيا بحرية وإباء بعيداً عن الفكر 

الذكوري الذي فُطم عليه المجتمع.«3

مقاومة الرابع عشر من تموز أفشلت 
سياسات الخيانة واالستسالم

عين روناهي

سجن  جدران  خلف  من 
عدة  مناضلون  أشعل  آمد؛ 
بمقاومتهم؛  ثورة  لهيب 
قلوب  في  فاستقرت 
بحريتها  المؤمنة  الشعوب 
عدة  لثورات   

ً
أساسا وتغدو 

منها ثورة روج آفا ومقاومة 
شعوب شمال وشرق سوريا 
المضربي�ن  مقاومة  وكذلك 
عن الطعام اليوم في سجون 
إنها  التركي..  االحتالل  دولة 
مقاومة الرابع عشر من تموز 

التاريخية..«4
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إعالنات شيخو: مشاغبات تركيا في القرى السورّية الحدودّية ُمعاداة للِجوار

المرتزقة يفرضون ضريبة بالليرة 
التركّية على أهالي عفرين المحتلة

إيران: في األسبوع الرابع من 
اإلضراب تتوسع دائرة المشاركة

32 أسبوعًا وإشارة الصمود مرفوعة 
في المعتقالت التركّية

تركيا األعلى زيادة بأسعار الوحدات السكنية في أوروبا

االحتالل  مرتزقة  بها  يقوم  التي  االنتهاكات   
من  والغربية  الشمالية  الجبهة  على  التركي 
السورية  المناطق  في  الموجود  التركية  القواعد 

المحتلة.
لمنبج  التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  وقال 
تصريح  خالل  من  شيخو  خير  محمد  وريفها 
خاص لصحيفتنا »روناهي«: »تتعرض القرى 
المتاخمة للجبهة الشمالية والغربية إلى انتهاكات 
في  التركي  االحتالل  مرتزقة  قبل  من  يومية 

لوابل  السوريّة  األراضي  على  الواقعة  القواعد 
يُعّرض  مما  كالمطر  تتساقط  التي  القذائف  من 
ال  أنهم  رغم  للخطر  المدنيين  األهالي  حياة 
الدولة  واستقرار  أمن  على  تهديد  أي  يشكلون 

التركية«.
فقدان  في  تسبب  القصف  هذا  إلى  وأضاف 
امرأتين اثنتين باإلضافة إلى العديد من الجرحى 
الخاصة واألمالك  الممتلكات  الكثير من  ودمار 
العامة، في محاولة من االحتالل التركي تدمير 
يتسرب  بدأ  الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع 

تدريجياً إلى كافة مفاصل المجتمع جميعاً.
بالمناطق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  ويسعى 
قصفه  خالل  من  الحدودي  الشريط  من  القريبة 
إلى  بالسكان  اآلهلة  القرى  على  المتكرر 
استقرار وأمن منبج وريفها، واضطر  زعزعة 
التي  القرى الحدودية  المدنيين من سكان  بعض 
من  الخروج  إلى  مؤخراً  للقصف  تعرضت 
ليتسنى  القصف  يهدأ  حتى  واالبتعاد  منازلهم 

حياة  على  خوفاً  أفضل  ظروف  في  العودة  لهم 
األطفال. 

وفي شأن متصل، ندد الرئيس المشترك للمجلس 
التنفيذي في منبج، بممارسات العنف ضد المرأة 
إذ  الماضية  القليلة  األيام  غضون  في  سيما  ال 

قُتِلت فتاتان قاصرتان على يد عوائلهن.
وأشار إلى أن المرأة تتلقى الكثير من المظاهر 
القتل والضرب والتشريد والحبس  منها  السلبية 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  عموماً  تطال 
وال شك هذه ذرائع واهية من العادات والتقاليد 
يُسمح  أن  دون  المرأة  تجاه  الجاهلية  العشائرية 

التحقق بشكل مباشر. 
في  التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  وأكد 
منبج محمد خير شيخو في نهاية حديثه بالقول: 
يتعرض  الذي  نؤكد وقوفنا مع شعبنا  »بالطبع، 
كل يوم لالنتهاكات العدوانية من الجانب الدولة 
كما  الجوار،  حق  تراعي  أن  أمل  على  التركية 
من  يهددها  بما  المرأة  مع  جنب  إلى  جنباً  نقف 

أعمال العنف مؤخراً«.
منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  إن  يُشار 
بضعة  منذ  جماهيرية  مظاهرة  نظمت  وريفها 
المرأة،  بحق  يمارس  الذي  بالعنف  تنديداً  أيام 
وبالهجمات واالعتداءات التي يقوم بها االحتالل 

وعلى  خاصةً  منبج  على  ومرتزقته  التركي 
بمشاركة  عموماً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
واللجان  المؤسسات  وأعضاء  المدينة  أهالي 
الخاصة  والمؤسسات  المدنية  لإلدارة  التابعة 

بالمرأة واألحزاب السياسية في منبج.

مركز األخبارـ  ضريبة ما بين 200 إلى 500 
ليرة تركيّة يفرضها المرتزقة التابعين لتركيا 
استمراراً  بعفرين  معبطلي  ناحية  أهالي  على 
المواطنين  على  المفروضة  اإلجبار  لسياسة 

األصليين في المنطقة.
يستمرون  لعفرين  الُمحتَلين  تركيا  مرتزقة 
أهالي  ضد  واإلجبارية  القسرية  بسياستهم 
فرضت  حيث  موطنهم  في  الصامدين  عفرين 
من  تبدأ  إتاوات  لتركيا  الموالية  الحمزة  فرقة 

قرية  أهالي  تركية على  ليرة  إلى 500   200
ريف  في  معبطلي  لناحية  التابعة  كوكانية 
أسمته  ما  لقاء  وذلك  حلب،  شمال  عفرين 
“أبو  القيادي  أبلغ  حيث  الحماية”،  “ضريبة 
بوجوب  األهالي  الحمزة،  فرقة  في  سلطان” 
منزل  في  اجتماعهم  خالل  “الضريبة”،  دفع 

مختار القرية.
وهدد القيادي األهالي في حال امتناعهم عن دفع 
للسرقة  ُعرضة  ممتلكاتهم  ستكون  اإلتاوات، 
في  الحمزة” غير مسؤول  وأن فصيل “فرقة 
حينها عن حماية الممتلكات من السرقة بحسب 

ما ذكره المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
علًما أن هذه الضريبة الجديدة ال تشمل موسم 
جني الزيتون أو ما فرضه المجلس المحلي من 
ضرائب سنويّة على أصحاب األراضي والتي 

تُقدر بـ 20 بالمئة من الموسم.

من  الرابع  األسبوع  في  ـ  األخبار  مركز 
اإلضراب يُطالب 105آالف عامل إيراني بإبعاد 
الوسيطة، ُمصّرين على  المقاولين والشركات 

تحقيق مطالبهم اإلنسانية.
في  المتعاقدين  العمال  آالف  إضراب  دخل 
في  والبتروكيماويات  والغاز  النفط  مشاريع 
علماً  تموز   11 بتاريخ  الرابع  أسبوعه  إيران 
الماضي  حزيران   10 يوم  بدأ   اإلضراب  أن 
 100 من  أكثر  في  العمال  فإن  للتقارير  ووفقاً 
اآلن  حتى  أضربوا  قد  محافظة  في 12  شركة 
والمطالبة  المعيشية  الظروف  على  احتجاجاً 

بتحقيق مطالبهم.
وفي غضون ذلك أفادت األنباء بأن 105 آالف 
أطلقوا  النفط  مجال  في  ورسمي  متعاقد  عامل 
المقاولين  بإبعاد  للمطالبة  إلكترونية  حملة 
أنباء  وكالة  وبحسب  الوسيطة  والشركات 
»إيلنا« فأن بيان العمل ينص على أن العاملين 

لوزارة  والتابعة  للدولة  المملوكة  الشركات  في 
المقاوالت  شركات  بإبعاد  يطالبون  النفط 
من  الحكومية  للجهات  الطاقة  بتوريد  الخاصة 

خالل تغيير وضع عقودهم.
في  والرسميون  المتعاقدون  العمال  احتج  كما 
في  التمييز  على  الماضي  في  النفط  وزارة 
اآلخرين،  بالعاملين  مقارنةً  والمزايا  األجور 
المشاريع  وعمال  المتعاقدون  العمال  ويطالب 
المقاولين  وإلغاء  واإلجازات  األجور  بزيادة 
للمعايير  واالمتثال  المفصولين  العمال  وعودة 
والخدمات  والمبيت  العمل  أماكن  في  الصحية 
المهنية  السالمة  مبادئ  وتحسين  الصحية 

واالعتراف بالحق في التنظيم والتجمع.
اإليرانية  العمالية  اإلضرابات  أن  إلى  يشار 
واسع  ودولي  محلي  بدعم  اآلن  حتى  حظيت 

النطاق.

روناهي/ قامشلوـ  32 أسبوع يمر والمقاومون 
على  بحملتهم  يشددون  التركية  السجون  في 
ضرورة تغيير السياسة الُمتبعة بحق القائد عبد 
قبل  من  حقوقه  تُنتهك  ُمعتقل  وكل  أوجالن  هللا 

السلطات التركية.

ال زالت راية الصمود واإلرادة الحرة مرفوعة 
والسجون  كردستان  بباكور  المعتقالت  في 
الذين  السياسيين  المعتقلين  قبل  من  التركية 
الطعام  المفتوح عن  اإلضراب  حملة  يواصلون 
تشرين  من  والعشرين  السابع  في  أطلقوها  التي 
المشددة  العزلة  بإنهاء  مطالبين  الماضي  الثاني 
في  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على 
التي  االنتهاكات  إلى  باإلضافة  إيمرالي  جزيرة 

يتعرض لها المعتقلون في السجون التركية.
وبتاريخ 12 تموز الجاري دخل حملة اإلضراب 
سياستها  تركيا  تغير  أن  دون   228 الـ  يومها 
اإلنسانية عبد  قائد  مقدمتهم  المعتقلين وفي  تجاه 
هللا أوجالن، ناهيك عن الصمت الدولي الواقف 

السجون  في  للمعتقلين  يحصل  ما  تجاه  صامتاً 
أوضاعهم  تدهور  يتضاعف  والذين  التركية 

الصحيّة في ظل هذا االستهتار.
الزالوا  الخاوية  األمعاء  معركة  في  المقاومون 

مطالبهم  لتحقيق  النصر  راية  رافعين  صامدين 
إنسانية  قضية  هي  والتي  قضيتهم  في  والنظر 
تستدعي عاجالً البحث فيها ووضع حد لفاعليها.

الدول  قائمة  تركيا  تصّدرت  ـ  األخبار  مركز 
السكنية،  الوحدات  أسعار  حيث  من  األوروبية 

كمؤشر على األزمة االقتصادية التي تعانيها.

وخالل النصف األول من العام الجاري ارتفعت 
أسعار الوحدات السكنية في جميع أوروبا بنحو 
العام  من  عينها  بالفترة  مقارنةً  المئة  في   6.1

السابق.
إلى  األوروبي  اإلحصاء  مكتب  بيانات  تشير 
الوحدات  أسعار  في  زيادة  أعلى  تركيا  تسجيل 
السكنية خالل العام األخير بنسبة زيادة بلغت 32 

في المئة.
لوكسمبورغ جاءت في المرتبة الثانية بعد تركيا 
الدنمارك  تلتها  المئة  في  بلغت 17  بواقع زيادة 
ثم  المئة  في   15.3 بواقع  الثالثة  المرتبة  في 

ليتوانيا في المرتبة الرابعة بواقع 12 في المئة.
على الصعيد اآلخر سجلت إسبانيا أقل زيادة في 
أسعار الوحدات السكنية بنسبة بلغت 1 في المئة 
الثانية بواقع 1.4 في  المرتبة  تلتها رومانيا في 
المئة ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بواقع 1.7 في 

المئة.
إلى  األوروبي  اإلحصاء  مكتب  بيانات  وتشير 
 2020 عامي  خالل  تركيا  في  اإليجار  ارتفاع 
و2021 بنحو 9.4 في المئة، حيث سجلت تركيا 
سائر  بين  من  اإليجار  قيمة  في  ارتفاع  أعلى 

الدول األوروبية.
بلغت  بزيادة  الثانية  المرتبة  في  النمسا  وجاءت 
5 في المئة تلتها ليتوانيا في المرتبة الثالثة بواقع 

4.1 في المئة.
اإليجار  قيمة  تراجعت  األخرى  الناحية  ومن 
خالل العام األخير في عدد من الدول من بينها 
إستونيا بواقع 3.1 في المئة ومالطا بواقع 2.4 

في المئة وسلوفينيا بواقع 2.2 في المئة.
وبلغت الزيادة على صعيد دول االتحاد األوروبي 
نحو 1.2 في المئة فقط، وفق موقع )يورونيوز(.

الوحدات  أسعار  ارتفعت  تركيا  صعيد  وعلى 
السكنية بشكل كبير بالمدن الكبرى، حيث كشفت 
دراسة “مشهد السوق العقاري” الذي أعده مركز 
بهشه  بجامعة  والمجتمعية  االقتصادية  األبحاث 
شهير عن ارتفاع اإليجار السنوي بنحو 35.7 
في المئة بمدينة إسطنبول وبنحو 20.3 في المئة 
بمدينة  المئة  في   21.8 وبنحو  أنقرة  مدينة  في 
إزمير، هذا وارتفعت أيضا أسعار اإليجارات في 

ضوء نسبة التضخم بالمدن الثالثة.

منبج/ آزاد كردي ـ سلط الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنبج وريفها محمد خير شيخو الضوء على انتهاكات تركيا على القرى السورّية الُمشارِكة 
لها في الحدود، مشدداً على ضرورة مراعاة ُحسن الجوار. 

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /679/ لعام 2021

على السيد: إبراهيم الشيخ عثمان بن أحمد                     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1077/ المقامة عليك من قبل: ياسين بوظو بن أحمد

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /702/ لعام 2021

على السيد: حسين عبد الكريم صليبي                       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1087/ المقامة عليك من قبل: فواز إبراهيم العلي 

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /340/ لعام 2021

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

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1997/ المقامة عليك من قبل: جمعة هالل الحمد

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1862/

رقم القرار /1727/   
طالب التبليغ: محمد الفرج األب أحمد األم فطيم  

المطلوب تبليغه: عرفات سليمان بن خليل األم حايرة        
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة 

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه على   -1
السيارة موضوع الدعوى نوع فولفو قاطرة مقطورة لون أخضر وأحمر تحمل 
اللوحة رقم 760656 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/6/6 جزء ال 

يتجزأ من القرار. 
إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد   -2

انبرامه.
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2249/ لعام 2021 م

على السيد: محمد بابلي بن رشيد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/7/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: شيار شعبان بن حسين، 
بطلب: تثبيت عقد سيارة

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

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /493/ لعام 2021

على السيد: أحمد الكريدي بن كريدي                   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /847/ المقامة عليك من قبل: موسى العثمان بن محمد

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2555/ لعام 2021 م

على السيد: جمعة الكسمو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/7/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد عثمان بن عيسى ، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1240/ لعام 2021

على السيد: صالح خلف علي العبد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1496/ المقامة عليك من قبل: رسالن شيخو بن محمد 

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

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /960/ لعام 2021

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

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1345/ المقامة عليك من قبل: أحمد المصطفى بن 

حسين
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1236/ لعام 2021

على السيد: مصطفى بكرو بن عارف - فطينة علي بنت عبد الكريم                   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1494/ المقامة عليك من قبل: حسان إبراهيم بن 

مصطفى 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2831/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد األحمد بن حسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/7/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عوض العوض، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1237/ لعام 2021

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

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1623/ المقامة عليك من قبل: رمضان الحاجي بن 

عبدو 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2066/

رقم القرار /1666/   
طالب التبليغ: خليل الحمادة بن خابور   

المطلوب تبليغه: وليد العلي بن حميدي         
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة 

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية خليل الحمادة بن   -1
خابور وبين الجهة المدعى عليها وليد العلي بن حميد، والمؤرخ 2019/8/5 

على السيارة رقم /141230/ الرقة نوع كيا ريو لون أصفر وتسجيلها على اسم 
الجهة المدعية. 

إلزام مديرية النقل بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه.  -2
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /485/ لعام 2021

على السيد: محمد العبد هللا بن محمد رسول                  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /742/ المقامة عليك من قبل: أحمد الحمود الدرويش

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

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 1117 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد مصطفى بن إبراهيم          
والجهة المدعى عليها: أيمن الحسين بن محمد   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/19م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 821 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد عبد الوهاب شدو
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/7/26م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: حسن المحمد خضر              
بطلب: تثبيت بيع     

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2552/ لعام 2021 م

على السيد: جاسم الحمود العبد هللا الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/7/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد عبد هللا الكسوم، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

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

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /1658/ لعام 2021

على السيد: عبد اإلله السالم بن محمود           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء2021/7/20م 
للنظر بالدعوى األساس /1894/ المقامة عليك من قبل: تهاني العبد هللا بنت 

إبراهيم 
بطلب: تفريق وحقوق وحضانة ونفقة            

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 428 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عمر هالل بن محمد           
والجهة المدعى عليها: خليل آغاسي    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /935/ لعام 2021

على السيد: مؤسسة خالد بن محمد الحوراني                         
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1315/ المقامة عليك من قبل: غسان الحاج موسى 

بن فواز 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /1794/ لعام 2021

على السيد: إسماعيل األحمد المصطفى            
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء2021/7/20م 
للنظر بالدعوى األساس /1695/ المقامة عليك من قبل: عبير الخليفة بنت جاسم 

بطلب: تفريق 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في الملف التنفيذي أساس /207/ 2021 تقرر لدينا نحن هيئة التنفيذ في منبج 
بيع المنقوالت التي سبق وُحجز عليها حجزاً تنفيذياً، والمتضمنة كل من مركبة 
نوع مرسيدس إدخال أوروبية قياس 300 لون أبيض وزنار فضي بحالة جيدة 
بسعر إجمالي – قدره  3750 دوالر أميركي ومعدات مطعم مؤلفة – شواية 

شاورما بقيمة 300 دوالر أميركي – شواية فروج بقيمة 300 دوالر أميركي – 
طاولة كروم عدد3 بقيمة 150 دوالر أميركي – براد مؤلف من خمسة رفوف 
نوع أفاس بقيمة 100 دوالر أميركي – فريزة عريضة نوع جنيرال كولد 100 
دوالر أميركي – قالية بطاطا 50 دوالر أميركي – أسطوانة غاز عدد3 بقيمة 
100دوالر أميركي – قشارة بطاطا مع قطاعة بقيمة 100 دوالر أميركي حيث 
سيتم افتتاح الجلسة األولى للمزاد في مكتب هيئة التنفيذ في منبج في تمام الساعة 

الثانية عشر ظهراً الموافق من يوم االثنين 2021/7/19.

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1239/ لعام 2021

على السيد: عبد الرحمن حسن بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1625/ المقامة عليك من قبل: عبد هللا المحمد بن 

محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

مذكرة إخطار                                    وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
تبليغ رقم /961/ لعام 2021

على السيد: علي الحسن بن رويلي                             
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /838/ المقامة عليك من قبل: محمد العلي بن مصطفى 

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

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1893 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ياسر الحاج بن عبد الرزاق        
والجهة المدعى عليها: جميل البرهو بن محمد – خالد إدريس بن حسين 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/15م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 656 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم علي الحسين  
والجهة المدعى عليها: عواد خلف محمد                       

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1938 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسن الدعاس بن حسين     
والجهة المدعى عليها: 1- عدنان شيخ شعبان -2- أحمد مصطفى الحاج عبيد                          

بدعوى:  بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /550/ لعام 2021

على السيد: حميدي حسين بن حسين                   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /304/ المقامة عليك من قبل: رافت الجاسم بن حسن 

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

مذكرة: إخطار 
في الدعوى رقم أساس 243 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: محمد العواد  

والجهة المدعى عليها: جالل مصطفى بن عثمان                      
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/25م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1292/ لعام 2021

على السيد: محمد طالل فليج      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1484/ المقامة عليك من قبل: أحمد الحسين بن أسعد 

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

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /1162/ لعام 2021

على السيد: أحمد عبد هللا  المحمد                              
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1545/ المقامة عليك من قبل: حسين السرحان بن 

صالح 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1294/ لعام 2021

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

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1500/ المقامة عليك من قبل: لينا دلو بنت جميل 

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

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1617/ لعام 2021

على السيد: عافت الخميس بن غريب         
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1688/ المقامة عليك من قبل: أحمد الشيخو بن حسن 

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

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 871 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: كريم بشير بن طه              
والجهة المدعى عليها: محمد حوت بن جمال       

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1625/ لعام 2021

على السيد: معتز باهلل محمد غسان النبي          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1811/ المقامة عليك من قبل: غسان الجاسم بن حسن 

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

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /956/ لعام 2021

على السيد: أحمد األسعد بن عبد هللا                           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /874/ المقامة عليك من قبل: عثمان الحسو بن إبراهيم 

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /830/ لعام 2021

على السيد: حجي علو الصالح                        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1207/ المقامة عليك من قبل: عبد الرزاق عبيد بن 

محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /1708/ لعام 2021

على السيد: ربيع عبد الحميد حميده           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء2021/7/20م 
للنظر بالدعوى األساس /1408/ المقامة عليك من قبل: مريم علي الحسين 

بطلب: تفريق 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1924 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد الحميدي بن خالد       
والجهة المدعى عليها: عاكف كلش بن علي 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2835/ لعام 2021 م

على السيد: محمد نور ناصر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/7/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: واصف المحمد بن محمد، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1238/ لعام 2021

على السيد: أسامة الناصر بن عدنان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1613/ المقامة عليك من قبل: إسماعيل اإلبراهيم 

بن خلف 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /951/ لعام 2021

على السيد: أنس الحكيم ابن عبدو                          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1159/ المقامة عليك من قبل: محمد شيخ موس بن 

عبد الرحيم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2239/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الحميد جاسم الفرج الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/7/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فواز عبيد الماهل، بطلب: 
تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 608 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: علي حسن البطوشي    
والجهة المدعى عليها: محمد رمضان صالح                         

بدعوى:  تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /1795/ لعام 2021

على السيد: ناصر حسين الموسى             
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء2021/7/20م 
للنظر بالدعوى األساس /1535/ المقامة عليك من قبل: عائشة الحاج محمد 

بنت موسى 
بطلب: تفريق لعلة الشقاق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1213 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إسماعيل الحاج               
والجهة المدعى عليها: إبراهيم الحاج        

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/8/12م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

إعالن بيع بالمزاد العلني 
في الملف التنفيذي أساس /207/ 2021 تقرر لدينا نحن هيئة التنفيذ في منبج 
بيع المنقول الذي سبق وُحجز عليه حجزاً تنفيذياً والذي عبارة عن مركبة نوع 
هونداي فان H1 لون أسود إدخال أوربية بسعر إجمالي قدره/6000$/ ستة 
آالف دوالر أميركي حيث سيتم افتتاح الجلسة األولى للمزاد في مكتب هيئة 

التنفيذ في منبج في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الموافق في 14/ 7/ 2021م.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2522/ لعام 2021 م

على السيد: عبد العزيز الصبور الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/7/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد الخلف البزكاده، 
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 أساس 853 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الواوي بن محمد      
والجهة المدعى عليها: حسن بن محمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/22م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 1946 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: يسري الصالح   
والجهة المدعى عليها: جمال العبد الحسن                        

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/29م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1437/ لعام 2021

على السيد: أحمد الخلف بن رمضان        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1825/ المقامة عليك من قبل: خديجة إبراهيم العلي 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2549/ لعام 2021 م

على السيد: جنيد محمد أحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/7/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد خليل النزال، بطلب: تثبيت عقد 

سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1241/ لعام 2021

على السيد: سامي النيال بن محمد وليد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1627/ المقامة عليك من قبل: محمد كسر بن جمعة 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2570/ لعام 2021 م

على السيد: محمد الجعار بن حوير الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/7/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حمادة السويح، بطلب: 
تثبيت عقد سيارة

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /632/ لعام 2021

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

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /1015/ المقامة عليك من قبل: إبراهيم المحمود بن 

محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2341/ لعام 2021 م

على السيد: أسعد أحمد زينو الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/7/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: رمضان حمام، بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

                                
    إعالن بيع عقار بالمزاد العلني 

السند التنفيذي أساس 143 لعام 2021 من الجهة المنفذة ممثلة بخالد الحجي 
بن طالب والمنفذ عليه حسن كوجك بن حسين وبعد إخطار المنفذ عليه واستيفاء 
كافة طرق الطعن، تقرر بيع العقار الواقع على جزء من المحضر رقم 1 قصر 
بنات العرب ضمن المخطط التنفيذي لمدينة منبج على الجهة الشمالية الشرقية 
لدوار السبع بحرات، والتي هي عبارة عن محل تجاري ضمن بناء مرخص 

يتجه نحو الجنوب بأبعاد واجهة 3.25م وعمق 8.65م  بمساحة إجمالية قدرها 
32م2 بقيمة إجمالية وقدرها أربعة وستين ألف دوالر أميركي، حيث ستعقد 

الجلسة األولى من المزاد العلني في مكتب هيئة التنفيذ في منبج في يوم االثنين 
.2021/7/19

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2540/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الخلف بن عيسى الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/7/18م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: نجم الكنيطير العبد هللا، 
بطلب: تثبيت عقد سيارة

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

مذكرة دعوى                                    
تبليغ رقم /1811/ لعام 2021

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

من يوم الثالثاء2021/7/20م 
للنظر بالدعوى األساس /2068/ المقامة عليك من قبل: آية نعسان بنت محمد 

خير 
بطلب: تفريق لعلة الشقاق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 1116 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: هيثم الحسن الشعبان بن حسين            
والجهة المدعى عليها: فاضل دللي بن حسين     

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/19م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /695/ لعام 2021

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

من يوم األربعاء2021/7/14م 
للنظر بالدعوى األساس /719/ المقامة عليك من قبل: مسلم بركل بن عبد 

العزيز 
بطلب: إرجاع سيارة         

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 513 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إسماعيل فيصل اإلبراهيم             
والجهة المدعى عليها: خلف جاسم الرحيم      

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/7/19م  
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نساء الطبقة: فلسفة القائد أوجالن ثورة لتحرير فكر المرأة وتحقيق ذاتها

ما بين معاناة المرأة ومكتسباتها فجوة يسدها التدريب

لبناء  األولى  واللبنة  األساس  الحجر  المرأة  تعد 
هام  وعنصر  وقوي،  متماسك  صحيح  مجتمع 
للوصول إلى مجتمع سياسي أخالقي ديمقراطي 
يسوده العدل والتعايش السلمي والمساواة، أخذت 
وشرق  شمال  مناطق  في  الفعال  دورها  المرأة 
سوريا التي طبق على أرضها فكر وفلسفة القائد 
عبد هللا أوجالن وفق ما جاء بِه، والذي أعطى 
مدى  على  منها  ُسلبت  التي  حقوقها  المرأة  فيِه 

سنوات وحررها فكرياً.

املرأة يف الطليعة

والُمحاضرة  اإلدارية  لصحيفتنا  وتحدثت 
الطبقة  في  عليوي  خالد  الشهيد  أكاديمية  ضمن 
»جهينة المستو« التي أكدت أن ما جاء به القائد 
الذي  الضامن  كان  فلسفته  في  أوجالن  عبد هللا 

المرأة،  تستحقها  التي  الحقيقة  المكانة  أعطى 
التعصب  إيديولوجية  من  المجتمع  وتخلص 
التي  المرأة  بحق  الذكورية  والسلطوية  الجنسي 
تضعف من إرادتها وتمنعها من ممارسة دورها 

االجتماعي ضمن المجتمع.
الذاتية  اإلدارة  ضمن  »المرأة  جهينة:  ونوهت 
ومشروع األمة الديمقراطية الذي نادى بِه القائد 
عبد هللا أوجالن أخذت دورها الحقيقي والريادي 
األيدولوجية  وسحقت  المجتمع،  قيادة  في 
الليبرالية الفردية التي عملت على نشرها الحداثة 
المرأة  تحرر  أن  دوماً  أكدنا  لذلك  الرأسمالية، 
والمشاكل  القضايا  لكل  الحل  هو  وثقافياً  فكرياً 

االجتماعية«.
وفي لقاء آخر أشارت لنا إدارية أكاديمية الشهيد 
خالد عليوي »فيان محمد« بأنه: »جاء فكر القائد 
مؤكداً على ضمان مشروع األمة الديمقراطية، 
من  األساسية  الركيزة  المرأة  فيه  جعل  حيث 

خالل تحرر فكرها الذي من خالله نالت جميع 
حقوقها االجتماعية«.

وركزت فيان في حديثها: »إننا كنساء إداريات 
سيما  وال  الحرة  المرأة  مكانة  نعزز  الطبقة  في 
المرأة المقاتلة، وسنبقى على درب شهيداتنا مثل 
أرواحهن  قدمن  اللواتي  وبارين  وآرين  أفيستا 

الطاهرة في سبيل حرية الشعوب«.

فكره ينري درب املرأة

الطبقة  في  القائد  حرية  لجنة  عضوة  وأشارت 
حققت  المرأة  أن  مؤكدةً  الحسين«  »شذى 
وفلسفة  فكر  تطبيق  بعد  النجاحات  من  العديد 
جميع  في  وانخرطت  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
المجاالت وأثبتت وجودها وقدرتها على تحمل 
منها  تجعل  التي  القرارات  واتخاذ  المسؤوليات 

ريادية بمعنى الكلمة.
وأضافت شذى الحسين: »القائد عبد هللا أوجالن 
ودورها  حقها  وأعطاها  المرأة،  مكانة  عظم 
الريادي التي كانت تطمح في الحصول عليه في 
سنوات سابقة، ونحن نؤكد أنه عن طريق فلسفة 
ريادية  المرأة  أصبحت  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
وتعمل  مجتمعها  تنظيم  على  وعملت  وقيادية، 

على تطوير المجتمع وتحريره من جميع األفكار 
عن  ونحن  المرأة،  تضعف  كانت  التي  السلبية 
طريق كتب وفكر القائد عبد هللا أوجالن نستطيع 
بناء أجيال تحمل ثقافته التي أعطت أهمية كبيرة 
للمرأة التي كانت مهمشة وال يوجد لها أي دور 

في المجتمع سابقاً«.

روناهي/ منبج ـ قال المفكر »عبد هللا أوجالن« 
واألوكسجين  الغذاء  بمثابة  أنه  مرة  ذات  عنه 
المرأة  أطلقت  ذلك،  من  وانطالقاً  »التدريب«. 
ميادين  كافة  بدخول  العنان  لنفسها  منبج  في 
النظرة  وكسرت  الرجل،  جنب  إلى  جنباً  العمل 
ال  المرأة  أن  من  السائدة  االجتماعية  النمطية 
من  العديد  المرأة  وتبوأت  شيء،  على  تقوى 
المناصب السياسية واإلدارية، وما كانت لتصل 

إلى كل ذلك لوال التدريب.
من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تحرير  مع 
رجس مرتزقة داعش بدأ فكر األمة الديمقراطية 
يعتمد بشكل أساسي  الذي  الفكر  باالنتشار، هذا 
ومؤسساتياً،  مجتمعياً  المرأة  شأن  إعالء  على 
بهذا  األقوى  والحلقة  الفقرة  تشكل  كونها 
المشروع الديمقراطي. ومنذ ذلك الوقت وجدت 
وصرح  علمي  كرافد  الفكرية  األكاديميات 
للتعرف  اختالفهم  على  األفراد  يهيئ  حضاري 
على كافة أنواع العلوم والمعارف، كما وجدت 
بالمرأة  خاصة  فكرية  أكاديميات  المقابل  في 
ساهمت إلى حد كبير في تنوير المرأة وإعدادها 
ثقة  لتتمكن من ولوج واقعها بكل  وثقافياً  فكرياً 
وثبات. وهنا السؤال المطروح، كيف استطاعت 
فترة  غضون  في  حققته  ما  تحقق  أن  المرأة 
قصيرة؟ وماذا عرفت من الحقائق حتى تنتفض 
من ذلك الركام، وهل المرأة في منبج وصلت إلى 
المبتغى والمرتجى.  الفكري  مرحلة من النضج 
كل هذه األسئلة وغيرها كانت محور لقاء أجرته 
صحيفتنا »روناهي« مع عدد من العضوات في 

مختلف المؤسسات الفكرية.  

أهمية التدريب

باسم  والناطقة  الجنولوجيا  مركز  عضوة  تقول 
اتحاد المرأة الشابة »سمر حزوري« في حديثها 
على  التاريخ  إلى  عدنا  »إذا  المرأة:  واقع  عن 
المرأة  بها  مرت  التي  السابقة  المراحل  ضوء 
منذ خمسة آالف سنة، فإننا نجد أنها عانت من 
مع  أما  مختلفة.  فكرية  واحتكارات  انكسارات 
بداية األلفية الثالثة وتحديداً في سوريا فقد حدث 
وشرق  شمال  بمناطق  المرأة  ذهنية  في  تغيير 
حزوري  سمر  وتتساءل  باألخص«،  سوريا 

كيف حدث ذلك؟
المرأة  ذهنية  في  تغير  الذي  »إن  وتضيف: 
فما  للتدريب،  ومعرفتها  تفكيرها  طريقة  هو 
خصيصاً«؟  للمرأة  أهميته  وما  التدريب،  هو 
وتجيب سمر عن هذا السؤال فتقول: »التدريب 
أمر  فالتدريب  ونفسها،  بذاتها  الثقة  المرأة  منح 
هام بحياة اإلنسان، فهو يتيح تعلم أشياء ما كنا 
نعرفها من قبل، كما ويجعلنا نركز على الفوارق 
الفكرية قبل خضوع المرأة للتدريب أو من بعده 
وستكتشف حقائق معرفية وعلمية بحياتها للمرة 
األولى وستلتمس مدى السذاجة التي كانت تحيط 

بعاداتها وممارساتها اليومية، والذي من المؤكد 
أن بعضاً منها خاطئ، بيد أن التدريب هو المسار 
الذي يصحح هذه الجوانب إلى االتجاه الصحيح 
عبر ورشة صغيرة للدروس والمحاضرات التي 

تعقد في األكاديميات الفكرية«.

انكسارات تاريخية

سمر  تشير  تاريخياً،  المرأة  انكسارات  وحول 
»أركز  جيداً:  التاريخ  إلى  العودة  من  بد  ال  أنه 
على التاريخ كونه يمثل الجذور الحية لالنطالق 
المرأة  فتتعرف  الحاضر«،  في  القوة  نقاط  نحو 
في  العريق،  تاريخها  على  التدريب  خالل  من 

فإن  على عقب،  المعادلة رأساً  قلبنا  إذا  المقابل 
أي امرأة تفتقد إلى تاريخها الماضي فهي تفتقد 

إلى ضرورة وجودها بالحاضر. 
وبحسب سمر حزوري فقد تعرضت المرأة لعدد 
من االنكسارات التي من أبرزها؛ الفهم الخاطئ 
التطرق  تحب  وال  العصور  مر  على  للديانات 
جميعاً  أنها  المؤكد  من  لكن  المسائل  هذه  إلى 
التفسيرات  أن  حدث  وما  إطالقاً،  المرأة  تكرم 
األديان  علماء  بعض  أطلقها  التي  والشروح 
تجاه  المتشددة  الراديكالية  النزعة  أظهرت 
الوضعية،  الطروح  هذه  وفق  »وأعني  المرأة: 
أن المرأة من ضلع أعوج بحسب رأيهم، وهي 
العينية ويقتني إرادتها بحيث  من ضمن أمالكه 
تكون ضمن وصايته دون أن يترك للمرأة حرية 

الرأي والخيار«.
»أخذت  االنكسارات:  عن  حديثها  في  وتضيف 
بسبب  تدريجياً  باالنحدار  المرأة  مكانة 
الذكورية  السلطة  من  االستبدادية  الممارسات 
منزل  ربة  فالمرأة  ذلك  ووفق  المجتمع  وسلطة 

فحسب.  الرجل  ونزوات  رغبات  لتلبية  وعبدة 
بإحدى  للتدريب  دورة  تفتتح  حين  شك  وال 
وأنها  نفسها  بمراجعة  المرأة  تبدأ  األكاديميات 
كانت ذات يوم آلهة، وكيف كانت تتمتع بمكانة 
األمر  هذا  وبالتالي  آنذاك،  مجتمعها  في  عالية 
تتمكن  كي  لها  فعل  وردة  للمرأة  حافزاً  يخلق 
بالعودة  إال  لها  سبيل  فال  ذاتها،  مواجهة  من 
بإمكانها  كان  حيث  الحقيقية،  طبيعتها  إلى 
السياسية  األصعدة  كافة  على  المجتمع  إدارة 

واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية«.
وأيضاً في ضوء حديثها عن االنكسارات، تنوه 
كلمة  من  أقوى  عندنا  العيب  »كلمة  أن:  سمر 
الكارثي  اللفظي  تأثيرها  حجم  تتجاوز  إذ  حرام 
والتقاليد  العادات  تأثير  فحجم  المعنوي،  إلى 
كبير، وفي هذا المقام نستذكر ونستنكر جريمة 

قتل الفتاة القاصر )عيدة الحمودي( في الحسكة، 
فهم قتلوها رغم أنها لم تدرك معنى الحياة بعد. 
المجتمع  قذارة  من  نابعة  النكراء  الجريمة  هذه 
الديمقراطية  األمة  فكر  فإن  وإال  مساوئه  بكل 
يكفل للمرأة العيش بعز وشرف، ال شرف هؤالء 
نال  المجتمع  أن  لو  شك  وال  والقتلة.  السفاحين 
سيتوصل  فإنه  المتأصلة  الحقيقية  التدريب  قيم 
إلى آليات الوعي والتفكير الناقد السليم ويتوصل 
كالمساواة  الفضائل  من  مجموع  إلى  ذلك  مع 
المريبة  االنكسارات  من  الحال  وهذه  والعدالة، 
تلقينا  لو  لتحدث  كانت  ما  والمتزايدة  الكثيرة 

التدريب الكافي والمستمر«.

مكتسبات وإنجازات

سمر  تؤكد  المرأة  مكتسبات  ضوء  وعلى 
حزوري على ضرورة قراءة المرأة لالضطهاد 
واالنكسارات التي تعرضت لها منذ خمسة آالف 

المرأة معاني  التاريخ فمثلت  أما قبل ذلك  سنة، 
القداسة بكل تجلياتها واحتلت مكانة اآللهة بتلك 
العصور الذهبية، كما ونظر لها كشريكة للرجل 

في المجتمع.
التاريخ  صيرورة  المرأة  »تمثل  وتضيف: 
والتأثير  التأثر  دائرة  ضمن  وأبعاده  وتحوالته 
في نهضة المجتمع وتطوره إلى أفضل صوره 
إن  والحياة.  والعطاء  الخصوبة  كآلهة  ورموزه 
التدريب الذي يعطى باألكاديميات المغلقة وغير 
المرأة  تعريف  في  كبير  بقدر  يساهم  المغلقة 
بين  والحوارات  المحاضرات  خالل  من  لذاتها 
المحاضر والحاضرات، فضالً عن أهميتها في 
بيان مكانتها المرموقة إلى جانب التعرف على 

جوهرها في ذلك المجتمع الطبيعي«.
يمثل  التاريخ  أن  حديثها  ختام  في  سمر  وتؤكد 

عودة حقيقية إلى المجتمع األمومي الذي كانت 
معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  فيه  قيادية  المرأة  به 
واالطالع على دورها المساند لدور الرجل في 
كل شؤون الحياة، لكن هذا الدور الهام في الوقت 

الحاضر غيب تماماً.

ذهنية منفتحة

باتحاد  التدريب  لجنة  عضوة  تشير  وبدورها، 
المرأة الشابة »سيدانة حنوش« في حديثها عن 
انفتاح ذهنية المرأة في الوقت الراهن: »المرأة 
الحاكمة  األنظمة  بسبب  األمرين  تعاني  كانت 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  قبل  تحكم  كانت  التي 
إلى جانب بعض  بمناطق شمال وشرق سوريا 
البالية. وتعرضت  العادات والتقاليد االجتماعية 
القهر  حوادث  إلى  المتتالية  السنوات  مر  على 
لها  ليس  حيث  والتشريد  واالغتصاب  والقتل 
خاصة  القشور  سوى  المؤلم  واقعها  ظل  في 

فيما يخص التشريعات والقوانين الجوفاء، وإن 
وجدت أصالً فهي ال تطبق وليست إال حبراً على 
الورق بل كانت المرأة جماداً ليس لها أي طموح 

أو أهواء ولم تحقق أي تقدم يذكر«.
األمة  فكر  وصول  »إن  شارحة:  وتبين 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إلى  الديمقراطية 
بالمجتمع  عهدها  سابق  إلى  المرأة  أعاد 
أنشطتها  تمارس  كانت  إنها  بل  ال  األمومي، 
وأعمالها في مختلف المجاالت دون أن تتعرض 
إلى مضايقات على المستوى السياسي واإلداري 
في منبج خصيصاً ومناطق شمال وشرق سوريا 

عموماً«.
وتعليقاً على إنجازات اتحاد المرأة الشابة تقول 
سيدانة: »هناك عمل شاق ومضٍن يتمثل بإقناع 
أدق  بعبارة  أو  التدريب،  بأهمية  الشابة  المرأة 
الذي  للتدريب  بضرورة خضوعها  أهلها  إقناع 
سيعزز من ذاتها ومن تواجدها في كافة الميادين، 
من  اإلنجازات،  من  العديد  المرأة  قدمت  كما 
إلى دورة  الكردية باإلضافة  باللغة  أهمها دورة 
في قيادة السيارة. هذه األمور في ميدان التدريب 
الفكري أكسب جرعة ثقة زائدة بعد أن تنهل من 
مختلف العلوم واألديان والفلسفات وتبدي رأيها 
بالمناقشات والحوارات، في المقابل هذه األمور 

غير موجودة إال في التدريب«.
اإليضاح:  سبيل  على  حنوش  سيدانة  وتذكر 
»المرأة تمكنت من إدراك واقعها بشكل سليم مما 
أدى إلى استخدام الفكر والعقل، فمثالً لو أن امرأة 
آخر،  ميدان  أي  أو  االقتصاد  مجال  إلى  دخلت 
فإذا لم تخضع للتدريب أوالً فلن تنجح بالمطلق، 
العديد  حيث يترتب على كل عمل من األعمال 
معنى  ستعرف  فهل  والتبعات،  الظروف  من 
طريق  عن  المرأة  ستساهم  وكيف  االقتصاد؟ 
تلقي التدريب بتبلوره ووجوده بالكيفية والنوعية 
الرئاسة  معنى  ما  ستعرف  وهل  المطلوبة؟ 
بعد  ما  فإن  اإلداري،  المستوى  على  المشتركة 
ذلك مواجهة شرسة لمشقات الحياة واختالفاتها 

البنيوية أيضاً«.

مقارنة

المرأة  باتحاد  التدريب  لجنة  عضوة  وتختتم 
الشابة سيدانة حنوش حديثها بالقول: »أعتقد أنه 
لو كانت هناك مقارنة بين الفترة الماضية وفترة 
وشرق  شمال  بمناطق  الذاتية  اإلدارة  تأسيس 
من  العديد  تأكيد  بكل  هناك  سيكون  سوريا، 
الفروق الهامة. وستدرك المرأة أنها باستطاعتها 
مجاراة الرجل في كل األشياء وبكافة المجاالت 
التي  والعشوائية  البدايات  مرحلة  تخطت  حيث 
يعاني منها المجتمع في نظرته الدونية للمرأة إلى 
رغم  القدمين  على  والوقوف  االنطالق  مرحلة 
تقدماً  هناك  أن  إال  عدة  ونقائص  أخطاء  وجود 
صعوبات  وجود  رغم  المرأة  بتمكين  ملحوظاً 

ومشقة كبيرتين«.

بطالت روج آفا وسوريا لكرة القدم يكتبَن التاريخ مجدداً...

في ملعب مغطى عام 2017 بدأت قصة إقليم الجزيرة 
مع أول دوري رسمي من قبل االتحاد الرياضي بإقليم 
الجزيرة وهذا الدوري أُقيم لعام 2019، ولكن التجربة 
المالعب  على  ودية  مباراة  أول  إقامة  بعد  كبُرت 
المكشوفة بـ 11 العبة عام 2019، وجمعت سيدات 
على  دوري  أول  أقيم  وبعدها  عامودا،  وأهلي  قنديل 
االتحاد  قلد  أن  بعد  سوريا  في  المكشوفة  المالعب 
وأخذوها  الجزيرة  إقليم  في  النوادي  تجربة  السوري 
وطبقوها في دوري رسمي ولموسمين متتاليين حققت 
بطالت روج آفا من العبات أندية إقليم الجزيرة اللقبين 
عامودا  وأهلي  وجودي  قامشلو  سيدات  عبر  األول 
 ،2020 ـ   2019 عامودا  سيدات  باسم  واألسايش 
سيدات  باسم  وفدنك  قامشلو  سيدات  عبر  والثاني 

الخابور 2020ـ 2021.
القدم  كرة  سيدات  لفرق  ل  وفُعِّ ص  ُرّخِ نادي  أول 
اللقب  أحرز  والذي   ،2016 عام  قامشلو  نادي  كان 
عامي 2017 و2018، وحقق الكأس عامي 2018 
سيدات  فحققته   2019 عام  دوري  بينما  و2019، 
األسايش، أما ألقاب كأس السوبر فكانت لسيدات أهلي 

عامودا عامي 2017ـ 2018.

إنجاز تاريخي

انطلقت  وتاريخية  نوعية  ونقلة  هام  تطور  وفي 
منافسات أول دوري على المالعب المكشوفة بـ 11 
العبة بعدما كما ذكرنا كانت الدوريات في المالعب 
بين  االفتتاح  مباراة  وجمعت  »سداسيات«،  المغطاة 
اإليجابي  بالتعادل  وانتهت  وقنديل،  الطريق  سيدات 
عبر  أوالً  الطريق  سيدات  وتقدمت  لهدف  بهدف 
التعادل  قنديل  سيدات  وحققت  شفيع،  سولين  الالعبة 

عبر الالعبة روعة سليمان من ضربة جزاء.

العبات األندية المشاركات في الدوري حملَن الفتات 
هي  المرأة  بأن  وتبرهن  المرأة  ضد  العنف  تشجب 

الروح والريادة في الرياضة.
المباراة فنياً كانت عادية وكثُرت اإلصابات والسقوط 
مالئمة  غير  كانت  التي  األرضية  بسبب  المباراة  في 
واللعب على  التجربة  قيام  هو  األهم  ولكن  لالعبات، 
المالعب المكشوفة وبـ 11 العبة وبشوطين 70 دقيقة 

كل شوط 35 دقيقة.
عن  عبّرت  قنديل  نادي  من  إبراهيم  روسيم  الالعبة 
لو كانت  بالمشاركة في هذا اإلنجاز وتمنت  سعادتها 
الخطوة جاءت قبل سنوات وأشارت إلى أنهن يهدفن 
لتقديم لوحة جميلة تليق بلعبة كرة القدم للسيدات بروج 

آفا.

األسايش قادم للقب

في المباراة الثانية والتي جمعت بين سيدات األسايش 
بنصف  الفوز  وحققن  األسايش  سيدات  تألقت  وفدنك 
ثالثة  شوط  كل  الشوطين  مدار  على  قُسمت  دزينة 

أهداف ُسجلت عبر كالً من:
يريفان توبر هدف، آية محمد هاتريك، دلناي إسماعيل 

هدفين.
فنياً سيطر األسايش على اللقاء وهو قادم وعينه على 
اللقب المتالكه تشكيلة مميزة من الالعبات أما فدنك 
فقد حاول جاهداً تسجيل األهداف ولكن الفريق ينقصه 
رأس حربة، كما هناك سوء في توزيع المهام لالعبات 
تداركها من  يجب  الفنية  األمور  الملعب وهذه  ضمن 
القادمة وخاصةً العبات نادي فدنك  المباريات  خالل 
يقمن بالمران منذ فترة طويلة ولدى الالعبات الرغبة 

في التطور وتقديم األفضل.

أداء جميل

وفي المباراة الختامية على أرضية ملعب الشهيد هيثم 
سيدات  تقابلت  األولى  الجولة  ضمن  بقامشلو  كجو 
ناديي بيمان وأهلي عامودا في لقاء كانت فيه النتيجة 
سلبية ولم تستطع الالعبات الوصول للمرمى وتسجيل 
األهداف، ولكن فنياً كانت المباراة جيدة وظهرت لمحة 
جميلة في المباراة وكان حضور العبات من الداخل 
وستخلق  جيدة  لفتة  بيمان  نادي  مع  شاركن  السوري 

االحتكاك والفائدة للجميع.
قضية  عامودا  وأهلي  بيمان  مباراة  في  هامة  نقطة 
الوقت الضائع، ال يجوز رفع دقيقتين والوقت الضائع 
أكثر من ذلك بكثير، فحققت الالعبات واألندية اللعب 
ودقيقة واحدة قد تغير مسار النتيجة لذا يجب االنتباه 

لهذه النقطة ومحاولة تفاديها في الجوالت القادمة.

نقاط يجب أن تتضح

األندية المشاركة هي األسايش ويمثلهم سيدات قامشلو 
المغطاة  المالعب  في  الدوريات  ألقاب  حققن  اللواتي 
 ،2019 2018ـ  والكأس  2018ـ  ـ   2017 عامي 

روناهي/ الطبقة ـ أكدت نسوة في الطبقة أن فكر وفلسفة القائد أوجالن هو النافذة 
الفكر  عن  بعيداً  وإباء  بحرية  لتحيا  خاللها،  من  وتنفست  النور  منها  المرأة  أخذت  التي 

الذكوري الذي ُفطم عليه المجتمع. 
قامشلو/ جوان محمد ـ بعد تحقيقهن لقب الدوري السوري لموسمين متتاليين، بطالت روج آفا وسوريا، دخلن التاريخ بالمشاركة في أول بطولة 
لسيدات كرة القدم على المالعب المكشوفة بعد أن كانت في المالعب المغطاة، نعم هو التاريخ ُيكتب بحروف من ذهب من ِقبل العبات إقليم الجزيرة.

نادي رخص فريق نسائي عام 2016،  وهو أول 
من  أخريات  العبات  مع  قامشلو  العبات  حققت 
على  السوري  الدوري  لقب  الجزيرة  إقليم  أندية 
باسم   ،2020 2019ـ  موسم  المكشوفة  المالعب 
سيدات عامودا وحققن مع سيدات فدنك اللقب أيضاً 
في الدوري السوري بنسخته الثانية موسم 2020 
أخرى،  وسوريّة  محلية  ألقاب  ولديهن   ،2021 ـ 
ولكن بسبب ضعف اإلمكانات المادية إلدارة نادي 
إدارة  مع  التفاوض  بعد  اإلدارة  قررت  قامشلو 
النادي  أن  واألهم  النادي،  باسم  اللعب  األسايش 
السوري  الدوري  في  تجربة  لهن  العبات  يمتلك 
باللعب على المالعب المكشوفة باإلضافة لأللقاب 
لنيل  المرشحات  مقدمة  في  هن  لذلك  ذُكرت  التي 

اللقب الدوري األول على المالعب المكشوفة.
 ،2018 عام  النسائي  فريقه  شّكل  قنديل  نادي 
له  المغطاة  المالعب  على  السنة،  بنفس  ص  ورّخِ
إنجاز وحقق المركز الثاني في الدوري عام 2019 
في  الخسارة  بعد  الدوري  في  مشاركة  أول  في 
كانت  النادي  األسايش، ولكن  النهائية من  المباراة 
بإقامة مباراة  إقليم الجزيرة  التجربة األولى في  له 
مع نادي أهلي عامودا على المالعب المكشوفة وبـ 
المعنيين  اهتمام من  أي  تلَق  لم  التجربة  11 ولكن 
وقتها لذلك لم تنتقل لتوكن دوري بنفس العام على 

صعيد إقليم الجزيرة.
بيمان يعتمد على العبات من فريق أربيل الشعبي، 
ولعبَن باسم الجزيرة في شهر آذار بدورة تنشيطية 
ثالثة  الرياضي وبمشاركة  االتحاد  قبل  أقيمت من 
نوادي وقتها، ولم يحققن أية نقطة في تلك الدورة 
ومن  جودي  نادي  من  العبات  النادي  واستعار 
الداخل السوري ومنهن العبات المنتخب السوري، 
وهذه نقطة إيجابية تزيد من االحتكاك والخبرة بين 

الالعبات.
النادي كان في البداية باسم فريق أربيل وكما ذكرنا 
متفق  االجتماعات  في  وكان  الجزيرة  باسم  شارك 
بيوم  للدوري  االنطالقة  قبل  االسم ولكن  على هذا 
بيمان  بإقليم  الرياضي  االتحاد  من  الترخيص  نال 

كنادي نسائي.
ص عام 2018، الالعبات لهن تجربة من  فدنك ُرّخِ
خالل المشاركة بالدورة التنشيطية التي أقيمت شهر 

آذار المنصرم وحققن المركز األول وقتها.
الطريق له أيضاً مشاركة على المالعب المكشوفة 
فريق  العبات  على  ويعتمد  التنشيطية  الدورة  في 
والشباب  الطلبة  التحاد  التابع  كلزار«  »الشهيدة 
نسائي  فريق  أول  وهن   ، آفا  – روج  الكردستاني 

تشكل في روج آفا مع بدايات عام 2015.

العبات  على  عالوة  يضم  النادي  عامودا:  أهلي 
النادي العبات من نادي جودي ولديهن خبرة كافية 
في  األول  المركز  وحققن  المكشوفة  المالعب  في 
2019ـ  لموسم  األولى  بنسخته  السوري  الدوري 
2020، لجانب سيدات من نوادي أخرى من إقليم 

الجزيرة.
المالعب  على  تجربة  أول  صاحب  كان  النادي 
المكشوفة في روج آفا وسوريا مع نادي قنديل حيث 
من  مباراة  أول  وكانت  الناديان عام 2019  تقابل 
عامودا  أهلي  سيدات  وانتصرت  البالد  في  نوعها 
تقارير  في  ذكرنا  كما  ولكن  نظيفة  برباعية  وقتها 
قبل  من  المطلوب  االهتمام  تلَق  لم  التجربة  سابقة 
وُطبِّقت  أخذت  لذلك  وقتها،  الرياضي  االتحاد 
العام  السوري  الرياضي  االتحاد  قبل  من  ونجحت 

التابع للحكومة السوريّة.

أندية مل تُشارك

جودي: نادي جودي يمتلك العبات مميزات وبسبب 
األسباب  من  للعديد  للمشاركة  النادي  قدرة  عدم 
ومنها المادية منح الالعبات استعارة لنوادي أخرى 
مشاركة  له  والنادي  عامودا،  وأهلي  بيمان  منها 
في  اللقب  على  عامودا  نادي  سيدات  حصول  في 

الدوري السوري موسم 2019ـ 2020.
عام  من  األول  الشهر  في  النادي  تشّكل  سردم: 
2021، الجاري وحضر ممثلون عن النادي العديد 
من االجتماعات بخصوص دوري السيدات ولُِعبت 
عدة مباريات تجريبية في المالعب المغطاة ويمتلك 
من  الخصوص  وجه  وعلى  مميزات  العبات 
الحسكة وسري كانيه ولكن إدارة النادي لم تشارك 

في هذا الدوري ولم توضح األسباب حتى اآلن.
تمتلك  التي  العالم  في  الدول  من  الكثير  سبقنا  إذاً 
الذاتية  اإلدارة  عمر  ورغم  ضخمة،   إمكانات 
ولكن  الزمن،  من  عقداً  يُكمل  لم  والذي  القصير 
إقليم  في  نوعه  من  األول  الدوري  تقيم  هي  ها 
الجزيرة وشمال وشرق سوريا، وال ننسى الفضل 
كافة  قاومت  التي  األندية  إلدارات  واألخير  األول 
الدعم  قلة  رغم  اآلن،  حتى  واستمرت  الظروف 
المقدم من االتحاد الرياضي والذي أيضاً ال يتلقى 
باإلضافة  األنثوية،  للرياضة  مخصصة  ميزانية 
والمنظمات  والحركات  الهيئات  لكافة  تام  لغياب 
في  َسيُخلّد  والذي  التاريخي،  المشهد  عن  النسائية 
سجل رياضة إقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا.
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1ـ مطرب كردي راحل.2ـ حرف موسيقي ـ بجل ـ مدينة كردستانية.3ـ اسم علم مذكر)م(ـ يعيش في غنج ت يضع خلسة)م(.4ـ كردي امير 
الشعراء الراحل ـ غزال.5ـ نفخ ـ ندري.6ـ ما يصنع من الذرة )م( ـ حلم.7ـ راقد ـ نجدها في كلمة أكاديمي ـ شركة نفطية عالمية)م(.8ـ مجرة 

بدون إل التعريف ـ ضمير منفصل)م(.9ـ يهدم)م( ـ ثغر)م( ـ زحف.10ـ شتم ـ مخترع السماعة الطبية)م( ـ متشابهان. 11ـ بحر ـ المساواة)م(. 
12ـ من القالع في سوريا ـ حديث الليل.

1ـ اول زعيم تركي انتخب ديمقراطياً وأعدم شنقاً.2ـ يتمنى زوال غيره)م( ـ مجموعة الجزر .3ـ ابو شرائع ـ من األقارب)م(. 4ـ للتأفف ـ أداء 
تمثيلي.5ـ من الفواكه ـ ماركة سيارات)م(.6ـ عطوف )م( ـ حبت ـ حرف جر)م(.7ـ من الطيورـ مضيق بحري بدون ال التعريف. 8ـ عاصمة أوربية ـ 
بيض السمك .9ـ عاصمة عربية ـ آلهة الشمس عند الفراعنة.10ـ من زهور ـ لمس.11ـ نبسطه ـ ما يغطي جسم بعض الحيوانات. 12ـ مطرب سوري.  
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لرهد نا يج ربكل

محوي ما دع حنان
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ي
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غبظ ام اج وجوا

انرا شم حل رردب

فلاظ رد دي وسني

روبا لك صا قيدب

نلو ا
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 آستانا 16 توافق
 على المصالح
 وتكالب على

الشعب السوري

تقدم  وال  حلول  وال  توافق  ال  أخرى  مرة 
لألزمة  احلل  من  نوع  إيجاد  أجل  من 
السورية حيث دخلنا في العقد الثاني 
العنوان  كان  جديد  ومن  عمرها،  مع 
الفشل  آستانا  اجتماع  لنتائج  األبرز 
لعل  لذلك  أسباب  وهناك عدة  الذريع، 
من أبررها على اإلطالق عدم دعوة ممثلي 
هذه  إلى  احلقيقيني  السوري  الشعب 
سوريا  وشرق  شمال  ففي  االجتماع، 
ظل  في  ماليني  خمسة  حوالي  يعيش 
الكثير من  التي حققت  الذاتية  اإلدارة 
الرغم  على  لها،  حتسب  التي  اإلجنازات 
والنظام  تركيا  قبل  من  محاربتها  من 
السوري وما تسمى املعارضة السورية، 
ومع ذلك لم تتم دعوتها حلضور مؤمتر 
التي  االجتماعات  من  وغيرها  آستانا 
للحلول  للوصول  اآلليات  وضع  تخص 

في سوريا.

وشرق  شمال  تهميش  يعني  وهذا 
معاً  تتعايش  التي  وشعوبها  سوريا 
منذ آالف السنني، وعملية إقصاء ممثلي 
شعوب شمال وشرق سوريا لم تأِت من 
فراغ بل هناك من يعمل على إبعادهم 
ومصاحله  أجنداته  لتحقيق  نهار  ليل 

بكل أريحية ومن دون أي اعتراض.

وتركيا  )روسيا  الثالثة  الراعية  فالدول 
السوريني  مبصير  مهتمة  غير  وإيران( 
غاياتها  بتحقيق  تهتم  ما  بقدر 
وأهدافها أوالً ومن ثم تبحث عن حلول 
ثانوية ملسائل قد ال تكون ذات أهمية أو 
تشكل عقبة في طريق احللول النهائية 
للمعضلة السورية، ومن هذه املشاكل 
تثبيت وقف إطالق النار الذي لم يطبق 
أول  عقد  ومنذ  زمان  وأي  وقت  أي  في 

جولة من محادثات آستانا.

وإذا ما متعنا في البيان اخلتامي للجولة 
16 من مباحثات آستانا سنرى بوضوح 
الدول  تبديها  التي  الالمباالة  مدى 
الثالث الضامنة )روسيا وتركيا وإيران( 
التي  الهامة  املسائل  مناقشة  حول 
احللول،  في  األساس  تكون  أن  ميكنها 
إشراك  سابقاً  أوضحنا  كما  وأهمها 
شعوب  فيهم  مبا  السوريني  جميع 
أكدت  التي  سوريا  وشرق  شمال 
ملا  اجتماع  أي  في  باملشاركة  أحقيتها 
لها من خصوصية وأمان في مناطقها، 
لتكون  عليها  االعتماد  وإمكانية 

املدخل في أي حل سوري قادم. 

التأكيد  من  وبدالً  اخلتامي  البيان  وفي 
إطالق  وقف  على  احلفاظ  ضرورة  على 
داعش  ملرتزقة  التصدي  ومواصلة  النار 
اإلرهابية،  اجملموعات  من  وغيرها 
طاولة  إلى  للجلوس  السوريني  ودعوة 
لها  الالزمة  الرعاية  وتقدمي  املفاوضات 
إلجناحها، والضغط على دول مثل تركيا 
إلخراج قواتها احملتلة من املدن السورية 
املرتزقة  وإدانة  تباعاً،  احتلتها  التي 
واالنتهاكات  اجلرائم  يرتكبون  الذين 
كانيه  وسري  عفرين  في  األهالي  بحق 
وكري سبي واملناطق احملتلة األخرى؛ جاء 
الضامنة  الدول  أنَّ  على  ليشدد  البيان 
ستقف في وجه أي مخطط انفصالي 
تعارض  وهي  سوريا،  وشرق  شمال  في 
على  االستيالء  سمته  ما  بشدة 
وحتويل  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  النفط 
مع  حلسابهم،  والعائدات  األموال  تلك 
الذاتية لشمال وشرق  اإلدارة  أن  العلم 
باالنفصال  يوماً  تطالب  لم  سوريا 
وهذا  السورية،  األراضي  وتقسيم 
يعني أن كالمهم مردود عليهم وأنهم 
ساقطون أخالقياً قبل أن تسقط القيم 
هنا  ومن  لديهم،  اإلنسانية  واملبادئ 
آستانا  من  األساسي  الهدف  أن  يتبني 
والوقوف  الذاتية  اإلدارة  مهاجمة  هو 
حتققت  التي  املكتسبات  وجه  في 
الدولي  اجملتمع  على  لذا  لشعوبها، 
حتمل املسؤولية الكاملة إلشراك ممثلي 
عملية  أي  إلجناح  سوريا  وشرق  شمال 

سالم حقيقية.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

بالتغيير  الشعبية  المطالب  تتحول  أن  جداً  مقرف 
السياسي والدستوري في أغلب بلدان ودول الشرق 
سلة  على  للحصول  استجداء  مجرد  إلى  األوسط، 
قمماً  وتعقد  عظمى  قوى  أجلها  من  تجتمع  غذائية 
ومجالس، وهذا يتهم ذاك بعرقلة حركة هذه السلة 
السلة  مرور  واحتكار  باالبتزاز  اآلخر  يتهم  وذاك 
الجميع  يتهم  وآخر  محددة،  ومعابر  طرق  من 
باستغالل الحالة اإلنسانية للشعوب في هذه المنطقة 

والتي هي أكبر كذبة أرادوا لنا أن نصدقها.
نعم كل هذا الضجيج والجعجعة وهذه االجتماعات 
أكثر  أو  كيلوغرامات  عشرة  تزن  سلة  أجل  من 
بل  غذائية،  سلة  مجرد  ليست  حقيقة  لكنها  قليالً، 
تتعدى ذلك إلى أبعاد ال يتصورها العقل البشري، 
وصلت  ما  إلى  المجردة  وبالعين  اإلمعان  ومجرد 

إليه شعوب المنطقة من حالة يرثى لها، وإلى الدمار 
أنها  ندرك  عندها  شيء،  كل  طال  الذي  المرعب 
هذه  تحتوي  بل  وحسب  غذائية  سلة  مجرد  ليست 
التي  القذرة  السياسات  السلة أيضاً على أطنان من 

تعادي المنطقة. 
وقبل الخوض واالسترسال في ذلك أسترشد بمقولة 
اختصر  الذي  جبران  خليل  جبران  الكبير  للشاعر 
الذي  ذاك  أظلم  »ما  يقول:  إذ  فيها  السياسات  كل 
يعطيك من جيبه ليأخذ قطعة من قلبك«! هل يعقل 
ويتم  آستانا  في  األخيرة  كالقمة  قمة  عقد  يتم  أن 
الحروب  أنهكته  بلد  حول  لها  والتزمير  التطبيل 
والدمار وأكثر من نصف سكانه بين مهجر ونازح 
ومشرد، والمتبقي ال خيارات أمامهم سوى التجيش 
المتناحرة والتي ال حصر  المعسكرات  أحد  ضمن 

لها؟! 
وفي آخر األمر تم نقل قضية السلة إلى مجلس األمن 
كبرى  وخدعة  كذبة  إنها  المتحدة؟!  األمم  وكذلك 
للشعوب  قضية  السلة  هذه  جعل  بها  يراد  ما  أقل 
وتحريف مسار قضيتهم ال أكثر وال أقل! أي هراء 
غيركم  دون  وأنتم  الشعوب  على  أتتباكون  هذا؟ 
تقطعون المياه والدواء عن ماليين البشر وأنتم دون 
غيركم تبيدون الحياة فيها، يا لسخرية األقدار، دول 
ديكتاتورية،  شوفينية،  طائفية،  ماللية،  مافيوية، 
مصيرنا  وترك  خزعبالتهم  تصديق  منا  يريدون 
بأيديهم، فحتى الذين يجلسون في الجهة المقابلة لهم 
ويسمون أنفسهم بالمعارضة  ليسوا سوى جزء من 
المستفيدين األقزام من السلة القذرة، وليسوا سوى 
المافياوية وفي  الدول  تحمي حدود مصالح  هجانة 

أحسن األحوال ما هم إال مرتزقة تحت الطلب وفي 
كل االتجاهات وتهلهل بال حياء إنها )ممثلة الشعب( 

والشعب منكم براء إلى يوم الدين. 
أيها الذين تظهرون أمامنا زيفاً وكذباً تعاطفكم معنا 
إن الشعوب باتت تعرفكم على حقيقتكم، والشعوب 
ليست بحاجة إلى سلة تدفع ثمنها من دماء أبنائها، 
وأنتم  بكم  لها  أمور ال عالقة  إلى  بحاجة  الشعوب 
يعكر  بما  تحلم  الشعوب  لتحقيقها،  مؤهلين  غير 
صفو أحالمكم القزمة، تحلم بعيش مشترك وسالم 
دولة  باسم  مافيوي  فيه  يتحكم  ال  وبيوم  وأمان، 
بستار  يتستر  وطائفي  شيخ  عباءة  يرتدي  ودجال 
وهي  تريد  ما  تدرك  الشعوب  الوطنية،  اسم  تحت 

أيضاً لديها سلة سترميكم عاجالً أم آجالً فيها. 

موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني ال يرقى لمستوى المسؤولية

من التغيير إلى االستجداء بالسلة الغذائية

مقاومة الرابع عشر من تموز أفشلت سياسات الخيانة واالستسالم

ذوو المختطفين: االختطاف خطأ كبير يخدم أعداء القضية الكردية

 
بدء  بعد  أردوغان  الذين سبقوا  تركيا  كل رؤساء 
المسلح  بالكفاح  الكردستاني رسمياً  العمال  حزب 
السورية  الحكومة  يطالبون من  كانوا  في 1984 
عبور  وعدم  السورية  التركية  الحدود  بحماية 
وإياباً،  ذهاباً  الكردستاني  العمال  حزب  أعضاء 
مرة  كل  في  السورية  الحكومة  ردود  وكانت 
كم   900 يقارب  ما  طويلة  تركيا  مع  الحدود  أن 
المسافة وإذا  وسوريا عاجزة عن حماية كل هذه 
كان وال بد فحري بتركيا أن تقوم هي بحمايتها، 
وعبر هذه الردود كانت تتجنب المطالبات التركية.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  أشقاؤنا  أما 
االقتصادية  العالقات  حجم  ندرك  أننا  ومع  اليوم 
تركية  شركة   1500 فهناك  تركيا  وبين  بينهم 
اإلقليم )باشور كردستان(، وتركيا هي  تعمل في 
ولكن  أوروبا،  مع  للتواصل  لهم  الوحيدة  البوابة 
تحاول  الكريال  إن  بالقول  الحق  يمنحهم  ال  هذا 

مناضلون  أشعل  آمد؛  سجن  جدران  خلف  من 
عدة لهيب ثورة بمقاومتهم؛ فاستقرت في قلوب 
الشعوب المؤمنة بحريتها وتغدو أساساً لثورات 
عدة منها ثورة روج آفا ومقاومة شعوب شمال 
عن  المضربين  مقاومة  وكذلك  سوريا  وشرق 
الطعام اليوم في سجون دولة االحتالل التركي.. 

إنها مقاومة الرابع عشر من تموز التاريخية..
في الرابع عشر من تموز 1982 حيث المقاومة 
ونكران الذات عندما سطر التاريخ بأحرف من 
من  عشر  الرابع  مقاومة  صفحاته  على  ذهب 
تموز، تلك المقاومة التي لم يشهد التاريخ نظيراً 
أبت  التي  والمناضلة  الصامدة  الروح  تلك  لها، 
بأن هناك من  والذل والمهانة وأدركت  الخنوع 
يحاول إطفاء شعلة الحرية والقضاء على األمل 
في تحقيق الحرية والحصول على حقوق الشعب 
الكردي، ليأتي الرد باإلعالن عن اإلضراب عن 

الطعام حتى االستشهاد.
 

املقاومة أثبتت عدالة القضية 
الكردية

في  دوغان  مظلوم  المناضل  بدأها  المقاومة 
تتويجها  لتتم  كورتاتي،  فرهاد  ليتبعه  آمد  سجن 
في الرابع عشر من تموز 1982 في سجن آمد 
عندما أعلن المناضلون كمال بير ومحمد خيري 
دورموش وعلي جيجك وعاكف يلماز اإلضراب 
عن الطعام لتكون الرد المناسب على نهج الخيانة 
إنهاء  حاولوا  الذين  أحالم  وتبديد  واالستسالم 
فرضت  وعندها  كامل،  بشكل  الكردية  القضية 
السلطات التركية القمعية على هؤالء المناضلين 
سياسة اإلنكار لحقوقهم وحقوق الشعب الكردي، 
لذلك كانت المقاومة البطولية والقرار التاريخي 

باإلضراب عن الطعام حتى االستشهاد.
عام  في  أنه  سنرى  قليالً  الوراء  إلى  وبالعودة 
هدفه  تركيا  في  عسكري  انقالب  حدث   1980
القضاء على حركة التحرر الكردستانية والقوى 
المقاومة،  خندق  في  معها  تقف  التي  الثورية 

بأن  الكردستانية  التحرر  أحست حركة  وعندما 
من  الخروج  قرروا  عليها  للقضاء  توجه  هناك 
تركيا، وبخاصة أن الكثير من المناضلين الكرد 
الدولة  والتصفية،  واإلخفاء  لالعتقال  تعرضوا 
شتى  مارست  االنقالب  وعبر  التركية  الفاشية 
أسرى  ضد  وبخاصة  واالنتهاكات  القمع  أنواع 
ذلك  خالل  من  أرادت  حيث  والرأي،  الحرية 
الشعب  لدى  والمقاومة  الحرية  إرادة  من  النيل 
بجانب  وقفت  التي  التركية  والشعوب  الكردي 
بالمقاومة  الرد  فكان  للكرد،  العادلة  القضية 
التي  والمحاوالت  األساليب  تلك  التاريخية ضد 

أرادت تصفية القضية الكردية. 
تلك المقاومة لم تمثل الكرد فقط بل مثلت ثورة 
األوسط،  الشرق  في  األحرار  جميع  ومقاومة 
واألنظمة  العالم  في  الفاشية  القوى  كانت  حيث 
وتقف  تدعم  كردستان  تحتل  التي  الديكتاتورية 
مع كل ما يجري في تركيا من قمع وظلم لتحافظ 
على مصالحها، والحكومات في كل من العراق 
على  التضييق  تمارس  كانت  وإيران  وسوريا 
كانت  األم  بلغته  التحدث  فحتى  الكردي  الشعب 

جريمة. 
يكن  لم  حينذاك  األربعة  كردستان  أجزاء  ففي 
هناك ما يدل على أن الكرد سينتفضون في وجه 
تخلت  مثالً  كردستان  باشور  في  السياسة،  تلك 
وتوجهت  النضال  عن  هناك  الكردية  القوى 
إلى إيران، وفي روجهالت كان هناك نوع من 
النضال التحرري ولكنه توقف بعد اإلعالن عن 
الرغم  وعلى  اإليرانية،  اإلسالمية  الجمهورية 
الكرد  والثوار  المقاتلين  من  عدد  رفض  من 
وبقائهم على سفوح جبال كردستان الشامخة إال 
كثيراً  تراجعت  الكردستانية  التحرر  حركة  أن 

في تلك الحقبة. 
صرخة  هناك  كانت  حدث  ما  كل  على  وللرد 
فكانت  نصابها  إلى  األمور  وإعادة  ومقاومة 
حاول  من  كل  على  رد  خير  آمد  مقاومة سجن 
القضاء على الكرد وإبقاء القضية الكردية دون 
حلول إلى ما شاء هللا في الرابع عشر من تموز 
الكردية إلى  القضية  عام 1982، حيث أعادت 

شرايين  إلى  الحياة  وعادت  الصحيح  مسارها 
ماليين الكرد وكانت الوالدة الجديدة.

  

مقاومة 14 متوز مهدت لقفزة 
آب

هللا  عبد  والمناضل  القائد  قول  نستذكر  وهنا 
عن  واإلضراب  المقاومة  تلك  حول  أوجالن 
بأنه  أحاديثه  من  الكثير  في  ذكر  حيث  الطعام، 
لما  آمد  سجن  في  حدثت  التي  المقاومة  »لوال 
المسلح  الكفاح  إلى  ووصلنا  األوضاع  تطورت 
في باكور كردستان«، وفي الحقيقة إن ما حدث 
هي  آمد  سجن  في   1982 عام  تموز   14 في 
التي مهدت وفتحت الطريق للتوجه نحو الكفاح 
المسلح وانطالق قفزة الخامس عشر من آب عام 
القضية  التاريخية دخلت  1984 وبهذه الخطوة 

الكردية مرحلة جديدة. 
باكور  في  المسلح  الكفاح  النطالق  وكان 
كردستان تأثير كبير على األجزاء الكردستانية 
األخرى وبخاصة روج آفاي كردستان، والشعب 
باحتضان  السباقين  كانوا  آفا  روج  في  الكردي 
اإلعالن  منذ  الكردستانية  التحرر  حركة  ودعم 
صفوف  إلى  انضموا  الذين  أوائل  ومن  عنها، 
الكريال، كانوا من الشباب المناضلين في روج 
ال  الحرية  وأن  العادلة  بقضيتهم  إليمانهم  آفا 
صفوف  إلى  االنضمام  فكان  أحد،  بها  يتصدق 
حياً  مثاالً  بذلك  باآلالف، حيث ضربوا  الكريال 
الرابع  في  آمد  انطلقت في سجن  التي  للمقاومة 

عشر من تموز.  
ونضال  مقاومة  مثّل  تموز  من  عشر  الرابع 
جميع الشعوب في المنطقة وتجسد في شخصية 
المناضل األممي كمال بير الذي كان مثاالً للفداء 
والجسارة واإلخالص، والتاسع عشر من تموز 

األيام  هذه  لها  السنوية  بالذكرى  سنحتفل  التي 
الرابع عشر  لروح مقاومة  ما هي إال استكماالً 
والحرية  العدالة  لتحقيق  التي هدفت  تموز،  من 
فيها  تحققت  حيث  الشعوب،  وأخوة  والمساواة 
عبر  لتحقيقها  سعت  التي  األهداف  من  الكثير 
الديمقراطية، حيث المساواة  مفهوم وفكر األمة 

بين الجميع.
مقاومة  انتصرت  تموز  من  عشر  الرابع  في 
سجن  في  والترك  الكرد  والثوار  المناضلين 
آمد، ولقنت الفاشيين الترك دروساً في التضحية 
أعينهم  أمام  ماثلةً  ستبقى  والنضال  والمقاومة 
مهما طال الزمن، حيث أصبح المناضلون الذين 
الكريم  الحر  العيش  سبيل  في  بحياتهم  ضحوا 
يضيئون  وشعلة  منارةً  المغتصبة  وحقوقهم 

طريق الحرية لألجيال القادمة.

كوباني/ سالفا أحمد -طالب عوائل المختطفين 
في باشور كردستان بإطالق سراح المختطفين 
حكومة  مناشدين  أية شروط،  دون  ومن  فوراً 
المصلحة  أجل  من  العمل  كردستان  باشور 
تخدم  التي  مواقفها  عن  والكف  الكردستانية 

أعداء الشعب الكردي.
اختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ممثل 
حزب  عالقات  وعضوي  حسن،  جهاد  هولير 
ومصطفى  خليل  مصطفى  الديمقراطي  االتحاد 
عزيز، في العاشر من حزيران الماضي، أثناء 
الضيوف  الستقبال  هولير  مطار  إلى  توجههم 
دون معرفة أسباب االختطاف وأماكن تواجدهم. 
المختطفين  وذوو  االختطاف  تاريخ  ومنذ 
الديمقراطي  االتحاد  وحزب  الذاتية  واإلدارة 
أن  إال  مصيرهم،  لمعرفة  جاهدين  يسعون 
يوضح  لم  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
أسباب ودوافع االختطاف ولم يدِل بأي معلومة 

حول ما جرى.
قبل  من  الهجمات  تتزايد  ذلك  مع  وبالتزامن 
المشروع  الدفاع  التركي على مناطق  االحتالل 
واضح  صمت  وسط  كردستان،  باشور  في 
يشير  ما  كردستان،  وباشور  بغداد  لحكومتي 
المحتل  مع  الطرفين  وتوافق  شراكة  على 
باشور  على  الغاشمة  الهجمات  في  التركي 
كردستان وتواطئهم مع مخططات تركيا العدائية 
اختطاف  القى  فيما  الكردي،  الشعب  بحق 
االتحاد  حزب  وعضوي  الذاتية  اإلدارة  ممثلي 
كافة  في  وكردستانياً  شعبياً  استياًء  الديمقراطي 

أنحاد العالم. 
اإلدارة  ممثلي  اختطاف  من  األول  اليوم  ومنذ 
الديمقراطي والمطالبات  االتحاد  الذاتية وحزب 
وتمت  تتوقف،  ال  المختطفين  سراح  بإطالق 
مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة 

باشور كردستان بإطالق سراحهم، منددين 
الديمقراطي  الحزب  تواطئ  ومستنكرين 
الكردستاني مع أعداء الشعب الكردي، إال 
المخزي  تكتفي بصمتها  باشور  أن حكومة 
وتواصل تعاونها مع دولة االحتالل التركي.
باإلفراج  المختطفين  عوائل  طالب  كما 
باشور  حكومة  مناشدين  عنهم،  الفوري 
تخدم  التي  مواقفها  عن  بالكف  كردستان 
في  تصب  وال  الكردي  الشعب  أعداء 

مصلحة الشعب الكردي. 

االختطاف ترك إشارات استفهام 
كثرية

لصحيفتنا  تحدث  ذلك  المزيد عن  ولمعرفة 
شقيق ممثل اإلدارة الذاتية في شمال شرق 
حسن،  جهاد  كردستان  بباشور  سوريا 
فرهاد حسن قائالً: نطالب باإلفراج الفوري 
تم اعتقالهم من  الذين  الثالثة  المعتقلين  عن 
لدينا  أية أسباب، وهذا ما ترك  دون وجود 

إشارات استفهام كثيرة، فمنذ قرابة شهر وأخي 
باشور  حكومة  لدى  مختطفون  ورفاقه  جهاد 
كردستان، ورغم محاولتنا ومساعينا المتواصلة 
وهناك  المطالب،  لتلك  استجابة  هناك  يكن  لم 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  المحاوالت  من  العديد 
أسباب  لمعرفة  الديمقراطي  االتحاد  وحزب 
باشور  حكومة  أن  إال  بهم،  واللقاء  االعتقال 
بأي  لنا  تدلي  وال  بالصمت  تكتفي  كردستان 

معلومة عنهم. 
سبعة  منذ  يعمل  جهاد  بالقول:  حسن  وأضاف 
وشرق  شمال  في  الذاتية  لإلدارة  كممثل  أعوام 
لعمله  مخلصاً  وكان  كردستان،  بباشور  سوريا 
حكومة  تجاه  عدائية  مواقف  أية  لديه  يكن  ولم 

يعمل  كان  فقد  العكس  باشور كردستان، وعلى 
من أجل القضية الكردية، إال أن حكومة باشور 
معرفة  دون  ورفيقيه  جهاد  اختطفت  كردستان 

األسباب وراء عملية االختطاف هذه. 
وأشار حسن قائالً: المرحلة التي يمر بها الشعب 
الكردي مرحلة حساسة جداً فهي مرحلة الوجود 
التكاتف  ككرد  نحن  علينا  يجب  لذا  العدم،  أو 
لجميع  التصدي  من  لنتمكن  معاً  والتضامن 
المؤامرات والمخططات التي تستهدفنا، أما غير 
ذلك فإنه سيخدم سياسة ومخططات أعدائنا بكل 

تأكيد.  
حكومة  حسن  فرهاد  ناشد  حديثه  ختام  وفي   
المختطفين،  سراح  بإطالق  كردستان  باشور 
والعمل من أجل المصلحة الكردستانية والشعب 

الكردي. 

عىل األطراف الكردية توحيد 
صفوهم

وبدروها طالبت زوجة المعتقل مصطفى خليل 
بإطالق  كردستان  باشور  حكومة  عمر  عدلة 
وقالت:  شروط،  دون  ومن  المعتقلين  سراح 
»زوجي ورفاقه كان يعملون من أجل قضيتهم 
العادلة وهدفهم الوحيد كان السالم والديمقراطية 
يعملون  مسالمين  أشخاصاً  وكانوا  والحرية، 

جاهدين لخدمة شعبهم وأرضهم«. 

حكومة  على  يجب  كان  قائلة:  عدلة  وتابعت 
الدؤوبة  ومساعيهم  عملهم  على  دعمهم  باشور 
قاموا  الذي  والعمل  الكردية،  القضية  سبيل  في 
الكرد بل يخدم سياسات  باشور ال يخدم  به في 

ومصالح أعدائنا. 
واختتمت عدلة عمر حديثها بقولها: نحن جميعاً 
على  الحصول  أجل  من  العمل  وعلينا  كرد 
حقوقنا المشروعة، ونحن جميعاً نطالب بحقوقنا 
جميع  على  يجب  لذا  المسلوبة،  المغتصبة 
األطراف واألحزاب الكردية العمل على توحيد 
الصفوف والسير في طريق الوحدة الكردية ألن 

فيها الخالص لنا جميعاً. 

نوري سعيد

رفيق إبراهيم
اإليقاع بين اإلقليم وتركيا وإنهم يحاولون إجهاض 
تجربة باشور الفتية، كما ال يجوز أن يساهم الحزب 
فكي  بين  الكريال  بوضع  الكردستاني  الديمقراطي 
يخدم  ال  ذلك  ألن  أمامهم،  الطرق  وإغالق  كماشة 
سوى دولة االحتالل التركي وال يصب في مصلحة 

وحدة الصف الكردي.
 وكان من الممكن للحزب الديمقراطي الكردستاني 
الرد على الطلبات التركية بأن الكريال تتبع أسلوب 
وهم  والفر  الكر  على  تقوم  التي  العصابات  حرب 
الزمن،  من  عقود  منذ  المنطقة  في  متواجدون 
عن  عاجزة  والبيشمركة  ووعرة  جبلية  والمنطقة 
إخراجهم من المنطقة الحدودية بين اإلقليم وتركيا، 
العسكري  الوجود  بأن  الرد  بإمكانهم  وأيضاً 
وهي  شرعي  غير  العراقية  األراضي  في  التركي 
وبذلك  الطرفين،  بين  اتفاق  بموجب  موجودة  غير 
الطلب  تجنب  الكردستاني  الديمقراطي  يستطيع 
الذين  الكريال  ضد  حربها  في  بالمشاركة  التركي 

يدافعون عن األراضي الكردستانية أينما وجدت.
بين  صراع  خلق  هو  التركي  الطلب  هدف  ألن   
الطرفين الكرديين، ولكن على أردوغان أن يخيط 
أعدائنا  أالعيب  ألن  يقال،  كما  المسلة  هذه  بغير 
نحن  عندنا  مكشوفة  باتت  التركي  العدو  وبخاصة 
يجب  أحمر  خطاً  يعد  األخوي  واالقتتال  الكرد، 
قبل  من  مرفوض  وهو  الطرفان،  يرفضه  أن 
هنا  من  األربعة،  األجزاء  في  الكردية  جماهيرنا 
بتوخي  والكريال،  البيشمركة  أبطالنا،  نطالب 
فوق  الكردية  المصلحة  وجعل  والحذر  الَحيطة 
تجاربنا  من  العبر  وأخذ  األخرى  االعتبارات  كافة 
الكرد  على  االنفتاح  بأردوغان  واألجدى  السابقة، 
ألن  السالم  عملية  في  والسير  التركي  الداخل  في 
الحلول العسكرية أثبتت عدم نجاحها، وبغير ذلك لن 
تستطيع تركيا تجاوز مشاكلها الداخلية المستعصية 

نتيجة عنجهيتها.
 فهي حتى اآلن ترفض الجلوس مع أي طرف كردي 
أي  أو  كردية  بوجود قضية  تعترف حتى  وهي ال 
شيء اسمه كردي، رغم وجود ثالثين مليون كردي 
التاريخية،  أرضهم  على  يعيشون  وهم  تركيا  في 
وهي تعادي كل ما هو كردي في كل مكان وليس 
في تركيا فقط، ومن كان هذا منطقه فعليه أن يتحمل 
تبعات ما ينتج عن ذلك وال يجوز أن يقحم اآلخرين 
إنكار حق شعبنا  يستطيع  أحد  ال  في حروبه، ألن 
الكردي في الحرية والخالص وال يمكن ألردوغان 

وال لغيره أن يحجب الشمس بالغربال.
في الوقت الذي تسمح تركيا لنفسها التدخل واحتالل 
أراضي الدول األخرى كسوريا والعراق وقبرص 
وليبيا، ليس هذا فحسب، فهي تطالب بحق انفصال 

األتراك اإليغور عن الصين لتكون لهم دولة خاصة 
وقوله  ليبيا  في  آكار  خلوصي  وتصريح  بهم، 
»عندما نتواجد في ليبيا لسنا غرباء« فهو يصب في 
هذا المنحى أيضاً، لهذا كل ما نطلبه من أشقائنا في 
أي  عن  االبتعاد  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
صراع بين اإلخوة ألنه إن حدث سيكون سبباً في 
تدخالت اآلخرين كتركيا وإيران، وهؤالء هم سبب 
كل ما تعانيه المنطقة من مشاكل وصراعات، وال 
بد من ضبط النفس وإفشال مخططات تركيا الخبيثة 
التي ال هّم لها سوى معاداة الكرد والبحث عن طرق 
إلبادتهم وااليقاع بينهم، علماً أن كافة حروب تركيا 
ضد  بها  الكرد  وشارك  خاضتها  التي  المصيرية 
تركيا  تسعى  واليوم  جميعاً  فيها  انتصرت  أعدائها 

للقضاء على الكرد بجميع الطرق المتاحة.

فوزي سليامن
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ثورة روج آفا... خياٌر وطنّي في مواجهِة اإلرهاِب ثقافة 
املقاومة

التي  االستراتيجيات  أبرز  املقاومة  تعتبر 
للدفاع  واجملتمعات  الشعوب  إليها  تلجأ 
مواجهة  في  وهويتها  ووجودها  ذاتها  عن 
اخلارجية  والغزوات  والتهديدات  اخملاطر 
معروف  هو  وكما  اجلماعية،  اإلبادة  وحمالت 
بامتالك  متتاز  األوسط  الشرق  شعوب  بأن 
الهوية  على  واحملافظة  املقاومة  وإرادة  روح 
والثقافة األم، فاحلمالت البيزنطية والرومانية 
التركية  والطورانية  واملغولية  والصليبية 
ورغم  مضى  عام  ألفي  خالل  )العثمانية( 
بطشها بالشعوب التي خضعت لها، لكنها 
تلك  على  ثقافاتها  فرض  من  تتمكن  لم 
التي  املقاومة  قوة  بسبب  وذلك  الشعوب، 
على  للحفاظ  الشعوب  تلك  تبديها  كانت 

نفسها من الغزاة.

والكرد كغيرهم من شعوب املنطقة، دافعوا 
ووجودهم  هويتهم  عن  مختلفة  وبأساليب 
الدوام  على  رافضني  املاضية،  القرون  طوال 
دمدم  وقلعة  ديارهم،  واحتالل  والهوان  الذل 
كردستان  بروجهالت  أورمية  منطقة  )في 
واقعة  على  شاهدة  1609م  عام  إيران(   -
ملحمية ملقاومة شعب ومجتمع ضد الغزاة 

حتى الرمق األخير. 

دور  الكردستانية  التحررية  للحركات  كان 
الهوية  املفروض على  فعال في كسر احلظر 
من  يسكنوها،  التي  املناطق  في  الكردية 
وحتى  املسلحة،  والثورات  االنتفاضات  خالل 
عن  يتوانوا  لم  واملعتقالت  السجون  في 
تطوير فكر املقاومة ضد جالديهم، ومقاومة 
مناضلني كرد في سجن آمد )ديار بكر( عام 
اإلبادة  سياسات  لرفض  منوذج  خير   1982
وتأكيداً  الكردي،  الشعب  بحق  املتبعة 
واالستسالم  التبعية  سياسات  رفض  على 

واالنحالل.

القيادي  بإضراب  آمد  سجن  مقاومة  بدأت 
مظلوم دوغان واستشهاده في 21 آذار 1982م 
ذروتها  وبلغت  حياة«،  »املقاومة  شعار  حتت 
في 14 متوز 1982م، من خالل ما عرف بإضراب 
وأبرزهم  أخرى  قيادات  إليه  جلأ  الذي  املوت 

كمال بير ومحمد خيري دورموش.

آمد  سجن  مقاومة  مناضلي  هدف  كان 
على  للتأكيد  ووقوداً  قرباناً  أنفسهم  جعل 
وإفهام  واستمراريتها  الكردية  املقاومة  روح 
القضية  بأن  تركيا  في  احلاكمة  الطبقة 
سياسة  اتباع  خالل  من  تنتهي  لن  الكردية 
كما  والثقافية،  السياسية  واإلبادة  القمع 
احلركة  إلى  ورسالة  ونداء  صرخة  كانت 
وقيادتها  الكردستانية  التحررية  السياسية 
هؤالء  أكده  ما  وهو  املقاومة،  فكر  لتصعيد 
املناضلون ومنهم كمال بير الذي قال حينها: 
»إننا مبقاومتنا نحول املوت إلى حياة«، والتي 
في  املسلح  الكفاح  بإعالن  بعدها  تُرجمت 
1984م  آب   15 في  تركيا  كردستان/  باكور 
الكرد،  بحق  املتبعة  اإلبادة  سياسات  لكسر 
في  ذكر  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  أن  حتى 
أحاديثه أنه بفضل مقاومة سجن آمد تطور 

الكفاح املسلح في كردستان.

هزت مقاومة سجن آمد مضاجع حكام تركيا 
السجون  ظروف  مراجعة  على  أُجبروا  الذين 
املسلح  الكفاح  أجبرهم  كما  واملعتقالت، 
بعد  الكردية  القومية  بوجود  االعتراف  على 
أنها  وتزعم  اجلبال  بأتراك  تصفهم  كانت  أن 

أنهت القضية الكردية إلى األبد.

تلهب  آمد  سجن  مقاومة  أخبار  كانت  وقد 
كردستان  أنحاء  كافة  في  الكرد  أبناء  صدور 
»روج آفا«، فانضم مئات بل آالف  ومن بينها 
من الشباب والشابات فيما بعد إلى صفوف 
الثورة املسلحة على إثر تصعيد املقاومة في 
كردستان. وزرعت روح املقاومة البطولية في 
نتائجها  من  وكان  اجلديدة،  األجيال  نفوس 
للمقاومة  احمللية  الكردية  اجملتمعات  تهيئة 
ثورة  تكون  أن  الطبيعي  فمن  ولذا  والثورة، 
التي  سوريا  شرق  وشمال  آفا  روج  شعوب 
امتداد لصرخة  انطلقت في 19 متوز 2012م 
بل  آمد.  سجن  مناضلي  مقاومة  وروح 
وتستمر هذه الروح في إثبات ذاتها من خالل 
في  املنطقة  شعوب  تبديها  التي  املقاومة 
واملرتزقة  التركية  الدولة  سياسات  مواجهة 

والقوى الظالمية.

الحديث الثقافي

أن دلشاد مراد ثورة،  أّي  تواجهَ  التي  التحديات  أكبر  من  إنَّ 
مسيرتها  فتراجع  نفسها  تجديد  على  القدرةَ  تمتلك 
التي  لألهداف  أمينة  وتستمرَّ  بجرأة،  الدوام  على 
فال  مجتمعها،  لتطلعاِت  وفيةً  أجلها،  من  انطلقت 
عوامل  تمتلَك  وأن  خارجيّة،  ألجندات  ترتهن 
المناعِة التي تضمُن استمرارها، وأهم العوامل أن 
في  إنجازاتها  الناُس  يتلمُس  المجتمعِ،  ثورة  تكون 
حياتهم اليوميّة، وثورة روج آفا، ولدت في شمال 
غير  من  األهداِف  سوريّة  كانت  ولكنها  سوريا، 
اإلرهاب  مقاومة  ثورة  وكانت  استنساخٍ،  أو  تقليٍد 

بشكليه؛ الوكيل واألصيل.

التنسيق ما قبل الثورة

بعد منتصف آذار 2011 دخلت البالد مرحلة انتقاليّة 
غاية الحساسيّة تطلبت جهوداً كبيرةً الجتيازها نحو 
التغيير وتحقيق األهداف، وكانت مواكبة األحداث 
البشريّة  الطاقاِت  كّل  استنفاَر  تحتم  واستيعابها 
والماديّة وزّجها في ميدان واحد، ما تطلب التوّصل 
السياسيّة  والقوى  األحزاب  بين  تنسيٍق  لصيغة 
الديمقراطيّة،  الوطنيّة  الجبهة  لدعِم  الكرديّة 
 ،2012/7/24 في  العليا  الكرديّة  الهيئة  فتشكلت 
للجهود.  وتوحيداً  المشترك  العمل  مرجعية  لتكوَن 
لم يتجاوز تشكيُل الهيئِة الكرديِّة العليا شكَل التنسيِق 
عاتقها  على  الملقاة  للمهاِم  تتصدَّ  فلم  الظاهرّي، 
استثنائيّاً،  فيها  ما  كلُّ  كان  مرحلة  في  وقصرت 
القضية  مع  التعاطي  في  االجتزاِء  نمط  فطغى 
في  واالنغالُق  مهامها،  بتأدية  واالنتقائيّة  الكرديّة 
أطٍر حزبيٍّة ضيقٍة، حال دون استيعاِب المتغيرات 
بكامل  متجانّس  بشكّل  تخُط  ولم  واالختالفات. 
شعوبها وفق ما تّم التطلع إليه من دوٍر لها، لتفَي 
باستحقاقات المرحلة. وبخاصة االستهداف المسلّح 
تستند  والتي  المتطرفة،  الظالميّة  القوى  قبل  من 
إقليميّة،  قوى  إلى  وتسليحها  ودعمها  فكرها  في 
تتعرض  مرةٍ  كّل  في  وثبت  أنقرة،  رأسها  وعلى 
فيها منطقة كرديّة للهجمات أّن أنقرة باستخباراتها 
وجيشها تقف وراءها، فقد جعلت أراضيها معبراً 
للمتطرفين، وأقامت لهم معسكرات تدريب ونقاط 

تجميع وعملت على ضّخهم.
كان من المفترِض أن تتخذ األحزاُب الكرديّة قراراً 
السياسيّة  العالقِة  وقطعِ  الدم  أخوةِ  بدعم  حاسماً 
في  جريئة  مقاربةً  وتجري  أنقرة،  مع  والتواصِل 
مقاربتها للوضعِ والخطورة على الوجوِد وتتجاوَز 
خالفات التنظير الحزبّي واألنظمة الداخليّة، وفاًء 
بأسمائها التي تحتوي تعريفاً كردستانيّاً، لتؤّكد أنّها 
لم تتجاوز  معنية بشؤوِن كّل الكرد، ولكنها عمليّاً 
استهداَف  أّن  الحقاً  تفهم  ولم  الحزبّي،  االختالف 
مشروَع اإلدارةِ الذاتيّة استهداٌف إلرادةِ أشقاء كرٍد 
ويعّرض وجودهم للخطر، وال يجوز لطرٍف وإذا 
كان العدو قد حاصر روج آفا للضغط عليها، فإّن 
بالمعابر  والتحّكم  نفسه  بالعمل  كردّي  قيام طرف 
من طرفه هو سلوٌك يساير سلوك العدو واصطفاٌف 

معه.

إعالن الثورة

واإلعالن  االنطالقة  يوم   2012 تموز   19 كان 
التوافق  تّم  الذي  البديل  الخياِر  وتفعيِل  الثورة  عن 
متكامل  اجتماعّي  نظاٍم  لتأسيس  حوله،  الشعبّي 
يكون بديالً عن مؤسسِة الدولِة التي نخرها الفساد 
الشرق  في  ثورة  أول  فكانت  والبيروقراطيّة، 
عن  تماماً  مغاير  بشكل  وتثور  تتحرك  األوسط 
بما  العربيّة  البلدان  اجتاحت  التي  الثوراِت  سياِق 

فيها الثورة السوريّة نفسها.
 ،TEV– DEM المدنّي  المجتمع  تأسست حركة 
التأسيسّي في حزيران 2011،  وعقدت مؤتمرها 
ووضعت نُصب عينيها هدفاً أساسيّاً، هو التحضير 
للثورة وريادةِ التغيير في المنطقة وتطوير مفهوم 
من  العمل  فتواصل  الديمقراطيّة،  الذاتيّة  اإلدارة 
الشخصيات  مختلف  يضّم  مجتمعّي  تنظيم  أجل 
وتّم  السياسيّة،  واألحزاب  والكيانات  االجتماعيّة 
مستهل  وفي  الشعب،  مجالس  تشكيل  قرار  تبنّي 
عام 2012 أُجريت انتخابات ديمقراطيّة ألعضاء 
جداً  مهمة  الخطوة  تلك  وكانت  المجالس،  هذه 
بين  العالقات  وتجسير  المجتمع  لتنظيم  للتأسيس 
في  المرأة  مشاركة  الفتاً  وكان  فئاته،  مختلف 
من  عدد  في  باالنتخابات  وفوزها  االنتخابات  هذه 
مجالس المدن، وكان ذلك مؤشراً إيجابيّاً بأّن شعبنا 

يمتلك مؤهالت كافية لممارسة الديمقراطيّة.
بأنّه  الخيار  هذا  إلى  اإلشارة  بمكان  السطحيّة  من 
الخط الوسطّي، وذلك ألنّه ال إمكان لقياس الوسط، 
فما لم يُعرف حدّاه ال يُعرُف له وسط، وبذلك فالخط 
والمتمثل  الوطنّي  السورّي  الخيار  تبنّى  الثالث 
وتلك  السوريّة،  لألزمة  شامالً  حالً  بالديمقراطيّة 
كانت نتيجة طبيعيّة الستقراء كّل تفاصيل األزمة 
وتداعياتها والتماِس الحّلِ لها، وبذلك فقد استمّرت 
وسلطة  الشمولّي  الحكم  إزاء  األصيلة  الثورة 
تبنّت توصيفاً  أنّها  أي  التغيير،  أجل  االستبداد من 
ككل،  السورّي  المجتمع  ولحالة  لألزمة  اعتباريّاً 
فلم تستهدف الشخصيات واألفراد وال طوائف أو 
فئات بعينها، فالقضية هي رفض االستبداد والقمع 
الثقافّي  والتغييب  واإلقصاء  األمنيّة  والمالحقات 
بصرف النظر عن الجهة التي تمارسه، فالمطلوُب 
بنية  وتطوير  والديمقراطيّة  الحريات  تحقيق  هو 
بل  فئة،  أو  إطاٍر طائفة  في  انغالٍق  دون  المجتمع 
بجعل الوطنيّة هي السقف األعلى لكّل السوريين، 
االجتماعيّة  خصوصياتهم  ظله  في  يمارسون 

والثقافيّة والفلكلوريّة.
منح الخيار الوطنّي ثورة روج آفا المناعة الكافية 
فلم تُستدرج إلى أتوِن الحرِب الدائرة على األرض 
العامة  المرافق  على  تتطاول  ولم  السوريّة، 
تخصُّ  ال  إنّها  إذ  عليها،  حافظت  بل  والخدميّة، 
مأسسة  على  وعملت  أفراداً،  أو  سياسيّاً  نظاماً 

المجتمع وتفعيِل الدور الخدمّي للمؤسسات.
تبنّت الثور ة ثالثة مبادئ جوهريّة هي: أال يكوَن 
داخلّي،  أّي صراع  في  طرفاً  آفا  روج  في  الكرد 
وأن يتمَّ بناُء قوةٍ عسكريٍّة للحماية الذاتيّة، ُعرفت 
الحقاً بـاسم وحدات حماية الشعب YPG، والعمل 
المدنيّة  المؤسساِت  ببناء  المجتمع  مأسسة  على 

والخدميّة واألمنيّة.

أنقرة عدو الكرد والثورة

كانت البداية من كوباني ومن بعدها عفرين وعامودا 
والدرباسية، ما ألقى مسؤولياٍت كبيرةً على كاهِل 
كانيه  سري  كانت  فيما  المدنّي،  المجتمعِ  حركِة 
النصرة  جبهة  مرتزقة  هاجمها  إذ  مهمةً،  محطةً 
لها وحداُت  التركيّة، وتصدت  الحدود  وقد عبرت 
حماية الشعب ودحرتها، ونظراً لخطورةِ األوضاع 
لمناطق شمال  المسلّح  وتكرار حاالت االستهداف 
سوريا، وتحديداً مناطق الكرد في بلداتهم وقراهم، 
المشروع  مرتكزات  بضرب  أنقرة  ألجندة  تنفيذاً 
األرض،  على  واقعاً  وجدته  الذي  الديمقراطّي 
ملّحة  الحاجةُ  كانِت  فقد  المتأصل؛  وبسبب عدائها 
لمأسسة العمل العسكرّي وتأسيس وحداٍت عسكريٍّة 

أكثر تنظيماً وتدريباً.
الخط  التزاَم  سوريا  شمال  في  الرؤية  واقتضت 
طرٍف،  أّي  تخوين  أو  أحٍد  استعداِء  دون  الوطنّي 
كّل  كانت  العدو، ولذلك  إال من تموضع في خانة 
أشكال العمل المسلح في إطاِر الدفاع المشروع عن 
وأخذ  األهالي.  وحماية  اإلرهاب  ومقاومة  الذاِت 
هذا العمل إطاراً مؤسساتيّاً تجلّى بتأسيس وحدات 
بتأسيِس  الجنسويّة  األطر  وتجاوز  الشعب  حماية 
الوطنّي  البعد  تبلور  فيما  المرأة،  حماية  وحدات 
بتشكيِل قوات سوريا الديمقراطيّة التي أخذت على 
عاتقها تطهير التراب الوطنّي من رجس اإلرهاب. 
وبفضل هذه القوات تحققِت المعادلة األصعب ببناء 
وفيما  الطبيعيِّة،  الحياةِ  استمراَر  تضمُن  آمنة  بيئة 
تعكير صفو الحياة  حاولت القوى الظالميّة مراراً 
هذه  كانت  المسلّح،  واالستهداف  الهجمات  عبر 

الوحداُت على أهبِة االستعداِد لصدّها.
فتعاونت  ضراوةً،  األعداء  أشدِّ  من  أنقرة  كانت 
وجعلت  المرتزقة،  وكّل  المسلّحة  الفصائل  مع 
الالجئين  لمرور  الغارب  على  مفتوحة  حدودها 
الهاربين من لظى الحرب، بالمقابل سّهلت الحركة 
العكسيّة لعبور المرتزقة وتمرير السالح بأنواعه، 
واإلمداد  اللوجيستّي  الدعم  تقديم  في  تقصر  ولم 
وتوفير  واإلشراف  بالخبرات  والدعم  العسكرّي 

المعلومات االستخباريّة.
كانت البداية بدعم أنقرة لفصائل الجيش الحّر الذي 
إلى عفرين وشنَّ  الواصل  الرئيسّي  الطريق  قطع 
بالقذائف،  وقصفها  اآلمنة  القرى  على  الهجماِت 
تحالفات  من  كبيرة  هجمات  لتنظيم  وصوالً 
تحت  النصرة  مرتزقة  فدعمت  المرتزقة،  فصائل 
في  كانيه  للهجوم على سري  الشام  مسّمى غرباء 
2013/1/16 بهدف القضاء على أّي بنية تنظيميّة 
كرديّة في المناطق ذات الغالبيّة الكرديّة بتحريض 

في  الكرد  استهداف  مع  بالتوازي  الفتنة،  عوامل 
بمدينة  واألشرفية  مقصود  الشيخ  وحيي  عفرين 

حلب.

إنجازات.. ومن كوباين البداية

في 16 أيلول 2014 هاجم مرتزقة داعش مدينة 
بعدما  التركيّة  السوريّة  الحدود  على  كوباني 
سيطروا على مساحات واسعة من القرى والبلدات 
 .2014/10/3 في  المدينة  ودخلوا  بها،  المحيطة 
وخيضت معارك كبيرةٌ في المدينة لمدة 112 يوماً 
والفدائيّة حتى  البطولة  أروع مالحم  فيها  ُسطرت 
تّم تحريرها في 2015/1/26. ويومها انتبه العالم 
كله إلى شمال سوريا وإلى الكرد. ولكن االنتصار 
التركيّة  اإلعالم  وسائل  فنقلت  ألردوغان  يرق  لم 
مرتزقة  وطرد  كوباني  تحرير  غداة  تصريحه 

كرديّة  منطقة  تريدُ  ال  تركيا  أّن  منها،  »داعش« 
خاضعة لحكم ذاتّي في سوريا على غرار باشور، 
اإلرهاب  مرتزقةُ  كان  عندما  مرتاحاً  كان  ولكنه 

يدمرون الحياة اآلمنة ويرتكبون المجازر هناك.
في أواخر شباط 2015 تّم تحرير بلدة تل حميس 
بعد أسبوعين من المعارك الضارية، وكان مرتزقة 

داعش قد سيطروا على البلدة نحو عامين.
في أيار 2015 بدأت وحدات حماية الشعب ومعها 
ومقاتلو  السوري  السرياني  العسكرّي  المجلس 
عشائر عربيّة بحملة عسكريّة واسعة النطاق غرب 
آالف   4 تحرير  من  وتمّكنت  الحسكة،  محافظة 
كم2، وفي 23 حزيران 2015 شنَّ مرتزقة داعش 
فتّم  الحسكة،  أجزاء من مدينة  على  جديداً  هجوماً 
التصدّي لهم وردّهم على أعقابهم. تّم تحرير مدينة 
أبيض في 2015/6/16 وأعلنت  /تل  كري سبي 

إدارتها الذاتيّة الديمقراطيّة في 2015/10/21.
في  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  تأسست 

الفصائِل  من  مجموعة  من   2015/10/10
شعوب  مختلف  من  المقاتلة  العسكريّة  واأللوية 
ووحدات  الشعب،  حماية  )وحدات  سوريا،  شمال 
حماية المرأة، جيش الثوار، غرفة بركان الفرات، 
المجلس  الجزيرة،  ألوية  وتجمع  الصناديد،  قوات 
العسكري السريانّي(، ومنذ تأسيسها خاضت قوات 
سوريا الديمقراطيّة العديد من الحمالت العسكرية 
الحمالت  ضد مرتزقة »داعش« اإلرهابّي. وهذه 

ُمرتّبة حسب التسلسل الزمنّي:
لتحرير   2015/10/15 في  األولى  الحملة  بدأت 
ريف الحسكة الجنوبّي، وتحديداً منطقة الهول تلبيةً 
سيطرة  تحت  كانت  التي  المنطقة  أهالي  لنداءات 
مرتزقة داعش، وتم تحرير بلدة الهول و196 قرية 

ومزرعة.
أطلقت الحملة الثانية في منطقة سدّ تشرين جنوب 
أيام،  عدّة  واستمرت   2015/12/23 في  كوباني 
وسدّ  صّرين  بلدة  بين  الواقعة  المناطق  وحررت 

تشرين والمسافة بينهما 60 كم. وفي 2015/12/6 
تّم تحرير سد تشرين. الحملة الثالثة أطلقتها القوات 
إليلين  االنتقام  حملة  باسم   2016/2/28 في 
قرى  على  داعش  مرتزقة  هجمات  بعد  وجودي، 
أمام  حدودها  فتح  عبر  تركّي  بدعم  سبي  كري 
المرتزقة، وشملت الحملة المنطقة الممتدة من جبل 
كزوان )عبد العزيز( حتى شمال الرقة، وتّم تطهير 
المنطقة الواقعة بين جنوب غرب الحسكة والريف 
الشمالّي الشرقّي لمدينة الرقة، إضافة لتشكيل حزام 
دفاعّي حول مقاطعة الجزيرة ومنطقة كري سبي.

فيها  وتم  الخابور  غضب  حملة   2016/2/19
للجرائم القذرة بحق  تحرير مدينة الشدادي انتقاماً 
المدينة  حّولوا  حيث  اإليزيديين  وأطفال  فتيات 

لسوق للنخاسة لبيعهم فيها.
منبج  مدينة  تحرير  حملة   2016/8/12
المدنيّة  اإلدارة  تشكيل  وتّم  االستراتيجية. 
)العملية   2017/3/14 في  بمنبج  الديمقراطيّة 
بدأت في 2016/6/1( في حين أن داعش سيطر 

على المدينة في 2014/1/23.
في2017/5/10 تحرير الطبقة. وتمَّ تشكيل اإلدارة 

المدنيّة الديمقراطيّة في الطبقة في 2017/11/1
لتحرير  الفرات  غضب  حملة   2017/10/20
الرقة.  تحرير  عن  باإلعالن  وتُوّجت  الرقة  ريف 
وتم تأسيس مجلس الرقة المدنّي في 2017/4/18

من مواجهة الوكيل إىل األصيل

الفكرّي  العقم  مراحل  آفا  روج  ثورة  تجاوزت 
والمراوحة في التاريخ، وخرجت على أطر الدولة 
استهداف  محلَّ  كانت  ولذلك  المتحّجرة،  القوميّة 
الجماعات  أنقرة  فدعمت  الجديدة،  العثمانيّة 
المسلحة واحتضتنها سياسيّاً لضرِب مناطق شمال 
بل  السوريين،  تطلعات  بدعم  تصدُق  ولم  سوريا، 
سعت لضرِب شعوب المنطقة ومنعها من التوصِل 
لحّلٍ سياسّي يجّسد أحالمها بالحرية والديمقراطيّة، 
المظلومة  للشعوب  جديدة  لمرحلة  منطلقاً  يكون 
المُسلوبة  الطبيعيّة  حقوقها  لتستعيد  بالمنطقة 
تركيا  تتوقف  لم  ولذلك  واإلبادة،  والصهر  بالقمع 
قصف  في  واستمّرت  والعدوان،  العربدة  عن 
الوكالء  عبر  الشعب  حماية  وحدات  تمركز  نقاط 
المرتزقة، وسّخرت كلَّ اإلمكانات الماديّة وقدّمت 
االستخبارات  وعناصر  التركّي  الجيش  بإشراف 
المسلّحة  للمجاميع  اللوجيستّي  الدعَم  )الميت( 
المتطرفة والتكفيريّة المرتزقة كالنصرة وداعش، 
سري  على  الهجماِت  لشّنِ  الحدودَ  لهم  وفتحت 
سبي،  وكري  والشهباء  وعفرين  وكوباني  كانيه 
ونفّذت جريمة بالقصف الجوّي على قره جوخ في 
الحرِب  فعلت عبر وسائل  2019/4/25، وكذلك 
الخاّصة والخفية والضّخ اإلعالمّي، وبفشل الوكيِل 
انتقل األصيِل إلى مرحلة التدّخل العسكرّي المباشر 
القرار  مراكز  السترضاِء  مكثفة  محاوالت  بعد 
مباشرة  أنقرة  فتدّخلت  صمتها،  وضمان  الدولّي 
باحتالل جرابلس والباب لمنع التواصل بين عفرين 
ضد  التحرير  حمالت  لعرقلة  وسعت  وكوباني، 

مرتزقة داعش بالعدوان على عفرين.
ومعه  التركّي  الجيش  بدأ   2018/1/20 ففي 
المرتزقة من كّل لوٍن حرباً على عفرين واستخدمت 
كّل  لتخرق  الثقيلة  واألسلحة  والمدفعيّة  الطيران 

القوانين الدوليّة وتنتهك السيادة الوطنيّة السوريّة، 
وكان شعبنا في عفرين على قدر المسؤوليّة بتبنّي 
بالدفاع عن  الطبيعّي  المقاومة ومارس حقه  خيار 
آلة  أعتى  وواجه  يوماً   58 الغزاة  وقاوم  الذات، 
تركيا  بدأت   2019/10/9 وفي  عمياء.  حربيّة 
العدوان على منطقتي كري سبي/ تل أبيض وسري 
بصيغة  واتفاقات  دولّي  تخاذل  ظل  وفي  كانيه، 

الصفقات تم احتاللهما.
حجم  كشف  سوريا  وشمال  عفرين  على  العدوان 
االحتالل  فبعد  الدفين،  وحقدها  أنقرة  أطماع 
قسراً،  األهالي  تهجير  وتم  المناطق  استبيحت 
يدَ  وأطلقت  الديمغرافّي  التغيير  عمليات  وبدأت 
البشر  بحق  الجرائم  أنواع  كّل  ليرتكب  اإلرهاب 
مرحلة  إلى  المقاومة  وانتقلِت  والحجر.  والشجر 
جديدة تتطلب الدعم والمساندة بكّلِ الوسائل، والتي 
لن تخبو جذوتها ولن تنطفئ شعلتها، حتى تتحقق 
أهداف ثورة روج آفا بالحرية والتغيير الديمقراطّي 

واالنتصار لقيم اإلنسانيّة الحقّة.

قاسملو... الكردي الثائر واالغتيال الجائر

بدايات النشأة والدراسة

محبوه  يناديه  أن  يُحب  كان  كما  »رحمان« 
وأصدقاؤه، والذي اشتهر فيما بعد بلقبه قاسملو 
الذي يعود الى اسم الوادي الذي ولد فيه بالقرب 
ليلة  في  كردستان  روجهالت  في  أورميه  من 
كانون  من  والعشرين  الثاني  في  طويلة  شتاء 
األول عام 1930 وهي السنة التي تم فيها اغتيال 
سمكو آغا شكاكي الزعيم الثائر من أجل حرية 
وثوق  آغا  محمد  والده  كان  وشعبها.  كردستان 
من الرجال الكرد المرتبطين بالقومية الكردية، 
وأصبح من الشخصيات الوطنية المعروفة حتى 
قبل تكوين جمهورية كردستان في مهاباد، حيث 
كان من ضمن أعضاء الوفد الكردي الذي توجه 
إلى باكو للقاء السوفييت. كان محمد آغا مالكاً 
التي  للدراسة  ولده  أرسل  حيث  الحال  ميسور 
إلى  انتقل  ثم  ومن  أورميه  مدارس  في  بدأها 
بغداد في العراق وبعدها إلى إسطنبول في تركيا 
سنة 1948. خالل فترة تواجده فيها تعرف على 
الذي  عنتر  موسى  الكردي  والصحفي  األديب 
مكاناً  كويه  قاضي  محلة  في  منزله  من  جعل 
سواء  المدينة،  إلى  القادمين  الكرد  الطلبة  للقاء 
للدراسة أو للعمل، حيث كان ينشر الفكر الوطني 

الكردستاني بينهم ويقدم لهم الدعم والمساعدة.

الوصول إىل أوروبا

عنتر،  موسى  جانب  من  الدعم  هذا  بفضل 
تشيكوسلوفاكيا  إلى  الوصول  قاسملو  استطاع 
التي درس في جامعتها براغ االقتصاد السياسي، 
وبعد تخرجه منها عمل على تدريس مادة رأس 
نفس  في  للطلبة  االشتراكي  واالقتصاد  المال 

إلى  انتقل  ثم  ومن  الزمن،  من  لفترة  الجامعة 
باريس ليُدرس هناك مادة اللغة والثقافة الكردية 
في   .1961 سنة  حتى  السوربون  جامعة  في 
باريس تعرف قاسملو على الحزب الديمقراطي 
الكردستاني في أوروبا من خالل اتحاد الشباب 
من  محورياً  دوراً  فيه  لعب  الديمقراطي، حيث 
خالل شبكة عالقاته الواسعة التي أسسها، سواء 
في أوروبا الشرقية أو في أوروبا الغربية، حيث 
انضم بشكل رسمي لصفوف الحزب، وبعد فترة 
قصيرة نسبياً استطاع أن يغير من مفاهيم الحزب 
وأهدافه إلى صيغة جديدة تستند إلى استراتيجية 
)الديمقراطية إليران والحكم الذاتي لكردستان(، 
أصبحت  التي  االستراتيجية  هذه  على  وتعليقاً 
وفي  بعد  فيما  الرئيسي  الحزب  وهدف  شعار 
إحدى زياراته إلى مملكة السويد اجتمع لفيف من 
الكرد، حوالي 500 شخص، لالستماع  الشبان 
المحاضرة سأله  نهاية  لمحاضرة قاسملو، وفي 
أكثر من شخص حول عدم رفعه لشعار تحرير 
كردستان الذي هو مطلب عموم الشعب الكردي 
أنتم  قائالً:  صدر  رحابة  وبكل  الدكتور  فرد 
ترفعوا شعار  أن  تستطيعون  هنا 500 شخص 
تحرير وتوحيد كردستان، لكنني ومعي أكثر من 
20 ألف مقاتل بيشمركة ال أستطيع أن أرفع هذا 

الشعار، ال بد أن نكون واقعيين.
زعامته للحزب الديمقراطي الكردستاني

الواقعية والعقالنية كانتا أهم صفتين يتميز بهما 
الشهيد قاسملو، فقد انتبه إلى ضرورة أن يكون 

رامان آزاد
إعداد/ دجوار أحمد آغا

للكرد في كل أممية موطئ قدم، لذا توجه بفكره 
أصبح عضواً  والتي  الدولية  االشتراكية  صوب 
الموضوع  طرح  وتقدير.  احترام  ومحل  فيها 
اتفقوا معه على هذا  الذين  الحزبيين  على رفاقه 
المنعقد  للحزب  الثالث  المؤتمر  وفي  الدرب، 
الحزب،  لقادة  منه  أفضل  يجدوا  لم   1973 في 
من  وأصبح  للحزب  عاماً  أميناً  انتخب  حيث 
الكردستانية  الساحة  على  المؤثرة  الشخصيات 
وفي  كردستان.  روجهالت  في  فقط  وليس  ككل 
أواخر عام 1978 عاد من أوروبا إلى كردستان 
ليقود ثورة منظمة استطاعت أن تسيطر على 28 
بلدة في روجهالت كردستان مؤسسة بذلك لحجر 

األساس لما يشبه الحكم الذاتي لكردستان. 
التطورات اإليرانية وحرب الخليج األولى

يُسمى  ما  وقيام  الخميني  أعقاب مجيء  في  لكن 
»بالثورة اإلسالمية« في إيران وحدوث الفوضى 
النظام  في  واالضطرابات استبشر قاسملو خيراً 
الجديد، حيث ذهب لطهران للمشاركة في كتابة 
الدستور الجديد للبالد. لكن الخميني استبعد ممثلي 
من  الكرد  أن  واعتبر  ذلك  من  الكردي  الشعب 
الخبيثة وال بد من استئصالهم والقضاء  الشجرة 
الشباب  خيرة  من  الكثير  إعدام  تم  حيث  عليهم، 
الكرد بعد محاكمات صورية لدى محاكم خلخالي 
سيئة الصيت، مما أدى إلى تجدد االشتباكات بين 

الطرفين.
اندالع  مع  خاصة  خطيراً  منحًى  القتال  اتخذ 
الحرب العراقية اإليرانية 1980 / 1988 التي 
جهة  ومن  جهة  من  النظام  ضعف  خاللها  من 
العراقي  النظام  يقدمه  دعم  هناك  كان  أخرى 
ليس  كردستان  روجهالت  في  الكردية  للحركة 
طهران،  في  الماللي  بنظام  كرهاً  إنما  بهم  حباً 
األمر الذي أدى إلى تعاظم نفوذ الحركة الكردية 
روجهالت  من  واسعة  مناطق  على  وسيطرتها 
إلى  اإليراني  بالنظام  دفع  األمر  هذا  كردستان. 
عن  برسائل  بعث  حيث  مغايرة،  سياسة  اتباع 
طريق وسطاء من الحركة الوطنية الكردستانية 
األخرى  هي  كانت  والتي  كردستان  باشور  في 
إنما  بهم  حباً  ليس  إيران  نظام  من  الدعم  تتلقى 

كرهاً بنظام بغداد. 

االلتجاء إىل خديعة الحوار

للقضاء  أخرى  طريقة  إلى  اإليراني  النظام  لجأ 
على قاسملو بعد فشله عسكرياً، أال وهي الحوار 
أن  وبحكم  الوسطاء،  طريق  عن  والمفاوضات 
قبل  فقد  قاسملو كان رجالً عقالنياً ورجل سالم 
طاولة  إلى  والجلوس  المفاوضات  في  الدخول 
الجولة  وكانت  الوسطاء،  طريق  عن  الحوار 
األولى من المفاوضات بتاريخ 28 كانون األول 
الحوار  وكان  النمسا  عاصمة  فيينا  في   1988
مثمراً، حيث بدا وكأن مبعوثي طهران في صلب 
إلى  المطالب الكردية وكان قاسملو بطبعه مياالً 
خالل  من  السلمية  بالطرق  القضية  وحل  السلم 
من  ثانية  جولة  إجراء  على  وافق  لذا  الحوار، 
 1989 تموز  من  عشر  الثاني  في  المفاوضات 
األول  اليوم  في  الحوار  جرى  أيضاً،  فيينا  في 
وهم  طهران  مبعوثي  نفس  بحضور  بسالسة 
مصطفاوي  وحاجي  سهرارودي  جعفر  محمد 
وفي هذه المرة كان هناك شخص ثالث هو أمير 

منصور بوزورجيان، ومن الجانب الكردي كان 
عضو  آزار  قادري  وعبدهللا  قاسملو  د.  من  كلٌّ 
اللجنة المركزية للحزب وفاضل رسول ابن عم 
وهو  رسول  مصطفى  عزالدين  الكبير  األديب 
أستاذ جامعي وباحث في جامعة فيينا ولعب دور 

الوسيط.

االغتيال البشع يف قلب أوروبا

وحوالي   1989 تموز   13 التالي  اليوم  في 
قاسملو  سقط  مساء  والنصف  السابعة  الساعة 
عبد  مساعده  وأصيب  رصاصات  بثالث  شهيداً 
بخمس  رسول  وفاضل  طلقة  عشرة  بإحدى  هللا 
طلقات بينما تمكن حاجي مصطفاوي من الفرار 
وسهرارودي أصيب بجروح طفيفة، تم استجوابه 
ثم أطلق سراحه كونه يحمل جواز سفر دبلوماسي 
توقيفه  تم  بوزورجيان  منصور  ألمير  وبالنسبة 
لمدة 24 ساعة ثم أطلق سراحه حيث التجأ إلى 
السفارة اإليرانية. في العشرين من تموز جرت 
من  قادمون  أشخاص  حضرها  مهيبة  مراسيم 
وانتماءات  جنسيات  ومن  األرض  بقاع  مختلف 
ودفنهم  الثالثة  الشهداء  تشيع جثمان  تم  مختلفة، 

في مقبرة »بيرالنشيز« العظماء بباريس.  
أعلنت السلطاُت النمساوية أنها تمتلك وثائق تؤكد 

ضلوع الرئيس اإليراني السابق محمود أحمدي 
قاسملو،  الدكتور  اغتيال  في  بالمشاركة  نجاد 
لكنها في النهاية أغلقت الملف دون معاقبة القتلة.
حينها  بكر(  )ديار  آمد  بلدية  رئيس  زانا  مهدي 
قال: »إن قاسملو إنسان ديمقراطي وإداري نشيط 
ألنه استطاع أن يبدع في حل مشاكل شعبه رغم 
الظروف الصعبة واإلمكانات المادية الضئيلة«.

كلامت مؤثرة قيلت يف مراسيم 
التأبني

برنار كوشنير الوزير الفرنسي المكلف   -
الفرنسي  الوزراء  رئيس  لدى  اإلنساني  بالعمل 
يا قاسملو، أفكر  حينها قال: ».. حينما أفكر بك 

في السخرية من كل  بضحكتك، لقد كنت بارعاً 
شيء. كنت تقول )يا له من سوء حظ جغرافي( 
فيه  بما  الكرد  الحديث عن  يتم  تقول: )ال  وكنت 
نخطف  ولم  ابداً،  رهينة  نحتجز  لم  ألننا  الكفاية 
جميع  أن  لو  آه  بذلك(.  فخور  لكنني  طائرة، 
مثلك،  ديمقراطيين  كانوا  الثالث  العالم  زعماء 

لكان من الممكن تجنب اآلالف من الموتى«. 
اللجنة  رئيس  همربيرغ  توماس   -
السويدية لمساندة الشعب الكردي: »لقد قدمت من 
السويد ألنقل إليكم تعازينا، وأعلن لكم كم صدمنا 
وأي حزن عميق يمتلكنا. لقد كان رجالً حميمياً، 
المتسامحة  وروحه  الشخصي  سحره  من  جعل 
وفي  اإلنسانية  نضاالتنا  كل  في  جميعاً  لنا  قدوة 
كفاحنا من أجل حقوق اإلنسان والسالم العالمي«.
باتريك بودوان السكرتير العام لالتحاد   -
العام  الرأي  فعل  اإلنسان: »ماذا  لحقوق  الدولي 
الالمباالة!  الحكومات؟  فعلت  ماذا  العالمي؟ 
ستساعد  الكرد  بأن شجاعة  نعلم  لكننا  الصمت! 
نفقد  أال  يجب  بأننا  ونعرف  المحن  تجاوز  على 

األمل«. 
وصديقه  وكفاحه  دربه  رفيق  حياته  لخص  لقد 
عندما  زادة  حسن  هللا  عبد  المناضل  المقرب 
قاسملو  الدكتور  »كان  جثمانه:  تشييع  أثناء  قال 
عامة،  وإيران  كردستان  خالص  درب  شهيد 
قائداً بارعاً ومناضالً ال يعرف الكلل، قلما وجد 

تاريخ الحركة التحررية للشعب الكردي وشعوب 
الشرق األوسط مثيالً له. كان سياسياً يملك فكراً 
ثاقباً وقدرة في العمل ومكافحاً صامداً وشخصية 
كان  الكلمة.  معنى  بكل  وثورياً  كبيرة  علمية 
والعدالة  الحرية  نيل  طريق  في  يناضل  قاسملو 
االجتماعية ويعمل على إزالة اضطهاد اإلنسان 
لإلنسان إلى األبد، ومن أجل أن يضحى مصير 
الحقيقيين. كان يؤمن  أيدي ممثليها  الشعوب في 
من  قواه  بكل  ويناضل  بالديمقراطية.  بعمق 
الحزب  صفوف  في  الديمقراطية  ترسيخ  أجل 

والمجتمع«.
عبد  الدكتور  وكردستان  الكرد  شهيد  هللا  رحم 
الثانية والثالثين. هو  قاسملو في ذكراه  الرحمن 
لم يمت بل مازال حياً في قلوب وعقول الماليين 

من الكرد وأصدقائهم المحبين للسالم.
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تداعيات قرارات حكومة دمشق على مناطقنا

المشتل البلدي... ِرئة الرقة

مع ارتفاع درجات الحرارة أزمة خانقة للحصول على الثلج

مشاريع خدمية مستقبلية ينتظرها حي الطي 

مشفى الشدادي.. الحلم الذي تأخر تحقيقه كثيراً

أصدرت حكومة دمشق قراراً يوم السبت برفع 
إلى  سيطرتها  مناطق  في  الخبز  ربطة  سعر 
إلى 500  المازوت  ليرة سورية ورفع   200
وغيرها  والتجارية  الصناعية  للقطاعات  ليرة 
تكاليف  القطعات، وهو ما سينعكس على  من 

اإلنتاج في مناطق النظام السوري.
المركزية  الحكومة  سيطرة  مناطق  وتشهد 
أزمة اقتصادية خانقة، وتعاني الخزينة العامة 
ضعٍف في السيولة النقدية، األمر الذي دفعها 
لرفع األسعار، وألحقها بمرسوم رئاسي برفع 

األجور بنسبة %50.
السوري،  للوضع  متابعين  اقتصاديين  ووفق 
األسواق  في  ستُطرح  التي  النقدية  الكتلة  فإن 
الحكومة  في  العاملين  أجور  رفع  نتيجة 
عجلة  دفع  في  تساهم  لن  بدمشق،  المركزية 

األسعار  رفع  في  تساهم  ربما  بل  االقتصاد، 
المازوت  سعر  رفع  مع  ترافقها  وباألخص 
لكافة وسائل  االقتصادي  العصب  يعتبر  الذي 

اإلنتاج.
شبه  اإلنتاج  أن  إلى  االقتصاديون  ويُشير 
دمشق،  حكومة  سيطرة  مناطق  في  متوقف 

األمر الذي لن يُساهم في خفض قيمة السلع.
مناطق  بين  التجارية  الحركة  توقف  ورغم 
اإلدارة  ومناطق  السوري  النظام  سيطرة 
نهاية  منذ  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
آذار المنصرم، إال أن تجار المنطقة يستغلون 
القرارات الصادة هناك لرفع األسعار في شمال 
وشرق سوريا، األمر الذي يتطلب من اإلدارة 
التجارة  التموين ومديرية  وعلى رأسها ُشعب 

التدّخل وضبط األسواق قُبيل استغاللها.

الرقة/ المهند عبد هللاـ  يلعب المشتل البلدي في 
في إعادة الحياة إلى حدائق  كبيراً  الرقة دوراً 
مدينة الرقة، وذلك لكونه الممول الوحيد لبلدية 
في  رئيسي  بشكل  عليه  تعتمد  التي  الشعب 
وإنعاش  الطرقات  ومنصفات  الحدائق  تشجير 

المساحات الخضراء والحدائق الفرعية.
ومنصفات  الرقة  مدينة  حدائق  تعرضت 
التي  الحرب  جّراء  كبير  ضرر  إلى  الشوارع 
أن  إليها  المدينة من جانب، وأضف  في  دارت 
المدينة خضعت لسيطرة مرتزقة داعش ألربع 
جانب  ألي  بال  أي  يلقوا  يكونوا  ولم  سنوات 
األخرى  اإلرهابية  الفصائل  وأن  كما  خدمي، 

ساهمت بموت عدد كبير من األشجار.

تنّوع األصناف

ويقع مشتل الرقة البلدي على ضفة نهر الفرات 
اليسرى في الجهة الجنوبية للكورنيش الجنوبي 
من  األول  يعتبر  والذي  البلدية  مرآب  مقابل 
بتاريخ  المنطقة وقد تأسس  نوعه على مستوى 

12آذار 2019 من قبل بلدية الشعب بالرقة.
لقاًء  صحيفتنا  أجرت  الموضوع؛  هذا  وحول 
حمود  الرقة  في  الزراعي  المشتل  مراقب  مع 
المشتل  »يعتبر  قال  الذي  الحمود  عيسى 
من  كثيرة  ألنواع  األول  المصدر  الزراعي 
في  للزينة  تستخدم  التي  والشجيرات  األشجار 
الحدائق العامة, ولزرع منصفات الطرق, وتبلغ 
مساحة المشتل أكثر من نصف هكتار, ويوجد 
والتراب  الرمل  األولية مثل  المواد  المشتل  في 

الزراعي واألسمدة العضوية«. 

الشتول  تخزين  جانب  إلى  المشتل  ويعتمد 
وتجهيزها، على عملية اإلنتاج واالكثار بوقت 
الغطاء  على  المحافظة  هدفه  ويتمثل  واحد, 
وورود,  زينة  وشجيرات  أشجار  من  األخضر 
ومن أهم أعمال المشتل إعادة الغطاء األخضر 
الحراجية  األشجار  بزراعة  العامة  للحدائق 
الزينة, وزراعة منصفات  والورود وشجيرات 
وتسميدها  وتعشيبها وسقايتها  وتنظيفها  الطرق 
المشتل  ويضم  الزراعية,  اآلفات  ومكافحة 
الزراعي عدة أقسام قسم بيت بالستيكي يحوي 
الحراجية  لألشجار  وقسم  شتلة,  آالف  عشرة 

وقسم الظليات.

عمل عىل مدار العام

الفريق  فريقين  إلى  المشتل  في  العمال  ويُقَسم 
تطعيم  أقالم  لجلب  المشتل  خارج  يعمل  األول 
لزرعتها من الحقول والبساتين إلكثار األشجار 
المشتل  في  يعمل  الثاني  والفريق  والشجيرات, 
أكياس  ضمن  وزراعتها  األقالم  بتجهيز 
العروة  أما  الشتوية  العروة  وتسمى  بالستيكية, 

الربيعية نفس المبدأ ونفس العمل.
والخريف  الصيف  فترة  خالل  العمل  ويبدأ 
األقحوان وفم  مثل  الفصلية،  البذور  على جمع 
شهر  بداية  في  زرعتها  يتم  وغيرها,  السمكة 
تشرين األول وعند بداية فصل الربيع تكون قد 
أزهرت, و يتم توزيعها على منصفات الطرق 
والحدائق والدوائر التابعة لإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا.
الزينة  ألشجار  خاص  قسم  المشتل  ويضم 
العمل  بدأوا  إنهم  الحمود  ويقول  )الظليات( 

على  »نعمل  وتابع  أشهر،  ستة  منذ  القسم  بهذا 
سنبدأ  األضحى  عيد  وبعد  الزينة  نباتات  إكثار 
اإلدارة  ومؤسسات  لألهالي  مختلفة  أنواع  ببيع 
عمله  بداية  في  المشتل  إن  العلم  مع  الذاتية«، 
كان يوزع األشجار مجاناً لتشجيع إعادة الغطاء 

األخضر للمدينة والمؤسسات.
العمل  تطور  تعترض  التي  الصعوبات  وعن 
يُشير الحمود إلى جملة منها بالقول »الصعوبات 
تتمثل بقلع األشجار وتخريب األزهار على يد 
فئات من المجتمع، لذا نطالب الكومينات بلعب 
الحدائق  لتجنيب  الوعي  نشر  في  حقيقي  دور 
المنطقة  تعاني  كما  المخاطر،  هذه  واألشجار 
والبرليت  التورب  مثل  الزراعي  التراب  قلة 

المستورد«.

حدائق عامة
تعتبر الحدائق العامة ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
قضاء  وأهمها  نواحي,  عدة  من  المدينة  لسكان 
أطفالهم  وعن  عنهم  والترفيه  العطل  أيام 
نقية  أجواء  في  الرياضات  بعض  وممارسة 
ُمشبّعة باألكسجين الذي تطلقه األشجار والنبات 
في الحدائق ويمارس األطفال ألعابهم في أجواء 

آمنة بعيدة عن السيارات.
مرشح  الحدائق  فتعتبر  البيئية  الناحية  ومن 
الهواء األول حيث تعمل على تنقية الهواء من 
الكبريت وغيرها  أكسيد  وثاني  الكربون  أكسيد 
من الغازات المنبعثة من السيارات والمصانع, 
والغطاء  والمتنزهات  الحدائق  عمل  يبدأ  وهنا 
التلوث  هذا  بتخفيف  الهواء  تنقية  في  األخضر 

بسحب الغازات وطرح األكسجين.    
وتعرضت حدائق عدة في الرقة لسرقات متتالية 
أثناء سيطرة التنظيمات اإلرهابية، ولعبت بلدية 
الحدائق  تأهيل  إعادة  في  كبيراً  دوراً  الشعب 

العامة والفرعية. 
المشتل  يؤّمن  السابقة،  الفوائد  جانب  إلى 
الزراعي فرص عمل ألكثر من خمسين عائلة 
ويشمل العمال، النساء والرجال في وقت واحد 
التابع  التشغيل  وتتم عملية تشغيلهم عبر مكتب 

لمجلس الرقة المدني.
باستعدادهم  األهالي  إلى  نداء  الحمود  ويوجه 
لزراعة الحدائق المنزلية الخاصة أيضاً شريطة 

المحافظة عليها.

الشدادي  مدينة  تشهد  ـ  الشدادي  روناهي/ 
ومناطقها الريفية نقصاً غير مسبوق في مادة 
التي  الشديدة  الحر  موجة  مع  تزامناً  الثلج 

تشهدها عموم المنطقة هذا العام.
عن  البديلة  الكهرباء  لتوفر  المنطقة  وتفتقر 
الكهرباء العامة التي باألساس تشهد شحاً فيها، 
مما يُجبر األهالي للتوجه إلى شراء الثلج الذي 

ربما يروي ظمئهم في هذا الحر.
الطلب  وزيادة  الحرارة،  درجات  ارتفاع  ومع 
وقلّت  مفقود  شبه  األخير  هو  بات  الثلج  على 
ويضاف  بل  السوق،  في  المطروحة  الكميات 
إلى ذلك ارتفاع جنوني في أسعارها حيث أصبح 
الحصول على قطعة ثلج بمثابة الحصول على 

كنز ثمين.
لذا شكل األمر معاناة جديدة تضاف إلى المعاناة 
شوهد  حيث  البسيط،  المواطن  يتجرعها  التي 
حول  يتزاحمون  وهم  المواطنين  من  العشرات 
للحصول  والقرى   المدن  في  الثلج  بيع  أماكن 

على قطعة تُبّرد عليهم األجواء الحارة. 

استغالل المعاناة
تحت  وقته  من  ساعتين  يمضي  األحمد  عباد 
صغيرة  قطعة  على  للحصول  الحارقة  الشمس 
من الثلج ربما ال تكفي لتبريد عشر ليترات من 
وطأة  تحت  »نقف  األحمد  ويقول  أيضاً،  الماء 
كل  من  أكثر  أو  ساعتين  لمدة  الحارقة  الشمس 
للظفر  الزحام  بين  يوم ونستعد لخوض معركة 

بكمية قليلة فقط«.
درجات  في  ارتفاعاً  عموماً  المنطقة  وتشهد 
بات  لذا  درجة،  الـ47  تجاوزت  التي  الحرارة 
ما  وهو  السابق  من  أكثر  الثلج  على  الطلب 
استغله التجار والمصنعون ليرفعوا سعر القالب 
إلى4000 ليرة سوريّة بعدما كان يُباع بـ 2000 

قُبيل اشتداد درجات الحرارة.
واتهم مواطنون تحدثوا لـ »صحيفتنا »روناهي« 
أسلوبهم  واصفين  باالنتهازية،  الثلج  بائعي 
مفتعلة  أزمة  الختالق  والسعي  باالستغاللي، 
الفترة  هذه  في  للثلج  األهالي  حاجة  مستغلين 
وغياب الكهرباء عن المنطقة فيما برر البائعون 

المصانع  من  األسعار  لزيادة  أسعارهم  رفع 
المنتجة.

وطالب عالء السعود الذي يمضي ساعات من 
مرتفع،  بسعر  ثلج  قالب  على  للحصول  يومه 

حد  بوضع  التموين  ودوائر  المعنية  الجهات 
التجار  قبل  بالمهزلة واالستغالل من  لما أسماه 
عمليات  عن  مسؤولين  موظفين  وتخصيص 

البيع وتحديد األسعار . 

لم  منذ أن بدأت األزمة السورية وحتى اآلن 
يهنأ السوريون ولم يرتاحوا من عناء ومشقة 
المسيطرة  والحالة  وتعقيداتها،  األزمة  هول 
استقر  كلما  واالستقرار،  األمن  فقدان  من 
ضئيلة  بنسبة  ولو  وهدأ  السوري  المواطن 
مستنقع  إلى  تعيده  حتى  ما  أزمة  افتعال  يتم 
الخوف مما يشعره بحالة عدم االستقرار، أما 
في قامشلو يختلف الحال فاألهالي على قناعة 
ليست  التي  األحداث  من خالل  إليها  وصلوا 
بفعل شعب ضد آخر، بل هو افتعال من جهات 
تحاول ضرب شعوب المنطقة بعضها ببعض 
وبث الفتنة، والشيء الذي يبعث الطمأنينة هو 
متعايشة  المنطقة  وأطياف  شعوب  جميع  أن 
ومتآلفة مع بعضها البعض منذ مئات السنين 
وروابط السلم األهلي والعيش المشترك قوية 
العقالء  بوجود  اختراقها  الصعب  ومن  جداً، 
وأصحاب الحكمة والمشورة، وهذا ما تميزت 
كانت  أنها  وهو  األزمة  بداية  منذ  قامشلو  به 
دائماً عصية على الفتن، في التآلف والتماسك 
الذي جعلها بمأمٍن عن المؤامرات والدسائس.

التي انضمت  وحي الطي من ضمن األحياء 
تحريرها  بعد  مؤخراً  الذاتية  اإلدارة  لمناطق 
قوى  بفضل  الوطني،  الدفاع  ميليشيات  من 

األمن الداخلي »األسايش«.

خدمات ونواقص

اليزال هذا الحي يعاني من نواقص كثيرة من 
النواحي الخدمية، رغم وجود أربع كومينات 
يزال  ال  ولكن  المواطنون،  يحتاجه  ما  لتلبية 
النقص موجوداً كما تحدث لنا »جميل علي« 
عضو كومين الشهيد أكرم: »نعاني من نقص 
في مادة الخبز ألننا ال نستطيع الحصول على 
نستلم  بل  المخصصات  من  الكافية  الكمية 
أحد  من  النقص  هذا  ويعد  الكمية،  نصف 
الحالة  هذه  وفي  منها،  نعاني  التي  المشاكل 
األفران  إلى  التوجه  إلى  األهالي  يضطر 
أفران  ثالثة  الحي  في  ويوجد  الخاصة، 
مسألة  في  المندوبين  نظام  ونستخدم  خاصة، 

سكان  استاء  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/   
الحسكة  الشدادي جنوب  محليون في مدينة 
الخدمات  ندرة  من  سوريا  وشرق  بشمال 
في  التأخر  إلى  باإلضافة  المقدمة،  الصحية 
افتتاح المشفى الذي كان من المزمع افتتاحه 

في شهر آذار من العام الحالي.
في  المماطلة  من  المدينة  أهالي  استغرب 
افتتاح المشفى على الرغم من انتهاء عمليات 
من  أكثر  منذ  بدأت  قد  كانت  والتي  الترميم 
عام، مطالبين بذلك هيئة الصحة في اإلدارة 
الحلم،  المشروع  بافتتاح  اإلسراع  في  الذاتية 

كما يسمونه.
عام   )45( الفواز  أسعد  المواطن  ويقول 
الخدمات  ألبسط  مدينتنا  »تفتقر  لصحيفتنا: 
بالمجال  العاملة  الكوادر  فنقص  الصحية، 
أثقلت  صحية  منشآت  وجود  وعدم  الصحي 

كاهل األهالي بشكل كبير«.
صحي  طارئ  أي  حدوث  حال  »في  وتابع: 
ألحد المواطنين؛ فإنه يحتاج للذهاب لمشافي 
حالة  على  خطراً  يشكل  ما  وهذا  الحسكة، 
الحالة  كانت  إذا  وخصوصاً  المريض، 
إسعافية مثل حوادث السير واألزمات القلبية 

وغيرها«.
ونوه الفواز إلى أن أكثر من 100 ألف نسمة 
الحدود  إلى  وصوالً  وريفها  الشدادي  في 
الحلم  المشروع  افتتاح  ينتظرون  العراقية 

»المشفى« كما أسماه.
الذي  األهم  الحيوي  المشروع  يعتبر  حيث 
وشرق  شمال  لمناطق  الذاتية  اإلدارة  أطلقته 

سوريا على حد تعبيره.
 )31( المخلف  بسام  المواطن  قال  وبدورة 
نتيجة  سناً  مني  األصغر  أخي  »فقدت  عاماً: 
نوبة قلبية مفاجئة وعدم إدراك مشافي الحسكة 

لتلقي اإلسعافات الالزمة إلنقاذ حياته، وكدت 
وما  السبب،  لذات  وجنينها  زوجتي  أفقد  أن 
فالكثير  فيض،  من  غيض  إال  هذه  قصتي 

الكثير غيري تعرض لقصص مشابهة«.
مركز  عن  يبعد  مشفى  أقرب  أن  إلى  ولفت 
مدينة الشدادي حوالي 65 كم أو أكثر بقليل، 

وهذا ما يهدد حاالت المرضى.

تخوف من تأجيل آخر

مشفى  افتتاح  عدم  من  المخلف  واستغرب 

من  الرغم  على  اللحظة  هذه  حتى  الشدادي 
انتهاء أعمال الصيانة وتسليمها لهيئة الصحة، 
الذاتية  اإلدارة  في  المعنية  الجهات  مطالباً 
مئات  إلنقاذ  المشفى  افتتاح  في  باإلسراع 
على  األعباء  ولتخفيف  جهة  من  األرواح 

المواطنين من جهة أخرى.
وأضاف: »المنطقة بحاجة ماسة للمشفى ألنه 
جغرافية  رقعة  طول  على  الوحيد  المشفى 

واسعة جداً«.
ناحية  مجلس  في  الصحة  لجنة  تعلن  لم  فيما 
افتتاح  موعد  عن  اللحظة  هذه  حتى  الشدادي 

بتأجيل  األهالي  من  مخاوف  وسط  المشفى 
افتتاحها لبداية العام القادم.

لدمار  تعرض  الشدادي  مشفى  أن  ويذكر 
المرتزقة ثكنة  نتيجة استخدامه من قبل  كبير 
الدمار  نسبة  تخطت  حيث  لهم،  عسكرية 
بالمبنى 90% بحسب تصاريح سابقة للورش 

المشرفة على عملية الترميم.
وكانت اإلدارة الذاتية قد تبنت مشروع إعادة 
ونصف،  عام  من  أكثر  منذ  المشفى  تأهيل 
وكان من المقرر افتتاحه مع بداية شهر آذار 

من العام الحالي. 

 المجتمع
المنظّم

نافذة المجتمع 

أمحد اليوسف

طالما كان تنظيم المجتمعات أهم الخطوات 
التي يجب أن تحصل في أي مجتمع، وذلك 
من أجل أن يكون هذا المجتمع أكثر تماسكاً 
هذا  خالل  من  ترابطاً  وأكثر  تقارباً  وأكثر 

التنظيم. 
وقد جاء في تعريف التنظيم المجتمعي أنه: 
»شكل من أشكال القيادة الذي يمّكن تحويل 
إلى  ما  قاعدة مجتمعية  أو  موارد مجموعة 
التنظيم  فيستند  التغيير،  القدرة على إحداث 
على توظيف وتدريب وتطوير القيادة وخلق 
قيادات جديدة، باختصار فإن التنظيم يدور 
المجتمعية(  )القاعدة  األشخاص  منح  حول 
القدرة )القصة واإلستراتيجية( على إحداث 

التغيير«.
في  هو  التنظيم  أن  التعريف  هذا  من  نفهم 
القيادة وتطوير  التدريب على صنع  البداية 
التي  الموارد  إدارة  على  األشخاص  قدرة 
هذا  خالل  ومن  ككل،  المجتمع  يمتلكها 
التدريب يستطيع األشخاص، وأعني هنا كل 
فرد من أفراد المجتمع، على إحداث التغيير 

في المجتمع. 
تقوم منظمات المجتمع المدني حالياً بتنظيم 
والنقابات،  االتحادات  خالل  من  المجتمع 
والتي من خاللها يكون كل المجتمع منّظماً 
حقوقه  وأخذ  واجباته  ممارسة  ويستطيع 
بطرق ال تضّر بالمصلحة العامة ألنه ينطلق 
منها أوالً، ويكون حراكه من خالل الكل ال 
التنظيم  هذا  كان  وكلما  الجزء،  خالل  من 
كان  ووجوداً،  وقوة  فعالية  أكثر  المجتمعي 
أيِة  دون  حاصالً  شك  بال  لألفضل  التغيير 

أخطاء أو سلبيات أو ضرر. 
والنقابات  االتحادات  تلك  خالل  فمن 
إلى  صوته  يوصل  أن  المجتمع  يستطيع 
الجهات المعنية بإدارة الموارد والمؤسسات 

االقتصادية واالجتماعية وغيرها. 
إّن هذا التنظيم المجتمعي يجنّب المجتمع من 
دخول العابثين الذين يحاولون استغالل هذا 
المجتمع ودفعه نحو الصراعات والحروب 

األهلية، وتنحيتِه عن مسيرته الديمقراطية.
 يقول ميري روس إّن التنظيم المجتمعي هو 
تحديد  المجتمع من  بها  يتمّكن  التي  العملية 
الحاجات  هذه  وترتيب  وأهدافه  حاجاته 
الثقة  إذكاء  ثم  أهميتها،  حسب  واألهداف 
الموارد  العمل والوقوف على  والرغبة في 
بهذه  تتصل  التي  والخارجية  الداخلية 
الحاجات واألهداف، ثم القيام بعمل بشأنها، 
وعن هذه الطريقة تمتد وتنمو روح التعاون 

والتضامن في المجتمع.
أن  نستنتج  روس  تعريف  خالل  ومن  إذن 
المجتمع بالتنظيم يحدد األهداف والخطوات 
التي يجب اتباعها تجنباً لألخطاء، وكل ذلك 
يحصل بروح التعاون بين كل األطراف في 
الحالة ال يمكن ألي دخيل  المجتمع، وبهذه 
المجتمع  أّي ظرف من ظروف  يستغل  أن 

)مثالً الظرف االقتصادي(. 
تنظيم  يعرف  أحمد«  كمال  »أحمد  أما 
يستخدمها  طريقة  أنه  على  المجتمع 
والمتطوعون  االجتماعيون  األخصائيون 
لتنظيم  معهم،  المتعاونون  الشعب  من 
أهلية، وفي  أو  المشتركة، حكومية  الجهود 
مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة 
الحاجات  لمواجهة  إيجادها  يمكن  التي  أو 
وفي  مرسومة  لخطط  وفقاً  الضرورية، 

حدود السياسة االجتماعية للمجتمع.
الواصلة  الصلة  هو  المجتمعي  التنظيم  هذا 
الشعب،  وبين  )اإلدارة(  الحكومة  بين 
يتم  فعبره  العالقة،  تلك  وينّسق  ينّظم  فهو 
جهة  وألنه  ما،  قرار  على  االحتجاج  مثالً 
يحصل  االحتجاج  هذا  فإّن  منظمة  واعية 
بطريقة منّظمة أيضاً وديمقراطية ومتحّملة 
لمسؤوليتها تقوم بالدراسة والنقاش والحوار 
مع طرف الحكومة من أجل الوصول للحل 

األمثل حول مشكلة ما. 

قامشلو/ رؤى النايف ـ حي الطي بدأ باستعادة عافيته بعد تطهيره وتخليصه من مرتزقة الدفاع الوطني، ومشاريع 
وخطط مستقبلية تسهم في تحسين واقعه الخدمي.

روناهي/ قامشلو ـ بعد يوم واحد من إصدار حكومة دمشق قرار رفع أسعار المحروقات والخبز في مناطق سيطرتها، 
بدأ الحديث في الشارع بمدينة قامشلو وبعض مناطق شمال وشرق سوريا عن رفع األسعار، وبالفعل شهدت بعض 

السلع ارتفاعًا ذاتيًا من ِقبل تجار المفّرق فهل سيتم الضبط..؟

الطاقة 
الشمسية 

ـ3ـ

المنطقة  في  الزراعي   الواقع  يمر 
الجفاف  موسم  فبعد  حرجة،  بمرحلة 
لتدهور  وأدى  المنطقة  ضرب  الذي 
حد  على  المعيشية  والحالة  اإلنتاج 
سواء، والنسبة الضئيلة من األراضي 
الزراعية المروية كان ال بد من إيجاد 
الحلول، والتفكير بشكل منطقي بحل 
قادم  في  ومستدام  إسعافي  مرحلي 
سبب  أحد  على  يخفى  فال  المواسم، 
المنطقة،  في  المروية  الزراعة   قلة 
فكلنا نعرف بأن ما يقارب 98% من 
مضخات الري أو اآلبار كانت تعمل 
على الطاقة الكهربائية قبل 2011م، 
ومؤثر  كبير  بشكل  تساهم  وكانت 
السوري  االقتصاد  عجلة  دفع  في 
تم  الموسم  هذا  وبعد  عام،  بشكل 
على  اآلبار  من  معينة  نسبة  تشغيل 
الديزل )المازوت(، أما اآلن فالغالبية 
عن  توقفت  قد  اآلبار  من  العظمى 
بسبب  وذلك  نهائي،  بشكل  العمل 
عدم توفر المحروقات بالكم المناسب 
والسعر المناسب في الوقت المناسب 
األعطال  ازدياد  وبسبب  أيضاً، 
المتوفرة   المحروقات  ألن  وتكررها 

ذات جودة منخفضة.
الحياة  عصب  هي  الزراعة  وآلن 
في المنطقة، فاألنسب في قادم األيام 
هو التوجه إلى تشجيع إدخال الطاقة 
العملية  في  والمستدامة  النظيفة 
مقال  في  ذكرنا  وكما  الزراعية، 
سابق أن منطقتنا تتمتع بـ)300( يوم 
مشمس فبإمكاننا االستفادة من الطاقة 
المياه  مضخات  تشغيل  في  الشمسية 
الزراعية، فهذا األمر سيوفر مصدر 
طاقة للتشغيل بشكل شبه دائم ونظيف 
ال يلوث البيئة نتيجة الدخان والعوادم 
الناتجة عن الوقود األحفوري )النفط(، 
فعلى سبيل المثال لتشغيل مضخة ماء 
بقوة )30( حصان نحتاج لما يقارب 
يعطي  لوح  كل  حيث  لوح   )80(
415 واط، ونستطيع توصيل األلواح 
الحاجة  دون  للتشغيل  مباشر  بشكل 
)البطاريات(،وتجميع  للمدخرات 
من  للتمكن  تجميع  خزان  في  المياه 
الليل،  في  الري  في  المياه  استخدام 
وأفضل طريقة ري وذات فعالية في 
هي  الشمسية  الطاقة  استخدام  حال 
الري بالتنقيط حيث توفر كميات كبيرة 
ألكثرمن%60  تصل  قد  المياه  من 
من  حيث  التقليدية،  الري  طرق  من 
وتحقيق  أكبر  مساحات  ري  الممكن 
على  يعاب  ما  ولكن  أكثر،  إنتاجية 
هو  الشمسية  الطاقة  استخدام  إمكانية 
حيث  األولي،  اإلنشاء  تكلفة  ارتفاع 
الواحد  الحصان  تشغيل  تكلفة  تصل 
أمريكي،  دوالر   500-400 بين 
الشرائية  القدرة  توفرت  إن  ولكن 
األولية فإن التكلفة تُعتبر رمزية إذا ما 
لأللواح  االفتراضي  بالعمر  قوِرنت 
والتي تتراوح بين 20- 25 عام في 

حال لم تتعرض للكسر.
  وباعتبار غالبية الفالحين من الطبقة 
الفقيرة فلذلك لن يتمكنوا من استعمال 
من  دعم  يجدوا  لم  إن  الطاقة  هذه 
من  الدعم  وهذا  المسؤولة،  الجهات 

الممكن أن يأتي  بطرق عديدة.
الطاقة  إدخال  على  العمل  إن    
الزراعي  الواقع  على  الشمسية 
َسيُسهم بشكل كبير في تطوير القطاع 
إنعاش  وكذلك  عام  بشكل  الزراعي 
من  أفضل  بحال  ليست  التي  البيئة 

الواقع الزراعي....

زراعة وبيئة 

حممد سعيد

جميل علي  أمين جدوع

توزيع الخبز، أما الغاز فهو متوفر، ال يخلو 
األمر من التأخير في آلية توزيع الغاز إال إنه 
من  األولى  الفترة  وفي  جيدة،  بنسبة  متوفر 
الغاز  بتوزيع  الذاتية  اإلدارة  قامت  التحرير 

بشكل مجاني لألهالي وألكثر من مرة«.
وبدوره أفاد لنا »أحمد سعد« وهو أحد سكان 
السابق،  من  أفضل  اآلن  »حالنا  الطي:  حي 
اختلف األمر وأصبح أكثر أماناً، لم نعد نقف 
لبيوتنا،  نصل  كي  الحواجز  على  بالساعات 
أثناء  والتفتيش  للمضايقات  نتعرض  نعد  ولم 
دخولنا وخروجنا من وإلى الحي، لكن المياه 
تنقطع، فهي تأتي ثالثة أيام في األسبوع فقط، 
ونحن اآلن في فصل الصيف، ومعروف في 
هذا الفصل أن الماء يكون أكثر استخداماً من 
باقي الفصول، فنضطر الستخدام مياه اآلبار 
لسد احتياجاتنا من الماء، ولكنها غير صالحة 
وهذا  المعدنية،  المياه  لشراء  فنلجأ  للشرب، 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  مكلف  األمر 
من صعوبات  نعاني  كما  اآلن،  نعيشها  التي 
غير  فهي  المواصالت  بسبب  التنقل  في 

متوفرة في كل األوقات«. 

خطط ومشاريع مستقبلية

تحدث  التي  والهموم  الشكاوي  حقائب  حملنا 
البلدية،  المعنية في  للجهات  المواطنون  عنها 
ليأتي الرد على تلك الشكوى من قبل »أمين 
جدوع« وهو عضو المكتب التنفيذي في بلدية 
حرر  الطي  »حي  لنا:  حيث صرح  قامشلو، 
الخدمات، وهنالك  لكثير من  ويحتاج  مؤخراً 
الواقع  لتحسين  دراستها  يتم  مشاريع  عدة 
الخدمي في الحي، ومنها تعبيد الطرقات، فنحن 
اآلن بصدد دراسة هذا المشروع، ومن جهة 
أخرى نعمل على تحسين خطوط المواصالت 
نقص  وعن  للحي،  الشعب  باصات  وتوفير 
الماء، فاالحتالل التركي يشن حرباً مائية على 
مناطقنا من خالل إغالق السدود وتقليل كمية 
هذه  نتيجة  يأتي  بالمياه  فالنقص  علينا،  الماء 
الحرب، وبالنسبة لماء الشرب بإمكان أعضاء 
الكومينات التقدم للبلدية بطلب صهاريج مياه 
حتى  للحي  بإرسالها  لنقوم  للشرب،  صالحة 
نتمكن من سد احتياجات األهالي من المياه«.

حي الطي الذي تحرر بشكل كامل في أواخر 
منه  وطرد  الجاري،  العام  من  نيسان  شهر 
مرتزقة الدفاع الوطني وتم تطهيره، وبحسب 
كومينات  أربعة  تشكيل  تم  المكان  جغرافية 
المخصصات  وتوزيع  األهالي  بتلبية  لتقوم 

لهم، وتحسين الواقع الخدمي في الحي.


