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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

تستغُل أنقرة التناقضاِت الدوليّةَ لتمريِر مخططها 
أسلوِب  في  واإلرهابّي  غاياتِه  في  االحتاللّي 
بشكٍل  وتعتمُد  الحدوِد،  كامِل  على  التنفيِذ، 
أساسّي على مجاميع المرتزقة بكّل مسمياتهم، 
فلم تكتِف بالعدوان على منطقِة عفرين واحتاللها 
مالحقةَ  تواصُل  بل  فيها،  المرتزقة  يد  وإطالق 
ودفعهم  لترويعهم  بالقصف  المهّجرين  األهالي 
للخروِج، وبالتالي إنهاء قضيِة عفرين، مستغلةً 

التناقضاِت الدوليِّة...«5

إدارة  في  اإلدارية  أكدت  الحسكة-  روناهي/ 
المدارس بمقاطعة الحسكة جيندا أحمي بأن أكثر 
ابتعدوا عن مقاعد  من 68 ألف طالب وطالبة 
وشرق  لشمال  التركي  الغزو  بسبب  الدراسة 
سوريا. يعد التعليم  شريان الحياة  إلعمار األمم 
المجتمعات،  تقدم وتطور  والحجر األساس في 
ومن هذا المنطلق عملت أغلب المجتمعات على 

تطور العملية التعليمية...«6

يُعدُّ الغناء من أبرز أدوات التعبير النقي للنفس 
بشكل  والكرد  عام  بشكل  اإلنسان  في  العميقة 
المقاتل  تصاحب  األغاني  كانت  حيث  خاص، 
في ساحات النضال، والعامل في ساحات العمل 
الذي  والكهل  بهدوء،  لينام  والطفل  الشاق 
تجذبه األغاني الفلكلورية، فالغناء عند الكردي 
يستطيع  وال  دائماً  يالزمه  لروحه  كالغذاء 

االبتعاد عنه نهائياً...«8

 يف 
ٌ
جمزرة تل رفعت إرهاب

جغرافيا التهجري

أكثر من 68 ألف طالب/ـة ابتعدوا عن 
مقاعد الدراسة بسبب الغزو الرتكي

األغنية والسالح... صديقان
فرتِقان

َ
 ال ي

باللغة  الحرية  فراشة  كتاب   نشر  بدأ 
باشور  في  السورانية  اللهجة  الكردية- 
المناضلة  حياة  يروي  الذي  كردستان 
شيرين علمهولي، بعد أن تم طبع 1000 

نسخة منه.
 ROJNEWS وبحسب ما جاء في وكالة
صفحة   240 من  تتألف  الرواية  فأن 
علمهولي  شيرين  المناضلة  حياة  تحكي 
أيار   9 في  اإليراني  النظام  أعدمها  التي 
ناشطين آخرين، وقد  أربعة   2010 مع 
الرسالتين  الرواية  مع  المؤلف  أرفق 
أثناء  علمهولي  شيرين  كتبتهما  اللتين 
من  العديد  إلى  باإلضافة  اعتقالها،  فترة 

الصور.

ملا ُأعدمت املناضلة شريين؟

وبعد أن تم نشر الرواية بالنسخة الكردية 
اللهجة  إلى  ترجمتها  تم  الكرمانجية 
نسخة   1000 صدور  وتم  السورانية 
باشور  القراء في  بمتناول  منها، وأصبح 

كردستان.
والمناضلة شيرين علمهلوي ولدت في 2 
قشالقي  ديم  قرية  في    1982 حزيران 
أورمية  والية  في  ماكو  لمدينة  التابعة 
أيار  في  اعتقلت   ، بروجهالت كردستان 
2008 على يد القوات األمنية اإليرانية، 
و كان مصيرها مجهوالً في الشهر األول 
شديد  لتعذيب  وتعرضت  اعتقالها  من 
طهران  في  أفين  سجن  إلى  اقتيدت  ثم 
اإليرانية   الثورة  محكمة  عليها  وحكمت 
معادي  لتنظيم  انضمامها  بتهمة  باإلعدام 
في  الحكم  ونُفِذ  اإليرانية.  للجمهورية 
فرزاد   « من  كل   مع   ،2010 أيار   9
حيدريان،  علي  وكيلي،  فرهاد  كمانكر، 

مهدي إسالميان«.
يذكر أن مؤلف الرواية أحمد بلوكي معتقل 
الكردستاني  العمال  لحزب  تأييده  بتهمة 

ذلك  منذ  ألّف  وقد   ،1993 عام  منذ 
الوقت العديد من المؤلفات، إال أن رواية 
»فراشة الحرية« هي أول تجربة روائية 
أهالي  من  هو  بلوكي  أحمد  والكاتب  له، 
قرية »بلوك« في محافظة ماردين بباكور 

كردستان.

وقفت بوجه سياسة اإلنكار

ومنها  كثيراً  شيرين  المناضلة  عن  كتب 
عشقها  على  تربت  كردية  شابة  أنها 
بأنه  تؤمن  غيرها،  تجيد  وال  األم  بلغتها 
قاصر  من ضلع  المرأة  تتحول  أن  يجب 
إلى شخصية قوية تفرض حضورها في 
المجتمع وتلعب دورها في تحرير وتغيير 
خاصةً  الكردستاني  المجتمع  وتطوير 

والمجتمع اإليراني عامةً. 
كما قيل عن أحالمها بأنها كانت تحلم أن 
كردستان  سهوب  ربيع  في  فرحاً  تطير 
لالنضمام  دفعاها  وحلمها  .إيمانها 
العمائم،  نظام  ضد  األنصار  لصفوف 
العبودية  الشعوب  على  يفرضون  الذين 
المرأة  وخاصة  اإلنكار  سياسة  ويتبعون 
في  وتبقى  النور  ترى  أاّل  يجب  التي 
الظالم. لذلك عند محاكمتها طلبوا منها أن 
ال تتحدث باللغة األم الكردية وتتخلى عن 
وتتعاون  لذاتها،  وتتنكر  الوطنية  هويتها 
معهم. وهذا يعني طمس هويتها األنثوية، 
وضرب دور المرأة في التحرر والتحول 
الديمقراطي، ضد نظام الماللي الذكوري. 

لذا ُحكم عليها باإلعدام.
حبل  ستضع  وبأنها  وثاقها  فك  طلبت 
المشنقة بيديها حول رقبتها، لكن الجالدين 
رفضوا طلبها، فما كان منها إال أن بدأت 
مع  رقيب(  )أي  الوطني  النشيد  بترديد 
في  الرهبة  أدخل  ما  هذا  الباقين.  رفاقها 

قلوب الجميع.

ية« بحثت عن عمق  »فراشة الحر
ين علمهولي ية لدى المناضلة شير الحر

مثىن عبد الكريم: »دولة االحتالل الرتكي تدعم 
مجيع أشكال اإلرهاب لتمرير مشاريعها االحتاللية«

أكد رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في الطبقة مثنى عبد الكريم أن دولة االحتالل 
التركي تنتهج سياسة االعتداء المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا، وأشار إلى 
أنه ورغم توقيع اتفاقية وقف إطالق النار، إال أن االنتهاكات والجرائم التي يرتكبها 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته مستمرة على المنطقة، وأضاف: »تم تهجير مئات 

األلوف من أهالي المنطقة بهدف تهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية«...«4

مذكرة دعوة

رقم األساس /1902/ لعام 2019
طالب التبليغ: ابراهيم عبد العبد- رائد 
الخسن االحمد- صالح العمالة .    

المطلوب تبليغه: محمد نور عبد الحميد 
الناجي – عبد الواحد الناجي -  عمار 
الناجي – طالل الناجي – عواد الناجي

الموضوع: مبلغ مالي.
الطبقة 2019/11/27

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوة

رقم األساس /1407/لعام 2019
طالب التبليغ: فرسخ يوسف العليوي بنت حسن.    المطلوب تبليغه: عبدهللا االحمد المال بن احمد. الموضوع: تفريق +حقوق. الحضور 

أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ صباحا من يوم األربعاء 2019/12/18
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوة

مذكرة دعوة
رقم األساس /1407/لعام 2019

طالب التبليغ: فرسخ يوسف العليوي 
بنت حسن.    

المطلوب تبليغه: عبدهللا االحمد المال 
بن احمد.

الموضوع: تفريق +حقوق.
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج 
الساعة /10/ صباحا من يوم األربعاء 

2019/12/18
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوة

رقم األساس /2473/لعام 2019
طالب التبليغ: وحيدة شويش بنت 

مصطفى.    
المطلوب تبليغه: مصطفى الجرو بن 

خلف.
الموضوع: تصفية تركة.

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 
الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين 

2019/12/23
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوة

رقم األساس /2473/لعام 2019
طالب التبليغ: وحيدة شويش بنت 

مصطفى.    
المطلوب تبليغه: نوفة الجرو بن حومد.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 
الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين 

2019/12/23
وأن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوة

رقم األساس /2473/لعام 2019
طالب التبليغ: وحيدة شويش بنت 

مصطفى.    
المطلوب تبليغه: ويسو الجرو بن حومد.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 
الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين 

2019/12/23
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوة

رقم األساس /2473/لعام 2019
طالب التبليغ: وحيدة شويش بنت 

مصطفى.    
المطلوب تبليغه: قاسم الجرو بن حومد.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة 
الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين 

2019/12/23
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مركز األخبارـ  أكد شيخ قبيلة الولدة حامد الفرج أن العشائر العربية تدعم قوات سوريا الديمقراطية 
في مقاومة الكرامة وأن أبناء العشائر في تنظيم مستمر لصفوفها، وأشار إلى وجوب تفعيل ميثاق 

الدفاع المشترك في الجامعة العربية ونشر قوات عربية تردع االحتالل التركي...«2

الشيخ حامد الفرج: »يجب تفعيل ميثاق الدفاع 
المشترك ونشر قوات عربية تردع االحتالل التركي«

ظروف إنسانية قاسية بمخيم المحودلي 
والمنظمات اإلنسانية تتجاهل

يعيش المهجرون في مخيم المحمودلي أوضاع إنسانية صعبة مع دخول 
فصل الشتاء، كما بلغت عدد العوائل المهجرة في المخيم 240 عائلة؛ 
حسب ما أكده الرئيس المشترك للمخيم عبد الهادي العبد. وتعمل اإلدارة 
من  األعداد  تلك  الستيعاب  المخيم  توسيع  على  الديمقراطية  المدنية 

المهجرين...«2



العدد 861   العدد 861  

األربعاء
12/11/ 2019م

www.ronahi.net www.ronahi.net

األربعاء
12/11/ 2019م

المحور الثاني.. »الحوكمة«
ـ العمل على استصدار تشريعات تعزز من 
المساءلة  باب  وتفعيل  المجتمعية  المشاركة 

ومحاربة الفساد.
ـ تفعيل دور اإلعالم كجهة رقابية.

محور االنتهاكات التركية
ـ ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم التركية 

أمام المحكمة الجنائية الخاصة.
المرتكبة  الجرائم  في  تحقيق  لجنة  إرسال  ـ 
التركي  االحتالل  قبل  من  المدنيين  ضد 
التي  المواد  وتفعيل  المسلحة  والمجموعات 
من  والشرق  الشمال  في  الجرائم  تطال 
التركية  الدولة  قبل  من  والمرتكبة  سوريا 

المواد  وخصوصاً  المرتزقة  والمجموعات 
/6-7-8/ من نظام روما األساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية المعتمدة عام 1998 والتي 
والجرائم ضد  الجماعية  اإلبادة  على  تنص 

اإلنسانية وجرائم الحرب.
األمم  ميثاق  من  السادس  الفصل  تطبيق  ـ 
المتحدة في حل النزاعات سلمياً وخصوصاً 

المواد 37-36-35-34-33 -38.
ـ تشكيل لجنة مصغرة من الحقوقيين بتوثيق 
جرائم االحتالل التركي ومليشيات ما يسمى 
بالجيش الوطني وإعداد ملفات قانونية بهذا 

الشأن.

حامد  الولدة  قبيلة  شيخ  أكد  ـ  األخبار  مركز 
سوريا  قوات  تدعم  العربية  العشائر  أن  الفرج 
أبناء  وأن  الكرامة  مقاومة  في  الديمقراطية 
وأشار  لصفوفها،  مستمر  تنظيم  في  العشائر 
في  المشترك  الدفاع  ميثاق  تفعيل  وجوب  إلى 
تردع  عربية  قوات  ونشر  العربية  الجامعة 

االحتالل التركي.
العربية  الدول  جامعة  »استنكرت  وأضاف: 
شمال  شعوب  ضد  الهمجي  التركي  العدوان 
يجب  بل  يكفي،  ال  األمر  وهذا  سوريا  وشرق 
أكثر  وإجراءات  موقف عربي  هناك  يكون  أن 
تنفيذ  عن  التركي  االحتالل  دولة  لوقف  حزماً 
مخططاتها على األراضي السورية كون سوريا 

تعتبر عضواً في جامعة الدول العربية«.
العشائر العربية تقف إلى جانب قسد

وبهذا الخصوص؛ أجرت صحيفتنا »روناهي« 
التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  مع  لقاء 
الفرج  حامد  الولدة  قبيلة  وشيخ  الطبقة  لمنطقة 
للعدوان  العربية  العشائر  رفض  لنا  أكد  الذي 
التركي على المنطقة، ووقوفها إلى جانب قوات 

سوريا الديمقراطية في مواجهة العدوان؛ قائالً: 
العدوان  المنطقة  في  العربية  العشائر  »ترفض 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وهي 
تقف في صف قوات سوريا الديمقراطية بمقاومة 
من  ومنعه  عدوانه  في  االحتالل  لصّد  الكرامة 
السورية  تنفيذ مخططاته في احتالل األراضي 
الجميع  على  ويجب  الوطنية  هويتها  وتغيير 
ندافع عن أرضينا في  مقاومتنا؛ ألننا  يدعم  أن 

مواجهة جيش االحتالل التركي«.
ينضمون بشكل مستمر لصفوف قسد

وتابع الشيخ حامد الفرج حديثه بالقول: »قوات 
األرض  حررت  من  هي  الديمقراطية  سوريا 
قدمت  من  المرتزقة وهي  من  المنطقة  وأنقذت 
العشائر  تنسى  ولن  والجرحى،  الشهداء  قوافل 
قوات  شهداء  دماء  المنطقة  وأهالي  العربية 
على  دمائهم  سلت  التي  الديمقراطية  سوريا 
المنطقة،  وكرامة  حرية  سبيل  في  أراضينا 
مستمر  بشكل  ينضمون  العشائر  أبناء  وسيبقى 
لحين  الديمقراطية  سوريا  قوات  صفوف  إلى  

دحر العدوان وتحرير األراضي المحتلة«.

تفعيل ميثاق الدفاع المشترك ونشر قوات عربية
التشريعي  للمجلس  المشترك  الرئيس  وأشار 
حامد  الشيخ  الولدة  قبيلة  وشيخ  الطبقة  لمنطقة 
الفرج على وجوب تفعيل ميثاق الدفاع المشترك 
من  قوات عربية  وإرسال  العربية  الجامعة  في 
تحقيق  من  ومنعه  التركي  االحتالل  ردع  أجل 
أهدافه في المنطقة وقال: »على ضوء الظروف 
العدوان  بعد  المنطقة  بها  تمر  التي  الحرجة 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  التركي 
يتطلب هذا األمر وقفة حازمة من جميع أعضاء 
التركي.  العدوان  وجه  في  العربية  الجامعة 
ويجب تفعيل ميثاق الدفاع المشترك بين أعضاء 
الموقعة  الدول  إحدى  سوريا  كون  الجامعة؛ 
على هذا الميثاق، ونأمل أن تنتشر في المنطقة 
وتوقف  التركي  العدوان  تردع  عربية  قوات 
المجازر بحق الشعوب وبخاصة الدول المؤثرة 
واإلمارات  كالسعودية  العربي  الموقف  في 

ومصر«.

آخر  مناقشة  بهدف  ـ  األخبار  مركز 
التطورات السياسية على الساحة السورية، 
الحقوقيين  بين  النظر  وجهات  وتقريب 
المستقبل  سوريا  حزب  عقد  والمحامين؛ 
فرع الرقة ملتقى حواري للحقوقيين لمناقشة 
وهجمات  والدستور،  الَحوكمة،  مواضيع 
يرتكبها  التي  والجرائم  التركي،  العدوان 
سوريا،  وشرق  شمال  في  المدنيين  بحق 
وذلك في منطقة الكسرات الواقعة في ريف 

الرقة الجنوبي.
الحقوقيين،  من  عدد  الملتقى  وحضر 
في  والناشطين  والقضاة،  والمحامين، 
مناطق متفرقة من الشمال السوري تضمنت 
باإلضافة  وكوباني،  الطبقة،  الرقة,  منبج, 

لبعض شخصيات المجتمع المدني.
العامة  العالقات  مكتب  عضوة  وأكدت 
جالء  الرقة  فرع  المستقبل  سوريا  بحزب 
في  الملتقى  هذا  قالت: »عقدنا  إذ  حمزاوي 
ظل هذه الظروف االستثنائية، وقيام الدولة 
السوري،  الشمال  باجتياح  تركيا  الجارة 
ومحاولة ضم بعض المناطق السورية إليها 
من خالل األطماع االستعمارية في المنطقة، 
بارتكاب  تركياً  المدعومة  المرتزقة  وقيام 
خالل  من  المدنيين  بحق  المجازر  أبشع 
وأكبر  العرقي،  والتطهير  القسري  التهجير 
مثال على جرائمها استهداف موكب األمين 
هفرين خلف  المستقبل  لحزب سوريا  العام 
التي كانت تحمل رسالة السالم لكافة أنحاء 

العالم لتوحيد الصف بين جميع الشعوب«.
الدستورية  اللجنة  فشل  »بعد  وأضافت: 
الدستور  موضوع  مناقشة  الضروري  من 

ومحور  الحوكمة  وموضوع  السوري، 
القانون  غياب  ظل  في  التركية  االنتهاكات 

الدولي«. 
مؤلفة  الئحة  انتخاب  »تم  جالء:  ونوهت 
ومحامون،  قضاة،  هم  أعضاء  سبعة  من 
الخروج   اللجنة  هذه  مهمة  وستكون 
بمخرجات، وتوصيات لرفعها إلى الجهات 

المعنية«.
القانونية  اللجنة  رئيس  قال  جانبه؛  ومن 
الرحمن  عبد  بمنبج  التشريعي  المجلس  في 
مواضيع  عدة  الملتقى  »تضمن  البطران: 
القادم،  الحكم  وشكل  الدستور،  شكل  حول 
والتهجير  العرقي،  والتطهير  والحوكمة، 

القسري«.
هناك  »كان  البطران:  قال  الدستور  وحول 
دستور  بأنه  المحاورين  جميع  من  إجماع 
لمجلس  دعوة  إرسال  عدم  بسبب  ميت 
سوريا الديمقراطية. وحسب القوانين الدولية 
بمشاركة  بامتياز  خارجياً  دستوراً  يعتبر 
على  أجندتها  وفرض  الخارجية  الدول 
اللجنة الدستورية التي تم تشكليها من بعض 
األطراف الدولية وهو دستور ناقص؛ ألنه 

ال يمثل إرادة الشعب السوري«.
البطران:  فقال  القادم؛  الحكم  شكل  عن  أما 
»كانت هناك آراء متباينة بهذا الخصوص، 
تطالب بعضها بتطبيق أنموذج اإلدارة الذاتية 
بإدارة شعبية، فعندما خرج النظام من بعض 
تشكيل  تم  السوري  الشمال  في  المناطق 
مؤسسات مجتمعية مجالس، وإدارات مدنية 
خالل  من  بنفسها  نفسها  إدارة  على  قادرة 

هناك  وكان  الذاتية,  اإلدارة  نموذج  تطبيق 
مبادئ دستورية،  تشكيل  اآلراء عن  بعض 
وهذه المبادئ هي التي تشكل الحكم القادم«.
طرح   ما  بتداول  الحواري  الملتقى  واختتم 
من قبل الحضور بشأن المحاور، والتوافق 
تبادل  بعد  المخرجات  على  اللجنة  قبل  من 
االتفاق  وتم  المطروحة,  للمحاور  الرؤى 
من قبل الحضور على تشكيل لجنة مصغرة 

إلصدار مخرجات الملتقى المؤلفة من:
المحور األول.. »الدستور«

بمشاركة   يكون  الدستور  أن  على  التأكيد  ـ 
كافة القوى السياسية  الديمقراطية السورية. 
فوق  مبادئ  الدستور  تضمين  ضرورة  ـ 
المدنية  الدولة  بمبدأ  المتعلقة  الدستورية 
الشعب  حقوق  وصون  الحكم  ونظام 

السوري. 
ـ تفعيل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون 

واستقالل القضاء.
الفردية  والملكية  العامة  الحقوق  صون  ـ 

والحريات.
السياسية  الحياة  في  المرأة  دور  تعزيز  ـ 
بين  والمساواة  واالقتصادية  واالجتماعية 

الرجل والمرأة.
ـ تشكيل لجنة من الحقوقيين لتكون جزءاً من 
لجنة عامة تمثل شمال وشرق سوريا بهدف 

الوصول إلى دستور يعتمد المواطنة. 
ـ دعم المؤسسات الديمقراطية والتنمية.

ـ تكريس دور األحزاب السياسية والتداول 
السلمي للسلطة.

الشهباء  مقاطعة  إداريو  اتهم  ـ  األخبار  مركز 
االحتالل  انتهاكات  حيال  الصامتة  الدول 
الديمغرافي  والتغيير  اإلنسان،  لحقوق  التركي 
في المناطق المحتلة بالشراكة الفعلية مع جيش 
الدولية  المنظمات والهيئات  االحتالل، وطالبوا 
االحتالل  سياسات  تمرير  لمنع  الجاد  بالعمل 
ارتكاب  على  ومحاسبتها  سوريا،  في  التركي 
المجازر بحق السوريين واألطفال، وعلى وجه 
وصفوه  الذي  التركي  النظام  رأس  الخصوص 

بـ«قاتل األطفال«. 
للمجلس  المشترك  الرئيس  قال  الصدد؛  وبهذا 
أن  داود  عماد  الشهباء  لمقاطعة  التنفيذي 
الصمت الدولي وبالتحديد من الجانبين السوري 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  للمجازر  والروسي 
سوريا،  في  التركي  االحتالل  ينتهجها  التي 
وبما  الدول  هذه  مساندة  على  واضح  دليل  هو 
فيها مجلس األمن واالتحاد األوروبي وأمريكا 
لعمليات التغيير الديمغرافي والقتل على الهوية 
التي يقوم بها االحتالل التركي، وأشار إلى أن 
ثمانية  ضحيتها  راح  التي  الوحشية  المجزرة 
محاولة  على  واضح  دليل  هو  ومسنين؛  أطفال 
من  المنطقة  بإفراغ  التركي  االحتالل  دولة 
الوجود الكردي والعربي المناهض لسياساتها. 

التركي  االحتالل  دولة  تحاول  »اآلن  وتابع: 
إفراغ هذه المنطقة أيضاً من السكان، وبالتحديد 
القاطنين هنا. لكن؛  إعادة تهجير سكان عفرين 
المخطط  السوري  النظام  يرى  أال  السؤال، 
التركي في استهداف حلب عبر هذه المجازر؟«.
العالم  دول  داود  عماد  المحامي  وطالب 
دولة  »تعمل  وقال:  هذا  صمتها  عن  بالخروج 
السوري  التراث  سرقة  على  التركي  االحتالل 
ديمغرافية  تغير  وكذلك  التاريخية،  واآلثار 
المنطقة عامةً، هنا يجب أن تقوم كل المنظمات 
والدول بواجبها األخالقي لوقف انتهاكات دولة 
جرائم  إلى  ترقى  والتي  هذه  التركي  االحتالل 

حرب«.
للمجلس  المشتركة  الرئيسة  بدروها  ونددت 
مصطفى  وفاء  الشهباء  لمقاطعة  التنفيذي 
األطفال  استهدف  التي  التركية  المجزرة 
والشيوخ في تل رفعت، وقالت: »هذه المجزرة 
الشعب  كامل  بل  فقط،  الكرد  تستهدف  ال 

اإلجرام  مستوى  يتعدى  العمل  وهذا  السوري، 
ونعجز عن وصفه«.

وتساءلت وفاء عن الصمت الروسي حيال هذه 
المجزرة رغم انتشار نقطة للشرطة الروسية في 
الصاروخي  القصف  وحدث  رفعت،  تل  مدينة 
على بعد أقل من كيلو متر من المقر الروسي، 
تدعي  التي  الدول  هذه  أن  نتأكد  وتابعت: »هنا 
هي  سوريا  في  التصعيد  لوقف  ضامنة  أنها 

شريكة في سفك الدم السوري«.
وفي السياق ذاته، قال نائب الرئاسة المشتركة 
أن  موسى  اسماعيل  الشهباء  مقاطعة  لمجلس 
األكثر  ولكنها  بجديدة  ليست  التركية  المجزرة 
لألطفال،  المتعمد  االستهداف  نتيجة  وحشية 
وبدوره ندد بالصمت الدولي حيال هذه المجزرة 
وبالتحديد الصمت الروسي، والمنظمات الدولية 

المعنية.
وطالب موسى بضرورة محاسبة الرئيس التركي 
أردوغان الذي وصفه بـ »قاتل األطفال«، وقال 
أن الدول التي ال تبدي أي مواقف حازمة تجاه 
سياسات أردوغان هذه هي شريكة فعلية ألفعاله 

وجرائمه.
ومن جانبها؛ تساءلت عضوة مجلس ناحية فافين 
هؤالء  ارتكبها  التي  الذنوب  عن  عزيزة حسن 
األطفال الشهداء وقالت: »هل هم إرهابيون أم 
عضوة  وعزت  اإلرهابية؟!!«،  هي  تركيا  أن 
مجلس ناحية فافين الصمت الروسي والسوري 
على االتفاقات بين تركيا وروسيا، وسلب إرادة 
الدولة السورية التي ال تستطيع التحكم بسياساتها 

الخارجية والداخلية دون الرضى الروسي.
وطالبت عزيزة بدورها القوى الدولية بضرورة 
المضي بشكٍل جدي لحماية المدنيين ومنع التغيير 
التركي في  به االحتالل  يقوم  الذي  الديمغرافي 
المناطق المحتلة من عفرين والشهباء ومناطق 

شمال وشرق سوريا.
هذا واستشهد ثمانية أطفال ورجلين مسنين في 
استهدف  إعزاز  مدينة  من  صاروخي  قصف 
بلدة تل رفعت التي يقطنها قرابة 30 ألف مدني 

جلهم من ُمهجري عفرين.
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المحمودلي  مخيم  في  المهجرون  يعيش 
فصل  دخول  مع  صعبة  إنسانية  أوضاع 
المهجرة  العوائل  عدد  بلغت  كما  الشتاء، 
أكده  ما  حسب  عائلة؛   240 المخيم  في 
الرئيس المشترك للمخيم عبد الهادي العبد. 
على  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  وتعمل 
من  األعداد  تلك  الستيعاب  المخيم  توسيع 

المهجرين.
التركي  العدوان  بدء  مع  ـ  األخبار  مركز 
انتقل  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  على 
من  قسراً  المهجرة  العوائل  من  المئات 
من  ومرتزقته  االحتالل  جيش  وحشية 
للهجمات بحثاً عن  التي تتعرض  المناطق 
األمان وبخاصة من مخيم عين عيسى الذي 
داعش  مرتزقة  قبل  من  للهجوم  تعرض 

وإحراقه بشكل مقصود.
مخيم  هو  المهجرين  محطة  إحدى  فكانت 
المحمودلي الواقع شمال مدينة الطبقة بنحو 
15 كم بعد قيام اإلدارة الذاتية بنقل بعض 
قاطني مخيم عين عيسى بعد تعرض حياتهم 
قبل  من  القصف  عشوائية  بسبب  للخطر 
المرتزقة على هذا المخيم الذي يضم أكثر 
من عشرة آالف نسمة، فمخيم المحمودلي 
ليس لديه القدرة الكافية الستيعاب األعداد 
مع  الخدمات  وتقديم  للمهجرين  الكبيرة 

إيقاف المنظمات لعملها.
لرصد  »روناهي«  لصحيفتنا  زيارة  وفي 
المخيم، حيث يعاني  المهجرين في  أحوال 
البطانيات  وجود  عدم  من  منهم  الكثير 
الشتاء  فصل  دخول  مع  التدفئة  ووسائل 

وعدم توفر المساعدات مع إيقاف المنظمات 
من  يزيد  الذي  األمر  المنطقة؛  في  عملها 
ذكر  حين  في  الموت،  من  الهروب  أعباء 
عين  مخيم  من  الفارين  المهجرين  بعض 
قاطني  استهدفت  التي  الوحشية  عيسى 
المخيم واالستهداف العشوائي وموت العديد 
ومساعدة  القصف،  بسبب  المهجرين؛  من 
اإلدارة الذاتية في إجالئهم من المخيم خوفاً 

على حياتهم التي ال تهم المرتزقة.
وفي نهاية جولتنا بالمخيم؛ التقينا بالرئيس 
الهادي  عبد  المحمودلي  لمخيم  المشترك 
العبد للحديث عن أوضاع مخيم المحمودلي 
المهجرين،  أعداد  وازدياد  العدوان  بعد 
على  العدوان  بعد  أنه  العبد  أكد  حيث 
مخيم  قام  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 

قسراً  المهجرين  باستقبال  المحمودلي 
الفارين من الحرب من مناطق سري كانيه 
أبيض(  )تل  سبي  وكري  العين(  )رأس 
وسلوك ومخيم عين عيسى المستهدفة من 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  جيش  قبل 
لمخيم  االستيعابية  القدرة  »تقدر  وأضاف: 
المحمودلي بـ 1680عائلة وفي هذا اإلطار 
عملت اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 
من  اليسرى  الجهة  توسيع  على  الطبقة 

المخيم الستيعاب 240 عائلة«.
عملها  أوقفت  المنظمات؛  أن  إلى  وأشار 
المناطق  في  التهجير  موجة  مع  تزامناً 
الحدودية ودخول فصل الشتاء وعدم القدرة 
على تأمين احتياجات المهجرين من وسائل 

التدفئة والمواد الغذائية.

ونوه العبد إلى أن أعداد العوائل في المخيم 
1830عائلة،  الحالي  الوقت  في  أصبحت 
واإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
تقوم بمساعدة المهجرين حسب اإلمكانيات 
التي  الشوادر  تقديم  آخرها  كان  المتوفرة 
تقي الخيم من األمطار مع بدء موسم تساقط 

األمطار. 
لمخيم  المشترك  الرئيس  وطالب 
المنظمات  العبد  الهادي  عبد  المحمودلي 
المخيم  مساعدة  في  بالمسارعة  اإلنسانية 
للمهجرين  والمساعدات  الخدمات  لتقديم 
نتيجة  المتزايدة؛  األعداد  واستيعاب 
األوضاع السائدة في شمال وشرق سوريا.

ظروف إنسانية قاسية بمخيم المحودلي والمنظمات اإلنسانية تتجاهل

الشيخ حامد الفرج: »يجب تفعيل ميثاق الدفاع 
المشترك ونشر قوات عربية تردع االحتالل التركي«

يا بالرقة  ملتقى حواري لحقوقيي شمال وشرق سور

يو الشهباء يطالبون بمحاسبة إدار
 »قاتل األطفال« أردوغان

 تقرير/ مصطفى اخلليل

تقرير/ مصطفى السعيد

تقرير/ صالح إيبو

تقرير/ صاحل العيسى

اليمنى  الجهة  في  الدودية  الزائدة  توجد 
في  وتقع  البطن،  من  السفلي  الجزء  من 
انسداد  حدوث  وعند  الغليظ،  المعي  بداية 
األمر  داخلها،  بالتكاثر  البكتيريا  تبدأ  فيها 
الذي يتسبب في تهيجها والتهابها، ويحدث 
االنسداد بسبب تراكم الطفيليات أو المخاط 
أو البراز, يمكن أن تتعرض الزائدة الدودية 
للتمزق واالنفجار خالل وقت قصير جداً، 
 -48 بـ  األولى  أعراضها  ظهور  بعد  أي 

72 ساعة. 
حرارة  درجة  انخفاض  أعراضها:  ومن 
الشهية،  فقدان  البطن،  في  ألم  الجسم، 
إخراج  في  وصعوبة  والقيء،  الغثيان 

بشكل  للمستشفى  التوجه  ويجب  الغازات، 
ال  األعراض,  هذه  ظهور  بدء  مع  عاجل 
بأي  الدودية  الزائدة  استئصال  يتسبب 

تقصير في أداء وظائف الجسم.
يسبب التهاب الزائدة الدودية ألًما في أسفل 
المنطقة اليمنى من البطن, غير أن األلم يبدأ 
رة ثم ينتقل  في معظم األشخاص حول السُّ
االلتهاب،  تفاقم  ومع  أخرى,  مناطق  إلى 
عادةً،  الدودية  الزائدة  التهاب  ألم  يزداد 

ويشتد في النهاية.
وعلى الرغم من إمكانية إصابة أي شخص 
غالبًا  يحدث  فإنه  الدودية،  الزائدة  بالتهاب 
أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص  في 

العالج  يتمثل  عاًما,  و30  أعوام   10 بين 
القياسي في االستئصال الجراحي للزائدة.

األعراض:
التهاب  عالمات  تشمل  أن  الممكن  من 

الزائدة الدودية وأعراضه ما يلي:
الشعور بألم مفاجئ يبدأ في الجانب األيمن 

بالجزء السفلى من البطن.
الشعور بألم مفاجئ حول السرة وغالبًا ما 
ينتقل إلى المنطقة السفلية اليمنى من البطن.
الشعور بألم يتفاقم عند السعال، أو المشي 

أو القيام بحركات مفاجئة.
الغثيان والقيء. فقدان الشهية.

اإلصابة بحمى منخفضة الدرجة والتي قد 
تتفاقم خالل تطور المرض.

اإلمساك أو اإلسهال. انتفاخ البطن.
األسباب:

من المرجح أن يكون سبب التهاب الزائدة 
الدودية  الزائدة  بطانة  في  انسداًدا  الدودية 

يؤدي إلى العدوى. 
إلى  يؤدي  مما  بسرعة،  البكتيريا  تتكاثر 
الدودية وتورمها وامتالئها  الزائدة  التهاب 
الفور،  على  معالجته  تتم  لم  إذا  بالصديد, 

يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية.
المضاعفات:

يُمكن أن يتسبب التهاب الزائدة في حدوث 
مضاعفات خطيرة، مثل:

انتشار  إلى  االنفتاق  يؤدي  الزائدة,  انفتاق 
الصفاق(.  )التهاب  البطن  كل  في  العدوى 
هذه الحالة قد تهدد الحياة، وتتطلب جراحة 
تجويف  وتنظيف  الزائدة  إلزالة  فورية 

البطن.
البطن,  ن في  بالصديد متكوِّ تجويف مليء 
جيب  حدوث  فيمكن  الزائدة  انفجرت  إذا 
من العدوى )الخراج(, في معظم الحاالت، 
يقوم الجراح بتصريف الخراج عن طريق 
الخراج من خالل جدار  في  أنبوب  وضع 
لمدة  مكانه  في  األنبوب  يُترك  البطن, 
أسبوعين تقريبًا، وتُعطى مضادات حيوية 

لعالج العدوى.
بمجرد أن تُعالج العدوى، ستخضع لعملية 
جراحية إلزالة الزائدة, في بعض الحاالت، 

ف الخراج، وتُزال الزائدة فوًرا. يُصرَّ

عيادة التهاب الزائدة الدودية
روناهي 

محمد صالح حسين

 التشخيص املبكر قبل الوالدة 

للتشوهات الوراثية )2(:
في  الحاالت واألجنة  لبعض  التشخيص  يتم 
بطون أمهاتهم عن طريق إجراء إيكو القلب 
الحظ  إذا  التصوير  هذا  ويجرى  الجنيني، 
عند  خلل  وجود  النسائية  األمراض  طبيب 
الجنين أثناء مراقبة الحمل، وكذلك في حال 
في حال والدة  أو  بالسكري  الحامل  إصابة 
القلب.  في  تشوهات  يعانون  عدة  أطفال 
التي تدل على احتمال  وتتضمن األعراض 

وجود مشكلة قلبية لدى الطفل:
-شحوب رمادي أو ُزرقة في الجلد ومخاطية 

الفم وتحت األظافر.
-تسّرع تنفّس.

حول  أو  البطن  أو  الساقين  في  -وذمات 
العينين.

إلى  يؤدي  ما  أثناء اإلرضاع،  تنفسية  -زلّة 
ضعف في كسب الوزن.

-معاناة الطفل من زلة تنفسية أثناء التمارين 
الرياضية أو النشاطات الحركية.

-سرعة تعب الطفل عند بذل أي جهد حركي.
الرئتين  أو  القلب  في  السوائل  -احتباس 

)انصباب تامور أو جنب(.
-وذمات في اليدين أو الكاحلين أو القدمين.

شذوذ الصبغيات: هناك ما يقارب طفل من 
 50 وإن  صبغي  تشوه  لديه  طفل  ألف  كل 
عيوب  لديهم  تكون  األطفال  هؤالء  من   %
عصبية أو بنيوية لصبغي جنسي، وهناك 25 
تبادالت  فيها  تحدث  التي  الصبغيات  من   %
التشوهات  من   %  25 وإن  متوازنة،  مقر 
رئيسية  عيوباً«  تتضمن  المتبقية  الصبغية 
المجموعة  هذه  في  للتشوه  الشائعة  واآللية 
خالل  االنفصال  عن  الصبغيات  عجز  هي 
حادثة اإلنقسام المنصف،  ولهذا السبب فإن 
األمشاج الناتجة يمكن أن تحتوي على عدد 
متالزمة  وفي  الصبغيات,  من  طبيعي  غير 
الوالدة دوراً« إذ تبين  داون يلعب كبر سن 
أن نسبة الحدوث تزداد كلما ازداد سن األم, 
وفي الطفل المنغولي صبغي ثالث في الزوج 
رقم 21 أي أن عدد الصبغيات 47 صبغي, 
وتزداد نسبة والدة منغولي عند الوالدة بأي 
عمر عندما يكون أحد الوالدين لديه تشوهات 
صبغية, والنساء اللواتي يلدن طفالً منغولياً« 
أو هن بعمر أقل من 30 سنة تزداد خطورة 
تكرار والدتهن لطفل منغولي آخر بنسبة 1 
% تحدث الخطورة أيضاً« بشكل مشابه فيما 
ألم  منغولياً«  مولوداً  السابق  الولد  كان  إذا 

يزيد عمرها عن 30 سنة. 
المورثات الطافرة الوحيدة : 

بنسبة 10 % من كل 100  أمراضاً  تسبب 
طفل وبينما تكون بعض هذه االضطرابات 
يسبب  اآلخر  بعضها  فإن  نسبياً«  سليمة 

اضطرابات تؤثر على الحياة .
نمطاً  ستظهر  وحيدة  طافرة  مورثة  كل  إن 
الوراثة  من  أنماط  أربعة  أصل  من  واحداً 

المندلية : 
- جسمي مقهور 

- جسمي قاهر 
- مرتبط بالجنس مقهور 
- مرتبط بالجنس قاهر  

يتم  الوراثية  لألمراض  التصنيف  وبهذا 
فهم  على  تساعد  وسيلة  على  الحصول 

الموجودات السريرية لهذا االضطراب. 
بشكل  عادة  مؤذية  الطافرة  المورثة  تكون 
األشخاص  أحد  عند  وجد  فإذا  كبير، 
أحد  المواضيع على  أحد  في  مورثة طافرة 
في  الطفرة  هذه  توجد  أن  دون  الصبغيات 
الموضع القرين على الصبغي القرين لنفس 
الزوج فهذا الشخص يدعى متخالف اللواقح 
يكن  لم  وإذا  الطافرة,  المورثة  لهذا  بالنسبة 
لهذه المورثة الطافرة تأثير على األشخاص 
متخالفي اللواقح فإنها تدعى مورثة مقهورة 
واذا كان لها تأثير على حالة تخالف اللواقح 

فإنها تدعى مورثة قاهرة. 

بتناولها  ينصح  التي  الفواكه  بعض  هناك 
عناصر  على  الحتوائها  تنضج  أن  قبل 
الجسم،  لصحة  هامة  وفيتامينات  غذائية 

ولكن ال يجب اإلفراط في تناولها.
بعد  الفواكه  لتناول  أغلب األشخاص  يميل 
نضجها، حيث يصبح مذاقها أفضل، على 
تكون  التي  الناضجة  غير  الفواكه  عكس 

صلبة وال تحتوي على سكريات.
أطعمة تناولها قبل نضوجها:

ينصح  التي  الفواكه  بعض  هناك  ولكن 
على  للحصول  تنضج،  أن  قبل  بتناولها 
السلبية  تأثيراتها  وتفادي  العديدة  فوائدها 

على الجسم.
1-الموز: يأتي الموز في مقدمة هذه الفواكه 

التي يفضل تناولها قبل النضج.
من  كبيرة  نسبة  على  الموز  يحتوي 
 B6 وفيتامين   C وفيتامين  البوتاسيوم 
العناصر  تركيز هذه  يتغير  واأللياف، وال 
بعد نضج الموز، ولكن الشيء الذي يتغير 
أن  يعني  وهذا  إلى سكر،  النشا  تحول  هو 

السعرات الحرارية في الموز تتغير.

فائدة صحية  أكثر  الموز األخضر  أن  كما 
ألنه يحتوي على كمية قليلة جداً من النشا 
المقاوم، والذي  يسهل هضمه، على عكس 
وحينها  هضمها،  يصعب  التي  السكريات 
لإلصابة  الموز  تناول  يؤدي  أن  يمكن 

باإلمساك.
من  للتخلص  غذائية  حمية  اتباع  حالة  في 
قليلة  كميات  تناول  يمكن  الزائد،  الوزن 
الموز  عن  والتخلي  األخضر،  الموز  من 

الناضج.
غير  الخضراء  البابايا  تعد  2-البابايا: 
بالفيتامينات  الغنية  الفواكه  من  الناضجة 
مثل  للصحة  الهامة  الغذائية  والعناصر 
وفيتامينات  والبوتاسيوم،  المغنيسيوم, 

.A,B,C,E
الخضراء  البابايا  في  البابيين  إنزيم  يوجد 
بنسبة أكبر من الناضجة، وهو إنزيم يساعد 
اإللتهابات  وتقليل  البروتينات،  هضم  في 
بالجسم، ويسهم في خسارة الوزن بصورة 

أفضل.
يقلل  الناضجة  البابايا غير  كما أن عصير 

تحسين  في  ويساعد  الدم،  في  السكر  نسبة 
باإلمساك،  اإلصابة  وعدم  الهضم  عملية 

وتخليص السموم من الجسم.
وإلنزيم البابين وظائف أخرى هامة، مثل 
وسرعة  الميت  الجلد  خاليا  من  التخلص 
الرحم  تقلصات  من  ويزيد  الجروح  التئام 

وبالتالي يقلل من آالم الطمث.
ومن المعروف أن عصير البابايا الممزوج 
عام  بشكل  االلتهابات  من  يقلل  بالعسل 
والتهابات الحلق بشكل خاص مثل التهاب 
الغشاء  إذابة  في  يساعد  كونه  اللوزتين 

المخاطي.
الفواكه  من  المانجو  تعد  3-المانجو: 
الصيفية المحببة لمعظم األشخاص، وتتسم 
بمذاقها الشهي واحتوائها على نسبة كبيرة 

من السكريات.
يمكن  العديد،  فوائدها  على  وللحصول 
تناولها وهي غير ناضجة حيث أنها غنية 
يقي  الذي   C فيتامين  من  كبيرة  بنسبة 
الجسم من عدة أمراض ويساعد في زيادة 
الدم  وانتاج خاليا  الدموية  األوعية  مرونة 

وامتصاص الحديد.
عالج  في  الخضراء  المانجو  وتستخدم 
والمعدة،  الهضمي  الجهاز  اضطرابات 
القابلة  البكتين  ألياف  على  تحتوي  كونها 

للذوبان.
بعسر  اإلصابة  فرص  من  تقلل  أنها  كما 

الهضم واإلمساك.
إفراز  من  الخضراء  المانجو  وتزيد 
والتي  بالجسم،  الصفراوية  األحماض 
الكبد  وتنشيط  األمعاء  تطهير  في  تساعد 
المانجو  تقي  أن  يمكن  أيضاً  الدم.  وتنقية 
والسرطان،  القلب  أمراض  من  الخضراء 
مضادات  من  كبيرة  بنسبة  غنية  كونها 
أو  بالحرارة  الشعور  ولتخفيف  األكسدة 
اإلصابة بالسكتة الدماغية الحرارية، ينصح 

بتناول عصير المانجو غير الناضجة.
محاذير تناول الفاكهة غير الناضجة:

على الرغم من فوائدها العديدة، ولكن يجب 
الفاكهة  تناول  عند  األمور  لبعض  االنتباه 

غير الناضجة، وهي:
أن  يمكن  ألنها  تناولها,  في  اإلفراط  عدم 
مثل  الصحية  األضرار  بعض  إلى  تؤدي 
نتيجة صعوبة  المعدة  وآالم  اإلضطرابات 
هضمها، وبالتالي تسبب اإلسهال والغثيان 

والقيء.
أيضاً يؤدي تناول كميات كبيرة من المانجو 
الهضم  وعسر  الحلق  تهيج  إلى  الخضراء 
والمغص، وال ينبغي شرب الماء بعد تناول 

المانجو األخضر.
البابايا خالل الحمل, كما أنه  اإلمتناع عن 
ال ينصح بتناول المرأة الحامل للبابايا غير 
الناضجة، ألنها يمكن أن تسبب انقباضات 

الرحم التي تضر بالجنين.
اإلمتناع عن بعض الفواكه غير الناضجة, 
ينصح  ال  التي  الفواكه  من  العديد  هناك 
وتشمل:  النضج،  بعض  إال  بتناولها 

الطماطم واألناناس والخوخ والمشمش.

فواكه ُينصح بتناولها قبل أن تصبح ناضجة
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مقاطعة قامشلو، إلى أن حطت رحالنا في مخيم 
نوروز«. 

المنظمات الدولية ال توفي بوعودها
المساعدات  تقديم  عن  لصحيفتنا  سؤال  وفي 
نوروز,  مخيم  وإدارة  المنظمات  قبل  من  لهم 
نوهت األم سميرة بأن إدارة المخيم قدمت لهم 
اليومية,  واالحتياجات  الغذائية  والمواد  الخيم 
فيما توعدهم المنظمات الدولية بين حين وآخر 
بتوفير المدافئ لهم »إال أنهم حتى هذا الوقت لم 

يوفوا بأي شيء من هذا القبيل«.

ملاذا يصمت العامل عن جرائم 
أردوغان؟

جيش  يرتكبه  ما  حول  سميرة  األم  وتساءلت 
ال  ممارسات  من  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
إنسانية بحق األبرياء بالقول: »ال أحد يعلم ماذا 
يريدون منا، ألم يشبع أردوغان من دماء أطفالنا؟ 

، لماذا يصمت العالم عن هذا الدكتاتور؟.

مطلبنا العودة إىل ديارنا

هو  الوحيد  مطلبهم  أن  سميرة،  األم  وأكدت 
بالقول:  وتابعت  ومنازلهم,  مدينتهم  إلى  العودة 
»نحن كبار في السن، ولدينا أطفال في العائلة 
نحتاج أن نعود إلى منزلنا ومدينتنا«, وعبرت 
االحتالل  لظلم  التصدي  في  مقاومتها  عن 
رفضهم  عن  كما  القسري,  النزوح  ومعاناة 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  لبقاء  القاطع 
باالحتالل  نقبل  »ال  قائلةً:  وأضافت  مناطقهم، 
التركي ومرتزقته في مناطقنا، ولن نسمح بأن 
درب  على  وسنسير  سدًى  أبنائنا  دمائنا  تهدر 

شهدائنا«.

روناهي/ ديرك ـ تقطن في مخيم نوروز بريف 
مدينة ديرك نازحة من سري كانيه، والدة شهيد، 
قسراً،  الهجرة  في  المعاناة  من  نصيبها  نالت 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  فرضها  والتي 
عبد  سميرة  األم  تدعى  عائلتها،  وعلى  عليها 
الحميد التي لطالما نجحت في التصدي لمواجهة 

المعاناة.
معاناة  عن  تتحدث  التي  القصص  هي  كثيرة 
من  تعد  سميرة  األم  قصة  أن  إال  النازحين، 
زوجها  مع  الحياة  تقارع  فهي  تأثيراً،  األكثر 
تحت  الشتاء  هذا  الصغار،  وأحفادها  المريض 
الخيم بعد أن نزحوا قسراً من منزلهم الذي اُقتحم 
في سري  التركي ومرتزقته  االحتالل  قبل  من 

كانيه/ رأس العين. 
وبدأ  الشتاء  رياح  فيه  تهب  كانت  وقت  وفي 
البرد يحيط بآالف النازحين في مخيمات بشمال 
وإنهاك  دولي  تقاعس  ووسط   سوريا،  وشرق 
روناهي  لصحيفتنا  كانت  والالجئين،  للنازحين 
جولة في مخيم نوروز, الذي لطالما شهد الكثير 

من المأساة والحزن ألمهاٍت فقدَن فلذات كبدهن 
وحكايات أخرى مأساوية، حيث كان لنا لقاء مع 
األم سميرة عبد الحميد النازحة من سري كانيه، 
زوجها  مع  نوروز  مخيم  في  القاطنات  إحدى 
أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  وأحفادها  المريض 

السبعة, وهم أطفال ابنها الشهيد.
العمر  من  تبلغ  التي  المرأة  الحميد  عبد  سميرة 
حوالي خمسون عاماً، كانت خارجة من خيمتها 
تتجاوز عمرها أربعة  التي ال  بصحبة حفيدتها 
بالقليل  النار  لتوقد  الخيام  سهول  إلى  أعوام، 
من أعواد الحطب، فكان مشهد الفت لعشرات 
األطفال وكبار السن على أمل أن يحظوا ببعض 

الدفء. 
إما املوت أو املقاومة..

فأما  المحدقة،  األخطار  كل  من  الرغم  على 
تلخص  التي  الجملة  بهذه  المقاومة،  أو  الموت 
التركي  التي ألحقها االحتالل  الكارثة اإلنسانية 

السوري   الوطني  الجيش  من  ومرتزقته 
باألبرياء بدأت األم سميرة بسرد حديثها معنا، 
وقالت: »نحن كباقي النازحين قسراً من سري 
كانيه وكري سبي لم نحمل معنا أثناء خروجنا 
على  التي  والثياب  أرواحنا  سوى  المدينة  من 
على  الحصول  نستطع  لم  وبالتالي  أجسادنا، 
قد  كنا  التي  أموالنا،  من  شتوية  احتياجات  أي 
ومواداً  مازوت  من  شتائنا  لمؤونة  أدخرناها 
ألن  ودوائنا،  أطفالنا  واحتياجات  غذائية 

المرتزقة استولت عليها ونهبوا كل ما نملك«.
األم  أضافت  النار؛  تلك  حول  جلوسهم  وعن 
»أحفادي  بالحسرة:  ممزوج  بصوت  سميرة 
فقدوا والدهم في معارك ضد مرتزقة داعش في 
سري كانيه أثناء تحرير المدينة, ثم أن زوجي 
بال  هم  اآلن  قلب,  عملية  إلى  ويحتاج  مريض 
وهناك  هنا  أبحث  أن  إال  بوسعي  ليس  معيل 
ألحظى لهم ببعض الدفء الذي يقيهم من برد 

المخيم«.
الشهيد  بابنها  فخورة  بأنها  سميرة  األم  وبينت 
على  مؤكدةً  آفا,  لروج  فداًء  بروحه  وتضحيته 
أن معاناة النزوح القسري والفقر لن تثنينهم عن 

السير على خطى شهدائهم وتحقيق أهدافهم.

خرجنا قسرًا حتت نريان قصف احملتل

فيما يخص خروجهم القسري من سري كانيه, 
من  »خرجنا  بالقول:  لنا  سميرة  األم  أوضحت 
والطائرات  القذائف  نيران  تحت  كانيه,  سري 
زوجي  برفقة  األقدام  على  سيراً  الحربية 
النقاط  إحدى  إلى  الصغار  وأحفادي  المريض 
ومن  القريبة،  الداخلي  األمن  لقوات  التابعة 
في  متفرقة  أماكن  إلى  مرات  عدة  انتقلنا  هناك 
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»قصة نزوح قسري ومقاومة رغم المأساة«

يمة في مجزرة األرمن والكارثة في تل رفعت« زهرة الحمادة: »الجر

األم مسرية

أهمية  بات  القدم  كرة  غير  ألعاب  تفعيل 
شمال  في  الرياضية  لالتحادات  وضرورة 
وشرق سوريا وخاصةً في مدن مثل الطبقة 
وبهدف  أخرى،  ومناطق  ومنبج  والرقة 
لروح  ووفاًء  الطائرة  كرة  رياضة  تفعيل 
الطائرة  كرة  للعبة  بطولة  أُقيمت  الشهداء، 
باسم الشهيدة »تيماڤ سربلند« في الطبقة.

األول  كانون  شهر  بداية  في  وانطلقت 
الجاري منافسات بطولة للكرة الطائرة في 
خمسة  وبمشاركة  وريفها،  الطبقة  مدينة 
ـ  الداخلي  األمن  ـ  األخوة  وهي:  فرق 

الصفصافة ـ اإلطفائية ـ الشبيبة.
الشبيبة  فريقي  تقابل  االفتتاح  مباراة  وفي 
بواقع  األخير  بفوز  وانتهت  واإلطفائية 

ثالثة أشواط بدون رد وفي المباراة الثانية 
بواقع  الصفصافة  على  األخوة  فريق  فاز 

ثالثة أشواط مقابل شوط واحد.
بين  األسبوع  دامت حوالي  منافسات  وبعد 
الختامية  المباراة  جرت  المشاركة  الفرق 
بين فريقي األمن الداخلي واألخوة وانتهت 
ثالثة  بواقع  الداخلي  األمن  فريق  بفوز 
الفريقين  تكريم  ليتم  رد  بدون  أشواط 
لعائلة الشهيدة »تيماڤ سربلند«  باإلضافة 

بحضور رسمي وجماهيري
في  الرياضي  االتحاد  أن  ذكره  الجدير 
تأسيسه  منذ  يسعى  وريفها  الطبقة  منطقة 
مختلف  تفعيل  إلى   2018  /10  /17 في 
باإلضافة  المنطقة،  في  الرياضية  األلعاب 
وذلك  الرياضية  الشابة  المرأة  دور  لتفعيل 
من  حالة  لخلق  نسائية  فرق  تشكيل  عبر 
وإعطاء  والشابات،  الشباب  بين  االنسجام 
رياضة  الختام  في  تنتج  تشاركية  صورة 
متطورة وفعالة ورائدة في الطبقة وريفها.   

روناهي / قامشلو ـ تُِوج نادي أهلي عامودا 
للرجال  الطائرة  كرة  دوري  بطولة  بلقب 
الجزيرة،  إقليم  ألندية  األولى  »الدرجة 
وذلك للعام الثالث على التوالي، بينما جاء 
والثالث  الصناديد  نادي  الثاني  المركز  في 

األسايش.
واحدة  خسارة  غير  يتلَق  لم  عامودا  أهلي 
األسايش،  نادي  من  وكانت  الدوري  في 
أية  يتلَق  لم  الماضي  الدوري  في  بينما 
هذا  األول  المركز  على  وحصل  خسارة، 

العام برصيد 44 نقطة، يليه الصناديد 37 
تسعة  فيه  مشاركاً  كان  دوري  في  نقطة، 
نوادي تنافسوا عبر نظام الدوري لمرحلتين 

الذهاب واإلياب.
وفدنك  كوجر  تل  شبيبة  ناديي  تأهل  بينما 
إلى الدرجة األولى من الدرجة الثانية وفي 
الدرجة  إلى  نادي  أي  يهبط  لم  العام  هذا 
الثانية بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة 

وهجمات دولة االحتالل التركي.
وفي   ،2019/7/5 في  انطلق  الدوري 
عامودا  أهلي  تتويج  تم  األخيرة  الجولة 
األلقاب  وكانت  الدوري  بلقب  رسمياً 

الفردية على الشكل التالي:
ـ أفضل العب: عالء حسين من نادي أهلي 

عامودا.
نادي  من  يوسف  جوان  ليبرو:  أفضل  ـ 

برخدان.
ـ أفضل معد: شادي الراوي من نادي أهلي 

عامودا.
نادي  من  شحادة  فرهاد  أفضل ضارب:  ـ 

األسايش. 

الدنماركية  المضرب  كرة  العبة  أعلنت 
كارولين فوزنياكي المصنفة أولى سابقاً، أنها 
بطولة  بعد  االحترافية  لمسيرتها  حداً  ستضع 
كانون   20 بين  المقررة  المفتوحة  أستراليا 
فوزنياكي  ونشرت  المقبلين.  شباط  و2  الثاني 
الرسمية في تويتر  )29 عاماً( على صفحتها 
المضرب  كرة  لعبت  »لقد  فيه  قالت  بياناً 
عاماً،   15 عمري  كان  منذ  احترافي  بشكل 
الفصل  هذا  خالل  رائعة  أموراً  اختبرت  لقد 
من حياتي وأحرزت 30 لقباً فردياً وتصدرت 

تصنيف الالعبات المحترفات لمدة 71 أسبوعاً 
وفزت ببطولة الماسترز الختامية، وحملت علم 
أنجزت كل  لقد  األولمبية،  األلعاب  في  بالدي 
المالعب« وأضافت  به في  أحلم  أن  يمكن  ما 
وقت  يأتي  عندما  أنه  دائماً،  نفسي  »أخبرت 
كرة  عن  بعيدة  بأشياء  القيام  علي  أنه  أشعر 
يكون  عندها  أكثر،  أفعلها  أن  أريد  المضرب 

الوقت قد حان«.
موسماً   11 فوزنياكي  كارولين  وأمضت 
العالم،  في  أفضل 20 العبة  قائمة  في  متتالياً 

والثالثين  السابع  المركز  حاليا  تحتل  وهي 
على الئحة تصنيف الالعبات المحترفات بعد 
اإلصابات  من  معاناتها  إثر  مستواها  تراجع 
المتتالية عام 2019، حيث وصلت إلى نهائي 

واحد فقط.
أولى  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  وستكون 
للظهور  مسرحاً  الكبرى،  األربع  البطوالت 
ملبورن  في  فازت  التي  للدنماركية  الختامي 
مسيرتها  في  سالم  الغراند  في  الوحيد  بلقبها 

االحترافية عام 2018.

مجدداً  األسايش  تعثر  ـ  قامشلو   / روناهي 
لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  وسيطر 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  الطريق  مع 
نادي  الصدارة  في  ليستمر  كجو  هيثم 
سردم ويقترب من حسم اللقب وخطفه من 
األسايش بطل النسختين السابقتين للدوري.
في  الصناديد  من  لألسايش  الخسارة  وبعد 
اإليجابي  التعادل  سيطر  السابقة  الجولة 
بهذا  الطريق،  لقائه مع  لهدف على  بهدف 
نقطة  بالصدارة برصيد 38  يستمر سردم 

 32 برصيد  األسايش  الثاني  المركز  وفي 
نقطة.

الدوري فاز عمال  وفي مباراة أخرى من 
الجزيرة على برخدان بهدفين مقابل هدف 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  واحد 
ناديي  مباراة  تأجلت  بينما  بقامشلو،  كجو 
الصناديد وجودي على أرضية ملعب جل 
جاهزية  وعدم  األمطار  بسبب هطول  آغا 
الملعب للعب عليه، وقد تقام المباراة ضمن 

هذا األسبوع.

التجمع  قرعة  ـ سحبت  قامشلو   / روناهي 
النهائي لدوري أندية إقليم الجزيرة للرجال 
بكرة القدم »الدرجة الثاني« والتي يشارك 
تل  وشبيبة  دجلة  وهي  أندية  أربعة  فيها 
وليتأهل  الحسكة،  وشبيبة  واالتحاد  كوجر 
الدرجة  مصاف  إلى  أندية  ثالثة  بعد  فيما 
كرة  مكتب  في  القرعة  وسحبت  األولى. 
القدم ضمن مقر االتحاد الرياضي بقامشلو، 
القدم  كرة  مكتب  من  أعضاء  بحضور 
األندية  عن  ومندوبين  الرياضي  واالتحاد 
التجمع  مباريات  كافة  وستقام  المشاركة، 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 

بقامشلو وفق الجدول التالي:
الجمعة 2019/12/13:
ـ شبيبة الحسكة × دجلة.
السبت2019/12/14:

ـ االتحاد × شبيبة تل كوجر.
االثنين 2019/12/16:

ـ شبيبة الحسكة × شبيبة تل كوجر.
الثالثاء2019/12/17:

ـ دجلة × االتحاد.

الجمعة 2019/12/20:
ـ دجلة × شبيبة تل كوجر.

السبت 2019/12/21:
ـ االتحاد × شبيبة الحسكة:

بنود لنظام التجمع:
1- التجمع من مرحلة واحدة.

 - )الحمراء  البطاقات  جميع  تلغى   -2
الصفراء(السابقة.

3- اعتماد ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
إلقامة جميع المباريات.

الثانية  الساعة  المباريات  جميع  تبدأ   -4
عصراً

يُذكر بأن دوري الدرجة الثانية قسم األندية 
عن  وتأهل  مجموعتين  إلى  المشاركة 
دجلة  ناديي  من  كالً  األولى  المجموعة 
وشبيبة تل كوجر، وعن المجموعة الثانية 
وستلعب  الحسكة،  وشبيبة  االتحاد  ناديي 
واحدة  مرحلة  من  التجمع  بنظام  األندية 
مصاف  إلى  نوادي  ثالثة  منها  وليتأهل 
الدرجة األولى والتي يبلغ العدد األندية فيها 

11 نادياً.

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ هيلني علي

بطولة باسم الشهيدة »تيماڤ 
سربلند« في الطبقة

أهلي عامودا بطاًل لدوري كرة الطائرة 
يرة في إقليم الجز

كارولين فوزنياكي تقرر االعتزال بعد 
أستراليا المفتوحة

األسايش يتعثر مجدداً 
يرة يهزم برخدان وعمال الجز

سحب قرعة التجمع النهائي 
لدوري الدرجة الثانية

مجزرة  أردوغان  يرتكب  الطبقة-  روناهي/ 
وراء أخرى غير آبه بعواقب ما يفعل لتحصل 
الكارثة في تل رفعت، في كل مجزرة يذهب 
الكثير من الضحايا من أطفال ونساء وشيوخ، 
ما  على  متفرجاً  الدولي  المجتمع  يقف  بينما 

يجرى من جرائم الإنسانية.
نهج  على  السير  في  القاتل  أردوغان  يمضي 
أسالفه في حين سجلت اإلبادة الجماعية لألرمن 
مظاهر اإلبادة الجسدية للشعب األرمني الذي 
عاش خالل فترة 1915م إلى خريف 1916م 
بحق  الجرائم  تلك  اليوم  أردوغان  يفعل  بينما 

أبناء شمال سوريا أمام أنظار العالم.
أجداد  عهد  في  المجازر  على  ولالطالع 
ارتكبها  التي  المجازر  وآخر  أردوغان، 
أجرت  المنطقة،  شعوب  بحق  أردوغان 
صحيفتنا روناهي اللقاء التالي مع اإلدارية في 

إدارة المرأة زهرة الحمادة.

إبادة ألكثر من مليون أرمين..

أجداد  أن  إلى  الحمادة  زهرة  أشارت  حيث 
بدعم  القتل   جرائم  ارتكبوا  أردوغان  الفاشي 
من القوات العسكرية لسحق المدنيين في الفترة 
مليون  حوالي   وقتلوا  1916م   -1915 بين 
إلى  وقتها  التركية  الحكومة  وسعت  أرمني، 
ترسيخ الهيمنة التركية من خالل القضاء على 
عدد كبير من األرمن، لقد أطلق األرمن على 
تلك األحداث بالجريمة الكبرى، وتابعت زهرة 
كبيًرا  عدًدا  قتلوا  أردوغان  أجداد  أن  حديثها 
جماعي،  إعدام  عمليات  في  األشخاص  من 
عمليات  خالل  الموت  مصير  كثيرون  ولقي 
والجفاف  للمجاعة  نتيجة  والتهجير  الترحيل 
نالت  كما  واألمراض  للمخاطر  والتعرض 
من  فروا  الذين  أغلب  من  التتريك  سياسة 
المذابح والقتل، وأردفت بالقول: »وفي عامي  
في  ديرسم  منطقة  كانت  و1938م،   1937

مسارح  من  جديداً  مسرحاً  كردستان  باكور 
القتل والتهجير واإلبادة في حق الكرد فقد بدأت 
حملة  بشن  أتاتورك  كمال  مصطفى  حكومة 
وتهجير  بمقتل  انتهت  المنطقة  على  عسكرية 

عشرات اآلالف من المدنيين«.

أردوغان يواصل ما بدأه أجداده

العام  أواخر  في  أنه  كالمها  زهرة  وأكملت 
بالده  ارتكاب  عن  أردوغان  تحدث  2011م 
 13 يقارب  لما  وقتلهم  الكرد  بحق  لمذبحة 
واصل  األخير  أن  إال  بديرسم،  كردي  ألف 
فواصل  الكرد  ضد  حرب  من  بالده  بدأته  ما 
شعوب  ضد  أطلقها  التي  العسكرية  عمليته 
شمال سوريا، وتخوف الكثيرون من حصول 

إبادة مشابهة لتلك التي جرت بديرسم لتصبح 
مجزرة تركية بحق المدنيين في شمال سوريا.

وقد أكدت زهرة الحمادة أن االحتالل التركي 
وإعزاز  عفرين  في  البشعة  الجرائم  مارس 
والباب ومناطق إدلب وأكبر مجازره كانت في 
عفرين غير مراعية ألبسط الحقوق ومنها عدم 
أبيض/  تل  واحتالل  المنطقة  لسيادة  احترامه 
كانيه بحق  العين/ سري  كري سبي،  ورأس 

األطفال والنساء.
قديماً  األرمن  إبادة  »إن  بالقول:  وتابعت 
هي  رفعت  تل  في  ارتكبها  التي  المجزرة  ثم 
استهداف لألطفال والنساء الذين نزحوا قسراً 
الذي  الكردي  الشعب  واستهداف  عفرين  من 
القتل  طال  وكما  أرضه،  في  بالعيش  يرغب 
كان  خلف  هفرين  السياسية  فاغتيال  المرأة، 

هدفه زرع الرعب في قلوب النساء و التسلط 
داعش،  مرتزقة  لعودة  وتجديداً  المرأة  على 
وكذلك العمل على محاربة المرأة بعدما نجحت 
المجاالت  كافة  ودخولها  مصيرها  تقرير  في 

من خالل فكر األمة الديمقراطية«.

جمزرة تل أبيض/ كري سيب

ووصفت زهرة أن حدوث مجزرة في بلدة تل 
التركية  المدفعية  قبل  من  سبي  كري  أبيض/ 
أسفرت  مدنية  مناطق  قصفت  التي  الفاشية 
عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وظهور صور 
الجثث وأجساد الضحايا على األرض والدماء 
تحيط بهم وهذه إحدى الصور المؤلمة في تل 
المحتل  جرائم  وجراء  سبي،  كري  أبيض/ 

التركي ومرتزقته من الجيش الوطني السوري 
وداعش والنصرة نزح قسراً أهالي من مناطق 

ريفية نحو مناطق أكثر أمناً.

جمزرة جديدة يف تل رفعت

سلسلة  أردوغان  ارتكاب  إلى  زهرة  ونوهت 
والنساء،  األطفال  بحق  المجازر  من  جديدة 
وتابعت قائلةً: »قام أردوغان بافتعال مجزرة 
مؤلمة  صور  وشاهدنا  األطفال  بحق  جديدة 
لضحايا القصف التركي لتكون الكارثة في تل 
رفعت شمال غرب سوريا، حيث سقط  11 
األطفال  من  أغلبهم   ، للقصف  ضحية  مدنياً 
دون سن 15 عاماً، باإلضافة لرجل وامرأة، 
الذي  الفاشي  التركي  القصف  ليكونوا ضحايا 
وقع قرب مدرسة أثناء خروج األطفال منها، 
ورجل  أطفال  ثمانية  جثث  وضعت  حين  في 
رفعت  تل  شهدت  بينما  المشفى،  مدخل  عند 
األهالي  قبل  من  محاولة  في  اإلطالق  تبادل 

للدفاع عن أنفسهم ضد العدوان التركي«.

زهرة احلمادة
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وشرق  شمال  ثورة  خالل  المرأة  لعبت 
سوريا دوراً هاماً وأساسياً بل كان ريادياً 
في صنع طريق الحرية والتحرير للمنطقة 
واالحتالل  اإلرهاب  من  عليها  والحفاظ 
وكان ذلك واضحا خالل السنوات الماضية 
ضمن  المنطقة  ثورة  بها  مرت  التي 
أيدولوجية وفلسفة األمة الديمقراطية التي 

تعتبر المرأة أساس بناء المجتمع.
فقد لعبت الدور القيادي منذ انطالقة الثورة 
في 2012م من مناطق روج آفا في شمال 
عن  الدفاع  عاتقها  على  وحملت  سوريا 
الشعب والمجتمع والمكتسبات التي تحققت 
انضمامها  في  سبّاقة  فكانت  الثورة  خالل 
حماية  ووحدات  الداخلي  األمن  قوى  إلى 
الشعب، ولم تكتِف بذلك بل شكلت وحدات 
في  المرأة  تنظيم  أجل  من  المرأة  حماية 
فتتسع  أكبر،  بشكل  المسلحة  المقاومة 
كافة  لحماية  أهدافها  لتمتد  المرأة  قضية 
الالتي  المضطهدات  السوريات  النساء 
األنظمة  داخل  السلطوية  ظلم  من  عانين 
السياسة  في  حقها  تنكر  التي  االستبدادية 
واإلدارة وغيرها من مجاالت الحياة وذلك 
لتقييد إمكانيات المرأة التي تعتبر اإلدارية 
تغير  قبل  التاريخ  عبر  المجتمع  في 

البوصلة باتجاه السلطة والتسلط للرجل.
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  لكن 
األمة  مشروع  ضمن  تختلف  األوضاع 
الديمقراطية ألن المشروع يقوم على قيادة 
ودورها  وفكرها  بوعيها  للمجتمع  المرأة 
التاريخي الحقيقي، وهي من تصنع األمل 
األنظمة  كل  أن  الرغم  على  والنصر. 

منطقة  موارد  الغرب  استنزف  أن  بعد 
المنصرم  القرن  في  األوسط  الشرق 
 1916 بيكو  سايكس-  اتفاقية  بموجب 
السابق  األمريكي  الرئيس  أعلن  التي 
أوباما عدم صالحياتها وقوتها، يحاول من 
الحادي والعشرين تمزيق  القرن  جديد في 
المنطقة من خالل مشروع الشرق األوسط 
المذهبية  النعرات  إثارة  الكبير عن طريق 
النفط  اكتشاف  بعد  والعرقية.  والطائفية 
الصخري والغاز بكميات هائلة والمشروع 
صهيوني باألساس ويحظى بموافقة الدول 
تركيا وإيران  باألخص  الكبرى واإلقليمية 
وتكون  ضعيفة  المنطقة  لتبقى  والسعودية 
تلك  مصالح  ألن  المهيمنة،  هي  اسرائيل 
المصلحة  مع  تتقاطع  مجتمعة  الدول 
مصورة  نسخة  والمشروع  االسرائيلية 
إلعادة  الكبرى  الفتنة  عن  »فوتوكوبي« 
إلى  سنة  ألف  من  أكثر  األوسط  الشرق 

الوراء.
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ير  لتمر اإلرهاب  أشكال  جميع  تدعم 
يعها االحتاللية« مشار

مشروع الشرق األوسط الكبير وتداعياته الكارثية 
على شعوب ودول المنطقة
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األكثر ديمقراطية في العالم تنظر إلى دور 
المرأة ومقاومتها على أنه دور هامشي إال 
أنه في شمال وشرق سوريا تعتبر مقاومة 
وكل  وأساسية  محورية  مقاومة  المرأة 
نصر تحقق كان للمرأة فيه بصمة، وهي 
اليوم تكتب تاريخاً جديداً يُخلّد أسماء الكثير 

منهن ممن سرَن على درب الشهادة.
داعش،  مرتزقة  بوجه  المرأة  انتفضت 
سوريا  وشرق  شمال  نساء  كانت  حيث 
في مقدمة معارك التحرير، وعلى الرغم 
ينتقمون من  من أن مرتزقة داعش كانوا 
يُحبط  لم  ذلك  أن  إال  انتقام  أشد  المرأة 
في مواصلة درب  وإرادتها  من عزيمتها 
هذه  ظلم  من  النساء  وتخليص  التحرير 

الوحوش البشرية.
العالم  وقف  التحرير  درب  نهاية  وفي 
وقادة  ألمراء  كيف  بأنه  مندهشاً  مذهوالً 
يقفوا  أن  إرهابي  تنظيم  وأبشع  أقوى 
شمال  في  امرأة  أمام  ومنهزمين  مذلولين 

يد  على  هذا  حدث  سوريا....نعم  وشرق 
نساء شمال وشرق سوريا ليس حدثاً غريباً 

ألن إرادة المرأة تصنع أكثر من ذلك.
والوحشية  والقتل  الظلم  تكره  المرأة 
وتحقق  عليها  تنتصر  أن  تستطيع  ولكن 
في  الفقري  العمود  كانت  فقد  اإلنجازات، 
األخيرة  اللحظات  حتى  التحرير  معارك 
استشهدت  بالمقابل  النصر  سبقت  التي 
األرض  هذه  تراب  على  منهن  الكثيرات 

ليغرسن في ترابه ياسمينات السالم.
األتراك في عدوانهم األخير على مناطق 
شمال وشرق سوريا استعملوا العنف ضد 
المرأة؛ هم ومن معه من المرتزقة السوريين 
في محاولة لضرب إرادة وتصميم المرأة 
على متابعة مشروعها النضالي، وتحقيق 
سوريا  وإنقاذ  مجتمعها،  حرية  في  هدفها 
تراب  قدسية  على  والحفاظ  الحروب  من 
مارقين  يد  على  التدنيس  من  الوطن 
فكانت  اإلجرام.  في  متمرسين  ومجرمين 

المرأة  على  مثال  خير  وجيجك  آمارة 
أظهرا  وبشهادتهم  المناضلة  السورية 
المنطقة  على  وحقدهم  المجرمين  وحشية 
لكن هذه األفعال وغيرها لن تثني عزيمة 
المرأة فهي اآلن صامدة تقاوم على جبهات 
حقيقة  ألنها  التركي  العدوان  لصد  القتال 

هي محور مقاومة المنطقة.

المرأة  الحديث عن مقاومة  تحدثنا وأطلنا 
السياسي  نضالها  ننسى  ولن  العسكرية 
السياسي  النضال  مقدمة  في  أيضاً  فهي 
العام لحزب سوريا  األمين  بجثة  فالتمثيل 
دليالً  كان  هفرين خلف  الشهيدة  المستقبل 
في  المرأة  مشاركة  مدى  على  واضحاً 
دليالً  بقتلها  والوحشية  السياسي  النضال 
كافياً على مدى انتصار المرأة في النضال 
وامرأة  مناضلة  هفرين  فكانت  السياسي، 
سورية حملها حسها الوطني على النضال 
امرأة  باسم  أتحدث  »أنا  أقوالها:  ومن 
سورية«  امرأة  وآشورية  وكردية  عربية 
دعت لوحدة سوريا وحل األزمة السورية 
أن  إال  العنف،  عن  بعيداً  الحوار  بطريق 
الطريق األنجع للمارقين لقتلها كان العنف 
يخفت  لن  هفرين  المناضلة  بقتلهم  ولكن 
اآلالف  فهناك  السورية  المرأة  صوت 
من النساء اللواتي ستمثلَن هفرين ليتابعن 
المرأة  المحصلة  في  السياسي.  النضال 
ناضلت،  قوية  إرادة  صاحبة  السورية 
ذلك  عن  يمنعها  لم  وانتصرت،  قاومت 
في  الكبيرات  النساء  فحتى  الصعوبات 
بالحجارة  المحتل  دوريات  رمين  السن 
يدنس أرض  أن  على رفضهن في  تأكيداً 
النصر  المغول.....  األجداد بنجاسة أحفاد 
الالتي  للقديسات  والخلود  المرأة  لثورة 

رويَن بدمائهن أرض الوطن.

أثناء   1973 بالمشروع  التلميح  تم  ولقد 
فيصل  الملك  هدد  عندما  تشرين  حرب 
السعودي استخدام سالح النفط ضد الغرب 
في لقاء له مع كيسنجر، فرد عليه األخير 
سوف نعيد المنطقة إلى ما كانت عليه قبل 
وكانت  حصل  ما  وهذا  النفط،  اكتشاف 
في  الطائفية  األهلية  الحرب  اشعال  البداية 
إيران  شاه  إسقاط  ثم  ومن   1975 لبنان 
بنشر  ليقوم   1979 بالخميني  والمجيء 
لدول  ثورته  وتصدير  الشيعي  المذهب 
الحرب  قيام  إلى  أدى  الذي  األمر  الجوار. 
 1988 حتى   1980 اإليرانية  العراقية 
وتال ذلك إسقاط منظومة الدول االشتراكية 
كان  ألنه   1992 السوفيتي  االتحاد  بقيادة 
ومعادياً  العربية  القضايا  جانب  إلى  يقف 
وأذنابها  العالمية  واإلمبريالية  للصهيونية 
في المنطقة. وأيضاً جيء بحزب الرفاه ذو 
النزعة الدينية في تركيا بزعامة نجم الدين 
العدالة  أربكان ليحل محله فيما بعد حزب 

الذي   2002 أردوغان  بقيادة  والتنمية 
اإلخواني  التيار  التاريخ  ذلك  منذ  يتزعم 
على صعيد المنطقة والعالم، ويعتبر نفسه 

مدافعاً عن المذهب السني.
من  منطلقاً  الشعوب  ربيع  قيام  وعند   
داعش  فأوجد  ذلك  الغرب  استغل  تونس 
2014 ومعها بدأت تراجيديا القتل والدمار 
الفوضى  يافطة  تحت  والنزوح  والهجرة 
القوى  بأن  القول  يمكننا  وهنا  الخالقة، 
الدولية واإلقليمية تتقاسم األدوار فيما بينها 
والمؤامرة  األوسط  الشرق  صعيد  على 
تدخل  أوجالن  القائد  ضد  حيكت  التي 
من  إخراجه  تم  ولهذا  السياق  هذا  ضمن 
الساحة وسجنه، كونه صاحب فكرة األمة 
الديمقراطية التي تدعو إلى أخّوة الشعوب 
تشكل  كانت  والتي  المشترك  والتعايش 
عقبة في طريق مخططات الغرب التآمرية 
نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  والتقسيمية. 
هنا لماذا يطلق على المشروع اسم الشرق 

الكبير والجواب هو: جعل مركز  األوسط 
القرار في المنطقة بثالثة أطراف فقط تكون 
حدوث  حال  في  الكبرى  للدول  مرجعية 
 – تركيا   – إيران  وهي  مستقبالً  نزاع  أي 
السعودية، بدالً من أن يتعامل مع أكثر من 
)22( دولة وأن تكون تلك الدول وكالءها 
وإسرائيل  أمريكا  تتفرغ  المنطقة حتى  في 
فعلت  كما  إلضعافها  للصين  والغرب 
هو  وهذا  بيكو،   – سايكس  حتى  بالمنطقة 
الذي يجعل أردوغان يعمل إلعادة  السبب 
الملي.  الميثاق  خالل  من  العثمانية  أمجاد 
وكذلك إيران في إعادة إحياء الصفوية، أما 
السعودية سيترك لها أمر الخليج تتصرف 
يدخل  اليمن  في  يجري  وما  تشاء  كما  به 
الشيفرة  هي  وهذه  المخطط،  هذا  ضمن 
الفرقاء  بين  تصادم  أي  حدوث  تمنع  التي 
روسيا،  فيهم  بما  المنطقة  في  المتواجدين 
وما عدا ذلك هو مجرد ذر الرماد في العيون 
والدجل ونفاق بمعنى إن المنطقة تسير نحو 
الدماء، وتحطيم  األسوأ والمزيد من إراقة 
البنية التحتية للدول وقد يستمر الحال لعقود 
كسوريون  وعلينا  المخطط.  يكتمل  حتى 
الذين نتعرض ألشرس هجمة اإلسراع في 
عقد مؤتمر وطني شامل والمطالبة بخروج 
وطننا،  من  واإلقليمية  الدولية  القوى  كافة 
واإلصرار على التعايش األخوي المشترك 
ضمن سوريا ديمقراطية المركزية تعددية، 
وبغير ذلك نكون سائرون نحو الهاوية، لقد 
بنينا وطننا الغالي على قلوب كل السوريين 
بعرق جبيننا ودماء شهداءنا األبطال، الذين 
رووا ترابه الطاهر وال زالوا يدافعون عنه 

ويضحون من أجله.

أكد رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في 
الطبقة مثنى عبد الكريم أن دولة االحتالل 
المستمر  االعتداء  سياسة  تنتهج  التركي 
على مناطق شمال وشرق سوريا، وأشار 
اتفاقية وقف إطالق  توقيع  أنه ورغم  إلى 
التي  والجرائم  االنتهاكات  أن  إال  النار، 
يرتكبها جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
»تم  وأضاف:  المنطقة،  على  مستمرة 
المنطقة  أهالي  من  األلوف  مئات  تهجير 
التركيبة  وتغيير  تهجيرهم  بهدف 

السكانية«.
خالل  التركي  االحتالل  دولة  ارتكبت 
المجازر واالنتهاكات  العديد من  عدوانها 
منها  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
سوريا  لحزب  العام  األمين  قتل  جريمة 
وحشية،  بطريقة  خلف  هفرين  المستقبل 
كما كان للعدوان نتائج أخرى أهمها نشاط 

خاليا مرتزقة داعش في المنطقة.
تلك المواضيع وغيرها كانت محور حوار 
سوريا  حزب  فرع  رئيس  مع  صحيفتنا 
الكريم  عبد  مثنى  الطبقة  في  المستقبل 

وجاء الحوار على الشكل التالي:

في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر  ـ 
اعتداءاتها رغم وقف إطالق النار، كيف 
ترون عدم التزامها باالتفاق واستمرارها 

في العدوان؟

اتفاق وقف إطالق النار الموقّع بين روسيا 
الدم  نزيف  استمر سيوقف  أنه  لو  وتركيا 
التركي  العدوان  بدء  منذ  يجري  الذي 
الماضي،  األول  تشرين  من  التاسع  في 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  وبخاصة 
وبمصداقية  زالت،  وال  ملتزمة  كانت 
ولكن؛  النار.  إطالق  وقف  في  عالية 
المتمثلون بأردوغان وحاشيته  العثمانيون 
كعادتهم دائماً ال يعيرون لالتفاقات والهدن 
بالمذابح  الحافل  وتاريخهم  اهتمام،  أي 
والمجازر واالغتصاب واحتالل أراضي 
المنطقة  ديموغرافية  وتغيير  اآلخرين، 
المحتلة، هذا التاريخ يعود اليوم ولم يتغير 
وهو ما سيجر على تركيا وشعبها الويالت 
بهذا  والتنمية  العدالة  سياسة  استمرت  إذا 
تزال  ال  التركي  االحتالل  ودولة  الشكل. 
أوالً  لحتفهم  المرتزقة  قطعان  ترسل 
فمن  ثانياً،  االستعمارية  مآربها  ولتحقيق 
كان هذا دينه وهذه عقليته كيف يمكن أن 

يلتزم بأي اتفاق؟!.

ـ بعد شن دولة االحتالل التركي عدوانها 
على شمال وشرق سوريا؛ نشطت خاليا 
داعش المتواجدة في المنطقة، هل هناك 
في  داعش  ونشاط  العدوان  بين  رابط 

المنطقة؟

طبعاً هناك ارتباط وثيق بينهما، وقد الحظ 
العالم كله ازدياد النشاط اإلرهابي في خضم 
تصاعد العدوان التركي على المنطقة، هذا 
من  اعتقاله  تم  من  كل  أن  إلى  باإلضافة 
التركي  الختم  يحمل  كان  داعش  مرتزقة 
الحدود  على جواز سفره، ودخولهم عبر 
التركية من دون أي مسائلة، وأمام أنظار 

وكانت  التركي،  واألمن  الحدود  حرس 
تركيا تفتح لهم األبواب على مصراعيها، 
أردوغان  يفسر  كيف  أخرى  جهة  ومن 
وخارجيته وحزبه وجود أبو بكر البغدادي 
على مسافة ال تتجاوز بضعة كيلو مترات 
من الحدود التركية، ويعيش في إدلب وأمام 
أنظار االستخبارات التركية، هذا كله دليل 
التنظيمات  كل  بين  الوثيق  االرتباط  على 
الرسمي  وداعمها  وراعيها  اإلرهابية 
الدولة التركية المحتلة. وليس داعش فقط، 
من  التركي  االحتالل  مرتزقة  أيضاً  بل 
الذين  الشرقية،  وأحرار  الوطني  الجيش 
ارتكبوا أفظع الجرائم في المنطقة وبدعٍم 
المرتزقة  الفصائل  تلك  تركي،  وسالٍح 
بشيء،  داعش  عن  يختلفون  ال  الذين 
وعلى المجتمع الدولي وضعهم على قوائم 
العالمي، كمجرمي حرب يجب  اإلرهاب 

محاسبتهم في محاكم دولية.

ـ قام مجلس سوريا الديمقراطية واإلدارة 
ودبلوماسية  سياسية  بجهود  الذاتية 
الجهود  تلك  وخارجياً، هل حققت  داخلياً 
نتائج ملموسة في السياسة العالمية تجاه 

العدوان؟

الذاتية  اإلدارة  تبذلها  التي  الجهود 
سوريا  ومجلس  سوريا  وشرق  لشمال 
معنى  بكل  جبارة  جهود  الديمقراطية 
الكلمة، وبخاصة على المستوى الخارجي 
إلهام  عقدتها  التي  واللقاءات  والدولي، 
وأمريكا،  أوروبا  في  وجوالتها  أحمد 
السوري  النظام  مع  العسكري  والتفاهم 
اإلدارة  لها  دعت  التي  الحدود  لحماية 
يستثمر  أن  المتوقع  من  والذي  الذاتية، 
بمساعي سياسية تساعد على إيجاد التفاهم 
السورية،  لألزمة  حل  إلى  الوصول  في 
السوري  ـ  السوري  الحوار  مبدأ  عبر 

والذي نؤمن به جميعاً. 
نتائج  والزيارات  اللقاءات  لتلك  كانت  لقد 
سياسية ودبلوماسية على الصعيد العربي 
موجة  شاهدنا  حيث  والدولي،  واإلقليمي 
لهذا  الشديدين  واالستنكار  التنديد  من 
مناطق  يستهدف  الذي  التركي  العدوان 

شمال وشرق سوريا.

دعمها  أعلنت  التي  الدول  من  قطر  ـ 
المنطقة،  على  التركي  االحتالل  لعدوان 
ما هي رؤيتكم لنشاط محور اإلخوان في 

الشرق األوسط؟

من  قطر  وموقف  أحد  ينكره  ال  أمر  هذا 
المواقف الواضحة التي وقفت مع العدوان 
بأنها  صراحة  موقفها  وأعلنت  التركي، 
التركية،  العسكرية  العملية  داعمي  من 
اإلخواني  النشاط  تنامي  مع  وبخاصة 
بعض  واعتقال  كله،  األوسط  الشرق  في 
دعمهم  أن  نجد  التيار  هذا  من  الخاليا 
وعبر  قطر  من  يأتي  والمعنوي  المادي 
البنوك وآليات التحويل التركية. ولهذا نجد 
دائماً أن كل عملية تقوم بها دولة االحتالل 
التركي تباركها وتدعمها قطر. لهذا؛ نجد 
والمادي  والدعم اإلعالمي  المباركات  أن 
القطري يزداد خاصة في الهجوم التركي؛ 
عملية »نبع اإلرهاب« التي تقوم بها دولة 
االحتالل التركي في شمال وشرق سوريا. 
إن استمرار الدعم للمرتزقة من قبل قطر 
في  اليوم  الحاكم  والتنمية  العدالة  وحزب 
تركيا ونشاط المنظمات اإلرهابية؛ تؤدي 
وتفاقمها،  السورية  األزمة  استمرار  إلى 
أشكال  لكل  دعم  هو  العبارة  وبصريح 

اإلرهاب وضرب استقرار المنطقة.

ورافض  إيجابي  العربي  الموقف  كان  ـ 
للعدوان التركي على المنطقة، هل هناك 

عربية  قوات  وجود  في  عملية  خطوات 
تمنع دولة االحتالل التركي من االعتداء 

على المنطقة مرةً أخرى؟

موقف  عدا  إيجابياً  كان  العربي  الموقف 
اإلرهاب  ترعى  التي  الدول  بعض 
واإلرهابيين، وتدعم المجموعات المرتزقة 
المرتبطة بدولة االحتالل التركي وبخاصة 
الرافضة  والسعودية  مصر  موقف 
قوات  يكون هناك  أن  نعم يجب  للعدوان. 
دولية أممية أو عربية تمنع هذا العدوان، 
وخطوة ألمانيا في توجيه الدعوة لنشر مثل 
هذه القوات خطوة إيجابية. ونحن مع كل 
الدم  نزيف  وقف  إلى  تؤدي  التي  الجهود 
الديموغرافي،  التغيير  ومنع  السوري، 
الذي يقوم به االحتالل التركي والمرتزقة 
الوطني  بالجيش  أنفسهم  يسمون  ممن 

السوري. 

المستقبل  سوريا  حزب  يرى  كيف  ـ 
سوريا  لحزب  العام  األمين  استهداف 
المستقبل هفرين خلف كناشطة سياسية، 
سترفعون  وهل  سوريا؛  لوحدة  تدعو 
التركي  االحتالل  دولة  على  دعوة 

ومرتزقتها؟

سوريا  لحزب  العام  األمين  استهداف  إن 
واغتيالها  خلف  هفرين  الشهيدة  المستقبل 
قتل  إال  هو  ما  البشعة،  الطريقة  بهذه 
لألزمة  الحل  وإيجاد  الحوار  إلرادة 
المتفاقمة وهي محاولة من أجل  السورية 
والتعايش  والتسامح  واألخّوة  الوحدة  وأد 
المشترك، التي دعت لها شهيدة الياسمين 
وعبق السالم هو استهداف إلرادة السالم 
هذا  التركي  االحتالل  دولة  باركت  وقد 
بهذا  المرتزقة  وهنأت  الجبان  العمل 
الفعل اإلجرامي. ونحن في حزب سوريا 

من  كل  محاسبة  على  سنعمل  المستقبل، 
يندى  التي  الجريمة  هذه  في  يد  له  كانت 
محكمة  عبر  جمعاء  اإلنسانية  جبين  لها 
القانونية  الوسائل  وكل  الدولية  الجنايات 

الدولية الحقوقية.

مجازر  التركي  االحتالل  دولة  ارتكبت  ـ 
وشرق  شمال  في  اإلنسانية  ضد  حرب 
المستقبل  سوريا  حزب  في  أنتم  سوريا، 
جرائم  من  اُرتِكب  ما  كل  على  ردكم  ما 

بحق أهالي المنطقة؟ 

نرفض  المستقبل؛  سوريا  حزب  في  إننا 
العنف والمجازر واالنتهاكات  كل أشكال 
كما  العزل،  المدنيين  بحق  تُرتكب  التي 
والسالم  والتسامح  الحوار  هو  هدفنا  أن 
يعم  أن  ونأمل  الشعوب،  وأخّوة  والمحبة 
أرض  كل  العطرة  ورائحته  الياسمين 
وينبوع  ونهر  بحر  وكل  سوريا،  وسماء 
وكل بيت، فالسالم والحوار هو لغة التفاهم 
باالتجاه  والعنف  والسالم،  والتسامح 
لغة  كفة  ترجيح  ويجب  تماماً،  المعاكس 
لغة  ال  الحلول  في  األساس  لتكون  العقل 
السالح التي تدمر وتقضي على كل شيء.

بتهجير  التركي  االحتالل  دولة  تقوم  ـ 
السكان األصليين قسراً، وتغيير التركيبة 
السكانية في المنطقة، ما الخطوات التي 

يجب اتخاذها لعدم تمرير هذا المخطط؟

خطوات  التركي  االحتالل  دولة  تتخذ  لم 
التغيير  بهذا  باشرت  بل  الصدد،  هذا  في 
سبي(  )كري  أبيض  تل  يسكن  من  فاليوم 
وعفرين  كانيه(  )سري  العين  رأس  أو 
ليسوا  هم  المحتلة،  المدن  من  وغيرها 
أما  فيها،  أُسكنوا  مستوطنين  بل  سكانها، 
مهجر  بين  فأصبحوا  األصليين  سكانها 
حقوقه،  من  ومجرد  مسلوب  أو  ونازح 
حيث يتعرض لالبتزاز والظلم حتى يهجر 

أرضه وأرض أجداده. 
أما المضحك المبكي الذي يقوله أردوغان 
من  والمهجرين  النازحين  عاد  قد  بأنه 
الصورة  تشويه  في  مناطقهم  إلى  تركيا 
وشرق  لشمال  احتالله  وشرعنة  الحقيقية 
عوائل  أليس  عاد  الذي  من  سوريا. 
المرتزقة الذين عادوا من جرابلس والباب 
سبي  كري  إلى  وإعزاز  وإدلب  وعفرين 
يجب  التي  والخطوات  كانيه؟،  وسري 
اتخاذها هي اإليقاف الفوري لهذا العدوان 
التركي  الغاشم، وانسحاب دولة االحتالل 
ومرتزقتها من كل األراضي التي احتلتها، 
الديمغرافي  التغيير  أشكال  جميع  ووقف 
مرتكبي  ومحاسبة  المحتلة،  المنطقة  في 
إلى  األهالي  ليعود  واالنتهاكات  الجرائم 

مدنهم وقراهم وبيوتهم.

حوار/ مصطفى اخلليل

العقل الكردي

هناك ضغط كبير من قبل الشعب الكردي 
السياسية  القوى  على  العام  والرأي 
سواء  مؤتمر  عقد  أجل  من  الكردستانية 
مستوى  على  أو  كردستان  مستوى  على 
األجزاء، وهذا أمر هام جداً؛ ألن المرحلة 
التي نمر بها كشعب يحتم علينا أن نتحرك 
عقل  ووفق  مشتركة  استراتيجية  وفق 

مشترك.
الشرق  منطقة  تنظيم  يتم  الفترة؛  هذه  في 
األوسط من جديد ويتم إعادة رسم خرائط 
سياسية جديدة، وككل مرة كردستان تشكل 
مركز هذا التغيير وفي قلب هذا الحراك. 
في  يتشكل  الجديد  األوسط  الشرق  جنين 
رحم منطقتنا، ونحن أكثر الشعوب وأكثر 
المناطق التي تعيش مخاض هذه العملية. 
بداية  كثيراً  تشبه  نعيشها  التي  المرحلة 
القرن العشرين، حيث تم فيها بلورة نظام 
وألننا  كامل.  قرن  طول  على  امتد  جديد 
واستراتيجية  عقالً  نملك  نكن  لم  ككرد 
نعيش  أن  اضطررنا  بمصالحنا؛  خاصة 
قرناً كامالً من الويالت والمجازر والظلم 

وإنكار الهوية. 
ها نحن في بداية قرن جديد ووضع جديد 
أن  وعلينا  المنطقة  هندسة  إعادة  فيه  يتم 
ماذا سيكون موقعنا في هذه  نحدد ككرد؛ 
سنهمش  هل  الجديدة؛  السياسية  الخارطة 
في عملية  أم سنكون عنصراً  مرة أخرى 

التكوين هذه؟!. 
أجل  بآخر من  آو  الكرد بشكل  ناضل  لقد 
المنطقة،  من شعوب  ككثير  ينقرضوا  أال 
القضية  لكن؛  جّمة.  تضحيات  وقدموا 
يملكون  يكونوا  لم  إنهم  هي  األساسية 
في  بقي  جزء  وكل  مشتركة،  استراتيجية 

نطاق حدوده المرسومة.
أجل  من  ومحاوالت  جهود  هناك  كانت   
يفكر  مشترك،  كردي  وقلب  عقل  تشكيل 
أينما  أجلهم  من  وينبض  الكرد  أجل  من 
العائلية  الشخصية،  المصالح  لكن؛  كانوا. 
أو  الجهود  هذه  فشل  إلى  أدت  والحزبية 
ندعي  جميعا  فإننا  لذلك؛  تأثيرها.  ضعف 
بأننا كرد وأصحاب تاريخ واحد ومصير 
واحد، إال أن السياسة التي مورست ضدنا 
شتتت ومزقت صفنا بحيث عندما يتعرض 
جزء من كردستان للقتل أو الهجوم ال يشعر 
السياسية في األجزاء األخرى،  القوى  به 
أو أنه ال يتم الشعور به بالشكل المطلوب. 
كردستان  تقسيم  ضد  أنه  يدعي  الكل 
وضد اتفاقية سايكس بيكو. لكن؛ يجب أن 
نعترف بأننا أدمنّا على حالة التمزق هذه، 
ما  قبول  على  اعتادت  ومشاعرنا  عقولنا 
نحن عليه. حالة التمزق تنهش في الجسد 
الكردي وكما يقول الشاعر عبد هللا بيشوي 
والكلمات  والمناطق،  األلوان،  بأننا مزقنا 
يلبس  يعد  لم  بحيث  األحزاب،  حسب 
البعض منا بعض األلوان؛ كونها تستخدم 
في علم أحد األحزاب الكردية، حالة يرثى 

لها في الحقيقة..!! 
األعداء  بأن  نعلم  أن  ككرد  علينا  يجب 
الذين قاموا بتشتيتنا وتقسيم جغرافيتنا هم 
أنفسهم يروننا كالً واحداً وال يفرقون بيننا  
لذلك؛  واحدة.  لقضية  كمفردات  يقيموننا 
كارثة  أكبر  هو  هذه  التجزئة  لحالة  تبنينا 
شيء  كل  قبل  علينا   لهذا؛   علينا.  حلت 
تأثيرات  من  وعواطفنا  أذهاننا  نحرر  أن 
أن  يجب  له.  تعرضنا  الذي  التشتت 
الكردي  والقلب  العقل  تطوير  على  نعمل 
المشترك الذي ما زال في مرحلة الرشيم، 
والذي يمكن رؤيته عندما نتعرض لكارثة 
أو مجزرة أو لهجوم كبير كما في وضع 
كوباني، أو في الفترة األخيرة تجاه روج 
والقلب  العقل  لهذا  يكن  لم  إذا  لكن؛  آفا. 
المشترك ديمومة، ولم يتبلور الستراتيجية 
نضال مشتركة ومستمرة؛ فإننا لن نتمكن 
من حماية وجودنا، وسنبقى ضحية. لذلك؛ 
علينا أن نعلم بأننا بحاجة إلى عقل كردي 
يفكر من أجل الشعب الكردي، ويبدع من 
أجله، ويقاتل من أجله، ويكون هذا العقل 
مستقالً وحراً ومنتمياً لذاته وليس إلى دولة 

أو قوة أخرى.

فوزة اليوسف
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حامد  اإليراني  الناقد  كتاب  ترجمة  تأتي 
تاريخ  اإليرانية:  »السينما  صدر  رضا 
ـ  للترجمة  القومي  )المركز  سياسي« 
التظاهرات  تجتاح  وقت  في  القاهرة( 
االحتجاجية مدناً إيرانية عدة، مما يتيح أمام 
الذي  الدور  على  االطالع  فرصة  القارئ 
لعبته السينما اإليرانية الجديدة في تصوير 
وفي  المجتمع  في  الخفية  الحقائق  بعض 
كشف المعاناة التي يكابدها المواطنون وال 
سيما المرأة في ظل السلطة. ومعروف أن 
السلطة اإليرانية منعت أفالماً عدة وسجنت 
مخرجين، لكنها لم تتمكن من منع نهوض 
األيديولوجيا  تتخطى جدران  سينما جديدة 

الرسمية.
في  األولى  للمرة  السينما  ظهرت  عندما 
إيران، كانت البالد ال تزال تُحكم بواسطة 
الملكية األوتوقراطية التي لم تتخلص تماماً 
الدين  مظفر  بقيادة  اإلقطاعية،  الفترة  من 
بتفويض  يحكم  بأنه  يؤمن  كان  الذي  شاه، 
أعلى، وكانت رحالته مهمة لدخول السينما 

إلى إيران، عبر »الفانوس السحري«. ففي 
إحدى  في   الملك  كان  1900م،  صيف 
رحالته األوروبية بصحبة ميرزا إبراهيم 
الكاميرا(  مصور  )أي  أكاباشي  خان 
رآها  التي  المتحركة  الصور  فتنته  حين 
تتراقص على الشاشة. وكان أكاباشي ابناً 
المصور  السلطنة،  ضياء  أحمد  لميرزا 
في  والده  وصحب  للبالط،  الفوتوغرافي 
رحلة إلى أوروبا استمرت عشر سنوات. 
وكجزء من جولة مظفر الدين، قام بشراء 
كاميرا لتصوير زيارة الشاه الرسمية إلى 
بلجيكا. وبذلك فإن مظفر الدين شاه يمكن 
للسينما،  إيراني  هاٍو  أول  أنه  يزعم  أن 
وأول إيراني يتم تصويره على السليوليد، 
سينمائي  مصور  أول  أكاباشي  كان  بينما 
إيراني. وبالطبع فإنه لم يستخدم فنه ليحكي 
قصة الناس، لكنه ترك لنا لقطات متفرقة 

للقصور الملكية ومنازل الصفوة الراقية.
ناقد  وهو  للمترجم  بمقدمة  الكتاب  يبدأ 
سينمائي مصري بارز، سبق له أن ترجم 
عن  السابع  الفن  حول  الكتب  من  عدداً 
ناقد  فهو  المؤلف  أما  اإلنجليزية،  اللغة 
 1956 عام  في  ولد  إيراني،  سينمائي 
اإليرانية  السينما  حول  محاضرات  ويلقي 
مشهور  وهو  عدة،  أوروبية  جامعات  في 
مكان  في  نفسه  فيه  يضع  الذي  بنقده 
يعتمد  تقييماً  ليعطي  العادي،  المتفرج 
إلى  الوصول  على  األفالم  قدرة  على 
»سينما  األخرى:  كتبه  ومن  الجمهور، 
في  السياسة  الريح:  »ضد  و  الكوميديا«، 
السينما اإليرانية«، وترجم من اإلنجليزية 
مقابالت  وأجرى  عدة،  كتباً  الفارسية  إلى 
مثل  العالميين  السينمائيين  من  عدد  مع 
ومايك  أوتول،  وبيتر  هوبكنز،  أنطوني 

لي، وكارلوس ساورا.
وبحسب الكتاب الذي يضم 393 صفحة، 
يقف  إيران  في  تجارية  سينما  أول  فإن 

صحاف  خان  إبراهيم  ميرزا  وراءها 
باشي، وعرضت األفالم األولى في البالط 
والنساء  الرجال  من  جمهور  أمام  الملكي 
 1904 عام  وفي  بينهما.  الفصل  بعد 
متخصصة  سينما  دار  إيران  في  افتتحت 
بعض  لكن  القصيرة،  األفالم  عرض  في 
ومن  المشروع،  دانت  الدينية  السلطات 
وتم  العرض  دار  إغالق  الشاه  قرر  ثم 
باشي  صحاف  ممتلكات  على  الحجز 
ولعب  الخارج.  إلى  وعائلته  هو  ونفيه 
في  حيوياً  دوراً  األرمينية  األصول  ذوو 
تطوير السينما اإليرانية. ففي عام 1910 
عاماً  عشر  اإلثني  ذو  شاه،  أحمد  صّعد 
الفصل  في  الكتاب  يتناول  العرش،  إلى 
األول السنوات من 1900 إلى عشرينيات 
الثاني  الفصل  وفي  المنصرم،  القرن 
األربعينيات،  إلى  العشرينيات  من  الفترة 
الستينيات،  يتناول  التالية  الفصول  وفي 
فالتسعينيات،  فالثمانينيات،  فالسبعينيات، 
الفترة  واألخير  التاسع  الفصل  ويتناول 

وعلى   .2005 عام  إلى   2000 عام  من 
مدى تاريخها وفقاً لما خلص إليه المؤلف 
فإن السينما اإليرانية سواء كانت جيدة أو 
كما  الجمهور،  بلغة  تتحدث  كانت  رديئة، 

تعلم الجمهور أن يتكلم لغتها. 
كتاب  وضع  في  إلهامه  أن  صدر  ويرى 
حول السياسة والسينما اإليرانية قد بدأ عام 
1993، خالل العقد الذي أنتجت فيه إيران 
في  طموحاً  أفالمها  أكثر  من  مجموعات 
العالم؛ أفالم كانت تُعرض على نحو متزايد 
في المهرجانات العالمية. لقد كانت إيران 
تخرج من  السينمائية  من خالل صناعتها 
اإليرانية  السينما  دخلت  الثقافية.  شرنقتها 
عقد الثمانينيات في حالة من شبه االنهيار 
للعالم،  بالنسبة  موجودة  تكن  لم  التام. 
القاع  إلى  البالد  داخل  مكانتها  وهبطت 
إحراق  تم  حين   ،1979 ثورة  أيام  خالل 
مظاهرات  في  العرض  دور  عدد  نصف 
السنوات  وخالل  ذلك،  ومع  غاضبة. 
إظهار  في  الناس  من  العديد  بدأ  األخيرة، 

االهتمام من جديد بالسينما اإليرانية. 
يرى  كما  التحول-  هذا  وراء  يكمن 
بعض  في  كانت  سياسية  خلفية  المؤلف- 
ذاتها  السينما  على  بالغلبة  تهدد  األحيان 
وباعتبار  األجنبي.  الجمهور  عيون  في 
للمهرجانات  زائراً  صدر  رضا  حامد 
باستمرار  يواجه  كان  العالمية  السينمائية 
المجتمع  تصوير  يتم  لماذا  صعبة:  أسئلة 
في األفالم اإليرانية بطريقة مختلفة كثيراً 
عن توقعاتنا؟ كيف أمكن لألفالم اإليرانية 
أن تحتوي على هذه المفاهيم ذات النزعة 
اإلنسانية، على العكس من الصورة السلبية 
القاتمة لبالدكم في الغرب؟. وشيئاً فشيئاً بدأ 
صدر في دراسة األفالم اإليرانية، تيماتها 
االجتماعي  السياق  داخل  وشخصياتها 
األسئلة  تلك  متفحصاً  لزمنها،  والسياسي 
عن السبب في أن معظم األفالم اإليرانية 
نهاية  في  إيران  خارج  عرضت  التي 
في  بجذورها  تضرب  كانت  التسعينيات 
للطفولة  والوجداني  العاطفي  اإلطار 
األفالم  هذه  أن  والحقيقة  المعذبة.  البريئة 
انعكاساً  كانت  سياسية  غير  تبدو  التي 
المعاصرة.  إيران  في  سياسي  لوضع 
للشعب  صورة  يقدمون  األطفال  كان  لقد 
اإليراني، وكلما تفحصنا السينما اإليرانية، 
بها  تمارس  التي  بالطرق  معرفتنا  زادت 
تأثيرها على الجمهور، ويمارس الجمهور 

بها تأثيره عليها.
وعلى أية حال فإن ذلك التحليل ال ينبغي أن 
إيرانيين على  يقلل من إصرار سينمائيين 
العمل في ظروف بالغة الصعوبة ليعبروا 
أفالم ال تخلو من  للعالم عبر  عن رؤيتهم 
طابع إنساني ينطلق حتماً من رغبة حقيقية 
استعالئية  أيديولوجيا  أسر  من  الفكاك  في 
المرأة  تهميش  على  تُِصر  وأصولية 

بخاصة، بل والتنكيل بها.
وكاالت

النقي  التعبير  الغناء من أبرز أدوات  يُعدُّ 
عام  بشكل  اإلنسان  في  العميقة  للنفس 
والكرد بشكل خاص، حيث كانت األغاني 
النضال،  ساحات  في  المقاتل  تصاحب 
والعامل في ساحات العمل الشاق والطفل 
لينام بهدوء، والكهل الذي تجذبه األغاني 
كالغذاء  الكردي  عند  فالغناء  الفلكلورية، 
لروحه يالزمه دائماً وال يستطيع االبتعاد 
في  الكردية  األغاني  وتتميز  نهائياً،  عنه 
واالنتماء  الوطني  بالحس  األحيان  أغلب 
عن  الكردي  غنى  فقد  والثوري،  القومي 
والظلم  والشهداء  والنضال  الثورات 
به  يمر  كان  ما  عن  ليعبر  واالستبداد 
فكل  العصور  مر  على  الكردي  المجتمع 
كل  وفي  قصة،  وألف  حكاية  لها  أغنية 
الهزيمة  من  الحياة  تقلب  موسيقية  أداة 
من  القوة  إلى  الضعف  من  النصر  إلى 
الوقت  وفي  االستمرار،  إلى  االنكسار 
هجوم  من  يجري  بما  وتزامناً  الراهن 
على  التركي  االحتالل  قبل  من  همجي 
العديد  أُلِّفت  سبي،  وكري  كانيه  سري 
من األغاني الثورية والوطنية التي تشبع 
العنفوان وتزيد العزم والقوة، فهي بمثابة 

جرعات أمل للناس.
األغنية الثورية ُمحفٌز معنوي ال مثيل له:

ومن بين تلك األغاني أغنية » أف والت 
ـ هذا الوطن«، وهي من إنتاج اتحاد فناني 
أحمد  كلمات  ومن  قامشلو  في  الجزيرة 
والتي  بوطان،  دانيش  وألحان  آالن،  أبو 
عبرت عن الوطن بكل معانيه من نضال 
وحب وحس وطني، واألغنية تبدأ بـ »هذا 
من  سننمو  معاً...  فلنحيا  ووطنك  وطني 
هذه األرض من جديد« وركزت األغنية 
على تعدد المكونات التي تتميز بها مناطق 

السنين،  آالف  منذ  سوريا  وشرق  شمال 
الجميل  الفني  العمل  بهذا  شارك  وقد 
قامشلو  أبناء  من  فناناً  عشرين  من  أكثر 
وكان من بينهم الفنانين المغتربين »بهاء 
اللوحة  لتكتمل  شيخو«،  كريم  ـ  شيخو 
تفرقهم  لم  الذين  الجزيرة  بفناني  الفنية 
بعد المسافات قط، وفي هذا السياق حدثنا 
الجزيرة  فناني  التحاد  المشترك  الرئيس 

»علي عبدهللا« الذي بدأ حديثه بالقول:
بمجريات  اإلحساس  مع  يولد  )الفن   
األحداث التي تمر على الفنان وقد جهزنا 
وهجوم  وجيزة  فترة  منذ  األغنية  لهذه 
االحتالل التركي على مدينتي سري كانيه 
األغنية،  إطالق  على  حثنا  سبي  وكري 
النفس  داخل  صامت  إحساس  فاألغنية 
عن  أال  به  البوح  اإلنسان  يستطيع  ال 
يهوون  مقاتلينا  وألن  األغاني،  طريق 
األغاني  فهذه  الجبهة  في  األغاني  سماع 

ترفع معنوياتهم ولهذا السبب نقوم بإنتاج 
األغاني لندعم مقاتلينا(.

كريم شيخو.. باالحتاد سننتصر:

وعن أصداء األغنية وانتشارها قال علي 
اإللكترونية  مواقعنا  )عن طريق  عبدهللا: 
األغنية  هذه  نجاح  نلتمس  أن  استطعنا 
أيضاً،  آفا وخارجها  وصداها على روج 
حصل  لما  متألمون  أننا  أقول  أن  وأريد 
في سري كانيه وكري سبي، وثابتون في 
المهجرين  أهالينا  ونواسي  الوقت،  ذات 
من أرضهم بالقوة والقسر ولكن سيعودون 
لنا  كان  كذلك  محال(،  ال  ديارهم  إلى 
قامشلو  ابن  الكردي  الفنان  مع  حديث 
المغترب عنها »كريم شيخو« الذي حدثنا 
عن األغنية ومشاركته فيها قائالً: )بداية 

والموافقة  األغنية  لهذه  التحضير  عند 
وفي  باألمر  دراية  على  أكن  لم  عليها 
أكون  أن  علّي  ُعرض  للوطن  زيارتي 
الجميل،  الفني  العمل  بهذا  الفنانين  ضمن 
لم  ألنه  بمشاركتي  جداً  سعيداً  كنت  وقد 
الفنية  األعمال  كهذِه  قبل  من  هناك  يكن 
األغنية مميزة  كلمات  المشتركة، وكانت 
وجميلة وكلها تعبر عن الوطن المشترك، 
والفن بحد ذاته ثورة ال حدود لها فالشيء 
الطبيعي  بالشكل  الفن  المهم هو سيرورة 
مهما كانت الظروف، وبالحقيقة في فترة 
نجاح  والقت  قوية  أغاٍن  أُنتجت  وجيزة 
كبير على الصعيد الفني والوطني وأغنية 
والفن  هذا،  على  دليل  خير  »شرفانو« 
ال يتقيد بمكان أو زمان بل يفرض نفسه 
وأخيراً  األحداث(.  ويرصد  الواقع  على 
إلى  )بالنسبة  بالقول:  حديثه  كريم  اختتم 
تعرضوا  الذين  إخواننا  من  المهجرين 

لتمريِر  الدوليّةَ  التناقضاِت  أنقرة  تستغُل 
مخططها االحتاللّي في غاياتِه واإلرهابّي 
الحدوِد،  كامِل  على  التنفيِذ،  أسلوِب  في 
مجاميع  على  أساسّي  بشكٍل  وتعتمُد 
المرتزقة بكّل مسمياتهم، فلم تكتِف بالعدوان 
يد  وإطالق  واحتاللها  منطقِة عفرين  على 
المرتزقة فيها، بل تواصُل مالحقةَ األهالي 
ودفعهم  لترويعهم  بالقصف  المهّجرين 
عفرين،  قضيِة  إنهاء  وبالتالي  للخروِج، 

مستغلةً التناقضاِت الدوليِّة. 

جمزرة مرّوعة يف جغرافيا التهجري

قواُت  قصفت   2019/12/2 بتاريخ 
بالمرتزقِة  الممثلة  التركّي  االحتالِل 
الموالين لها بقذائف الهاون السوَق الشعبّي 
ببلدِة رفعت مرتكبةً مجزرةً مرّوعةً ارتقى 
 10 أطفال   8 بينهم  شهداء   10 بنتيجتها 

وأُصيب عدٌد آخٌر بجراٍح.
تنفيذها  ومكاِن  وطريقِة  بتوقيتِها  الجريمةُ 
تؤّكُد نيةَ تعمِد قتِل المدنيين المهّجرين الذين 
سبَق أن دفعت بهم دولةُ االحتالِل للتهجيِر 
عن موطنهم األصلّي، ويأخذ الحادُث أبعاداً 
باألخِذ  القانونيّة  المسؤوليّة  من  أخرى 
تخضُع  الجغرافيا  هذه  أّن  االعتباِر  بعيِن 
الروسيِّة  المراقبِة  فنقطةُ  أستانه،  لتفاهماِت 
تقع بالبلدة نفسها وعلى مسافٍة صغيرٍة عن 
المكاِن المستهدِف وعلى مرأى النظِر، كما 
يُرفُع فيها العلُم السورّي وتنتشر في خطوِط 
التماِس وحداٌت من الجيِش السورّي، وهي 
للضغِط  تركيٍّة  محاوالِت  سياِق  في  تأتي 
باتجاِه صفقِة تبادٍل جغرافّي بين إدلب وتل 
رفعت لفتِح الطريِق الدولّي M5 الذي يبدأ 
عينتاب  غازي  وطريِق  التركيّة  بالحدوِد 
الواصِل إلى حلب ومنها إلى دمشق فالحدوِد 

األردنيِّة مروراً بأهِم المدِن السوريّة.  
تفاهماُت  أنتجتها  التي  السياسيّة  البيئةَ  إّن 
هي  التركيّةُ-الروسيّةُ  والعالقاُت  أستانه 
الباعُث األساسيُّ لوقوِع الجريمِة وما كانت 
عفرين  على  العدواِن  على  لتجرَؤ  أنقرةُ 
هذه  لوال  بالكامِل  واستباحتها  واحتاللها 
استكماٌل  رفعت  تل  ومجزرة  التفاهمات، 
في  عفرين  أهالي  بحقِّ  نفسها  للجريمِة 
القضيِة  تذويِب  بهدِف  التهجيِر  جغرافيا 
ويجدُر  مجدداً.  والتهجيِر  الترويِع  عبر 
مدنيّةٌ  المستهدفة  المنطقةَ  أّن  على  التأكيُد 
ادعاٍء  كلَّ  يدحُض  ما  مدرسٍة  قرَب  وتقُع 
أّن  يُفترُض  كما  لها،  عسكرّي  بتوصيٍف 
روسيٍّة  ضمانٍة  على  يقوُم  الحالي  الوضَع 

بوقِف إطالِق الناِر. 
وجاء قصُف سِت قرًى بناحيِة شرا باليوم 
التالي تأكيداً على النوايا اإلجراميِّة، وعلى 
السوريِّة  باألزمِة  الفاعلِة  األطراِف  رضا 
أّي  ممارسِة  وعدم  للصمِت  ركونها  عبر 
بياِن  إصدار  حتى  وال  أنقرة  على  ضغٍط 
مشاعِر  عن  واإلعراِب  بالجريمِة  إدانٍة 
التعاطِف اإلنسانّي  مع ذوي الشهداِء، وكان 
الدولِة  موقِع  من  تبادَر  أن  بدمشق  حريّاً 
للعمِل بفعاليٍّة على المستوى السياسّي ورفع 
شكوًى إلى المؤسساِت األمميِّة ذاِت العالقِة 
مهمتها  وهي  سياديٍّة  وطنيٍّة  العتباراٍت 
القانونيّة، وأن تعمَل عبر الحليِف الروسّي 
الّدولة  ترتكبها  التي  للمجازِر  حدٍّ  لوضِع 
جمعت  الذين  المرتزقة  وفصائل  التركيّة 

أفرادهم، وهي خطوةٌ يُبنى عليها في مساِر 
الحواِر والحّل السياسّي، وعدُم القياِم بها له 

انعكاساٌت سلبيّةٌ على المستوى الوطنّي.
بإمكاِن  ليس  مرّوعةً  رفعت  تل  مجزرةُ 
المرتزقة أنفسهم التملَص من توصيفِها، إال 
مشّغليهم  منهج  على  وسيراً  كعادتهم  أنّهم 
بإيهاِم  ارتكابها  من  التنّصَل  حاولوا  بأنقرة 
باالفتراء،  اإلنسانّي  والوجداِن  الضميِر 
رغم أّن المجازَر متأصلةٌ في ثقافِة حكومِة 
وتّم  وماضياً،  حاضراً  وجيشه  االحتالِل 
عشراُت  فاُرتكبت  للمرتزقة،  ذلك  تلقين 
منها  الّسوريّة،  الجغرافيا  في  المجازِر 
الشهيدة  عفرين  بمدينة  المحموديّة  مجزرة 
في 2018/3/16 والجرائُم المرتكبةُ خالل 
الشهيدِة  وقتُل  الفرات  شرق  على  العدواِن 
مرّوعة  بطريقة  ومرافقيها  خلف  هفرين 
ورمي  الطبيّة  العناصِر  خطُف  وكذلك 
المجاِل  في  العاملين  من  ثالث  جثامين 
من  كثير  ذلك  وغير  بالعراِء،  الصحّي 

االنتهاكاِت اليوميّة.

استهداٌف عرقّي 

الحادثةُ مضت في نتائجها األوليّة، ولكنها 
طرحت أسئلةً عميقةً، وأولها حول أسباِب 
التركيّة،  الخطة  وأبعاد  العشوائّي،  القتِل 
لعدِد  حدَّ  وال  القتِل،  مجرُد  فالمطلوُب 
للضحايا، ولكن المؤّكَد أنَّ القاتَل أراد قتَل 
أنَّ  يعلم  ولعله  قسراً،  مهّجرين  كرٍد  أفراٍد 
وارٌد  األطفال  من  ضحايا  وقوع  احتماَل 

جداً نظراً إلحداثياِت الهدِف. 
الحادثة ليست عابرة، وما بعد القتِل رسالةُ 
دائرِة  في  »أنتم  مفادها  لألهالي  ترويٍع 
وبالتالي  الوقِت«  مدار  على  االستهداف 
فالمطلوُب دفع األهالي للخروج من منطقٍة 

اُتخذ القرار بإغالقها.
العرقّي  االستهداِف  على  تأكيٌد  الحادث 
أخرى،  تفاصيَل  عن  النظِر  بغضِّ  للكرِد، 
أي القتَل يستنُد إلى االنتماِء األولّي الفطرّي 
للكرِد، إذ ال يمكُن اتهاُم األطفاِل باالنتماِء 
نوٍع  إسناُد أي  أو  أو حزٍب  تنظيٍم  أّي  إلى 
من االتهاٍم لهم، وعندما تتحدُث أنقرة عن 
بالعدواِن  وتقوُم  القومّي،  أمنها  خطٍر على 
بالمنطقِة  الديمغرافّي  والتغيير  والتهجير 
ومالحقة  فيها  تبقى  من  على  والتضييِق 
العدوان شرق  بالقذائف، وتشن  المهّجرين 
الفرات، فهي إنّما تقوُل: »إّن مجرَد وجوِد 
الكرِد على الحدوِد ضمن انتمائهم الفطرّي 
هو الخطُر. والرسالة األكثر سلبيّة جاءت 

عبر الصمِت الدولّي والمحلّي.
من  كثيٌر  يحاوُل  العدواِن  مواجهِة  في 
الفطرّي  االنتماِء  من  التنّصَل  الكرِد 
فيها،  والذوبان  بديلٍة،  هوياٍت  وتقمَص 
أنّهم  أي  االستهداف،  منأى  في  ليكونوا 
باعتباِر  ُسميّةً  األكثر  التركّي  الطعَم  بلعوا 
سياسيّة  وقضية  خطراً  الكردّي  االنتماء 
ومسألةً أمنيّةً، تتوجُب الوقاية منها. ولذلك 
الذاِت  بجلِد  تسرُف  فكريّةً  توجهاٍت  نجد 
عدٌو  ارتكبها  جريمٍة  مسؤوليّةَ  وتحميلِها 

حاقٌد مدفوٌع بالعنصريِّة.
الحزبيّة  والتعدديّة  طارئة،  ليست  القضية 
توّحِد  لعدم  مباشرة  نتيجة  الكرد  لدى 
كرداً  كونهم  أّن  إدراك  وعدم  البوصلِة، 
مسألة  وهي  تسييساً  وال  تحّزباً  يحتاُج  ال 
األدنى  الحد  وهي  المناطقيّة،  تتجاوز 
عروقهم،  في  تجري  التي  بالدماِء  للوفاِء 
يخطُئ،  ال  قانون  الفطرةَ  بأّن  ويؤمنوا 
وأّن لهم حقهم الطبيعّي بالحياِة أسوةً بباقي 
األساس  هذا  وعلى  والشعوِب،  القومياِت 
تّم تبنّي المشروع الديمقراطّي حالً لألزمة 
لكّل  الطبيعيّة  الحقوق  بإقرار  السوريّة، 

المكونات الوطنيّة.

تل رفعت جتيُب على أسئلِة عفرين

ليست المرة األولى التي تتعرض فيها بلدة 
المحيطة  القرى  رفعت للقصف، وال حتى 
إال  عفرين،  من  المهّجرين  تحتضن  التي 
من  الرسميّة  التصريحات  غياِب  مع  أنّه 
األطراف المعنية، )موسكو، دمشق، أنقرة( 
حول ما يحدث في مناطق الشهباء وتحديداً 
المرتزقة  لفصائل  المتكرر  االستهداف 
ألهالي عفرين المهّجرين، فقد بقي المجاُل 
تفيُد  للتكهنات، مع بروِز معطياٍت  مفتوحاً 
ــ تركيّة  تفاهمات )صفقة( روسيّة  بوجوِد 
حول البلدة. ذلك ألّن أنقرة قد حددت أهدافها 
في محاربة الكرد على كامل جغرافيا شمال 
سوريا، ومع أخذ العقدِة في إدلب باالعتبار 
لكونها الميدان الذي يستأثر بالنفوِذ التركّي، 
تنفَق  أن  ألنقرة  يمكُن  الذي  الرصيُد  وهي 
منه من غير أن تخسر شيئاً إلنجاِز خطِة 
المحتمِل  فمن  سوريا.  شمال  في  تدخلها 
قواِت  انسحاِب  على  تنطوي  صيغة  إنتاُج 
المراقبة الروسيّة من البلدة وجوارها مقابل 

تنازالٍت تركيٍّة في جغرافيا إدلب.
الوضع الحالي في بلدة تل رفعت مع تكرار 
الطروحاِت  على  يجيُب  القصِف  حاالت 
التي تّم تداولها والتي حّملِت اإلدارة الذاتيّة 
مسؤوليّة فشل الحوار مع الجانِب الروسّي 
حول عفرين وإمكانيِّة تجنِب الحرِب عليها، 
فيما تطورات األحداث شرق الفرات تقّدم 
الدولّي في  التورط  األدلة على  المزيد من 
زيادة تعقيد األزمة وإطالة أمدها، والتعاطي 
وليس  والتراضي،  الصفقات  بمنطِق  معها 

الحّل السياسّي. 
من المؤكد أّن هذه الطروحاِت تنطوي على 
فرضياٌت  وهي  وحرفها،  الحقيقِة  اجتزاِء 
التركيّة  التفاهماِت  حقيقِة  أمام  تصُمد  ال 
األمريكّي  الموقِف  مواجهِة  في  الروسيّة 
نفسه، وال أمام واقع التعاوِن االستراتيجّي 
وسلسلة  الجانبين،  بين  واالقتصادّي 
التفاهمات ضمن إطار ثالثي أستانه، والتي 
شرعنت التدخل التركّي في محافظة إدلب 

وإقامة 12 نقطة مراقبة تركيّة فيها، كما أّن 
خروَج عناصِر الفصائل المسلحة وعوائلهم 
من الغوطة الشرقيّة جرى بتفاهم روسّي-
تركّي، وال تغفُل موسكو عن دخولهم إلى 

عفرين.
في  تبِد مرونةً  لم  الذاتيّة  اإلدارة  إّن  القول 
التعاوِن مع دمشق ودخول الجيش السورّي 
ليقوَم بمهمته الوطنيّة في مواجهِة العدواِن 
ال يستنُد لدليٍل، بل إّن األدلةَ التي تدحُضه 
بدخوِل  إال  تسمح  لم  فموسكو  وفرةً،  أكثر 
مسّمى  تحت  خفيٍف  بعتاٍد  رمزيٍّة  قواٍت 
التوصيَف  عنه  لتنفَي  الشعبيّة«  »القوات 
الرسمّي للجيِش السورّي، ما يرفع الحرَج 
القواِت  قبل  من  استهدافها  حال  في  عنها 
قبل  فعالً  حدث  ما  وهو  الغازية،  التركيّة 
بقي  فيما  عفرين،  القوات  هذه  تدخل  أن 
القوات  هذه  لمواقع  المباشر  االستهداُف 

الحقاً محّل شبهة.
رسميٌّ  وجوٌد  رفعت  تل  بلدة  في  اليوم 
وكذلك  السورّي  الجيِش  لوحداِت  وعلنّي 
لنقطِة مراقبٍة للشرطِة العسكريِّة الروسيّة، 
ما  البلدِة،  تلِة  فوق  يرتفُع  السوريُّ  والعلُم 
وقِف  بمسؤوليِّة  الروسيَّ  الجانَب  يلزُم 
العدواِن باعتباره الحليَف المباشَر لدمشق، 
لتبرير  سوقها  تّم  التي  الحجِج  وكّل 

بالمطلِق،  ساقطة  عفرين  على  العدوان 
االحتالل  قوات  قصف  يتوقف  ال  فلماذا 
األكثر  هو  واحٌد  احتماٌل  يبقى  ومرتزقته؟ 
وما  األرِض  على  يحدُث  ما  أّن  ترجيحاً 
وفصائل  التركيّة  االحتالل  قوات  به  تقوم 
روسّي  تفاهم  محل  هو  الموالية  المرتزقة 
–تركّي، وإال فما الذي تخشاه موسكو من 
االعتراِض وممارسِة الضغِط على أنقرة؟ 
وهل ألزم انتشار وحدات الجيش السورّي 
قوات  الفرات  شرق  المناطق  بعض  في 

االحتالل بوقِف العدواِن؟ 

إرهاٌب ومنطق املساومة

تل  بلدة  الشعب  حماية  وحدات  حّررت 
الموقف  وكان   ،2016/2/15 في  رفعت 
الحقاً  وانتشرت  إيجابيّاً  حينها  الروسّي 
بالمنطقة،  العسكريّة  الشرطة  من  وحدات 
متوازنة  صيغة  على  المحافظة  وتّمت 
في  اجتمعت  أطراٍف  عدة  بين  الهدنة  من 
جغرافيا شمال حلب وحتى الحدود التركيّة 
بعد  اإليرانيّة  والقوات  السورّي  )الجيش 
في  والزهراء  نبل  عن  الحصار  رفع 
2016/2/2، والشرطة العسكريّة الروسيّة 
في  المرتزقة  وفضائل  رفعت،  تل  في 
الشعب  حماية  ووحدات  ومارع  إعزاز 
فقد  األطراِف  لتعدِد  ونظراً  عفرين(.  في 
عينتاب«  »غازي  المسّمى  الطريُق  بقي 
مقطوعاً ال يصل إلى حلب، وفيما تطالُب 
تبدي  الطريق،  على  بالسيطرة  تركيا 
طهران رفضاً شديداً لذلك حرضاً على أمن 

بلدتي نبل والزهراء. 
األهالي  وخروجها  عفرين  احتالل  بعد 
ومن  الشهباء  مناطق  الوجهة  كانت  منها 
لحين  مؤقتاً  مالذاً  رفعت  تل  بلدة  بينها 

واصلِت  أنقرة  أّن  إال  عفرين،  إلى  العودة 
االحتجاَج بالدواعي األمنيّة حتى تم التوافُق 
وفي  المشتركة،  الدوريات  تسيير  على 
التركيّة  القوات  سيّرت   2019/3/26
والروسيّة أول دورياٍت عسكريّة في قرى 
ومنغ،  وكفرخاشر  ذقنة  وعين  مرعناز 
سواتر  إزالة  بعد  الشمالّي،  حلب  بريف 
تركي،  عسكري  رتل  وإدخال  ترابية 
حينها،  التركيِّة  الدفاِع  وزارة  وذكرت 
الرسمّي  حسابها  على  لها  تغريدٍة  في 
من  الرئيسّي  »الهدف  أّن  »تويتر«،  على 
الناِر  إطالِق  وقِف  ضماُن  هو  الدوريات 
بالمنطقة وتوفير االستقرار ومنع الهجماِت 

على سكاِن المدينة«.
الستثمار  روسيا  سعت  الماضي  أيار  في 
ورقة تل رفعت واستخدامها سياسيّاً بعد أن 
واجهت صعوبة بالغة في الحسم العسكرّي 
ال  أنها  أنقرة  وتدرك  حماة.  جبهات  في 
الضغوط  أمام  كثيراً  الصمود  تستطيع 
الروسيّة بشأن إنهاء الظاهرة الجهاديّة في 
واشنطن  مع  عالقتها  وأن  خاصة،  إدلب 
التناقضات،  بسبب جملة  للتدهور  مرشحة 
لتخفيِف  الوقِت  عامل  على  تراهن  وهي 
الخسارة بالدخول في مساوماٍت مع الجانِب 

الروسّي تشمل تل رفعت.

تلعُب أنقرة في سوريا دوَر الحاوي مربي 
ال  ولذلك  ها،  عضَّ يأمُن  ال  الذي  الثعابين، 
مع روسيا،  بتعهداتها  الوفاِء  إمكانيّةَ  تملُك 
نظراً ألّن األدواِت التي تعتمُد عليها ال تقرُّ 
بااللتزاماِت واالتفاقات، فمعظم التنظيمات 
تقبل  لم  النصرة  رأسها  وعلى  اإلرهابيّة 
منزوعة  منطقة  إلنشاِء  سوتشي  باتفاِق 
تنفيِذ  في  تماطُل  أنقرة  جعل  ما  السالح، 
أنقرة  االتفاق. ومن جهة أخرى ال ترغُب 
بالتخلّي عنها، بل ستلجأ إلى إعادِة نشرهم 
وتدويُر استخدامهم وإعادة صياغتهم. ومن 
التركيّة  العالقاِت  تسوَء  أن  دائماً  المتوقع 
الروسيّة، ووقوُع صدام مسلح غير مباشر 
يدعم  التركّي  الجيَش  ألنَّ  بإدلب،  بينهما 
التركستانّي  والحزب  )النصرة  اإلرهابيين 
والكثير من الرعايا الروس وأحرار الشام 
اإلسالميّة(، ولهذا لجأت روسيا إلى إقامة 
عدة نقاط مراقبة في منطقة الشهباء، وتل 

رفعت لتوّجه بها رسائل إلى تركيا.
التركّي  االحتالل  مجازر  على  الرّد 
مجزرة  وخاّصة  سوريّا،  في  وأعوانه 
الرّد  على  يقتصَر  أال  يجب  رفعت،  تل 
كّل  استنفار  يتطلب  بل  فقط،  العسكرّي 
والفكريّة  والحقوقيّة  بلوماسيّة  الدِّ الجبهات 
والثقافيّة، وحشد كّل الطاقاِت لدحِر إرهاب 
الّدولة التركيّة المنظّم وكّل مندرجاته على 
األرض الّسوريّة. والعمل على تفنيد الدوِر 
الّسوريّة  باألزمِة  وتدخلها  لتركيّا  الهّداِم 
ومسّمياته،  ألوانه  بكّل  اإلرهاب  ونشرها 
بحّق  الوحشيّة  الممارساِت  فضح  وكذلك 
مكونات الشعب الّسورّي وخاّصة الكردّي، 

والسعي لتغييِر ديمغرافية المنطقة.
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

مجزرة تل رفعت إرهاٌب في جغرافيا التهجير األغنية والسالح... صديقان ال َيفترِقان

حتقيق/ رامان آزاد

تقرير/ هايستان أمحد 

سينمائيون إيرانيون كسروا سلطة النظام األيديولوجية

كريم شيخو

للتهجير، ونحن هنا نحاول بكل ما نستطيع 
بالحزن  مليٌء  وقلبنا  المهجرين،  لمساندة 
على ما يجري في منطقتنا، وأتمنى أن يتحد 
العدو  بوجه  واحدة  قوة  نكون  وأن  الكرد 
اللمسات  أضفى  الذي  والشيء  لننتصر(، 
صوت  اتحاد  هو  األغنية  على  الجميلة 
موحد،  بصوت  والغناء  باألغنية  الفنانين 
الجغرافية  تنوع  عن  عبرت  واألغنية 
لمختلف  صور  أخذت  فقد  والمكونات 
»جوامع  من  قامشلو  مدينة  من  األماكن 
وكنائس وأسواق وأحياء...« الشيء الذي 
يثبت أن التنوع الثقافي والعيش المشترك 

يعطي بهاًء وقوة ال مثيل لهما.
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الذاتية الديمقراطية وذلك حسب إمكانياتها، 
المنظمات  »نطالب  بالقول:  وأردفت 
اإلنسانية والمجتمع الدولي دعم المخيمات 
تعاني  حيث  الشتاء  بفصل  نحن  وخاصةً 
الغذائية  المواد  نقص  من  المخيمات 
واألدوية والخدمات الصحية والسكنية، من 
أجل عودة النازحين من المدارس واإلقامة 
إلى  والتالميذ  الطالب  المخيم، وعودة  في 

مدارسهم«.
واشو  مخيم  إلى  الوافدين  لألطفال  بالنسبة 
كانيه فمن المقرر افتتاح مدارس في المخيم 
أولية  كخطوة  المتاحة،  اإلمكانيات  حسب 
السترجاع العملية التعليمية وإلحاق األطفال 

بالمدارس إلكمال دراستهم وتعليمهم.   

روناهي/ قامشلو ـ لقد تسبب هجوم المرتزقة وبشكل خاص مرتزقة داعش على شمال وشرق سوريا بأضرار جسيمة 
المجاالت، ووقتاً طويالً.  قِبل لجان بحث في جميع  بالمنطقة ويُتطلب توثيق وتقدير األضرار من  التحتية  البنية  في 

ولذلك؛ ارتأينا أن نورد جانباً من تلك األضرار.
ومنها األضرار المتعمدة والمباشرة، وأضرار غير مباشرة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة؛ وهذا أيضاً 
قد ال يكفي؛ ألن داعش انتهى احتالله جغرافياً. ولكن؛ ما زال يعمل بنشاط ضمن خاليا نائمة، وما زالت التخريبات 

مستمرة من قبله.

يف جمال الطاقة الكهربائية
ـ يف إقليم اجلزيرة:

األضرار التي لحقت بإقليم الجزيرة؛ بحسب مكتب الطاقة واالتصاالت في رميالن:
الذي  المرتزقة؛ األمر  المجموعات  قبل  الممنهج من  للتخريب  الجزيرة  إقليم  الكهربائية في  الطاقة  تعرضت منشآت 
تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن القرى والمدن والمنشآت الخدمية واإلنتاجية، فيما يلي نعرض عدداً من المنشآت 

الكهربائية التي تعرضت للتخريب والتدمير:
ـ تدمير خط التوتر العالي kv 230 الواصل بين محطتي دير الزور واحد ومحطة تحويل الحسكة الرئيسية لمسافة 

تقدر بحوالي 130 كيلومتراً من الشبكة، ويقدر إعادة تأهيلها بحوالي ملياري ليرة سورية.
ـ تدمير شبكة التوتر العالي kv 230 الواصل بين سد تشرين ومحطة تحويل مبروكة الرئيسية ولمسافة تقدر بحوالي 
40 كيلومتراً. وفي عام 2016م قامت هيئة الطاقة في اإلدارة الذاتية بإعادة تأهيلها وكلفت حوالي 800 مليون ل.س.
ـ تدمير مسافة 35 كيلو متر من شبكة التوتر العالي kv 230 الواصل بين محطة الرقة الرئيسية ومحطة الحسكة 
الرئيسية، في عام 2018م قامت هيئة الطاقة في اإلدارة الذاتية بإعادة تأهيلها وكلفت حوالي 600 مليون ليرة سورية.
ـ تدمير مسافة 20 كيلو متر من شبكة التوتر العالي kv 230 الواصل بين محطة تل حميس الرئيسية ومحطة الحسكة 

الرئيسية، وتقدر إعادة تأهيلها حوالي 600 مليون ل.س.
ـ تدمير مسافة 30 كيلو متر من شبكة التوتر العالي kv 66 الواصل بين محطة الجبسة ومحطة المزرعة، وتقدر كلفة 

إعادة تأهيلها حوالي 750 مليون ل.س.
تحويل  الرئيسية ومحطة  الحسكة  بين محطة  الواصل   kv 66 العالي التوتر  كيلومتر من شبكة  تدمير مسافة 10  ـ 

المزرعة، وتقدر كلفة إعادة تأهيلها حوالي 250 مليون ليرة سورية، فقط مائتان وخمسون مليون ليرة سورية.
ـ تدمير مسافة 20 كيلومتر من شبكة التوتر العالي kv 66 الواصل بين محطة تحويل تل حميس الرئيسية ومحطة تل 

أحمد بريف مدينة قامشلو، وتقدر كلفة إعادة تأهيلها حوالي 500 مليون ل.س.
ـ تدمير شبه كامل لمحطة تحويل الحسكة الرئيسية kv 230 والتي تعتبر المحطة الرئيسية والشريان الرئيسي لتغذية 

مدينة الحسكة وما حولها بالكهرباء، وتقدر كلفة إعادة تأهيلها 30 مليون دوالر.
ـ تدمير محطة تحويل مبروكة بشكل جزئي، وتقدر كلفة صيانتها بحوالي 500 ألف دوالر.

ـ تدمير محطة تحويل تل حميس الفرعية kv 66 وتقدر كلفة إعادة تأهيلها حوالي مليون دوالر.
ـ تدمير محطة تحويل تل حميس الرئيسية بنسبة تتجاوز 60% وتقدر كلفة إعادة تأهيلها حوالي 12 مليون دوالر.

ـ تدمير شبه كامل لمحطة تحويل المزرعة، وتقدر كلفة إعادة تأهيلها حوالي ستة ماليين دوالر.
والتدمير  للتخريب  منها  فتعرض 800 مركز  والمدن؛  البلدات  في  والهوائية  األرضية  التحويل  لمراكز  بالنسبة  أما 
والسرقة، وتقدر كلفة إعادة تأهيلها حوالي سته ماليين دوالر؛ علماً بأنَّ اإلدارة الذاتية قامت بإعادة تأهيل 60% من 

المراكز األرضية.

ـ يف مقاطعة كوباني: 

األضرار التي لحقت بمقاطعة كوباني، بحسب هيئة الطاقة في المقاطعة:
بالنسبة لمحطات الوقود )الكازيات(: بلغت نسبة األضرار الكلية في قطاع المحروقات في كوباني 51.8 % والمعلومات 

التالية عن المحطات المتضررة تبين نسبة الضرر:
أسماء الكازيات التي تعرضت لألضرار وهي: كازية كوباني نسبة الضرر بلغت 83,3%، كازية إبراهيم خليل %60، 

كازية حاج شكري 30%، كازية محمود حبش 87,5%، كازية حاج محمود 30%، كازية مصطفى درويش %20.
بالنسبة ألضرار قطاع الكهرباء في مدينة كوباني:

أضرار محطة التوزيع kv 66\20: نسبة الضرر %20..
أضرار مبنى شعبة كهرباء كوباني: يضم المبنى عشر غرف ومستودع كبير وساحة كبيرة لآلليات، وتحت الساحة 
يوجد خزانين كبيرين سعة كل منها 50000 لتر للمازوت؛ حيث تبلغ المساحة الكلية للمبنى 2500م2 مدمرة بشكل 

كامل %100.
آليات الشركة: سيارة بيك آب مازدا بيضاء، سيارة الندروفر رباعية الدفع، ثالث رافعات مختلفة األحجام؛ جميعها 

مدمرة بشكل كامل بنسبة %100..
ونورد فيما يلي نورد معلومات عن الشبكات الكهربائية في كوباني ونسبة األضرار التي لحقت بها:

شبكة التوتر المنخفض؛ الشبكة النحاسية الطول اإلجمالي للشبكة بالمتر بلغ 307400 متر، وشبكة األلومنيوم الطول 
اإلجمالي 83400 متر، النسبة المئوية لألضرار في الشبكتين بلغت %95,1.

شبكة التوتر المتوسط )األلمنيوم - الفوالذ( األرضية، الطول اإلجمالي 39600، وشبكة التوتر المتوسط )األلمنيوم 

- الفوالذ( الهوائية الطول اإلجمالي 36000، والنسبة المئوية لألضرار بلغت 90%، وهذا بحسب المركز اإلعالمي 
لالقتصاد.

ومن األضرار األخرى:
الجزء المتضرر من أعمدة التوتر المنخفض البيتونية والخشبية؛ 3100 بلغت نسبة الضرر 40,5%، العدادات المنزلية 
والتجارية األحادية؛ 15500، والعدادات الثالثية الصناعية والعامة 200 ونسبة الضرر فيهما بلغت 77.6%، أعمدة 
وأبراج التوتر المتوسط 159 بلغت نسبة الضرر 20%، المراكز 37، ضررها بلغ 57.55%، كابالت المخارج بلغ 

نسبة الضرر %65.1.
أضرار المراكز التحويلية في مدينة كوباني: يوضح الجدول التالي األضرار في كل مركز:

العدد املقبل سيتم نشر  اجلدير ذكره؛ قمنا بنشر أقسام من هذه األضرار يف األعداد )851(؛ و)854( و )856(، و )859( يف 
التخريبات واألضرار اليت حلقت بسد الفرات االسرتاتيجي.

روناهي/ الطبقة ـ أمام بعض المشاهد التي 
تكن  لم  للبعض،  بالنسبة  عادية  تكون  قد 
روناهي،  وكاميرا  الحقيقة  عين  في  كذلك 
فكانت لنا وقفة مع بعض األطفال والشباب 
الذين يبحثون عن قوت يومهم في حاويات 
الضمير  يرضي  ال  موقف  وهو  القمامة 

اإلنساني في المجتمع.
على  دليالً  والتهجير  النزوح  يعتبر 
األمراض  من  وهي  والعوز  الفقر  انتشار 
في  النازحون  يعيشها  التي  االجتماعية 
المجتمع، بينما عانت النساء النازحات من 
الجوع كان أطفالهن ضحية أخرى تستأثر 
بهم حاويات النفايات. ويشاهد في الطريق 
بعض األطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة 
ليجوبوا الشوارع بحثاً عن حاويات القمامة 
إثر معاناتهم مع النزوح فال بيت يأويهم وال 

طعام يسد رمقهم، ما قصة هؤالء؟.
ويدفعك وجودهم في مكان ال حياة فيه إال 
للنفايات التي تأوي إليها الحشرات للتساؤل؟ 
هل حياتهم صعبة لهذا القدر من االنكسار 
النفايات  ومكبات  أطراف  على  ليقفوا 

ويجمعوها ليحصلوا على قوت يومهم؟.
وأين اإلنسانية إذا كانت حياتهم كالجحيم ال 

يمكن تصورها، ماذا أصابهم؟ يقف اإلنسان 
عند هذه الحاالت مندهشاً ألنها تؤلم القلب 
يتعرض  حيث  ال،  وكيف  الفؤاد  وتدمي 
الشديد  وللحزن  والحر  للبرد  منهم  الكثير 
عندما يشاهدون أطفاالً غيرهم أو شباباَ في 
مقتبل العمر يعيشون في المنازل ويشترون 
أولئك  عن  وضعهم  يختلف  يريدون،  ما 
اجتماعي اليزال  العوز هو مرض  كثيراً، 

موجود. 

أطفال جيوبون حاويات النفايات

وبهذا الصدد كان لنا اللقاء التالي مع الطفل 
الباحثين  هؤالء  أحد  وهو  الطاري  حارث 
»أنا  حارث:  قال  حيث  يومهم،  قوت  عن 
عمري ثالثة عشرة عاماً، نازح من مدينة 

دير الزور منذ أربع سنوات«.
يجعلني  الذي  العوز  »إنه  قائالً:  ومضى 
لقمة  عن  وأبحث  المكان،  هذا  في  أقف 
ما  ألبيع  النفايات  وسط  من  نظيفة  عيٍش 
عفيفة،  لقمة  على  وأحصل  الناس  يكبه 
وعدد أفراد أسرتي سبعة، ولي أٌخ مريض 

مصاب بمرض الديسك ال يقوى على حمل 
النايلون  أجمع  ذلك،  بسبب  الثقيلة  األشياء 
الخبز  ألحضر  ألبيعه  اليابس  والخبز 
الخردة  نجمع  األطفال  وباقي  أنا  ألهلي، 
لنعيش  الحاويات  من  والنايلون  المستعملة 
ال  أو حتى  الحرج  لعوائلنا  نسبب  أن  دون 
أي  أو  السرقة  بسبب  السجن  مأوانا  يكون 

فعل ال يرضي المجتمع«.
وعلى  للمجتمع،  حقاً  أوفياء  أبناء  إنهم 
ممن  ألنهم  لهؤالء  يصفق  أن  المجتمع 
لقمة  عن  ويبحثون  الحياة  في  يرغبون 
عيشهم حالالً، بينما يشكل ذلك عبئاً كبيراً 
على األهل وباألخص يرهق األم فبعد غياب 
األب أو وفاته تتحمل الكثير من الواجبات 
كالطعام  الحياة  مقومات  أبسط  غياب  في 
والشراب، ويلقي على عاتقها معاناة تنعكس 

على طبيعة حياة عائلة النازح أو المهجر.
حين  في  الربو  مرضه  إلى  حارث  وأشار 
القمامة  ورائحة  والحر  البرد  عليه  يؤثر 
وتساءل  الوضع،  هذا  من  مهرب  ال  لكن 
العوائل  عن  المجتمع  بحث  متى  حارث 
واألسر التي يعمل أبناءهم في جمع الخردة 
حين  في  الحاويات؟  من  القديمة  واألدوات 
من  التخفيف  أجل  من  بهم  االهتمام  يكون 
آالمهم ما أمكن وقد يزيد من آالم حاجتهم 
وعازتهم للمال هو عدم توفر الطعام، بينما 
على المجتمع في المستقبل أن يوفر العمل 

وأبسط متطلبات العيش لهؤالء. 

مآسي وأوجاع النزوح

الذين  النازحين  أحد  مع  آخر  لقاء  وفي 
قال  الخردة خلف شغاب  يعملون في جمع 
منذ  حلب  مدينة  من  نازح  »أنا  ذلك:  عن 
أربع سنوات أو أكثر أعمل في جمع الخردة 
عائلتي  أفراد  وعدد  عاماً،   20 وعمري 
بالستيك  عن  عبارة  هي  الخردة  عشرة، 
وخبز يابس حاولت العمل لكن ال عمل دائم 

أو متواصل في المنطقة، في بعض األحيان 
ال أجد رغيف خبز وقد انقطع لفترة أربعة 
أيام عن الخبز، ما أود قوله هو أن النزوح 

يزيد الكثير من المأساة لي«.
الغربة  من  تعاني  النازحة  العوائل  أغلب 
ديارهم  تركوا  فالنازحون  للمال،  والحاجة 
الثياب  من  يحملون  بما  وهربوا  ومنازلهم 
التي على أجسادهم، بسبب الحروب الدائرة 
عندما  العذاب  يزيد  ما  ولكن  المنطقة،  في 
المال  يملك  ال  المهجر  أو  النازح  يكون 
هي  ربما  يأويه  بيتاً  حتى  وال  الطعام  وال 
الصدف التي تجعل منك شخصاً محظوظاً، 
الخير  أصحاب  من  البعض  وجود  وربما 

لمساعدته.
وأشار خلف برغبته للعودة إلى مدينته بعد 
ما القاه من مرارة العيش واألسى، وأسهب 
يرتدون  الصغار  »أخوتي  بقوله:  خلف 
المالبس الرثة والقديمة ويأكلون القليل من 
الخبز ونمنا جميعنا بالعراء بال فراش وال 
التي  المعارك  بسبب  نزوحنا  أثناء  غطاء 
أتدبر  كنت  وبعدها  مناطقنا،  في  دارت 
يطبخون  الذين  الناس  بعض  من  أمري 
ليطعمونا معهم، واتجهت إلى هذه المنطقة 
ألبسط  وطلباً  هنا،  الموجود  األمان  بسبب 
مقومات الحياة، ورغم ذلك خاب ظني فال 

أحد يسأل عن وضعنا سوى الجيران الذين 
لكنهم  كحالي  وحالهم  بجواري  يقطنون 
أفضل مني رغم أنهم ال يملكون شيئاً بينما 
في  الغربة  من  آالمي  وتزيد  األيام  تمضي 
أعاني  أنني  حتى  صعبة  فحالتي  المنطقة، 
المشي  نتيجة  واإلرهاق  التعب  من  الكثير 
والحاويات، وذلك  المكبات  بين  المتواصل 
شغاب  خلف  واختتم  طاقتي«.  كل  يستنفذ 
من  المساعدات  ببعض  نحظى  قائالً: »كنا 
قبل بعض المنظمات المحلية التابعة لإلدارة 
والتي  أشهر  ثالثة  الديمقراطية كل  المدنية 
من  األساسية  المواد  بعض  لنا  تقدم  كانت 
الطحين والرز وغيرها لكن ذلك ال يكفي«.
من  النازحين  يعيشها  مأساوية  أوضاع 
العديد من المناطق السورية نتيجة الحرب 
لديهم عوائل كبيرة  بعد، ممن  تنته  لم  التي 
لعالجات  تحتاج  مستعصية  أمراض  أو 
المدنية  اإلدارة  تقديم  من  وبالرغم  دائمة، 
ولكن  المساعدات،  بعض  لهم  الديمقراطية 
بسبب أعدادهم الكبيرة وتقاعس المنظمات 
اإلنسانية الدولية عن تقديم أي دعم لهم هذه 

المساعدات ال تسد حاجتهم.

روناهي/ الحسكة- أكدت اإلدارية في إدارة 
المدارس بمقاطعة الحسكة جيندا أحمي بأن 
أكثر من 68 ألف طالب وطالبة ابتعدوا عن 
مقاعد الدراسة بسبب الغزو التركي لشمال 

وشرق سوريا.
إلعمار  الحياة   شريان  التعليم   يعد 
وتطور  تقدم  في  األساس  والحجر  األمم 
المجتمعات، ومن هذا المنطلق عملت أغلب 
التعليمية  العملية  تطور  على  المجتمعات 
للقضاء على جميع أشكال  واتخذتها معبراً 
أهمية  من  للتعليم  ولما  والتخلف،  الجهل 
كبيرة في بناء مجتمع ديمقراطي حر أخذت 

عاتقها  على  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
ضرورة تعليم األطفال، ومع الغزو التركي 
من  اآلالف  ابتعد  سوريا  وشرق  لشمال 
األطفال عن مقاعد الدراسة والتعليم وبهذا 
الخصوص كانت لصحيفتنا روناهي حواراً 
بمقاطعة  المدارس  إدارة  في  اإلدارية  مع 

الحسكة جيندا أحمي.
العلم  أهمية   عن  البداية  في  جيندا  حدثتنا 
في  التعليم  أهمية  »تأتي  بالقول:  والتعليم 
لنمو  األول  السلم  باعتبارها  المجتمع   بناء 
من  ويزيد  المجتمعات،  ورقي  الحضارات 
والتاريخي  والثقافي  الحضاري  الموروث 

التعليم  عملية  ويساهم  المجتمع،  لتلك 
األخالقية  المفاهيم  غرس  في  والتدريس 
ودوراً  النبيلة  اإلنسانية  والقيم  والمبادئ 

فعاالً في شخصية الفرد وعدم ضياعها«.

وضع آلية تعليمية جديدة حسب 
الظروف

»مع  بالقول:  حديثها  أحمي  جيندا  وتابعت 
 2020  -2019 الدراسي  العام  بداية 
وبالتنسيق مع هيئة التربية في إقليم الجزيرة 
تدريسي  نظام  وضع  دراسة  على  عملنا 
من  بدًء  التعليمية  المراحل  لجميع  جديد 
الصف األول االبتدائي حتى الصف الثاني 
شامل،  تعليمي  لبرامج  واإلعداد  الثانوي 
ولكن لم نستطع تطبيقها بهذا العام الدراسي 
بسبب الغزو التركي لمناطق شمال وشرق 
للتهجير، وتحويل  سوريا وتعرض سكانها 
أكثر من مئة مدرسة إليواء النازحين، حيث 
وإدارة  التربية  هيئة  مع  وبالتنسيق  عملنا 
على وضع خطط  الحسكة  مقاطعة  مجلس 

بديلة لسير العملية التدريسية والتعليمية«.
مناطق  على  التركي  العدوان  بأن  ونوهت 
شمال وشرق سوريا تسبب بنزوح اآلالف 
سبي  وكري  كانيه  سري  من  العوائل  من 
اآلمنة  المناطق  إلى  الحدودية  والمناطق 
مراكز  إلى  المدارس  وتحويل  كالحسكة 
إيواء للنازحين، وأدى ذلك إلى ابتعاد أكثر 
المقاعد  عن  وطالبة  طالب  ألف   68 من 
إيقاف  إلى  أدى  مما  والتعليم  الدراسية 

العملية التعليمية لمدة أسبوع كامل.
وتابعت: »عملنا على وضع آلية عمل جديدة 

حسب الظروف التي نمر بها حالياً لتسيير 
الخطة  حسب  وسنعمل  التدريسية،  العملية 
الجديدة وهي تعليم األطفال والطلبة ضمن 
المدارس بجمع عدد من المدارس بمدرسة 
واحدة، حيث قُسم الدوام لثالثة أقسام وكل 
فريق يعمل لمدة ساعتين يومياً من الساعة 
حتى  العاشرة  ومن  العاشرة  حتى  السابعة 
وذلك  الرابعة،  حتى  الواحدة  ومن  الواحدة 
لضمان تعليم أطفالنا والطلبة وعدم ابتعادهم 
الدراسية  المناهج  وفق  والتعلم  العلم  عن 

لإلدارة الذاتية الديمقراطية«.

ضرورة عودة الطالب إىل 
مدارسهم

بداية  »مع  بالقول:  جيندا  أضافت  كما 
الحرب على الشمال السوري تم افتتاح 21 
مدرسة في منطقة تل تمر إليواء النازحين، 
النازحين  لإليواء  المدارس  أعداد  أن  إال 
من  ومرتزقته  التركية  الهجمات  بسبب  قل 
الجيش الوطني السوري وداعش والنصرة 
على تل تمر وخاصةً أن تل تمر تضم كافة 
شرائح المجتمع وذات الغالبية المسيحية من 
ثاني  نزوح  إلى  أدى  مما  وآشور،  سريان 
الحسكة  مدارس  إلى  تمر  تل  مناطق  من 
وهذا شكل عبئاً كبيراً وإضافياً على مدارس 

الحسكة«.  
تأسيس  تم  قد  بأنه  أحمي  جيندا  وأضافت 
المناطق  من  للنازحين  كانيه  واشو  مخيم 
العين  رأس  كانيه/  سري  من  الحدودية 
اإلدارة  قبل  من  أبيض  تل  سبي/  وكري 
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جيندا أمحي

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

»أكثر من 68 ألف طالب/ـة ابتعدوا عن مقاعد الدراسة
 بسبب الغزو التركي«

أين المنظمات اإلنسانية في دروب هؤالء؟؟؟
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