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للنشر والتوزيع
انتفاضة مؤسسة روناهي

 ،"Jin jiyan azadî "
ثورة للوصول إلى 

عالم حر وديمقراطي

الهالل األحمر الكردي: 
يجب أن تكون 

اإلنسانية بعيدًة عن 
السياسية المصالح 

مديرية المياه في 
قامشلو تبدأ مشروع 

إنشاء خزان للمياه 
بسعة 3000 م3...«7

صالح نوح: حرية القائد أوجالن الجسدية مطلب شعبي وجماهيري

ستار  مؤمتر  منسقية  عضوة  أكَدت 
لعفرين والشهباء، بأن انتفاضة 

وروجهالت،  إيران  /Jin jiyan azadî/ في 
والنظام  الرجعية  الذهنية  ضد  ثورة 
شرارتها،  إخماد  ممكن  وغير  القمعي، 
النسائية  االنتفاضات  يدعمون  وأنَهم 

للوصول إلى عالم حر... 2  

دعا عضو الهالل األحمر الكردي »دلكش 
الدولية  اإلغاثة  منظمات  عيسى« 
اإلغاثة  إلى تقدمي  اإلنسانية،  واملنظمات 
الطارئة للمناطق املنكوبة في الشمال 
الذي ضرب  املدمر،  الزلزال  السوري، جراء 
تركيا وسوريا، كما بني أن الهالل األحمر 
لتقدمي  االستعداد،  أمت  على  الكردي 
حال  في  املتضررة،  للمناطق  املساعدة 

وجود طريقة للوصول إليهم... 3

أكد عضو اجمللس العام حلزب االحتاد الدميقراطي في كوباني صالح نوح، أن حرية القائد عبد اهلل أوجالن، مطلب شعبي وجماهيري، وأشار، أن شعوب املنطقة 
سلكوا طريق النضال واملقاومة عبر االعتماد على فكر وفلسفة القائد أوجالن، التي أفشلت املؤامرات، التي حكيت ضد الشعب الكردي منذ مئات السنني... 5 

فكة عتب...! جملة قدمية وعامية 
استخدمها أجدادنا، وآباؤنا للتعبير 
لسد  فقط  به  تقوم  عمل  عن 
الذرائع عن االنتقادات وعدم القيام 

باألعمال بالشكل املطلوب...

واآلن »فكة العتب« تطلق على آلية 
التقنني،  ظل  في  الكهرباء  وصول 
الرقة...  أرياف مدينة  الذي تشهده 
ال موعد محدد تأتي فيه...!، ال آلية 
 24 أصل  ومن  للتقنني،  واضحة 
ساعة لم تر النور أكثر من ساعة، 
متواصلتني  وليستا  ساعتني،  أو 
وصفة  مثل  فهي  حال  كل  على 
حبة  للمريض  القلبية  )طبيب 
حتت  وحبة  املسا،  وحبة  الصبح، 

لسان إذا ساءت أحواله(.

اقترب  حال  في  لألمانة  ولكن 
وصول  ساعات  تُزاد  اجلباية  موعد 
ترتيب  ويتم  قادر،  بقدرة  الكهرباء 

مواعيدها أكثر شيء بعد منتصف 
ساعتني  )شي  وبالعامية،  الليل 
بالكتير( رمبا يكون املواطن سهران 
على أغاني أم كلثوم... وعم يفكر 
)اللي راح من عمري قبلك... واللي 
ويسار،  ميني  بتجيبو  وأفكار  جاي( 
وبدو يساوي فنجان قهوة أو كاسة 
شاي.... فبيراعوا الشباب هالوضع 

كتير.

قبل  »احللفان« من  تبدأ مرحلة  ثم 
ما  عمي  يا  )واهلل  واجلابي  املواطن 

عم جتينا كهربا لندفع(. 

وهنا يجاوب اجلابي احلذق: »يا مواطن 
أنو ما  الكهربا عم جتي قول واهلل 
ويذعن،  املواطن،  يستسلم  جتي« 
حسنوا  عمي  )يا  عليه  ما  ويدفع 
هالكهربا قرفنا حالنا ال تشغلوها 

فكة عتب(.

فرختني  - من  يوسف  قامشلو/ دعاء 
ملشروع مدجنة صغيرة، تسترزق منها 
قصة  أوالدها،  إعالة  في  اجلفال  ناديا 
احلياة،  صعوبات  جابهت  امرأة  كفاح 

صانعة التغيير بحياتها.

يُعد مشروع تربية دجاج من املشاريع 
البسيطة واملربحة، فهو ال يحتاج إلى 
فيه  املال  دورة  أّن  رأس مال كبير، كما 
سريعة، ألّن الدّواجن ال حتتاج إلى فترة 
تربية طويلة، فيمكن تسويق الدّجاج، 
أو استهالكه خالل ثالثني يوما من بدء 

املشروع.

األرياف، حيث  املشروع في  وينفذ هذا 
تربية الدواجن هناك ذات أولوية عالية، 
كما هو احلال في ريف قامشلو، حسب 
الدراسات اخلاصة بتربية الدواجن، فإن 
املرأة الريفية تقوم بالعمليات اخلاصة 
بهذه املهنة، وتقع املسؤولية الرئيسية 

على عاتقها.

افترشت األرض ببضع دجاجات، تقنع 
املارة باألسعار، وبني فينة وأخرى تالعب 
صغيرتها، التي رافقتها للسوق، ناديا 
اجلفال شابة في مقتبل عمرها فلم 

الطيور  سوق  تزاول  عاماً،  تتجاوز27 
كل جمعة؛ لتبيع ما حتمل من دجاج، 
املؤلفة من  الصغيرة  معيلة عائلتها 

أطفالها الثالثة.

املادي  وضعها  عن  ناديا  حدثتنا  وقد 
وتخلي  زوجها،  وفاة  بعد  الصعب، 
اجلميع عنها: »لم يعد لدي من يعيلني، 
العمل  أم لثالثة أطفال، بدأت  وكوني 
بتربية الطيور الداجنة«، ومن دجاجتني 
إلى  عشاء،  ملأدبة  ناديا  اشترتهما 

مدجنة حتوي أكثر من 100 طير.

صعوبات جمة

ناديا: »نحن  قالت  املشروع  فكرة  وعن 
نعيش في األرياف في قرية صغيرة، وقد 
عمل سكان القرية في تربية احليوانات 
التي  عائلتي،  ضمنهم  ومن  والزراعة، 
شراء  عن  يغنينا  منزلياً  دجاجاً  متلك 
اللحوم والبيض، فمن هنا بدأت بتربية 
فتحت  ذلك  بعد  ومن  الدجاجتني، 

مدجنة صغيرة خاصة بي«.

سهالً،  يكن  لم  األمر  أن  ناديا  بينت 
اجليران،  وقد القت سخرية كبيرة من 
أن  صغيرة  وغرفة  لدجاجتني  فكيف 
تكون مدجنة تعيل منزالً، إال أن كل هذا 
لتزيد: »أشعر  ناديا،  قرار  على  يؤثر  لم 
اجليران لشراء  أحد  بالفخر كلما جاء 

الدجاج مني، أو البيض«.

الوضع  من  الدجاج  تربية  حتسن  لم 
االقتصادي لناديا فقد، بل أغنتها عن 
شرائه من اخلارج: »كوننا نعيش في قرية 
فتربية الدواجن أمر بديهي، منلك طيور 
وتغنينا  البلدي،  والدجاج  واإلوز  البط، 
عن شراء البيض واللحم، ففي السابق 

كنت احتار في تأمني سعر الفروج«.

التي  الصعوبات  إلى  ناديا  تطرقت 
العلف  »تأمني  بقولها:  واجهتها 
والشعير، حيث أن الدجاج بحاجة إلى 
ما يقرب من 15 كيساً من العلف، فيما 
عدا اللقاحات، وتأمني مكان للتدفئة، 

كلها صعوبات تواجه مربي الدجاج«.

نوهت ناديا أنها متلك 50 طيراً في املنزل، 
والفراخ، التي تربى بعد فقص البيض 
تباع، باإلضافة إلى البيض، وتقوم ناديا 
سوق  في  والوز  والبط  الدجاج  ببيع 
الطيور، وعن األسعار قالت: »نبيع في 
وتكون  واألحد،  اجلمعة  يوم  السوق 
أسعار الدجاج حسب حجم الدجاجة 
فتبدأ من 22 ألف ل.س وقد تصل إلى 

من 32500 ل.س«

واختتمت ناديا اجلفال حديثها مشجعة 
الرضوخ  وعدم  العمل،  على  النساء 
تعجز  امرأة  يوجد  »ال  الواقع:  لألمر 
عن العمل، إن كان لديها معيل ـو ال 
واحدة استطعت  يوجد، فمن دجاجة 
فاشالً،  اجلميع  ظنه  مشروعاً  أبدأ  أن 
لذلك على كل امرأة أال تضع خيباتها 
على ظهرها، بل أن تبدأ بصنع كيانها 

اخلاص«.

فكة عتب...!
ع مرارة الحياة... فصنعت مشروعاً يفية تصار امرأة ر

بالد الموت أوطاني...6

عين روناهي
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مذكرة إخطار

هيئة التنفيذ في الرقة 

تبلغ املنفذ عليها: ابتسام أحمد حاج علي

وذلك بامللف التنفيذي رقم /1156/لعام2023م 

وفق القرار الصادر عن هيئة ديوان العدالة في 

الرقة رقم 2023/4709م على أن يتم حضور 

املنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي 

بخمسة أيام وإن لم حتضر سوف يتم السير 

باإلجراءات التنفيذية بحقه.

 .........................................

مذكرة: دعوة 

في الدعوى رقم أساس 3207 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: ابتسام الكاسم 

واجلهة املدعى عليها: محمد أمني األحمد                     

بدعوى: تفريق   تاريخ اجللسة 2022/12/26م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ...............................................

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /91/ لعام 2023 م

على السيد: ابتسام حسن بنت عبداهلل 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2023/2/13م للنظر في الدعوى املقامة من 

السيد: مها عبداللطيف واملؤزر عبداهلل بن 

أحمد, بطلب: تصفية تركة

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

..............................................................

 مذكرة: دعوة 

في الدعوى رقم أساس 2283 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: ابراهيم االبراهيم

واجلهة املدعى عليها: حجي االبراهيم- زهرة 

االبراهيم                     

بدعوى: تركة   تاريخ اجللسة 2022/12/27م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

...............................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /4039/

رقم القرار /6168/ 

طالب التبليغ: حمدة الذياب بنت غشام .             

املطلوب تبليغه: إبراهيم الذياب بن غشام                     

املوضوع: تصفية تركة

إعالن تصفية تركة املتوفي غشام   -1

الذياب بن محمد مؤرث اجلهة املدعية واجلهة 

املدعى عليها وفق تقرير خبرة التصفية 

اجلارية باإلضبارة واملؤرخ في 29-11-2022م 

وتوزيع احلصص اإلرثية وفق األنصبة الشرعية 

والقانونية لكل فرد من الورثة واعتباره خبرة 

التصفية جزء اليتجزأ من هذا القرار وإلزام 

اجلهة املدعى عليها بتنفيذ مضمون القرار بعد 

إبرامه

تضمني املدعى عليها الرسوم   -2

واملصاريف

وإذا لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 

من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ..................................................

مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /4543/ لعام 2023

على السيد: أبو بكر أبو علي بن محمد علي  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3120/املقامة عليك 

من قبل: محمد سعيد احلاج محمود بن باسل

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ............................................

مذكرة إخطار                     

بالغ رقم /4566/ لعام 2023

على السيد: أحمد األمني بن محمد علي   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/838/املقامة عليك من 

قبل: حسني احلاج حسني بن جميلي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ....................................

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4707/ لعام 2023

طالب التبليغ: أحمد اجلاسم بن برهو                      

املطلوب تبليغه: مصطفى مسلم عوني –

محمد أحمد كي بن أحمد                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة بالقرار 

القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم 

التالي بعد تبلغك احلكم وان لم حتضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

 .............................................

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /360/ لعام 2023 م

على السيد: أحمد سليمان خليل احلضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2023/2/22م للنظر في الدعوى املقامة من 

السيد: فرعة خلو, بطلب: زيادة نفقة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................

 مذكرةدعوى                    

بالغ رقم /4584/ لعام 2023

على السيد: أحمد قميزوع بن مصطفى   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3182/املقامة عليك 

من قبل: منير احلسني بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 

 ..........................................

مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /4561/ لعام 2023

على السيد: إسماعيل الهالل بن محمد   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3138/املقامة عليك 

من قبل: محمد بكار بن عبداحلنان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ......................................

مذكرة إخطار                     

بالغ رقم /4569/ لعام 2023

على السيد: إسماعيل محمد اجلاسم   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/638/املقامة عليك من 

قبل: محمد حمد اجلاسم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 .............................

مذكرة: سند تبليغ حكم 

في الدعوى رقم أساس 875 لعام 2022م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: االء حسني 

العبد  

واجلهة املدعى عليها: جيجان محمد رجب                     

بدعوى: تفريق تاريخ اجللسة 2022/1/15م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ........................................

مذكرة دعوى 

في الدعوة رقم األساس /97/ لعام 2023 م

على السيدة: أمينة محمد حاج أحمد احلضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع 

في 2023/2/15م للنظر في الدعوى املقامة 

من السيدة: ياسمني العبود ورفقائها, بطلب: 

تصفية تركة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ..............................

مذكرة دعوى                    

بالغ رقم /4585/ لعام 2023

على السيد: أنور اخللف اجلبل بن محمد   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3178/املقامة عليك 

من قبل: محمد مصطفى بوزي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية. 

 ....................................

اخطار تنفيذ حكم

رقم امللف: 2022/365م

طالب التنفيذ: اميان الرحيل بنت ابراهيم

املنفذ عليه: محمد عبداللطيف املفضي 

بدعوى : شرعية 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1327 لعام 2021م 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية بالطبقة 

خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف جترى بحقك اإلجراءات 

القانونية.

 .....................................

مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /4560/ لعام 2023

على السيد: بكري الشيخ ويس بن عبد اإلزل   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3140/املقامة عليك 

من قبل: محمد بكار بن عبد احلنان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

..............................

 مذكرة إخطار                          

بالغ رقم /4527/ لعام 2023

على السيد: جاسم اليونس بن محمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/434/املقامة عليك من 

قبل: إبراهيم حسو بن جزاير

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 .............................................

مذكرة دعوى 

في الدعوة رقم األساس /512/ لعام 2023 م

على السيد: حسان إبراهيم األحمد احلضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2023/2/15م للنظر في الدعوى املقامة من 

السيد: دالل, بطلب: تفريق

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

 ...............................

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /667/ لعام 2023 م

على السيد: حسن علي األحبش احلضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2023/2/26م للنظر في الدعوى املقامة من 

السيد: صفاء إبراهيم بنت مصطفى, بطلب: 

تفريق

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

..............................

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4684/ لعام 2023

طالب التبليغ: حسن علي احلمود                      

املطلوب تبليغه: أحمد جالي بن عبداهلل                  

الدعوى رقم اساس / 264 / واحملسومة بالقرار 

القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم 

التالي بعد تبلغك احلكم وان لم حتضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية .

..............................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /4039/

رقم القرار /6168/ 

طالب التبليغ: حمدة الذياب بنت غشام.             

املطلوب تبليغه: عبداهلل الذياب بن غشام                     

املوضوع: تصفية تركة

إعالن تصفية تركة املتوفي غشام   -1

الذياب بن محمد مؤرث اجلهة املدعية واجلهة 

املدعى عليها وفق تقرير خبرة التصفية 

اجلارية باإلضبارة واملؤرخ في 29-11-2022م 

وتوزيع احلصص اإلرثية وفق األنصبة الشرعية 

والقانونية لكل فرد من الورثة واعتباره خبرة 

التصفية جزء ال يتجزأ من هذا القرار وإلزام 

اجلهة املدعى عليها بتنفيذ مضمون القرار بعد 

إبرامه

تضمني املدعى عليها الرسوم   -2

واملصاريف

وإذا لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 

من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ........................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /4039/

رقم القرار /6168/ 

طالب التبليغ: حمدة الذياب بنت غشام              

املطلوب تبليغه: زهرة الذياب بنت غشام                     

املوضوع: تصفية تركة

إعالن تصفية تركة املتوفي غشام   -1

الذياب بن محمد مؤرث اجلهة املدعية واجلهة 

املدعى عليها وفق تقرير خبرة التصفية 

اجلارية باإلضبارة واملؤرخ في 29-11-2022م 

وتوزيع احلصص األرثية وفق األنصبة الشرعية 

والقانونية لكل فرد من الورثة واعتباره خبرة 

التصفية جزء ال يتجزأ من هذا القرار وإلزام 

اجلهة املدعى عليها بتنفيذ مضمون القرار بعد 

إبرامه

تضمني املدعى عليها الرسوم   -2

واملصاريف

وإذا لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في اجلريدة سترى بحقك اإلجراءات 

القانونية.

......................................

 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /3649/ لعام 2023

على السيد: حمود املضحي بن رياش  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج-

ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس /354/ املقامة عليك 

من قبل: زكور األحمد بن عمير

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

..............................

 مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /4562/ لعام 2023

على السيد: حنان علي بن حسن   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3142/املقامة عليك 

من قبل: محمد بكار بن عبد احلنان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

..............................

 مذكرة: دعوة  

في الدعوى رقم أساس 2691 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: خالد محمد العبد

واجلهة املدعى عليها: محمد احمد علي 

املفضي

بدعوى: انذار جواز   تاريخ اجللسة 2022/12/6م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

......................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /2193/

رقم القرار /4587/ 

طالب التبليغ: خديجة جنم العلي             

املطلوب تبليغه: كاظم رزوق اسقاطي                     

املوضوع: تفريق

تصديق تقرير احلكمني املؤرخ 9-19-  -1

2022م واحلكم بالتفريق بني الزوجني املتداعني 

بطلقة بائنة بينونة لزوجها بعدها إال مبوجب 

عقد ومهر جديدين

تلزم الزوجة بالعدة الشرعية ثالثة   -2

قروه على أال تقل املدة عن ثالثة اشهر من تاريخ 

القرار

إلزام أمني السجل املدني بتنفيذ   -3

مضمون القرار بعد اكتسابه الدرجة القطعية 

اصوال

تضمني املدعى عليها الرسوم   -4

واملصاريف

وإذا لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ يوم 

من تاريخ النشر في اجلريدة ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

.....................................

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4738/ لعام 2023

طالب التبليغ: خيرالدين احلمود بن محمد                      

املطلوب تبليغه: فراس احملمود بن مصطفى                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة بالقرار 

القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم 

التالي بعد تبلغك احلكم وان لم حتضر ستجرى 

بحقك االجراءات القانونية.

 .................................

مذكرة إخطار

هيئة التنفيذ في الرقة 

تبلغ املنفذ عليها: راما عبد الناصر احلسني 

وذلك بامللف التنفيذي رقم /1156/لعام2023م 

وفق القرار الصادر عن هيئة ديوان العدالة في 

الرقة رقم 2023/4709م على أن يتم حضور 

املنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي 

بخمسة أيام وإن لم حتضر سوف يتم السير 

باإلجراءات التنفيذية بحقه.

 .........................................

مذكرة دعوى                     

بالغ رقم /4573/ لعام 2023

على السيد: رائد محمد بكور   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3168/املقامة عليك 

من قبل: حسن شيخ حمزة بن حمزة

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ..................................

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /4817/ لعام 2023

طالب التبليغ: زكور بدر بن عبدالعزيز                      

املطلوب تبليغه: عبدالكرمي اخلليف بن خالد                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة بالقرار 

القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم 

التالي بعد تبلغك احلكم وان لم حتضر ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

 ....................................

مذكرة: دعوة 

في الدعوى رقم أساس 108 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: زكية احلسن 

واجلهة املدعى عليها: محمد محمود                      

بدعوى: تفريق   تاريخ اجللسة 2023/2/20م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ......................................

مذكرة: سند تبليغ حكم  

في الدعوى رقم أساس 2818 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: زهراء احمد احملمد

واجلهة املدعى عليها: فهد ياسر العبود

بدعوى: تثبيت زواج ونسب وطالق ونفقة تاريخ 

اجللسة 2022/11/20م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

 ..........................

مذكرة: دعوة  

في الدعوى رقم أساس 1349 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: زهية عباس

واجلهة املدعى عليها: صادق حميدي – عبود 

حميدي – ناجي حميدي – ثامر حميدي – نضال 

حميدي – عزيز حميدي – فضة حميدي – 

شمسة حميدي                     

بدعوى: توزيع حصة تاريخ اجللسة 

2022/12/21م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

.......................

 مذكرة دعوى                       

بالغ رقم /4534/ لعام 2023

على السيد: سليمان األرمني بن محمود  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/2722/املقامة عليك 

من قبل: ياسر العلي بن موسى

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ..................................................

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /91/ لعام 2023 م

على السيد: سهام حسن بنت عبداهلل 

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 

2023/2/13م للنظر في الدعوى املقامة من 

السيد: مها عبداللطيف واملؤزر حسن, بطلب: 

تصفية تركة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ...................................

مذكرة دعوى                      

بالغ رقم /4554/ لعام 2023

على السيد: شادي نعمان كحيلة   

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3132/املقامة عليك 

من قبل: جميل محمد عزاوي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 ...................................

مذكرة دعوى                       

بالغ رقم /4526/ لعام 2023

على السيد: شرقي علي العبد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

–ديوان غرفة/2/ من يوم اخلميس2023/2/9م

للنظر بالدعوى األساس/3102/املقامة عليك 

من قبل: عبدالكرمي العيسى بن مصطفى

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى بحقك 

اإلجراءات القانونية.

...............................................

إعالنــــاتاملــــرأة 211

اقتربت املؤامرة الدولية ضد القائد عبد 
أوجالن من دخول عامها اخلامس  اهلل 
والعشرين، مؤامرة شاركت فيها دول 
وفي  السالم  حتارب  وأخرى  رأسمالية 
مقدمتها تركيا، هذه املؤامرة مستمرة 
وتزيد  مختلفة  بأشكال  هذا  ليومنا 
من وتيرتها وتشدد العزلة على القائد 
الرغم  وعلى  إميرالي،  في  سجنه  في 
فلسفة  إليقاف  تركيا  مساعي  من 
حزب  حركة  على  والقضاء  القائد 
باءت  أنها  إال  الكردستاني  العمال 
وجوده  من  بالرغم  فالقائد  بالفشل، 
أنه مستمر في نشر  إال  السجن  في 

فكره، وفلسفته وعالقته بشعبه باتت 
أكثر متاسكاً، فاملؤامرة ضد القائد باءت 

بالفشل.

مؤامرة ضد اإلنسانية

وبصدد هذا التقت صحيفتنا »روناهي« 
عدداً نساء من ناحية جل آغا التابعة 
نددن  واللواتي  قامشلو،  ملقاطعة 
بتصعيد  وعاهدن  الدولية،  باملؤامرة 
النضال لتحقيق حرية القائد اجلسدية، 
أفني عيسى: »حوالي خمسة وعشرين 

عاماً على املؤامرة التي ميكن وصفها 
بالوحشية، االعتقال الذي طال القائد 
دون مبرر، وال أي أدلة هو اعتقال تعسفي 
لم  فالقائد  التحقيق،  إعادة  فيجب 
يتم  حتى  جنح  أو  جرم،  أي  يرتكب 
سجنه بهذه الطريقة غير اإلنسانية 
للسالم،  دعا  ألنه  فقط  طويلة،  ملدة 
وحمل على عاتقه رسالة شعب كامل 
لم يجرؤ أحد قبله على القيام بذلك«.

بالفعل  متت  قائلًة: »لو  أفني  وأضافت 
أوجالن  اهلل  عبد  محاكمة  إعادة 
به  قام  ما  ألن  وقت،  مسألة  فحريته 
من دعوات لتوحيد الشعب واملطالبة 
بحريته، وحقوقه ال ينافي القوانني، بل 
على العكس ما قام به أمر بطولي؛ ألنه 
ضحى بنفسه في سبيل شعبه، تركيا 
الكردستاني  العمال  حزب  أن  ادعت 
ميارس  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  بقيادة 
اإلرهاب، ويشكل خطراً على املنطقة، 
بؤرة  أنها  اليوم هو  ولكن ما نشاهده 
املناطق كافة، جرائمها  لإلرهاب على 

ال تعد، وال حتصى، القائد هو من حارب 
اإلرهاب، وعمل على القضاء عليه، وهذا 
ما لم يرق لتركيا، التي تتربع على عرش 

اإلرهاب«.

حرية مشروعة

قائلًة:  عساف  فضة  وحدثتنا  هذا 
على  طويل  وقت  مرور  من  »بالرغم 
اعتقال القائد، إال أننا لم نفقد األمل، 
بل كل يوم مير يزيدنا إصراراً على متابعة 
ألجلنا  فعل  قائدنا  النضال،  طريق 
باحلق  نطق  الذي  الوحيد  هو  الكثير، 
تكثيف  واجبنا  ومن  بشعبه،  وآمن 

جهودنا لنيله حريته املشروعة«.

املؤامرة لم  أن  العساف،  وبينت فضة 
تكن في شخص القائد وحده، بل هي 
املنطقة  شعوب  كافة  ضد  مؤامرة 
الشعب  ضد  كانت  »املؤامرة  بقولها: 
بأسره ضد كل شخص يتوق للحرية، 
أبسط  من  مجرد  زنزانته  في  قائدنا 
سجني  معاملة  يعامل  وال  حقوقه، 
لن  بأننا  عهدنا  جندد  ولكن  سياسي، 
كل  في  بحريته  املطالبة  عن  نكف 
نرنو  الذي  اليوم  بأن  املؤكد  ومن  وقت، 
التي  األيام  من  ويكون  سيأتي  إليه 

سيخلدها التاريخ«.

الشهباء/ فريدة عمر ـ أكَدت عضوة 
لعفرين  ستار  مؤمتر  منسقية 
 /Jin jiyan azadî/ والشهباء، بأن انتفاضة
في إيران وروجهالت، ثورة ضد الذهنية 
وغير  القمعي،  والنظام  الرجعية 
وأنَهم يدعمون  ممكن إخماد شرارتها، 
إلى  للوصول  النسائية  االنتفاضات 

عالم حر.  

وإيران  كردستان،  روجهالت  تشهد 
إثر  واسعة،  انتفاضة  أيلول   16 منذ 
جينا  الكردية  الشابة  استشهاد 
توقيفها  من  أيام  ثالثة  بعد  أميني، 
مبخافر شرطة األخالق، لعدم التزامها 
إيران،  في  للباس  الصارمة  بالقواعد 
حيث ومنذ بدء االنتفاضة حتت شعار 
من 500  يقارب  ما  قُتل   ،»Jin jiyan azadî«
 19000 من  أكثر  واعُتقل  شخص، 
شخص في إيران وروجهالت كردستان، 
ورغم العنف واالعتقاالت، فإَن احلركات 

اآلالف  ويخرج  متواصلة،  االحتجاجية 
تنديدا  الشوارع،  إلى  املتظاهرين  من 
بالنظام اإلسالمي القمعي، والفاشي.

والنظام  الرجعية  الذهنية  ضد  ثورة 
القمعي

وعن االنتفاضة النسائية في روجهالت 
لصحيفتنا  حتدثت  وإيران،  كردستان 
»روناهي«، عضوة منسقية مؤمتر ستار 
إسماعيل:  أمل  والشهباء  لعفرين 
»إَن ما تشهده إيران في اآلونة األخيرة، 

لم تكن من حسابات النظام اإليراني 
القمعي، فهو على مدار سنوات ميارس 
الذهنية الرجعية بحق الشعب، واملرأة 
حتديدا، وجينا أميني كان شعلة لتلك 
ملدار  احملبوس  والغضب  االنتفاضة 
مدى  أجمع  للعالم  وأظهرت  أعوام، 
املمارس،  القمعي  النظام  وحشية 
والعشرين،  الواحد  القرن  في  فنحن 
ومازالت املرأة تقتل، وتغتصب على يد 
وذرائع  حجج  حتت  الرجعية  األنظمة 

واهية، وحتت مسمى الدين«.

 ثورة النساء ال ميكن إخمادها

وأشارت أمل، إلى تظاهرات واحتجاجات 
»وبرغم  االنتفاضة:  بدء  منذ  األهالي 
اإلعدام،  وحاالت  واالعتقاالت  العنف، 
متواصلة،  االحتجاجّية  احلركات  فإّن 
يوميا  املتظاهرين  من  اآلالف  ويخرج 

إلى الشوارع، تنديداً بالنظام اإلسالمي 
القمعي واجلدير قوله: إننا نقف أمام 
كامل  وفي  إيران،  في  النساء  ثورة 
واألنظمة  الرجعّية،  ضدّ  املنطقة 
القمعية والفاشية، ومن أجل حتقيق 
شيء  ال  االنتفاضة  وهذه  املساواة، 
القرن  هذا  وسيَلون  شرارتها،  يخمد 
التواقة  الشعوب  وثورة  املرأة،  بثورة 

ألجل احلرية«.

مؤمتر  منسقية  عضوة  وطالبت 
أمل إسماعيل، في  والشهباء  عفرين 
بالقيام  الدولي  اجملتمع  حديثها  ختام 
بواجبه حيال اجلرائم التي حتدث، كما 
أكدت على دعمهم لكل االنتفاضات 
الدولي  اجملتمع  »على  النسائية: 
واإلنسانية،  احلقوقية  واملنظمات 
قّوة  تكون  أن  املتحدة  األمم  ومنظمة 
في  مسؤوليتها  تتحّمل  وأن  فاعلة، 
وجوب احترام البلدان للمواثيق الدولية 

املصادق عليها، حّتى ال تتكرّر األفعال 
البلدان،  في  حتصل  التي  اإلجرامية، 
ونحن بدورنا نساء شمال وشرق سوريا، 
نسائية  كحركة  ستار  مؤمتر  ونساء 
واقتداء بثورة روج آفا، ثورة املرأة، سنكون 
النسائية  االنتفاضات  جلميع  دعما 
لنكون  ونضالنا،  كفاحنا  وسنواصل 
حر  عالم  إلى  نصل  حتى  بيد   يداً 

ودميقراطي«.

في ظل قمع النظام املاللي للمنتفضني 
ضمن ثورة املرأة املستمرة في روجهالت 
الفنانة  أعلنت   ، وإيران  كردستان 
الكوميدية الشهيرة زينب موسوي، يوم 
االثنني السادس من شباط، عبر حساباتها 
أنه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

ُحكم عليها بالسجن مدة عامني.
اعتقلت الفنانة زينب موسوي من قبل 
األول 2022،  في 12 تشرين  األمن  قوات 
ملواطنني  واسعة  اعتقال  عملية  خالل 

باالنتفاضة  صلة  على  ومواطنات 
مؤقتة  بكفالة  عنها  وأفرج  الشعبية، 

نهاية تشرين الثاني من العام ذاته.
كما أفرجت سلطات النظام املاللي عن 
الصحفية نسيم سلطان بيجي، مؤقتاً 
من سجن إيفني بعد دفع كفالة. يذكر 
مغادرتها  أثناء  املطار  في  اعتقلت  أنها 
البالد في العاشر من كانون الثاني الفائت.

وفي وقت سابق، أخبرت نسيم سلطان 
بيجي عائلتها أنها محتجزة في احلبس 

االنفرادي بسجن إيفني من قبل مخابرات 
احلرس الثوري اإليراني، وال توجد معلومات 

عن التهم املوجهة لها.
في  االستئناف  محكمة  غيرت  فيما 
عقوبة  الشرقية  أذربيجان  مقاطعة 
غرامة  إلى  كياني  نكني  احملامية  سجن 
تومان،  ماليني  عشرة  قدرها  مالية 
البالد  مغادرة  من  منعها  إلى  باإلضافة 

مدة عامني ومصادرة هاتفها احملمول.
مواقع  على  حسابها  عبر  وكتبت 

التواصل االجتماعي: »وفقاً لقرار محكمة 
االستئناف مت تغيير إدانتي بتهمة الدعاية 
ضد النظام من السجن ملدة أربعة أشهر 
ماليني  عشرة  قدرها  غرامة  دفع  إلى 

تومان مع باقي العقوبتني األخيرتني«.
وأضافت: »ألن السلطات اإليرانية أصدرت 
اجلاري،  من شباط  اخلامس  بتاريخ  عفواً 
سيتم إغالق القضية دون تنفيذ احلكم«.

في  كياني  نكني  األمن  قوات  واعتقلت 
تبريز  الثاني 2022، مبدينة  بداية تشرين 

وبعد 21  البالد،  احتجاجات عمت  خالل 
يوماً من االحتجاز مت اإلفراج عنها مؤقتاً 
حتى  تومان  500 مليون  قدرها  بكفالة 

نهاية اإلجراءات.
وكاالت

القائد عبد  الدولية على  المؤامرة  ناحية جل آغا، أن  جل آغا/ أمل محمد -أكدت نساء 
الشرق األوسط، واستهدفت عموم شعوب  السالم في  الله أوجالن أحبطت عمليات 

المنطقة، وخلقت أزمات جديدة، ال تزال مستمرة إلى يومنا هذا.

نساء جل آغا: »المؤامرة الدولية ضد القائد أوجالن أحبطت 
عمليات السالم في الشرق األوسط«

انتفاضة » Jin jiyan azadî«، ثورة للوصول إلى عالم حر وديمقراطي

إيران... إصدار حكم بحق فنانة واإلفراج مؤقتاً عن صحفية

فضة عسافافين عيسى
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الجزيرة  إقليم  في  والناشئين  األشبال  دوري 

مي«! وهو  المي  »دق 

عام  وعفو  للمدربين  دورة  ج  تخرُّ

الرقة في  العقوبات  عن 

مباريات  تأجيل  نشهد  جديد  من 
القدم،  اجلزيرة لكرة  إقليم  الدوري في 
وهو مشهد تعودنا عليه في املواسم 
تُقام  أن  جدوى  ال  ويبدو  السابقة، 
املنافسات في فصول أخرى، في الربيع 
أو اخلريف، وكأن االحتاد الرياضي ال يعلم 
حالة املالعب لدينا، وأنها تصبح خارج 
وبالوقت  الشتاء،  فصل  في  اخلدمة 
نفسه العقوبات ظهرت منذ أول جولة 
في  والناشئني،  األشبال  فئتي  لدوري 
كروي  موسم  كل  في  يتكرر  مشهد 

أيضاً.

في  الرياضي  االحتاد  صفحة  ونشرت 
الثانية  اجلولة  تأجيل  اجلزيرة  إقليم 
فئتي  دوري  من  الذهاب  مرحلة  من 
اجلزيرة  إقليم  في  والناشئني  األشبال 
للموسم 2022 ـ 2023،  القدم  لكرة 
بسبب األحوال اجلوية أي برودة األجواء، 
في  هطلت  التي  والثلوج،  واألمطار 
املنطقة، وبذلك أصبحت املالعب غير 
صاحلة للعب، مثل ملعب شرموال في 
عامودا، وعليه تأجلت اجلولة الثانية من 
تاريخ الثالث والرابع من شباط اجلاري 

إلى العاشر واحلادي عشر منه.

وهذا التأجيل علينا أن نقيمه أنه يأتي 
بسبب تأخر انطالق الدوري، والذي كان 
من املفترض أن ينطلق في شهر آب من 
العام املاضي، ولكنه تأجل تارة بسبب 
الظروف األمنية، وتارة »ما في مصاري« 
أي ال توجد ميزانية، وبسبب هذا التأخر 

عادياً،  الشتاء  وكان  للشتاء،  وصلنا 
ولم يكن بالبرودة الكبيرة في بدايته، 
اجلولة  اقتراب  ومع  منتصفه،  وحتى 
الثانية باتت األجواء باردة كثيراً ناهيك 
والتي  والثلوج،  األمطار  هطول  عن 
على الفور جعلت بعض املالعب خارج 

اخلدمة، مثل ملعب شرموال بعامودا.

االحتاد  إصدار  األولى  اجلولة  رافق  كما 
الرياضي في إقليم اجلزيرة عبر مكتب 
كرة القدم واللجنة الفنية للعبة كرة 
القدم، مجموعة من العقوبات، والتي 

كانت على الشكل التالي:

تقرر ما يلي: 

1-استناداً للمادة /21/ الفقرة الثانية 
نادي  من  عدنان  أحمد  الالعب  إيقاف 
قنديل، والالعب مصطفى طه من نادي 

برخدان مباراتني متتاليتني.

2-بعد دراسة االعتراض املقدم من نادي 
شبيبة احلسكة على نادي خبات، وذلك 
بسبب مشاركة العب مسجل على 

لوائح نادي شبيبة احلسكة. 

الناشئني  فئة  خبات  نادي  خسارة  1ـ 
مع نادي شبيبة احلسكة ثالثة أهداف 
ثالث  وشطب  قانونياً،  صفر  مقابل 
اخملالفة  الفئة  مجموع  من  نقاط 

استناداً للمادة الرابعة الفقرة 4/4.

2ـ إيقاف الالعب )سفيان وليد احملمد(، 
خبات  نادي  من  برو(  )حسن  واإلداري 
مدة موسم كروي كامل حسب املادة 

العاشرة الفقرة 1/10.

نادي  من  عبدي  عايد  االداري  3- إيقاف 
آليان أربع مباريات متتالية، وذلك حسب 

املادة /11/ الفقرة 4/11.

نادي  من  املقدم  االعتراض  قبول   -4
جودي على نادي الصناديد شكالً، ورده 
الصناديد  نادي  تقدمي  بعد  مضموناً 

ثبوتيات الالعبني. 

5- توجيه تنبيه إلى الكادر الفني واإلداري 

االعتراض  بسبب  وذلك  قنديل،  لنادي 
املتكرر على قرارات احلكام.

الفني  الكادر  إلى  تنبيه  توجيه   -6
باز، وذلك بسبب  واإلداري لنادي جوانن 

االعتراض املتكرر على قرارات احلكام.

7-توجيه تنبيه إلى مدرب نادي برخدان 
إسماعيل(  )محمد  األشبال  لفئة 
على  املتكرر  االعتراض  بسبب  وذلك 

قرارات احلكام.

8-توجيه تنبيه إلى الكادر الفني واإلداري 
املتكرر  االعتراض  بسبب  آليان  لنادي 

على قرارات احلكام.

قبل  من  كانت  الكبرى  والطامة 

مكتب كرة القدم، وذلك بعد مراجعة 
لوائح العام املاضي فقد مت تعديل قرار 
العقوبة، التي طالت نادي خبات، بحيث 

اجتمع مكتب كرة القدم وقرر التالي:

1ـ بعد دراسة الكتاب املقدم من نادي 
على  االعتراض  يتضمن  والذي  خبات، 
عقوبته وخسارة الفريق أمام شبيبة 
احلسكة لفئة الناشئني، وبعد العودة 
لوائح  أي  املاضي،  املوسم  لوائح  إلى 
مت  الثبوتيات  من  والتأكد  املباريات، 

االتفاق على ما يلي:

1-قبول االعتراض شكالً ومضموناَ.
باب  من   /34/ للمادة  2-استناداً 
املسابقات، الذي ينص على حق الالعب 
إذا لم يتم إشراكه  في فسخ العقد 
ضمن قائمة الالعبني ألكثر من 10٪ من 

عدد املباريات، التي يخوضها الفريق.

باب  من   /15/ للمادة  3-استناداً 
املسابقات، والتي تنصف إذا ورد اسم 
يثبت  العب على الئحتني مختلفتني 
اسمه على الئحة الفريق، الذي لعب 

معه، وعليه قرر املكتب:

املباراة بني نادي خبات  - تثبيت نتيجة 
خبات  بفوز  احلسكة  شبيبة  ونادي 

هدفان مقابل صفر.

- إلغاء العقوبة الصادرة بحق الالعب 
)حسن  )سفيان وليد احملمد(، واإلداري 

برو(.

القرارات؟  في  التخبط  نالحظ  وأخيراً 
والعبه  خبات  نادي  معاقبة  فبعد 
توضح بأن القرار والعقوبة كانت ظاملة، 
املطلوب،  بالشكل  التدقيق  يتم  ولم 
وطبعاً يحصل كثير من هذه األخطاء 
لدى مكتب كرة القدم واللجنة الفنية 

للعبة كرة القدم.

قبل  كان  التأجيل،  هذا  ذكره  واجلدير 
إيقاف االحتاد الرياضي في إقليم اجلزيرة 
آخر،  إشعار  حتى  كافة  النشاطات 
وذلك بسبب الزلزال املدمر، الذي ضرب 
مدناً في تركيا وسوريا، وأدى إلى فقدان 

اآلالف حلياتهم.

قامشلو/ جوان محمد ـ برعاية االحتاد 
الرياضي في الرقة التابع لإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا، اختتمت دورة 
أصدر  القدم، كما  للعبة كرة  مدربني 
عفو عام عن العقوبات، التي ارتكبتها 
واإلداريون،  املدربون،  وارتكبها  األندية، 

والالعبون.

 ،2023 اجلديدة  السنة  بداية  ومع 
الرقة  مدينة  في  الرياضي  االحتاد  بدأ 
التابع لإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
إلى  هيكليته  أعيد  والذي  سوريا، 
تطبيق الروزنامة السنوية، والتي كانت 
خملتلف  مجانية  تدريبية  مراكز  بفتح 
والكاراتيه،  التايكواندو  منها  األلعاب 
دورة  مؤخراً  الرياضي  االحتاد  أقام  كما 
مبشاركة  أيام  أربعة  ودامت  للمدربني 
13 متدرباً، تلقوا دروساً عملية ونظرية، 
والفني  البدني،  اإلعداد  تطوير  ومنها 
والتكتيكي والنفسي في علم التدريب 

للعبة كرة القدم، وحاضر فيها الكابنت 
اخلبير مناف األسعد.

ومت  الدورة،  في  املشاركني  تخريج  ومت 
تخول  دورة  حضور  شهادة  منحهم 
هؤالء املتدربني التدريب للفرق واألندية 

لتكرمي  باإلضافة  وريفها،  املدينة  في 
احملاضر للدورة الكابنت مناف األسعد.

دورة املدربني هي الثانية من نوعها في 
املدينة، وتعدّ خطوة هامة في سبيل 
حيث  القدم،  كرة  لعبة  واقع  تطوير 

علم التدريب واسع واطالعه وتدريسه 
املدرب  على  إيجاباً  يعكس  للمدربني، 
الوقت  بنفس  الالعبني  وعلى  نفسه، 

وعلى اللعبة بشكٍل عام.

كما أن بناء قاعدة من املدربني في املدينة 
وريفها أمر في غاية األهمية وخاصًة 
بطرق أكادميية وبإشراف محاضر مثل 

الكابنت مناف األسعد.

من جانبه أيضاً االحتاد الرياضي أصدر 
مؤخراً عفواً عام عن العقوبات الفردية 
واملدربني  والالعبني،  لألندية  واجلماعية 
مع  وذلك  الشعبية،  والفرق  واإلداريني 

إعادة هيكلية االحتاد الرياضي في الرقة، 
وكان على الشكل التالي:

ـ رئاسة مشتركة: »جنوى أبو رز«ـ  »عبد 
الرزاق الشالش«.

ـ ديوان وأرشيف: »عائشة العلي«.

ـ مكتب كرة القدم: »أحمد اإلبراهيم«.

»صالح  اجلماعية:  األلعاب  مكتب  ـ 
املوسى«.

ـ مكتب األلعاب الفردية: »حمزة احلمزة« 
- »خضر رمضان«.

ـ مكتب املنشآت الرياضية: »عبد الكرمي 
العباس«.

»سجى  املدارس:  رياضة  مكتب  ـ 
جميدة«.

النسوية: »ميحانة  الرياضة  ـ مكتب 
حمود«. 

ـ مكتب جباية املالعب: »عبود العوض«.

روناهي / قامشلو ـ طال االنتظار حتى انطلق القطار، ولكن مع أول محطة توقف من 
جديد؟، دوري األشبال والناشئين في إقليم الجزيرة يؤجل بعد لعب جولة واحدة فقط، 

، ال جديد "دق المي وهو مي".
ً
وكالعادة البداية كانت مرفقة بالعقوبات أيضا

إن الدين اإلسالمي واضح وصريح، 
بني  املعاملة  جعل  أنه  حيث  من 
لإلنسان  احلياه  أركان  أعظم  من  الناس 
األخالق  حسن  يكون  بأن  وأمره  املسلم، 
مع الناس جميعاً، حيث قال اهلل تعالى: 
وقال  الزكاة«،  وآتوا  الصالة  »واقيموا 
وسلم: »وخالق  عليه  اهلل  صلى  النبي 
نقرأ  وعندما  حسن«،  بخلق  الناس 
في  أو  الكرمي،  القرآن  في  الناس  كلمة 
جميع  تعني  فإنها  النبوية،  األحاديث 
أديانهم  مبختلف  حولنا  من  الناس 
املؤمنني  وليس  ومذاهبهم،  وطوائفهم 
اهلل  يأمر  وكذلك  فقط،  املسلمني 
الكتاب  أهل  مبجادلة  وتعالى،  سبحانه 
حصراً بالقول احلسن، فيقول »واََل جُتَادُِلوا 
أَْهَل الِْكَتاِب ِإالَّ بِالَّتِي ِهي أَْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن 
َظَلُموا ِمنُْهْم وَقُوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل ِإَلْيَنا 
وَنَْحُن  وَاِحدٌ  وَِإَلُهكُْم  وَِإَلُهَنا  ِإَلْيكُْم  وَأُنِزَل 

َلُه ُمْسِلُموَن«. 

وفي املعامالت اليومية، يبني النبي صلى 
املؤمنني منه،  أقرب  أن  اهلل عليه وسلم، 
أخالقا  أحسنكم  إلي  أحبكم  »إن  هو 
املوطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون«، 
»عامل  بقوله:  أيضاً  املسلمني  وأمر 
الناس مبا حتب أن يعاملوك«، لذلك يجب 
على كل إنسان يؤمن بكتاب اهلل وسنة 
باملعاملة  ملتزماً  يكون  أن  اهلل،  رسول 
بقوله،  الناس،  جميع  مع  األخالقية 
وأن  البناءة،  ومعاملته  احلسن،  وفعله 
يحبه  ما  هذا  ألن  جملتمعه،  نافعاً  يكون 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  يقول  اهلل، 
إلى  واحبهم  اهلل  عيال  »اخللق  وسلم: 
»خيرُ  اهلل أنفعهم لعياله«، وقال أيضاً 
أن  يجب  للناِس« هكذا  أنفُعهم  الناِس 

تكون معاملتنا وديننا الصحيح.

الدين المعاملة ...

محمد 
القادري

الدين والحياة

الشعب  -يستمر  الدرباسية  روناهي/ 
عن  دفاعاً  كبده  فلذات  بتقدمي  الكردي، 
أرضه، فمنذ عقود، يخوض هذا الشعب 
التي  ثورته،  سبيل  في  عظيماً  نضاالً 
الواقع،  لتغيير  األساسية  اللبنة  كانت 
الذي كان يعيش فيه، والشهيد »رمضان 
رمو« خير شهيد، الذي سعى طيلة حياته 
ألجل الوصول إلى واقع جديد تستطيع 

الشعوب قول كلمتها فيه.

إن أي ثورة جماهيرية تقوم، هي بحاجة 
ركائز تستند عليها هذه الثورة، ومن أهم 
أي  النتصار  تتوفر  أن  يجب  التي  الركائز 

ثورة، هي العقيدة والتضحية.

هاتان  كانت  الكردي،  الشعب  ثورة  وفي 
الركيزتان حاضرتني على الدوام، حيث أن 
هذا الشعب على أهبة االستعداد دائماً 
قدم  وقد  ثورته،  سبيل  في  للتضحية 
الشهداء  من  اآلالف  عشرات  ذلك  لقاء 

واجلرحى، في سبيل انتصار هذه الثورة.

تكون  أن  يجب  التي  العقيدة،  أن  كما 
موجودة لدى الشعوب الثائرة، هي أيضاً 
الكردي، وهي  الشعب  حاضرة في قلب 
فلسفة األمة الدميقراطية، القائمة على 
أساس أخوة الشعوب، والتي كان القائد 

عبد اهلل أوجالن مهندسها.

كردستان،  ثورة  شهداء  بأن  شك  ال 
إلى  بحاجة  قدموها،  التي  والتضحيات 
أعوام وعقود للوفاء بحقهم في الذكر 
واخللود، ولكن مع ذلك، ال بد من تسليط 
الضوء دائماً على حياتهم، التي عاشوها، 

وعلى البيئة، التي نشؤوا فيها.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على حياة 
الشهيد »رمضان رمو«، من مواليد ناحية 
بنفسه  ضحى  الذي   ،1960 الدرباسية 
فداء لوطنه ولشعبه، والذي لم يتراجع 

عن النهج الثوري حتى ارتقى إلى مرتبة 
الشهادة.

استشراف املستقبل

وللحديث أكثر عن حياة الشهيد »رمضان 
رمو«، التقت صحيفتنا »روناهي« مع زوجة 
الشهيد، »مردية خليل«، حيث أشارت في 
بداية حديثها إلى: »كان الشهيد رمضان 
يتمتع  بأخالق إنسانية عالية، حيث لم 
يكن يقبل بالظلم ضد أي كان، وكان دائم 
الشعب،  وأحوال  الشعب  في  التفكير 
له  يتعرض  الذي  بالظلم،  متأثراً  وكان 
الشعب الكردي، لذلك، كان  يسعى دائماً 
الذي  املظلم  الواقع  من  لتحرير شعبه 
يعيشه، إضافًة إلى ذلك، أنه كان شديد 
التفاؤل مبستقبل الشعب الكردي، حيث 
كان يشدد دائماً على أن الشعب الكردي 
سيحقق انتصارات عظيمة، حيث كان 
وسائل  سنمتلك  كشعب  بأننا  يقول 
إعالمية، وسنصبح أصحاب مؤسسات، 
وستكون لنا كلمتنا احلرة، ولكن بسبب 
الظروف، التي كنا نعيشها في حينه، لم 
أكن أصدق أن ما يقوله سيتحقق، كنت 
بأنك مفرط في أحالمك،  أقول له دائماً 
أن يتحقق،  وأن ما تقول من املستحيل 

ولكنه كان يؤكد دائماً على ما يقوله، أي 
أنه كان يستشرف املستقبل، وها نحن 
كان  الذي  املستقبل  في  اليوم  نعيش 

يتنبأ به الشهيد رمضان«.

التأثر بروح الثورة

شموعاً  الشهداء  يعدّ  »دائماً،  وتابعت: 
أن  كما  الالحقة،  لألجيال  الدرب  إلنارة 
البطوالت، التي يُبديها هؤالء الشهداء، 
وأحفادهم  ألوالدهم،  دافعاً  تكون 
بأن  نرى  لذلك،  به،  بدؤوا  ما  الستكمال 
التضحية والشهادة غير مقترنني بجيل 
واحد، بل أن الشعب الثائر، كما الشعب 
الكردي، يقدم الشهداء على الدوام، حتى 
هؤالء  بدماء  يليق  الذي  النصر،  حتقيق 

الشهداء«.

الشهيد  »كان  حديثها:  في  وشددت 
رمضان يحثنا دائماً على االلتحاق بالثورة، 
والعمل من أجل الثورة، والتضحية في 
فينا  الثورية  روحه  أثرت  وقد  سبيلها، 
مفتوحاً  بات  منزلنا  أن  حيث  جميعاً، 
لكل الرفاق، الذين كانوا يأتون إلى روج آفا، 
كما أن عائلتنا باتت معروفة بوطنيتها 
وبإخالصها لثورة شعبها، باإلضافة إلى 
ذلك، عمله الدؤوب للثورة ولفكر القائد 
يقوم  كان  أنه  حيث  أوجالن،  عبداهلل 
الهوائية،  دراجته  على  الثوري  بعمله 
والبيانات  املنشورات  بتوزيع  يقوم  فكان 
على تلك الدراجة بني اجلماهير، كما كان 
يقوم بتنظيم االجتماعات دائماً للشعب، 

ويحثهم على مساندة الثورة«. 

اإلصرار على النضال

نضاله  »بسبب  قائلًة:  مردية  أضافت 
املستمر، كان الشهيد رمضان يتعرض 
للكثير من املضايقات واالعتقال، وإحدى 
هذه املضايقات كانت على يد حكومة 
الشهيد  يعتقل  كان  حيث  دمشق، 
رمضان دائماً، ويتعرض للتعذيب، وسبب 
ذلك هو العمل الثوري، الذي كان يقوم به 
الشهيد رمضان في تلك الفترة، ولكن 
بالرغم من كل ما تعرض له من تعذيب 
يواصل  رمضان  الشهيد  كان  وضرب، 
سراحه،  إطالق  عند  النضالي  عمله 
وقد أدى آخر اعتقال له إلى استشهاده 
حتت التعذيب في سجن غويران في عام 

.»1993

الشهيد  زوجة  »مردية خليل«،  اختتمت 
استشهاد  »بعد  حديثها:  رمضان، 
وأوالدي  أنا،  الشهيد رمضان استكملنا 
الدرب الذي سار عليه، ونحن مستمرون 
حتى هذه اللحظة في العمل في كنف 
حتى  اخلط  هذا  على  وسنبقى  الثورة، 

اللحظة األخيرة من حياتنا«.

الشهيد رمضان رمو...فراسة مستشرفي مستقبل الكرد 

عضو  دعا   – يوسف  دعاء  قامشلو/ 
الهالل األحمر الكردي "دلكش عيسى" 
منظمات اإلغاثة الدولية واملنظمات 
اإلنسانية، إلى تقدمي اإلغاثة الطارئة 
الشمال  في  املنكوبة  للمناطق 
الذي  املدمر،  الزلزال  جراء  السوري، 
ضرب تركيا وسوريا، كما بني أن الهالل 
االستعداد،  أمت  على  الكردي  األحمر 
لتقدمي املساعدة للمناطق املتضررة، 
في حال وجود طريقة للوصول إليهم. 
مصرعهم،  األشخاص  آالف  لقي 
من  العديد  وانهارت  آخرون،  وأصيب 
املباني، فيما تواصل فرق اإلنقاذ البحث 
عن ناجني وسط األنقاض، جراء الزلزال 
7.7 درجات  قوته  بلغت  الذي  القوي، 
جنوب  وضرب  ريختر،  مقياس  على 
عن  أسفر  ما  وسوريا،  تركيا  شرقي 
مقتل، وإصابة املئات في شمال وغرب 
صباح  من  مبكرة  ساعة  في  سوريا 
اإلثنني املنصرم، في وقت تصدت فيه 
الغزيرة،  األمطار  اإلنقاذ في ظل  فرق 
بحثاً عن ناجني وسط أنقاض املباني 

املنهارة، باإلمكانات املتاحة.
التي  الطوارئ،  حلالة  واستجابة 
الهزات  نتيجة  املنطقة،  تعيشها 
االرتدادية للزلزال، والتي من املتوقع أن 
تستمر، نصب الهالل األحمر الكردي 
وهيئة  الذاتية  اإلدارة  مع  بالتعاون 
أماكن مختلفة  في  الصحة، خياماً 
من مناطق شمال وشرق سوريا، إليواء 

أثناء خروجهم من منازلهم  األهالي 
القاسية،  اجلوية  الظروف  ظل  في 
والهطوالت املطرية حتسباً ألي طارئ 

إن استمر حدوث للهزات األرضية.

نصب اخليام حتسباً ألي طارئ

وخالل تواجدنا في ملعب 12 أذار في 
مدينة قامشلو، الذي نُصبت فيه أربع 
خيم، التقت صحيفتنا »روناهي« عضواً 
»دلكش  الكردي  األحمر  الهالل  في 
الوضع  عن  حدثنا  والذي  عيسى« 
في  عدة  مبناطق  حل  الذي  املأساوي 
سوريا جراء الزلزال: »سقطت العديد 
من األبنية على رؤوس قاطنيها، وما 
يزال عدد الضحايا في ارتفاع، والهزات 

األرضية مازالت مستمرة«. 
إلى: »أن مناطق شمال  ونوه عيسى 
كبير،  يصبها ضرر  لم  وشرق سوريا 
في  أشخاص  ستة  استشهد  فقد 
جرّاء  بحلب  مقصود  الشيخ  حي 
الزلزال، باإلضافة إلى عدد من اجلرحى 
الزلزال  ارتدادات  ولكن  واملصابني، 

حالة  أسفر  ما  مستمرة؛  مازالت 
رعب وذعر عند املواطنني بعد فاجعة 
املناطق املنكوبة على كامل األراضي 
السورية؛ ما جعل املواطنني يلجؤون 

للشوارع خوفاً من سقوط األبنية«.
تأمني  واجبنا  وتابع حديثه: »كان من 
الظروف  هذه  في  للمواطنني  امللجأ 
الكارثية،  احلالة  مع  الراهنة، ومتاشياً 
التي تعم سوريا بشكل عام، سارعنا 
في  األهالي  إليواء  خيم  نصب  إلى 
حال تكررت الهزات األرضية، وحتسباً 

ألي طارئ«.
التي  اخليم،  إلى  الناس  إقبال  وعن 
نصبت في ملعب 12 أذار في قامشلو، 
خيم  أربع  نصبنا  »لقد  عيسى:  قال 
في ملعب 12 آذار، وقد وجدنا أن هذا 
اخليم  أصبحت  فقد  قليل،  العدد 
ليلة أمس، كما  باملواطنني  مكتظة 
التدفئة،  بوسائل  اخليم  بتزويد  قمنا 
ونعمل على زيادة عددها في امللعب«.

اإلنسانية أوالً بعيداً عن املصالح

في ظل انعدام اإلمكانات مقابل هول 
بقي  باملنطقة،  حلت  التي  الكارثة، 
األنقاض،  حتت  املواطنني  من  الكثير 
في  وحدهم  األهالي  يعمل  حيث 
هو  كما  واجلرحى،  الضحايا  إخراج 
احلال في منطقة اجلندريسه بعفرين، 
اجلرحى  إلخراج  األهالي  يسارع  التي 
والشهداء باحلفر مستخدمني أيديهم، 
وسط صعوبات كبيرة واحلاجة ملعدات 
ثقيلة لإلنقاذ، وال يختلف احلال كثيراً 
سقطت  التي  األخرى،  املناطق  في 
مبانيها جراء الزلزال كحلب وغيرها، 
مع  وحدها،  الكارثة  سوريا  لتواجه 

غياب اإلغاثة الدولية واإلقليمية.
وأشار عيسى خالل حديثه إلى هذه 
األماكن بقوله: »إن العديد من املناطق 
السورية تعرضت إلى فاجعة الزلزال، 

كحلب وإدلب، وقد شاهدنا أن اإلغاثة، 
وذات  قليلة،  املواطنون  يتلقاها  التي 
البحث  واليزال  بسيطة،  إمكانات 
مستمراً  األنقاض  حتت  الناجني  عن 
القاسية،  اجلوية  الظروف  ظل  في 

والهطول املستمر لألمطار«. 
كما نوه عيسى، أن اإلنسانية واحدة، 
ألخرى،  دولة  من  تختلف  أال  ويجب 
سوريا  في  املساكن  تعرضت  حيث 
احلرب؛  وقصف خالل  لضربات جوية، 

ما أضعف العديد من املباني.
اإلغاثة  منظمات  عيسى  وناشد   
اإلنسانية  واملنظمات  الدولية، 
جهود  لتقدمي  الفوري  بالتحرك 
اإلغاثة، واملساعدات اإلنسانية الالزمة 
من  الكارثة  هذه  تداعيات  ملواجهة 
منظور إنساني بعيد عن أي تسييس. 
واختتم عضو الهالل األحمر الكردي 
»دلكش عيسى« حديثه: »نحن الهالل 
االستعداد  أمت  على  الكردي،  األحمر 
ألهلنا  اإلنساني  الدعم  لتقدمي 
املتضررين في املناطق املنكوبة كلها، 
املتضررة  كافة،  سوريا  مناطق  في 
جراء الزلزال إلنقاذ األهالي، وتخفيف 

معاناتهم«.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية 
عن وزارة الصحة، ارتفاع عدد ضحايا 
الزلزال إلى 430 وإصابة 1315 آخرين، 
في حصيلة غير نهائية يتم حتديثها 

تباعاً.

الهالل األحمر الكردي: يجب أن تكون اإلنسانية بعيدًة عن المصالح السياسية 
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عبد الوهاب بيراني 
 كاتب وناقد/ سوريا 

تعتمد  القصيرة  القصة  أو  الرواية، 
الشخصيات،  تتُبع  على  أساًسا 
ومع  وأحالمها،  وأفعالها  وحواراتها 
بداية ظهور الرواية ِجنًسا أدبًيا َشكلَّت 
السيرة  كانت  رمبا  أو  الشخصية، 
هنا  ومن  السردي،  محورها  الذاتية 
ما  بروز  أو  الشخصية،  فعالية  كانت 
يُسمى الشخصية الَفعالة أو البطل 
بِنية  الَقَصِصي، ومع تطور  أو  الروائي 
الشخصية  غابت  رمبا  الروائي  السرد 
اجلديدة،  أو  احلديثة  الرواية  في 
بشكلها الكالسيكي، ومع ذلك تبقى 
ُظهور  رغم  األهم  الدور  للشخصية 
عناصر وِسمات سرد تُركز على الِفكر 
والواقع  احلياة،  وُمعاينة  والفلسفة، 
رسم  عن  بعيدة  احلياتية  واملؤثرات 
الشخصية األدبية، تبتعد عن الزمان 

واملكان الروائي .. 
ضرورية  املقدمة  هذه  كانت  رمبا 
للحديث عن جتربة كتابية مازالت تُصر 
زمن  ضمن  الشخصية  تَأْطِير  على 
دم،  من  شخصيات  َمعلومني،  ومكان 
متتلك  شخصيات  بيننا،  تعيش  وروح 
دعائم واقعية ُمؤثرة، لها من احِلكمة 
قت  حت، أو َعمَّ والتجربة مهما تََسطَّ
معرفة،  القارئ  نفس  في  تترك  أن 

وعبرة وابتسامة أو أسىً، ففي ِقصص 
القصصي   الذِّكْرَيَاِت«  »نََبَضاُت  كتاب 
لألديب والكاتب املصري محمد عاطف 
سالمة، التي متتاز بعدة ِسمات رمبا كان 
أبرزها اتخاذه أسماء شخصياته عناوين 
من  انطالقًا  شخصياته؛  لقصص 
مجموع األوصاف املتوفرة، وهذا يأخذنا 
نحو أهم سمة في بنائيته التي تتخذ 
بعًضا من السيرة الذاتية لشخصيات 
يُباِل  لم  شخصيات  اجملتمع،  قاع  من 
إليهم  يلتفت  ولم  إلجنازاتهم،  أحد 
تُعبر  التي  الشخصيات  تلك   ... أحد 
عن وحدات ُمنفصلة كأفراد وُمتصلة 
أن  ميكن  مناذج  تُشكل  ما  اجلموع؛  مع 
يكون القارئ قد التقى بها في أماكن 

أخرى غير املكان السردي.
ينتشلهم  الذين  شني  املُهمَّ فنجد 
وأبعاد  تطور  ويعرض  اإلبداعية  بأدواته 
شخصياتهم، سواء كانوا دراويش على 
باب اهلل، أو ماكرين أفاقني ُمحتالني، أو 
األرياف،  وبُسطاء من سكان  ساذجني 
من  أو  مصر،  ملدن  فقر  أحزمة  من  أو 
بعض  على  حصلت  شعبية  طبقات 
من نِسب التعليم، أومن املُعلمني في 
األرياف البعيدة، أو شيوًخا ُمستنيرين 
حيث  الشريف،  باألزهر  وعصريني  
املواقف،  من  العديد  سيدة  املُفارقات 
والتي يصبغها الكاتب محمد عاطف 
بروح فكاهية كوميدية، وهذه النقطة 
على  القدرة  متتلك  إضافية  سمة 
عن  يُعبر  اجتماعي  منط  إلى  نقلها 
اجتماعًيا  وعًيا  ويعكس  َطبقي،  واقع 

من املنظور الداخلي للشخصية.
»التكامل  الشخصية  تعنى  حيث 
عند  للسلوك  االجتماعي  النفسي 
الكائن اإلنساني، الذي تعبر عنه العادات 
واالجتاهات واآلراء« أي أن الشخصية هي 
مجموع العادات والتقاليد، التي تُعبر 
عن تصرفات وأفكار اجملتمع كشخصية 
كفرد،  الشخصية  وليس  َجمّعية، 
صفات  من  َمزيج  فالشخصيات 

وتعابير وثقافات ُمتصلة، حتمل صفات 
إيجابية إلى جانب صفاتها السلبية، 
حيث تتصف باجلَرأة أو اجلنب، اإلقدام أو 
َمرِّحة  شخصية  أو  االنهزامية،  الروح 
قادرة أن تخلق طقًسا مُميزًا من الفرح 
والسرور، إلى جانب شخصية صارمة 
التحفظ،  من  والكثير  الهيبة  تفرض 
والطموح  الرغبة  متتلك  وشخصيات 
القناعة،  إلى جانب شخصيات تلتزم 
لشخصيات تظهر ومن منطلق فهم 
عناصر املوضوعات التي يحاول األديب 
أو  للقارئ،  إيصالها  عاطف  محمد 
البد  كان  لها  الوصول  يحاول  التي 
وفهم  شخصياته،  بِنية  فهم  من 
َمجريات أفعالها وأقوالها، وهو أمر جلأ 
عن  حديثه  َمعِرض  في  الكاتب  إليه 
شخصيات اجملُتمع املصري، وال ينسى 
توجيه  أو  ِعبرة،  للُمَتلقي  يترك  أن 
وتركيبته  اجملتمع،  نحو  نقده  أسهم 
االجتماعية واأليديولوجية، في شكل 
سلسلة من املُتناقضات القائمة على 
القيم األخالقية من ناحية، والعالقات 
إذ  ثانية،  ناحية  من  املُِعيقات  مع 
سنجد شخصيات بسيطة ذات أبعاد 
ُمتناقضة تُعاني »البارانويا« أو »الُفصام« 
أدوار  ومُتارس  العظمة«  »جنون  أو 
شخصيات ليست لها، بل شخصيات 
»تكذب لتتجمل« حسب تعبير إحسان 
عبدالقدوس، وهو بهذا يقوم بتحديد 
التي  للهوية،  االستهالكي  النمط 
سيقدمها من منظوره الَسردي، الذي 
تشاركه فيه الشخصيات األخرى في 
اتصالها وانفصالها عنه، ضمن سنن 
خالل  من  فيه  املُتحكمة  واملنع  األمر 
القواعد احلياتية والطقوس اجملتمعية، 
األيديولوجية،  القيم  من  وغيرها 
تلك  إلى  الوصول  أجل  من  كله  ذلك 
ليتم  للشخصية،  البالغية  السمات 
الفكرية،  اجتاهاتها  وعرض  تعريفها 
والثقافية، واالجتماعية، والسياسية، 
التي تُشجع املتلقي ملتابعتها وإنشاء 

عالقة وطيدة مع الشخصية، ومتابعة 
حتوالتها السردية التي يُتقنها وبإبداع 
من  ميلك  مبا  عاطف  محمد  الكاتب 
رشيق  وقلم  وعميقة  دقيقة،  ذاكرة 
القصصي،  احلَدث  ُمجاراة  على  قادر 
فنان،  باحترافية  شخصياته  ورسم 
فشخصيات كتاب »نََبَضاُت الذِّكْرَيَاِت« 
بسيطة  التوجه  أحادية  األغلب  على 
ولدرجة  وهي  ما،  تعقيدات  تُعاني  ال 
لشخصيات  صورًا  تطرح  بساطتها 
ُمعقدة ُمحملة بأكثر من اجتاه، فنجد 
غرامية  أغنية  تُطربه  الذي  الشيخ، 
هنا، أو رجاًل بسيًطا لم يركب طائرة، 
ولم يرها إال في السماء، فنجده يقدم 
نفسه كميكانيكي طيران بارع، يقود 
ويحلق عبر فضاء من اخليال بطائرات 
عسكرية في فضاءات اهلل، أو عجالتيا 
يقضي ُجلَّ وقته مع صخب األطفال، 
وُمتطلباتهم كي يواصلوا تسليتهم 
بقيادة درجاتهم في دروب القرية، وتلك 
كل خبرته قبل أن يلتحق بعمٍل ما، ثم 
السابقة،  ِخبراته  عن  ينسج قصًصا 
الهبدلوجي،  موسوعة  إلى  فدخل 
الذي  الثالث،  الصديق  ألفها  التي 
يحظى بخفة ِظل ُمكثفة، أو مجتمع 
اختالف  على  وشخصياتهم  الطلبة 
وبيئاتهم،  وطبائعهم  سجاياهم 
أسرتها  داخل  ُمسيطرة  سيدات  أو 
صاحبة احلل، والعقد والكلمة األولى 

أي  وِضمن  مكان  كل  ففي  واألخيرة،  
مجتمع من مجتمعات الشرق ميكننا 
وسماع  الشخوص،  تلك  علي  العثور 
املُرتبطة،  والقصص  احلكايات  ذات 
عن  عبارة  هي  الشخصية  أن  مبعنى 
وحدة منفردة ومختلفة، أي ما يجعلها 
وهي  غيرها،  عن  خاصة  مميزات  حتمل 
وامليول  الدوافع  مبجموع  ُمرتبطة 
األدب  في  ومتتلك  السيكولوجية، 
ولهم  ُمتميزة،  قدرات  احلياة  في  كما 
أنفسهم  ومع  الناس،  صراعاتهم مع 
التي  الذاكرة  عبر  واملكان،  الزمن  ومع 
الكاتب  يُعلنها  التي  البوابة،  تُشكل 
إلى  للولوج  سالمة  عاطف  محمد 
عن  الِستارة  ترفع  والتي  مواضيعه، 
عبر  اجتماعي  جيوسياسي  واقع 
يجعل  واقعية،  شخصيات  استذكار 
من  أفكاره  لعرض  َمحموالت  منها 
الذاتية  السير  من  فترات  ِخالل سرده 
لشخصياته، التي جعل منها املساحة 
قام  والتي  القصيرة،  لقصصه  األكبر 
بسبكها في بناٍء دراماتيكي، يبدأ ثم 
االحترافية  شديدة  بحبكة  يتصاعد 
فتشد القارئ، وال يترك السطور حتى 
»الِفينال«  النهاية  إلى  ويصل  يطمئن 
في  وذلك  واملُقنع،  واملُرضي  املُشبع 
زمٍن غابت فيه الشخصية مبِحوريتها 
عن النصوص األدبية سواء في بنائية 

الرواية، أو عناصر القصة القصيرة.

عدنا  لو  الدخيل-  حسام  الشدادي/ 
سير  وتصفحنا  الوراء،  إلى  بالتاريخ 
الناجحني؛ لوجدنا أن لكل منهم قصة 
مليئة باملثابرة واإلصرار، ساهمت بصنع 
النجاح، والوصول بهم إلى رأس الهرم، 
وجعلوا اخملذولني واحملبطني، شرارة للبدء 

نحو شق طريقهم.
الغناء  اتخذت  موهبة  على  نتعرف 
مسارا  القصائد  وكتابة  واملوسيقا، 
هذا  من  واألهم  فني،  اسم  لصناعة 
يحبه،  شيئاً  يفعل  يزال  ال  إنه  كله، 

ويواصل كتابة النجاح. 

البدايات والتأثر بالفن العراقي

عن البدايات اجلميلة، يسرد الفنان سيرة 
أبلغ  منذر صويلح  الشاب  حياته: »أنا 
من العمر 27 ربيعاً، أنحدر من مدينة 
الشدادي بريف احلسكة اجلنوبي، مغٍن 
بدأت مسيرتي  وملحن،  أغاني  وكاتب 
في الغناء منذ املرحلة اإلعدادية، حيث 

القدمية  العراقية  األغاني  أغني  كنت 
لفنانني كبار، مثل الفنان ياس خضر، 
وغيرهم،  والبياتي  منصور،  وحميد 
كنت أرى في نفسي املوهبة، وبالوقت 
ذاته كنت أطمح ألكون مشروع فنان«. 
ويضيف منذر: »االنطالق احلقيقي بدأ 
عند  شبابية  سهرة  في  كنا  عندما 
أحد األصدقاء في الوقت، الذي صادفت 
في  العود  وعازفي  امللحنني  أحد  فيه 
املنطقة، فأعجبه أدائي حينها، وحثني 
تطوير  على  والعمل  االستمرار  على 
املقامات،  دراسة  خالل  من  نفسي، 
إنشاء  قررت  وبعدها  عليها،  والتدرب 
حساب شخصي على مواقع التواصل 
في  أغان  بنشر  وبدأت  االجتماعي، 

كانت  األغاني  هذه  ولكن  احلساب، 
أغاني عراقية، كنت أقدمها بطريقتي 

اخلاصة«.

صقل املوهبة في النقد البناء

ودوره  والنقد  الصعوبات  عن  أما 
فيضيف منذر: »ال يخلو األمر، من النقد 
في أي عمل، فالكل يتعرض للنقد سلبا 
وإيجابا، وهناك من يدفع باملرء لإلحباط، 
لكني لم التفت إلى كل ذلك، وجعلت 
االنتقادات هذه احلافز األكبر لالستمرار، 
التفكير  بدأت  املنطلق،  هذا  ومن 
اخلاص،  عملي  بإطالق  جدي،  بشكل 
»عسل  أغنية  هو  األول  العمل  وكان 
لون  ذات  غزلية  أغنية  وهي  صافي«، 
عراقي، من كلماتي وأحلاني، أطلقتها 
في منتصف شهر كانون األول الفائت، 
باآلالف،  مشاهدات  حققت  واألغنية 
حيث مت مشاركتها من قبل مجموعة 
املهتمة  اليوتيوب  قنوات  من  كبيرة 

بعض  في  املشاهدات  ووصلت  بالفن، 
القنوات الـ 40 ألف مشاهدة، وقنوات 
أكن  لم  الرقم،  هذا  تخطت  أخرى 
أتوقع هذا النجاح املبهر، الذي حققته 
األغنية، وكانت حافزاً لي ألطلق عمل 
آخر سيبصر النور خالل األيام القليلة 

القادمة«.
منذر  يحدثنا  املعوقات  يخص  فيما 
»أبرز  جميلة:  بصراحة  الصويلح 
الصعوبات، التي واجهتني، كانت على 
الصعيد املادي، فالكل يدرك حالياً ما 
ضائقة  من  السوري  الشعب  به  مير 
اجملتمع  هذا  من  كفرد  وأنا  اقتصادية، 
وكان  بلدي،  على  مير  مبا  أيضاً  تأثرت 
اإلنتاج  شركات  غياب  ظل  في  هذا 
في املنطقة، فقد أخذت على كاهلي 
األصدقاء  من  مجموعة  مع  بالتعاون 
الداعمني لي حتمل تكاليف هذا العمل، 

ومت إنتاجه على نفقتنا اخلاصة«. 

لكل مجتهد نصيب

في جانب آخر من احلديث عن طموحاته، 
يقول  الشاب  الفنان  له  يخطط  وما 
منذر: »احلب أقوى من احلروب والظروف 
الظروف  على  وسيتغلب  وسينتصر، 
واحملبة  للسالم،  أطمح  أنا  الصعبة، 
للجميع، ومن خالل فني وما سأقدمه، 
أرغب  نصيب،  مجتهد  لكل  طبعاً 
على  الفنانني  بني  اسم  لي  يكون  أن 
مستوى الوطن العربي، فمشوار األلف 
ميل يبدأ باخلطوة األولى، وأنا وضعت 
أسير على  أن  أمل  األولى على  قدمي 

طريق الفن«. 
وفي ختام حديثة يقول منذر صويلح: 
»الشكر لألصدقاء، الذين وقفوا بجانبي 
فلهم  األولى،  خطوتي  في  ودعموني 
تقدمي  خالل  من  علي  األول  الفضل 
الدعم لي، آمل للذين ميلكون موهبة 
وأن  طموحاتهم،  لتحقيق  السعي 
أحالمهم،  حتقيق  أجل  من  يكافحوا 
باملثابرة  بالتمني، بل  يأتي  فالنجاح ال 

والتحدي«.

أبناء  من  وجماهيري  شعبي  بحضور 
ناحية الشدادي، وأعضاء من املؤسسات 
أقام  االجتماعية،  والفعاليات  املدنية، 
حزب االحتاد الدميقراطي  اجتماعاً يوم 
الثالثاء 7 شباط اجلاري، مبناسبة اقتراب 
للمؤامرة  والعشرين  الرابعة  الذكرى 
الدولية على القائد عبد اهلل أوجالن. 

صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
عرض  تالها  الشهداء،  ألرواح  إجالالً 
القائد  بتقييمات  خاص  سنفزيون 
بخصوص املؤامرة الدولية، التي حيكت 
اجمللس  عضو  ألقى  ثم  ومن  ضده، 
رأفت  الدميقراطي  االحتاد  بحزب  العام 
املؤامرة  تناولت  محاضرة  الدرويش 

وتقييمات القائد.

وحتدث الدرويش عن بداية املؤامرة من 
قبل تركيا من خالل استهداف القائد 
أوجالن في سوريا، بعد حصولها على 
وإسرائيل،  أمريكا  من  أخضر  ضوء 
لتصفية  املتقدمة  باملراحل  للبدء 
الشرخ  وتعميق  الكردية  القضية 
وباكور  تركيا،  في  والترك  الكرد  بني 
كردستان، إلحداث نقاط توغل جديدة 
تسد«،  »فرق  مبدأ  وفق  املنطقة،  في 
لتستمر املؤامرة مع خروج القائد من 
األول  تشرين  من  التاسع  في  سوريا 
التهديدات  من  سلسلة  بعد   1998
التركية باجتياح سوريا، مروراً مبنعه من 

السياسي  اللجوء  حق  على  احلصول 
وإيطاليا  ورسيا،  اليونان،  من  كل  في 
والعديد من الدول األخرى، على الرغم 
من موافقة برملاناتها على منحه هذا 
الدول  تلك  الذي تكفلته قوانني  احلق، 
نفسها، لينتهي به األمر في العاصمة 
الكينية نيروبي  حيث مت اختطافه في 
متكنت  بعدما   ،1999 عام  شباط   15
الفرق اخلاصة للموساد اإلسرائيلي من 
تسليمه  ثم  ومن  واختطافه  تعقبه، 

إلى تركيا.

وأضاف الدرويش: »سبقت هذه األحداث 
سلسلة اتفاقات سياسية، وتوسعية 
واقتصادية، جرت بني القوى املشاركة 

)املوساد اإلسرائيلي، وأمريكا، وبريطانيا، 
القاسم  كان  واليونان(  وروسيا، 
املشترك األساسي فيها خطف القائد 
وأسره في سجن إميرالي، ولكن املهم 

هو معرفة ما الذي أخفته هذه املؤامرة 
تزال  وال  وظفتها  وكيف  طياتها  في 
الهيمنة  في  املتآمرة  القوى  توظفها 

على الشرق األوسط«.

مركز األخبارـ لم تقم حكومتا دمشق 
املتضررين  جتاه  مبسؤولياتها  وأنقرة 
الكرد من الهزة األرضية، التي ضربت 
تركيا وسوريا، ما يُظهر معاداةً للشعب 

الكردي.

وحدّثت هيئة الصحة في شمال وشرق 
سوريا حصيلة اإلصابات والضحايا في 
شمال وشرق سوريا، جراء الزلزال لتبلغ 

ست حاالت وفاة و57 جريحاً.

وأكّد الدكتور جوان مصطفى جاهزية 
الستقبال  الذاتية  اإلدارة  مشافي 
من  أكانت  سواء  اإلسعافية،  احلاالت 
أم  داخل مناطق شمال وشرق سوريا، 

خارجها.

تكتمت  دمشق  حكومة  أن  فيما 
على أعداد الضحايا واألماكن املدمرة، 

الذاتية،  اإلدارة  مناطق  في  كانت  إن 
تركيا،  قبل  من  احملتلة  املناطق  أو 
عدد  فيها  كان  التي  كجنديرسه، 
الضحايا واألماكن املدمرة كبيراً، ولم 
املساعدات  تقدمي  عن  حتى  تتحدث 

وإيصالها إلى املناطق املتضررة.

التركية  االحتالل  دولة  حذت  وأيضاً 
حذو حكومة دمشق، وبدت وكأنها غير 
مهتمة مبا جرى في املناطق الكردية في 
باكور كردستان، ولم تذكر اإلحصائيات 
اخلاصة باملناطق املتضررة، ولم ترسل 
فرق اإلنقاذ إليها، في سياسة واضحة 
ومعادية للشعب الكردي بشكل عام.

اليوم  من  األولى  الساعات  ومع  هذا 
الثاني على زلزال سوريا املدّمر، استمرت 
حصيلة الضحايا باالرتفاع بسبب وفاة 

مصابني لم تتمكن الفرق الطبية من 
من  املزيد  واكتشاف  حياتهم،  إنقاذ 
اجلثث، حيث وصلت احلصيلة األخيرة 
إلى فقدان 1597 منهم 806 في مناطق 
املناطق  في  و791  دمشق،  حكومة 
احملتلة، بينهم 120 شخصاً في مدينة 
األتارب وحدها، في ريف حلب الغربي، 
إضافة إلصابة نحو 2000 شخص على 
كامل،  بشكل  مباٍن  وسقطت  األقل، 
أو جزئي في 72 قرية وبلدة ومدينة في 

وسط وشمال غرب وغرب سوريا.

على  السورية  العائالت  مئات  وباتت 
اختالف املناطق ليلتها خارج منازلها 
ودور  خيام  وبعضها ضمن  العراء،  في 
وقوع  لتفادي  وحدائق  وصاالت  عبادة، 
املزيد  بوقوع  تتسبب  قد  أخرى  هزات 
اإلنقاذ  تزال فرق  بينما ال  من اخلسائر، 
مبساندة األهالي ضمن جهود ضعيفة 
ركام  حتت  تبقى  من  إنقاذ  مبحاولة 
السلطات  تباطؤ  ظل  وفي  املنازل، 
تقدمي  في  دمشق  وحكومة  احمللية 

العون واملساعدة.

زلزاال  أن  إلى  السوري،  املرصد  وأشار 
عنيفا ضرب منطقة شرق املتوسط، 

تبعه هزات ارتدادية

ضمن  كامل  بشكل  مباٍن  وسقطت 
منها  سورية،  غرب  شمال  مناطق 

الالذقية، وحماة، وحلب، ضمن مناطق 
وإعزاز،  والباب،  ومارع،  النظام،  نفوذ 
مصرين،  ومعرة  وسرمدا،  وجنديرس، 
وزردنا،  وعزمارين،  وحارم،  ودركوش، 
وسلقني، ورام حمدان، وامللند، والرمادية، 
وجسر الشغور، كما تسبب بأضرار في 

عموم مناطق شمال غرب سوريا.

حلقوق  السوري  املرصد  ويطالب 
بالتدخل  الدولية  اجلهات  اإلنسان، 
الفوري إلنقاذ املصابني، والوقوف على 
ضعف  ظل  في  اإلنسانية،  الكارثة 
يطالب  كما  السورية،  اإلنقاذ  فرق 
السلطات التركية باستقبال اجلرحى 
للمساعدة  تركية  طبية  فرق  وإدخال 

في عملية اإلنقاذ.

مركز األخبار -أبدى ائتالف دولة القانون، 
العراقي  الوزراء  رئيس  يتزعمه  الذي 
األسبق نوري املالكي حتفظات كبيرة 
على رئاسة محمد احللبوسي جمللس 
أي  أنه سيدعم  النواب، مشددا على 
حتقق  شريطة  به،  لإلطاحة  خطوة 

إجماع سني حول ذلك.
األنباء،  املستجد  املوقف  هذا  ويؤكد 
دور  عن  سابق  وقت  في  حتدثت  التي 
التي  الضغوط  تغذية  في  للمالكي 
يتعرض لها زعيم حتالف تقدم داخل 
البيت السني، والتي تدفع باجتاه إقالته 

من رئاسة البرملان
وقال القيادي في ائتالف دولة القانون 
رئيس  »تغيير  إن  احليدري،  كاظم 
احللبوسي  محمد  النواب  مجلس 
اجمللس،  رئاسة  في  لسلوكه  خاضع 
والذي عليه مالحظات كثيرة بعضها 

أثارها بالفعل املكون السني«.
تصريحات  في  احليدري  وأضاف 
صحافية أن »اإلطار التنسيقي يتعامل 
بحذر وال يريد التدخل؛ ألن املوضوع أوال 
وأخيرا داخل البيت السني، لكن اإلطار 
إذا  السني،  املكون  مطالب  سيدعم 
ما أفضت إلى أي قرارات موحدة باجتاه 
تغير احللبوسي، أو إعفائه، أو أي قرار 

آخر«.
ويتعرض احللبوسي في الفترة األخيرة 

لضغوط شديدة من قبل قوى سنية 
رئاسة  منافسة تطالب بتنحيه عن 
املنصب  باستغالل  متهمته  البرملان، 

خدمة ألجندته اخلاصة.
للحلبوسي  االنتقادات  هذه  وتأتي 
إلجراء  العراق،  فيه  يستعد  وقت  في 
التي  احملافظات،  مجالس  انتخابات 
االستحقاق  عن  أهمية  تقل  ال 
اجملالس  هذه  دور  بحكم  التشريعي، 
في التعيينات، وفي إقرار السياسات 

احمللية.
ويرى مراقبون، أن ائتالف دولة القانون 
الذي ال يخفي احترازاته على احللبوسي، 
وخاصة حتالفه مع التيار الصدري، ما زاد 
الضغط عليه ملساومته في عدد من 
امللفات، لكن من غير املرجح أن يصل 
األمر حد اإلطاحة به، ألن ذلك قد يقود 
الذي  الدولة،  إدارة  حتالف  تفكك  إلى 
يشكل املظلة السياسية للحكومة 

بقيادة محمد شياع السوداني.

األوروبي  املركز  ذكر   - األخبار  مركز 
صباح  الزالزل،  لرصد  املتوسطي 
الثالثاء في السابع من شباط، أن زلزاال 
قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، وقال 
املركز، إن الزلزال كان على عمق كيلوي 

متر فقط.
ويأتي الزلزال اجلديد بعد يوم من تعرض 
وسوريا،  وتركيا،  كردستان،  شمال 
لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة على 

مقياس “ريختر”.
عدد  فيه  ارتفع  وقت  في  ذلك  يأتي 
شمال  ضرب  الذي  الزلزال  ضحايا 
سوريا  وشمال  وتركيا،  كردستان، 
االثنني إلى أكثر من أربعة آالف و370 

حالة وفاة حتى اآلن.
ارتفع  وتركيا  كردستان،  باكور  ففي 

عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 2921 
شخصاً، واملصابني إلى 15 ألًفا و834، 
وفي سوريا ارتفع عدد ضحايا الزلزال، 
وإدلب،  حلب،  محافظات  ضرب  الذي 
إلى  وطرطوس،  وحماة  والالذقية، 

1451 واملصابني إلى 3531.
على  الزلزال  استحوذ  الصدد؛  في 
الزالزل  علماء  من  خاص  اهتمام 
عدّوه  إذ  العالم،  حول  واجليولوجيا 
اإلطالق،  على  الزالزل  أقوى  من  واحدا 
كما حذروا من وقوع تبعات محتملة.

وأكد خبراء، أن العالم شهد عديدا من 
الزالزل القوية خالل السنوات املاضية، 
مناطق  من  الزلزال  هذا  قرب  لكن 
التمركز السكاني، هو ما تسبب في 

وقوع عدد كبير من الضحايا. 

مركز األخبار -أعربت حكومة كتالونيا 
مع سكان  وتضامنها  تعاطفها  عن 
الزلزال  بعد  سوريا،  وشرق  شمال 
أشكال  لتقدمي  استعدادها  وأكدت 
الدعم كافة للمنطقة، من أجل دعم 
آثار هذه  لتجاوز  الذاتية  اإلدارة  جهود 

الكارثة.
الرئيس  بني  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
اخلارجية  العالقات  لدائرة  املشترك 
في اإلدارة الذاتية، بدران جيا كرد يوم 
اجلاري،  الشهر  من  السادس  االثنني 
في  اخلارجية  العالقات  مسؤولة  مع 
ميريكسل  الكتالونية  احلكومة 

سيريت، عبر تطبيق زوم.
املشترك  الرئيس  شكر  جانبه،  ومن 
جيا  بدران  اخلارجية  العالقات  لدائرة 
التضامن  على  كتالونيا  إقليم  كرد 
الزلزال،  والتعاطف مع ضحايا كارثة 
والدعم املستمر، وأكّد على استمرار 
هذه العالقات وتعزيز التعاون املشترك 

ملصلحة الشعبني.

روناهي/ الشدادي- بمناسبة اقتراب الذكرى الرابعة والعشرين للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجالن نظم حزب االتحاد الديمقراطي في 
 ألقى فيه محاضرة تعريفية ألبعاد المؤامرة الدولية. 

ً
الشدادي اجتماعا

ين للمؤامرة الدولية محاضرة بالشدادي في الذكرى الرابعة والعشر

حكومتا دمشق وأنقرة تتكتمان وال مساعدات إلى المناطق الكردية المتضررة

يطة تحقق اإلجماع السني المالكي  شر
مستعد لإلطاحة بالحلبوسي

زلزال جديد بقوة 5,6 يهز 
وسط تركيا

حكومة كتالونيا تؤكد 
دعمها لإلدارة الذاتية

َياِت« ْكَر ُمَقاَرَبٌة َنقدية وقراءة لشخصيات »َنَبَضاُت الذِّ
لألديب والشاعر المصري محمد عاطف سالمة

فنان شعبي ساٍع إلى النجاح بمهارة اللحن وعذوبة الصوت 
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الشهباء/ فريدة عمرـ أكَدت الرئيسة 
ملقاطعة  الذاتية  لإلدارة  املشتركة 
عن  حسني،  ملك  والشهباء  عفرين 
استعدادهم الستقبال املتضررين جراء 
املوجودة،  اإلمكانات  حسب  الزلزال 
السياسات،  وضع  أن  على  مشددة 
واملصالح جانبا، كما طالبت حكومة 
على  املفروض  احلصار  بفك  دمشق 

الشهباء.

يوم  فجر  ضرب  الذي  الزلزال،  وتسبب 
كردستان  باكور   ،7.4 بقوة  االثنني، 
ووسط  وشمال  كردستان(  )شمال 
سوريا، كما وطال مناطق شمال وشرق 
لبنان، وعمت ارتداداته منطقة الشرق 
واملصابني،  الضحايا  مئات  األوسط، 
وخلف دمارا كبيرا، مبا فيه أحياء الشيخ 
اإلدارة  من  وبنداء  حلب،  في  مقصود 
وعفرين،  الشهباء  ملقاطعة  الذاتية 
تتوجه قوافل األهالي من تلك األحياء 

صوب مقاطعة الشهباء.

صحيفتنا  التقت  السياق،  هذا  وفي 
لإلدارة  املشتركة  الرئيسة  »روناهي«، 
والشهباء،  عفرين  ملقاطعة  الذاتية 

ملك حسني، تَوَجهت ملك في مستهل 
في  الضحايا  لذوي  بالتعازي  حديثها 
ومتَنت  الزلزال،  من  املتضررة  املناطق 
تتكرر  وأاّل  للجرحى،  العاجل  الشفاء 

تلك الفواجع مرة أخرى.

اجلميع في وضع النفير العام

مجالسهم  بأن  ملك،  وأكَدت 
النفير  وضع  في  كلها  وكوميناتهم 
العام الستقبال العوائل املتضررة من 
أحياء الشيخ مقصود، وكافة املناطق: 
»إننا منر بكارثة إنسانية، لذلك نتوجه 
بالنداء لكل أهالينا في الشيخ مقصود، 
وكافة املناطق املتضررة، والتوجه إلى 
الشهباء، وبأننا جاهزون الستقبالهم 

والتعاون، باإلمكانات املتوفرة لدينا«.

فيما طالبت ملك، حكومة دمشق فك 
احلصار عن املنطقة، في ظل ما تتعرض 
تتعرض  ما  صعبة: »إن  من ظروف  له 
له مناطقنا، وكافة املناطق السورية، 
واألرواح التي فقدناه، فكلهم سوريون، 
لذلك يجب علينا أن نتعاون في هذه 
واملصالح  السياسات  نضع  وأن  احملن، 
جانبا، ولنضع الضمير اإلنساني أمام 
على  الشهباء  فمقاطعة  شيء،  كل 
مدار أعوام محاصرة من قبل حكومة 
بها ظروف  منر  التي  والظروف  دمشق، 

حرجة«.

األرواح عالقة على ضمير اإلنسانية

لإلدارة  املشتركة  الرئيسة  وناشدت 
والشهباء،  عفرين  ملقاطعة  الذاتية 
ملك حسني، في ختام حديثها، جميع 
املنظمات اإلنسانية التحرك العاجل، 
املنكوبة  املناطق  بعض  في  وخاصة 
احملتلة،  عفرين  في  جندريس  مثل 
اآلالف  »إَن  املتضررة:  األخرى  واملناطق 
من الضحايا واخلسائر، وعوائل كاملة 

صوراً  نرى  حلظة  وكل  حياتها،  فقدت 
التعبير  عن  اللسان  يعجز  ومشاهد 
عنها، فمنطقة جندريس في عفرين 
وعشرات  منكوبة،  بأكملها  احملتلة 
الضحايا مازالت عالقة حتت األنقاض 
اإلنسانية  ضمير  على  ومفقودة، 
بواجبها،  القيام  املعنية  واملنظمات 
وإرسال فرق اإلنقاذ واملساعدات لكافة 
واحدا  يدا  ونكون  املتضررة،  املناطق 

لتخطي هذه الكارثة«.

واجلدير ذكره، فقد أدلت اإلدارة الذاتية 
يوم  والشهباء،  عفرين  ملقاطعة 
الثالثاء السابع من شباط اجلاري، بياناً، 
بتجمع العشرات من أعضاء ومجالس 
املقاطعة، وذلك في مخيم سردم، نداء 
املناطق  كل  في  املتضررين  لألهالي 
املتضررة، وأحياء الشيخ مقصود، كما 
وأن اآلالف من األشخاص يتوجهون إلى 

املقاطعة منذ بدء الزلزال.       

السياسات  يهدد  كقائد،  وضعي 
الكردي،  الشعب  جتاه  للغرب  التقليدية 
هذا هو جوهر املوضوع، ولذلك رأت أوروبا 

تصفيتي متوافقة مع مصاحلها.

خط  على  وقعت  املؤامرة  أن  رؤية  ميكن 
احلرب بني الشرق والغرب، يرونني كنقطة 
السياسة  وتركيا،  األناضول  تضعف 
للغرب،  الثرثار  االبن  هي  التي  اليونانية، 
أراها فقط في موقف دون إجراء  أردت أن 
يسبب الضرر فقط، عندما رأوا أن عالقتي 
تردد،  النار بال  ألقوا بي في  ستضر بهم، 
ومع ذلك، فإن دورهم في املؤامرة النهائية 
لم  الصداقة،  يستخدم  غادر  تعاون  هو 
تخطط وتنفذ بنفسها، بل كانت بشكل 
أساسي متواطئة، من الواضح أنها كانت 
احلصول  التواطؤ،  هذا  خالل  من  تنتظر 
إيجة،  وبحر  التنازالت بشأن قبرص  على 
التي حدثت فيما  وقد أوضحت األحداث 

بعد هذه النقطة بوضوح شديد.

إسرائيل كانت الفاعل الرئيسي

لكلينتون  اخلاص  املمثل  وكشف 
أصدر  من  هو  كلينتون  أن  للصحافة 
ضيقة  مقاربة  ستكون  تسليمي،  قرار 
لتوضيح ذلك مبعاداة اإلرهاب، من الواضح 
أن إسرائيل وراء ذلك، يتعلق األمر بالوعود 
اليمينية  القوة  لتركيا  قطعتها  التي 
املتطرفة املؤيدة للحرب، رئيس الوزراء في 
زعيم  نتنياهو،  بنيامني  هو  الوقت  ذلك 
كتلة الليكود اليمينية، لعبت إسرائيل 
تركيا  املؤامرة إلبقاء  الدور األساسي في 
للشرق  االستراتيجي  امليزان  في  معها 
األوسط، ولكن ليس وحدها، ال أعتقد أن 
في  اليساريني  بالدميقراطيني  عالقة  له 
إسرائيل، وبنهج شيمون بيريز، ال ينبغي 
أن ننسى أن اغتيال إسحاق رابني مرتبط 

أيضاً بقوى ميينية متطرفة.

مت وضع أسس التنسيق في لندن

فيه  جتري  كانت  الذي  الوقت  في 
االستعدادات للمؤامرة، شل ابتزاز مونيكا، 
بيل كلينتون، وحدث أنه ال ميكن أن يرفض 
أي طلب للوبي اإلسرائيلي، مت اتخاذ العديد 
من القرارات الرئاسية منه من قبل زوجته 
تعاون  وهنا ظهر  مونيكا،  وابتزاز  هيالري 
مؤقت بني إستراتيجية إسرائيل واليونان 
في الشأن التركي، كلينتون ينسق هذا، 
وقد  لندن،  في  التنسيق  أسس  وضع  مت 
يسيطرون  سوف  بعزلي،  أنهم  حسبوا 
الكردستاني،  العمال  وحزب  الكرد  على 
هز مستواي في القيادة سياسات الغرب 
حقيقة  تعتمد  الكرد،  جتاه  التقليدية 

احلدث أيضاً على هذه احلقيقة.

متوافقة  تصفيتي  أوروبا  رأت  ولذلك 
التي  السياسات  كانت  مصاحلها،  مع 

ينفذونها ضد الكرد، تفشل بسببي.

الرأسمالية األوروبية، بقيت مرتبطة مع 
طبيعة سياستها جتاه الكرد على مدى 
مائتي عام املاضية، أساس هذه السياسة 
كانت من أجل إبقاء األتراك وإيران والعرب 
كأداة  الكرد  واستخدام  بها،  مرتبطة 
تهديد، أنا أصر على حل دائم للمشكلة 
الكردية، سواءً باحلرب أو بالسالم، لكنهم 
أرادوا إبقاء هذه املشكلة كأداة في متناول 
اليد دائماً، لم يكن من مصلحتهم نزع 
هذا السالح منهم، لقد اعتبروها أسوأ ما 
تبقى من سياسة االستغالل التقليدي 
وال يريدون أن يفقدوها، بالنسبة لهم، لم 
يكن الوقت مناسباً حلل املشكلة الكردية 

استراتيجياً.

الكردية  القضية  سيبقون  أنهم  وتبني 
مع  حساباتهم  يسوو  أن  إلى  بأيديهم 
املوقف  هذا  يشبه  وتركيا،  والعراق  إيران 
نهج بعض القوى في تركيا الذين يتركون 
مصاحلهم  أجل  من  حل  دون  املشكلة 
اخلاصة، نهجهم جتاه الكرد هو سياسة 
إذا  وحشي،  نهج  إنه  حتيا«،  وال  متوت  »ال 
لكانت  الدعم،  بعض  سيقدمون  كانوا 
على  للغاية  إيجابية  ظروف  ظهرت  قد 

األساس الصحيح.

حالياً  يظهرونه  الذي  النهج  مثالً، 
لكوسوفو ومقدونيا، إذا أظهروا التصميم 
للكرد أيضاً، لكانت املشكلة قد مت حلها 
ينطبق  نفسه  األمر  طويل،  وقت  منذ 
على إسرائيل والعرب، روسيا والشيشان، 
الطويل  املدى  على  املشاكل  استمرار 
عندما  ذلك،  ومع  مصلحتهم،  في  هو 
يتعلق األمر بأوروبا واملقربني منها، فإنهم 
ألن  ويحلونها،  وبقوة  بسرعة  يتصرفون 
وضعي لم يتناسب مع مصاحلهم، فقد 

تركوني خارجاً.

تأسيس اجملموعات املتحالفة مع أملانيا

حركة  على  القضاء  فإن  تسليمي،  في 
مع  واضحاً،  الهدف  كان  والقيادة  احلرية 
أرادوا إحياء العالقات مع  هذه التصفية، 
العمالء الكرد التي كانت مستمرة منذ 
خلق  سيتم  كان  أساس  على  سنوات، 
وإنشاء  ليبرالي  دميقراطي  كردي  قائد 
تنظيمات مختلفة وفقاً لكل دولة، أملانيا 
إنشاء  يعتبر  اجملال،  هذا  في  القائدة  هي 
مجموعات تركية وكردية وعربية وإيرانية 
مؤيدة ألملانيا سياسة قدمية في الشرق 
األوسط، نُفذت هذه السياسة منذ أنور 
ذئب  العراق  كرد  أصبح  فصاعداً،  باشا 
اتخاذ  مؤخراً  أرادوا  فقد  السياسة،  هذه 
تركيا، كونك  اجملال في  خطوات في هذا 
قوياً حتت رعاية القوى األجنبية حتول إلى 

وسيلة للعيش.

عدم تصفية حركة احلرية الكردية كانت 
ستفتح اجملال أمامهم للتركيز مرة أخرى 
على جهود التصفية والتقسيم، أو كانوا 
استغالل  سيحاولون  كما  سيتشتتون، 
ظروف السالم التي نشأت وزيادة جهودهم 
ملنع إنشاء مجتمع مدني حر حلركة احلرية 
تكون  أن  جدًا  املهم  من  لذلك،  الكردية، 
بالطريقة  املتخلفة  املنظمات  من  حذراً 
الطائفية السابقة، وحذراً من مؤسسات 
وعدم  الوهمية  املزيفة  املدني  اجملتمع 

إعطائها الفرصة خلداع الناس.

املقياس، كل حرب بعدها سالم

إن جهود عملية إمرالي لتمهيد الطريق 
في  السلمية  األخوة  ثقافة  إلحياء 
من  جدية  أكثر  وميزوبوتاميا  األناضول 
احلرب، لكن نتائجها ال تزال ثورية ومثمرة، 
االستخدام  على  يستند  الذي  السالم 
الرد  هو  سيكون  الثقافية،  لألصول  احلر 
والشرق  األناضول  نهضة  على  األصح 
جلمهورية  الثورية  والطبيعة  األوسط 
بعدها  »كل حرب  معيار  إطار  في  تركيا، 
سالم« ، فإن جهود السالم التي تصب في 
مصلحة الشعب مهمة جداً وذات معنى، 
واحلرب التي ال تفتح الطريق أمام السالم، 

تستخدمها قوى أخرى ضدهم.

نتائج احلسابات اخلاطئة بشأن السالم
إن البحث عن السالم، ومهما كان قليالً، 

فإن حتقيق السالم، ال تعني إضاعة الوقت 
والعمل الفارغ، احلرب التي ال متهد الطريق 
من  انتصروا  لو  حتى  حقيقي،  لسالم 
الناحية العسكرية، سيكونون فاشلون 
التقدير واحلسابات  إن سوء  النهاية،  في 
اخلاطئة بشأن السالم يجعل حتى أهم 
القادة  معنى،  بال  العسكرية  اإلجنازات 
املسؤولون أمام شعبهم وجنودهم، هم 
ما  بقدر  السالم  قضايا  يدرسون  الذين 
ويجدون  العسكرية،  القضايا  يدرسون 
ال  الذين  والقادة  القائد  حقيقية،  حلوالً 
ميكنهم  ال  بذلك،  القيام  يستطيعون 

إنقاذ أنفسهم من الفشل.

إن اندلعت حرب، فستكون مختلفة 
عن السابقة

إن الفوضى املزيفة التي ال تخدم اجملتمع 
وال تنمي األفراد، تقضي على السالم اجلدي 
والواعد، وتسد الطريق على املتعارض مع 
القوانني، وتسيطر على األسلوب املشروع 
للحياة واملعيشة للنظام، وإن أولئك الذين 
ال يتوافق فنهم وطريقة حياتهم مع هذا 
األمر، وأولئك الذين ال يتغيرون في الوقت 
من  شيء  يفهمون  ال  فهم  املناسب، 
السالم وال يريدون السالم، إنهم ال يعرفون 
ومشقاتها،  ومصاعبها  احلرب  آالم  حتى 
إلى  النظر  ، يجب  ذلك  الرغم من  وعلى 

جدية املرحلة.   

أم لم ينجح هذا األمر، فإن هذه  إن جنح 
التي  فاحلرب  األهمية،  غاية  في  املرحلة 
ستندلع بعد ذلك ستكون مختلفة عن 
السابقة، حيث تعود األزمة األكثر امتداداً 
على مر تاريخ اجلمهورية التركية، بسبب 
االعتراف  يتم  لم  فإن  املاضية،  احلرب 
احلقيقة  هذه  على  صحيحة  بطريقة 
وإن لم يتحقق سالم عادل، فلن تختفي 
هناك  ليست  أنه  وباعتبار  األزمة،  هذه 
رغبة بتشخيص سبب األزمة احلقيقية، 
الناجع  العالج  هناك  يكون  لن  عندها 
والصحيح، حيث كانت تركيا تعيش في 
األول من  العقد  في  الصراع  خضم هذا 
القرن احلادي والعشرين، فاألزمة، إما تزال 
من خالل حرب جديدة وضارية، أو من خالل 

سالم عادل ومشرف.

مرحلة إمرالي هي القفزة الثالثة

إن مرحلة إمرالي، هي بالنسبة للشعب 
الثالثة  املرحلة  لي،  وبالنسبة  الكردي 
في  الوالدة  األولى؛ هي  فاملرحلة  للقفزة، 
اجملتمع القروي للفالحني، والذي يتعارض 
في  الرسمي  احلديث  اجملتمع  مع  حتى 
القرن العشرين، أما املرحلة الثانية، تأتي 

مبعنى الوالدة، والطهارة بالعنف واحلرب.

ذهنية وإرادة احلرية للشعب الكردي

جديدتني  وتنشئة  والدة  املرحلة  تفرض 
على كل قوة، فمن الدولة إلى االقتصاد، 
ومن السياسة إلى القانون، ومن األخالق 
ويضطرب  يهتز  مجال  فكل  الفن،  إلى 
األزمة،  من  الرغم  على  حل  عن  ويبحث 
وتعني مرحلتي في إمرالي التمهيد لهذه 
احلقيقة، فمثلما كانت املرحلة السابقة 
واحلرب«،  »أنا  فهم  خالل  من  معنى  ذات 
معنى  لها  الراهنة  اجلديدة  املرحلة  فإن 
أيضاً من خالل فهم »أنا والسالم«، فهي 
من  أساسي  جزء  البنيوية  الناحية  من 
وجودي، وهي ذهنية وإرادة احلرية للشعب 
اللتان  واإلرادة  الذهنية  فهذه  الكردي، 

أصبحت لهما خبرة، فهي اآلن في مرحلة 
نفسها  احلرب  مرحلة  وتصيغ  السالم، 
لإلقطاعية  املناهضة  كـ«اجلمهورية 
ومناهضة للسلطة االنفرادية«، فيما تبني 
»اجلمهورية  كـ  نفسها  السالم  مرحلة 
تكن  لم  فإذا  والعلمانية«،  الدميقراطية 
النزعة االنفصالية والعنف مرغوبة ولم 
يكن هناك رغبة في التخلي عن النظام 
بالكامل، حينها، ال ينبغي تهميش الكرد، 
الذين عاشوا خالل مرحلة إقامة الدولة 
واإلنكار،  بالقوة  األتراك،  مع  والقومية 
وتفرض سياسة وقانون السالم أن يعيش 
حرة  بطريقة  الثقافي  وجودهم  الكرد 
اهتماماً  يولوا  أن  ويجب  لرغبتهم،  وفقاً 
له لالحتاد مع اجلمهورية، فاجلمهورية التي 
للشعب  احلرة  اإلرادة  إنكار  على  تعتمد 
أوليغارشية  جمهورية  هي  الكردي 
متفردة بالسلطة، وهذا األمر ما يفسح 

اجملال أمام حصول العنف. 

إما أن يُفسح اجملال أمام السالم أو 
سيتعمق العنف

أي  احلرة،  الوحدة  أمام  اجملال  إفساح  إن 
مبعنى  تأتي  الدميقراطي  التوافق  أن 
وباعتبار  والوحدة،  السالم  ضمن  احلياة 
اجلمهورية  بني  بعد  تنتهِ  لم  احلرب  أن 
بالسلطة  املتفردة  األوليغارشية 
األمر  هذا  فإن  الدميقراطية،  واجلمهورية 
لن يتحقق، لذلك، فإن مرحلة إمرالي من 
الناحية الرمزية هي مرحلة تاريخية، فإما 
أن متهد هذه املرحلة الطريق أمام السالم، 
أو إذا لم تنجح وظهرت سياسات اإلنكار 
واإلبادة للجمهورية األوليغارشية املتفردة 
من  حينها  ستؤدي  فإنها  بالسلطة، 
خالل العنف الشديد إلى تشكل مرحلة 
متعمقة، فهذه هي املرة األولى في تاريخ 
تركيا التي تظهر فيها هذه احلقيقة في 
أساس األزمة املتعمقة، وباعتبار أن البرملان 
واحلكومة ال يقّيمان القضية مباشرةً  في 
ويقومان  املسؤولية،  يتحمالن  وال  وقته، 
عدم  ويفرضان  القضايا  على  بالتستر 
إيجاد احلل، فكما هو ظاهر في الصحافة، 
فإن مصدر األزمة احلالية هو السياسة، 
مثل  عليّ  اإلعدام  قرار  تهز  فالسياسة، 
سيف داموكليس، وتظن بأنها بهذا األمر 
ستحقق النتيجة املرجوة، لكنها ترتكب 
يجعل من  التعامل،  فهذا  األكبر،  اخلطأ 
تركيا محكومة بنظام املرتزقة الفوضوي 
من  تركيا  على  يُفرض  الذي  والفاسد، 
اخلارج والداخل، وبسبب هذا األمر، تخسر 
الدوالرات،  تركيا كل عام وشهر مليارات 
من  شديدة  آالم  من  تعاني  أنها  كما 

الناحية املعنوية.

املمتدة خلمس  احلرب  أن حصيلة  فطاملا 
عشرة سنة؛ هو موت أربعني ألف شخص 
الدوالرات،  من  املليارات  مئات  وخسارة 
فاألمر الصائب حينها والذي ينبغي القيام 
الظروف  وفق  القضية  تقييم  هو  به، 
التاريخية واالجتماعية والدولية وتعريفها 

بالشكل الصحيح وإيجاد حل لها، وإن لم 
يتم القيام بذلك األمر، فإن األزمة ستشتد 

أكثر فأكثر.   

مرحلة احلرب األبدية

وبصفتي كـ شخص ومؤسسة القائد، 
أجد أنه من الضروري ملرحلتي في إمرالي 
تقييم القضية في هذا السياق، وباعتبار 
أن هذا األمر ال يتم عبر الذهنية النفعية 
والرخيصة، فإن أساليب اإلنكار واالفتراء 
الدولة  قوى  ِقبل  من  كانت  سواًء  واحملو، 
الكردية  الدوائر  ِقبل  من  أو  الرسمية 

العميلة، ستفرض مرحلة حرب أبدية.

ً كما لو أن املعركة ستندلع غدا

أتصرف  اللعبة،  أتورط في هذه  ولكي ال 
مبسؤولية وتفهم، حيث إن اإلبادة املادية 
مبعنى  ستأتي  إمرالي  في  واملعنوية 
للكرد  احلرة  اإلرادة  قوى  على  القضاء 
احلرية  معركة  حتقق  ولكي  واألتراك، 
نتيجة إيجابية من أجل شعوبنا، فيجب 
التكتيكية  االستعدادات  بكل  القيام 
واالستراتيجية ملعركة الدفاع عن النفس 
وهذا  غداً،  ستندلع  املعركة  أن  لو  كما 
األمر بحد ذاته الشرط األساسي لتحقيق 
النصر في هذه املرحلة، فاملعنى التاريخي 
إلمرالي بالنسبة للدولة واجملتمع وشعبنا 
وحزب العمال الكردستاني وبالنسبة لي 

هي على هذا النحو.

مسؤولية الواليات املتحدة األمريكية 
ومؤسسات االحتاد األوروبي

إن ملؤامرة 15 شباط معنى بحيث يجب 
تعريفها بالشكل الصحيح من ِقبل أوروبا 
واالتفاقية  األمريكية  املتحدة  والواليات 
اعتقالي  فإن   ، اإلنسان  حلقوق  األوروبية 
واحتجازي، الذي يتعارض مع اإلرادة احلرة 
مع  أيضاً  ويتعارض  الكردي  للشعب 
األوروبية  لالتفاقية  ومخالف  القانون 
حلقوق اإلنسان، يحمل املسؤولية للواليات 
االحتاد  وملؤسسات  األمريكية  املتحدة 
التركية  اجلمهورية  من  أكثر  األوروبي، 
والسياسية،  القانونية  الناحية  من 
الدفاعية  مرافعتي  في  أوضحت  وكما 
املؤسسات  هذه  فإن  موسع،  بشكل 
األوروبية  االتفاقية  انتهكت  والقوى 
حلقوق اإلنسان عبر الذهنية السياسية 
االستعمارية، ومهدوا الطريق أمام وضع 
من  فإن  لذلك،  للقانون،  منافي  كهذا 
فقط  النظر  ليس  األساسية  األولويات 
في انتهاك اجلمهورية التركية لالتفاقية 
ينبغي  ولكن  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية 
النظر أيضاً للمسؤوليات غير األخالقية 
وغير القانونية املتعارضة مع اإلرادة احلرة 

للشعب الكردي في محاكمتي.

من مرافعة القائد عبداهلل أوجالن

على  املشددة  العزلة  استمرار  وسط 
القائد عبد اهلل أوجالن، تدخل املؤامرة 
اخلامس  عامها  طالته،  التي  الدولية، 
والعشرين، والتي تتجدد كل عام بطرق 
وأساليب مختلفة، في محاولة إلبادة 
الشعب الكردي، والقضاء على الفكر 

الدميقراطي احلر.

فمع انتشار فكر وفلسفة القائد األممي 
عبد اهلل أوجالن، في عموم تركيا، وفي 
الشرق  وفي  األربعة،  كردستان  أجزاء 
األوسط والكثير من دول العالم، عملت 
دولة االحتالل التركي جاهدة؛ للقضاء 
على هذا الفكر احلر، والدميقراطي، الذي 
املضطهدة  الشعوب  لتحرير  يهدف 
كي  مخططاتها  فوسعت  كافة، 
القائد  على  الدولية  املؤامرة  تستمر 
حد  على  الكردي  والشعب  أوجالن 
الدول  من  العديد  مبشاركة  سواء، 
الواليات  رأسها  وعلى  الرأسمالية 

املتحدة األمريكية.  

أوجالن،  القائد  على  الدولية  املؤامرة 
بدأت في التاسع من تشرين األول لعام 
مالحقته  حملة  بعدها  لتبدأ   ،1998
في العديد من الدول األوربية، وتنتهي 
في العاصمة الكينية نيروبي، باعتقال 
اخلامس  في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 

عشر من شباط لعام 1999م. 

مستمرة  الدولية  املؤامرة  اآلن  وحتى 
وعلى  أوجالن،  عبداهلل  القائد  على 
مختلفة  بأساليب  الكردي،  الشعب 
فكر  من  النيل  تستهدف  ودنيئة 
الذي  الدميقراطية،  األمة  وفلسفة 

يدافع بهما عن الشعوب املضطهدة، 
القوى  والتشاركية،  باألخوة  وينادي 
الدولية تسعى  املؤامرة  املشاركة في 
دائماً لتحقيق مصاحلها على حساب 
الشعوب احلرة، عبر هجماتها، وغزواتها، 
وحروبها اخلاصة؛ للنيل من إرادة شعوب 
حرية  وجه  في  والوقوف  املنطقة، 
الشعوب وتطلعاتها، املؤامرة الدولية، 
التي طالت القائد عبد اهلل أوجالن في 
لعام 1998،  األول  تشرين  من  التاسع 
املنطقة  شعوب  بأن  واثقون  نحن 
حتقيق  في  املؤامرة  تلك  ستفشل 
أهدافها، ألن الشعب الكردي وشعوب 
أجل  من  وتوحدت  تكاتفت،  املنطقة 

السير في طريق املقاومة واحلرية.

عبد  العظيم  القائد  وفلسفة  وفكر 
املتآمرين،  خطة  أحبطتا  أوجالن  اهلل 
حيث بات سجن إميرالي مدرسة لنشر 
الفكر احلر الدميقراطي، وحلول املنطقة 
أوجالن  القائد  حرية  عبر  متر  كلها 

اجلسدية.

هدف املؤامرة الدولية إبادة الشعب 
الكردي

وحول هذا املوضوع، وتزامنا مع حلول 
للمؤامرة  والعشرين  الرابعة  الذكرى 
الدولية في اخلامس عشر من شباط، 
العام  حتدث لصحيفتنا عضو اجمللس 
كوباني  في  الدميقراطي  االحتاد  حلزب 
صالح نوح، فقال: إن »الهدف من املؤامرة 
إبادة  القائد أوجالن، كان  الدولية على 
الوجود الكردي والقضاء على أي فكر 
حر يهدف للدفاع عن حقوق الشعب 

الكردي«.

وتابع نوح: أن »فكر وفلسفة القائد عبد 
لنشر  تهدف  دوما  كانا  أوجالن،  اهلل 
الفكر احلر الدميقراطي، وتدعو للسالم 
العالم،  أرجاء  وكل  املنطقة،  في 
وتطالب بحقوق الشعوب املضطهدة، 
الكردي،  الشعب  حق  رأسها  وعلى 
الذي حرم من ممارسة أبسط حقوقه 
مر  على  وكرامة،  بحرية  العيش  في 
احلاكمة  األنظمة  يد  على  العصور 
املستبدة، وعندما انتشر فكر وفلسفة 
القائد أوجالن، في كل مكان، أراد أعداء 
دولة  رأسهم  وعلى  الكردي،  الشعب 
الفكر؛  هذا  التركي، محاربة  االحتالل 
ألنه الطريق األسلم حلصول الشعب 
على  املضطهدة  والشعوب  الكردي، 

حقوقها«.

األساسي  الهدف  »كان  نوح:  وأوضح 
القضاء  هو  الدولية  املؤامرة  تلك  من 
من  ومكاسبه  الكردي،  الشعب  على 
خالل اعتقال القائد عبد اهلل أوجالن، 
بالفشل  باءت  مخططاتهم  لكن 

الذريع، نتيجة املواقف الثابتة لشعوب 
املنطقة التي اتخذت من فكر وفلسفة 
القائد أوجالن، ملواصلة النضال، وحتقيق 
احلرية واملزيد من املكاسب، عبر تطبيق 
يحقق  الذي  الدميقراطية،  األمة  مبدأ 
والسالم  احلرية  املنطقة،  لشعوب 

واألمان للشعوب املظلومة«.

 
على املنظمات احلقوقية القيام 

مبسؤولياتها الكاملة

وأكد نوح أنه »التزال خيوط تلك املؤامرة 
اخملتلفة  بالطرق  مستمرة،  الدولية 
أبشع  ميارس  التركي  واحملتل  كافة، 
أنواع العزلة والتجريد على القائد عبد 
الكثير  فرض  خالل  من  أوجالن،  اهلل 
في  زنزانته  داخل  عليه  العقوبات  من 
املعايير  تركيا  تخرق  وبذلك  إمرالي، 

الدولية  واألعراف  واملواثيق  والبنود 
واألممية، وعلى الرغم من ذلك لم تصل 
إلى حتقيق أهدافها، التي كانت تسعى 
مرة  كل  في  واصطدمت  لتحقيقها، 
القائد  من  وإصرار  ونضال  مبقاومة 
من  اتخذت  التي  والشعوب،  أوجالن، 
فكره، طريقا للحصول على حقوقها 

كاملًة«. 

»حرية  حديثه:  نوح  صالح  واختتم   
القائد عبد اهلل أوجالن مطلب شعبي 
من  املاليني  بها  تطالب  وجماهيري، 
محق،  مطلب  وهو  املنطقة،  شعوب 
ألن القائد أوجالن أفنى جل حياته في 
يتطلب  لذا  املظلومني،  نصرة  سبيل 
حقوق  ومنظمات  أجمع،  العالم  من 
التعذيب  مناهضة  وجلنة  اإلنسان، 
األوروبية، الضغط على دولة االحتالل 
العزلة  برفع  ومطالبتها  التركية، 

وإطالق سراح القائد أوجالن«. 

كوباني/ سالفا أحمد -أكد عضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي في كوباني صالح نوح، أن حرية القائد عبد الله أوجالن، مطلب شعبي 
وجماهيري، وأشار، أن شعوب المنطقة سلكوا طريق النضال والمقاومة عبر االعتماد على فكر وفلسفة القائد أوجالن، التي أفشلت المؤامرات، 

التي حكيت ضد الشعب الكردي منذ مئات السنين. 

ية القائد أوجالن الجسدية مطلب شعبي وجماهيريعبد هللا أوجالن: أوروبا رأت تصفيتي متوافقة مع مصالحها صالح نوح: حر

ملك حسين: على حكومة دمشق فك الحصار على الشهباء لمساندة 
ين أهلنا المتضرر
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أحمد بيرهات

 )الرئيس املشترك ملنتدى حلب الثقافي(

لم تتوقف محاوالت القائد أوجالن احلثيثة 
العزلة  من  وتبعاتها  املؤامرة  إلفشال 

والتجريد من خالل:

استيعاب ما حدث )املؤامرة( بشكل جيد 
الذهنية،  الثورة  في  التعمق  خالل  من 
وتأثيرات  شوائب  من  الفكر  وتنظيف 
املُشّيدة  واالشتراكية  الرأسمالية 
لذلك  بديل  وإيجاد  الثقافية،  واملوروثات 

باملبادرات، التي طرحها القائد أوجالن.

بدايًة  »يجب  القائلة:  حكمته  وأولها 
إفشال هذه املؤامرة« كما مر معنا. وبدءًا 
باخلطوات التي بدا عليها احلكمة الرصينة 

واملنطق السليم وهي:

أوالً: عمل على تهدئة األجواء املشحونة 
آنذاك عبر نداءات سلمية.

 1999-8-2 في  تاريخياً  نداء  وّجه  ثانياً: 
بسحب الكريال من باكور كردستان إلى 
باشور كردستان لوضع األسس السليمة 

للطروحات السلمية.

بحفظ  اخلطوتان  هاتان  ساهمت  ثالثاً: 
بدعوته  واالنهيار  التشتت  من  احلركة 
وبحث  للحركة  شامل  مؤمتر  لعقد 

حيثيات هذه املؤامرة، وكيفية جتاوزها.

رابعاً: طرح فكرة بناء خط واجملال ثم امليدان 
الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  الثالث 
وتُوجت بنظرية العصرانية الدميقراطية.

إيصال  الضروري  من  أن  رأى  خامساً: 
شعوبنا نحو حتقيق املشروع السياسي-

جنسوياً  )املتحرر  -اإليكولوجي  األخالقي 
عبر طرحه اخلالق بفلسفة احلياة الندية 
ورفاقه،  أوجالن  للقائد  التشاركية( 
الذاتية  اإلدارات  ترسيخ  نحو  وأصدقائه 

الدميقراطية.

سادساً: دعا إلى تشكيل رؤية سياسية 
مؤمتر  عقد  )عبر  جامعة  كردستانية 
وطني كردستاني تشارك فيها كل القوى 
السياسية واملنظمات والفعاليات املدنية، 

واملثقفني والوجهاء( جتاه قضايانا امللحة، 
وتكون خريطة طريق واضحة ذات مرجعية 
يستند عليها الكرد عامًة، وللقائد أوجالن 
جتربة كتابة خريطة طريق عام 2009 حلل 
القضية الكردية وقضايا املنطقة عموماً 
عبر التواصل مع الشعوب، ومشاركتهم 
الدعم  وتأكيد  مآسيهم  في  لبعضهم 

في مصاحلهم وحياتهم املشتركة.

ما قام به القائد أوجالن إلفشال املؤامرة، 
حادثة  من  استنتجها  التي  والدروس 

االختطاف واألسر:

أول ما فكر فيه القائد أوجالن هو إفشال 
املؤامرة، التي استهدفته وألجل ذلك قام 
عملية  وخطوات  مببادرات  اوجالن  القائد 
ورؤى تؤسس ملرحلة جديدة، وتساهم في 
مرحلتها األولى في إفشال هذه املؤامرة 

كأولوية ومن أهمها:

الكوني،  للتاريخ  شاملة  مراجعة  إجراء 
حركات  لتاريخ  جديدة  وقراءة  والعاملي، 
وجتربة  املتعددة  وجتاربها  العاملية  التحرر 
خاص،  بشكل  كردستان  حرية  حركة 
بعمق،  الذاتي  والنقد  النقد  وإجراء 
باسم  جديدة  براديغما  ذلك  وفق  وأبدع 
مانيفستو احلضارة الدميقراطية مبجلداته 
النظري  اإلطار  شكلت  والتي  اخلمسة، 
إلعادة  الدميقراطية  العصرانية  لنظرية 
التاريخ ملساره الطبيعي وتوقف في وجه 
كل اخملططات، التي كانت ضمن أجندات 

القوى التي استهدفته وتطبيقه الحقاً 
بعد اخلطف واآلسر.

جتاوز  أوجالن  القائد  أن  يعني  وهذا 
البراديغما  وبنى  اإليديولوجيا، 
كاستراتيجية جدلية-كونية وباحث جدير 

عن احلقيقة حيث قال:

ماركس  أن  على  وتعرفت  »كشفت  لقد 
بتحليله  ولينني  للرأسمالية،  بتحليله 
للدولة، والثورة، خدموا الرأسمالية أكثر 
من كونها مضادة، بالرغم من أنهم لم 

يقصدوا ذلك«

احلداثة  نظام  على  التعرف  ثم  ومن 
وأنواعها،  أشكالها  وبكل  الرأسمالية، 
كدين  القوية  الدولة  اختراع  كتجاوزه 
في  طقوسها  ميارسون  للرأسمالية 

أصقاع العالم بكل انسيابية،

 يستمر بالتأكيد:
من  ينبع  ال  الرأسمالية  احلداثة  سر  »إن 
على  قدرتها  من  بل  سالحها،  أو  مالها 
الشعوب  »وأحالم  اليوتوبيات  كل  خنق 
أوجالن  القائد  كرمية. ويستمر  حياة  في 

بالتأكيد والقول:

واجملتمع  الفرد،  حتليل  ضرورة  »كشفت 
الرأسمالية« وضرورة  قوى  من  للتخلص 
املصطلحات  علم  تعريف  على  التركيز 
لعلم  كمقدمة  لها  النظرية  واألطر 
االجتماع املعاصر، وإسقاطها على احلالة 
ركز  التي  واملصطلحات،  السياسية، 
عليها القائد أوجالن في مجلده اخلامس 
الثقافة-املدنية-السلطة-اإلدارة- وهي: 
السياسة-األخالق-القانون-الدميقراطية-

االقتصاد-الصهر-اإلبادة.

ولتوكيد هذه الفكرة نذكّر قُراءنا الكرام:

جنوب  باستقالل  يعترف  لم  العالم  أن 
املؤمتر  حول  التفوا  أن  بعد  إال  أفريقيا 
الوطني اإلفريقي، وكذلك الفلسطينيون 
منظمة  سقف  حتت  اجتمعوا  أن  بعد 

التحرير الفلسطينية.

تصريحاته  في  أوجالن  القائد  أكد  لقد 
املشترك  املصير  إميرالي على  وكتبه من 

إبراز  عبر  املنطقة  ولشعوب  للكرد، 
املفاهيم الدميقراطية )املساواة، والعدالة، 
الذاتية  اإلدارات  منوذج  واحلرية( عبر طرح 
اآلن  عليه  يُعمل  ما  وهذا  الدميقراطية، 
بشكل فعلي عبر مشروع MSD )مسد( 
ثالوث  عبر  تركيا،  في سوريا، وHDP في 

ذي أسس سلمية وهي:

 الواقعية الثورية، والصبر االستراتيجي، 
واملقاومة بأشكالها كلها، والتي تشكل 
الكرد  يعادي  من  لكل  الرادع  السالح 

وشعوب املنطقة، وحركتهم التحررية.

فدول احلداثة الرأسمالية الكبرى )أمريكا 
أوصلوا  – أملانيا( من  – فرنسا  – إنكلترا 
والقضية  األوسط  الشرق  منطقة 
إليه من فوضى،  ما وصلت  إلى  الكردية 
دعم  عبر  العصر  مواكبة  عن  والتخلف 
ووضع  املتعاقبة،  التركية  احلكومات 

أنظمة في املنطقة متثل مصاحلهم.

املستحدث  بشكلها  املؤامرة  استمرار 
القائد  على  والتجريد  العزلة،  بفرض 
أوجالن، وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن هذا 
في  املآسي  عن  املسؤول  هو  الشخص 
وخديعة  مكيدة  هذه  واملنطقة،  تركيا 
أحد،  على  تنضوي  تعد  لم  كبيرة، 
مارستها  التي  واحملو،  اإلنكار  فسياسة 
احلداثة  من  بدعم  البيضاء  التركياتية 
الرأسمالية منذ انتفاضة الشيخ سعيد 
عام1925 حتى 1940كمرحلة أولى، وهي 
مستمرة حتى اآلن بصيغ وأشكال أخرى، 
احلال،  هذه  إلى  تركيا  أوصلت  من  هي 

التي باتت رمز نظام أنقرة احلالي.

لقد بات الطاغية أردوغان يتوسل للدول، 
وإنقاذ  إلنقاذه  املؤثرة  والشخصيات 
امليكافيلية  التوتاليتارية  حكومته 
املمارسة  السياسات  عواقب  من 
التركية  اجلمهورية  أُسست  أن  منذ 
عام1923 وحتى اآلن، أي عدم السير نحو 
الدميقراطية، واالنفتاح على حل القضية 
حرية  حركة  مع  التواصل  عبر  الكردية 
كردستان والقائد أوجالن، وهذا هو طوق 

النجاة لكل تركيا.

أمل محمد

في بالدٍ يرفض املوت التخلي عنها، انتثرت 
بُترت األماني قبل والدتها، وشاء  األحالم، 
القدر، أن يستوطنها الهلع واخلوف، بالد 
املوت أوطاني، لم يلتأم جرحها، الذي ينزف 
منذ أكثر من عشر سنوات، بعد وال تزال 
الغض،  جسدها  على  واضحة  الندبات 

الذي يتلقى الصفعات من جهات عدة.

أمام وجع من شكل  بالدي   اليوم كانت 
آخر، زالزل عنيف، إن لم يكن األعنف في 
من  مئات  الضحايا  وكانت  البالد،  تاريخ 
ورمبا  اجلرحى،  من  وأضعافهم  القتلى، 
العالقني حتت األنقاض،  ما يفوقهم من 
وأنني العالقني حتت األنقاض يخفت شيئاً 
مرور  مع  يقل  بالنجاة  وأملهم  فشيئاً، 

الوقت.

 صرخات ومناجاة، واملوت يتربص بنا من 
ترفض احلياة،  كل جانب، نعيش في بالدٍ 
بالرصاص،  املوت؛  هامش  على  وتعيش 
واجلوع،  البرد  من  املوت  إلى  واالنفجارات 
أعلنته  الذي  الطبيعة،  غضب  ويليها 
بناء  أرحل من بالدكم«، لكل  »لن  بصدق، 
انهار قصة، ولكل جسد عالق في ركامها 
حكاية  ألف  ينتظر؛  ناٍج  ولكل  وجع، 
وحكاية، ال تزال الرواية في بدايتها، وهناك 
الكثير من األحداث والفصول التي جتبرنا 
على الوقوف ملعرفة النهاية، هل ستشرق 
الظالم  إن  أم  جديد؟  من  احلياة  شمس 

سيبقى رفيق الرحلة!

عشر  بسبعة  الرابعة  جتاوزت  الساعة 
دقيقة... فجٍراً، وشتاء ببرده القارس، أعاد 
ثانية  خمسون  ضحاياه،  ليعانق  املوت 
حولت عدداً من األحياء إلى ركام، والنائمني 
وأطفال  ورجال،  أرواح وضحايا، نساء  إلى 

وشيوخ، أما العالقون حتت األنقاض فهم 
حكاية ثانية كل دقيقة متر عليهم كألف 
وأحياناً  اخلوف،  حاالت  تنتابهم  سنة، 
القليل من األمل... كل ثانية متر ليست في 
صاحلهم، وأسئلة تُدار في مخيلة كل فرد 
منهم، هل سأخرج من هنا حياً أم جثة 
هامدة؟ ضحايا سقطت، وأناس تشردت 
تعددت  بالدنا...  في  اعتدناها  لوحًة  في 

األسباب، واملوت واحد.

جديدة  نكبة  على  السكان  استيقظ 
تضاف لنكباتهم السابقة، فقد دُق ناقوس 
املوت مجدداً، دُمرت املنازل على ساكنيها 
وأصدق عبارة قد تصف املشهد« وكأنها 
سوريا«  في  املوت  والئم  من  جديد  طبق 
املعنى  من  اجملرد  الشعب  هذا  ليذوق 
احلقيقي للحياة نوعاً آخر من املوت، بعد 
وبرداً... زلزلت  وجوعاً،  وغرقاً،  حرقاً،  املوت 
الغارقني  األهالي  وباغتت  زلزالها،  األرض 

في أحالمهم... ولتؤكد بأن حتى األحالم، 
ال تليق بهم، أو أنها لم تخلق لهم.

بأن  لتخبرنا  الفاجعة  هذه  جاءت  هل 
آذان صاغية،  ونتكاتف؟  نعود إلنسانيتنا 
الذي  الدعاء،  من  والكثير  تترقب،  ووجوه 
لم يتوقف منذ اللحظات األولى للكارثة، 
توجهت األنظار صوب بالدنا من جديد، ولم 
تكن املرة األولى، لعلها النهاية وقد تكون 
بداية جديدة، ولعل العالم ينظر بجدية 
أكثر لم منر بها هنا، وتبدأ احلياة تبتسم 
لشعب ذاق املر باملر، ولم يكن له سبيل 
لطمات،  الفواجع  بعض  الصبر،  سوى 

خفية لنتأمل.

وخاصًة  املياه،  انقطاع  أزمة  لتفادي 
مدينة  في  الصيف  فصل  فترة  خالل 
قامشلو، بدأت مديرية املياه في اإلدارة 
احتياطي،  مائي  خزان  إنشاء  الذاتية 
دوالر  تزيد عن نصف مليون  وبتكلفة 
احتياطياً  اخلزان  هذا  ليكون  أمريكي، 
مياه  خزاني  حتوي  التي  احملطة،  ضمن 
اللذين يغذيان املدينة، وتبلغ سعة كل 

واحدة منها سعة اخلزان االحتياطي.

الهدف من املشروع

التقت  املشروع  هذا  وبخصوص 
صحيفتنا »روناهي« اإلداري مبديرية مياه 
قامشلو »واصل أسعد« حيث أشار في 
القيام  من  الهدف  إلى  حديثه  بداية 
أحياء  أغلب  »تعاني  املشروع:  بهذا 

مدينة قامشلو من مشكلة انقطاع 
املياه، ما يوجب القيام مبشاريع خدمية 
مع  التعاقد   َّ مت حيث  املشكلة،  حلل 
العامة  »سوليدات« واملديرية  منظمة 
للمياه في إقليم اجلزيرة، بإنشاء خزان 
في  3000م3  بسعة  املياه  لتجميع 
أكبر  من  تعد  التي  الهاللية،  محطة 
والتي  قامشلو،  في  املياه  محطات 
هذه  وتضم  بئراً،   51 حوالي  يغذيها 
على  حتتوي  املياه  لضخ  صالتني  اآلبار 

ومضخات،  وسكورة  وردادات  قساطل 
بسعة  خزانني  إلى  املياه  بضخ  تقوم 
هذه  ولكن  الواحد،  للخزان  3000م3 
أُنِشَئْت  اخلزانات أصبحت قدمية، فقد 
عمرها  لطول  ونظراً   ،1981 عام  منذ 
إلى  يؤدي  ما  للتصدعات؛  تعرضت 

تسريب املياه«.

واستكمل حديثه: »فبعد توقيع العقد 
مة واملديرية العامة للمياه في  مع املنظَّ
إقليم اجلزيرة، بدأ املشروع منذ ما يقارب 
عشرة أيام في محطة الهاللية، وال زال 
فمدة  اللحظة،  لهذه  مستمراً  احلفر 
هذه  خالل  يجب  أشهر  ثالثة  العقد 
الفترة دخول املشروع باخلدمة، بعدها 
سنقوم أيضاً بصيانة اخلزانات القدمية، 
ليكسب املدينة ضخ أكثر للمياه بدون 

انقطاع«.

تكلفة املشروع أكثر من نصف 
مليون دوالر

املشروع:  تكلفة  عن  أسعد  وكشف 
»بالنسبة لتكلفة املشروع تقدر بقيمة 
مبساعدة  أمريكي،  دوالر  ألف   600

منظمة سوليدات«.

قامشلو  مدينة  أيضاً: »تضم  وأوضح 
محطة  وهي  مياه،  محطات  ثالث 

محطة  بئراً،   52 يغذيها  الهاللية 
ومحطة  بئراً،   14 يغذيها  العويجة 
قامشلو  فمدينة  بئراً،   13 جقجق 
وغربي،  إلى قسمني شرقي  مة  مقسَّ
بحيث يتم في كل يوم عند الساعة 
املياه  عنفات  توصيل  ظهراً  الواحدة 
وضع  مت  حيث  القسمني،  من  لقسم 
مديرية  قبل  من  اآللية  لهذه  برنامج 
املياه، وال ميكن التالعب فيه إال في حال 

حدوث عطل«.

شعار »Jin jiyan azadî« هو الشعار 
في  الشعبية  لالنتفاضة  الرئيسي 
كردستان(  )شرق  كردستان  روجهال 
مختلف،  احلالي  الواقع  لكن  وإيران، 
وتعاني النساء من األزمة االقتصادية 
جميع  من  متييز  هناك  األيام،  هذه 
أو  احلكومة،  قبل  من  سواًء  اجلهات، 

األسرة، أو الرجل.

دوراً  املرأة  اليوم، تلعب  في مجتمعات 
نشطاً في األزمة االقتصادية، وتشهد 
روجهالت كردستان وإيران، على الرغم 
والظلم  اجلنسني،  بني  التمييز  من 
كبيرة  جهود  والثقافي،  القانوني 
األخيرة  لالحتجاجات  وكان  للنساء، 
واألزمات االقتصادية والسياسية تأثير 

كبير على الظروف املعيشية.

»الضغط االقتصادي يلقي ثقله 
علي«

مدينة  في  خياطة  قادري«  »شيدا 
مهاباد ولديها أربعة أطفال، تقول عن 
شهر  مر  »لقد  االقتصادية:  حالتها 
تقريباً منذ أن ازدهر عملي مرة أخرى، 
وأثناء االحتجاجات بسبب وفاة العديد 
من األشخاص في مهاباد، ألغى الناس 
جميع االحتفاالت واألعراس، وكان لهذه 
املناسبات تأثير مباشر على عملي، في 
الغالب أقوم بخياطة املالبس الكردية، 
من  األسعار  زيادة  من  الرغم  وعلى 

قبل النقابة، إال أنها ال توفر ما يكفي 
ملقومات احلياة«.

»خياطة  أن:  أوضحت  األسعار  وعن 
لباس كردي بسيط يكلف من 100 إلى 
150 ألف تومان، وإذا كان متقناً فيكلف 
اخلياطون  يعمل  ال  تومان،  ألف   500
باألجر نفسه، فهناك من يعمل على 
 700 بـ  بسيط  كردي  لباس  خياطة 
مليون تومان، وأحياناً يصل هذا املبلغ 
اجلينز  تومان خلياطة  ثالثة ماليني  إلى 
ال  الناس  معظم  لكن  أخرى،  وأعمال 
يستطيعون حتمل هذه املبالغ ويبحثون 
على  معقول،  بسعر  خياطني  عن 
الرغم من أنني أملك دخالً بسيطاً، إال 
أن الضغوط االقتصادية ال تزال تلقي 
بثقلها علي، وأمتنع عن شراء معدات 

إضافية«.

لبيع  متجراً  متتلك  محمدي«  »زهرة 
قبل  »حتى  تقول:  النسائية،  املالبس 
البضائع  أسعار  كانت  االحتجاجات 
في  كثيراً،  سوقنا  تراجع  وقد  ترتفع، 
األجنبية،  السلع  أبيع  كنت  البداية 
ولكن مع ارتفاع سعر الدوالر، لم أعد 
للمحل،  البضائع  شراء  من  أمتكن 
في  متوفرة  تعد  لم  البضائع  وهذه 
احملل  في  البضائع  ومعظم  السوق، 
هي إيرانية، وإذا كانت ذات نوعية جيدة 
البضائع  مثل  غالية  أسعارها  فإن 
األجنبية لكن جودة البضائع اإليرانية، 
ما زالت منخفضة، املالبس من احلاجات 
وال  مرتفعاً،  ليس  ودخلي  األساسية، 

معيشتي  نفقات  تغطية  ميكنني 
كما  يشترون  ال  الناس  عليه،  اعتمادا 
السابق، ويتجنبون شراء األشياء غير 

الضرورية بسبب ارتفاع أسعارها«.

االحتجاجات  أن  من  الرغم  على 
واألزمات االقتصادية قد أثرت على دخل 
ومعيشة العديد من النساء، إال أنهن 
ال ميلكن أي حق أو نصيب من جهدهن، 
ودخلهن، ويتم التمييز ضدهن بشكل 

منهجي اقتصادياً.

 وتتعرض النساء اللواتي حصلن على 
تعليم أقل إلى متييز أكبر في األسرة، 
يتلقينها  التي  الرواتب  دفع  ويتم 
مقابل العمل لرجال األسرة ويحرمون 
الوقت  ففي  العمالية،  حقوقهم  من 
بعمل  القيام  عليهن  يتعني  نفسه 
إلى  باإلضافة  املنزل  خارج  مجاني 

العمل في املنزل.

»مينا عباسي« عاملة موسمية تعمل 
بداية  منذ  زوجها  مع  حديقة  في 
الربيع، وحتى نهاية اخلريف. تقول عن 
أطفال  ثالثة  »لدي  املوسمي:  العمل 
في سن الدراسة، وهذا العام جلبتهم 
معي للعمل املوسمي، وقطف الثمار، 
وحصلت على راتب ثالثمائة وخمسني 
ما  اليوم. وأعطي كل  تومان في  ألف 
على  لزوجي ملساعدته  دخل  من  لدي 
تأمني احلاجات األساسية لألسرة، وعلى 
الرغم من عملي، فليس لدي نصيب من 
هذا الدخل لنفسي، وأحصل على نقود 

من زوجي لسد احتياجاتي الصغيرة«.

ظروف املعلمني ليست جيدة

تختلف ظروف احلياة بالنسبة للنساء 
اللواتي يعشن مبفردهن، حيث تسعى 
روجهالت  في  املتعلمات  النساء 

في  الغالب  في  العمل  إلى  كردستان 
املوظفني  رواتب  لكن  إدارية،  وظائف 
كثيراً  ترتفع  لم  املوظفات،  خاصة 
بالوظائف األخرى في األشهر  مقارنة 

القليلة املاضية.

»سيمني صالح زاده« تبلغ من العمر 52 
الوضع  عن  وهي معلمة. تقول  عاماً، 
حصلت  »لقد  للمعلمني:  الوظيفي 
على زيادتني في راتبي هذا العام، لكن 
على الرغم من األزمة االقتصادية، فإن 
موضحًة  باحتياجاتي«،  يفي  ال  راتبي 
التدريس،  في  اخلبرة  من  عاماً   29 أن 
اآلن  حتى  دخلها  صافي  يبلغ  ولم 
تومان،  املليون  ونصف  ماليني  عشرة 
وقد دفعتها الضغوط االقتصادية إلى 

التدريس في املدارس اخلاصة.

زاده« انفصلت مؤخراً  »شيرمني أحمد 
من  يبلغ  طفل  لديها  زوجها  عن 
»أينما  تقول:  سنوات،  ثالث  العمر 
مني  يطلبون  للعمل  للتقدم  ذهبت 
خبرة، اآلن أقوم بالتدريس في مدرسة 
الساعة،  في  تومان  وأكسب 60 ألف 
الطالب  يذهب  لم  االحتجاجات  أثناء 
إلى املدرسة، ولم يقم املدير بحساب 
راتبنا اليومي على الرغم من حضورنا 
إلى املدرسة، اآلن، إلى جانب التدريس، 
التجميل،  مستحضرات  أيضاً  أبيع 
باتت  احلالية  األوضاع  بسبب  ولكن 

القدرة الشرائية للنساء أقل«.

وكالة أنباء املرأة

ضخ  ضعف  من  قامشلو،  مدينة  في  المواطنين  لشكاوى   
ً

خضير-تلبية علي  قامشلو/ 
بإنشاء المشروع  المياه في قامشلو العمل  الماضية، بدأت مديرية  الفترة  المياه في 
في محطة المياه الواقعة بحي الهاللية قبل عشرة أيام، في مدة أقصاها ثالثة أشهر، 

بهدف الحد من نقص المياه.

كيف يمكن فهم المؤامرة الدولية على القائد أوجالن
األسباب والتحوالت التي تمخضت عنها -2

بالد الموت أوطاني

ية المياه في قامشلو تبدأ مشروع إنشاء خزان للمياه  مدير
بسعة 3000 م3

ين باألزمة االقتصادية مهاباد... النساء أكثر المتضرر

بعض الدول تسحب، وتغلق قنصلياتها في 
»هجمات  من  مخاوف  نتيجة  إسطنبول 
إرهابية«، السويد ترفض الشروط التركية 
املتعلقة  الناتو  حلف  إلى  لالنضمام 
لتركيا،  املطلوبني  من  قائمة  بتسليم 
املتطرفني  ألحد  الرخصة  منحت  السويد 
السويد،  ستعاقب  وتركيا  القرآن،  بإحراق 
النرويج منحت األذن لتظاهرة سيتم فيها 
النرويج  النرويج،  تركيا هددت  القرآن،  حرق 
سحبت رخصة التظاهرة وألغت الفعالية، 

ورضخت للتهديد واإلرادة التركية.

فيما سبق، عناوين ومانشيتات إخبارية في 
الصحافتني التركية والعربية، تتكرر كلما 
تكون  وتكاد  تركيا،  في  االنتخابات  اقتربت 
نسخة مكررة مع قليل جداً من التعديالت، 
التي ال تكاد تذكر، كأن يحاول أردوغان إنقاذ 
محمد  جسر  فوق  االنتحار  من  أحدهم 
الفاحت )مبحض الصدفة يتزامن مرور موكب 
برمي  اليائس  الشاب  محاولة  مع  أردوغان 
عائلة  بزيارة  أردوغان  يقوم  أن  أو  نفسه(، 
الرمضاني  االفطار  وجبة  ويتناول  فقيرة، 
البصرية  املشاهد  من  وغيرها  معهم، 
الفاقعة التي تسير في السياق االنتخابي 

نفسه ألردوغان.

قد يتساءل أحدهم، ملاذا ال تلجأ املعارضة 
بأسلحته  وحتاربه  نفسها،  للوسائل 
حتت  من  البساط  لتسحب  نفسها، 
هذه  تتبنى  ببساطة  هكذا  قدميه؟؟ 
عليه  تقلب  لكي  خطابه  نفس  املعارضة 

الطاولة!!

على  كانت  عندما  املعارضة  هذه  حقيقة 
سدة احلكم كانت أكثر خباثة من أردوغان، 
واملانشيتات  العناوين  في  استثمارا  وأكثر 
أكثر خباثة  أيضاً  اآلن  أعاله، وهي  املذكورة 
قدر  وحتاول  وخسة  وحشية  وأكثر  منه، 
واالستثمار  األوراق،  هذه  استعادة  اإلمكان 
قادرة  غير  لكنها  أردوغان،  من  أكثر  فيها 
لسبب  اآلن؛  األوراق  هذه  استعادة  على 
بسيط هو أن الدول ذات الدور الوظيفي في 
أن  قررت  األوروبي،  واالحتاد  الناتو  منظومة 
متنح هذه الورقة االستثمارية ألردوغان منذ 
عقدين، ولم تزل تعتقد أن أردوغان )اجلهادي 
النظام  هذا  مصالح  يخدم  املتطرف(، 
)العلماني الدميقراطي( أكثر من املعارضة 
ولذلك  الدميقراطية(،  )العلمانية  التركية 
وتكون  التركية،  االنتخابات  اقتربت  كلما 
املعارضة قاب قوسني أو أدنى إلحلاق الهزمية 
بأردوغان، ويحتاج أردوغان لصوت الشريحة 
املتأرجحة املرجحة للكفة، يبدأ مسلسل 
على  يطغى  واالستفزاز  الكراهية  لغة 
الدور  ومينح  الغربي،  اإلعالمي  اخلطاب 
بسلسلة  تبدأ  التي  اليمينية،  لألحزاب 
مينح  ثم  استفزازية،  وفعاليات  نشاطات 
أردوغان الدور لنفسه ليكون )حامي حمى 
املسلمني( الذي لم يتعرض ألي خطر في أو 
دميومة  يؤمن  الذي  السياق،  إال في  انتهاك 
إللقاء  صاحبنا  ويخرج  أردوغان،  حكم 
مشاعر  يدغدغ  و  وهناك،  هنا  اخلطابات 
وغرائز الشريحة القطيعية التي ال تفهم 
من اللغات إال اللغة البصرية آنفة الذكر، 
وتصطف مع أردوغان، الذي بعد حني يعلن 
انتصاره في االنتخابات ويبدأ جردة احلساب 
لدفع فاتورة الشكر للتيار اليميني األوربي، 
في  للبقاء  يساعدوه  ومازال  كان  الذي 

احلكم.

هل سمع أحدٌ ما في كل تاريخ اجلمهورية 
التركية، أن قنصلية ما تعرضت لهجوم من 
قبل أي فصيل معارضة تركي؟؟ حتى تغلق 
علينا  يخرج  ثم  قنصليتاها،  الدول  هذه 
الوزير)األزعر( باملعنى احلرفي لهذه الكلمة 
من  مخزونه  كل  ليصب  صويلو  سليمان 

الدول؟؟ تلك  ضد  »خباثة« اللغة 
إن املؤكد من كل هذه التطورات، أن النظام 
األزمات،  تعميق  على  يعمل  مازال  العاملي، 
وما زال يعول على الدور الوظيفي ألردوغان 
مسمياتها،  مبختلف  اجلهادية  وللتيارات 
بالتحديات،  مليء  وصيف  ربيع  أمام  وإننا 
الهزمية  نحتاج فيهما لكل طاقاتنا إلحلاق 

بالفاشية.

السلطان

مصطفى بالي

آخر الكالم


