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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

غوناي مصطفى.. 
امرأة عفرينية شاهدة 

على مقاومة العصر

هيئة الزراعة والري: 
استراتيجيتنا تحقيق 

االكتفاء الذاتي 
وتطوير آليات المكننة 

الزراعية...7

نفُح األثير في وداع 
الناسِك األخير...9

شبيبة الدرباسية: حرب الشعب الثورية 
خيارنا الوحيد لمقاومة االحتالل التركي

بعد خطوة غير مدروسة سيدات الجهاد 
خارج منافسات الدوري السوري

أهالي مبنج: 
اجتثاث اإلرهاب 

مسؤوليتنا جميعًا

روشين حدو: يجب على القوى الدولية أال تصبح بعد اآلن شريكة 
في نظام إيمرالي

لم  ونحن  االنتصار،  من  أعظم  »األمل 
مهَجرة  قالته  ما  هذا  األمل«،  نفقد 
مقاومة  قصة  تروي  وهي  عفرين،  من 
اإلصرار  على  عهدها  مجددةً  العصر، 
من  اآلالف  من  كغيرها  املقاومة  على 
مهِجري عفرين، حتى حترير مدينتهم... 2

أشارت الشبيبة في ناحية الدرباسية، إلى أنها تتخذ حرب الشعب 
التركي، وأكدت، أن هذه املقاومة  ملقاومتها احملتل  الثورية، سبيالً 
مستمرة، حتى يكف احملتل التركي أعماله العدائية ضد مناطق 

شمال وشرق سوريا... 3

ثّل نادي اجلهاد في الدوري  تبّي بأن خطوة تشكيل فريق للسيدات يمُ
السوري، لم يكن مدروساً كما يمُتطَلب، ولذلك أصبح الفريق خارج 
االنسحاب  النادي  إدارة  طلب  بعد  القدم،  لكرة  السوري  الدوري 

لصعوبة إكمال مرحلة اإلياب... 10

أكَدت عضوة هيئة الدفاع عن القائد عبد اهلل أوجالن، أَن املنظمات احلقوقية متارس ازدواجية املعايير في التعامل مع ملف القائد، 
حيث حتابي تلك املنظمات الدولة التركية في تشديد العزلة على القائد، وال تطالبها برفع العزلة أو مطالبتها بتطبيق قواني األسر، 

فيما حَملت جلنة مناهضة التعذيب مسؤولية الكشف الفوري عن وضع القائد... 2
أعرب األهالي في مدينة منبج عن تضامنهم مع 
اإلرهاب  اجتثاث  في  والعسكرية،  األمنية  القوى 
من املنطقة، مشيرين، إلى أن االحتالل التركي ال 
يتوانى عن دعم هذه اجملموعات املرتزقة واإلرهابية، 
عن  للدفاع  جاهزون  جميعا  بأنهم  منوهي، 
ما  إذا  احلمالت،  بهذه  وسيشاركون  أمنهم، 

تدعى األمر... 5 اسمُ

حقوقيون: العقوبات االنضباطية مسيسة بطولة  أمُقيمت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
تنشيطية للعبة كرة الطاولة للرجال 
وشارك  اجلزيرة،  بإقليم  الرميالن  في 

فيها أكثر من 15 العباً.

من  العبون  فيها  تنافس  البطولة 
وقنديل  وبرخدان  وسردم  جودي  أندية 
الصباح،  في  وبدأت  ومستقلي، 
وكانت  املساء،  حلول  مع  واختمُتمت 
والذي  الرياضي،  جودي  نادي  برعاية 
استضاف البطولة بصالة اللعبة في 

الرميالن، بأجواء ودّية مميزة.

النتائج  املنافسات كانت  نهاية  وبعد 
على الشكل التالي:

1ـ وائل مرجان - نادي سردم.

2- توفيق إسماعيل - نادي جودي. 
3- صالح أحمد )مستقل(.

البطولة أمُقيمت بهدف تنشيط اللعبة، 
وسط غياب البطوالت الرسمية للعبة 
كرة الطاولة للفئات كافة حتى اآلن، 
وذلك بسبب عدم وصول امليزانية لالحتاد 
الرياضي في إقليم اجلزيرة، وعليه قام 

نادي جودي برعاية البطولة.

العاملية  األسعار  مؤشر  انخفض 
›‹الفاو‹‹  والزراعة  األغذية  ملنظمة 
التابعة لألمم املتحدة في كانون الثاني 
للشهر العاشر على التوالي ليسجل 
اآلن انخفاضاً بنحو 18 باملئة عن أعلى 
بعد  املاضي  آذار  في  سجله  مستوى 

الغزو الروسي ألوكرانيا.

وقالت املنظمة إن مؤشرها لألسعار، 
األكثر  الغذائية  السلع  يقيس  الذي 
تداوالً في العالم، سجل 131.2 نقطة 
في املتوسط الشهر املاضي مقارنًة مع 

132.2 نقطة لشهر كانون األول.

وتعد هذه أقل قراءة منذ أيلول 2021.

ومت تعديل رقم كانون األول باخلفض عن 
البالغ 132.4 نقطة،  السابق  التقدير 
وقالت الفاو إن انخفاض أسعار الزيوت 
والسكر  األلبان  ومنتجات  النباتية 
ساعد على تراجع املؤشر، بينما ظلت 
إلى  واللحوم مستقرة  احلبوب  أسعار 

حٍد كبير.

للعرض  منفصلة  تقديرات  وفي 
الفاو  رفعت  احلبوب  على  والطلب 
في  العاملي  احلبوب  إلنتاج  توقعاتها 

2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير 
سابق قدره 2.756 مليار طن.

وكاالت

في ِخضم تضييقها اخلناق على تعليم 
الفتيات في أفغانستان، أقدمت حركة 
طالبان على اعتقال األستاذ اجلامعي 
إسماعيل مشعل، خالل توزيعه كمُتباً 
كابل  العاصمة  شوارع  في  مجانية 

على الفتيات.

كتَب  الشارع  في  عربة  وضعه  فبعد 
رجل  على كل  فرض  »التعليم  عليها 
على  احلركة  من  عناصر  أقدم  وامرأة«، 
أفاد  ما  بحسب  السجن،  إلى  اقتياده 

مراسل العربية/احلدث.

وكانت »العربية« التقت في وقت سابق 
في  ضجة  أحدث  الذي  األستاذ  هذا 
البالد، بعد أن انتشرت مقاطع مصّورة 
يزق  وهو  التواصل،  مواقع  على  له 
شهاداته اجلامعية في لقاء تلفزيوني 
اعتراضاً على قرار طالبان منع الفتيات 

من التعليم اجلامعي.

التي  طالبان  حركة  أن  إلى  يشار 
في  البالد  في  احلكم  على  سيطرت 
بمُعيد  املاضي،  العام  من  آب  شهر 
كانت  األمريكية،  القوات  انحساب 
أعلنت أواخر العام املاضي منع الفتيات 

من ارتياد اجلامعات العامة واخلاصة.

ولم تتوقف قرارات طالبان عند حظر 
التعليم اجلامعي فحسب بل أصدرت 
أيضاً أوامر إلى املنظمات غير احلكومية 
في البالد متنعها من توظيف النساء 

أيضاً.

احلكم  استالمها  منذ  عمدت  كذلك 
في  السيما  املرأة،  حركة  تقييد  إلى 
عليها  وفرضت  العامة،  املؤسسات 
سواًء  املنزل  من  خلروجها  جّمة  قيوداً 
حتى  أو  والبرقع،  احلجاب  لبس  ضرورة 
انتقادات  أثار  ما  لها،  رجل  مرافقة 
جّمة داخلياً من قبل منظمات مدنّية 

وخارجياً أيضاً.

كما عمدت إلى إقفال محال التجميل، 
فضالً  الرياضية،  النشاطات  وحظرت 
وفي بعض  املدارس،  االختالط في  عن 
تشغيل  من  احملال  منعت  املناطق 
املوسيقى، وحظرت دخول النساء إلى 

احلدائق العامة.

الغربية،  الدول  القرارات  تلك  ودفعت 
السيما األمم املتحدة إلى التحذير من 
تدني حقوق اإلنسان في البالد، مبا يهدد 
املنظمات احلقوقية  العديد من  عمل 

وحتى اإلغاثية.

وكاالت

بطولة كرة طاولة 
تنشيطّية في الرميالن

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمّية 
للشهر العاشر على التوالي بحوالي %18

يع كتب للفتيات.. حركة  بتهمة توز
طالبان تعتقل أستاذاً جامعياً بعدسة: علي خضري
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السادسة  السنوية  الذكرى  في 
الكردية  املناضلة  الستشهاد  عشرة، 
احلركي  باسمها  املعروفة  حسن،  والي  ليلى 
في  بجسدها  النار  أضرمت  التي  فيان صوران، 
باملؤامرة الدولية، التي  جبال كردستان؛ تنديداً 
 25 قبل  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  استهدفت 
سنة من اآلن، ال بد من استذكارها، واستذكار 
العملية الفدائية، التي نفذتها ضد سياسيات 
سجن  في  آبو  القائد  على  املفروضة  العزلة 
الفاشية،  التركية  الدولة  قبل  من  إيرالي 
أخرى،  مرة  واملقاومة  النضال  عهد  وجتديد 
والسير على نهج فيان الفدائي وحتقيق حرية 
األمة  فلسفة  ونشر  أسره،  وفك  آبو،  القائد 

الديقراطية.

نهج  وفق  النضال  ومواصلة  العهد  جتديد   
بل  جميعاً،  مهمتنا  صوران  فيان  الشهيدة 
بالعدالة  واملؤمني  املناضلي  مهمة  هي 
واحلياة  واحلرية،  احلقيقة،  عن  والباحثي 
الكرية، وخوض مسار جديد في املقاومة، من 
خالل إحياء الروح الثورية، التي كانت قد حتّلت 
وترسيخها  حياتها،  فيان طوال  الشهيدة  بها 

في أذهاننا وأنفسنا.

للكفاح  حياتها  جلَّ  كرَّست  فيان    املناضلة 
آبو،  القائد  حرية  أجل  من  والنضال  الثوري، 
والقمع،  الظلم  من  الكردي  الشعب  وخالص 
التي  اإلبادة  وسياسات  االستبداد،  ونظم 
يتعرض لها، وعلى وجه اخلصوص حتقيق حرية 
كلَّ  صوران  فيان  حّولت  نعم  الكردية،  املرأة 
بطوليٍّ  نضاٍل  إلى  حياتها  من  ودقيقة  ثانيٍة، 
دون  وعملت  الراسخ،  وفكرها  القوية،  بإرادتها 
كافة،  الفرص  اغتنمت  أن  بعد  ملل،  أو  كلٍل 
أجل  من  الثورية،  احلياة  في  لها  سنحت  التي 
كي  ساعية،  وعملت  آبو،  القائد  مع  العيش 
تبتعد  أن  دون  وأبداً،  دائماً  جانبه  إلى  تكون 
فكره  في  وتعمقت  واحدة،  حلظة  حتى  عنه 
أجل  من  وضعها  التي  احلرة،  احلياة  وفلسفة 

املرأة واإلنسانية جمعاء. 

 العملية الفدائية التي نفذتها املناضلة فيان 
القائد عبد  املفروضة على  العزلة  صوران ضد 
التي  السياسات،  على  رداً  جاءت  أوجالن،  اهلل 
الشعب  وتعويد  تعويدنا،  إلى  تهدف  كانت 
القائد،  دون  من  احلياة  على  كافة  الكردي 
نهج  القائد،  رسمه  الذي  النهج  عن  إلبعادنا 
الشهداء واحلرية ونضال املرأة، وبالتالي العيش 
أو  أي هدف  دون  أيديولوجية،  أو  أي معنى،  دون 
الصاعقة  كانت  هذه  فيان  عملية  لكن  إرادة، 
القاطع  رفضها  عن  عّبرت  إذ  رؤوسهم،  على 
من  متخذةً  والضغوطات،  السياسات،  لتلك 
شمسنا«  حجب  تستطيعوا  »لن  شعار 

أساساً لها.

رسالة  بعمليتها  وجهت  فيان  الشهيدة    
إلى  جسدها  نيران  عبر  وصادقة  واضحة 
املتمثلة  املتجمدة  والقلوب  األدمغة، 
الذي  املتسلط،  الطبقي  الذكوري  بالنظام 
اإلنسان،  وحقوق  واإلنسانية،  العدالة،  يدعي 
وسفك!.  وقتل  وظلم  انتهك،  من  أول  وهو 
واحلرية  النضال  نهج  بنهجنا،  متسكنا  ومع 
الكثير  هناك  الديقراطية،  احلياة  وحتقيق 
الدولية،  واملؤسسات  واجلهات،  األطراف،  من 
أيضاً،  اليوم  حتاول  التي  املهيمنة  والسلطات 
إبعادنا عن قيمنا، ومقدستنا وقادتنا من خالل 
املؤامرات، واألالعيب التي حتيكها ضد اإلجنازات، 
واملكتسبات، التي حققتها املرأة الكردية، ومن 
ضد  تنتهجها  التي  اإلبادة،  سياسات  خالل 
في  املناضلة  الكردية  واملرأة  الكردي  الشعب 

ساحات النضال اخملتلفة.

مبسؤولية  التحرك  اجلميع  على  يجب  لذا    
أمتنا،  َّر ضد شعبنا ونضال  يمُحاك ويدب جتاه ما 
قالت  التي  فيان،  املناضلة  بروح  والتحلي 
إذا  القائد«  دون  من  حياة  »ال  الواحد  باحلرف 
الكون،  هذا  في  لنا  كرية  حياة  هناك  كانت 
احلياة،  نستحق  ال  ودونه  القائد،  مع  فستكون 
فيه  العيش  محال  آبو  القائد  دون  من  وعالم 
املتعطشة  واإلنسانية  باملرأة،  يتعلق  فيما 

للحرية والعدالة والسالم.

فيان صوران...

هيفيدار 
خالد

مرآة المرأة 

األسود  اليوم  يوم 15 شباط،  اقتراب  مع 
اإلبادة  بدء  وتاريخ  الكردي،  للشعب 
اخلامس  العام  ير  الكرد،  بحق  اجلماعية 
والعشرون للمؤامرة الدولية، على القائد 
هذه  تستمر  حيث  أوجالن،  اهلل  عبد 
دون انقطاع،  املؤامرة على مدى 24 عاماً 
فيما يتواصل النضال حول تلك املقاومة، 

وجتاه جميع السياسات.
وحيث متنع الدولة التركية منذ ما يقارب 
اللقاء بالقائد بعائلته وحتى  22 شهراً، 
مبحاميه، وتفرض عليه عزلة في كل مرة 
حتت ذرائع وحجج ال وجود لها في أي قانون، 
ملناهضة  األوروبية  اللجنة  زارت  فيما 
التعذيب سجن إيرالي منذ ثالثة أشهر، 
ولم تعِط أي معلومات عن ذلك، ما زادت 
إزاء  ووطنية،  شعبية  أفعال  ردود  غضب 

الغموض والتستر على وضع القائد.

ازدواجية املعايير وانتهاك القواني

وفي ضوء ذلك، التقت صحيفتنا »روناهي«، 
عضوة هيئة الدفاع عن القائد عبد اهلل 
التي  حدو«،  »روشي  احلقوقية  أوجالن، 
استنكرت في مستهل حديثها، انتهاك 
املنظمات احلقوقية واإلنسانية القواني: 
هو  القائد،  على  العزلة  استمرار  »إَن 
استمرار للمؤامرة الدولية، ولذلك تظهر 
ازدواجية  واملهنية،  احلقوقية  املنظمات 
املعايير في التعامل مع امللفات احلقوقية 
القائد  وملف  عام،  بشكل  واإلنسانية 
بشكل خاص، كون هذه املنظمات ال متلك 
احليادية واالستقاللية، ودليل على ذلك، أن 
باطلة،  باألساس  القائد  خطف  عملية 
حقيقة  كردستان  ألن  شرعية،  وغير 
تقرير  وحق  ثابتة،  وجغرافية  تاريخية 
الكردي،  للشعب  مقدس  حقمُ  املصير 

الدولية،  واملعاهدات  املواثيق  حسب 
لذلك  1920م،  سيفر  معاهدة  وخاصًة 
منظمة  وبإشراف  الرأسمالية  الهيمنة 
غالديو أثناء املؤامرة على القائد، انتهكت 

القواني واملواثيق الدولية كلها«.
إلى  »وبالرجوع  حديثها:  روشي  وتابعت 
احملكمة الشكلية، التي أجرتها احملكمة 
القائد  تقدمي  أن  جند  للقائد،  التركية 
 ،1999 نيسان  بشهر  جلسة  أولى  إلى 
القائد بشهر  اإلعدام بحق  وصدر حكم 
عبر  محاكمة  أسرع  تعدّ  والتي  حزيران، 
شكلية،  احملكمة  كانت  ولذلك  التاريخ، 
وتقدمي  الدفاع،  للقائد بحق  ولم يسمح 
نضاله،  شرعية  على  واألدلة  البراهي، 
التركية  الدولة  انتهاكات  ومازالت 
مستمرة بحق القائد في إيرالي، وحرمانه 
من حقوقه املشروعة، والتي نص عليها 
 ،1948 اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
وميثاق األمم املتحدة 1945 والعهد الدولي 
والسياسية،  الدولية  باحلقوق  اخلاص 
واتفاقية مناهضة التعذيب، واحلد األدنى 
محكمة  ونظام  السجناء،  للمعاملة 
راوند الدولية، والنظام األساسي حملكمة 
في  السادسة  واملادة  الدولية  اجلنايات 
واملادة  األوروبية حلقوق اإلنسان  االتفاقية 
حلقوق  اإلفريقي  امليثاق  من  السابعة 
من  الثامنة  واملادة  والشعوب،  اإلنسان 
اإلنسان  حلقوق  األمريكية  االتفاقية 
بحماية  املتعلقة  املبادئ  ومجموعة 

األشخاص، الذين يتعرضون ألي شكل من 
أشكال االحتجاز، أو السجن وغيرها«.

CPT تتستر على ما يحدث وهذا 
مناٍف لعملها

اللجنة  تستر  بأن  روشي،  أضافت  كما 
األوروبية ملناهضة التعذيب على ما يحدث 
في إيرالي أمرمُ مناٍف لعملها، وأنها تخدم 
اللجنة  بأن  »علماً  سياسية:  مصالح 
قد   ،CPT التعذيب  ملناهضة  األوروبية 
في  وانتقدت  مرة،  من  أكثر  إيرالي  زارت 
في  التركية  الدولة  إجراءات  تقاريرها 
بـ  إيرالي  سجن  عرَفت  وحَتى  إيرالي، 
سجن  بأن  صرَحت  وكذلك  »غوانتنامو«، 
إيرالي هو مختبر لقمع الديقراطية، وأَن 
حقوق اإلنسان غير موجودة هناك، وأكَدت 
اللجنة في تقريرها بأَن هدف العزلة هو 
وكذلك  وجتريدها،  القائد  أفكار  تقييد 
الكبرى  الدائرة  أصدرته  الذي  القرار، 
في  اإلنسان  حلقوق  األوربية  للمحكمة 
حكمها الصادر في 12 أيار من عام 2005، 
بأن احملكمة في تركيا في محاكمة القائد 
أوجالن لم تكن مستقلة أو نزيهة، وإنها 
انتهكت حق القائد في الدفاع، ورأت الدائرة 
الكبرى أن يتم استئناف محاكمة القائد 
من جديد، علماً أن تركيا دولة عضوة في 
محكمة  أحكام  وإن  األوروبي،  مجلس 
تكون  أن  يجب  اإلنسان  حلقوق  األوروبية 
إال  ذلك  كل  من  وبالرغم  لتركيا  ملزمة 
أنها تتستر على ممارسات الدولة التركية 

البعيدة عن اإلنسانية في إيرالي«.
تتم  »لم  حديثها:  روشي  واستكملت 
من  ال  أوجالن  اهلل  عبد  للقائد  الزيارة 
محاميه، وال حتى من قبل أسرته منذ 22 
شهراً، وقامت اللجنة األوروبية ملناهضة 

إلى  بزيارة  أشهر  ثالثة  منذ  التعذيب 
إيرالي، ولم تقدِم إلى اآلن تقريراً واضحاً 
هذا  وكل  القائد،  وضع  في  وصريحاً 
دليل بأن هناك ازدواجية في املعايير لدى 
كونها  واإلنسانية،  احلقوقية  املنظمات 
تخدم أجندات ومصالح سياسية للدول 
هذه  وتستخدم  العالم،  على  املهيمنة 
حسب  املتحدة  األمم  هيئة  في  امللفات 
واالقتصادية،  السياسية،  مصاحلها 
حق  تستخدم  التي  الدولة،  وخاصة 

الفيتو«.

الهدف األساسي هو احلرية اجلسدية 
للقائد أوجالن

القائد  عن  الدفاع  هيئة  عضوة  وأشارت 
حملة  مبادرة  إلى  أوجالن،  اهلل  عبد 
كما  املنطقة،  شعوب  وإصرار  التواقيع، 
رفع  تركيا  إلزام  األوروبي  البرملان  ناشدت 
»نتيجة  القائد:  صراح  وإطالق  العزلة، 
لذلك قامت املبادرة الشعبية بالتنسيق 
مع املبادرة السورية حلرية القائد، بحملة 
جلنة  إلى  لتقديها  التواقيع،  جمع 
الفوري  للكشف  التعذيب،  مناهضة 
والسريع عن وضع القائد عبد اهلل أوجالن، 
بواجبها  والقيام  بوضعه،  تقرير  وتقدمي 
األخالقي واإلنساني، كما نناشد البرملان 
األوروبي واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؛ 
األوروبي،  اجمللس  في  عضوة  تركيا  كون 
القائد وإطالق  العزلة على  رفع  وإلزامها 
سراحه، كما نناشد الشعب الكردستاني، 
والشعوب التواقة للحرية والديقراطية 
الديقراطية،  باألمة  تؤمن  والتي  كلها، 
والقيام بالتظاهرات، واالستمرار بالنضال 
اهلل  عبد  القائد  سراح  إطالق  أجل  من 

أوجالن«.

روناهي/ الشهباءـ  »األمل أعظم من االنتصار، 
ونحن لم نفقد األمل«، هذا ما قالته مهَجرة 
من عفرين، وهي تروي قصة مقاومة العصر، 
املقاومة  على  اإلصرار  على  عهدها  مجددةً 
كغيرها من اآلالف من مهِجري عفرين، حتى 

حترير مدينتهم.

مع مرور الذكرى السنوية اخلامسة للهجوم 
العشرين  في  عفرين  مدينة  على  التركي، 
من كانون الثاني، تتجدد الذكرى األليمة في 
واحلني  الشوق  في  عفرين،  مهَجري  قلوب 
إلى مدينتهم وديارهم، التي رسمت صورتها 
لوهلة،  مخيلتهم  تفارق  ولم  ذاكرتهم،  في 
ثماٍن  خالل  أبدوها  التي  التاريخية  فاملقاومة 
إلى  واستمرارها  عفرين،  في  يوماً  وخمسي 
حد اللحظة في مخيمات التهجير القسري، 
قادرة ألن تنتصر، وتتحدى بشاعة مخططات 
احملتل التركي، في إيان وإصرار لهم على حترير 
مصطفى،  غوناي  قصة  ومنهم  أرضهم، 

وعائلتها.

إصرار وعزية

»غوناي مصطفى«، امرأة عفرينية من ناحية 
من  تبلغ  عفرين،  ملقاطعة  التابعة  موباتا 

عاشت  أطفال،  لثالثة  وأم  عاماً،   46 العمر 
العصر،  مقاومة  حلظات  من  حلظة  كل 
وخالل لقاء لصحيفتنا »روناهي« معها، قالت 
من  حديثها: »العشرون  مستهل  في  غوناي 
كانون الثاني، هو تاريخ بدء املقاومة التاريخية، 
عفرين احلاضرة في ذاكرتنا لألبد، عفرين اجلنة 
وجراحنا،  آالمنا  تأوي  كانت  التي  الصغيرة، 
وتزرع فينا احلب، ومن سمع عنها أو رآها ولم 
السالم  مدينة  يعشق  لم  ومن  يعشقها، 

والزيتون.

 كنا في منزلنا، في قرية عرابو بناحية موباتا، 
حي شنَ احملتل التركي بطائرته هجوماً على 
عفرين، وإذ السماء امتألت بالطائرات احلربية، 
الطائرات  اجلهات،  كل  من  أًصواتاً  وسمعنا 
تقصف هنا وهناك، ومن تلك اللحظة بدأنا 

االنخراط في مقاومة العصر«.               

وأشارت غوناي، كيف كانت عزيتهم وإرادتهم 

جنباً  وكانوا  اخملاوف،  تلك  على  تغلبت  التي 
»بقينا  اجلبهات:  في  املقاتلي  مع  جنب  إلى 
الهجوم، في قريتنا،  بدء  من  حوالي 36 يوماً 
تلك  أتتنا  أين  من  أدري  ال  عنها،  نتخلى  ولن 
أوالدي  وضعت  كلها،  والقوة  والعزية  اإلرادة 
أخي  أخرج مع  وكنت  القرية،  في  في كهف 
للمقاتلي،  الطعام  لنحضر  القرية،  ونساء 
الكروبات  كانت  حي  ونودعهم  نستقبلهم 
ونصلهم  اجلرحى،  نداوي  املناوبة،  في  تتبادل 
إلى املشافي، حي كنا نراهم، كنت أقول في 
أتركهم هكذا، شباب  بأن  لي  نفسي، كيف 

وشابات يضحي بأرواحهم ألجلنا«.

قريتها،  من  خروجها  حلظة  غوناي  ووصفت 
بأن روحها انتزعت منها وبقيت هناك: »وحي 
اشَتدت الهجمات على الناحية، قرروا بخروج 
املدينة،  مركز  صوب  الناحية  من  األهالي 
وبقيت  مني،  انتزعت  روحي  بأن  أحسست 
عالقة في كل زاوية من منزلنا وقريتنا، في ظل 
شجرة الزيتون الذي فنينا عمرنا إلى أن كبرت، 

واجتهنا إلى مركز مدينة عفرين«.

مشاهد عالقة في الذاكرة

أغرقت  ودموِع  حنجرتها،  مألت  غصة  في 

لتكون  قصتها،  غوناي  استكملت  عينيها، 
إحدى شاهدات مجزرة احملمودية: »كان زوجي 
مع  ويتناوب  الداخلي،  األمن  قوى  مع  يعمل 
أًصدقائه، بقيت أنا وأوالدي في إحدى األقبية 
لعدة  عفرين  مدينة  مبركز  احملمودية  في حي 
أسابيع، حيث كانت املرتزقة على قرب بضعة 
كنا جالسي  وحينما  احلي،  من  مترات  كيلو 
قمُصفنا بعدة قذائف واستهدفت احلي، حي 
فتحت عيني، لم أر أوالدي، كٌل مِنا مرمى إلى 
جهة، صرخت بأعلى صوت أبحث عن أطفالي، 
أمسك يدي شاب، وقال لي: إن أطفالي بخير، 
الغريب،  املسن  الرجل  ذاك  أتذكر  زلت  ال 
املقعد على كرسي، حي صاح لي، وضمني، 
إن وصلوا  وقال: ملاذا ال تخرجي؟،  وبكى علي، 
إلى هنا سوف يقتلونني ألنني عجوز، ولكن 
ماذا يفعلون بك وبأطفالك؟، وحينما خرجنا 
من القبو، رأينا أشالء أطفال، ونساء، منهم من 
قطع رأسه، ومنهم من قطعت رجله، مجزرة 
اليوم،  ذاك  أنسى  لن  آذار،   18 في  احملمودية 
وأصوات تكبيراتهم، وهم يقولون/ اهلل أكبر، يا 
أيها الكفار سننتقم منكم/، ولن أنسى تلك 
التحرير  حتى  عفرين،  ننسى  ولن  املقاومة، 
والوفاء لدماء الشهداء، عفرين لنا، وسنعود 

إليها«.         

 المنظمات الحقوقية تمارس ازدواجية 
َ

دت عضوة هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجالن، أن
َ

الشهباء/ فريدة عمرـ  أك
القائد،  على  العزلة  تشديد  في  التركية  الدولة  المنظمات  تلك  تحابي  حيث  القائد،  ملف  مع  التعامل  في  المعايير 
وال تطالبها برفع العزلة أو مطالبتها بتطبيق قوانين األسر، فيما حَملت لجنة مناهضة التعذيب مسؤولية الكشف 

الفوري عن وضع القائد.

روشين حدو: يجب على القوى الدولية أال تصبح بعد اآلن 
يكة في نظام إيمرالي شر

ينية شاهدة على مقاومة العصر غوناي مصطفى.. امرأة عفر

تأثير  له  يكون  أن  الشاب،  للدم  يكن 
مجدد للجسم عند نقعه في أجسام 
بشكٍل  قلوبهم  تنبض  حيث  أكبر، 
أفضل، وتصبح العضالت أقوى، ويكون 
التفكير أكثر حدة، وقد بحث العديد 
من العلماء عن عناصر الدم الصغير، 
التي يكن التقاطها أو تكرارها ليتم 
بحثياً  فريقاً  ولكن  دوائية،  حبوب  في 
من جامعة كولومبيا األمريكية، فكر 
جتديد  وهو  ومختلف،  جديد  اجتاه  في 

اجلهاز الذي يصنع الدم.

ووجد الفريق البحثي أن عقاراً مضاداً 
»سويدش  شركة  تنتجه  لاللتهابات، 
ومتت  السويدية،  بايوفيتروم«  أورفان 
املوافقة عليه بالفعل لالستخدام في 
التهاب املفاصل الروماتويدي، يكن أن 
يعيد الزمن إلى الوراء، ويعكس بعض 
تأثيرات العمر على اجلهاز املكون للدم، 

وهو خاليا الدم اجلذعية.

وخالل التجارب التي أجريت باستخدام 
في  الباحثون  وجد  التجارب،  فئران 
دورية  في  األربعاء  املنشورة  الدراسة 
العالج  أن  بيولوجي«،  سيل  »نيتشر 

حتت  حقن  عن  عبارة  وهو  »أناكينرا«، 
اخلاليا،  جتديد  على  ساعد  اجللد، 
االلتهابية  اإلشارة  أن  وجدوا  حيث 
القدمي  العظم  نخاع  من  املنبعثة 
)1B - IL(، كانت حاسمة في دفع 

اجلذعية،  الدم  خاليا  في  الشيخوخة 
إلى  اجلذعية  الدم  خاليا  العقار  وأعاد 
حالة صحية أكثر شباباً، ويتم تكوين 
جميع خاليا الدم في اجلسم بواسطة 
عدد قليل من اخلاليا اجلذعية املوجودة 

تبدأ  الوقت،  ومبرور  العظام،  نخاع  في 
املكونة للدم في  هذه اخلاليا اجلذعية 
التغيير، فتنتج عدداً أقل من خاليا الدم 
احلمراء )مما يؤدي إلى فقر الدم( وعدداً 
من  يزيد  )مما  املناعية  اخلاليا  من  أقل 

جهود  ويعيق  بالعدوى  اإلصابة  خطر 
في  صعوبة  ويواجهون  التطعيم(، 
)مما  احلفاظ على سالمة جينوماتهم 

قد يؤدي إلى اإلصابة بسرطان الدم(.

ومن خالل التقنيات التي مت تطويرها في 
مختبر إيانويل باسيجيه، مدير مبادرة 
اجلذعية،  للخاليا  كولومبيا  جامعة 
مفصل  حتقيق  إجراء  تتيح  والتي 
الباحثون  وجد  العظام،  نخاع  لبيئة 
أن إحدى اإلشارات االلتهابية املنبعثة 
 IL( من النخاع للعظم القدمي، وهي
- 1B(، كانت حاسمة في دفع ميزات 
اإلشارة  هذه  حظر  ومت  الشيخوخة، 
أعاد  مما  »أناكينرا«،  عقار  باستخدام 
اجلذعية  الدم  خاليا  ملحوظ  بشكٍل 

إلى حالة أصغر وأكثر صحة.

جتارب  إلجراء  حالياً  الباحثون  ويسعى 
سريرية على البشر، ملعرفة ما إذا كانت 
العمليات نفسها نشطة في البشر 
في  اجلذعية  اخلاليا  كان جتديد  إذا  وما 
منتصف  في  احلياة،  من  مبكر  وقت 
أكثر  استراتيجية  سيكون  العمر، 

فعالية.

أعلنت جامعة تكساس بوالية أوسنت، 
في  الرائدة  اجلامعات  أكبر  إحدى 
الواليات  في  الكومبيوتر  علوم  مجال 
واسع  برنامجاً  بدأت  أنها  املتحدة، 
النطاق ومنخفض التكلفة ملنح درجة 
املاجستير في علوم الذكاء الصناعي، 
تايز(  )نيويورك  ذكرته  ما  حسب 

األمريكية.

يعتبر برنامج املاجستير، الذي تمُقدمه 
الكومبيوتر  علوم  كليات  أكبر  إحدى 
األمريكية، األوّل من نوعه حيث يعمل 
على توسيع نطاق القوى العاملة في 
الواليات  في  الصناعي  الذكاء  مجال 
عمالقة  تسابق  ظل  في  املتحدة 
مايكروسوفت  مثل  التكنولوجيا 

الستثمار املليارات في هذا اجملال.

وجاء إعالن اجلامعة عن املبادرة وسط 
حالة من الصخب حول التكنولوجيا 
الصناعي  بالذكاء  املدعومة  اجلديدة 
ونصوصاً  فنوناً  تخلق  أن  يكن  والتي 

تسريح  ورغم  البشر،  بإنتاج  شبيهة 
التكنولوجيا  صناعة  شركات  كبرى 
العمال بعد سنوات من تسارع النمو، 
في  التوظيف  يظل  أن  املتوقع  فمن 

الذكاء الصناعي قوياً.

وأفاد مسؤولو اجلامعة بأنهم يخططون 
الدراسات  طالب  من  اآلالف  لتدريب 
مثل  املطلوبة  املهارات  على  العليا 
التعلم اآللي، مقابل رسوم دراسية ال 
تتخطى 10 دوالرات، بدءاً من ربيع 2024. 
قال مسؤولو الكلية إن التكلفة تهدف 
الصناعي  الذكاء  تعليم  جعل  إلى 
متاحاً بأسعار معقولة، وعلى النقيض 
من ذلك، تعرض جامعة »جونز هوبكنز« 
درجة املاجستير عبر اإلنترنت في الذكاء 

الصناعي بأكثر من 45 ألف دوالر.

وقال مسؤولو اجلامعة إن أعضاء هيئة 
التدريس في علوم الكومبيوتر واجملاالت 
ذات الصلة، مثل هندسة الكومبيوتر، 
عبر  املاجستير  دورات  سيمُدرسون 

فيديو  محاضرات  خالل  من  اإلنترنت 
اجللسات  بعض  جانب  إلى  مسجلة، 

التفاعلية.

التدريس  هيئة  أعضاء  وسيشارك 
متعدد  بحثي  برنامج  في  املشاركي 
يسمى  اجلامعة  في  التخصصات 
األنظمة   -  »Good Systems«
أدوات  إلى تطوير  - الذي يهدف  اجليدة 
فوائدها  تفوق  التي  الصناعي  الذكاء 
اجملتمعية احملتملة أضرارها. سيتضمن 
اإلنترنت دورات  برنامج املاجستير عبر 
التعلم  مثل  مجاالت  في  متقدمة 
اآللي، تطبيقات الذكاء الصناعي في 
الصحة، ومعاجلة اللغة الطبيعية، مما 
الصوتي  املساعد  تطبيقات  يساعد 
فهم  على   »Alexa و   »Siri« مثل 
دورة  كل  وستشمل  البشري،  الكالم 
ملنح  املبادئ  على  رسمياً  تدريباً  أيضاً 
اجملتمعية  اآلثار  لفهم  إطاراً  الطالب 

ألنظمة الذكاء الصناعي.

طّور العلماء في جامعة تورونتو طالء 
للقماش يكن أن يقلل بدرجة كبيرة 
أثناء  الدقيق  البالستيك  تساقط  من 
خدمات  حسب  الغسل،  عملية 

)تريبيون ميديا(.
عن  عبارة  الدقيقة  اللدائن  أن  ويمُذكر 
يقل  صغيرة  بالستيكية  جزيئات 
طولها عن خمس ملليمترات تتساقط 
عند  خاصًة  مالبسنا،  من  باستمرار 
غسلها، ويكن لعملية غسل روتينية 
واحدة أن تطلق 700 ألف جزيء ألياف 
بالستيكية دقيقة، والتي تتسرب إلى 
البرية،  باحلياة  وتضر  املائية،  مجارينا 
مياه  أنابيب  في  األمر  بها  وينتهي 
داخل  النهاية  في  لتستقر  الشرب 

أجسادنا.

الهندسة  قسم  في  الباحثون  ووجد 
بجامعة  والصناعية  امليكانيكية 
األلياف  احتكاك  مع  أنه  تورونتو 
ببعضها البعض ومع جوانب الغسالة 
وأسطوانتها، حتدث متزقات صغيرة، مما 
بالستيكية  جزيئات  إطالق  إلى  يؤدي 
دقيقة، وهو ما ال يجب االستهانة به، 
من  املائة  بنحو 35 في  يقدر  ما  أن  إذ 
املائية  األنظمة  في  الدقيقة  اللدائن 

تأتي من غسل املالبس االصطناعية.

مادة  العلماء  طور  ذلك،  وملواجهة 
وفي  طبقتي،  من  سيليكون  طالء 
حماية  في  الطالء  جنح  االختبارات، 
املالبس من االحتكاك، مما قلل بدرجة 
من  البالستيك  تساقط  من  كبيرة 
املواد االصطناعية أثناء دورات الغسل، 
املنتج  تبنّي  يجري  أن  الفريق  ويأمل 
قريباً في صناعة األزياء، وذلك بعد أن 
املستدام  الفكر  تتبنى  أبدت شركات 

اهتماماً باالبتكار اجلديد، منها شركات 
و  املتحدة،  الواليات  في  »بتاغونيا« 

»لولومون« و »أركتريكس« في كندا.
هي  للطالء  األولى  الطبقة  أن  ويمُذكر 
السيليكون ذو اخلصائص الزلِقة التي 
باالنزالق عبر بعضها  تسمح لأللياف 
غولوفي،  كيفن  بحسب  البعض، 
الرئيسي  والباحث  املساعد  األستاذ 
في املشروع. وجرت إضافة طبقة ثانية 
بحيث يلتصق طالء السيليكون فعلياً 
الطريقة  نفس  باستخدام  باملالبس 
بالتشبث  لألصباغ  تسمح  التي 
باملنسوجات، وقال غولوفي: »نسميها 
باملادة  الشبه  قريبة  ألنها  نظراً  براير 
التي نضعها على احلائط قبل طالئه«.

اجلميع،  باعتراف  شاقاً  االختبار  وكان 
غسل  عمليات  الفريق  أجرى  حيث 
ثم  املاء،  من  املواد  وتصفية  فعلية 
بحساب  وبعناية  ببطء  الطالب  قام 
اجملهر،  حتت  دقيقة  ألياف  جزيء  كل 
ووجدوا أن الطالء قد قلل من تساقط 
البالستيك الدقيق بنسبة 93 في املائة 
وظل مرناً خالل درجات حرارة مختلفة 

وفترة الدوران.

دواء لتجديد خاليا الدم

»ماجستير« في الذكاء الصناعي 
عبر اإلنترنت

طالء للقماش يمنع تساقط 
البالستيك أثناء الغسل
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تزال مقاومة شعوب شمال وشرق  ال 
التركي  سوريا في وجه دولة االحتالل 
مستمرة، هذه املقاومة، التي شكلت 
هجمات  إفشال  في  املتي  األساس 
والتي  للمنطقة،  التركي  احملتل 
بسببها صعدت دولة االحتالل التركي 
همجيتها ضد املنطقة، مستخدمًة 
مبا  الثقيلة،  األسلحة  صنوف  شتى 
عشرات  مخلفًة  دولياً،  احملرمة  فيها 

اآلالف من الشهداء، واجلرحى.

في املقابل، فإن رد أهالي املنطقة على 
البداية،  منذ  واضح  الهجمات  هذه 
فقد اختارت شعوب املنطقة املقاومة 
عدوانية  وجه  في  للوقوف  سبيلها؛ 
دولة االحتالل التركي، فقاموا بتنظيم 
حرب  إطار  في  وذلك  صفوفهم، 
الشعب الثورية، التي وضعت األساس 
املتي ملقاومة الشعوب في وجه احملتل، 
وقد استخلصت شعوب شمال وشرق 
الشعبية  الثورات  من  الدروس  سوريا 
األخرى في مقاومتهم للمحتل التركي، 
والفيتنامي،  الكوبي،  الشعب  مثل 
وغيرهم من الثوار الذين كانوا مدافعي 
هذا  وعلى  الغاصبة،  القوة  وجه  في 
شمال  شعوب  تخوض  األساس، 

في  بطولية،  مقاومة  سوريا،  وشرق 
وجه ثاني أكبر جيش في حلف شمال 
األطلسي، ومع ذلك، فهي استطاعت 

أن تمُفشل مخططات هذا االحتالل.

»املقاومة خيارنا«

فاختارت شبيبة شمال وشرق سوريا 
أي  ترفض  وهي  للمقاومة،  طريقها 
وفي هذا  التركي،  احملتل  مع  استهانة 
اإلطار، التقت صحيفتنا »روناهي« عدداً 
الشاب  فقال  الدرباسية،  شبيبة  من 
»محمد محسن« لصحيفتنا: »إن احلرب 
أن  إال  يكننا  وال  أرضنا،  على  فمُرضت 
السالم،  عشاق  نحن  لها،  أهالً  نكون 
ولكن ال يكننا البقاء ساكني، ونحن 
نرى ما يفعله بنا أعداؤنا، واحملتل التركي 
اختار احلرب ضدنا، ونحن اخترنا املقاومة 
ضده، وال يكن للمقاومة إال أن تنتصر، 
فهي صاحبة احلق، بينما احملتل سيخرج 
من أرضنا عاجالً أم آجالً، ونحن نعمل 

للوصول إلى هذه الساعة«.

وأضاف: »نحن الشبيبة، اتخذنا كامل 
أي  ملالقاة  مستعدون  ونحن  تدابيرنا، 

هجوم تركي، فقد نظمنا أنفسنا على 
التي  الثورية،  الشعب  حرب  أساس 
ستمكننا من دحر احملتل، بفضل فكر 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  وفلسفة 
بضرورة  دائماً  القائد  يوصي  حيث 
الثورية،  الشعب  بحرب  التسلح 
فراغ،  من  تأِت  لم  هذه  القائد  ووصية 
أن  على مدى عقود  استطاع  فالقائد 
يدرس، ويحلل بنية العدو، وعلى أساس 
سبل  وضع  والتحليل  الدراسة،  هذه 

مقاومته«.

محسن«  »محمد  الشاب  واختتم 
حديثه: »منذ انطالق ثورة روج آفا، اختار 
الثورية،  الشعب  حرب  خيار  الشعب 
الصمود  استطاع  ذلك  بفضل  وهو 
حتى هذه اللحظة، كما قدم شعبنا 

اآلالف من الشهداء واجلرحى على هذا 
الطريق، وقد حققوا البطوالت، لذلك 
ال يكننا إال أن نسير على هذا الطريق، 

الذي يوصلنا إلى النصر حتماً«.

»النصر حليفنا«

»أنور  الشاب  حتدث  آخر،  جانب  من 
موسى« من ناحية الدرباسية: »إن العدو 
مآربه  سيحقق  بأنه  دائماً  يظن  كان 
دون أي مقاومة، ظناً منه بأننا ال نفقه 
املقاومة،  أبناء  املقاومة، فنحن  معنى 
تاريخنا يشهد على ذلك، وثوراتنا تمُدرس 
لألجيال، في هذه احلقبة الزمنية أيضاً، 
وكما قاوم أجدادنا احملتل التركي قديا، 
سنقاوم نحن هذا احملتل، وفي مقاومتنا 

الدفاع  في  حقنا  على  نعتمد  هذه 
إيان  على  نعتمد  وأيضاً  أنفسنا،  عن 
وعلى  لنا،  ومساندتهم  بنا،  الشعب 
الشعب  حرب  اخترنا  األساس  هذا 
يكن  وال  ملقاومتنا،  سبيالً  الثورية 
النصر  يكون  أن  إال  احلرب،  هذه  في 
حليفنا«. وتابع حديثه: »لم يكن يتوقع 
أحد أن نقاوم هذه املقاومة البطولية، 
بتنا  رمزاً  اليوم  أصبحت  فمقاومتنا 
نمُعرف به على مستوى العالم، لذلك 
أعدائنا،  قدرات  مع  ومقارنًة  فإننا، 
هذا،  شعب  فأي  املعجزات،  صنعنا 
جيش  مواجهة  يستطيع  كان  الذي 
نحن  التركي؟  االحتالل  جيش  بقوة 
وجه  في  وقفنا  من  نحن  فعلها،  من 
دائماً  وسنبقى  احملتل،  هذا  غطرسة 

في وجه هذا احملتل«.

»أنور موسى« حديثه:  الشاب  واختتم 
»يجب على اجلميع أن يعلم، نحن اخترنا 
املقاومة، وطريق هذه املقاومة معروف، 
ولن  الثورية،  الشعب  حرب  طريق  هو 
ندحر  حتى  الطريق،  هذا  عن  نتراجع 
أرضنا، فنحن أصحاب هذه  احملتل عن 

األرض، ولن نمُفرط بها«. 

عي عيسى/ حسام إسماعيلـ  أعرب 
ومقاطعة  عيسى  عي  ناحية  أهالي 
كري سبي عن تضامنهم الكامل مع 
ضحايا مبنى الشيخ مقصود، والوقوف 
معهم في محنتهم في ظل احلصار 
دمشق.  حكومة  من  املفروض  اخلانق 
السكنية  األبنية  أحد  انهيار  وسبب 
مدينة  في  مقصود  الشيخ  حي  في 
طوابق،  خمسة  من  واملؤلف  حلب، 
والذي تقطنه سبع عوائل مهجرة من 
مقاطعة عفرين احملتلة، باستشهاد 16 
شخصاً بينهم ستة أطفال، باإلضافة 
إلى جريحي اثني في 22 كانون الثاني 

املنصرم.

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا، 
مبادرات شعبية تضامنية مع األهالي 
مقصود،  الشيخ  حي  في  املنكوبي 
املصاب  تقاسمهم  على  مؤكدين 
املبنى  انهيار  نتيجة  بهم،  حل  مبا 
املعيشية،  األوضاع  وسوء  السكني، 

التي يعانونها جراء احلصار اخلانق، الذي 
تفرضه عليهم جيش حكومة دمشق، 
يكن  ما  أقل  هي  املبادرة  هذه  وبأن 
تقديه لهم. وعليه بادر أهالي ناحية 
سبي  كري  ومقاطعة  عيسى،  عي 
بتنظيم حملة جلمع التبرعات، تضامناً 
مع ذوي ضحايا انهيار املبنى السكني 

املذكور.

مساندة املنكوبي واجب 
السوريي كلهم

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاءات 
مع  التضامن  بحملة  املتبرعي  مع 
الشيخ مقصود، ويقول املواطن عيدان 
العيسى: »أهالينا في الشيخ مقصود 
والدمار،  احلصار،  ويالت  من  يعانون 
املستعرة  املعارك  خلفتهما  اللذين 
بحاجة  وهم  عديدة،  سنوات  منذ 
ماسة ألي مبادرة شعبية من شعوب 

سوريا، لذلك املبادرة، التي نقوم بها في 
يكون  ما  أقل  هي  الظروف  هذه  ظل 
والوقوف  املنكوبي،  أهالينا  ملساندة 

معهم في محنتهم«.

وأضاف: »ندعو األهالي كافة في مناطق 
شمال وشرق سوريا، إلى الوقوف بوجه 
احلصار املفروض على الشيخ مقصود، 
وقفة  يتطلب  األمر  وهذا  وفكه، 
وعبر  شعبياً،  وتصعيداً  تضامنية، 
الوسائل املتاحة كافة، لتحقيق ذلك، 
وملنع حدوث كوارث مستقبالً؛ نتيجة 

التقاعس احلكومي السوري«.

وجوب التصعيد الدولي في 
مواجهة احلصار والكوارث

»عشية  املواطنة  طالبت  جهتها  من 
احلولي« املنظمات اإلنسانية واإلغاثية 
مبد يد العون إلى أهالينا املنكوبي في 
فك  على  والعمل  مقصود،  الشيخ 

ترقية  والعمل على  احلصار احلكومي، 
احلوادث الكارثية، التي حتدث في أحياء 
كوارث  إلى  وغيرها  مقصود،  الشيخ 

عاملية، والتدخل على هذا األساس.

وانهت عشية حديثها بالتأكيد على 
أن شعوب شمال وشرق سوريا، تساند 
واألشرفية  مقصود  الشيخ  مقاومة 
احلرب  وويالت  بوجه احلصار،  الصامدة، 
ورجوع  النصر،  حتقيق  حتى  السورية، 
إلى  املقاومة  األحياء  من  املهجرين 
مقاطعة عفرين احملتلة، بعد دحر احملتل 

التركي، ومرتزقته منها.

سكان  غالبية  أن  إلى  اإلشارة،  وجتدر 
املهجرين  من  هم  مقصود  الشيخ 
والذين  احملتلة،  عفرين  مقاطعة  من 
هجروا قسرياً، نتيجة سياسات احملتل 
التركي، ومرتزقته، وقصفه العشوائي 
حيث   ،2018 عام  بداية  احتالله  إبان 
اضطروا لإلقامة في مباٍن شبه مدمرة، 
من  له  تعرضت  ما  جراء  ومتصدعة 
الدائرة  احلرب  سنوات  طيلة  القصف 
في سوريا، وهم يواجهون حالياً حصاراً 

حكومياً خانقاً. 

 لمقاومتها المحتل التركي، وأكدت، أن هذه 
ً
روناهي/ الدرباسية - أشارت الشبيبة في ناحية الدرباسية، إلى أنها تتخذ حرب الشعب الثورية، سبيال

المقاومة مستمرة، حتى يكف المحتل التركي أعماله العدائية ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

ية خيارنا الوحيد  شبيبة الدرباسية: حرب الشعب الثور
لمقاومة االحتالل التركي

أهالي عين عيسى وكري سبي: 
يٌد بيد للتضامن مع أهلنا المنكوبين في الشيخ مقصود

أنور موسى

عشية الحولي

محمد محسن

عيدان العيسى

منافسات  خارج  الجهاد  سيدات  مدروسة  غير  خطوة  بعد 

السوري الدوري 

السنة  رأس  دورة  نهائي  في  نّدية  مباراة 

روناهي صحيفتنا  وتكريم   2023

يضع  رونالدو  قاتل..  بهدف 

النصر مع  األولى  بصمته 

 وتبشرنا خيراً مع تشكيل نادي اجلهاد 
شاركة في الدوري  فريق للسيدات للممُ
السوري في العام املاضي، وزاد التفاؤل 
بعد النتائج اجليدة في دوري الناشئات، 
وحتقيقهن للمركز الثالث، ولكن توّضح 
مدروسة  تكن  لم  اخلطوة  بأن  مؤخراً 
بالشكل املطلوب، وخاصًة من اجلانب 

الفني.

القدرة  وعدم  االعتذار  طلب  اجلهاد 
الدوري  من  اإلياب  مرحلة  إكمال  على 
للسيدات  القدم  لكرة  السوري 
بنسخته الرابعة، وأهم األسباب وكما 
تعودنا النادي ال يلك اإلمكانات املادية 
لالستمرار، في الوقت الذي فيه النادي 

قادر على السفر في مباريات الرجال؟.

اجلهاد  أوضاع  أن  نخفي  ال  طبعاً 
بشكٍل  ويعاني  صعبة،  عام  بشكٍل 
للسفر  باص  تأمي  بخصوص  دائم 
سفرهم،  أثناء  الالعبي  ومصاريف 
وتتم السفرة بتكّفل بعض الناس أو 
بنقل  الشركات  أو  اإلدارة  من  أعضاء 
النادي للمدن األخرى بخصوص مباريات 
على  النادي  لعب  لعدم  وذلك  الرجال، 
من  أكثر  فمنذ  جمهوره،  وبي  أرضه 
عقد من الزمن وبسبب األحداث اجلارية 
في سوريا، وغياب أي اتفاق بي حكومة 
دمشق واإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
من  مازال محروماً  اجلهاد  نادي  سوريا، 

اللعب على أرضه.

والنادي كما ذكرنا آنفاً بأنه شكّل فريقاً 
للسيدات بكرة القدم في العام املاضي، 
دراسة  إجراء  عليه  كان  يبدو  ولكن 
مستفيضة بخصوص تشكيل فريق 
البطوالت،  في  ومشاركته  السيدات 
وأن ال تكون اخلطوة من باب رفع العتب، 
في  رأينا  ألنه  عتب؟  رفع  نقول  وملاذا 
غّيبة  تدريبات لسيدات اجلهاد اإلدارة ممُ
متاماً، وال حتضر إال في مناسبات قليلة! 
كما أن اخلطأ الكبير اآلخر الذي ارتكبه 
على  االعتماد  عدم  هو  الفني  اجلهاز 
مت  اللواتي  اجلزيرة  إقليم  من  العبات 
استدعاءهن في بداية تشكيل الفريق، 
لالعتماد  واإلداري  الفني  اجلهاز  وذهب 
على تشكيلة من الالعبات معظمها 
من الداخل السوري، في خطوة القت 

استياء الالعبات من إقليم اجلزيرة.

ولكن اجلهاد يبدو وجد بأنه لن يحقق 
أي مرتبة متقدمة في الدوري السوري 
 ،2023 ـ   2022 للموسم  للسيدات 
النادي  وخاصًة  الرابعة،  بنسخته 
حيث  األخير،  املركز  في  جاء  حسابياً 
احتل املركز السادس في الترتيب من 
وخاصًة  مشاركة،  أندية  ثمانية  أصل 
والسلمية،  السويداء  عمال  ناديا 
والثامن  السابع  املركزين  أصحاب 
الثالثة  املباريات  يلعبان  لم  فإنهما 
الذهاب،  مرحلة  في  للفريق  األخيرة 
في  املازوت  مادة  توفر  عدم  بسبب 

شهر  في  دمشق  حكومة  مناطق 
كانون األول املاضي، مما دعا إدارة الناديي 
مرحلة  إكمال  لعدم  االعتذار  لتقدمي 
الذهاب، ومت خسارة الناديي قانونياً في 
املباريات التي تغّيبا عنها بنتيجة 3×0.

هو  األفضل  بأن  اجلهاد  نادي  ووجد 
االنسحاب من الدوري وعلى الفور كان 
السوري  االحتاد  في  االنضباط  جلنة  رد 
»اجلهاد«  نادي  باستبعاد  القدم  لكرة 
من دوري السيدات بسبب اعتذاره عن 

إكمال املوسم.

»اجلهاد«  سيدات  اللجنة  واستبعدت 
مع  العباته  كشوف  حترير  وأعلنت 
شطب نتائجه في الدوري وتغريه مبلغ 

خمسة ماليي ليرة سوريّة.

عن  مُعتذر  امل النادي  اللجنة  ومنعت 
املشاركة  من  املوسم  استكمال 
املوسمي  خالل  والكأس  الدوري  في 
القدم  كرة  احتاد  رفض  بعد  القادمي 
حول  »اجلهاد«  قبل  من  مُقدم  امل العذر 
عدم استمرارية مشاركته فيما تبّقى 

من مباريات املوسم.

العقوبة  من  الثاني  اليوم  في  ولكن 
وعدّلت  قرارتها،  عن  اللجنة  تراجعت 
النادي فقط  أن يخسر  العقوبة على 
قانونياً كامل مبارياته في مرحلة اإلياب، 
ولكن بحسب املعلومات التي وصلتنا 
قد يعود اجلهاد ويلعب في مرحلة اإلياب 
جديد  طلباً  ويقدم  طلبه  ويسحب 
إعداد  ساعة  حتى  ولكن  للمشاركة، 
عن  النادي مستبعداً  مازال  اخلبر  هذا 
املشاركة في الدوري للموسم 2022ـ  

.2023

روناهي/ قامشلوـ  اختمُتمت منافسات 
ندّية  مبباراة   ،2023 السنة  رأس  دورة 
وقويّة جمعت بي فريقي شباب عمر 
ملعب  أرضية  على  فون  ومستقبل 

كالسيكو.

املفتوحة  لألعمار  كانت  الدورة 
باللعب  فيها  ِمح  وسمُ »سداسيات«، 
إقليم  أندية  من  فقط  واحد  لالعب 
اجلزيرة، وشارك فيها 32 فريقاً، ودامت 
املباراة  إلى  ووصل  واحد،  حلوالي شهر 
عمر  شباب  فريقي  من  كالًّ  النهائية 

ومستقبل فون.

انطلقت  كبير  جماهيري  وبحضور 
املباراة، واستطاع شباب عمر تسجيل 
هدفي بعد مضي حوالي عشر دقائق 
من الشوط األول، ولكن عاد مستقبل 
فون للمباراة وقّلص الفارق إلى هدفي 

لهدف قبل نهاية الشوط األول.

األفضلية  كانت  الثاني  الشوط  وفي 
الهجومية لفريق مستقبل فون، والذي 
على  التعادل  تسجيل  جاهداً  حاول 
األقل، ولكنه لم يمُفلح، ولعب الفريقان 

من  العب  طرد  بعد  العبي  بخمسة 
كل فريق بعد أن حصل بينهما تالسن 
ذلك  وأدى  باأليادي،  الضرب  وتبادل 
وعليه  الدقائق،  لعدة  املباراة  لتوقف 
بدل  كوقت  دقائق  خمس  احلكم  زاد 
الهجمات  تبادل  شهد  والذي  ضائع، 
فون  وخاصًة مستقبل  الفريقي،  بي 
تسجيل  من  مقربة  على  كان  الذي 

للشباك  يصل  لم  ولكنه  التعادل، 
عمر  شباب  مرمى  حارس  بفضل 
شباب  بفوز  املباراة  ولتنتهي  ودفاعه 
واحد،  هدف  مقابل  بهدفي  عمر 
ولتقام بعدها مراسم التتويج الفردية 
واجلماعية وكرّمت صحيفتنا »روناهي« 
النشاطات  تغطية  في  دورها  على 

الرياضية في املنطقة.

كريستيانو  البرتغالي  النجم  افتتح 
النصر  التهديفي مع  رونالدو، سجله 
السعودي، خالل مواجهة الفتح ضمن 
السعودي  روشن  دوري  من   15 اجلولة 

للمحترفي.

فعلى ملعب مدينة عبد اهلل بن جلوي 
التعادل  الدون هدف  الرياضية، سجل 
الثاني لفريقه في اللقاء من ركلة جزاء 

في الدقيقة )3+90(.

الفتح  بتعادل  األول  الشوط  وانتهى 
مع الضيف النصر )1-1(، بعد أن تقدّم 
أصحاب األرض بواسطة الوافد اجلديد 
النصر  يدرك  أن  قبل  تيلو،  كريستيان 
البرازيلي  الدوري  هداف  عبر  التعادل 

آندرسون تاليسكا )42(.

وعاد الفتح ليتقدم من جديد بهدف ثاٍن 
سجله سفيان بن دبكة في الدقيقة 
58، إال أن رونالدو كان له رأي آخر وأعاد 
فريقه للقاء بهدف التعادل في الوقت 
بدل الضائع. وهذه ثالث مباراة يلعبها 
الدون مع النصر، بعد مباراتي االتفاق 

في الدوري واالحتاد في السوبر.

يمُذكر أن الدون كان قد سجل هدفاً في 
مباراة باريس سان جيرمان الوديّة، التي 
شارك بها ضمن فريق موسم الرياض 
والذي ضم جنوم الهالل والنصر، وانتهت 

بفوز النادي الباريسي )4-5(.

ب، ولذلك أصبح 
َ
 كما ُيتطل

ً
ل نادي الجهاد في الدوري السوري، لم يكن مدروسا

ّ
قامشلو/ جوان محمد ـ تبّين بأن خطوة تشكيل فريق للسيدات ُيمث

الفريق خارج الدوري السوري لكرة القدم، بعد طلب إدارة النادي االنسحاب لصعوبة إكمال مرحلة اإلياب.
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كتاب،  املسرحي،  من  الكثير 
بأنهم  يصرحون  وممثلي،  ومخرجي 
تقديهم  خالل  من  مسرحاً،  يصنعون 
وفي  معينة،  مواسم  في  للمسرحيات 
املسرح  بيوم  ويحتفلون  ما،  مهرجانات 
أو  مسرحياً،  رجالً  ويكرمون  العاملي، 
املسرح  في  تعمل  حياتها  قضت  امرأة 

وضحت في سبيله. 

هو  هذا  ليس  السادة...  أيها  عفواً 
املنابر  على  وينشدون  يقولون  املسرح، 
حتمية  ضرورة  املسرح  أن  الثقافية، 
وحتسي  كلها،  وبفئاته  اجملتمع  لتطوير 
املسرح  ويتدخل  الطفلية،  الذهنية 
متزنة  شخصية  خللق  شخصياً 
نسبياً،  املثقف  ثقافة  ويزيد  لألطفال، 
فتسير  البشر  توعية  على  فيعمل 
زيادة  خالل  من  الصحيح  الطريق  في 

املعرفة. 

أنه  السادة  وأيها  السيدات،  أيتها  نعم 
يوجد  ال  إذ  به،  يتحدثون  ما  كبير  وهم 
بل  حالياً،  احلقيقي  باملعنى  مسرح 
املسرح ميت سريرياً، وهذه هي احلقيقة، 

التي يجب أن يعرفها اجلميع.

املسرح،  السادة  وأيها  السيدات  أيتها 
يجب أن يتغلغل مبفاصل اجملتمع كلها، 
وأن تكون له بنية حتتية للحياة الثقافية 
املسرح  يكون  وال  برمته،  اجملتمع  في 
فعلية  حالة   بل  إعالمية،  حالة  مجرد 
تخصص  وأن  اجملتمع،  طبقات  لتطوير 
كبيراً؛ كي  دعماً  املسؤولة عنه  اجلهات 
يكون موجوداً في كل مكان، وحاضراً في 
كل وقت ولألعمار والطبقات اجملتمعية، 
الذي  االفتراضي،  العالم  هذا  ومع  واآلن 
على  االنشغال،  دوامة  في  البشر  أدخل 
قصوى  وبسرعة  يتوجه  أن  املسرح 
ألنها  12-16سنة،  من  العمرية  للفئة 
االكثر تأثيراً بتلك التقنيات اخلطيرة، إذا 
لم تستخدم بطريقة صحيحة ومفيدة، 
الكاتب  عليه  أكد  األمر  وهذا  وموجهة 
كتب  عندما  إسماعيل،  أحمد  الكردي 
مسرحية »الثغرة« للناشئة، وفكرتها 
ليكون  وضرورته،  العلم  حول  تدور 
يستطيع  فالعلم  للمستقبل،  سالحاً 
أن يخلق شخصية الناشئ ومن خالله، 
للمستقبل،  طريقة  اختيار  يستطيع 
ويحمل  نافعاً  أو  بناًء،  فرداً  يكون  وأن 
موقف،  له  يكون  وأن  مثالية،  صفات 
والشر،  اخلير  بي  التفريق  يستطيع  وأن 

وبي األسود واألبيض.

املسرحية،  هذه  في  الصراع  ويدور 
القمر،  ومملكة  الشمس،  مملكة  بي 
باخلرافات  تؤمن  األولى  اململكة  حيث 
أثناء  احتفاالت  وتقيم  واألساطير 
سبيل  على  الشمس  كسوف  حدوث 
زال  ما  التي  األمور،  من  وغيرها  املثال، 
أما  بها،  يؤمن  الشرقي  مجتمعنا 
نبراساً  العلم  فتتخذ  الثانية  اململكة 
الصراع  وينتهي  األحداث  وتدور  لها، 
بانتصار العلم على اخلرافة واألساطير.

وبشكل  ممتع  أسلوب  هذ  واحلقيقة   
كوميدي ساخر من االعتقادات اخلاطئة 
االهتمام  الكتاب  من  وأمتنى  واخلرافات، 
وكتابة مسرحيات  الناشئ،  اجليل  بهذا 
تطبع  أن  اإلدارات  من  فنأمل  به،  خاصة 
املدارس،  وتوزيعها على  املسرحية،  هذه 
وأن تنشر في اجملالت، ملا لها من أهمية 

كبيرة للقراء والدارسي وللنشء.

أمانة  اجليل  هذا  إن  سادتي،  يا  نعم   
ومسرحييه،  البلد،  مثقفي  أعناق  في 
وكتابه ومسؤولية، اجتهوا نحو الهدف، 
ونحن  أمامنا،  يتهاوى  الذي  اجليل  أنه 
من  وهناك  تقويه،  عن  عاجزين  لسنا 
يقول هذا اجليل دخل في متاهة وسائل 
تلعن  أن  بدل  نقول...  ونحن  االتصال، 

الظالم أشعل شمعة.

،،

بدَل أن تلعن الظالم.. 

أشِعْل شمعة

وليد عمر

إضاءات مسرحية

منذ نحو 23 شهراً لم تَِرد أي معلومات 
دولة  سلطات  وتستمر  إمرالي،  من 
االحتالل التركي بفرض عزلة مشددة 
على القائد عبد اهلل أوجالن ومعتقلي 
ما  فرضها  وسط  اآلخرين،  إمرالي 

يمُسمى عقوبات انضباطية.

عقوبات تخرق القواني الدولّية

في هذا الصدد؛ نوّه لوكالة أنباء هاوار؛ 
عضو هيئة الدفاع عن القائد، احملامي، 
القانونية  اخلروقات  إلى  عمر  خالد 
قرارات  أنها  على  أوجالن،  القائد  بحق 
سياسية، ليس لها أي عالقة أو قاعدة 

قانونية.

جلنة  زيارات  إلى  االنتباه  عمر  ولفت 
مناهضة التعذيب األوروبية إلى إمرالي 
حيال  ملموسة  بخطوات  القيام  دون 

وضع القائد.

مناهضة التعذيب تتعامل بازدواجّية

مصطفى  احملامي،  قال  جانبه  من 
مسلم، لوكالة أنباء هاوار إن العقوبات 
القائد  على  تمُفرض  التي  االنضباطية 
عبد اهلل أوجالن تتم عبر التذرّع بحجج 
مع  تواصله  لقطع  واهية؛  ومبررات 

عائلته ومحاميه.

أن  يعرف  »كلنا  مسلم:  وأضاف 

العقوبات التي تفرضها دولة االحتالل 
التركي على القائد في إمرالي؛ غاياتها 
سياسية باالستناد إلى قواعد قانونية 

معادية للقضية الكردية في تركيا«.

مناهضة  جلنة  عمل  إلى  إشارٍة  وفي 
حماية  في  ودورها  األوروبية  التعذيب 
»جلنة  مسلم:  قال  املعتقلي،  حقوق 
مناهضة التعذيب األوروبية غير حيادية 
في عملها بالشكل املطلوب، وليست 
لدولة  وانحيازها  تدّعي،  كما  شفافة 
االحتالل التركي بات واضحاً، من خالل 
عدم اإلفصاح عن نتائج آخر زيارة لها 

إلمرالي.

باسم  الناطق  أكد   - األخبار  مركز 
التعاونية في عفرين  مركز اجلمعيات 
والشهباء، يحيى محمد، بأن اجلمعيات 
والتخفيف  املواطني  خلدمة  تهدف 
هجمات  استمرار  ظل  في  معاناتهم 
مناطقهم،  على  التركي  االحتالل 
وكذلك فك األزمة اخلانقة التي يمُخلفها 
حصار حكومة دمشق من جهة أخرى.

التعاونية  اجلمعيات  مركز  يسعى 
االكتفاء  لتحقيق  والشهباء،  عفرين 
الذاتي ومجابهة احلصار الذي تفرضه 
ّتبعاً نظام االقتصاد  حكومة دمشق، ممُ
الكومينالي التشاركي، وذلك لتنظيم 

ومبادئ  أسس  ونشر  املواطني،  أمور 
والعمل  بينهم  اجلماعي  العمل 
مشرفة  جلان  وتشكيل  عقود  على 
التنفيذ،  قيد  واملشاريع  األعمال  على 
للعائالت  الدعم  تقدمي  إلى  باإلضافة 

املعدومة مادياً.

في  الزراعة  هيئة  سلمت  حيث 

من  الشهباء، 2100 هكتار  مقاطعة 
األراضي الزراعية للجمعية التعاونية، 
الزراعية  مشاريعها  على  للعمل 
اجلماعية، ومت توزيع 1700 هكتار منها 
وفق  عفرين،  من  مُهّجرة  امل األسر  على 

عقود بينها وبي املركز.

املركز،  أجراها  التي  الدراسة  ووفق 
يبلغ عدد املشاريع التي سيتم العمل 
زراعياً، منها 175  فيها 225 مشروعاً 
مشروعاً قيد التنفيذ، فيما يبقى 50 
مشروعاً زراعياً دون زراعة األرض، حالياً، 
ويستفيد من هذه املشاريع وفق املركز 

هجرة من عفرين. 1300 عائلة ممُ

بهذا الصدد قال الناطق باسم مركز 
إنه  محمد:  حسن  يحيى  اجلمعيات 
من  البداية  في  تخّوف  هناك  »كان 
أبرموا  للذين  بالنسبة  األراضي  زراعة 
من  املفروض  للحصار  نتيجة  العقود 
قبل حكومة دمشق، إال أن املبادرة التي 
انتهجها املركز وقيامه بزراعة األراضي 
الكثير  شجع  واحلصار  القصف  رغم 

على املشاركة في الزرعة.

وأشار محمد: »املساحة التي بقيت دون 
زراعة أيضاً سيتم زراعتها مبا يتناسب 
املشاريع  واحلاجة،  تربتها  مع خصوبة 
تهدف  اللجنة  إليها  تسعى  التي 

بالدرجة  املواطني  خلدمة  جميعها 
التي  املعاناة  من  والتخفيف  األولى، 
املنطقة  تشهده  ما  حيال  بها  يرون 
من هجمات شبه يومية من قبل دولة 
االحتالل التركي ومرتزقتها من جهة، 
وفك األزمة اخلانقة التي يمُخلفها حصار 

حكومة دمشق من جهة أخرى«.

هذا ويسعى املركز إلى زيادة املشاريع 
يضع  أن  املقرر  ومن  سينفذها،  التي 
دراسات ملشاريع صناعية وأخرى خاصة 
تنظيم  بعد  وذلك  احليوانية  بالثروة 

مشاريع الزراعة خالل الفترة القادمة.

»نحو  شعار  حتت   - قامشلو  روناهي/ 
تخدم  ومتطورة  حديثة  هندسة 
البيئة واجملتمع« وبرعاية حركة اجملتمع 
اد  واحتحِّ  )TEV-DEM( الديقراطي 
سوريا،  وشرق  شمال  مهندسي 
األول ملهندسي مقاطعة  املؤمتر  أمُقيَم 
قامشلو في صالة عفرين الواقعة في 
منطقة الصناعة، في الرابع من شهر 

شباط اجلاري.

الكونفرانس  هذا  انعقاد  من  الهدف 
مهندسي  غرفة  هيكلية  إعادة  هو 
قامشلو، وحتقيق عدالة بي املهندسي 

قدر اإلمكان.

بدأ املؤمتر بالوقوف دقيقة صمت ألرواح 
الرئيس  ألقى  ذلك  بعد  الشهداء، 
الديقراطي  اجملتمع  حلركة  املشترك 
فيها  حتدَّث  للمؤمتر،  افتتاحية  كلمًة 
شمال  ملناطق  السياسي  الوضع  عن 
الذي  الراهن  والوضع  سوريا  شرق 

التركّية  االعتداءات  ظل  في  تعيشه 
الدائمة  املطالبة  وضرورة  الفاشية، 
اهلل  عبد  للقائد  اجلسدية  باحلرية 
مبشروع  االعتراف  وضرورة  أوجالن، 
اإلدارة الذاتية، وأكَّد أيضاً على ضرورة 
ودور املهندسي في حتقيق هذه املهام 
لبناء  األساسية  والركيزة  الضرورية 
اجملتمع الديقراطي، بعد ذلك مت نقاش 
النظام الداخلي بحضور 72 مهندس 
املهندسي  إجمالي  من  ومهندسة 
ومكاتب  املوظفي،  شعبة  أعضاء 
النقاط  ووضع  اخلاصة،  املهندسي 
التي واجهت املهندسي من الصعاب 
وانتخاب مجلس  والعمل على حلحِّها، 
قامشلو،  في  املهندسي  لغرفة 
وانتخاب الرئاسة املشتركة لها، وإعادة 
املكاتب  لشعبة  هيكلية  صيغة 

الهندسية مع الرئاسة املشتركة.

االنتفاضة  تستمر   - األخبار  مركز 
كردستان  روجهالت  في  واملظاهرات 
في  أشهر،  خمسة  قرابة  منذ  وإيران 
اإلنسان  حقوق  منظمة  أفادت  حي 
اإليرانية، أن 22 شخصاً فقدوا بصرهم 
على  اإليرانية  القوات  اعتداءات  في 

احملتجي.

على  أشهر  خمسة  قرابة  مرور  رغم 
االنتفاضة التي اندلعت في روجهالت 
كردستان وإيران، إال أنها لم تخمد بعد. 
موجة  أطلقت  التي  التظاهرات  تلك 
إدانات غربية وتسببت في عقوبات على 
النظام اإليراني، جتددت مساء اجلمعة 
في  اجلاري  شباط  شهر  من  الثالث 
مدن عدة، مرددةً شعارات ضد النظام 

اإليراني.

فبشعارات “املوت للديكتاتور ويسقط 
فيديو  مقاطع  أظهرت  النظام”، 
خروج  عن  إيرانية،  منصات  تداولتها 
مركز  سنندج  مدينة  انتفاضةفي 
روجهالت  في  كردستان  محافظة 

كردستان.

بروجهالت  إيالم  محافظة  وفي 
كردستان، انتفض األهالي لليلة الثانية 
طهران،  العاصمة  وفي  التوالي،  على 

ومناطق  أحياء  من  اإليرانيون  أطلق 
العاصمة هتافات ضد النظام، مؤكدين 
من نوافذ منازلهم استمرار االنتفاضة. 
كما كتب عدداً من اإليرانيي في مدينة 
رشت مركز محافظة جيالن، شعارات 
اجلدران،  على  اإللزامي  احلجاب  ضد 
مقبرة  “إيران  شعار:  إلى  باإلضافة 

الفاشيي”.

وفي سياق متصل، قالت منظمة حقوق 
اإلنسان اإليرانية التي تتخذ من النرويج 
توصلت  التي  النتائج  إن  لها،  مقرًا 
إليها تظهر أن القوات األمنية اإليرانية، 

املتظاهرين  أعي  استهداف  تعمدت 
التي  الشعبية  االنتفاضة  خالل قمع 

اندلعت بعد مقتل جينا أميني”.

 22 أن  بيان  في  املنظمة  وأعلنت 
شخصاً فقدوا بصرهم بسبب إطالق 
على  اإليرانية  القوات  واعتداءات  النار 

احملتجي، معظمهم من الشابات.

 500 عن  يقل  ال  ما  واستشهد  هذا 
شخص في انتفاضة األشهر األربعة 
املاضية، بحسب تقارير حقوقية، فيما 
عدد  عن  دقيقة  معلومات  توجد  ال 

املصابي في هذه االنتفاضة.

عبد اهلل رحيل

بويتات على سفح رابية هادئة، حّل بها 
الشتاء رويدا، وصاخبا في األحيان الكثيرة، 
جتّلت شرفاتمُها النائية، بسنا قمر َخافٍت 
ضحكات  هجرتها  الداكنة،  الغيوم  بي 
صغار، كانوا باألمس حكايا اجلدّات والناس 
في مالعب صباهم، والناس حولها َحيرى 
كرعاة ترقبمُها ذئاب خادعة، والرّيح تعصف 
باملدينة، تطبق مصاريع تصمُّ املنادي، يرُّون 
بها سراعا نحو آمال يترقّبون حدوثها كّل 
ليلة، وكّل شارق، والّصمت يلفُّ األمكنة، 
واألزمنة، التي غادرتها نسائم الرّبيع، في 
دوّامة خريف طويل حتثو رياحه غبار احلاجة 
والفاقة في طرقات املدينة الفارغة، وعلى 
الّطريق املؤدي لتّلة هجرها الناس، والتفت 
ناسك  ترك  الّطمأنينة  غابات  حولها 
متعبحِّد قصص قوم، وأحياء املدينة احلمُبلى 
مغادرًا  أمتعته،  فحمل  وخطايا،  آثاماً 
بصمت، وِظلُّ جسده النّحيل املمشوق، 
يسبقه إلى صومعته، مناجيا خالقه، في 
صلواته الّسرمدية النّبيلة، أن يهدل احلمام 
على بوابات املدينة الغائرة بالنّقائض، وأن 
الدّوري  وعصافير  والّطيور،  البالبل  تغرّد 
بي أروقة البيوت اخلاوية، فلعل السنونو 
الرّبيع القادم تبني أعشاشها، وتلمُّ  في 

شعاث فراخها من جديد. 

عبد  الّشاعر  احلديث  هذا  الكالم  فابتدأ 
قامشلو،  مدينة  من  محمد  الرحمن 
املعّبرة،  الكلمة  لوصف  نفسه  نذر  وقد 
والّتعبير الّشفاف الرّمزي، محاوال كشف 
تعترض  التي  الهوَّة،  وراتقاً  احلقيقة، 
طرقات نعيم احلياة، وبزوغ فجر األمان، وقد 
ألَّف حكايا النّساك في معانيه الرّمزية، 
املالئمة  الهادفة  املنّمقة  ألفاظه  وفي 
واملآذن،  الّشحرور  لثغة  عنه  ولّت  لواقع 
واصفا الغربة الّطويلة، والعتمة الرّهيبة، 
والهجرة وراء فنِت البحار، ووحدة األمهات، 
الّتي مّلت انتظار الرّاحلي خلف شرفات 
البيوت الّصامتة، ناسجاٍت قبعات األمل، 
وسترات النّجاة، وقّفازات شتويّة ملهاجرين 
يعودون باألمل احملكي قرب مدافئ الّشتاء 
أسلم  الذي  الّشاعر  الرّهيب،  القارس 
احلقيقة،  أطياف  معاجلا  ونبله  عقله، 
بقصائد قيلت بلسان بريء، غير متزلّف 
أو متمّلق، وبغير ترهيب أو ترغيب، الّشاعر 
الرحمن  عبد  عصره،  جيل  بي  املرموق 
النّاسك  »وداع  ديوانه  حوى  وقد  محمد، 
األخير«، تسعا وعشرين قطعة شعرية، 
ومتفائال  حينا،  مؤملا  واقعا  خاللها  صور 
أحيانا عدّة، ومتغزاّل باحلقيقة، الّتي متثّلها 
فتاة من اجلزيرة اجلميلة، الّتي لم ينصفها 
دعاة اإلنس واجلان، تلوح في الدّيوان قصص 
عديدة، ومعاني مرّ بها القاطنون، عبر هذا 
احلزن والواقع اجلديد، الّذي مرّ بهم، محاوال 
الّشاعر أن يرمي بؤر احلقيقة، وحلوال رمّبا 
ال تأتي، إلى ردهات صناع القرار، فيتموَّج 
الواقعية،  الرّمزية  بي  بقصائدَ  ديوانه 
والنّظرة العميقة املتفّحصة حملور األحداث 
لة بالّسلبّية، فيتنّقل في موسيقاه،  املتأصحِّ
من الوحدة، والرّثاء، والّشموخ، والعاطفة 
النبيلة، والعشق، واحلب، والغرام، والعزاء، 
وفي مداخل النّفس اإلنسانية العميقة، 
فيورد معاني احلّب الّسامي، وروح األوطان، 
التي هجرها املهاجرون نحو األفق البعيد، 
باجملتمع،  حّل  ملا  وتفاعالت  معاناة  صور 
ففي قطعته الّشعريّة،« بوح وقت« معاني 
حزن مقيت، يلّف سطوح األزمنة، لوداع 
أحّبة هجروا غرف األمهات الصامتة، في 

ليل اغترابهم الطويل، فهو يعنيه بجذوره 
العميقة في املقطع القادم:

غريب يهاجر صوب احلريق

واملدُّ يراود 

بقايا حقائب

تركت بقعرها نثارا 

من غبار الوطن

وبعضا من دعاء أمي

فهو دائم السؤال، ودائم الغوص في ثقل 
اإلنسان  رمّبا يصعب على  الّتي  األسئلة، 
الرّوحي  الغوص  هذا  عليها،  اإلجابة 
بعمق شعور اخليال، وفي مدارك احلقيقة، 
أتون  من  والفكرة  الفكر،  انبالج  يتطّلب 
الواقع املستعصي املتكاثر في الّصعاب، 
انبالج  ينتظر  طويل،  ليل  عتمة  فكأنّه 

الّصبح، وذلك بقوله« ليل«:

ما الذي تخفينه يا عتمة الّسماء

فاألماني هجرت موطنها

 وما عاد في ثنايا األيّام ضحكة

ورمبا الفقد من كّل شيء جميل، كان ممددا 
في ربوع املدينة الهادئة، هذا الفقد، الذي 
في  ممزوجا  كان  الوقت،  عتمة  سكنته 
عقول املفقودين، حتى حارت األمهات أن 
تفّسره، وقد كبر الفقد معنا، لم نتذكره 
إال بوداع األمهات، في مقطوعته« جروح«:

كبرنا يا أمي وباتت 

أكبر منا خسائرنا

كبرنا كثيرا يا أمي 

يوم أدرنا لك الظهرَ

وأبقيناك أسماء في دفاترنا

لكن هذا الفقد اجلنوني، وهو مخيم في 
الّلطيف،  الغزل  يبرق  املشكلة،  عتمة 
الّذي يجعله الّشاعر استراحة مسافر في 
املديد، غزل ناسك متعّبد،  الّشائك  دربه 
وقد برق في قلبه عشق احملبوب اجلميل، 
بعيني  املقدس  احلّب  هذا  في  ليصّلي 
احملبوبة العاشقة، ففي قطعته الغزلية 

الّلطيفة« صالة«:

أصّلي صلوات احلّب

حيث أكون...

عيناك قبلتي 

ومن صورة العشق، هناك عشق آخر أنغام 
وتر يتيم، تركت فيه األزمنة حكايا احلزن 
موقف  شاعرنا  حولها  يقف  العميق، 
أياما  لعل  اليتم،  لروح  واملصور  املعالج 
قادمة حتمل في طياتها معاطف الدّفء 
دفء  يلّفه  قصائده،  وتر  وألنغام  جلسده، 
شمس مالت للغروب خلف الوهاد، فينادي 
عزفك،  في  حائرة  األحالم  تترك  ال  الوتر 
دعها ترّن جمال يديك الناعمتي، وارحل 

نحو اجملد العتيد،« ترنيمات وتر يتيم«:

ال تقطف احللم 

دع للعناقيد سكرها

واجمع ما شئت 

من نور الّشمس

واملرأة في القصيد رمز القداسة والّطهر، 
في  حاضرة  فهي  والنّمو،  الوالدة  ورمز 
قوّة  معجزة  عنته  الذي  الّشاعر،  نفس 
والنّماء  واحلّب،  والوالدة  العشق  في  املرأة 

وسيرورة األزمنة، فهي الّتي تكتب دائما 
تاريخ األشياء من بابل، وأثينا، وسارة ومرمي 
واإلنسانية  احلياة  محاور  فهي  العذراء، 

عنده، ومن ذلك يقول:

امرأة أنت، 

تكتب تاريخ األشياء

تسافر في كل زمان

 وتطلق على األزهار 

والنّهار والنّبيذ

أبهى األسماء

امرأة بألف مملكة

على كّفيها تنام الروح

وفي عينيها غواية

وخامتة األشياء

األلفاظ  الكلمات، وصراع  وهو بي عويل 
في حّسه املعنويّ الرّوحيّ، تتالطم عنده 
األوصاف، فيعّتق اجللسات بسحر قهوة 
األيام،  لبداءة  البشر،  رفيقة  هي  صباح، 
فيضحك في رمزية للّتغيير، الذي يكن أن 
يوجده البشر في معترك آمالهم، فيغدو 
وأزاهير  سوسن،  بسمات  التغيير  هذا 
ابتسامة كأس قهوة معّتقة،  في  تّفاح 
لكن هذه القهوة ال يحلو حديث الّسمار 
حولها إال بوجه امرأة جميل، فلعّله يرقّع 

احلزن الّطويل، بغزله الرّمزي الكثير.

كأن ما في الكون إاّلك

ولك احلني، والروح مسافرة

وحتّج إليك أوردتي خاشعة

لوال قالوا: أشركت؟

كنت في احلّب موالتي

مُطا، وكأنّه  ثم يعود إلى أوطانه حثيث اخل
انقشاع  ويوم  األمل،  مع  موعد  على 
الّسحب لولود نهار ربيعيّ مشمس، برياح 
أروقة  في  عنه  مفتشا  العليلة،  الرّبيع 
ذكرياته  ويلملم  غرفه،  زوايا  وفي  كتبه 
العديدة؛ ليكون في وطنه روح اخللد واحلّب، 
تركه،  يريد  فال  به،  تشّبثه  في  والّسمو 
حّب  في  شموخا  يقدم  شاعرنا  ولعل 
يمُحمل  فال  املهاجرين،  عيون  في  الوطن، 
هجرة  في  أو  سفر،  حقائب  في  الوطن 

مديدة:

ال بدّ من حقائب أمُخر 

تسع أوجاعي

وكّل ابتسامات الطفولة، 

ودفاتري املهترئة

ال بدّ لي من حقائب أمُخر 

تسع كّل أسمائك

يا وطن؛ كي ال يراها 

حرّاس احلدود

ال بدّ لي من حقائب أخر

فالوطن ال يمُحمل في حقيبة سفر

فسمو الرّوح، ومتحور النّفس حول اإليان 
كطائر  بها،  القلب  وتعّلق  بالفكرة، 
حزين يبحث عن أنثاه، التي غادرته خلف 
السفوح، يكبر الفنان، الذي يقدم نتاجه 
فيه  الّلحن  يكون  وهوية،  وحنو  بعطف 
فوجه  بهما،  يعيش  وجهان  واحلقيقة، 
ويطرب  معهم  يتفاعل  البشر  يقابل 
لذلك، ووجه لآلخر يلملم فيه إيانه بينه 
وبي روحه، وكذلك املتعبد الناسك الذي 
بوجهه  ربه،  مناجيا  يقبع في صومعته 
الواقع ماعناه في  املؤمن الشريف، وهذا 
قصيدته التي حملت اسم الديوان« وداع 
قدّم  لفنان  مرثية  األخير« وهي  الناسك 
الفرح، والنغم املعبر، في أحلان تغنّى عليها 
ألسنة البشر، ورددتها األمهات، وهي تهز 
أسرة أطفالها فيناموا، فالناسك وحيد 
في فنه، ووحيد في إيانه، ال يشاركه أحد 
من اتباعه، رحل الفنان وحيدا يلملم بقايا 
صمته في أوتاره، ويرحل إلى حيث اخللود، 

حامال روحه في األفق:

وحيد كناسك خاصمته األنبياء

وحيد كطائر خذله السرب فهام وحيدا

وحيد كحرف يتيم

وحيد كطفل وسط الزحام 

وحيد كأن الرب اصطفاه

ولم تودعه الوداع األخير

مضيت حيث وعد اخللود

ونحن أشباه موتى وقد مات فينا الرجاء

ونحن إذ نورد هذا السيل اجلم، وهذا النهر 
الدفق من معاني ورموز الشاعر لرمزيات 
قد عناها وقائمة في مجتمع، وفي واقع 
عاش، نقف على كلمات مالئمة  بائس ممُ
بنا  أثرا  وتركت  الشاعر،  قصدها  ملعاني 
ألفاظ  في  وسيقت  الشعر،  قراء  نحن 
قصيرة بعيدة عن التكلف، وحروف الروي، 
احملسنات  استخدام  في  الشاعر  فأبدع 
اللفظية والبديعة، وفي التشابيه لكثير 
التي  البيانية،  واالستعارات  الوقائع  من 
أدت املعنى املرادف بروح شعرية سلسة 
لطيفة، قريبة من واقع احلال، فكأنه قد 
لكل  القدية،  البالغية  القاعدة  عنى 
ومعاني  روحا  الديوان  فجاء  مقال،  مقام 
ومنّته،  احلياة،  صقلته  إنسان  من  صادرة 
ومرّسته على قول احلقيقة بخيال مبدع، 
فأجاد، فكأن قصائده ألوان قوس قزح في 
نهار مشمس ماطر، ليزين رفوف مكتبات 

القراء وجتاربهم العتيدة.     

التي تفرضها دولة االحتالل التركي على القائد عبد الله أوجالن، لها غايات  سمى “العقوبات االنضباطية” 
ُ
مركز األخبار ـ أوضح حقوقيون، أن ما ت

سياسية واضحة، مؤكدين أن لجنة مناهضة التعذيب األوروبية منحازة لدولة االحتالل التركّية.

حقوقيون: عقوبات انضباطّية ُمسّيسة ولجنة مناهضة التعذيب ُمنحازة 
لتركيا ُمنحازة لتركيا

نحو تحقيق اقتصاد تشاركي في الشهباء.. خطوات جادة

انعقاد الكونفرانس األّول التحاد 
المهندسين في غرفة مقاطعة قامشلو

المنتفضون في إيران يتهمون النظام باستهداف 

ين أعين المتظاهر

نفُح األثير في وداع الناسِك األخير
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»شعوب  شعار  حتت  احلملة  انطلقت 
برفع  تطالب  سوريا  وشرق  شمال 
العزلة عن القائد أوجالن، وحتقيق احلرية 
اجلسدية له«، من خالل املبادرة الشعبية 
لشمال وشرق سوريا، وبالتنسيق مع 
املبادرة السورية حلرية القائد عبد اهلل 
أوجالن، بتاريخ 25 كانون الثاني املاضي، 
وستستمر حتى 14 شباط احلالي،  ومت 
)30( جلنة مختصة مبتابعة  تشكيل 
جمع التواقيع، من أعضاء الكومينات، 
كل  مستوى  على  املؤسسات  وممثلي 
مدينة وناحية، في شمال وشرق سوريا، 
السويدية  استوكهولم  مدينة  وفي 
عن طريق الشبيبة الكرد، ليتم تسليم 
)االسم  تتضمن  التي  احلملة،  وثيقة 
والكنية، املدينة، والتوقيع بخط اليد( 

إلى املبادرة الشعبية كل ثالثة أيام.

القائد أوجالن منحنا الفكر 
الديقراطي احلر

التقت  احلملة،  وآلية  أهداف  ولفهم 
صحيفتنا الرئيسة املشتركة للجنة 
املرأة في حزب االحتاد الديقراطي مبدينة 
نشمية  الكورنيش  حي  قامشلو؛ 
عبد اهلل، التي حتدثت: »نحن في حزب 
االحتاد الديقراطي قمنا بعقد اجتماع 
للمؤسسات التي تعمل في هذا اجملال 
اجلوهرية،  احلماية  ستار،  مؤمتر  مثل 
جلاناً  وشكلنا  والشبيبة،  الكومي، 
عن  لإلعالن  كومي؛  جغرافية  لكل 
إقامة حملة جمع التواقيع، والتي بدأت 
املنصرم،  الثاني  كانون   25 تاريخ  من 
القادم،  شباط   14 إلى  وستستمر 
بهدف البيان للرأي العام، ولدول العالم، 
بأنَّ شمال وشرق سوريا بكافة شعوبه 
بتحرير  املطالبة  أجل  من  متكاتفون، 
قائد احلرية، والنضال الديقراطي القائد 

عبد اهلل أوجالن«.

وتابعت نشمية: »أثبتت شعوب شمال 
وشرق سوريا، بأنهم مستمرون خلف 
حتقيق  حتى  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 

منحنا  الذي  فهو،  اجلسدية،  حريته 
الفكر احلر الديقراطي، الذي بات منارة 
فكر  ثبت  الذي  وهو  أجمع،  للعالم 
األمة الديقراطية، الذي يهدف للسالم 
وشعوب  املشترك،  والعيش  واألمان، 
وعرباً  كرداً،  سوريا،  وشرق  شمال 
دماؤهم  اختلطت  وغيرهم،  وسريان، 
ومن  واحد،  قلب  من  ونزفت  ًَّة،  سوي

جسد واحد«.

وأشارت نشمية: »بلغت التواقيع، التي 
الكورنيش 15712  َّ جمعها في حي  مت
في  جلان  تشكيل  خالل  من  توقيعاً، 
أقسام  أربعة  الكومينات، مكونة من 
اللجان  تقوم  حيث  ذكرناها،  كما 
بالدخول إلى البيوت، وتقوم بشرح آلية 
احلملة وهدفها، وقد الحظنا استجابة 
في  انخرطوا  الذين  لألهالي،  كبيرة 
ما  نبذل  ونحن  كبيرة،  بأعداد  احلملة 
بوسعنا حتى حتقيق الهدف املنشود«. 

للجنة  املشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الديقراطي  االحتاد  حزب  في  املرأة 
نشمية  الكورنيش  حي  بقامشلو؛ 
وأثبتت  بيَّنت،  احلملة  عبد اهلل: »هذه 
للجميع أن شعوب شمال وشرق سوريا، 
املطالبة  في  ومتعاونون  متكاتفون، 
وفي  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  بحرية 
املناطق،  ًة  وخاصَّ باملنطقة،  شبر  كل 
التي مت حتريرها من داعش، وقد أدهشني 
املواطني،  من  املواقف  من  العديد 

ومنها تلك الفتاة، التي بصمت بالدم 
ارتباط  على  يدل  ما  التوقيع،  من  بدالً 
ويؤكد  وثيقاً،  ارتباطاً  بقائدة  الشعب 
بأن الشعب يفديه بروحه، وبدمه في 

سبيل خالصه من سجن إيرالي«.

حملتنا تهدف خلالص القائد 
أوجالن وحتريره جسدياً

الرئيسة  حتدثت  ذاته،  السياق  وفي 
املشتركة لكومينات الشهداء )باسل، 
اآلشورية  حي  وسليم( من  وزاغروس، 
عن  جلان  تشكيل  »مت  إبراهيم:  فيروزة 
طريق الكومينات، للمشاركة بحملة 
جمع التواقيع للمطالبة بحرية القائد 
أجل  ومن  أوجالن،  اهلل  عبد  األممي 
شمال  شعوب  التفاف  على  التأكيد 

الذي  القائد  هذا  حول  سوريا،  وشرق 
أفنى حياته من أجل حرية شعبه«. 

وأكدت فيروزة: »حملتنا تهدف خلالص 
الدولة  سجون  من  أوجالن،  القائد 
جسدياً،  وحتريره  الفاشية  التركية 
والكشف عن وضعه الصحي، واحلملة 
حظيت باإلقبال اجلماهيري الكثير، من 

قبل أهالي احلي«.

 وأنهت الرئيسة املشتركة لكومينات 
وسليم(  وزاغروس  )باسل  الشهداء 
إبراهيم  فيروزة  اآلشورية  حي  في 
عبروا  احلي  في  اجلماهير   « حديثها: 
حرية  حيال  املبدئية  مواقفهم  عن 
بلغ  حيث  اجلسدية،  أوجالن  القائد 
عدد التواقيع، التي مت تدوينها في حي 

اآلشورية 3300 توقيع«.

في  األهالي  أعرب  ـ  كردي  منبج/ آزاد 
مدينة منبج عن تضامنهم مع القوى 
اجتثاث  في  والعسكرية،  األمنية 
اإلرهاب من املنطقة، مشيرين، إلى أن 
االحتالل التركي ال يتوانى عن دعم هذه 
اجملموعات املرتزقة واإلرهابية، منوهي، 
عن  للدفاع  جاهزون  جميعا  بأنهم 
أمنهم، وسيشاركون بهذه احلمالت، إذا 

تدعى األمر. ما اسمُ

أطلقت قوات سوريا الديقراطية، وقوى 
سوريا،  وشرق  لشمال  الداخلي  األمن 
لشهداء  االنتقام  »حملة  عمليات 
»صاعقة  عملية  مع  بالتوازي  الرقة« 
اجلزيرة«، ملالحقة خاليا داعش، وجتفيف 

البيئة املساعدة لهم.

تنفيذ  داعش  مرتزقة  واستمرت 
هجماتها على املواطني اآلمني، وأيضاً 
على القوى العسكرية، ما يدل على أن 
داعش ال يزال يشكل خطراً كبيراً على 
يستخدم  وأنه  خاصة،  املنطقة،  أمن 
ممرات وعالقات وثيقة مع جيش االحتالل 
كري  في  املرتزقة  واجملموعات  التركي، 
مناطق  أن  يعني  ما  احملتلة؛  سبي 
سيطرة االحتالل التركي تعدّ املفرخة 

لوجود داعش البنيوي، والتنظيمي.

احلمالت حتقق األمن واالستقرار

صحيفتنا  أجرت  الصدد،  هذا  في 
استطالعاً للرأي مع أهالي منبج حول 
أهمية إطالق حملتي، االنتقام لشهداء 
تزايد  اجلزيرة، في ظل  الرقة، وصاعقة 

اخلاليا النائمة للمرتزقة.

رمو:  مصطفى  املواطن  حتدث  وبدايًة 
»نحن نساند قوات سوريا الديقراطية، 
احلملتي  في  األمنية  والقوى 
أهمية  من  لهما  ملا  العسكريتي، 
كبيرة في حتقيق األمن، خاصة، وأنهما 
تأتيان في وقت مناسب بعد التصعيد 
داعش،  مرتزقة  به  تقوم  الذي  اخلطير، 
العسكرية،  والقوى  املواطني  على 
على  دليل  خير  األخير  الرقة  وهجوم 

ذلك«. 

التركية  »التهديدات  أن  رمو:  وأوضح 
على مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت 
حدة بتصعيد هجمات مرتزقة داعش، 
القوى  انشغال  من  يستفيد  الذي 
الديقراطية،  سوريا  وقوات  األمنية، 

بالتهديدات التركية، وهجماتها، التي 
تساهم في الفوضى، ولوال تلقي داعش 
الدعم واملساعدة من احملتل التركي؛ ملا 

  . نشطت خالياه من جديد«

املواطن  طالب  حديثه  نهاية  وفي 
مصطفى رمو، القوى األمنية بالضرب 
الذين  كل  يد  على  حديد  من  بيد 
بسالمة  واملساس  العبث،  يحاولون 
هو  مدينتنا  أمن  ألن  املواطني،  وأمن 

مسؤولية اجلميع.

احملتل التركي داعم لداعش

عدنان  املواطن  حتدث  جهته  ومن 
خليفة: إن »قوات سوريا الديقراطية، 
حملة  أطلقت  الداخلي،  األمن  وقوى 
االنتقام لشهداء الرقة، واحلملة تهدف 
مرتزقة  بقايا  من  املنطقة  لتمشيط 
املواطني  يستهدفون  الذين  داعش 
والقوات  الوطنية،  والشخصيات 

العسكرية واألمنية«. 

االحتالل  فشل  »لقد  خليفة:  وبي 
التركي باجتياح مناطق شمال وشرق 
شيء  كل  بتقدمي  قام  لذلك  سوريا، 
دليل  وأكبر  داعش،  مرتزقة  لتنشيط 
الصناعة  سجن  على  املرتزقة  هجوم 
في مدينة احلسكة بحي غويران منذ 
الذي  الهجوم،  وأيضا  العام،  يقارب  ما 

استهدف سجناً بالرقة«.

في ختام  عدنان خليفة  املواطن  ودعا 
حديثه األهالي، إلى الوقوف مع القوى 
األمنية يداً بيد؛ للخالص من االحتالل 
التركي، ومرتزقة داعش اإلرهابي، ألنها 
تشكل خطراً كبيراً على العالم أجمع«.

الهدف إفشال املشروع 
الديقراطي

»احلمالت  وبدوره عدّ حسي بكاري: أن 
من  خلصتنا  ألنها  مهمة؛  األمنية 

املدعومة من  وإرهابها،  داعش  مرتزقة 
دولة االحتالل التركي، الذي يلعب بهذه 
الورقة من حي إلى آخر، من أجل ضرب 
والطبقة،  الرقة  في  واالستقرار  األمن 
مناطق  من  وغيرها  واجلزيرة  ومنبج 

شمال وشرق سوريا«.

يحاول  »أردوغان  أن  بكاري:  وأوضح 
من  ساحة  إلى  املنطقة  يحول  أن 
الصراعات لتصفية احلسابات اخلاصة، 
األمة  مشروع  إلفشال  محاولة  في 

الديقراطية«.

واختتم املواطن حسي بكاري حديثه: 
»لو نفذت احلملة في مدينة منبج، فأنا 
على استعداد بأن انضم لهذه احلملة، 
ألنها ضرورة، وليس من الصواب القول: 
إن منبج اآلن خالية من مرتزقة داعش، 

ألن خاليا داعش تنتشر بكل مكان«.

الداخلية  هيئة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
أعلنت انتهاء حملة االنتقام لشهداء 
حققت  احلملة  إن  وقالت:  الرقة، 
مساعيها إلرساء االستقرار، وأسفرت 
عن اعتقال 127 مرتزقاً، ينتمون لداعش، 
على رأسهم متزعم ما يسمى بوالية 
من  كبيرة  كميات  وضبطت  الرقة، 
األسلحة، والذخائر، وأن احلملة فككت 
مركز  على  بالهجوم  املتورطة  اخللية 

قوى األمن الداخلي.

قامشلو/ علي خضير - ما زالت حملة جمع التواقيع مستمرة في مناطق شمال وشرق سوريا، للمطالبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجالن، 
والكشف الفوري عن وضعه الصحي عن طريق مجالس األحياء والكومينات، وفي مدينة استكهولم السويدية عن طريق الشبيبة الكرد.

ية القائد أوجالن الجسدية نساء قامشلو: ال بديل عن حر

أهالي مبنج: اجتثاث اإلرهاب مسؤوليتنا جميعاً

فيروزة إبراهيم

مصطفى رموعدنان خليفةحسين بكاري

نشمية عبد اهلل

ظل  في  اّجمع  العالم  اّنظار  تتجه 
الصراع على الطاقة، إلى طاقات جديدة 
ومستدامة من جهة، وصديقة للبيئة 
هو  وكذلك  أخرى،  جهة  من  واملناخ 
احلال في مناطق شمال وشرق سوريا، 
مُطبق الذي  وبخاصٍة في ظل احلصار امل

تعانيه منذ أكثر من عقد من الزمان.

املرويّة  األراضي  مزارعي  من  عدد  اجّته 
إلى  وشرق سوريا،  مناطق شمال  في 
في  الشمسية  الطاقة  ألواح  تركيب 
محركات  عن  بديل  كحل  أراضيهم، 
بدروها  الري،  في  املستخدمة  الديزل 
تشجع جلان الزراعة االعتماد على هذه 
ضرب  الذي  اجلفاف  ظل  في  الطاقة 
املنطقة للموسم الثالث على التوالي، 
فضالً عن إنها طاقة متجددة وصديقة 

للبيئة.

هطولها  وتأّخر  األمطار  انحباس  أدى 
لثالث أعوام متتالية في شمال وشرق 
في  الري  مازوت  تقدمي  وتأخر  سوريا، 
بعض األحيان، وكثرة أعطال محركات 
وتكاليفها  للري  املستخدمة  الديزل 
الباهظة، وكذلك حبس دولة االحتالل 
تعد  التي  الفرات،  نهر  ملياه  التركي 
املصدر الرئيس لعنفات توليد الكهرباء، 
إمداد  ساعات  تقني  عنه  نتج  حيث 
التيار الكهربائي إلى البحث عن وسائل 
بديلة؛ حلماية املوسم الزراعي وإجناحه. 

مع هذا الواقع، اجته عدد من املزارعي في 
بديلة  إلى حلول  شمال وشرق سوريا 
استخدام  إلى  وجلأوا  األراضي،  لري 
الطاقة الشمسية املتجددة بديالً عن 
محركات الديزل ذات األعطال الكثيرة 

والصيانة املكلفة.

الشمسية  الطاقة  إنتاج  ويتم  هذا 
»الفولتوضوئية«  تقنية  باستخدام 
التي متتص حرارة الشمس وحتّولها إلى 
طاقة كهربائية، يتم استخدامها في 
تتفاوت  التي  املاء  غطاسات  تشغيل 
وذلك  والسحب  الضخ  في  طاقتها 
بحسب عمق البئر وعدد األلواح املركبة 

وقوة الغاطس.

أشار  هاوار،  لوكالة  استطالعات  في 
مبقاطعة  براك  تل  ناحية  من  املزارع 
قامشلو، طه النجم، إلى أن انحباس 
متتالية،  مواسم  لثالث  األمطار 
واألعطال املتكررة في محركات الديزل 
الطاقة  إلى  للجوء  دفعته  )املازوت(، 

البديلة.

المتصاص  لوح   )102( النجم،  ركب، 
لطاقة،  وحتويله  الشمس  ضوء 
يشغل بها )مضخة سحب( غطاس 
باستطاعة 40 حصان، يعمل في بئر 
من  املياه  منه  عمقه 175 متر يضخ 
أنبوب بقطر 5 إنش يروي بها مساحة 

420 دون من األرض املزروعة بالقمح.

وعند السؤال عن الفرق بي محركات 
قال  الشمسية؟  والطاقة  الديزل 
طاقة  الشمسية؛  »الطاقة  النجم 
نظيفة وصديقة للبيئة إال أن عملها 
يتركز في النهار وتعمل حسب شدة 
وبالتالي تكون غير  سطوع الشمس، 
كافية في بعض األوقات، لتغطية ري 
املساحة املطلوبة، أما محركات الديزل 
إال  وقت  أي  في  تشغيلها  نستطيع 
يترتب على استخدامها تكاليف  أنه 
ومراقبة  وصيانة  مازوت  من  إضافية 

دورية«.

من  مزارع  اآلخر  هو  رمضان؛  يوسف 
أرضه  في  ركب  قامشلو،  مقاطعة 
غطاس  عبر  يرويها  التي  الزراعية 
باستطاعة 40 حصان 96 لوح للطاقة 
الشمسية، وتضخ املياه من البئر من 

أنبوب بقطر 4 إنش.

األلواح  »تركيب  أن  رمضان  أكد 

البداية،  في  مادياً  الشمسية مكلف 
لكنها توفر الكثير من املصاريف فيما 

بعد من مازوت وأعطال في احملركات«.

لوح  كل  تركيب  كلفة  وتتراوح  هذا 
دوالر   180 إلى  أميركي  دوالر   110 من 
حسب نوعية اللوح وحجمه، باإلضافة 
احلديدة  القواعد  إنشاء  تكاليف  إلى 
لتثبيتها ومتديد شبكتها من األكبال 

والبطاريات.

جلنة الزرعة تمُشِجع

الزراعة  املشترك ملديرية  الرئيس  وقال 
نايف  قامشلو،  مقاطعة  في  والري 
املزارعي  »يشجعون  إنهم  إبراهيم، 

في  الشمسية  الطاقة  اعتماد  على 
الزراعة؛ كونها طاقة نظيفة وصديقة 
املصاريف«.  من  الكثير  وتوّفر  للبيئة 
مؤكداً أنه »ال خطط لديهم في الوقت 
احلالي؛ لدعم املزارعي لتركيب األلواح 

الشمسية«.

هذا وتقدّم جلان الزراعة بالتنسيق مع 
واملدن  البلدات  في  احملروقات  مديريات 
والنواحي في شمال وشرق سوريا مادة 
املازوت اخلاصة بالري للمزارعي، في حي 
ينتقد بعض املزارعي تأّخر حصولهم 
لهم  اخملصصة  املازوت  دفعات  على 
الكمية  قلة  أو  الزراعي  املوسم  خالل 
للري  تكفي  ال  والتي  يتلقونها  التي 

وتشغيل املولدات واملضخات«.

وكالة هاوار

التي  واخلطوات  اإلجراءات  تتواصل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تتخذها 
التي  واألنشطة  اجلماعات  ضد 
تتصل بروسيا وحلفائها في املنطقة 
من  املزيد  واتخاذ  عليها  للتضييق 
شأنها  من  التي  االحترازية  اخلطوات 
مع  الروسي  االقتصاد  في  التأثير 
استمرار العملية العسكرية لألخيرة 
عام  إكمال  من  واقترابها  أوكرانيا  في 

كامل.

بايدن  جو  األمريكي،  الرئيس  إدارة   
تأتي  التي  اإلجراءات  من  املزيد  تتخذ 
اخلاصة  األمريكية  اجلهود  رأس  على 
واسعة  خطوات  مع  بالتزامن  بذلك، 
اجملموعة  ضد  اتخذتها  النطاق، 

املرتبطة بالكرملي.

صّعدت  السياق  ذات  في  وكخطوة 
دول  على  ضغوطها  املتحدة  الواليات 
مجموعة  لطرد  األوسط  الشرق  في 
والسودان،  ليبيا  من  »فاغنر« الروسية 
إقليميون  مسؤولون  أفاد  ما  حسب 

لوكالة »أسوشيتد برس«.

أكدها  التي  األمريكية  اجلهود  وتأتي 
خطوات  مع  بالتزامن  املسؤولون، 
واسعة النطاق، اتخذتها إدارة الرئيس 
اجملموعة  ضد  بايدن  جو  األمريكي 
فرض  خالل  من  بالكرملي،  املرتبطة 
عقوبات جديدة عليها مؤخراً؛ بسبب 
في  روسيا  حرب  في  دورها  اتساع 

أوكرانيا، بحسب الوكالة.

وأفاد أكثر من عشرة مسؤولي ليبيي 

عدم  طلبوا  ومصريي،  وسودانيي 
غير  ألنهم  هوياتهم  عن  الكشف 
مخّولي مبناقشة القضية مع وسائل 
اإلعالم، بأن إدارة بايدن تعمل منذ عدة 
للضغط  واإلمارات  مصر  مع  أشهر 
السودان  العسكريي في  القادة  على 

وليبيا إلنهاء عالقاتهم مع اجملموعة.

رفيع  مصري  حكومي  مسؤول  وقال 
باحملادثات  دراية مباشرة  املستوى على 
تنتابهم  األمريكيي  »املسؤولي  إن 

فاغنر... إنهم  مجموعة  من  هواجس 
على رأس كل اجتماع«.

طلعة  ففي السودان، تتحدث مصادر ممُ
بأن اجملموعة ارتبطت بالرئيس املعزول 
القادة  مع  وتعمل حالياً  البشير  عمر 
العسكريي الذين حلوا مكانه، وكذلك 
في ليبيا تشير التقارير إلى أنها مرتبطة 

بالقائد العسكري، خليفة حفتر.

»فاغنر« في  شؤون  في  اخلبيرة  وقالت 
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 
إن  دوكس،  كاترينا  واشنطن  ومقره 
البلدان  إلى استهداف  »متيل  اجملموعة 
يكن  التي  الطبيعية  املوارد  ذات 

استخدامها لتحقيق أهداف موسكو، 
على  السودان  في  الذهب  كمناجم 
الذهب  بيع  يكن  حيث  املثال،  سبيل 
العقوبات  تتجنب  بطرق  املستخرج 

الغربية«.

وتكشف الوكالة أن بحث مسألة دور 
اجملموعة في ليبيا والسودان كان محوراً 
رئيسياً في احملادثات األخيرة التي جرت 
بي مدير وكالة االستخبارات املركزية 
من  ومسؤولي  بيرنز  وليام  األمريكية 

مصر وليبيا في كانون الثاني املاضي.

وزير  إن  مصريون،  مسؤولون  وقال 
بلينكن  أنتوني  األمريكي  اخلارجية 
الرئيس  مع  اجملموعة  دور  أيضاً  ناقش 
املصري عبد الفتاح السيسي في زيارة 

للقاهرة جرت أواخر الشهر املاضي.

يوم اخلميس،  له  بيرنز في كلمة   َّ وأقر
أنه  بجامعة جورج تاون في واشنطن 

وبعد رحلته األخيرة إلفريقيا كان قلقاً 
القارة  في  »فاغنر« املتزايد  تأثير  بشأن 

السمراء.

ودعا بيرنز وبلينكن حكومة السيسي 
القادة  إقناع  في  املساعدة  إلى 
السودان  في  احلاكمي  العسكريي 
خليفة  الليبي،  العسكري  والقائد 
فاغنر،  مع  تعامالتهم  بإنهاء  حفتر 
مطلع  مصري  مسؤول  قال  حسبما 

على احملادثات.

وقال مسؤول سوداني كبير، إن القادة 
رسائل  تلقوا  البالد،  في  العسكريي 
ودول  مصر  عبر  متكررة،  أميركية 
اخلليج، بشأن نفوذ »فاغنر« املتزايد في 

األشهر األخيرة.

اخملابرات  مدير  إن  املسؤول،  وأضاف 
مخاوف  نقل  كامل  عباس  املصرية 
اخلرطوم  في  محادثاته  في  الغرب 

اجمللس  رئيس  مع  املاضي  الشهر 
السيادي احلاكم في السودان الفريق، 

عبد الفتاح برهان.

وتابع املسؤول أن كامل حث البرهان على 
إيجاد طريقة للتعامل مع »استخدام 
لعمليات  كقاعدة«  للسودان  فاغنر 
في دول مجاورة مثل جمهورية إفريقيا 

الوسطى.

يقومون  »فاغنر« ال  إن  وقال مسؤولون 
يقدمون  بل  السودان،  في  قتالي  بدور 
واستخباراتية،  عسكرية  تدريبات 
فضالً عن مراقبة وحماية املواقع وكبار 

املسؤولي.

القادة  أن  يبدو  إنه  الوكالة  وتضيف 
العسكريي السودانيي؛ منحوا فاغنر 
في  الذهب  مناجم  على  السيطرة 

مقابل ذلك.

»فاغنر«  أنشطة  إن  مسؤولون،  وقال 
تتركز في املناطق الغنية بالذهب التي 
تسيطر عليها قوات الدعم السريع في 

دارفور والنيل األزرق ومحافظات أخرى.

وفرضت الواليات املتحدة عقوبات على 
شركتي لعملهما كواجهة ألنشطة 
شركة  وهما  »فاغنر«،  لصالح  تعدين 
تعدين الذهب السودانية »ميروي غولد«، 
ومالكتها شركة »إم إنفست«، ومقرها 
ال  العقوبات،  من  الرغم  وعلى  روسيا 
جميع  في  تعمل  غولد«  »ميروي  تزال 

أنحاء السودان.

وكالة هاوار 

الطاقة الشمسية.. بديلة الديزل وصديقة البيئة في الزراعة

يكّية لطرد »فاغنر« من ليبيا والسودان جهود أمر
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لهيئة  املشتركة  الرئاسة  نائب   َّ وبي
لشمال  الذاتية  باإلدارة  والري  الزراعة 
في  اليونس«،  »أحمد  سوريا  وشرق 
الى  »روناهي«  صحيفتنا  أجرته  لقاء 
ملواجهة  خططاً،  تضع  الهيئة  أن 
األمطار في عدد  وقلة  اجلفاف،  موجة 
خالل  من  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  من 
وتزويدهم  املرخصي،  املزارعي  دعم 
باإلرشادات الزراعية لتحقيق تقدم في 

إطار استراتيجيتها.

خطط زراعية إلجناح املواسم

أن  املعلوم  »من  حديثه:  اليونس  وبدأ 
الذاتية  اإلدارة  في  والري  الزراعة  هيئة 
بتنظيم  تقوم  سوريا،  وشرق  لشمال 
اخلطة الزراعية في اخلامس والعشرين 
وانتهاء  عام،  كل  من  أيلول  شهر  من 
األول،  كانون  شهر  من  عشر  بالثالث 
األساسية  املالمح  وضع  يتم  حيث 
لدى  املقيدة  الزراعية  للتنظيمات 
الهيئة املذكورة آنفاً، وبالتالي يتم من 
لتأمي  الزراعي  الواقع  دراسة  خاللها 
احملاصيل  الزراعة، وخاصًة  مستلزمات 
االستراتيجية )القمح - القطن(، وعلى 
املديريات  مخاطبة  يتم  األساس  هذا 
املعنية ) شركة تطوير اجملتمع الزراعي 
- سادكوب( لدعم املزارعي بالالزم من 

)بذور- أسمدة- محروقات(«. 
وأضاف: »شهد املوسم احلالي الشتوي 
هطوالت مطرية قليلة جداً، وانحباس 
شمال  من  مناطق  عدة  على  مطري 
مقاطعتي  في  كما  سوريا،  وشرق 
فيما  لذلك  قامشلو(،  ـ  )احلسكة 

حفر  منع  الذاتية  اإلدارة  بقرار  يتعلق 
املزارعي،  على  يؤثر  ال  االرتوازية  اآلبار 
اخملزون  على  خطراً  يمُشكل  ما  بقدر 
االستراتيجي للمياه، في ظل استمرار 
شح املوارد املائية، وخاصًة نهر الفرات 
مع قيام الدولة التركية احملتلة بخفض 
املناسيب، وسرقة مخصصات سوريا 
مشيراً  املقدرة«.  احلصة  من  والعراق 
دعم  تواصل  الزراعية  اللجان  أن  إلى 
باإلمكانات  املزارعي  من  املرخصي 

املتوفرة.

تنظيم املزارعي ملنع استغاللهم...!

وأشار اليونس إلى التكاليف الباهظة، 
فيتم  املزارعي،  على  تترتب  التي 
اللجان  الوقوف عليها من خالل قيام 
وشرق  شمال  مناطق  في  املعنية 
سوريا كافة، بتشكيل جلان مختصة، 
وفنية لدراستها حي قيامهم بزراعة 
هذا  وعلى  املتنوعة،  مواسمهم 
األساس، يتم وضع خطة بالتعاون مع 
اللجان الزراعية، واحتادات الفالحي من 
مواسمهم،  لشراء  سعر  حتديد  أجل 
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باملائة.

وأكد، أن »هيئة الزراعة والري في شمال 
وشرق سوريا، حترص على حتقيق الهدف 
املاضية،  السنوات  خالل  الرئيسي 
وهو تغيير سلوك املزارعي؛ ليتمكنوا 
اللجان  ضمن  أنفسهم  تنظيم  من 
الزراعية في مناطقهم، ومنع استغالل 
جتار السوق السوداء لهم، واالستفادة 
الدعم  من  ومفيد  مباشر،  بشكل 
من  الزراعية  اخلطة  حسب  الزراعي 
قبل اللجان الزراعية في اإلدارة الذاتية، 
يتعلق  فيما  مشكلة  هنالك  لذلك 
املرخصة،  غير  الزراعية  باملساحات 
مزارعوها  يصبح  حيث  والعشوائية، 
ذكرنا  كما  التجار،  بيد  لقمة سائغة 
اجلهات  القول: إن  لذلك ال يكن  آنفاً، 
املعنية ال تقدم الدعم للمزارعي، بل 
الهدف هو تنظيم املساحات املزروعة، 
مبا  الزراعية،  اخلطط  ضمن  وإدراجها 
يضمن حصولها على الدعم الزراعي«.

التوعية واإلرشاد وزيادة عدد وحداتها

اإلشراف،  أهمية  الى  اليونس  وشدد 
واملتابعة للمزارعي: »هنالك توجه من 
قبل هيئة الزراعة والري، وجلان املراقبة 
على كامل مناطق شمال وشرق سوريا، 
الصيدليات  عمل  ومتابعة  لإلشراف 
ملنع  الزراعي  احلجر  وإجراء  الزراعية، 
التي  واحملظورة،  املهرمنة  املواد  دخول 
تسبب مشاكل ال يمُحمد عقباها على 
املدى املنظور، ناهيك عن تأثيراتها على 

الزراعة والتربة«.

ولفت إلى أن هناك تقصيراً من ناحية 
اإلرشاديات  قلة  مع  الزراعي،  اإلرشاد 

الزراعية، التي تلعب دوراً هاماً في إطار 
بشكل  واإلشراف  املزارعي،  توعية 
مباشر، وعن كثب على الدورة الزراعية، 
مبراحلها كافة، لتحقيق أعلى نسبة 
الزراعي  إنتاج، واحلصول على احملصول 
هذا  كان  »لذلك  والسليم،  الصحي 
البند مطروحاً خالل االجتماع السنوي 
لهيئة الزراعة والري مع نهاية عام 2022، 
زيادة عدد الوحدات اإلرشادية في  وهو 
املناطق والقرى واألرياف كافة، بعموم 
الهدف  شمال وشرق سوريا لتحقيق 

املنشود.

حتقيق االكتفاء الذاتي وزيادة 
املساحات املروية

وختم نائب الرئاسة املشتركة لهيئة 
الزراعة والري في اإلدارة الذاتية »أحمد 
أن  على  بالتأكيد  حديثه  اليونس« 
هو  الذاتية،  لإلدارة  الرئيسي  الهدف 
حتقيق االكتفاء الذاتي من خالل اخلطط 
واالستراتيجية  السنوية  الزراعية 
املروية  املساحات  لزيادة  الزراعية، 
الزراعية  اخلطة  مدار  على  املستثمرة 
تقليص  حساب  على  السنوية 
املساحات البعلية املوسمية، مبا يفي 
واحلرص  املنطقة،  شعوب  باحتياجات 
والتوجيهات  اإلرشادات  توجيه  على 
االستراتيجية  يخدم  مبا  للمزارعي 

املذكورة.

للبلديات  احمللية  اإلدارة  جلنة  باشرت 
والبيئة في اإلدارة املدنية الديقراطية 
اخملطط  توسيع  مبشروع  للطبقة، 

التنظيمي العمراني للطبقة.

وصرح عبد احلميد العبدولي، الرئيس 
املشترك للجنة اإلدارة احمللية للبلديات 

للطبقة  املدنية  اإلدارة  في  والبيئة 
أن  الرسمي،  الذاتية  اإلدارة  ملوقع 
عايد  مخطط  بتوسيع  بدأت  اللجنة 
مبساحة تقدر بنحو 200 هكتار، وذلك 
عبر املسح الطبوغرافي، بالتعاون مع 
الدائرة الفنية في هيئة اإلدارات احمللية 
الذاتية  اإلدارة  في  والبيئة  للبلديات، 

لشمال وشرق سوريا.

وسيفعل اخملطط مطلع الشهر القادم، 
ويهدف املشروع لتأمي مساكن جديدة 
لألهالي، وملعاجلة االكتظاظ السكاني 
عمراني  مخطط  ضمن  الطبقة  في 

اعتمد ألكثر من 12 عاماً.

املركزي حلكومة دمشق،  البنك  أصدر 
من  للثاني  املصادف  اخلميس  يوم 
املواد  يدعم  قراراً جديداً  شهر شباط، 
االستيراد،  حركة  ويسهل  املستوردة، 
البنك  انسحاب  على  القرار  وينصُّ 
املركزي من رقابة املستوردات السابقة. 
تشمل  جداول  ثالثة  القرار  وتضمن 
الغذائية  الصناعات  مستلزمات 
األولية  كاملواد  كلها،  والصناعية 
باستثناء  الكيميائية  للصناعات 

األولية  واملواد  البالستيكية،  احلبيبات 
لصناعة املنظفات وامللمعات، وخيوط 

الكومباكت، وزيت النخيل.

البودرة  حليب  القرارات  وشملت  كما 
صناعة  في  يمُستخدم  الذي  اجملفف 
والتوابل  والقهوة،  واألجبان،  األلبان 
والبهارات، وبذور فول الصويا، والسردين 
والتونا، وبعض املواد األولية للصناعات 
اخلام،  األملينيوم،  خالئط  الهندسية، 

والبيليت.

تعديالً  املركزي  البنك  قرار  في  وجاء 
رقم  القرار  ألحكام  اخلاضعة  للمواد 
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الذي يقر في جعل رقابة البنك املركزي 
على مصادر متويل املستوردات سابقة، 

وليست الحقة.

ارتفاع  من  احلد  إلى  القرار  ويهدف 
سعر الصرف واألسعار، وإلى تبسيط 
إضافًة  واملصرفية،  املالية  اإلجراءات 
إلى تنشيط احلياة االقتصادية، ودعم 

القطاع اإلنتاجي الصناعي.

وكاالت

عين عيسى/ حسام إسماعيلـ  كشف نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري باإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن خططها الهادفة لدعم مزارعيها، وتحقيق استراتيجيتها، 

في تحقيق االكتفاء الذاتي، وتحقيق األمن الغذائي لشعوب شمال وشرق سوريا.

هيئة الزراعة والري: استراتيجيتنا تحقيق االكتفاء 
الذاتي وتطوير آليات المكننة الزراعية

ع بتوسيع المخطط العمراني لمعالجة االكتظاظ السكاني.. اإلدارة المحلية للطبقة تشر

البنك السوري المركزي يصدر قراراً لدعم المواد المستوردة

هي  واخملازن،  املشتريات  إدارة 
اإلدارة  عن  املسؤولة  الوظيفة 
سوق  مع  الشركة  لواجهة  املهنية، 
التوريد، لضمان إمدادها بالسلع، واخلدمات 
الضرورية، التي تقدمها الشركات أو جهة 
الشركات  فتنفق  املوردين،  مثل  أخرى، 
الصناعية أكثر من نصف مبيعاتها على 
اإلمدادات، وهذا هو السبب في أن وظيفة 
الشراء، أصبحت عامالً رئيسياً من عوامل 

النجاح في النظم احلديثة.

يكن متييز الشراء إلى مصادر استراتيجية 
املوردين،  وإختيار  التوريد،  )تخطيط 
والتعاقد( واملشتريات التشغيلية )طلب 
تنظيم  والدفع(. يكن  والتعجيل،  املواد، 
سنة  دورة  في  املشتريات  قسم  أنشطة 
أساس سنوي،  على  تتكرر  والتي  الشراء، 
الوقت  وفي  آمن،  إمداد  ضمان  بجانب 
حتقيق  هو  الشراء  هدف  فإن  املناسب، 
املساهمة  إلى  باإلضافة  جيدة،  تكاليف 
في االبتكار، وحتسي الوضع االستراتيجي 

للشركة.

للشراء ثالث أهداف رئيسية:

الوقت  وفي  آمنة،  إمدادات  -ضمان 
املناسب وكافية.

التكاليف املمكنة،  بأقل  -جودة مناسبة 
للموردين  املتزايدة  األهمية  إلى  بالنظر 

من أجل إزدهار البالد. 

-تسهيل االبتكارات من املوردين، ومعهم 
من  للجمهور  التنافسية  امليزة  ضمان 
املتميز على مصادر  الوصول  خالل ضمان 

التوريد.

أهمية إدارة املشتريات:

التكلفة:  حيث  من  فعال  -إنتاج 
الشراء، هو املسؤول عن تعلم املتطلبات 
املوردين،  موقع  وحتديد  الداخلية، 
واختيارهم، واحلصول على املواد، واألجزاء، 
واإلمدادات، واخلدمات الالزمة إلنتاج منتج، 
أو تقدمي خدمة، ومدير املشتريات مسؤول 
املوردين،  مع  السعر  على  التفاوض  عن 
أهمية  فكرة  على  احلصول  ويكنك 
أكثر من 60  أن  في  تفكر  الشراء، عندما 
في املائة من تكلفة السلع النهائية في 
األجزاء،  من  تأتي  التحويلية،  الصناعة 

واملواد املشتراة.

قضية  هو  الشراء،  استراتيجي:  -غرض 
الشركات  على  يتعي  استراتيجية 
مثل  رأسمالية،  عناصر  شراء  املصنعة 
والتي  التصنيع،  ملنشآت  واآلالت  املصانع، 
الشراء  لذا  ضخمة؛  استثمارات  تتطلب 
نشاطاً  الشراء  ويعّد  مهمة،  وظيفة  هو 

كتابياً.

الوظيفة  هذه  بتعيي  يقومون  إنهم   
قرارات  إتخاذ  لديهم  الذين  لألشخاص، 
حتليلية، فأدى ذلك ظهور سلسلة التوريد 
االستراتيجي،  بالدور  املديرين  توعية  إلى 
للشركات  يكن  الشراء.  يلعبه  الذي 
حتقيق فوائد كبيرة، من تركيزها على إدارة 

املشتريات، كما هو مذكور أدناه:

الكمية  العليا:  اإلدارة  منظور  من 
الوقت  املناسبة،  اجلودة  الصحيحة، 
التكلفة  املناسب،  املورد  املناسب، 

الصحيحة.

املستمر  التدفق  وظيفي:  منظور  من 
بأسعار  الشراء  واخلدمات،  للمواد 
واإلفراط  اخملزون  نقص  جتنب  تنافسية، 
فيه، أن تكون له عالقة جيدة مع األقسام 

األخرى.

باملزايا  املشتريات  إدارة  تتمتع  بإختصار 
التالية:

)يتطلب  حتسينها  أو  التكلفة،  -خفض 
في  املنافسة  على  القدرة  درجات  أقصى 

السوق(.

لتدفق  )مطلوب  املواد  تسليم  -حتسي 
سلس لإلنتاج(.

أوقات  ذلك  في  مبا  أقصر،  دورة  -وقت 
نهاية  في  )مفيد  املنتج  تطوير  دورات 

املطاف(.

،،

إدارة المواد الشراء 
والتخزين

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة

أحمد بيرهات 
)كاتب وباحث وعضو منتدى حلب الثقافي(

الرابعة والعشرين  مع اقتراب الذكرى 
الختطاف وأسر القائد عبد اهلل أوجالن، 
والتي متت عبر مؤامرة دولّية شاركت 
إبعاد  بهدف  كبرى  دول  عدة  فيها 
»مشروع  تنفيذ  أمام  املباشر  العائق 
الشرق األوسط الكبير« في املنطقة. 
العصيبة  الظروف  هذه  في  ارتأيتمُ 
والسياسات  املنطقة  تاريخ  من 
الكتابة  إلى  بالعودة  لها  املرسومة 
حرية  حركة  استهداف  أسباب  عن 
أوجالن،  القائد  بشخص  كردستان 
وممارسة سياسات متعددة من العزلة 
والتجريد بحقه منذ أسره وحتى اآلن 
كمحاولة  متتالية  حلقات  ثالث  عبر 
واستمراريتها  واملآالت  األسباب  فهم 

بأشكال مختلفة.

دوراً  الشخصيات  تلعب  التاريخ  في 
حصلت  التي  التطورات  في  رئيسياً 
وحتصل في كافة مجاالت احلياة بأمُطرها 
والعسكرية  والعلمية  الفلسفية 
بأفكارهم  اخللود  عن  الدائم  والبحث 
وإجنازاتهم العملية التي تمُخّلدهم عبر 

العصور. 

الكبير  دوره  أوجالن  للقائد  كان  لقد 
والفلسفي  الفكري  الصعيدين  على 
سنة  اخلمسي  خالل  بارز  وبشكٍل 
املاضية على املنطقة عامًة والساحة 
الكردستانية خاصًة وباتت أفكاره تدك 
واحلداثة  االحتكارية  القوى  مضاجع 
الرأسمالية لذلك مت استهدافه لكبح 
جماح فكره النّير الذي شكّل مرحلة 
جديدة من مسيرة التنوير التي قفلت 
منذ قرابة ألف عام في منطقة الشرق 

األوسط.

موضوع  تفاصيل  في  ندخل  أن  قبل 
وسياسة  املؤامرة  حول  هذا  مقالنا 
العزلة والتجريد بحق القائد أوجالن ال 

بد من طرح سؤال ذو بعد أخالقي: 

ما هو املطلوب إلضعاف وإفشال هذه 
املؤامرة الدولّية بكل أبعادها وأركانها؟ 

متتالية  حلقات  عبر  أحاول  سوف 
)مقاالت( إبراز أهمية جتربة حركة حرية 

أوجالن  القائد  وديالكتيك  كردستان 
وبراديغماه وذلك كمسؤولية تاريخية 

وأخالقية.

حرية  حركة  استهداف  أسباب 
كون  أوجالن  القائد  وأسر  كردستان 
سياسة العزلة من تبعات املؤامرة التي 

استهدفته؟

نشوء وتأسيس حركة حرية كردستان 
املنصرم  القرن  سبعينات  بداية  في 
وعقيدتها  الفلسفية  مببادئها 
حلول  إليجاد  هدفت  األيديولوجية 
والشرق  الكردستاني  ملشاكل اجملتمع 
الشعب  على  باالعتماد  األوسطي 
إضافة  رئيسي،  بشكٍل  نضاله  في 
والتنظيمي  السياسي  النهج  أن  إلى 
لهذه احلركة يرتكز على هذه العقيدة 
وظاهرة  واضحة  وكانت  الراسخة 
يتردد  لم  لذلك  الشعبية  للجماهير 
حتى أبناء الشعوب األخرى باالنضمام 
لهذه احلركة واالستشهاد في سبيل 
احلركة  وتاريخ  السامية  مبادئه 
كانوا  األوّل  الرعيل  من  وشهداءها 
والالز  والعربية  التركية  الشعوب  من 
والحقاً من الروس واإلغريق والشعوب 

األخرى.

يخدم  مشروع  لديها  احلركة  فهذه 
اخلطر  هو  )وهذا  املنطقة  شعوب 
الكامن على قوى احلداثة الرأسمالية( 
ومبثابة  بنيوي  ثوري  بتحّول  وقامت 

إجنازات هامة منها:

لنفسه  محارب  شعب  1-تهيئة 
ضمن  حريته  إلى  للوصول  ومصاحله 
إطار فكري سياسي تنظيمي عسكري 
كحركة اتخذت االشتراكية العلمية 
وحرية الشعوب أساساً في فلسفتها.

2-تهيئة وتنظيم مناضلي أحرار وتهيئة 
الشبيبة للعمل الوطني وتفعيل دور 
املرأة بشكٍل كبير وإعادة الثقة إليهم 
بعد أن عملت األنظمة احلاكمة على 
من  خاصًة  والشبيبة  االٍنسان  تفريغ 

الطاقة الفكرية الكامنة فيهم.

النضالي  العمل  في  املرأة  3-إشراك 
لتحرير  املعالم  واضح  برنامج  ووضع 
دورها  وإعادة  تنظيمها  عبر  املرأة 
ظهر  كما  املؤثر  ملساره  التاريخي 

»األمومي«  املاترياركي  اجملتمع  في  ذلك 
)اجملتمع الطبيعي(.

4-أكبر حتّول قامت به احلركة كان وضع 
حد لفلسفة املوت والقدرية والعبودية 
واألنظمة  السلطات  عملت  التي 
التاريخ  عبر  ترسيخها  على  احلاكمة 
في  التعمق  بعملية  احلركة  وقامت 
الذهنية وإعادة الوعي والتحّول بالفكر 
الكردستاني وحتويله إلى فلسفة احلياة 

وفق شعار »املقاومة حياة«.

5-أكدت هذه احلركة أنه ال يوجد شيء 
فقط  موجود  )املستحيل  مستحيل 
فوضعت  املستسلمي(  قاموس  في 
صفات وخصائص للمناضل الثوري وقد 
الشخصية  املسألة  كتاب  في  نمُشر 
عام 1983 للقائد أوجالن وفي مجلده 
اخلامس طرح أسئلة فلسفية وجودية 
سوسيولوجيا  نحو  قمُدماً  للسير 
جديدة: كيف نعيش - ما العمل - من 
أين نبدأ؟  كمعادلة جديدة تؤسس لرؤى 
استشرافية لتقوية الشعوب وإيانهم 
عبر ترسيخ ثقافة األمل ونيل احلرية في 

مواجهة ما يتعرضون له من مظالم.

بعد هذه املقدمة يتبي لنا وبشكٍل ال 
لبس فيه أن القائد أوجالن يلك مشروعاً 
جامعاً يثل كل شعوب املنطقة وهذا 
يتعارض مع سياسات  ومازال  ما كان 

دول الهيمنة العاملية خاصًة )أمريكا – 
إنكلترا – إسرائيل( والتي كانت بحاجة 
املنطقة  في  لها  تابعة  أنظمة  إلى 
وقد  النيوليبرالية   سياساتهم  متثل 
رفض القائد أوجالن مطالبهم بتبني 
أجنداتهم في تسعينيات القرن املاضي 
ما  السوفييت،  انهيار  بعد  خاصًة 
استدعى هذا الثالوث إلى وضع القائد 
لديهم  احلمراء«  »الالئحة  في  أوجالن 
التي  التاريخية  املعادلة  على  استناداً 
الكردية  الثورات  تاريخ  في  ترسخت 
أو  بأسر  تنتهي  الثورة  »بأن  القائلة: 
مقتل قائدها« وأمثلة التاريخ شاهدة 
وواضحة كانتفاضات ومتردات )الشيخ 
عبيد اهلل النهري- الشيخ سعيد- سيد 
استهداف  إن  محمد...(،  قاضي  رضا- 
القائد أوجالن مت عندما رأت هذه القوى 
املشاركة في املؤامرة ضرورة االحتفاظ 
بتركيا في التوازنات الدولية وفق مبدأ 
اإلنكليزية  تسد«   - »فرّق  وسياسة 
كالديو  فمنظمة  اجلديدة،  القدية 
)املنظمة السرية التابعة حللف الناتو( 
كانت ترى في القائد أوجالن ومشروعه 
عائقاً وإضعافاً لتركيا وكذلك األهمية 
واجليوستراتيجية  اجليوسياسية 
لتركيا كعميل لهم تخدم مشاريعهم 
في املنطقة، كون السياسات الغربية 
بوجود  تفشل وسوف تفشل  تاريخياً 
ملصالح  تعمل  كاريزمية  قيادات 
شعوبها وترفض املشاريع الغربية ما 
كان  لذلك  أيضاً،  شعوبها  تخدم  لم 
لتشكيل  ضرورة  سوريا  في  التدّخل 
نظامهم اجلديد بحجة وجود شخص 
)حجتهم  اإلرهابية  لوائحهم  على 
القانونية لكل من يعارض مصاحلهم 
عليه  أكد  ما  وهذا  االستراتيجية( 
»سيناريو  إن  بقوله  أوجالن  القائد 
احتالل العراق بدأ مع التمشيط الذي 
احتالل  تأجل  وعملياً  استهدفني«، 
خرج  عندما  سنوات  خمس  العراق 
أحد  قالها  سوريا  من  أوجالن  القائد 
»لقد  الحقاً  األمريكيي  الصحفيي 
)بالطبع  أوجالن«  اعتقلوا  ملاذا  عرفت 
عام  العراق  احتالل  بعد  الكالم  هذا 

.)2003

القائد أوجالن يمُشبه مأساة اختطافه 

بقتل ولي عهد النمسا على يد صربي 
األولى  العاملية  باحلرب  إيذاناً  متطرف 
كان  »استهدافي  فيقول   1914 عام 
ضرباً من احلرب العاملية الثالثة« وإحدى 
كردي   - تركي  اقتتال  خلق  أهدافها 
لتجديد السياسة اإلنكليزية القدية 
اجلديدة »فرق - تسد« كما ذكرنا ليضعف 
الطرفي املتقاتلي واملتصارعي من ثم 
يتم تدجي الطرفي ملصاحلهم بعد أن 
يتم انهاكهم ولن يكتمل ذلك إال عبر 
اعتقال أو تصفية أحد أبرز رموز الثورة 
والديقراطية  واالشتراكية  الفكرية 
في العالم )القائد أوجالن( خاصًة بعد 
االنتكاسات التي تعرضت لها التجربة 
التسعينيات،  أعوام  بعد  االشتراكية 
حركات  جتارب  من  أمثلة  عدة  وهناك 
متثل حرية شعوبها قامت نظام احلداثة 
إضعافها  أو  بتصفيتها  الرأسمالية 

على األقل منها:

حملة اإلبادة وإنهاء حركة منور التاميل 
عام  سيريالنكا  في  عسكرياً  »إيالم« 
حكومة  بتحالف  مؤامرة  عبر   ،2009
وحركة  وأمريكا،  وفرنسا  سيرالنكا 
التي تطالب بحقوق شعبها في  ايتا 
إقليم الباسك في إسبانيا، وشي في 
)اجلناح السياسي للجيش اجلمهوري 
فارك  وحركة  إيرلندا،  في  اإليرلندي( 
والفصائل  الكولومبية،  الثورية 

الفلسطينية بغالبيتها. 

النضال واملقاومة املستمرة منذ قرابة 
التي  املؤامرة  مواجهة  في  قرن   ربع 
كردستان  حرية  حركة  استهدفت 
بشخص القائد أوجالن فعلت فعلتها 
وباتت الثورة في كردستان وخاصًة في 
تبقي لألحرار، وشاهدنا  روج آفا كأمل ممُ
واالنضمام  اإلقبال  كثافة  في  ذلك 
احلركات  لغالبية  الفعالة  واملشاركة 
في  التحررية  الثورية  والشخصيات 
العالم باملشاركة في جتربة ثورة روج آفا 
ومت تشكيل كتائب خاصة للمقاتلي 
األمميي حملاربة كل من يستهدف هذه 
الثورة وجتربتها الرائدة على أراضي روج 
مستمرة  املؤامرة  ذلك  كل  رغم  آفا، 
وبأشكال  مباشرة  باستهدافات 

متعددة...

كيف يمكن فهم المؤامرة الدولّية على القائد أوجالن
األسباب والتحّوالت التي تمخضت عنها؟ ـ1ـ


