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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

الزراعية..  الكوبراتيفات 
بتحسين  مساهمة 
الواقع االقتصادي 
والمعيشي لألسر 

المستهدفة...7

مسؤولون: ُألفة الشعوب وتكاتفها 
حصنان منيعان ضد الفتن والقالقل

األرض ليست مفروشة بالزهور لكرة 
القدم النسائّية في العالم

إداريون: العزلة المشددة على 
القائد أوجالن تعارض مع القوانين 

الدولية وعدوان ممنهج...5

التي  أهالي شمال شرق سوريا شهداء مجزرة 12 آذار،  استذكر 
حدثت عام 2004 في ملعب )شهداء 12 آذار(، يوم األحد املاضي في 
الثاني عشر من آذار اجلاري، وأكَّدوا خالل االستذكار التفافهم حول 
َّامية إلى تفكيك وحدة  اإلدارة الذاتية، ضد القوى االستبدادية الر

ائفية بينهم... 5 صفوفهم، وخلق الفتنة والنَّعرات الطِّ

يبدو للكثيرين بأن العبات كرة القدم في القارة األوروبية واألمريكيتني 
وصلن إلى حقوقهن كافة، وهن متساويات مع الرجال في قضية 
األجور، وأنهن حاصالت على راحة نفسّية تامة في منتخباتهن، 
ألبسط  للوصول  ويناضلنَ  يكافحنَ  فهن  العكس،  على  ولكن 

حقوقهن في عالم الكرة.. معاناة سيدات منتخب كندا!.. 10

حرية القائد أوجالن الجسدية وتحرير المناطق المحتلة.. 

أمنيات نساء كركي لكي بقدوم عيد النوروز

هي أماٍن نشرتها ببراءة نساء كركي لكي التابعة ملقاطعة قامشلو، أن يعم األمن والسالم 
ملناطق شمال وشرق سوريا بحلول عيد النوروز، وأن تتحقق الوحدة الكردية وتتحرر املناطق 

احملتلة... 2

ية هي الحل بعد اثني عشر عاماً من األزمة.. الالمركز

اِء  بٌة بحنَّ جزيرٌة ُمخضَّ
اريِخ وبإثمِد  التَّ

الّطبيعِة...9
شيرين جمعة بعدسة: 

 2018 عام  في  املسرح  كومني  افُتتح 
شمال  شعوب  واقع  عن  للتعبير 
النصوص  عبر  وكردستان  سوريا  وشرق 
وتوجيه  توعية  إلى  باإلضافة  املسرحية، 
الشعب وتسليط الضوء على املشاكل 

اجملتمعية في املنطقة.

وعن التحضيرات واالستعدادات ملهرجان 
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  هركول  يكتا 
في  املسرحي  واخملرج  اإلداري  مع  لقاء 

كومني املسرح عدنان مصطفى. 
حيث قال مصطفى: »كومني املسرح في 
إقليم اجلزيرة يهتم بالفرق املسرحية، وهو 
ملتقى للفرق ويدعمهم في سبيل تقدمي 

اجملتمع  تخدم  التي  املسرحية  العروض 
تقدمي  في  الكردي  املسرح  وخصوصاً 

األعمال املسرحية الكردية«. 
وتابع: »ومن أعمال كومني املسرح مهرجان 
بدورته  سينطلق  الذي  هركول،  يكتا 
إحداث  املهرجان  من  والهدف  السادسة، 
العروض،  وتقدمي  اجملتمع  في  فنية  حالة 
واستفادة اخملرجني من بعضهم البعض، 
وتقدمي عروض فنية متنوعة خلدمة اجملتمع، 
واملسرح مبثابة املدرسة التي تعلم اجملتمع، 
فهو ينقد ويقدم مواضيع هامة في احلياة 

االجتماعية«.

اللجان املُشرفة

أما عن التحضيرات واالستعدادات يقول 
مصطفى: »شكّلنا اللجنة التحضيرية 
املسرح،  كومني  من  منبثقة  جلنة  وهي 
التي تدير شؤون املهرجان من أمور  وهي 
ما  فرقة  لكل  وتقدم  ولوجستية،  مادية 
يلزمهم من ديكور وأزياء، وتلك الفرق التي 
تقدم نفسها للمهرجان تخضع للجان 
مثل جلنة القراءة وجلنة املشاهدة فلجنة 
وتختار  واملواضيع  النصوص  تقرأ  القراءة 
أفضل النصوص، ومن ثم يبدأ عمل جلنة 
املشاهدة مبشاهدة العروض ومدى جناحها 

واإلخراج  واألداء  الفنية  احلالة  حيث  من 
وغير ذلك، ومن خالل املشاهدة يتم اختيار 
أفضل العروض للمهرجان ثم تبدأ اللجنة 
التحضيرية بتأمني ما يلزم لتلك الفرق من 

أمور لوجستية«.
وأردف: »جلنة املشاهدة تنبثق من اللجنة 
إدارة  من  مكونة  وهي  التحضيرية، 
الكومني وأساتذة وهم الذين كونوا جلنة 
املشاهدة واللجنة التحضيرية، والهدف 
من تشكيل جلنة القراءة واملشاهدة هو 
العروض  وأفضل  املواضيع  أفضل  اختيار 
الفنية، لكي يكون للمهرجان قيمة فنية، 
النصوص ومن ثم  القراءة تختار  فلجنة 
العروض  أفضل  املشاهدة  جلنة  تختار 

املسرحية من حيث اإلخراج واألداء«.

مهرجان ُمّيز

السادسة  الدورة  حتضيرات  بدأت 
للمهرجان باستقبال النصوص املسرحية 
للفرق التي ستشارك في املهرجان، والتي 
الثاني  كانون   15 لغاية  استقبالها  مت 
قبل  من  تقييمها  مت  ثم  ومن  املنصرم، 

جلنة القراءة.
أيام  العشرة  قرابة  املهرجان  ويستمر 
بحسب العروض املُقدمة، والتي مت املوافقة 

عليها وسُيقدم كل يوم عمل مسرحي، 
وسيبدأ  اختتام  حفل  هناك  وسيكون 
املهرجان في يوم افتتاحه، وسينتهي في 
يوم توزيع اجلوائز، أما بخصوص العروض 
عروض  فهي  املعرض،  قبل  تُقدم  التي 
اعتيادية روتينية، فقد جند في كل مركز 
وتقدم  نفسها  حتّضر  مسرحية  فرقة 
عرض مسرحي في مركزها، فهذا املهرجان 
مختلف يضم جميع الفرق املسرحية في 

شمال وشرق سوريا«.
ميتاز املهرجان بعروضه املميزة كل سنة، 
هناك  سيكون  السنة  هذه  مييزه  وما 
عدة محاضرات بعد كل عمل مسرحي 
اإلخراج،  عن  محاضرة  هناك  سيكون 
ومحاضرة عن النقد املسرحي، ومحاضرة 
والعاملي،  الكردي  املسرح  تاريخ  عن 

ومحاضرة عن املدارس املسرحية. 

املسرح ثورة

املسرحي  لروح  استذكاراً  املهرجان  يأتي 
هركول(  )يكتا  قهرمان  أردوغان  الكردي، 
آذار   27 في  فدائية  عملية  نفذ  الذي 
2004 والذي يصادف يوم املسرح العاملي، 
في  اجلابري  اهلل  سعد  بساحة  وذلك 
مدينة حلب بعد تقدميه عرضاً مسرحّياً؛ 

باملؤامرة الدولية ضد القائد عبد  تنديداً 
اهلل أوجالن، ورفضه لسياسات حكومة 

دمشق جتاه الكرد في روج آفا.
يقول عدنان مصطفى: »للمسرح أصناف 
فمثالً هناك املسرح الوطني أو القومي، 
وللمسرح دور بارز في تسليط الضوء على 
ثورات الشعوب فعندما تعرض مسرحية 
آالم  عن  يعّبر  فهو  قومية،  أو  وطنية 
الشعوب ونضالها وبذلك يكون للعمل 
أكبر،  ومعنوية  فنية  قيمة  املسرحي 
ويستطيع اجملتمع أن يعّبر عن تطلعاته 

من خالل املسرح أيضاً«.
واختتم اإلداري واخملرج املسرحي في كومني 
املسرح عدنان مصطفى حديثه بالقول: 
»كومني املسرح في شمال وشرق سوريا 
هركول  يكتا  مهرجان  من  االنتهاء  بعد 
السادس، سيبدأ في مشاريع جديدة منها 
مسابقة النصوص املسرحية لتشجيع 

الكّتاب على كتابة النص املسرحي«. 

السعودية  التشكيلية  الفنانة  تدخل 
باخلزف  تهتم  التي  القنيبط،  عواطف 
عرض  صالة  بفخر  عليه،  والرسم 
تشهد  حيث  الرياض،  في  ألعمالها 
التماثيل واملنحوتات اخلزفية عودة الفنون 
التشكيلية إلى اململكة بعد عقود من 

القيود الدينية.
يتضمن العرض وجوهاً من اخلزف، بعضها 
بعيون غائرة وبعضها اآلخر يضع نظارات، 
معروضة  سعوديات  لنساء  ومنحوتات 
لتعكس  وملونة  أحمر  قرميد  على 

الفساتني الصحراوية التقليدية.
وقالت عواطف القنيبط )60 عاماً(، التي 
الفنون  مجال  في  للنساء  طريقاً  تشق 
في مجتمع محافظ يهيمن عليه الذكور 
بالسعودية: “من كان يتخيل أن في يوم 
من األيام سيخرج هذا املعرض من القبو 

إلى قاعة العرض في الرياض”.
تلقت  التي  القنيبط،  عواطف  وقالت 
دراستها في الواليات املتحدة، إنها جلأت 
أسفل  بها  خاص  معرض  إنشاء  إلى 
حظر  بعد  والضيوف،  لألصدقاء  منزلها 

معرض عام سنة 2009.

منحوتات فريدة

وأصبحت منحوتاتها اآلن موضع ترحيب 
بدأ  إذ  بالرياض،  العرض  صاالت  أرقى  في 
زمالؤها الفنانون السعوديون اآلخرون في 
السنوات القليلة املاضية في االستمتاع 

أيضاً بحرياتهم اجلديدة.
تعرض بعض  القنيبط  تزال عواطف  وال 

األعمال التي تعود لفترة املنع، مبا في ذلك 
بسالسل  مخنوقة  تبدو  خزفية  وجوه 
آيات  عليه  منقوش  آخر  ووجه  معدنية 

قرآنية.
وقالت إن بالنسبة لها كانت هناك هزتان، 
من احلظر الكامل إلى االنفتاح الكامل، 
موضحًة أنها تنتمي إلى جيل مر بالكثير 
في  تأمل  أنها  وأضافت  التغييرات.  من 

احلصول على بعض التوازن.
وكاالت

قامشلو/ علوان العباس ـ يستعد كومين المسرح بالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة إلطالق مهرجان الشهيد يكتا هركول السادس 
للعروض المسرحية، والذي سينطلق في 27 آذار الجاري بمدينة قامشلو، لُيبرز دور المسرح في تسليط الضوء على ثورات ونضال الشعوب.  

كومين المسرح يستعد لمهرجان »يكتا هركول« السادس

يقاً للنساء في مجال اإلبداع بالسعودية فنانة خزف تشق طر
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مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 244 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم 
الشيخ محمد بن مصطاوي

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عدنان محمود محمد بطلب / بجرم 
تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 

في 2023/3/28 الساعة العاشرة، فعليك أن 
حتضر في الوقت املعني، وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3/ لعام 2023م

على السيد: أحمد عسكر بن خلف حلضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 

في متام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2023/3/29م للنظر في الدعوى 
املقامة من السيد: مصطفى األدريس بن 

حمش، بطلب: فسخ عقد بيع سيارة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة 
املدنية

رقم أساس الدعوى 314 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: أحمد علي 
حاجي- نيروز علي حاجي- فاطمة علي حاجي- 

اسعد علي حاجي- شاهني علي حاجي   

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
غازي علي بطلب / بجرم تثبيت بيع هو يوم 

االثنني الواقع في 2023/4/3 الساعة العاشرة، 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني، وإذا لم 
حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 

النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية ستجري 
بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة الغرفة 
املدنية 

رقم أساس الدعوى 2023/92م 

اسم املطلوب تبليغه: إسماعيل جاسم 
فناش

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها 
عليك باسل خليل، بطلب تثبيت بيع،

هو يوم الثالثاء الواقع 2023/4/4م الساعة 
/10/ فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 

 ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة: إخطار 

في الدعوى رقم أساس 360 لعام 2023م 

املتكونة بني اجلهة املدعية: إناس حلوم 

واجلهة املدعى عليها: محمد شطة                     

بدعوى: إخطار تاريخ اجللسة 2021/3/27م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة. 

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /217/ لعام 2023م

على السيد: بدر محمد احملمود احلضور إلى 
هيئة التميز بالرقة، وذلك في متام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنني الواقع في 

2023/3/27م للنظر في الدعوى املقامة من 
السيد: تبارك أحمد عبد اللطيف، بطلب: 

تفريق

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 81 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: بشاربكي بن 
محمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
صالح الدرويش بن محمود بطلب / بجرم 
تثبيت البيع والفراغة هو يوم االثنني الواقع 
في 2023/4/3 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 

أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 
الغرفة املدنية 

ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /4829/ 

على السيد: حامت الرمضان بن حسني  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /914/ املقامة عليك 
من قبل السيد: عامر الرمضان بن حسني

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 259 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حسن احلمادة 
بن محمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك سالم اجلازي بن رجا بطلب / بجرم 

تثبيت البيع والفراغة هو يوم االثنني الواقع 
في 2023/3/27 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني، وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 238 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حسن سالم 
بن مصطفى

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك إبراهيم خليل شيخو بطلب / بجرم 
تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 94 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حسني اخمللف 
بن عاصي

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
تركي محمد احلواس بطلب / بجرم تثبيت 
بيع هو يوم االثنني الواقع في 2023/3/27 

الساعة العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت 
املعني، وإذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 

ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /327/ لعام 2023م

على السيد: حسني جاسم العبو احلضور إلى 
هيئة التميز بالرقة، وذلك في متام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنني الواقع في 

2023/3/27م للنظر في الدعوى املقامة من 
السيد: مها فواز احلسن، بطلب: نفقة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /4826/ 

على السيد: حسني عيسى بن خلف  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /3556/ املقامة 
عليك من قبل السيد: علي احلاج علي بن 

حسو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /216/ لعام 2023م

على السيد: حليمة االبراهيم بنت محمد 
– فطومة االبراهيم بنت محمد-خشفة 

االبراهيم بنت محمد-احلضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في متام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنني الواقع في 
2023/3/27م للنظر في الدعوى املقامة من 
السيد: أمونة اإلبراهيم بنت محمد، بطلب: 

تصفية تركة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /4841/ 

على السيد: خالد العيسى بن هاشم  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /3584/ املقامة 
عليك من قبل السيد: ماجد مسلم بن حسن

بطلب: تثبيت بيع سيارة.

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة 
املدنية

رقم أساس الدعوى 317 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: خليل الربو بن 
محمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
تركي احملمد بن فرج بطلب / بجرم تثبيت بيع 
هو يوم االثنني الواقع في 2023/3/27 الساعة 
العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت املعني وإذا 

لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة / هيئة العدالة الغرفة املدنية 

ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 108 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته:1- ريبر أنور 
مصطفى 

2- محمد حاجي جمعان

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك محمد محمود عز بطلب / بجرم 

تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني، وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /2170/ 

على السيد: سليمان عباس بن ديبو- عادل 
الهادي دياب  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /1920/ املقامة 
عليك من قبل السيد: صفوان حاج عبد اهلل 

بن محمد علي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /2305/ 

على السيد: عبد احلاج علي بن حسو  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /2178/ املقامة 
عليك من قبل السيد: علي احلاج علي بن 

حسو

بطلب: تصفية تركة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى/ الغرفة الثانية /

في الدعوى رقم األساس /73/ لعام 2023 م

على السيد: عبد املنعم العلي الشركان بن 
محمد حلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

بالرقة، وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنني الواقع في 2023/3/27م للنظر في 
الدعوى املقامة من السيد: فواز عبد القادر، 

بطلب: مبلغ

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 251 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 1- علي الثاني 
بن هالل

2- محمد احمد جرحب

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك محمد صالح أوسو بطلب / بجرم 

تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة 
املدنية

رقم أساس الدعوى 190 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عمر رشو بن 
رشو   

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
محمد حسن بن حسن بطلب / بجرم تثبيت 
بيع هو يوم الثالثاء الواقع في 2023/3/28 

الساعة العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت 
املعني وإذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 

عنك إلى النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 

ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة 
املدنية

رقم أساس الدعوى 315 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عناد احملمد 
بن عباس

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عبد العزيز أحمد بن محمد بطلب / 
بجرم تثبيت بيع هو يوم االثنني الواقع في 
2023/3/20 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية 

ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /291/ لعام 2023م

على السيد: عيسى حمدان احلسني حلضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 

في متام الساعة /10/ صباحاً من يوم االربعاء 
الواقع في 2023/3/29م للنظر في الدعوى 
املقامة من السيد: فيصل العباس، بطلب: 

مبلغ مالي

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 313 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عيسى محمد 
األحمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
إسماعيل اجلاسم بطلب / بجرم تثبيت البيع 
والفراغة هو يوم االثنني الواقع في 2023/3/20 
الساعة العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت 
املعني وإذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 

عنك إلى النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 
ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /4834/ 

على السيد: غسان حالق بن صالح  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /3563/ املقامة 
عليك من قبل السيد: أحمد احلجي الهالل بن 

شهاب الدين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 252 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 1- فاروق متي 
بن محمد

2- فيروزة متي بنت محمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
بوزان محمد متي بطلب / بجرم تثبيت البيع 

والفراغة هو يوم االثنني الواقع في 2023/3/27 
الساعة العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت 
املعني وإذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 

عنك إلى النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 
ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 193 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: 1-فاضل 
عثمان علو

2-دخيل دخيل عمر

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
رياض فرات حسو بطلب / بجرم تثبيت البيع 

والفراغة هو يوم االثنني الواقع في 2023/3/20 
الساعة العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت 
املعني وإذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً 

عنك إلى النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 
ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 318 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: فوزي علي بن 
رحمو

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
محمد سعيد األحمد بطلب / بجرم تثبيت 
بيع هو يوم االثنني الواقع في 2023/4/3 

الساعة العاشرة فعليك أن حتضر في الوقت 
املعني وإذا لم حتضر بنفسك او ترسل وكيالً 

عنك إلى النيابة هيئة العدالة الغرفة املدنية 
ستجري بحقك املعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /144/ لعام 2023 م

على السيد: محمد احمد حنيف احلضور إلى 
هيئة التميز بالرقة، وذلك في متام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 

2023/3/28م للنظر في الدعوى املقامة من 
السيد: مرمي إسماعيل املنصور، بطلب: تفريق

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /4833/ 

على السيد: محمد خير حمد احلسن  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /3566/ املقامة 
عليك من قبل السيد: محمود مالك العلي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة 
املدنية

رقم أساس الدعوى 242 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: محمد زيدو 
متي

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
احمد مصطفى بن محمود بطلب / بجرم 
تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية وإال جتري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 204 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: محمود 
محمد بن محمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
عبد العزيز العبو بن عدي بطلب / بجرم 

تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /97/ لعام 2023م

على السيد: مصطفى جاح احمد بن محمد-ا 
آمنة حاج أحمد بن محمد حلضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك في متام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28م للنظر في الدعوى املقامة 
من السيد: ياسمني العبود، بطلب: تصفية 

تركة

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /4837/ 

على السيد: موسى الغازي العبد السالم  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /3574/ املقامة 
عليك من قبل السيد: عادل حسن الويس

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة الغرفة املدنية

رقم أساس الدعوى 264 – 2023م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: نايف العبد 
اهلل بن محمد

عنوانه بالتفصيل: عن طريق اجلريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عبدو محمد عبدي بطلب / بجرم 

تثبيت البيع والفراغة هو يوم الثالثاء الواقع 
في 2023/3/28 الساعة العاشرة فعليك أن 

حتضر في الوقت املعني وإذا لم حتضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة العدالة 

الغرفة املدنية ستجري بحقك املعاملة 
القانونية.

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

مذكرة إخطار                            

تبليغ رقم /4828/ 

على السيد: نهاد األحمد بن أحمد  

احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 2 يوم اخلميس 

2023/3/16م

للنظر بالدعوى األساس /914/ املقامة عليك 
من قبل السيد: عامر الرمضان بن حسني

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /152/ لعام 2023 م

على السيد: وزيرة العبيد بنت عبيد حلضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 
في متام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنني 
الواقع في 2023/3/27م للنظر في الدعوى 
املقامة من السيد: يحيى حمادة بن زكريا، 

بطلب: فسخ عقد وتعويض

 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 سند تبليغ حكم

تبليغ رقم /859/ 

طالب التبليغ: حسني العبادي بن مصطفى  

املطلوب تبليغه: عبد حسن الكليل- ياسر 
عبد القادر األحمد

الدعوى أساس/264/احملسومة بالقرار القاضي 
من حيث النتيجة تثبيت بيع سيارة

وان لم حتضر ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية اصوال.

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

إعالنــــاتاملــــرأة 211

للكرد،  قومياً  عيداً  النوروز  عيد  يعد 
ويصادف يوم 21 آذار من كل عام؛ فيحتفل 
به الكرد بارتدائهم الزي الكردي التقليدي، 
وإشعال النار، التي تعدّ أهم رمز في هذا 
العيد، وهو عيد خاص بالكرد ويعبر عن 
الثقافة الكردية، وحتتفل به دول أذربيجان، 
ومقدونيا  وطاجكستان،  وتركمانستان 
وهو  أخرى،  دول عديدة  إلى جانب  كذلك 
عيد قومي يؤكد الكرد من خالله هويتهم 
وثقافتهم، وماهية وجودهم، وفي شمال 
وشرق سوريا يحتفل به إلى جانب الكرد 
سائر شعوب املنطقة من العرب والسريان 
الشعب  مع  تضامناً  والتركمان  واألرمن 

الكردي.

إرث وثقافة

التقت  النوروز  عيد  قدوم  مع  وبالتزامن 
لكي،  كركي  في  عدة  نسوة  صحيفتنا 
واللواتي حتدثنَّ عن أهم أمنياتهن بقدوم 
حديثها  بدأت  والتي  زيدو«  »زرقة  العيد، 
مبباركة الكرد بقدوم العيد: »نبارك للكرد 
عيد  قدوم  كافة  املنطقة  ولشعوب 
النوروز، هذا العيد القومي الوحيد لنا لذا 
له مكانة فريدة في نفوسنا، وليس مجرد 
وجودنا،  عن  يعبر  إرثاً  بل  عادي  احتفال 
َمن  أجمع  العالم  تُعرِّف  التي  وثقافتنا، 

نكون«.

وأضافت: »نتمنى أن يعم األمن والسالم 
ملناطقنا، ولدول العالم كافة، وأن نعيش 

اختالفنا،  على  ومطمئنة  آمنة  شعوباً 
لطاملا متنينا نحن الكرد السالم للجميع، 
وسيبقى السالم مطلبنا لألبد، نأمل أن 
تتحرر مناطقنا املسلوبة كافة، وأن يعود 
املهجرون لديارهم وراية النصر مرفوعة، 
الذين  لقواتنا  والصحة  القوة  نتمنى 

يحموننا، ويحمون أرضنا«.

حرية القائد أوجالن وحترير املناطق 
احملتلة

ومن جهتها حكمية عبدة: »حرية القائد 
عبد اهلل أوجالن مطلبنا، الذي لن نتخلى 
عنه، يوم حترره سيكون عيداً آخر لنا، كم 

القائد  يحتفل  حينما  جميالً  سيكون 
معنا في عيدنا، وهو حر طليق بعد حترره 
ووحدة  احملتلة  املناطق  حترير  سجنه،  من 

الكرد احللم الذي نتوق إليه«.

وزادت حكمية: »نأمل أن نتخطى املشاكل 
االقتصادية التي متر بها البالد، وتنقضي 
التي شهدناها سابقاً،  العجاف،  األعوام 
التي  مطالبنا،  والسالم  والنصر،  احلرية، 
نتعهد بزيادة وتيرة النضال، حتى نتمكن 

من حتقيقها«.

حكمية  استذكرت  حديثها  ختام  وفي 
بأرواحهم  ضحوا  الذين  الشهداء،  عبدة 

على  نحتفل  »اليوم  البالد:  سبيل  في 
أنغام املوسيقا، ومبالبسنا التراثية، ونرفع 
أرواح  بفضل  أرضنا  على  عالياً  أعالمنا 
زُهقت، وضّحت بالكثير من أجلنا، لهم 
منا االحترام كله، ولترقد أرواحهم بسالم 
لهم: أن  ونؤكد  املباركة،  أضرحتهم  في 
بفضل  هنا  ونحن  لنا،  فخر  شهادتهم 

دمائهم الزكية«.

هذا ويسبق عيد النوروز عدة احتفاالت قبل 
والرقصات  النيران،  إشعال  مثل:  قدومه 
ليكون  له،  متهيداً  والتجمعات  التراثية، 

بذلك شهر آذار شهراً كردياً بامتياز.

روناهي/ عني عيسى ـ على مر السنوات 
األزمة  من  عدة  مراحل  عاصرت  املاضية 
السورية في ربيع عام 2011، فعاشت أياماً 
مريرة مارسها احملتل التركي بعد احتالله 
املنطقة،  على  سيطرته  عقب  قريتها 
وتأمل مبستقبل أكثر إشراقاً بقوة وصمود 
للخالص  وتضامنها  السورية،  الشعوب 

من املعاناة.

أهالي  من  األحمد  مرمي  املهجرة  األم 
كري  ملقاطعة  التابعة  الشركراك  قرية 
سبي احملتلة، عاشت قصصاً من املعاناة 
والصمود والتحدي مثل ما حصل ألهالي 
املنطقة، الذين عاصروا السنوات السوداء، 
التي سيطرت خاللها اجملموعات املرتزقة 
باألمن  فساداً  وعاثوا  املنطقة،  على 
قريتها،  تعيشه  كانت  الذي  واالستقرار، 
فأحرقوا املدارس وحطموا املرافق العامة 

واخلاصة بحجة »الثورة السورية«.

همجية  مقولة  مرمي  األم  وتستذكر 
أطلقها أحد املرتزقة، وقتها بعد أن رفضت 
حرقهم للمقاعد الدراسية في مدرسة 

قريتها: »نحن الثورة... نحرق املقاعد ألنها 
املقاعد  »هذه  فجاوبتهم:  للنظام«... 
إلى  للنظام... اذهب  للدراسة... وليست 

النظام وحاربه؛ إن كنت ثورجياً«.

وتقول بحرقة: »جعلوا حياتنا جحيماً ال 
يُطاق لم يتركوا شجراً، وال حجراً، إال وعبثوا 
به... لقد سرقوا املواطنني، وفرضوا اإلتاوات 
وقوانني باسم ما يعرف بالثورة السورية... 
في  ميارسونها  كانوا  ثورة  أي  أعلم  وال 
قيامهم بالضرر باألهالي وتخريب املرافق 

العامة، ومصادر أرزاق الناس«.

ربيع ثورة روج آفا قلب املعادلة

 2012 متوز   19 آفا  روج  ثورة  انطالق  بعد 

كانت األم مرمي، وعائلتها املكونة من ستة 
أفراد، وكان لهم أب يرى فيه أوالده اخلالص 
ملعاناتهم، وحالً ملا سببته األزمة السورية 
من دمار وخراب، وتعاقب للمرتزقة، وعلى 
رأسها ما يعرف »بجبهة النصرة« سابقاً 

املدعومة من تركيا.

الثورة  وعائلتها  مرمي  األم  تراقب  كانت 
الكردي  الشعب  قادها  التي  املندلعة، 
تصلها  كانت  حيث  املنطقة،  وشعوب 
عليها،  القائمني  وتصرفات  أصداؤها 
فاستطاعت الثورة حماية املرافق العامة، 
تسلقوا  الذين  واحلاقدين  العابثني،  وطرد 
على ثورة الشعوب السورية، والتي مثلتها 

ثورة روج آفا.

نأمل  الصدد: »كنا  بهذا  مرمي  األم  وتقول 
أن تصل ثورة روج آفا باكراً إلى مناطقنا، 
إال أن الدولة التركية احملتلة عملت خالل 
على  السورية  لألزمة  التالية  السنوات 
إعاقة  ومحاولة  الثورة،  تطور  إعاقة 
السورية،  املناطق  عموم  على  تعميمها 
وتقويض وتشويه النتائج العظيمة التي 

حققها«.

إلى  آفا  روج  ثورة  وصول  »بعد  وأضافت: 
في  واملرتزقة  اإلرهاب  ودحرها  مناطقنا 
الفترة ما بني عامي )2016ـ 2017( كانت 
التنظيم واألمن  النتائج باهرة من خالل 
واألمان، الذي حملته الى مناطقنا، وتوفر 
إعادة  بعد  األساسية  االحتياجات  كل 
تأهيل املرافق العامة واخلاصة، التي دمرت 
على يد املرتزقة واإلرهابيني باسم الثورة 

السورية«.

احملتل التركي فشل بتقويض ثورة 
الشعوب السورية

تذكرت  كلما  أملاً  مرمي  األم  تعتصر   
كري  مقاطعة  على  التركي  العدوان 
سبي، واحتالله ألجراء واسعة من قراها 
حيث  قريتها،  ضمنها  ومن  وبلداتها 
أن استغل  التركي بعد  »احملتل  بأن  تؤكد 
األزمة السورية لصاحله بدعم التنظيمات 
أمامه  يجد  فلم  عاد  واملرتزقة،  اإلرهابية 

بداً إال أن يحتل األراضي السورية بشكل 
وبتواطؤ  العسكرية  بترسانته  مباشر، 
الشعوب  أصوات  توقفه  لم  دولي 
السورية، بعدم دخول أي محتل الى األرض 
ودخل  حدث  ما  حدث  ولكن  السورية... 
احملتل إلى عفرين، والباب، وجرابلس، وإعزاز... 
وغيرها. ثم استكمل مخططته باحتالل 

مقاطعة كري سبي وقريتنا كذلك«.

بالرغم من حالة التهجير  بأنه  وتضيف 
ومصادرة  احملتل  فرضها  التي  واالحتالل، 
األراضي الزراعية واملمتلكات، وتسخيرها 
بيد مرتزقته إال أن كل مهجر في اخمليمات 
في سوريا على يقني بأن العودة حتمية 
والغاصبني  احملتلني  دحر  بعد  األرض  إلى 

عاجالً أم أجالً بقوة املقاومة والصمود.

وتأمل األم مرمي في نهاية حديثها مبستقبل 
مشرق بروح ثورة روج آفا، التي تعدّ الثورة 
احلقيقية التي تعبر عن هاجس الشعوب 
السورية، وحتقق النتائج املرجوة في حتقيق 
بني  والتعايش  والدميقراطية،  العدالة، 

الشعوب السورية كافة.

قامشلو/ دعاء يوسف - تستمر هجمات 
مناطق  على  احملتلة  التركية  الدولة 
شمال وشرق سوريا، فُيعدُّ ذلك انتهاكاً 
صارخاً حلقوق اإلنسان، والقوانني الدولية، 
به  متر  الذي  الراهن،  الوضع  من  فبالرغم 
التركي عن  االحتالل  املنطقة، لم يكف 
على  واملمنهجة  التعسفية،  سياساته 
قوى  القيادية في  ناشدت  وقد  املنطقة، 
اجلزيرة  إقليم  في  املرأة   - الداخلي  األمن 
»هالت محمد« الشعوب كلها بالتكاتف، 

والوحدة أمام هجمات االحتالل التركي.

بشتى  احملتلة  التركية  الدولة  حتاول 
وسيطرتها،  نفوذها  توسيع  الوسائل، 
واحتاللها ملناطق شمال وشرق سوريا، من 
التي  النفسية،  واحلرب  الهجمات  خالل 
لكسر  املنطقة  شعوب  ضد  تخوضها 
إرادتهم، فمرة تتدخل بقواتها وبترسانتها 

وفي  الفنت،  بإشعال  ومرة  العسكرية، 
الوضع  من  وبالرغم  األخيرة  الفترة 
جراء  عدة  مناطق  به  متر  الذي  اإلنساني 
الزلزال، لم يكف طيران االحتالل التركي 
املنطقة،  على  الوحشية  هجماته  عن 
وهذا يثبت أن الدولة التركية مجردة من 
ُهزمت في كل  واإلنسانية، فقد  األخالق 
في  العسكرية  القوى  مع  لها  مواجهة 
شمال وشرق سوريا، وفي جبال كردستان، 
غير  ووسائل  أساليب،  إلى  تلجأ  لهذا 
أخالقية في سبيل تنفيذ مخططاتها، 
واملواثيق  لالتفاقيات  تعير  ال  بذلك  وهي 
دولي  صمت  وسط  احترام،  أيَّ  الدولية 

مطبق.

إبادة جماعية بحق الشعوب

وفي هذا السياق استنكرت هالت محمد 
على  التركية  والتهديدات  الهجمات، 
شمال وشرق سوريا: »إن شعوب املنطقة 
وإمنا  التركية،  الدولة  أمن  تعتِد على  لم 
األخيرة دائماً تعتدي على حقوق شعوب 
وتستمر  باجتياحها،  وتهدد  املنطقة، 
بعمليات اإلبادة اجلماعية بحق شعوبها«.

االحتالل  استخدام  إلى  هالت  وتطرقت 
التركي أعتى األسلحة في هجماته ضد 
التركية  الدولة  الكردي: »قامت  الشعب 
والطائرات،  الدبابات،  باستخدام  احملتلة 
واألسلحة الكيماوية، ضد أهالي شمال 
وشرق سوريا، في الكثير من املناطق، كما 
حصل في حلبجة، وسري كانيه، وغيرها 
من األماكن، فقد قامت مبذابح جماعية 

بحق الشعوب«. 

مؤكدةً مواصلة النضال: »لن نترك أرضنا 

لالحتالل التركي، وسندافع عنها، فكما 
متكنا من هزمية داعش سنتمكن من دحر 

االحتالل وهزميته«.

االحتاد بوجه الهجمات التركية

الهجمات  بوجه  الوقوف  ضرورة  وعن 
على  »يتوجب  هالت:  أشارت  التركية، 
املنطقة،  وشعوب  السياسية،  األحزاب 
إلى  ينتمي  شخص  وكل  ومثقفيها، 
الذاتية،  اإلدارة  مع  الوقوف  الوطن  هذا 
والتكاتف معها ضد الهجمات التركية 
العزل،  املدنيني  تستهدف  التي  املتكررة، 

وترتكب اجلرائم في املنطقة«.

املقاومة  »أهمية  إلى:  هالت،  وأشارت 
الشعبية واملرابطة على جبهات القتال 

ضد االحتالل التركي«، مشددة ضرورة دعم 
املناضلني في سبيل احلرية والكرامة، الذين 
يسهرون على حماية أرضهم وشعبهم.

املنطقة،  لشعوب  تركيا  عداء  وعن 
وأهدافها التوسعية، نوهت هالت: »تركيا 
وسريه  عفرين،  مناطق  احتلت  عندما 
أي  بني  تفرّق  لم  سبي،  وكري  كانيه، 
مكون أو أي شخص، بل ارتكبت اجلرائم، 
واالنتهاكات بحق شعوب املنطقة كافة، 
بوجه  الوقوف  اجلميع  على  يجب  لذا 

التهديدات، والهجمات بيد واحدة«.

واختتمت هالت محمد حديثها مجددةً 
في  نفسها  على  قطعته  الذي  الوعد، 
رمق:  آخر  حتى  األرض،  هذه  عن  الدفاع 
مع  ووقفت  الشعوب،  بنا  قبلت  »لقد 
قواتنا، فبروح شهدائنا، جندد العهد على 

املقاومة، حتى ننال النصر«.

لمقاطعة  التابعة  لكي  كركي  نساء  ببراءة  نشرتها  أماٍن  هي  ـ  محمد  أمل  آغا/  جل 
قامشلو، أن يعم األمن والسالم لمناطق شمال وشرق سوريا بحلول عيد النوروز، وأن 

تتحقق الوحدة الكردية وتتحرر المناطق المحتلة..

ير المناطق المحتلة..  ية القائد أوجالن الجسدية وتحر حر
أمنيات نساء كركي لكي بقدوم عيد النوروز

ية ية الحقيقية لحلحلة األزمة السور يم: ثورة روج آفا هي ثورة الشعوب السور األم مر

هالت محمد: تكاتف الشعوب ووحدتها عنوان النصر

حكمية عبدة زرقة زيدو
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»إن  وضوح:  بكل  يقول  اإلسالم 
اهلل سبحانه وتعالى، فضل، وكرم 
بقوله  اخمللوقات،  من  كثير  على  آدم  بني 
َّْمَنا بَِني آدََم وََحَملَْناُهْم  تعالى: )وََلَقدْ كَر
يَِّباِت  الطَّ َن  مِّ وَرَزَقَْناُهم  وَالَْبْحِر  الَْبرِّ  فِي 
َخَلْقَنا  َّنْ  مِّ كَثِيٍر  َعَلىٰ  لَْناُهْم  وََفضَّ
تَْفِضيال(، هنا التكرمي والتفضيل، واضح 
أنه قد سخر  أيضاً،  وصريح، كذلك يبني 
رَ  »وََسخَّ تعالى:  بقوله  املوجودات،  له 
ٱأْلَرِْض  فِى  وََما  َوِٰت  َمٰ ٱلسَّ فِى  ا  مَّ َلكُم 
لَِّقوٍْم  َلَءايٍَٰت  ذَٰلَِك  فِى  ِإنَّ   ۚ نُْه  مِّ َجِميًعا 
اإلنسان،  مكانة  تتبني  ومنه  يََتَفكَّرُوَن«، 
اهلل  إن  آدم،  وبني  البشري،  واجلنس 
أنظاره  محط  يجعله  وتعالى،  سبحانه 
ومخاطبته، ووحيه، وإرسال الرسل إليه، 
إن اهلل سبحانه وتعالى يقول عن  نعم، 
أمم  األخرى: »إنها  واملوجودات  احليوانات، 
أرسل  إنه  يذكر  لم  ولكن،  أمثالكم«، 
لهم  يجعل  ولم  بلغاتهم،  رسالً  إليها 
كالتوراة،  سماويًة،  مقدسًة،  كتباً 
اإلنسان  يعّد  لذلك،  والقرآن،  واإلجنيل، 
نفسه ميزاً عن سائر اخمللوقات، بالشرائع 
السماوية، واألنبياء والرسل، ويرى نفسه 
شيء،  كل  أجله  من  يدور  للكون،  مركزاً 
وتستغفر  هلل،  تسبح  املالئكة  أن  حتى 
ملن في األرض، لذلك، يجب على اإلنسان 
هلل،  شاكراً  متواضعاً،  يكون  أن  العاقل، 
عنها:  اهلل  قال  التي  النعم،  هذه  على 
»وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة«، 
ن كُلِّ َما َسأَلُْتُموُه   وقال أيضاً: »وَآتَاكُم مِّ
حُتُْصوَها«،  اَل   ِ اهللَّ نِْعَمَت  تَُعدُّوا  وَِإن 
كافراً،  جباراً،  متكبراً،  يكون  أال  ويجب 
وكرمه  وفضله  اهلل،  بنعمة  وجاحداً 
الغرور،  حالة  في  يدخل  وأالَّ  وإحسانه، 
اهلل  أن  حيث  وقوته،  وملكه،  بعلمه، 
»يا  فيقول:  يناديه،  وتعالى،  سبحانه 
الَِّذي  الْكَِرمِي  َِّك  بِرَب ََّك  غَر َما  اإلِنَساُن  أَيَُّها 
ا  أَيِّ ُصورٍَة مَّ َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك فِي 
وَِإنَّ  بِالدِّيِن  ِّبُوَن  تُكَذ بَْل   َّ كاَل رَكََّبَك  َشآَء 
يَْعَلُموَن  كَاتِِبنيَ  ِكرَاماً  حَلَافِِظنيَ  َعَلْيكُْم 

َما تَْفَعُلوَن«.

مكانة اإلنسان في 
اإلسالم

محمد 
القادري

الدين والحياة
القدم  لكرة  بالزهور  مفروشة  ليست  األرض 

العالم في  النسائّية 

منتخب  العبات  هددت  كندا  في 
عن  باإلضراب  القدم  بكرة  للسيدات 
املباريات  ولعب  بالتدريبات  االلتزام 
للسيدات  العالم  لكأس  التحضيرية 
2023، وفي احلادي عشر من شهر شباط 
املاضي، طلنب تقدمي الدعم املادي الالزم 
للمنتخب ولالعبات، وأكدت هذا األمر 
املنتخب  قائدة  سنكلير،  كريستني 
إن  للسيدات،  القدم  لكرة  الكندي 
بسبب  إضراب  في  سيدخل  الفريق 
نقص التمويل، حيث يعتقدن أن هذا 
األمر سيؤثر على قدرتهن على حتقيق 
العالم  نتائج جيدة في بطولة كأس 

للسيدات التي تقام هذا العام.

وجاءت اخلطوة كرد على االحتاد الكندي 
لكرة القدم الذي قام بخفض ميزانية 
املنتخب، ووجه منتخب السيدات بيان 
بإجابة عن  الكندي  االحتاد  طالنب فيه 

أسباب هذا القرار.

االستعدادات  »أن  البيان:  في  وذكر 
لبطولة كأس العالم املقبل »تتعرض 
االحتاد  عجز  استمرار  بسبب  للخطر 
الكندي عن دعم املنتخبات الوطنية«.

الكندي  االحتاد  أن  إلى  البيان  وأشار 
قّلص وقت املعسكرات التدريبية، وعدد 
الالعبني واملوظفني الذي يحضرون هذه 
املعسكرات، وذكر الفريق أنه مت إبالغه 
بعدم إقامة أي مباريات ودية على أرضه 
قبل بطولة كأس العالم التي ستقام 
متوز   20 في  ونيوزلندا  أستراليا  في 

املقبل.

وفي تصريحات سابقة لقائدة املنتخب 
قالت:  سنكلير  كريستني  الكندي 
»تدرب بعضنا بقمصان مقلوبة، ولكن 
من  شيء  أي  نسمع  لم  أننا  حقيقة 
االحتاد الكندي منذ أن عرضنا مطالبنا، 
معنا  ويتواصلون  احتراماً  يبِد  ولم 
طارئ،  اتصال  إلجراء  موعد  لتحديد 

وكفريق قررنا اإلضراب«.

أي  في  نشارك  لن  اآلن  »من  وأضافت: 
نشاط تابع لالحتاد الكندي لكرة القدم 
حتى يتم حل هذا، سواء كان تدريباً أو 
مباريات، من الصعب قول هذا كرياضية 
تريد املنافسة، ومتثيل كندا ولكن فاض 

الكيل اآلن«.

العبات  قبل  من  اخلطوات  هذه  وبعد 
املنتخب الكندي، فمؤخراً اقترح االحتاد 
يقضي  اتفاقاً  القدم،  لكرة  الكندي 
مبساواة األجور بني املنتخبات الوطنية 
للرجال والسيدات، ما يجعل منتخب 
السيدات الثاني األعلى أجراً في العالم.

وذكر االحتاد الكندي »سيصبح املنتخب 
الثاني األعلى أجراً  الكندي للسيدات 
من بني األعضاء الـ211 في فيفا«. وينص 
االقتراح على جتميع الدخل الناجم عن 
املشاركة في كؤوس العالم، وتوزيعها 

بالتساوي بني الفريقني.

وقال االحتاد الكندي: »إذا وافقت عليها 
روابط الالعبني والالعبات، ستمنح هذه 
االتفاقية اجلماعية املنتخبني الوطنيني 

مبالغ مالية متساوية لدقائق اللعب 
اخملصصات  وسيتقاسمان  التسعني، 

بالتساوي«.

من  الثالث  في  أعلن  االحتاد  وكان 
شهر آذار اجلاري اتفاقاً مبدئياً لتمويل 
منتخب السيدات، آمالً في وضع حّد 
لالتهامات بعدم املساواة بني اجلنسني 
والتي أدت إلى أزمة ورحيل رئيس االحتاد 

نيك بونتيس.

امليدالية  الكندي  املنتخب  وأحرز 
صيف  طوكيو  أوملبياد  في  الذهبية 
ملنتخب  قوياً  منافساً  ويُعدّ   ،2021
بطولة  لقب  حامل  املتحدة  الواليات 
في  املقبل  الصيف  املقرّرة  العالم 

أستراليا ونيوزيلندا.

استياء لالعبات املنتخب اإلسباني

بوتياس  أليكسيا  من جانبها رفضت 
صاحبة جائزة أفضل العبة في العالم 
لعام 2022، العبة برشلونة واملنتخب 
زميالتها  وصف  للسيدات،  اإلسباني 
وسط  وذلك  باملتمردات،  الفريق  في 
خالفاتهن املستمرة مع خورخي فيلدا، 

املدير الفني لـ«الروخا«.

اإلسباني  املنتخب  تأهل  فبعد 
للسيدات إلى كأس العالم، في أيلول 
من  اخلروج  العبة   15 قررت  املاضي، 

خيارات املدرب.

ووقف االحتاد اإلسباني في صف فيلدا، 
حتى اآلن، رغم املطالبات من اجملموعة 
تتعلق  ألسباب  برحيله،  له  املعارضة 
باحلالة النفسية للفريق، وقدرته على 
ومع  الصعبة  املواقف  مع  التعامل 

اآلخرين.

اجلمود  من  حالة  في  تسبب  ما  وهو 
باملنتخب، قبل البطولة املقرر انطالقها 
في 20 متوز املقبل في كالً من نيوزيلندا 
لنهائيات كأس  املضيفتان  وأستراليا، 
العالم في كرة القدم للسيدات 2023.

أن  فكرة  بوتياس  أليكسيا  ورفضت 
تبذل  حيث  خطأ،  على  الفريق  يكون 
زميالتها.  لتوضيح وجهة نظر  جهداً 
في  والعالم،  برشلونة  جنمة  وقالت 
سبورتس«:  إن  »بي  لقناة  تصريحات 
أن  املرهق  من  متمردات،  لسنا  »نحن 
التطور  بإحداث  املطالبة  في  نستمر 
أن  أعتقد  ال  جيد،  بشكٍل  نؤدي  لكي 

املوقف يجب أن يكون كذلك«.

وأضافت: »إنها مشكلة بني الالعبات 
تسريبها،  مت  خاصة  محادثات  واالحتاد، 

وهذا املوقف لن ينفع أحداً«.

نقطة حتّول

وانتشت الكرة األوروبية، وبدأت حتظى 
السيدات  يورو  بعد  كبير  باهتمام 
شهدت  حيث  املاضي،  آب  شهر  في 
الشاشات  عبر  املاليني  مشاهدة 

الفضائية واإلنترنت وحضور جماهيري 
والذي  أوروبا،  بطوالت  في  األكبر  هو 
بلغ أكثر من 87 ألف متفرج، للمباراة 
النهائية من بطولة أمم أوروبا لسيدات 
كرة القدم 2022، بني سيدات منتخب 
حاملة  وأملانيا  املضيف  البلد  إنكلترا 

اللقب لثمان مرات.

وبعد  قبل  الكثير  شهدت  املباراة 
حكمة  تعيني  من  والبداية  إقامتها، 
املباراة، فقد اختار االحتاد األوروبي لكرة 
األوكرانية  احلكمة  )يويفا(  القدم 

كاترينا مونزل إلدارة نهائي البطولة.

وكانت كاترينا مونزل قد تركت بالدها 
وسافرت إلى إيطاليا منذ عدة أسابيع 
بعد الهجوم الروسي على بالدها، في 
احلكمة  تعد  كما   ،2022 عام  شباط 
هي األولى التي تدير مباراة للرجال في 

الدوري األوكراني املمتاز.

ومت اختيار كاترينا مونزل إلدارة مباريات 
في أربع نسخ من بطوالت أمم أوروبا، كما 
البطولة  في  مباريات  ثالث  أدارت  أنها 

املقامة في إنكلترا حالياً.

هذه  كبيراً  حيزاً  البطولة  وأخذت 
الكثير  قبل  من  االهتمام  من  املرة 
واملدربني  الرياضية  الشخصيات  من 
اإلسباني  أشاد  جانبه  ومن  والالعبني 
نادي  مدرب  غوارديوال  جوسيب 
الذي  بالتطور  سيتي  مانشستر 
تشهده كرة القدم للسيدات وجاء هذا 
النهائية  املباراة  إقامة  قبل  التصريح 

بني سيدات أملانيا وإنكلترا.

جديرات  أنهن  “أعتقد  غوارديوال  وقال 
بالثناء عليهن، وأقصد كل العبات كرة 
القدم في العالم بسبب تطورهن وما 

فعلنه كان رائعاً جداً”.

هناك  يكن  لم  سنوات  “قبل  وأضاف 
مبا  اإلعالم  وسائل  جانب  من  اهتمام 
يحدث في كرة القدم النسائية، وحدث 
ذلك اآلن ألنهن يقمن بعمل ال يُصدق”.

وذكر االحتاد األملاني في بيان أصدره قبل 
املباراة أن املتابعة التلفزيونية ملباريات 
شهدت  حيث  تضاعفت،  املنتخب 

املباراة األولى ألملانيا في دور اجملموعات 
مليون   5.95 متابعة  الدمنارك،  أمام 
مشجع، بينما تابع مباراة املنتخب أمام 

فرنسا، نحو 12.18 مليون مشجع.

وجرى إتاحة بث جميع املباريات باجملان 
إف”.  دي  و”زد  دي”  آر  “إيه  قناتي  عبر 
التواصل  قنوات  أن  االحتاد  وأوضح 
إقباالً  شهدت  به  اخلاصة  االجتماعي 
منتخب  حساب  سجل  حيث  كبيراً، 
السيدات على إنستغرام زيادة بنسبة 
67% في عدد املتابعني، كما أن القناة 
التي أطلقها االحتاد األملاني على “تيك 

توك” سجلت منواً بنسبة %122.

حضور جماهيري تاريخي

النسائية في  الكرة  أن  يبدو  وبالفعل 
أوروبا وفي العالم باتت تفرض نفسها 
وأصبحت جتذب املتابعني واملشاهدين 
بشكٍل كبير فقد دخلت بطولة كأس 
للسيدات  القدم  لكرة  األوروبية  األمم 
حققت  بعدما  التاريخ،   )2022 )يورو 
اجلماهيري  احلضور  في  قياسًيا  عددًا 

للبطولة.

فقد بلغ إجمالي عدد املشاهدين الذين 
تابعوا مباريات البطولة من املدرجات، 
أكثر من ضعف الرقم القياسي، الذي 

حققته النسخة املاضية في 2017.

وبعد انتهاء مباراتي الدور قبل النهائي 
في يورو 2022 للسيدات، وصل مجموع 
اجلماهير الذين حضروا البطولة داخل 
املالعب، 487683 متفرًجا، وهو ما يزيد 
كثيراً عن عدد املشجعني الذين حضروا 
في  أُقيمت  التي  السابقة  النسخة 
وشهدت  أعوام  خمسة  قبل  هولندا 

تواجد 240055 متفرًجا.

جماهيري  حضور  أعلى  بلغ  وكان 
النهائية،  األوروبية  األمم  كأس  ملباريات 
البطولة  نهائي  في  متفرًجا   79115
القارية للرجال عام 1964 بني منتخب 
إسبانيا )املضيف( واالحتاد السوفييتي، 

على ملعب سانتياغو برنابيو.

بكرة  السيدات  يورو  بطولة  وشهدت 
ألعلى  قياسًيا  رقًما   ،2022 القدم 
حضور جماهيري في إحدى مباريات أمم 
أوروبا للسيدات، عندما شاهد 68871 
متفرًجا فوز إنكلترا على النمسا في 
دور اجملموعات على ملعب أولد ترافورد.

وذكر االحتاد األوروبي “كان ما يقرب من 
100 ألف طفل جزءًا من هذا احلضور، 
الذي حطم الرقم القياسي، بينما كان 
47% من جميع املشجعني في املالعب 

من اإلناث«.

كان  بالفعل  النهائية  املباراة  وفي 
احلضور اجلماهيري بارزاً وصادق التوقعات 
في  القياسي  الرقم  حتطيم  ومت 
احلضور اجلماهيري املذكور آنفاً للرجال 
والسيدات فقد بلغ عدد املتفرجني في 
ملعب “وميبلي” 87 ألف و192 متفرجاً، 

في رقم قياسي غير مسبوق.

وبهذا احلضور، بات نهائي يورو 2022 بني 
إنكلترا وأملانيا صاحب أعلى حضور في 
أو  للرجال  اليورو، سواء  مباريات  تاريخ 

السيدات.

 2022 يورو  من  النهائية  املباراة  وفي 
األصلي  الوقت  انتهى  للسيدات 
بالتعادل اإليجابي بهدف لهدف، حيث 
عن  بالتسجيل  إنكلترا  منتخب  بادر 
طريق إيال تون في الدقيقة 62، غير أن 
منتخب أملانيا أدرك التعادل في الدقيقة 
79 من خالل لينا ماجول بهدف جميل 
وملعوب. وعقب انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل بهدف لهدف، جلأ الفريقان إلى 
خوض وقت إضافي ملدة نصف ساعة 
مقسمة بالتساوي على شوطني، من 

أجل حسم األمور.

ومتكن املنتخب اإلنكليزي من التتويج 
بعدما  اإلضافي،  الوقت  باللقب خالل 
الثاني  الهدف  كيلي  تشلوي  أحرزت 
املنتخب  عجز  فيما  األرض،  ألصحاب 
األملاني عن إدراك التعادل خالل الدقائق 
ركالت  إلى  باملباراة  والدفع  املتبقية، 

الترجيح.

لتدمير  الهادفة  احلروب،  أنواع   تتعدد 
على  والسيطرة  البشرية،  النفس 
أسلوب حياة البشر، عبر أدوات معينة، 
الشائعات،  وبث  املوجه،  »كاإلعالم 
مرتكزات  وهدم  األدمغة،  وغسيل 
للمجتمعات«،  األخالقي  البنيان 
أنواع  أخطر  من  اخلاصة،  احلرب  وتعد 
للنتائج  نظراً  تأثيراً،  وأكثرها  احلروب، 
التكاليف،  بأقل  املستخلصة 

الساحة  في  التغيير  إحداث  وسرعة 
املستهدفة، عبر وسائل عديدة، ومنها 
»اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعي، 
واإلعالم«، حيث إنها تهدد أخالق اجملتمع 
عامة، بسبب انهيار املفاهيم والقيم، 
ووفقاً لرؤى، وحتليالت القائد »عبد اهلل 
من  الرأسمالية  القوى  حتاول  أوجالن«، 
خالل ثالوث االستغالل )الفن، اجلنس، 
احلرب  مرتكزات  أهم  أخذ  والرياضة(، 
اجملتمع  خاليا  في  للتوغل  اخلاصة، 
وتفتيتها، وإعادة جتميعها، بعد إخالئها 
واالجتماعي،  الثقافي،  محتواها  من 

واألخالقي.

حتطيم إرادة اجملتمع

وإلى ذلك، التقت صحيفتنا »روناهي«، 
الشباب  هيئة  منسقية  عضو 
»محمد  والشهباء  لعفرين  والرياضة، 

ويس«، فتطرق في بداية حديثه، ملضمون 
استخدامها  وأسباب  اخلاصة،  احلرب 
ضد اجملتمع: »احلرب اإليديولوجية، احلرب 
بدون دماء، احلرب الباردة، غسيل الدماغ، 
احلرب  على  تطلق  مصطلحات  هي 
اخلاصة، وهي من أخطر أنواع األسلحة، 
ألنها تضعف معنويات اخلصم، وحتطم 

إرادته«. 

بقدم  قدمية  اخلاصة،  »فاحلرب  وتابع: 
ولها  الزمان،  بعمق  موجودة  اإلنسان، 
أشكال وأبعاد، ومواقيت زمنية، ووسائل 
علينا  لها،  التطرق  وقبل  متعددة، 
سيبقى  ألنه  أوالً،  العدو  هوية  حتديد 
موجوداً، لطاملا هناك فكرة مضادة له، 
في  والرجعية  االستبدادية  فاألنظمة 

معاداة دائمة، لفكرة الدميقراطية«.

استهداف »املرأة والشبيبة«

املرأة والشبيبة، قال  وحول استهداف 
للحرب  الفئات عرضًة  أكثر  ويس: »إَن 
الشابة،  والفئة  املرأة،  هي  اخلاصة، 
على  الرأسمالية  القوى  تعمل  حيث 
ومنهج،  خاص  بشكل  استهدافهم 
والركيزتان  اجملتمع،  عماد  ألنهما 
األساسيتان فيه، وذلك عن طريق ثالوث 
  . االستغالل )اجلنس، والفن، والرياضة(«

النظام  قام  »لقد  ويس:  واستمر 
مرتبط  هو  ما  كل  بتشويه  الذكوري، 
الرجال،  من  اآلالف  فنرى  باحلياة، 
إلى  إضافًة  واألطفال،  النساء  يقتلون 
املشاركة في كل ما هو  منعهن من 
مرتبط باحلياة االجتماعية، وحصرهن 
وجعلهن  فقط،  املنزل  نطاق  ضمن 
الرجل  ونزوات  شهوات،  خلدمة  آلًة، 

اخلالية من األخالق اجملتمعية، وكذلك 
طريق  عن  الشابة  الفئة  استغالل 
وإبعادها  واالرتزاق،  والعمالة،  اخملدرات، 
عن جوهرها احلقيقي، وانتمائها الثوري، 

وشل أفكارها وإرادتها«.

النيل من مكتسبات ثورة روج آفا

املتكررة،  االستهدافات  إلى  ولإلشارة 
ويس:  أكد  آفا،  روج  ثورة  ملكتسبات 
حققت  والتي  آفا،  روج  ثورة  »إَن 
املنطقة  مكتسبات عديدة، لشعوب 
وثقافاتها،  أديانها  باختالف  كافة، 
يومي،  وبشكل  تواجه  ومعتقداتها، 
محاوالت ضرب، واستهداف مشروعها 
مكتسباتها،  من  والنيل  الدميقراطي، 
عبر الهجمات االحتاللية التي يشنها 
االحتالل التركي، وباألخص، استهداف 
إرادة املرأة احلرة، والتي متثل الدور الريادي 

في املشروع الدميقراطي«.

التركي  »فاالحتالل  قائالً:  وتابع 
واستغالل  اخلاصة،  وسائله  عبر 
تعمل  التي  الضعيفة،  الشخصيات 

لصالح العدو كعمالء، والتي تسببت 
الشخصيات  من  العديد  باستهداف 
الوطنية والقيادية، يحاول مراراً، وتكراراً، 
استهداف املشروع الدميقراطي، املعادي 

لنظامه الفاشي«.

حرب الشعب الثورية صدٌ للحرب 
اخلاصة

وعن الوسائل والطرق، الواجب اتباعها، 
عضو  اختتم  اخلاصة،  احلرب  جملابهة 
والرياضة،  الشباب  هيئة  منسقية 
ويس«،  محمد  والشهباء«  لعفرين 
في  مستمراً  العدو  يزال  »ال  حديثه: 
محاوالته، فيحارب كل ما حققناه من 
بهدف  ومقاومة؛  ونضال  مكتسبات، 
محو وجودنا وهويتنا، لذا، يتطلب منا 
جميعاً، التعمق مبفاهيم حرب الشعب 
الثورية، والوعي، والنضال اإليديولوجي، 
جملابهة احلرب اخلاصة، والتي تستهدف 
بوسائله  اجملتمع  خاليا  في  التوغل 

كافًة«.

استنكاراً  ـ  روناهي  قامشلو/ 
يقوم  التي  اإلجرامية،  للممارسات 
الطالب  بحق  اإليراني،  النظام  بها 
ب،  الطالَّ ألولئك  ودعماً  جامعاته،  في 
جمللس  بياٌن  أُلقي  معهم،  وتضامناً 
الطلبة في جامعة روج آفا، يوم الثالثاء، 
في  وذلك   ،2023/3  /14 لـ  املوافق 
مبنى جامعة روج آفا، وبحضور الكادر 

التدريسي، والطالب كافة.

ألرواح  دقيقة صمٍت  الوقوف   َّ مت بدايًة 
الشهداء، ومن ثم تلت البيان الناطقة 
باسم حركة الطلبة في جامعة روج 
آفا »سلوى عبدي«، وقد جاء نص البيان 
كما يلي: »عقب مقتل )جينا أميني(، 

واندالع  أشهر،  األربعة  قارب  والذي 
ثورة روجهالت، والتي كانت تُقَمع من 
بحق  جرائَم  فارتكب  اإليراني،  النظام 
طالب اجلامعات أيضاً، وذلك من خالل 
تسميمهم ونفيهم، لذا، فبدورنا نحن، 
طالب جامعة روج آفا، ندين، ونستنكر 
هذه األعمال اإلجرامية، التي يقوم بها 
النظام اإليراني، فقد قام بقتل ما يقرب 
خالل  من  وطالبة،  طالب   7000 من 
تسميمهم، وإخفائهم، ونفيهم، ودون 
أي معلومات عنهم، ملنعهم  معرفة 
ما  ووفق  احلقيقة،  عن  التعبير  من 
ارتكبت السلطات اإليرانية هذه اجلرائم 
الشنيعة بحق الطلبة، وبحق الشعب 
مات  الكردي في روجهالت، نناشد املنظَّ

ب اجلامعات في العالم  اإلنسانية، وطالَّ
أجمع، سواء أكانت جامعات حكومية، 
ة، على أن تكون صوتاً واحداً،  أم خاصَّ
بحق  اإليراني،  النظام  جرائم  لفضح 
النظام هي  طالب اجلامعات، فجرائم 
ونحن،  اإلنسانية،  ضد  جرائم  بحق 
طالب جامعة روج آفا، نقف إلى جانب 
جامعات  طالب  من  وأخوتنا،  زمالئنا 
وعلى  لهم،  داعمني  وسنكون  إيران، 
منَّا،  يُْطَلُب  ما  كل  لتلبية  استعدادٍ، 

ملساندتهم«.

وختاماً مت ترديد شعار البيان، من طالب 
جامعة روج آفا: »املرأة حياة، حرية، 

.»jin jiyan Azadî«

إعداد/ جوان محمد ـ يبدو للكثيرين بأن العبات كرة القدم في القارة األوروبية واألمريكيتين وصلن إلى حقوقهن كافة، وهن متساويات مع الرجال في 
 للوصول ألبسط حقوقهن في عالم الكرة..

َ
 ويناضلن

َ
قضية األجور، وأنهن حاصالت على راحة نفسّية تامة في منتخباتهن، ولكن على العكس، فهن يكافحن

معاناة سيدات منتخب كندا!

 ،
ً

، للقضاء على جوهر المجتمع، مستهدفة
ً

الشهباء/ فريدة عمرـ تستخدم القوى الرأسمالية، الحرب الخاصة، وسيلة
المرأة والشبيبة بشكل خاص، فالتعمق بحرب الشعب الثورية، والوعي األيديولوجي، الطريقة الوحيدة لمجابهتها.

الحرب الخاصة.. وسيلة لكسر إرادة المجتمع

مجلس الطلبة في جامعة روج آفا يساند طلبة جامعات إيران 
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وسط صمت باتت معامله واضحة بعد 
زيارة جلنة مناهضة التعذيب األوروبية، 
يرافقه  التركية،  الفاشية  لسجون 
صمت دولي هو اآلخر يؤكد مع ذاك زيف 
شعارات حقوق اإلنسان وقوانني اجملتمع 
مستمرة  التركية  فالفاشية  الدولي، 
التاريخ  يشهد  لم  عزلة  فرض  في 
سابقة لها بحق معتقلني سياسيني، 
ثالثة وعشرون شهراً لم يَِرد أي خبر عن 

القائد عبد اهلل أوجالن، وأربعة وعشرون 
عاماً بني جدران في زنزانة منفردة، منع 
بحقه  ومورست  احلديث  حق  خاللها 
البشري  للعقل  ميكن  ما  أنواع  أبشع 
تصّوره، وكلها تهدف لكسر إرادة مفكر 
ترى فيه الشعوب قاطبًة احلل الوحيد 

خلالصها من صراعات طال أمدها.

حركة  إداري  أوضح  السياق،  هذا  وفي 

السوريّة في مدينة  الثورية  الشبيبة 
أن سبب  احملمد،  الدين  الطبقة ضياء 
تشديد العزلة هو خوف الدولة التركّية 
احملتلة من فكر وفلسفة القائد أوجالن 
شعوب  جميع  بني  انتشرت  التي 
العالم. من جانبها أدانت عضوة احتاد 
مارسات  سليمان،  آالء  الشابة،  املرأة 
دولة االحتالل التركي، بحق القائد عبد 
والعشرين  الرابع  للعام  أوجالن،  اهلل 

على التوالي، وسلبها أبسط حقوقها 
حملاميه  السماح  عدم  عبر  اإلنسانية 

على  واالطمئنان  لقائه  من  وذويه 
صحته.

أنّها  موسكو  أعلنت   - األخبار  مركز 
الذاتية،  اإلدارة  مع  اتفاق  إلى  توصلت 
الستعادة مئتي طفل روسي من هم 
في اخمليمات إلى بالدهم في وقٍت قريب.

حلقوق  الروسية  الرئاسة  مفوضية 
هذا  في  قالت  بيلوفا”  “ماريا  الطفل 
الصدد، »مفاوضاتنا أفضل بينما تتزايد 
إعادتهم  املؤمل  األطفال  مجموعات 

إلى الوطن«.

التعاون  باستمرار  أملها  عن  وأعربت 
مؤخراً،  التوصل  مت  أن  بعد  الوثيق، 
إلعادة مئتي طفل روسي إلى بلدهم. 
ُمشيدةً بجهود اإلدارة الذاتية في تقدمي 
التسهيالت إلعادة أسر مرتزقة داعش 

إلى بالدهم.

الرئيس  أّن  بيلوفا،  ماريا  وكشفت 
الروسي، بوتني، أمرها مبواصلة العمل 

مع اإلدارة الذاتية.

االحتالل  مرتزقة  أقدم   - األخبار  مركز 
التركي ومستوطنون على بيع خمسة 
منازل ومحضر خالل األسبوع املاضي، 
عائدة ملكيتها ألهالي عفرين األصليني 
من الكرد، كما أقدم املرتزقة على قطع 
في  الزيتون  أشجار  من  العشرات 

شيراوا وجندريسه.

ترتكب  يومية  جرائم  مسلسل 
بيع  آخرها  احملتلة  عفرين  أهالي  بحق 
منازل  خمسة  ومرتزقة  مستوطنني 
ومحضر خالل األسبوع املاضي، عائدة 
الكرد  من  عفرين  ألهالي  ملكيتها 

األصليني.

حيث أقدم أحد مرتزقة االحتالل التركي 
على بيع منزل املواطن “محمد نظمي” 
من أهالي قرية خليالكا – ناحية بلبله، 
حي  في  السرفيس  طريق  على  ويقع 

األشرفية، مببلغ ألف دوالر.

كما استولى مرتزق آخر على محضر 
فارغ وبنى فيه منزل وباعه ألحد أقربائه 
ملكية  وتعود  دوالر،  مئة  ثمان  مببلغ 
“سميرة  األرملة  للمواطنة  احملضر 
رشيد” من أهالي قرية رحمانية – ناحية 

موباتا.

منزل  ببيع  احلمزات  مرتزقة  أحد  وقام 
 – ماتينا  من  عبدو”  “عكيد  املواطن 
األشرفية،  حي  في  ويقع  شرا،  ناحية 

مببلغ ألف وأربعمئة دوالر.

فيما قام مستوطن ببيع ثالثة منازل 
طريق  على  عليها  يستولي  كان 
مدرسة  من  بالقرب  السرفيس 
وخمسني  سبعمئة  مببلغ  ميسلون، 
دوالراً عن كل واحد، وتعود ملكية تلك 
املنازل لكل من؛ املواطن املهّجر قسراً 
“عبدو شيخو” من أهالي قرية قطمة 
“إلياس حميد”  واملواطن  بناحية شرا، 
من أهالي قرية قيباريه – ناحية املركز، 
من  محمد”  الرحمن  “عبد  واملواطن 

بلدة شرّا.

على  الشام،  فيلق  مرتزقة  أقدم  كما 
معمرة  زيتون  شجرة  خمسني  قطع 
بناحية شيراوا بغية حتطيبها واالجتار 
إّن  محلية  مصادر  وأوضحت  بها. 
البستان الذي قطعت أشجاره يقع في 
قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا، 
وتعود ملكيته للمواطنة، زكية ميرزو 

من أهالي القرية املذكورة.

التحقيق  جلنة  أكدت   - األخبار  مركز 
الدولية املعنّية بسوريا، عبر تقرير لها، 
واألمم  دمشق  حكومة  من  كل  فشل 
من  املتضررين  مساعدة  في  املتحدة، 
الزلزال، واتهمت األولى مبنع املساعدات 
عبر احلدود للمجتمعات املتضرّرة، كما 
اتهمت مرتزقة جبهة النصرة برفض 

إدخال املساعدات إلى املتضررين.
خُلصت جلنة التحقيق الدولية املعنية 
بسوريا، إلى نتيجة تتمثل بفشل كّل 
من حكومة دمشق واألمم املتحدة، في 
مساعدة السوريني، بعد الزلزال املدّمر 
من  السادس  في  البالد  ضرب  الذي 

شباط املاضي.
إنه  قال  بينيرو،  باولو  اللجنة  رئيس 
بطولية  أعمال  هناك  كانت  “بينما 
أيضاً  شهدنا  املعاناة،  وسط  كثيرة 
السورية  للحكومة  ذريعاً  فشالً 
األمم  ذلك  في  مبا  الدولي،  وللمجتمع 
املتحدة، في توجيه املساعدة احليوية 
وأضافت  السوريني”.  إلى  بسرعة 
اللجنة: “لقد فشلوا في التوصل إلى 
اتفاق على وقف فوري للقتال، فشلوا 

في تسهيل إيصال املساعدة احليوية 
املتاحة”، مشيرةً،  القنوات  عبر جميع 
السوريني،  لدى  بالتخّلي  الشعور  إلى 

واحلاجة إلى إجراء حتقيق.
اللجنة اتهمت حكومة دمشق وقواتها 
العسكرية، مبنع املساعدات عبر احلدود 
اتهمت  كما  املتضرّرة،  للمجتمعات 
جبهة  الشام،  حترير  هيئة  مرتزقة 
واملصنفة على الئحة  النصرة سابقاً 
اإلرهاب الدولي، في شمال غربي سوريا 

برفض املساعدات اآلتية من دمشق”.
وقال مفّوض اللجنة هاني مجالي في 
البيان: “نحّقق حالياً في عدّة اتهامات 
عرقلة  تعّمدوا  النزاع  أطراف  بأّن 
للمجتمعات  اإلنسانية  املساعدات 

املتضرّرة”.
األخير  تقريرها  في  اللجنة  وأفادت 
عشر  الثالث  في  االثنني  نُشر  الذي 
الزلزال،  آذار اجلاري، والذي أُعد قبل  من 
اإلنسان  حلقوق  مستمرّة  بانتهاكات 
أنحاء  جميع  في  اإلنساني  والقانون 
األخيرة  الستة  األشهر  خالل  البالد، 

من عام 2022؛ خصوصاً الوضع املروّع 
للسوريني في املناطق احملتلة.

هذا وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 
بقوة 7.6 درجة،  آخر  زلزال  وتاله  درجة، 
إلى وفاة نحو 48 ألف شخص، وإصابة 
كردستان  باكور  في  آخرين  آالف   105
نهائية،  غير  حلصيلة  وفقاً  وتركيا، 
وأفادت السلطات بوفاة نحو ستة آالف 

شخص في سوريا أيضاً.
الذي  التحدّي  الزلزال  ضاعف  كذلك، 
في  اإلنسانية  املنظمات  تواجهه 
في  خصوصاً  السوريني؛  مساعدة 
املناطق احملتلة، في الوقت الذي تخضع 

البالد فيه لعقوبات دولية.
فيما خّففت الواليات املتحدة واالحتاد 
العقوبات  احلني  ذلك  منذ  األوروبي، 
دمشق،  حكومة  على  املفروضة 
السماح  على  األخيرة  وافقت  بينما 
من  أكبر  عدد  بفتح  املتحدة  لألمم 
التركي،  االحتالل  مع  احلدودية  املعابر 
من  مزيد  إيصال  في  للمساعدة 

املساعدات األمية.

إنقاذ  جبهة  - كشفت  األخبار  مركز 
تونس عن وجود خطط تركية إلعادة 
مرتزقة اإلخوان املسلمني الذين نقلهم 
لسوريا، إلى تونس من جديد، لتكوين 
جيش سري حلركة النهضة اإلخوانية، 
مؤكدة إّن تركيا وعبر اإلخوان جعلت 
التونسيني  لتهريب  مركزاً  تونس 
للقتال في سوريا، وقتل األبرياء هناك.

ال يكف النظام التركي عن تدخالته 
من سوريا  امتداداً  العربية  الدول  في 
في  وغيرها،  وليبيا  تونس  للعراق 
العثمانيني  حقبة  إلعادة  مسعى 
من  بأذرعه  مستعيناً  الدموية 

اجملموعات اإلرهابية واملرتزقة.
جبهة  رئيس  قفراش  منذر  الدكتور 
إنقاذ تونس كشف لوكالة فرات لألنباء، 

عن معلومات تفيد بوجود مخططات 
لرئيس النظام التركي، إلعادة مرتزقة 
من اإلخوان الذين نقلهم لسوريا، إلى 
حلركة  سري  جيش  لتكوين  تونس، 
للدولة  للتصدي  اإلخوانية  النهضة 
التونسية وللرئيس قيس سعيد في 

حربه ضد اإلخوان والفساد.
وقال قفراش: إّن »التدخل التركي في 
تونس كان عبر دعم حركة النهضة 
التابعة لإلخوان الدولي، باملال والسالح 
مهمة  تولت  تركيا  أّن  إذ  واملرتزقة، 
تدريب الذين أرسلتهم حركة النهضة 
سوريا،  في  للجهاد  سماه  ما  إلى 
السالح  املرتزقة  لهؤالء  قدمت  كما 

وسهلت نقلهم لسوريا«.
وأضاف: إّن »هدف تركيا هو إعادة احلقبة 

العثمانية وحكم الدول العربية، وهذا 
لن يحدث إال من خالل اإلخوان باعتبار 
تكوينهم ال يدين بالوالء إال للجماعة 

األم والتنظيم املوجود في تركيا«.
اإلخوان  »تنظيم  إّن  قفراش:  وأشار 
جتنيد  على  يعمل  تركيا  في  الدولي 
من  عدد  نحو  وتوجيههم  املرتزقة 
الدول العربية، وهناك محاوالت خللق 
إعادة  على  والعمل  اجلزائر،  في  بلبلة 

السيناريو السوري هناك«.
وقال:  حديثه  قفراش  منذر  واختتم 
»تركيا من خالل اإلخوان جعلت تونس 
مركزاً لتهريب التونسيني للقتال في 
ونقطة  هناك،  األبرياء  وقتل  سوريا 

انطالق لضرب ليبيا أيضاً«.

عبد اهلل رحيل

هناَك من بعيٍد على امتدادِ األفِق، تناُم 
فتاةٌ ملَء محاجِرها، بنيَ ربوٍع متعدّدٍة 
مها  َّبيِع. تنسُّ والر اخلريِف،  من فصوِل 
بنيَ  غافيًة  فتتركُها  األرِض؛  نسائُم 
أحضاِن اجملدِ، والكبرياِء، وتتعّشقُ عيناها 
حكايا الّتاريِخ الطويِل في ُسرَرِ الوجودِ، 
بنيَ ضفتيِّ الفضاِء الواسِع، فترمي في 
عديدةً  أنواعاً  النَّبيِل  الطلِق  محّياها 
العطِر،  مختلفةِ  واألزاهيِر  الورودِ،  من 
والّسحِر، بنيَ األوديةِ، وبنيَ األَغَوارِ واألجْنَادِ 
َّةِ،  البري العوسِج  حقوِل  وفي  والِوهادِ، 
هكذا هي حينما يغازلها الفرات ليال، 
ويدثّرها  الّسالم،  جبينها  من  ويدني 
بسور  ويلّفها  والوئام،  احلّب  بدثار 
ضفائر  ويّسرح  الهوى،  ومن  الودّ،  من 
غياب  من  بسحرة  الليلكي  شعرها 
القمر، فيمتطي ظهر أدميها اخلصيب، 
تتمايل  كثعبان  العالية،  اجلبال  تاركا 
في املنحنيات؛ حتى تتالشى في عمق 
السهول، خلف حقول القمح األصفر 
الغيور، من عشاق األرض كلها، ويساير 
منحنياته  في  خابورٌ  األبدي،  عشقها 
فكأنّه  والّشجر،  الصفصاف  ينبت 
طريق نور مضيء في عتمة ليل شتوي، 
ويتدنّى في خفر إلى حضن محبوبته؛ 
فتغفو على أنغام رعاته أجيال كثيرة 
وقد  واحلجل،  الطيور  من  متعددة 
القدم،  منذ  عنده  اإلنسان  توّسد 
وسادة حّبها، ووجودها، ودميومتها عبر 
الّتاريخ والزّمن، فكم من عاشٍق، ظّل 
مظلوم  من  وكم  مرابعها،  في  ثاوياً 

احتمى بأغوار مقلتيها!

 فيتركها الفرات حثيثا نحو مبتغيات 
الّتمازج  رسائل  لها  َّن  فيدو مياهه، 
قادما  اخلير،  دجلُة  اإلنسانيّ  والّتوافق 
األناضول،  ومن  زاغروس،  أعالي  من 
تفّجر  الذي  محبوبته،  إلى  متشوِّقا 
عديدة؛  عيونًا  لد  الصَّ الّصخرُ  ملياهه 
فيثور قاصدا وجهها متعّشًقا روحها 
، ولذة اللقاء، فال تأويه أرٌض  في ثورة احلبِّ
غيرها، وال تروي عطش حّبه غير لثمة 
من شفتيها اللمياوين، فأناخت له قيم 

اجملد، وألبسته عباءة الكبرياء.

وهناك على املدى البعيد جنوبا، تتربع 
السماء  ملتقى  في  األفق،  بني  جبال 
واألرض، كشيوِخ مسنٍّة ثقفت األزمنة، 
في  العدل  حكمة  وحازت  والتاريخ، 
واخلالئق، صامتٌة في  الطبيعة  قوانني 
والنجوم،  البدور  حتادث  جليلة،  مهابة 
حول قصة عشقها للجزيرة الغنَّاء، في 
فصول مختلفة من مسرحية حياتها، 
احلياة،  أحضان  بني  هنا  املكوث  فآثرت 
لوحوش  املؤنس  النبت  خصائل  وبني 
غير  فيها  الصبح  يتنفس  ال  البريّة، 
نسيمها، رافضا االستحمام بغير ماء 
األنام  محدّثًة  النبيل،  الّطاهر  غيثها 
عبر الزمن، عن مالجئ محتميها، فكم 
إليها في  أرضه، وجلأ  ترك  من مظلوم 
حالك األيام، أسند جسده إلى صخورها، 
وقد ألفها؛ فبنى فيها حضاراٍت، ورعى 
األغنام والّطيور، والّتفت حول سفحها 
مبعدة  ُمحّبة،  متآلفة  الشعوب، 
االختالف والتنافر، وقد امتزجت في تألُّه 
قوانني  ومنشئة  اإلنسان،  مع  األرض 

احلبِّ للّتاريخ.

ترانيم  وعلى  املساجد،  آذان  وعلى 

تؤدِّي  وصوامَع،  بيٍع،  وفي  النواقيس، 
القدير،  للموجد  عباداتها  اخمللوقات 
في ألفة ومحّبة وقبول، وضمن خيمة 
السالم، وحبِّ اآلخر، فال معتديَ غريباً، 
يبوح  منافقَ  وال  حاقداً،  رافَض  وال 
متدة  رواية  هي  وبالتفرقة،  بالفتنة 
تتبادل  وأاُّلٍف،  ألفة  والوئام في   ، للحبِّ
في  والترحيب  التكرمي،  عبارات  هنا 
تبدِّد  لغة احلبِّ اخلالد، فال ريح غريبة، 
كسوسنة  واأليّام،  اللقاء  سعادة 
أغصانهما  بني  جمعتا  وصفصافة، 
تتناغى  اخملتلفة،  الطيور،  أعشاش 
بُكرةً وعشيًّا، تطلب الصباح نشيطة 
بني حقول القمح، وبني ضفتي األنهر 
إلى  مساء  لتعود  النبيلة؛  العذبة 
ها بدفء أحالمها؛ فتخلد  فراخها، تلفُّ
غبار  صفوه  يكدر  ال  عميق،  نوم  في 

املفرِّقني.

َعودٌ على بدء، فتاتي تنام ملَء محاجرها، 
وتسهر اخلالئق، تعيد قصص مجدها 
في ِسَفٍر متعددة من الوقائع واحلقائق، 
فتنتشر قصص التآلف اجملتمعي بني 
يختلفون،  اآلسر،  الطبيعة  سحر 
ويعطونها  وصفها،  في  ويتوافقون 
لإلنسان،  حبِّها  في  األرض  أفضلية 
جميًعا،  وآرائه  وطبائعه  مبعتقداته 
أيِّ  وإلى  ويُهوى،  يُعشق  وفيما 
بني  عامٌل  فالكلُّ  ينتمي،  جماعة 
سنابل  في  ومتزٌج  القمح،  حقول 
الهوى والغرام، فيكتبون عنها قصص 
أمثولة  التاريخيّ، حتى صارت  القبول 
البشر  أفئدة كثير من  الدّهر، ومهوى 

واأللسنة.

التاريخ  ومن  األزمنة،  بعيد  من  جئت 

حامال  القدم،  في  املوغل  السحيق 
األرض،  صحراء  بني  مسافرا  قُلوعي، 
ململًما صدى نفسي، عّلني أشمُّ عبير 
أرض من الطهر، ومن القناعة والقبول؛ 
فرأيت فتاة، كدّرة تاٍج بني األدمي، تالعب 
سّلتها؛  حاملة  واحلمائم،  الهداهد 
املستدامة  األنهر  زهور  من  فتملؤها 
مخلوقات  فيها  تكاثرت  وقد  العذبة، 
من  املتعب  ظهري  أسندت  احلياة، 
البحث في أرض مطمئنة، أُكِمل فيها 
جلَّ أحالمي، ألقيت السالم والتحية، 
فردّت حتية ملؤها البسمات واحلبور، من 

أنِت يا...... من أنِت؟ 

حكايتي،  يعي  ال  الغريُب  فتمتمْت: 
أعراف  وال  تاريخي،  أصول  يدري  وال 
اخلضراء  اجلزيرة  أنا  قطنوني،«  من 
واألرض  الّساحرة،  األخاديد  ذات  اخلّيرة، 
الغنية، والوفيرة اخلصبة، تقبِّل أشعة 
للكون  حبورها  وتلقي  الشمس، 
والبلدان، ويستقيم فيها ضوء القمر، 
ويهدل احلمام في منحنياتها، ويختار 
ذات  وأنا  لفراخه،  أهلي  دور  السنونو 
الكبير،  القلب  وذات  النُّجِل،  العيون 
الذي يسع مختلف احلكايا واخمللوقات، 
عتقها  قد  ساخنة،  سمراء  وبشرتي 

تعاقب السنني، وكّحل جفنيها توالي 
الليل والنهار، وأنا موطن القمح، وبلد 
القطن، ومهوى بلدان الذهب األسود، 
والفضاء  املتحابنّي،  األقوام  ومرابع 
املهاجرة،  لألطيار  النشط  الساحر 
العظماء،  وعفو  الكرماء،  وسماحة 
مجلس  وأنا  والشيم،  األصل  ومنبت 
احلضارة  احتويت  األقوام،  لعلّية 
التاريخ  رُقَُم  انتشرت  ومني  والبداوة، 
اإلرث  خصال  انبعثت  ومني  والقدم، 
واألصالة، واحتويت أجناس البشر من 

أول البداءة... فهل عرفت من أنا؟

ت  وحني جاوبتني، وعرفت من تكون؟ عمَّ
قشعريرة أرجاء جسدي، وانتابني شيء 
من الذهول، قّسم أعشار قلبي املنهك، 
األطفال،  مثل  ألثمها  أني  وحسبت 
األزمان،  أكتب قصتها في سفر  وأني 
وأنثر شعر ضفائرها حول الغيم مثل 
الندمان، وأروي حكاية محّبتها للريح، 
وبني مدقّات النسيان، فترويني عيناها 
اخللجان،  ماء  من  وأطهر  أشهى  ماءً 
من  الدّرّ  ألّم  ساحرتي  وراء  فرحت 
في  املغروم  فأنا  املرجان،  وأنواع  فِيها 
ومبنَشأ  لغتها،  بالغة  وفي  مسكنها، 

حروف لكنتها، فأنا الهيمان. 

جل آغا/ أمل محمد - تُعدُّ قرية »كوندكي 
طيب« من أقدم القرى، وأعرقها في ريف 
ناحية جل آغا، يعود تاريخها إلى عام 
القرية  هذه  املاضي،  القرن  من   1929
الصغيرة حتدها قرى عدّة من جهاتها 
األربعة، وهي قرى »باديان، وباترزان، وقرية 
»موسى  لقرية  ديرو كفنك« باإلضافة 
كورا« وهذه القرى كلها تبعد عن قرية« 
كوندكي طيب« ما يقرب من مائة متر 

فقط.

بناء القرية

قارب  وقد   ،1929 عام  القرية   نشأت 
عمرها املائة عام، قدمت عائلة حجي 
من  وعبدو  إسكان،  وحجي  حسني، 
قرية باديان، وبدؤوا ببناء القرية، طرقها 
وعناصر  روح  لبث  وآبارها،  ومنازلها، 
منازل  أصبحت  حتى  فيها،  احلياة 
القرية واحداً وعشرين منزالً، تسكنها 
تاريخ  وعن  وبيرانا،  عشيرتا عسفاتي، 
القرية حدثنا أحد سكانها »عبد العزيز 

حجي إسكان«: »قريتنا قدمية وعريقة، 
في  والتاريخية  العريقة  القرى  مثل 
املنطقة، قدم أجدادنا من قرية باديان، 
متر  مائة  سوى  عنا  تبعد  ال  والتي 
فقط، واستقروا هنا؛ خلصوبة األراضي 
أهم  تعد  التي  املياه  ووفرة  الزراعية، 

مقومات احلياة«.

اقتصاد القرية وأعمالها

في  القرية  سكان  غالبية  يعمل   
جانب  إلى  وحراثتها،  األراضي،  زراعة 
وعن  البلدية  والطيور  املاشية،  تربية 
إسكان:  حجي  العزيز  عبد  قال  هذا 
وزراعتها،  األراضي  حراثة  في  »نعمل 

يكاد  وال  أجدادنا،  من  ورثناه  ما  وهذا 
املاشية،  من  يخلو  قريتنا  من  منزل 
الطيور،  نربي  قليلة،  بأعداد  ولو  حتى 
مثل الدجاج واإلوز، والبط، ونعيش من 
خيرات أراضينا، وحيواناتنا، وهي مصدر 

رزق أساسي لألهالي«.

تفتقر القرية لبعض اخلدمات الرئيسة، 
فال يتوفر فيها سوى مدرسة للمرحلة 
االبتدائية، واإلعدادية، فقط كما أنه ال 
يوجد فيها أي مركز صحي، وعادة ما 
يلجأ األهالي لناحية جل آغا، وكركي 
لكي للتبضع، تكثر في القرية األشجار 
ولكنها  الفاكهة،  وأشجار  احلراجية 
تأثرت هي األخرى مبوجة اجلفاف، التي 
هذا  سنوات،  قبيل  املنطقة  ضربت 
وتعرف قرية »كوندكي طيب« بالكثير 
من العادات احلميدة، والشيم الكرمية، 
التي جتمع سكانها مع بعضهم في 

السراء، والضراء، وخاصًة الكرم.

النبع األسود ثالثمائة عام من 
اجلريان

نبع القرية، والذي يعرف باسم »كهنيا 
رش« أي النبع األسود، يعد مالذاً لألهالي 
اخلاص  وذلك لسحره  للزوار،  ومقصداً 
قال  االسم  بهذا  النبع  تسمية  وعن 
كانت  السابق  »في  إسكان:  حجي 
األشجار حتيط بالنبع بكثافة، وحتجب 
عنه ضوء الشمس؛ لذا سماه األهالي 
ولكن  رؤيته  لصعوبة  األسود؛  بالنبع 
األشجار  أعداد  قلت  الزمن،  مرور  مع 
فإن  األجداد،  روايات  وحسب  حوله، 
النبع لم يتوقف عن اجلريان منذ أكثر 
من ثالثمائة سنة، على خالف الينابيع 
في القرى اجملاورة، والتي جتف بني احلني 
واآلخر، فتتدفق مياههما حسب كثرة 
أن  التاريخ  يؤكد  فيما  فيها،  األمطار 

القرية مبئات  النبع موجود قبل نشأة 
السنني«.

سكان  نفوس  في  النبع  أهمية  وعن 
إسكان:  حجي  العزيز  عبد  زاد  القرية 
الزراعية  األراضي  كانت  السابق  »في 
تعتمد بشكل رئيسي على مياه النبع، 
كنا نزرع القطن والذرة وغيرها، ولكن 
تاريخي  بعد  لها  النبع  أهمية  تبقى 
ونفسي أكثر في نفوسنا؛ ألنها ملجأ 
الربيع  وقت  في  دوماً،  ونقصدها  لنا 
للتنزه  النبع؛  حول  األهالي  يجتمع 
وللتمتع بحياة الربيع وأجواء النسيم، 
مياه النبع عذبة، ونصنع الشاي منها، 
بني  معروف  وهذا  خاص،  مذاق  وله 

سكان القرية«.

مركز األخبار - طالبت حركة الشبيبة الثورية السورّية، واتحاد المرأة الشابة جميع األحرار 
المفروضة  المشددة  العزلة  بإنهاء  للمطالبة  الساحات؛  إلى  بالنزول  للحرية  والتّواقين 

على القائد عبد الله أوجالن وتحقيق حريته الجسدية.

يّة تدعو أحرار العالم بالنزول للساحات  يّة السور الشبيبة الثور
ية القائد أوجالن الجسدية لتحقيق حر

اتفاق بين موسكو واإلدارة الذاتية 
الستعادة 200 طفل روسي

ين المحتلة يبيعون  المرتزقة في عفر
خمسة منازل ومحضر لألهالي 

األصلــــيين

لجنة التحقيق الدولّية: دمشق واألمم المتحدة فشلتا في 
القيام بواجبهما إزاء متضرري الزلزال

جبهة إنقاذ تونس: تركيا تعمل على إعادة مرتزقة اإلخوان 
يا إلى تونس من سور

يِخ وبإثمِد الّطبيعِة بٌة بحنَّاِء التَّار يرٌة ُمخضَّ جز

يخ وعراقة تقارب المائة عام ية »كندكي طيب« تار قر
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على  باخلروج  السوريّة  الثورة  جنحت 
 15 في  سوريا  في  احلاكم  النظام 
لم  طريقها  لكن   2011 عام  من  آذار 
فمرت مبحطات  بالورود  يكن مفروشاً 
وبني  والضعف  القوة  بني  وتقلبات 
التوسع واالنحسار وبني أزمة سياسية 
الدامي  الصراع  هذا  وخّلف  حادة. 
املستمر أكثر من 380 ألف قتيل ودّمر 

َّ إليه دوالً أخرى. مدناً سوريّة وجر

انتفاضة سلمّية

االحتجاجات  اندلعت  بدء،  ذي  بادئ 
السورية في 15 آذار عام 2011، وطالب 
القضايا  بعض  بتحقيق  احملتجون 
اخلدمية لم يكن من بينها رحيل رئيس 
حكومة دمشق، وتأثر احملتجون مبا يُعرف 
انتفضت  التي  العربي  الربيع  بثورات 
االستبدادية  األنظمة  ضد  عدة  بدول 
احلاكمة. في املقابل، قابلتها حكومة 
والتنكيل  واالعتقال  بالسالح  دمشق 
ما أجج املزيد من االحتجاجات املطالبة 
مبناطق  املرة  هذه  الرئيس  بإقالة 
واستمرت  البالد،  أنحاء  من  مختلفة 
االحتجاجات سلمية مدة ستة أشهر 
رقعة  اتساع  ومع  السالح  حمل  دون 
مع  املواجهات  اشتدت  االضطرابات، 
إصابات  لوقوع  أدى  ما  األمن  أجهزة 

وسقوط قتلى من احملتجني.
احملتجون  حمل  الواقع،  هذا  أمام 
السالح للدفاع عن أنفسهم من جهة 
ومؤسسات  أمالك  على  وللسيطرة 
بينما عدّت  احلكومة من جهة أخرى، 
من  ضده  حدث  ما  دمشق  حكومة 
”املؤامرة  بـ  إياها  بوصفه  احتجاجات 

الكونية“.

توّسع وانحسار

مدى  على  السوريّة  األزمة  شهدت 
منعرجات  املاضية  عاماً  عشر  اإلثني 
ومراحل فارقة هامة، ميكن تصنيفها 
وانحسار  اتساع  على  بناًء  قبلنا  من 
احلاضنة الشعبية وتفاعلها مع احلراك 

الثوري، وفق اآلتي:

أوالً: مرحلة الصعود: انتفاضة شعبية 
بثورة  واتسمت  عامني،  لنحو  امتدت 

شعبية ومقاطعة دولّية وعربّية.
إثر  درعا  من  االحتجاجات  اندلعت 
اعتداء أحد مسؤولي حكومة دمشق 
جمعة  بعدها  لتنطلق  أطفال  على 
الكرامة في 18 آذار 2011م التي كانت 
واتسع  للثورة،  األولى  الشرارة  مبثابة 
نطاق الثورة جغرافياً فشملت مناطق 
عديدة أهمها بانياس والالذقية وحمص 
ثم  وريفها،  ودمشق  وحلب  وحماة 
انتقلت تباعاً نحو املدن الساحلّية في 
الالذقية وجبلة، فيما قابلتها حكومة 
البطش  من  أوتيت  ما  بكل  دمشق 

والقوة والسالح.
من  عدداً  دمشق  حكومة  واتبعت 
المتصاص  السياسية  اإلجراءات 
قانون  إلغاء  مثل:  من  الشارع  غضب 
وسن  الدولة  أمن  ومحكمة  الطوارئ 
قانون التظاهر السلمي وإطالق سراح 
حكومة  وتشكيل  املعتقلني  بعض 

لعشرات  اجلنسية  ومنح  جديدة 
اآلالف من الكرد، وإجراء استفتاء على 
الدستور، باإلضافة إلى إقالة محافظ 
حمص، لكن أي من هذه اإلجراءات لم 
الثوري، فاصطدم  املد  إيقاف  تستطع 
عدة  قاد  الذي  اجليش  مع  احملتجون 
حمالت مختلفة على بعض احملافظات 
واملدن أشهرها حي بابا عمرو بحمص 

وحماة وإدلب.
على أثر سقوط قتلى من احملتجني على 
الضباط  من  الكثير  أقدم  اجليش،  يد 
املقدم حسني  بقيادة  االنشقاق،  على 
الضباط  حركة  أسس  الذي  هرموش، 
األحرار في شهر متوز، وتشكل في العام 
السوري  باجليش  يسمى  ما  نفسه 
األسعد.  رياض  العقيد  برئاسة  احلر 
ازدادت االنشقاقات في صفوف اجليش 
على حساب انضمامهم للجيش احلر 
الكثير  على  هجمات  بشن  بدأ  الذي 

وصل  حيث  احلكومية  املباني  من 
نهاية  مع  املسلحة  الفصائل  عدد 
ما  إلى  السوريّة  للثورة  األول  العام 
يقرب من عشرين ألفاً وفق أرقام غير 
سبق  فيما  حتدثنا  كنا  وإذا  رسمية. 
اجلسم  فحال  الثورة،  عسكرة  عن 
لم  باملعارضة  تسمى  ملا  السياسي 
يكن بأفضل حال أو على ما يرام أيضاً. 
ما  لألزمة  األول  العام  خالل  فشكل 
يُعرف بـ»اجمللس الوطني االنتقالي« في 
آب 2011م برئاسة برهان غليون، وعلى 
غرار هذا ُشكّل اجمللس الوطني السوري 
في تشرين األول برئاسة برهان غليون 
أيضاً. دبت اخلالفات بني أعضاء اجمللس 
نتيجة عدم بلورة أفكار الشارع الثوري 
إلى مطالب مشروعة، فخلفه بذلك 
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
بدياًل عنه، وعلى أية حال، لم تستطع 
قيادة الثورة السياسية تقدمي مشروع 
سياسي حقيقي ما جعل هذه القيادة 
هشة وضعيفة وسط انحسار شعبي 

عن احلراك الثوري.
امللف  شهد  اإلجرائي،  املستوى  على 
السوري حتركات على الصعيد العربي 
الدول  جامعة  أوفدت  عربياً،  والدولي. 
العربية مراقبني في كانون األول 2011م، 
وأيضاً أرسلت اجلامعة العربية بالتوافق 
املتحدة مبعوثًا مشتركًا هو  األمم  مع 
املتحدة  لألمم  السابق  العام  األمني 
»كوفي عنان« مبعوثاً حلكومة دمشق 
دون أي نتائج ملموسة ما دفع مبعظم 
بعض  مقدمتها  وفي  العربية  الدول 
دول مجلس التعاون اخلليجي إلنهاء أي 
بحكومة  تربطها  دبلوماسية  عالقة 

دمشق.
املتحدة  الواليات  فرضت  دولياً، 
احلكومة،  على  عقوبات  األمريكية 
وكذلك االحتاد األوروبي في أيار 2011م. 
وال مناص من القول، إن اجملتمع الغربي 
)الواليات املتحدة األمريكية( عجز عن 

إدانة حكومة دمشق في مجلس األمن 
الروسي الصيني الذي  بسبب الفيتو 
األمريكية  للمحاوالت  باملرصاد  وقف 
األوروبية في تشرين األول 2011م شباط 

2012م.
ومتاشياً مع ما مت ذكره، فإن هذه املرحلة 
ضحيتها  راح  اجملازر  عشرات  شهدت 
نحو 80 ألف مواطن سوري، وأكثر من 
وُمشرد،  ومهّجر  نازح  ماليني  خمسة 
وخراب شامل ودمار منهج. ناهيك عن 
دخول أطراف جديدة على مسار األزمة 
السوريّة وتوظيف النزاعات الطائفية، 
الشأن  في  إقليمية  أطراف  ودخول 

السوري.
)األزمة  التذبذب:  مرحلة  ثانياً: 
عام 2015-2012،  من  السوريّة(: ومتتد 
واتسمت ببروز حتوالت هامة على مسار 

ما تسمى بالثورة.  
بالتزامن مع تنامي ما يسمى باجليش 
احلر الذي حقق نتائج عسكرية فسيطر 
على أجزاء كبيرة من محافظات ومدن 
والرقة  وإدلب  وحلب  دمشق  ريف 
والالذقية  وحماة  واحلسكة  الزور  ودير 
عن  أعلن  وغيره،  والرسنت  وحمص 
جسم سياسي ملا يسمى باملعارضة 
الثورة  لقوى  الوطني  »االئتالف  وهو 
بعض  من  اعترافاً  وحقق  واملعارضة«. 
عقد  إلى  باإلضافة  العربية  الدول 
مؤمترات أهمها في القاهرة في حزيران 
اجلامعة  رعاية  حتت  نفسه  العام  من 
العربية. وصدرت عن هذا املؤمتر وثيقتا 
»املرحلة االنتقالية« و»العهد الوطني« أو 
ما يُعرف باسم »وثائق القاهرة«. كذلك 
في  مبادرة  العربية  اجلامعة  واقترحت 
كانون الثاني عام 2012 تتضمن تنازل 
بشار األسد عن كامل صالحياته لنائبه 
وتشكيل حكومة وطنية توافقية بني 
قوبلت  لكنها  واحلكومة،  املعارضة 

بالرفض.
وفي هذا اإلطار، اجتهت حكومة دمشق 
الطائفي  البعد  وتوظيف  إذكاء  إلى 
احلرب  نحو  الثورة،  مسار  لتحويل 
لدخول  الطريق  مهد  ما  الطائفية 
إلى األراضي  اللبناني  إيران وحزب اهلل 
احلكومة  جانب  إلى  للقتال  السوريّة 
بداية عام 2013 بحجة إفشال مؤامرة 
أن  دولية ضد سوريا. وما ال شك فيه 
دخول إيران في احلرب ارتبط مبدى الوجود 
اإليراني في املنطقة. وأثار هذا الصراع 
من حالته الثورية إلى حالته الطائفية.

في   2013 عام  من  األسوأ  التطور  إن 
والدة  عن  أعلن  حينما  نيسان،  شهر 
مساحات  على  ومتدده  داعش  مرتزقة 
وإدلب  حلب  محافظات  في  واسعة 
والرقة واحلسكة ودير الزور حيث سيطر 
السوريّة  األراضي  35% من  نحو  على 
مبساحة متصلة جغرافياً التي كانت 
فيما مضى حتررت من قبل ما تسمى 
باملعارضة املسلحة خالل ثالث سنوات.

ومن املالحظ أن هذه املرحلة بلغت بها 
حجم اخلسائر في األرواح واملمتلكات 
لعمليات  نظراً  قياسية  مستويات 
اتساع  ومع  واسع،  ودمار  منهج  قتل 
نطاق املواجهات بني طرفي الصراع، قُدّر 
عدد الضحايا ما يقرب 120 ألفاً حيث 
الثورة بهكذا وضع  أن  املتوقع  بدا من 
استثنائي دخلت منعطفاً من األزمات 

واحللول غير املمكنة.
 

)الضعف  الهبوط:  مرحلة  ثالثاً: 
من  املرحلة  هذه  متتد  والتقهقر( 
وتتميز  الراهن،  الوقت  2015 إلى  عام 
بفقدان الثورة السوريّة اجلزء األكبر من 
مكتسباتها امليدانية نتيجة الضعف 
أسباب،  لعدة  وذلك  التقهقر  وحالة 

نذكر منها:
ـ جناح حكومة دمشق باستعادة مواقع 
استراتيجية مهمة كانت حتت سيطرة 
الفصائل املسلحة حصلت عليها في 
بدايات الثورة وتضم مناطق من دمشق 
وحماة  حمص  في  املناطق  وبعض 

وإدلب.
 

ـ انحسار سيطرة ما يسمى باجليش 
احلر حيث تقتصر على نحو 15% من 
مساحة سوريا، وتضم أجزاء من إدلب 
وحماة والالذقية، وتشترك هيئة حترير 
مرتزقة  مع  النصرة(  )جبهة  الشام 
الفصائل املسلحة في السيطرة على 

تلك املناطق املذكورة.
ـ كان للتدّخل العسكري الروسي في 

سوريا مطلع تشرين األول أثراً كبيراً في 
سير املعارك التي رجحت كفة حكومة 
دمشق بخالف االدعاء كما أعلن عنه 

بأنه للقضاء على مرتزقة داعش.
تركيا  على  السوريّة  املعارضة  رهان  ـ 
في دفاعها عن حقوقها أمام حكومة 
دمشق أفقدها احلاضنة الشعبية بعد 
أن خذلها الثائرون نتيجة لهثهم نحو 
حتقيق مصاحلهم اخلاصة على حساب 
الدور  عن  ناهيك  للثورة.  االنتصار 
التركي الذي ركب موجة امللف السوري 
وبحث هو أيضاً عن مصاحله في سوريا 
انطالقاً من صهوة املعارضة السورية، 
ففازت تركيا مبساعيها وأهدافها بينما 

هم فشلوا مبا سعوا.
ـ كل املسارات السياسية التي عقدت 
في هذه املرحلة من سوتشي وآستانا 
باءت  وغيرها،  الدستورية  واللجنة 
جهود  توحيد  عدم  بسبب  بالفشل 
ما  واحد  سياسي  بجسم  املعارضة 
جعلها مشتتة وغير قادرة على صياغة 
هدف واضح عدا على أن قسماً كبيراً 
جهات  قبل  من  مخترقون  منهم 

مختلفة، باإلضافة إلى غياب املشروع 
السياسي الذي لم تستطع تقدميه من 
كل القوى السياسية في سوريا سوى 

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
  

ثورة شعوب شمال وشرق سوريا 
تصحيح املسار

مناطق  في  آفا  روج  ثورة  انطلقت 
شمال  في  اتسعت  ثم  ومن  آفا  روج 
انتهت  الذي  الوقت  في  سوريا  وشرق 
إلى  وحتولت  سوريا  في  املعارضة  فيه 
مجموعات مرتزقة وأداة في يد تركيا، 
تزال  ال  التي  الثورة  هذه  وانسجمت 
مستمرة إلى اآلن على قواعد املشروع 
على  بناء  سوريا  في  الدميقراطي 
ومتثيل  الدميقراطية  األمة  فلسفة 

حقيقي للثورة السورية.
جتدر اإلشارة إلى أن ثورة روج آفا 19 متوز 
2012، قامت على أمرين؛ األول كان رداً 
ترغب  ال  التي  دمشق  حكومة  على 
بإحداث أي تغيير، والثاني كان رداً على 
إعاقة  حاول  الذي  التركي  النظام 

املسيرة الدميقراطية في سوريا.
وانطالقاً ما سبق، جنحت ثورة 19 متوز 

نتيجة لألسباب التالية:
األمة  فلسفة  مفهوم  وفق  الثورة  ـ 
جديد،  نظام  بناء  تعني  الدميقراطية، 
في  كونها  عن  عدا  جديدة،  وعقلية 

املقام األول إدارة للمجتمعات.
ـ الثورة وفق مفهوم األمة الدميقراطية، 
النضال  في  االستمرارية  تعني 
واملقاومة الذي يستمر لسنوات طويلة، 
قد يتحقق النصر وقد تتعرض أحياناً 

لالنتكاسات.
ـ استطاعت ثورة شعوب شمال وشرق 
املكاسب  من  العديد  حتقيق  سوريا 
واإلدارة  التعليم  مثل:  من  الكبيرة، 
واحلماية  للدفاع  ونظام  واخلدمات 
وغيرها، وهي في طور البناء والتأسيس 

على الرغم من بعض النواقص.
نوعية  ثورة  حتقيق  سبيل  في  ـ 
ومقدسة، قدم الكثير من التضحيات 
حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 12 ألفاً 
واآلالف من اجلرحى وما زال هناك املزيد 

من الشهداء طاملا الثورة مستمرة.
النضال  في  االستمرار  تعني  الثورة  ـ 
وملهمها  قائدها  سراح  إطالق  حتى 
القائد عبد اهلل أوجالن، فإذا كانت الثورة 
أعطت الكثير من اخليرات في ظل هذا 
حرية  بأن  املؤكد  فمن  احلالي،  الوضع 
نصراً  تعني  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
التواقة  الشعوب  ولكل  أوالً،  للمرأة 
للحرية ثانياً، وثالثاً نيل الشعب الكردي 

كامل حقوقه املشروعة.

ى السوريون في عام 2011 ملء حناجرهم بأناشيد الثورة ومألوا الشوارع والساحات بصغيرهم وكبيرهم ونسائهم وشيوخهم 
ّ
منبج/ آزاد كرديـ  تغن

في حدث غير عادي يندر أن تعيشه سوريا في ظل آلة القمع والترهيب من حكومة دمشق. هذا المشهد الجميل من الثورة تحّول مع الوقت إلى 
ِبركة دم وبؤرة دمار وأزمة إنسانية عابرة للحدود.

يّة من التشتت إلى تجسيد ديمقراطي بثورة روج آفا األزمة السور

بتشديد  التركية  السلطات  تستمر 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  على  العزلة 
واإلنسانية  الدولية  املواثيق  ضاربًة 
صمت  وسط  احلائط،  عرض  كافة 
واملنظمات  الدولي،  للمجتمع  واضح 

احلقوقية.
جلنة  مسؤول  حتدث  الصدد  هذا  وفي 
ناحية  والتعليم في مجلس  التدريب 
لصحيفتنا:  اخلضير،  فهد  الشدادي 
عزلة  من  للقائد  يحدث  ما  »إن 
تقع  التركي،  االحتالل  لدولة  مشددة 
مسؤوليتها على اجملتمع الدولي، حيث 
أن صمته اخملزي يؤكد قبوله مبا تقوم به 
دولة االحتالل من فرض عزلة مشددة 

على القائد أوجالن«.
وأكد اخلضير: »ما يحدث للقائد جرمية 
على  عار  ووصمة  اإلنسانية،  بحق 
جبني املنظمات احلقوقية، التي تنصب 
نفسها املدافع األول عن حقوق اإلنسان، 
إال إن ما يحدث للقائد عبد اهلل أوجالن 

يثب عكس ذلك«. 

بالقول:  حديثه  اخلضير  فهد  واختتم 
واملنظمات  الدولي  اجملتمع  »نطالب 
احلقوقية إنهاء العزلة املفروضة على 
والكشف  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 
احلرية  ومنحه  الصحي،  وضعه  عن 
في  املعنيني  نناشد  كما  اجلسدية، 
األمم املتحدة، وحقوق اإلنسان التدخل 

الفوري إلنهاء هذه العزلة«.
املشترك  الرئيس  قال  جهته،  ومن 
املهندس  واالتصاالت  الطاقة،  للجنة 
منير اإلبراهيم: إن »تركيا عندما تعزل 
شعبه  عن  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 

فهي  مشددة؛  قيوداً  عليه  وتفرض 
تضعف  أنها  اإلجراء،  هذا  في  ترى 
رأسها  وعلى  املنطقة،  شعوب  عزمية 
الشعب الكردي، وهي عولت على هذا 
األمر كثيرًا منذ اليوم األول العتقاله، 
ظناً منها أنها عندما اعتقلت القائد 
آمال  على  القضاء  تستطيع  أوجالن، 
تدرك  احلرية، لكنها لم  الشعوب في 
بأفكاره  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  أن 
حتث  التي  ونظرياته  ورؤاه،  وتطلعاته 
ترتبط  ال  النضال  استمرارية  على 
رأيناه  ما  وهذا  بتقييد حرية شخص، 
اليوم، وما نلمسه من انتصارات على 

وشرق  شمال  في  حتقق  وما  األرض، 
سوريا، هو نتاج هذا الفكر«. 

وحول تشديد العزلة على القائد عبد 
»العزلة  اإلبراهيم:  قال  أوجالن،  اهلل 
العدالة  قواعد  ألبسط  مخالفة 
املتحدة  األمم  فقوانني  االجتماعية، 
ومجلس األمن وحقوق اإلنسان، تشير 
إلى ضرورة تواصل عوائل السجناء مع 
االحتالل  دولة  متنعه  ما  وهذا  ذويهم، 

التركي«.
منير  طالب  حديثه  نهاية  وفي   
اإلبراهيم املنظمات احلقوقية ومنظمة 

على  الضغط  ضرورة  اإلنسان،  حقوق 
املفروضة  العزلة  لفك  االحتالل  دولة 

على القائد أوجالن، وحتريره جسدياً«. 
يذكر أن قائد الشعب الكردي، وأيقونة 
قد  كان  أوجالن،  اهلل  عبد  احلر  الفكر 
ملؤامرة  أكثر من 24 عاماً  تعرض منذ 
تشرين  من  التاسع  في  خبيثة  دولية 
من  خروجه  مع  1998بالتزامن  األول 
سوريا، ومن خالل عملية استخباراتية 
من  عشر  اخلامس  في  وحتديداً  دولية، 
القائد عبد اهلل  شباط 1999 اعُتقل 
أوجالن في العاصمة الكينية نيروبي. 

أهالي  - استذكر  قامشلو/ علي خضير 
شمال شرق سوريا شهداء مجزرة 12 آذار، 
التي حدثت عام 2004 في ملعب )شهداء 
12 آذار(، يوم األحد املاضي في الثاني عشر 
االستذكار  خالل  وأكَّدوا  اجلاري،  آذار  من 
ضد  الذاتية،  اإلدارة  حول  التفافهم 
تفكيك  إلى  َّامية  الر االستبدادية  القوى 
وحدة صفوفهم، وخلق الفتنة والنَّعرات 

ائفية بينهم. الطِّ

مباراة  تنظيم  خالل  من  ذلك  وكان 
ودير  اجلزيرة  منتخبي  بني  جمعت  ودِّية 
عوب،  الشُّ تكاتف  على  دليل  وهذا  الزّور، 
األنظمة  بوجه  ووقوفها  وتضامنها، 
الطائفية، ورفضها الفتنة، التي تسعى 
إليها األنظمة القمعية للتفريق بني أبناء 

عب الواحد. الشَّ

االنتفاضة الرد املناسب على عقلية 
األنظمة املستبدة

صحيفتنا  التقت  االستذكار  خالل 
مبسؤولني في إقليم اجلزيرة واإلدارة املدنية 
في دير الزور، وبدايًة حتدث الرئيس املشترك 
للمكتب التَّنفيذي بإقليم اجلزيرة، طلعت 
»نستذكر  فقال:  حتدث  حيث  يونس، 
اليوم الذِّكرى التَّاسعة عشرة النتفاضة 
لعوائل  العزاء  واجب  نقدم  قامشلو، 
نتيجة  حدثت  االنتفاضة  شهدائنا، 

دمشق  حلكومة  القمعّية،  الّسياسات 
التي حاولت من خاللها كسر  وقت ذاك 
والّشعب  ًة،  الّسورية عامَّ الشعوب  إرادة 
الفتنة  زرع  وحاولت  خاّصة،  الكردي 
واالقتتال بني شعوب املنطقة، والَّتي حتمل 

إرثاً وِقَيَماً مجتمعّية أصيلة«.

رسالة  كانت  »االنتفاضة  يونس:  وتابع 
بني  الفنت  خلق  حاول  من  لكل  واضحة 
أي  تستطيع  وال  الواحد،  عب  الشَّ أبناء 
شكَّله  الذي  املنيع،  احلاجز  اختراق  قوّة 
هذا التكاتف، فما زالت القوى املهيمنة 
َّة بسياسته القمعية على مدى  مستمر
املنطقة  بأمن  تعيث  عاماً،  عشر  أحد 
إرادة  كسر  محاولة  في  والفنت  احلروب 

َّة في املنطقة«. الشعوب احلر

واستكمَل يونس: »هذه األنظمة القمعية 
في  دميقراطي  مشروع  إقامة  منع  حتاول 
تفكيك  وحتاول  سوريا،  وشرق  شمال 
األعمال  خالل  من  املنطقة،  شعوب 
اإلجرامية، التي متارسها من مجازر وفنت 
دمشق،  حكومة  قامت  حيث  وغيرها، 
)أظنه(  اتِّفاقية  بعقد  التركي  والنظام 
إلى  ترمي  الّتي   ،1998 عام  بينهم  فيما 
احتالل أرضنا وتفريق وحدة شعوبنا في 
ومن خالل سياسات  املشترك،  التعايش 
اإلبادة واالحتالل، ومحاولة منع الشعوب 
االلتفاف حول املشروع الدميقراطي، الَّذي 
متثله اإلدارة الذاتية، والذي أصبح املشروع 

األمثل واحلّل الوحيد إلنهاء األزمة؛ ولذلك 
يكون مشروع اإلدارة الذاتية مشروعاً لكل 
سوريا ولكل املنطقة، ألن املنطقة مدركة 
اإلدارة  حول  الشعوب  التفاف  أهمية 

الذاتية الدميقراطية«.

ياسي دائم لألزمة السورية حل سِّ

ومن جهته أعرب نائب الهيئة الرئاسّية 
جمللس دير الزّور، فتحي العطيش تأكيده 
بني  الفنت  وجه  في  الوقوف  مواصلة 
إلى  هنا  اليوم  »جئنا  املنطقة:  شعوب 
مدينة قامشلو، الستنكار األحداث، التي 
جرت بتاريخ 2004/3/12، فقمنا بتنظيم 
منتخبي  بني  كرنفالية  قدم  كرة  مباراة 
اجلزيرة ودير الزور، من أجل أن نثبت للعالم 
التركي  املتحالَفني  وللنّظامني  أجمع 
والسوري، أنَّ شعوب شمال شرق سوريا، 
وال  تفرقة  توجد  وال  واحد،  شعب  هي 
أن  السوري،  النّظام  أراد  مثلما  طائفية، 

يزرعها فيما بني تلك الشعوب«.

واختتم فتحي العطيش: »اإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا، ال تفضل وال تفرق 
بني كردي، وال عربي، وال مسيحي، بل تتقرب 
من اجلميع بالسوية نفسها، ال كما يدعي 
بيننا،  التفريق  يحاولون  الذين  اآلخرون، 
اإلدارة،  في  املركزية  روتني  كسر  هدفنا 
في  الشامل  ياسي  السِّ للحل  ونسعى 

الذاتية  اإلدارة  تعميم  خالل  من  سوريا، 
الدِّميقراطية، على كامل التراب السوري«.

عيٌش كرميٌ حرٌّ للشعوب احلرة

عالقات  مكتب  عضو  حتدث  جانبه  ومن 
في  الدميقراطية  سوريا  شباب  مجلس 
دير الزور معد علي احلنُّوش: »نبارك اليوم 
لشعوب  آذار،  من  عشر  الثاني  انتفاضة 
الذكرى  ونستذكر  سوريا،  وشرق  شمال 
األليمة، التي كانت شعلة ثورتنا، عندما 
الشعبني  بني  فتنة  بإحداث  النظام  بدأ 
كرة  مباراة  خالل  من  والكردي،  العربي، 
كانت  حيث  آنذاك،  جرت  التي  القدم، 
تها  خطَّ زت  جهَّ قد  دمشق،  حكومة 
الكرد،  بني  فتنة  إلى  املباراة  لتحويل 
والعرب، خللق الفتنة والتفرقة بني شعوب 

املنطقة لتكون«. 

نستذكر  عام  كل  »في  احلنُّوش:  وتابع 
ال  للجميع:  لنقول  اآلذارية،  االنتفاضة 
أحد يستطيع أن ينشر الفنت بني شعوبنا 

حاولت  ومهما  سوريا،  شرق  شمال  في 
حكومتا دمشق وأنقرة، إحداث شرخ بيننا 
نزداد قوةً وتكاتفاً، ولن ينالوا مرادهم فيما 
يطمحون إلى حتقيقه، وسوف نثبت لهم 

قوّة الروح الرِّفاقية، والنضالية بيننا«.

سوريا  شباب  »نحن  احلنوش:  وأشار 
الدميقراطية، نسير على خطا شهدائنا 
دة  موحَّ سوريا  حتقيق  أجل  من  األبرار، 
الحتواء  تهدف  مركزيّة،  ال  دميقراطّية 
وحرِّية  بكرامة،  للعيش  عوب  الشُّ
ودميقراطية، فتمارس حقوقها في املساواة 

  . والعدالة بكل حرية«

»لن  حديثه:  احلنوش  علي  معد  واختتم 
شعوبنا،  على  املتآمرة  القوى  تستطيع 
زرع الفنت بني شعوب شمال وشرق سوريا، 
ونحن متأكدون، أنها لن تنال مرادها، ألن 
عوب في املنطقة تلتف حول اإلدارة  الشُّ
الذاتية الدميقراطية، ألن هدفها تخليص 
والظلم،  العبودية،  من  املنطقة  شعوب 
وأمان  باستقرار  والعيش  والتهميش، 
على هذه األرض، وحتقيق السالم واحلرية 

والدميقراطية«.

فهد الخضير

فتحي العطيش طلعت يونس

منير اإلبراهيم

معد الحنوش

الله  القائد عبد  الدولي حيال ما يتعرض له  الدخيل - مع استمرار الصمت  الشدادي/ حسام 
من  إداريون  أدان  التركي،  االحتالل  لدولة  مشددة  عزلة  من  إيمرالي،  سجن  في  أوجالن، 
مؤسسات اإلدارة الذاتية في الشدادي، استمرار دولة االحتالل التركي بفرض عزلة مشددة 

على القائد أوجالن، مؤكدين أن ما يحدث هو انتهاك صارخ لألعراف والقوانين الدولية. 

يون: العزلة المشددة على القائد أوجالن تعارض مع القوانين الدولية  إدار
وعدوان ممنهج

مسؤولون: ُألفة الشعوب وتكاتفها حصنان منيعان ضد الفتن والقالقل
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الزراعية  وخاصة  التعاونيات،  ولعبت 
املشاركني  األهالي  وضع  حتسني  في 
االقتصادية  الظروف  ظل  في  فيها، 
واملعيشية، وحتقيق مدخول جيد لألسر 

الفقيرة ومتوسطة احلال.

مشاريع رائدة مببادرة مهجري كري 
سبي

املشاريع  من  العديد  أُطلقت  وعليه 
التعاونية )الكوبراتيفات( في مقاطعة 
كري  مهجري  ومخيم  سبي  كري 
سبي، وكان أولها مبادرة أهالي اخمليم 
املهجرين منذ عامني بزراعة اخلضروات 
ـ  بندورة  ـ  ـ جبس  )باذجنان  الصيفية 
بـ  تقدر  مبساحة   ) ....وغيرها  فليفة 

100 دومن، حيث جنحت جهودهم بتوفير 
منافسة  وحتقيق  الزراعية،  املنتوجات 
انعكس  ما  اخلضروات؛  جتار  مع  عادلة 
بشكل جيد على املهجرين القاطنني 
في اخمليم، وتوقفت املبادرة بعد انتهاء 
وجود  عدم  بسبب  الزراعي؛  املوسم 
مورد مائي منتظم على القناة الناقلة 
للمياه، لتبدأ مشاريع تعاونية جديدة 
في  للجمعيات  إدارة  تشكيل  بعد 

مقاطعة كري سبي مؤخراً.

انطالق مشاريع تعاونية جديدة

مبقاطعة  اجلمعيات  إدارة  وتشكلت 
مشاريع  دعم  بهدف  سبي  كري 
تعاونية، واإلشراف عليها لدعم ومتكني 

)املهجرين ـ عوائل الشهداء -الشرائح 
الفقيرة( اقتصادياً من خالل تأسيس 
مشاريع زراعية في املقام األول، وتقدمي 
املستلزمات الضرورية من )أرض، بذور، 
آبار  حفر  مبيدات،  حراثة،  أسمدة، 
ارتوازية، محركات ديزل، وقود(. وأطلقت 
إدارة اجلمعيات على مستوى مقاطعة 
اجلمعيات  إلدارة  فرع  كري سبي، وهي 
إقليم  في  )الكوبراتيفات(  التعاونية 
اجملال  في  مشاريع«  »ثالثة  الفرات 

الزراعي.

أولها مشروع بلدة الهيشة، ويتضمن 
 26 منها  استفاد  دومنا،   250 يلي  ما 
متت  وقد  اخمليم،  قاطني  من  مهجراً 

زراعتها مبحصول شتوي )قمح(.

الثاني، فقد مت من خالله  أما املشروع 

في  الشهداء  عوائل  استهداف 
املقاطعة مبشروع زراعي شتوي أيضاً، 
استفادت  مساحته 180 دومناً،  بلغت 

منه 19 عائلة.

الذي  الثالث،  املشروع  يعد  حني  في 
أُطلق في الثاني من الشهر اجلاري في 
قرية الثامرية 12 كيلو متراً غربي عني 
الصيفية،  اخلضروات  لزراعة  عيسى، 
وهو األكبر مبساحة 300 دومن تستفيد 
عليه  العمل  ويتم  عائلة،   80 منها 

بالتنسيق مع جلنة االقتصاد مبجلس 
مقاطعة كري سبي.

اجلمعيات  بإدارة  إداريني  وحسب   
فإن  سبي،  كري  مبقاطعة  التعاونية 
تطوير  على  تعمل  اجلمعيات  إدارة 
املشاريع التعاونية في عموم مقاطعة 
شريحة  أكبر  لتشمل  سبي،  كري 
مبا  واملتوسطة،  الفقيرة  األسر  من 
يعود بالفائدة عليهم، ويحسن الواقع 

االقتصادي، وينعش األسواق احمللية.

مركز اإلخبارـ  أعلن مكتب الري واملوارد 
احلالة  أن  اجلزيرة،  إقليم  في  املائية 
الفنية ومناسيب املياه جيدة في ثالثة 
سدود مبنطقة ديرك، وذلك بعد جولة 
كشفية قاموا بها مؤخراً على السدود 

الثالثة.

قام مكتب الري واملوارد املائية في هيئة 
الزراعة والري لشمال وشرق سوريا، يوم 
األحد املصادف للحادي عشر من شهر 
مكثفة  كشفية  بجوالت  اجلاري،  آذار 
للكشف على حالة السدود في إقليم 

اجلزيرة، واالطالع على حالتها الفنية.

واستهدفت اجلولة سدود ناحية ديرك 
سفان، بورزة، احلاكمية، حيث تبني من 
خالل جوالتهم أن حالة الفنية للسدود 
الصيانة  بأعمال  القيام  بعد  جيدة 

الالزمة باإلضافة إلى منسوب املياه في 
هذه السدود جيد.

وحسب املكتب اإلعالمي لهيئة الزراعة 
والري لشمال وشرق سوريا، إن اجلولة، 
التي جاءت بعد تنفيذ أعمال صيانة، 
شملت سدود سفان، وبورزة واحلاكمية. 
»ويبلغ مخزون املياه احلالي في سد بورزة 
1.2 مليون م3، وفي سد احلاكمية 5.3 
مليون م3، وفي سد سفان 40 مليون 

م3«.

قبل  من  الكشوفات  وتستمر  هذا 
هيئة  في  املائية  واملوارد  الري،  مكتب 
إقليم  السدود في  والري على  الزراعة 
الفنية،  حالتها  من  للتأكد  اجلزيرة 
املياه  ومنسوب  لها،  احلالي  والوضع 

فيها.

للجدل،  مثيرة  خططاً  أملانيا  قدمت 
تعمل  تدفئة  أجهزة  تركيب  حلظر 
 ،2024 عام  من  اعتباراً  والغاز  بالوقود، 
إلى  التحّول  تسريع  بهدف  وذلك 

األجهزة العاملة بالطاقة املتجددة.

»روبرت  األملاني،  االقتصاد  وزير  وأكّد 
هابيك«، خالل مؤمتر صحفي، أن التغيير 
أمر  املنزلية  التدفئة  املزمع في مجال 

»عاجل«.
إلى  ينتمي  الذي  االقتصاد،  وزير  وقال 
اإلسراع  عليها  أملانيا  إن  اخلضر،  حزب 
املتجددة،  التدفئة  إلى  التحوّل  في 
على  راكمته  الذي  التأخير،  لتعويض 

مدار السنوات السابقة.

إلى  تسريبها  مت  التي  اخلطة،  لكن 
وسائل اإلعالم احمللية األسبوع املاضي، 
أّججت التوتر املتصاعد داخل االئتالف 
احلكومي بشأن قضايا البيئة واإلنفاق.

بشدة  احلر،  الدميقراطي  احلزب  ورفض 
االقتصاد،  وزارتا  أعدته  الذي  االقتراح 
واإلسكان، اللتني يتوالهما حزبا اخلضر 

واالشتراكي الدميقراطي بالتوالي.

إلى  أساسي  بشكل  االقتراح  ويرمي 
تسريع اخلطة املدرجة في االتفاق بني 
أحزاب االئتالف، حلظر وحدات التدفئة 
اجلديدة، التي ال يتم إنتاج 65 في املائة 
من طاقتها من مصادر متجددة اعتباراً 

من عام 2025.

وقال زعيم احلزب الدميوقراطي احلر ووزير 
املالية، »كريستيان ليندنر«، لصحيفة 
إن  املاضي،  األسبوع  اليومية  »بيلد« 
آثار  له  الزمني اجلديد ستكون  اجلدول 

اقتصادية واجتماعية »كارثية«.

وأضاف »يجب إعادة النظر باخلطط من 
البداية ومراجعتها من األساس«.

الوقود  من  االنتقال  إن  هابيك،  وقال 
الصديقة  التقنيات  إلى  األحفوري 
يجب  احلرارية،  املضخات  مثل  للبيئة، 

أن يترافق مع تخصيص حزمة بباليني 
لتمكني  املالي  الدعم  من  اليوروهات 
املواطنني من استبدال أجهزة التدفئة 

في منازلهم.

أال  يجب  املناخي  »احلياد  أن  وأضاف 
يصبح مشكلة اجتماعية، ولن يصبح 
مساعدات  بتقدمي  متعهداً  كذلك«، 

أكبر ملن هم في حاجة ماسة.

هناك  يزال  ال  أنه  إلى،  هابيك  وأشار 
قضايا عدة يجب توضيحها قبل تقدمي 

املسودة النهائية.

لتلبية  املصانع  ذلك جاهزية  وتشمل 
الطلب، الذي سيتزايد على املضخات 
عن  هابيك  أعرب  حتٍد  وهو  احلرارية، 

اعتقاده، أنه باإلمكان حتقيقه. 

وكاالت

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ ساهمت الجمعيات التعاونية بتحسين الواقع المعيشي 
أعمالهم،  لترك  اضطروا  الذين  المهجرون،   

ً
وخاصة المنطقة،  ألهالي  واالقتصادي 

ومصادر أرزاقهم خالل الفترة الماضية؛ بسبب االحتالل التركي لمدنهم وقراهم، وذلك 
لت بعد تأسيسها من اإلدارة الذاتية.

ِّ
ك

ُ
بمبادرة الجمعيات التعاونية، التي ش

الكوبراتيفات الزراعية.. مساهمة بتحسين الواقع االقتصادي 
والمعيشي لألسر المستهدفة

مكتب الري والموارد المائية: 
الحالة الفنية لسدود ديرك جيدة

ألمانيا تخطط 
لحظر أجهزة 

التدفئة العاملة 
بالوقود بحلول 

2024

د. علي أبو اخلير

وقّع  فقد  التأجيل،  لتوقعات  خالفاً 
أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
رئاسياً،  مرسوماً   ،2023 آذار   10 يوم 
الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  يقضي 
أن  معلناً   ،2023 املقبل  أيار   14 في 
تقدمي موعد االنتخابات، جاء استجابًة 
للدستور،  واستناداً  الشعب  لرغبة 
وفي خطاب له عقب توقيع املرسوم، 
قال الرئيس التركي: »إن تقييماً شامالً 
في  االنتخابات  إجراء  لكيفية  أُجري 

املناطق املنكوبة بالزلزال«.
النظري  املستوى  على  أقوال  تلك 
رائعة وجيدة من قبل الرئيس أردوغان، 
ولكن في الواقع توجد حتديات كثيرة، 
متعددة ومتجددة، رمبا تفرّغ االنتخابات 
التركية للرئاسة من مضمونها، إن لم 
للمطالب  أردوغان  الرئيس  يستجيب 
احلقيقية للشعب التركي بكل أعراقه.

تأجيل  عدم  في  السبب  كان  ورمبا 
من  خشيته  هو  لالنتخابات  أردوغان 
احلكم  من  عقدين  بعد  السقوط 
البرملاني والرئاسي، وقد استبق حديثه 

عن املعارضني له، وقد عّبر أردوغان عن 
انتقاده لتصريحات قادة املعارضة بشأن 
الزلزال وآثاره، وقال إنها كانت »صادمة 
وتظهر أنهم ال يعلمون شيئاً عن واقع 
األزمة« وأنها »تبرهن على محاوالتهم 
املستمرة لنشر الشائعات.. وأن هناك 
وآثاره في  الزلزال  يحاول استغالل  من 
سياقات سياسية »لكن ذلك لن يؤثر 

على عزمنا وخططنا«.
واحلقيقة أن أردوغان هو أول من استفاد 
واستغل الزلزال لصاحله سياسياً، كما 
ذكرنا في مقال سابق لنا في هذا املكان، 
عدم  من  األول  املستفيد  أيضاً  وهو 
تأخير  فكل  أيضاً،  االنتخابات  تأجيل 
يؤجج عليه املعارضة، وكل تأخير يؤلب 
عليه دول كثيرة من املنطقة والعالم.

املعارضة التركّية

فقد  املعارضة،  موقف  عند  نتوقف   
اتفقت أحزاب املعارضة التركّية على 
الرئيس  ملواجهة  واحد  مرشح  اختيار 
االنتخابات  في  أردوغان  طيب  رجب 
وهو  القادم،  أيار  في  ستجرى  التي 
حزب  رئيس  أوغلو«  كليجدار  »كمال 
املعارضة العلماني الرئيسي وهو أكثر 
األحزاب حكماً في تاريخ تركيا املعاصر، 
أي أنه رئيس حزب الشعب اجلمهوري 
الوسط،  يسار  تيار  إلى  ينتمي  الذي 
ونقلت )وكالة رويترز لألنباء( يوم 10 آذار 
يوم توقيع املرسوم، عنه قوله: طاولتنا 
الوحيد هو  هي طاولة سالم، وهدفنا 
نقل البالد إلى أيام من الرخاء والسالم 
والفرح... وإنه سيعيد البالد إلى النظام 
البرملاني، حيث كان أردوغان قد أشرف 

على التحول إلى النظام الرئاسي في 
كاسحة،  صالحيات  منحه  ما   ،2018
والعودة  تقليصها،  املعارضة  وتريد 
أنها  يؤكد  هذا  وكل  القدمي،  للنظام 
حامية  سياسية  معركة  ستكون 

الوطيس.

الصوت االنتخابي الكُرد

 في كل االنتخابات السابقة في تركيا 
احلديثة، يتسابق املرشحون للحصول 
أن  وما  االنتخابية،  الكرد  أصوات  على 
الرؤساء  ينكص  االنتخابات،  تنتهي 
وعودهم  التركية عن  الوزارات  ورؤساء 
للشعب الكردي باحلصول على حكم 
ذاتي موسع، في نظام شبه فيدرالي، 
الكردية  الوطنية  بالروح  ينهض 
اليوم،  وهو نفس ما يحدث  والتركية، 
خاصة وأن عدد أصوات الكرد االنتخابية 
أصل 65  من  حوالي 15 مليون صوت 
الرئاسة  موقع  )حسب  صوت  مليون 
األصوات  ثلث  حوالي  أي  التركية(، 
على  مواتية  ظروف  وفي  االنتخابية، 
املستوى السياسي اإلقليمي والعاملي.

حقوق الكُرد وحرية الزعيم أوجالن

الشعب  لقادة  نصائح  نقدم  ال   
الكردي، فهم أدرى بها منّا، ولكن ميكن 
للقادة الكرد حشد األصوات للمرشح 
الكردي،  للشعب  احلقوق  يعيد  الذي 
بل  مؤقتة،  انتخابية  بصورة  ليس 
بدعم ووعود حقيقية أمام الفضائيات 
العاملية، حتى ال ميكن النكوص عنها، 
وهي حقوق إنسانية وسلمية، حددها 

الزعيم عبد اهلل أوجالن، في مطالب ال 
تدعو للرفض أبداً، فهي تريد حكم ذاتي 
حقيقي، ووجود سياسي من القاعدة 
للقمة، ورفع حزب العمال الكردستاني 
من قائمة اإلرهاب التركية واألمريكية، 
واألهم هو اإلفراج عن القائد )عبد اهلل 
أوجالن(، وهو مطلب نحن نطالب به، 
ولكن الزعيم لم يذكره في أي طلب له، 
منذ اعتقاله، وحتى اليوم، ولكننا نحن 
ولكن  اليوم،  ليس  به،  نطالب  الذين 

منذ اعتقاله رغم براءته.
فرص  تضاؤل  هو  انتخابياً،  واملالحظ 
حزب العدالة والتنمية، حيث ال يوجد 
األصوات  على  احلصول  في  كبير  أمل 
األردوغاني  السلوك  بسبب  الكردية، 
جتاه الشعب الكردي، وجتاه الزعيم عبد 
اهلل أوجالن املسجون منذ ربع قرن من 
الزمان في املعتقل التركي، وفي نفس 
»حزب  أسهم  تدريجياً  ترتفع  الوقت 
الشعوب الدميقراطي« وهي آخذة في 

االزدياد.
ينتهزوا  أن  الكردي  قادة الشعب  على 

الفرصة السياسية، في تلك الظروف 
العالم  دول  وفي  تركيا،  في  الداخلية 
توحيد  من  البد  واإلقليمي،  الدولي 
النصح،  يحتاجون  ال  وهم  الصفوف، 
منوذجاً  قدموا  من  هم  الكرد  ولكن 
أن قضيتهم  رغم  السلمية،  للثورات 
الشمس،  وضوح  وواضحة  عادلة، 
القوة،  تسانده  أن  البد  احلق  ولكن 
فقط،  السالح  بحمل  ليست  والقوة 
بل بالكلمة والتوحد السياسي وعدم 
واملواقف  األحداث  واستغالل  الفرقة، 

الدولية.. 
أنهم  نعرف  ونحن  يعرفون  الكرد 
سينجحون في هذه االنتخابات، وتعود 
ولكن  كلها،  ليست  حقوقهم،  لهم 
على األقل احلصول على استقاللهم 
الشعب  مصائر  تقرير  وحق  الذاتي 
التي  الدول  داخل  في  بأسره  الكردي 
تركيا  في  وليس  فيها،  يعيشون 
تنبؤاً  ليس  منتظرون،  وإنا  وحدها.... 
الداخل،  في  لألحداث  قراءةً  ولكنه 
برؤية خارجية محايدة، نعتقد أننا من 

ضمنها.

د. أمنار نزار الدروبي 
)كاتب ومحلل سياسي(

املاركسية،  خلفيته  من  بالرغم 
يرفض الفيلسوف اإليطالي )أنطونيو 
االقتصادية  احلتمية  غرامشي( 
فرعية  ظاهرة  يعتبرها  بل  ملاركس، 
وليست أساس كل شيء، ويؤكد على 
الفكري  الصراع  هو  الصراع  بؤرة  أن 
األولوية  أن  السيما  واأليديولوجي، 
كمظاهر  واأليديولوجية  للثقافة 
بحسب  السياسي  للصراع  محددة 

رأي غرامشي.
 لم نعد بحاجة إلى مخادعة أنفسنا، 
بها  مير  التي  األزمات  تشخيص  عند 
اجملتمع العربي في الوقت الراهن، فهي 
وخطيرة،  وعميقة  كثيرة  شك  بال 
وتداعياتها،  وظروفها  أسبابها  لها 
)أزمة  هي  وأخطرها  أبرزها  ومن 
التي  األزمة  السياسي( تلك  اخلطاب 
االجتماعي  االستقرار  تهدد  أصبحت 
والسياسي واالقتصادي لتلك البلدان. 

حيث ارتبط اخلطاب السياسي ارتباطاً 
منتج  وأصبح  باأليديولوجيا،  وثيقاً 
اخلطاب السياسي يتجلى بخصائص 
أيديولوجية وهي مجموعة من األفكار 
أصحابها  يعكسها  التي  والثقافات 
سبق  لقد  واإلعالم.  الصحافة  في 
األيديولوجيا  أتباع  تبلور  عملية  ذلك 
واألفكار كجماعات متميزة منفصلة 
فيها  تتجاوز  سياسي  خطاب  ذات 
الهوية الوطنية، ولكن األهم من ذلك 
مبعناه  السياسي  اخلطاب  سياق  أن 
مبرحلة  يرتبط  احملدد  التحاصصي 
الوطنية  الدولة  تاريخية نشأت فيها 
وبال  واملذهبية.  القومية  واجلماعات 
شك أن املسار التاريخي ألزمة اخلطاب 
السياسي كان وما زال سببه هو صراع 
الثقافات واأليديولوجيات اخملتلفة فيما 
بينها، والسياسة التبريرية السلطوية 
لبعض أنظمة احلكم، ما أدى إلى اختراق 
وحدة اجملتمع وضرب االندماج اجملتمعي 
إلى جماعات عشائرية أو جهوية إلى 
من  مذهبية،  دينية  تبعية  طوائف 
بنية  على  بالسلب  ذلك  انعكس  ثم 

الهوية.
أسباب  أهم  من  فإن  تقدّم؛  ملا   وفقاً 
هذه األزمة هو فشل الدولة الوطنية 
منذ عهد االستقالل في بناء املواطنة 
إلى  باإلضافة  للحقوق،  كأساس 
للدولة،  القانوني  البعد  إشكالية 
ناهيك عن االلتباس حول واقعية التدين 
العربية.  اجملتمعات  ألغلب  السياسي 
سياسية  طوائف  أنتج  فإنه  بالتالي 

حاملة معها فكرها السياسي الديني 
وفي مختلف االجتاهات. من هنا فقد مت 
تسييس الطوائف االجتماعية إلى نوع 
من الطوائف السياسية، بحيث أصبح 
التوزيع الطائفي ُعرفاً لبعض البلدان 
العربية. عليه فإن الظروف السياسية 
تشكلت وفق الصراعات األيديولوجية 
االجتماعية  القوى  بني  والتاريخية 

اخملتلفة في بعض الدول العربية.
في  املفارقة  كانت  ذاته  السياق  في 
واالستعمار  الوطنية  الدولة  موضوع 
تتجلى باالختالف بني تطلعات شعوب 
االستعمارية  الدول  وأهداف  املنطقة 
اختلفا جذرياً، فبينما كانت الشعوب 
ترى في الغرب نبراساً للتحرر والتقدم 
االستبداد  من  للخلص  وتسعى 
والتخّلف والفقر الذي خّيم على كل 
بالد العرب حتت احلكم التركي العثماني، 
باملقابل كانت دول الغرب االستعماري 
تنظر للعالم العربي مبنظار الغنيمة 
الدولة  سقوط  بعد  تتقاسمها  التي 
العثمانية، ومع أن الدول االستعمارية 

الدينية  النظرة  جتاوزت  قد  نفسها 
الكنيسة  دور  وحّجمت  شعوبها  بني 
لم  أنها  إال  السياسة،  في  وتدّخالتها 
تتخلص من بعد نظرتها الدينية إلى 
واضحاً  كان  وقد  اإلسالمي،  العالم 
مع  االستعمار  دول  تعامل  في  وجلياً 
االستعمار  وخصوصاً  مجتمعاتنا 
الطائفية  جّسد  الذي  الفرنسي 
بثورته  يفتخر  الذي  وهو  تعامله،  في 
العلمانية ونظامه الوطني اجلمهوري 
مع  الغرب  تعامل  إن  احلرية.  ومببادئ 
مع  جذرياً  يتناقض  السلمي  العالم 
الثقافة الغربية، واليزال هذا التناقض 
جنمت  تاريخية  عقدة  ويشكل  قائماً 
اجلدير  الصليبية.  احلروب  فترة  عنها 
التي  العربية  الثورة  أن  باملالحظة 
احلكم  سقوط  في  عامل  أهم  كانت 
حترر  ثورة  متثل  التي  وهي  العثماني، 
وطني وقومي، لم تنطلق من منظور 
ديني وقد شاركت فيها جميع األعراق 
العرب  وبينما كان  الدينية  والطوائف 
قومية  دولة  تأسيس  إلى  يتطلعون 
دول  إلى  تقسيمهم  مت  فقد  واحدة 

لالنتداب  قسراً  وخاضعة  متعددة 
تبدل  التقسيم  وبذلك  االستعماري، 
واقع العالم العربي ودخلت الشعوب 
في مرحلة أكثر تعقيداً في مواجهة 

ومقاومة االستعمار.
مجرد  ليس  السياسي  اخلطاب   وألن 
ذات  رسالة  هو  وإمنا  تُلقى،  كلمات 
واجتماعي  وديني  فكري  مضمون 
توجيه  في  كبير  أثر  له  وثقافي 
يهدد  استخدامه  إساءة  وإن  اإلنسان، 
يتضمنه  ملا  اجملتمعي،  والسلم  األمن 
توّجب  والتطرف،  العنف  أفكار  من 
مواجهة  والفكر  الرأي  أصحاب  على 
هذه التحديات اخلطيرة من خالل تقدمي 
الرؤية الصحيحة، وتصحيح املفاهيم، 
في  والتطرف  التشدد  فكر  ومحاربة 
تأسيس  ثم  ومن  السياسي،  اخلطاب 
متسامح.  معتدل،  عقالني  خطاب 
التجارب  توفر بعض  أن  السيما ميكن 
في  األيديولوجي  للصراع  اخملتلفة 
اجملتمع العربي مجاالً خصباً لدراسات 
السياقات  أفضل  فهم  على  تساعد 
لنتائجها،  دقيق  وتقييم  جتربة  لكل 
إضافة إلى وضع أدوات ومناهج جديدة 
أزمة  مع  للتعامل  تقليدية  وغير 
منظورات  وبناء  السياسي،  اخلطاب 
مع  وحضارياً  ثقافياً  متوائمة 
ومنطلقاته  ومشكالته  مجتمعاتنا 
الفهم  هذا  يساعد  حيث  وثوابته، 
وسوء  املاضي  جتارب  جتاوز  على  واحلوار 
التجارب  على  والبناء  املتبادل  الفهم 

اإليجابية والتأسيس عليها.

زمن التنافس على الصوت الكردي في االنتخابات التركّية

تغيير األيديولوجيا هو مفتاح الحل


