
العدد 880-  الجمعة 2020/1/10م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  

العدد 880-  الجمعة 2020/1/10م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

هيئة التحرير:
سوزان علي 

بيريفان خليل 
عبدالرحمن محمد

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني:
ديالن أحمد

صحيفة روناهي

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.comshrktronahi@gmail.com

Ronahi.net

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

0938374196

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 
األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 

755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

ألجل لقمة العيش سجن أربعة أعوام في 
السجون التركية فأين العدل؟؟!!

مئات  قصَص  والي  أحمد  قصة  تختزل 
وسط  بهم  ُزّج  ممن  السوريين  المواطنين 
جدراٍن سلبت منهم سنين أعمارهم، في غربٍة 
العيش،  لقمة  على  الحصول  بهدف  قصدوها 

لتتحول الغربة إلى جحيٍم برعايٍة تركية.
مئات  كحال  حالهُ  الغربة،  في  مسجوٌن 
األراضي  على  اعتُقلوا  ممن  السوريين 
بتهٍم  الماضية  القليلة  السنوات  التركية خالل 
وألصقتها  خلقتها  التي  الواهية  للذرائع  تستند 
السوريين  بالمواطنين  التركية  الحكومة 
لسنوات  بالسجن  أغلبهم  على  ُحكم  الُمعتقلين 

عديدة.

تهم كاذبة وِجهت له

تبدأ قصة أحمد والي العائد منُذ حوالي الشهر 
كوباني  مدينة  غرب  »جارقلي«  قريته  إلى 
السياج  عبوره  أثناء  التركية،  الحدود  على 
 4 حوالي  قبل  وتركيا  سوريا  بين  الحدودي 
أعوام، بهدف العمل إلعالة أوالده الـسبعة ، 
ذلك  بعد  ويُعتقل  العبور  في  صعوبة  ليواجه 

ويُنقل إلى »سجن أورفا المركزي«.
12 عاماً ُحكم على أحمد بالسجن في الجلسة 

األولى من محاكمته بتهمِة العبور إلى البالد 
بطرٍق غير شرعية وإنه »إرهابي«، لتتقلص 
مدة الحكم إلى 3 سنوات و7 أشهر بعد عدِة 
جلساٍت أصّر من خاللها أحمد على أنه عبر 

الحدود للبحث عن لقمة العيش.
7 أشهر قضاها أحمد في »سجن أورفا« ليُنقَل 
إسكندرون  لواء  في  السجون  أحد  إلى  بعدها 
التركية  الحكومة  تدعوه  »سجٌن   )TTB(

بسجن اإلرهابيين« كما يقول أحمد.

مصري مئات السوريني يف تركيا

والعرب  الكرد  من  الكثير  والي  صادف 
ذلك  عن  ويقول  السجن،  ذلك  في  السوريين 
لقد  هناك،  السوريين  من  بالكثير  »ألتقيت 
التهم  منهم  سمعُت  عندما  الدهشة  أصابتني 
بسبب  اعتُقل  منهم  فالغالبية  لهم،  الموجهة 
له  صورة  نشَر  أو  سمعها،  قد  كردية  أغنية 
في  شارك  أو  الفلكلوري،  الكردي  بالزي 
نّدَد  أو  الكردية،  الشعبية  االحتفاالت  إحدى 
األراضي  في  التركي  بالتدخل  ما  مكاٍن  في 

السورية، كل هذا يعتبر ُجرماً في تركيا«.
السوريين  مئات  الغموض مصير  ويلف  هذا 

الئحة  تصّدرت  التي  تركيا  في  المعتقلين 
قمع  بشأن  لعام 2018  الدولية  العفو  منظمة 
واالعتداءات  المعتقلين،  وإذالل  الحريات 
المعتقالت،  تشهدها  التي  والجنسية  الجسدية 
إصدار  في  عادلٍة  ليست  المحاكم  أن  عدا 

األحكام بحق المعتقلين، بحسب المنظمة.

سعوا لجعلنا جواسيس

حديثه  العمر 42 عاماً  البالغ من  أحمد  يتابع 
بالقول: »لقد تعرضنا للتعذيب الجسدي ألكثر 
األتراك خالل  الجنود  لمقتل  انتقاماً  مرة  من 
عملية احتالل عفرين شتاء عام 2018، كانوا 

يتهموننا بأننا إرهابيون، كما وعرضوا علينا 
مراراً وتكراراً أن نتحول لجواسيس، نستطلع 
مقاطعة  داخل  من  أقربائنا  من  المعلومات 
ولكننا  التركية  الحكومة  لصالح  كوباني 
تزداد  األمور  جعل  ما  وهذا  ذلك،  رفضنا 
ناحية  من  السجن  داخل  للكرد  بالنسبة  سوءاً 
أحمد  قضى  والنفسي«.  الجسدي  التعذيب 
لواء  )TTB( في  والي 3 سنوات في سجن 
إسنكدرون، بعد معاناة استمرت 4 أعوام في 
جحيم أقبية السجون التركية، دون أي اتصال 

بالعائلة طيلة تلك المدة.
والدةُ أحمد التي انتظرت خبراً من ابنها الذي 
اختفى عن الوجود فجأة، تقول بأنها انتظرت 
منه،  خبراً  أو  أحمد  صوت  لتسمع  سنواٍت 
حتى رأته قبل أسبوع من اآلن دون أي سابق 
شدة  من  وجنتيها  على  الدموع  لتنهمر  إنذار 
نشرتها  التي  التفاصيل  بعض  هذا  الفرح. 
ركض  شاب  قصة  عن  هاوار  أنباء  وكالة 
عائلته  أجل  من  العيش  لقمة  تأمين  وراء 
التركية  السجون  في  والجحيم  العذاب  لينال 
التي ألقت بتهمة زائفة عليه كما غيره ليُحكم 
عليه أربعة أعوام بالسجن، فإلى متى وشعبنا 
سيعاني من وحشية المحتل التركي وإال متى 
أنها  المدعية  الدول  عنوان  الصمت  سيبقى 

دول تحمي الحقوق اإلنسانية.

إدارة ُمخيم ُمهجري كري سيب 
ٍة َتفتتُح َمدرسًة بإمكانياٍت ذاتيَّ

4500 مهجر يرجعون من باشور 
كردستان إىل شمال سوريا

)الخميس(  اليوم  صفيَّة  غرفًة  سبي  كري  مهجري  ُمخيم  إدارة  افتتحت 
2020/1/9، َتضم العشرات من الطالِب كخطوٍة أولى الستيعاِب أكثِر من 
التعلّيم  حقِّ  من  حرمانهم  بعد  المخيم،  ضمن  متواجدين  طالب   300

بسبب العدواِن التّركي...«2

عاَد ما يقارب 4500 ُمهّجر من مخّيم بردة رش في باشور كردستان إلى روج 
اّلذين تهّجروا من مناطقهم عقب  آفا عبر معبر سيمالكا الحدودّي من 

الهجمات الّتركّية األخيرة على المنطقة...«2

شعوب شمال وشرق سوريا: »المناضالت الثالث 
تحولنّ إلى رمز للمرأة المقاومة« 

استنكرت شعوب شمال وشرق سوريا مجزرة باريس التي ارتكبتها االستخبارات التركية في العاصمة الفرنسية باريس بحق المناضالت الثالث ساكينة جانسيز، فيدان 
دوغان، وليلى شايلمز خالل تظاهرات عامة عمت مدن مختلفة من شمال وشرق سوريا، وأشاروا إلى أّن الشهيدات الثالث تحولن إلى رمز للمقاومة والحرية وال سيما 

لجميع النساء....«2

أكرم حسو: »عىل اإلدارة الذاتية الثبات عىل 
موقفها الرافض للحلول الجزئية«

الُكردية  الورقة  في  تجد  روسيا  »إن  حسو:  أكرم  الكردستاني  الوطني  المؤتمر  عضو  قال 
واإلدارة الذاتية؛ وسيلة ضغط قوية على تركيا؛ إلجبارها على فصل الملف السوري والليبي 
عن بعضهما«، وبيّن أن خريطة الطريق التي قدمتها روسيا لإلدارة الذاتية، ال تشكل مرادفاً 
حقيقياً لما قدمته من خالل مسّودة مشروعها الذي قدمته لوزير الخارجية األمريكي جون كيري 

أوائل عام 2016.

هل سنسمع رداً على أنين نازحي 
إدلب أم سيبقى الصمت جوابًا؟؟!!

عّما  الحقيقي  للتعبير  كافية  وحدها  المشاهد 
بفعل  إدلب  أرياف  من  النازحون  يعانيه 
والبراميل  الروسية  الجوية  الضربات 
في  السوري  النظام  لمروحيات  المتفجرة 
إدلب  ريفي  على  الكبيرة  العسكرية  حملته 

الجنوبي والجنوبي الشرقي.
بعد  على  يقع  الذي  المؤقت  المخيم  هذا  في 
السورية  الحدود  من  كيلومتراً   40 حوالي 
التركية، يعاني النازحون أوضاعاً مأساوية، 
ما  هول  من  والمشاعر  األحاسيس  تتجمد 
من  يواجهونه  ما  ظل  في  هؤالء  يعيشه 
شتاء قارس البرودة، وصعوبة قدرتهم على 
الحصول على الخدمات األساسية ليصبحوا 

أكثر عرضة للمشاكل الصحية.
فوسط حصار قصف الطائرات الحربية من 

لم  األرض،  على  المدفعية  وقذائف  السماء 
الفرار  سوى  آخر  خيار  العائالت  لهذه  يبَق 
بشمال  أخرى  ومدن  إدلب  في  المنازل  من 
لقوات  هجوم  تجدد  بعدما  سوريا،  غربي 

النظام الشهر الماضي، بشكل عنيف جداً.
أما أطفال النازحين فال يجدون مكاناً يلعبون 
مع  الخيام،  حول  الطين  تالل  سوى  فيه 
تعطي دفء  ترتسم على وجهوهم،  بسمات 
خاصة  معانتهم،  زوايا  بعض  في  المشاعر 
مع حرمانهم من حقهم بالتعليم في المدارس.
العديدة  الصعوبات  من  النازحون  فيشكو 
التي يواجهونها لسد رمق أسرتهم  فالحملة 
العسكرية للنظام بدعم من الطيران الروسي، 
أرغمت   ،2019 نيسان  في  بدايتها  وكانت 
نصف مليون شخص على األقل على الفرار 

التركية،  الحدود  من  قرباً  أكثر  مناطق  إلى 
ومع ذلك تعرضت هذه المخيمات واألماكن 

لقصف الطيران في مرات عدة سابقاً.
خاصة  إدلب  في  النازحين  ومعاناة  آالم 
والصور  يوماً  بعد  يوماً  تتضاعف  األطفال 
تبرز  اإلعالمية  الوسائل  في  والفيديوهات 
مدى مشقة الحياة ما بين الهرب من قصف 
انعدمت  مخيمات  في  والعيش  الطائرات 
إلى  صوتهم  يصل  أن  أمل  على  بخدماتها 
المنظمات اإلنسانية والحقوقية ألخذ قضيتهم 
وأحوالهم بعين االعتبار والمضي قدماً نحو 

إخراجهم من هذا الواقع المأساوي.
برودة  ظل  في  تتعالى  األطفال  أصوات 
الشتاء فهل سنسمع رداً على تلك األصوات 
مغمضة  واألعين  صامتة  اآلذان  ستبقى  أم 

لما يحصل لنازحي إدلب في المخيمات.

تركيا تستثمرُّ نزيَف 
االقتصاِد السورّي

النمطّية  الصورة  تصلح  ال 
المتعارف عليها لالجئ للحديِث 
دوِل  في  السورّي  الالجئ  عن 
كان  إذ  تركيا،  وتحديداً  الجوار 
رافعَة تحسيِن الحالِة االقتصادّية، 
ولم يكن عبئاً اقتصادّياً كما ترّوج 
أوروبا  لتبتز  أنقرة  حكومة  له 
وتبرر عدوانها على شمال سوريا، 
تجاهِل  على  تنطوي  فالمسألة 
حملِة  من  السورّيين  آالف  مئات 
الخبرات  وأصحاِب  الشهاداِت 
العمل  بسوق  انخرطوا  الذين 
وكذلك المستثمرين الذين ضّخوا 
مليارات الدوالرات ووّفروا عشراِت 

آاِلف فرص العمل...«5
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الحمى المالطية...العدوى األكثر انتشاراً شعوب شمال وشرق سوريا: »المناضالت الثالث تحولّن إلى 
رمز للمرأة المقاومة« 

سبب التثاؤبفوائد البكترييا النافعة

البروسيال  أنواع  تسببه  بكتيري  مرض  هو 
المختلفة التي تصيب بشكل رئيس الماشية 

والخنازير والماعز واألغنام والكالب. 
قطاع  في  العاملين  األشخاص  غالبًا  يصيب 
الحليب  استهالك  إن  الحيوانية، حيث  الثروة 
والجبن المصنوع من الحليب )الجبن الطازج( 
هو المصدر الرئيس للعدوى في اإلنسان، كما 
أن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان يعتبر 
نادًرا جًدا، وال تزال الحمى المالطية مشكلة 
على الصعيد العالمي؛ ألنها العدوى البكتيرية 
البشر في  إلى  الحيوانات  انتشاًرا من  األكثر 
تحمل  قد  فالحيوانات  العالم،  أنحاء  جميع 

البكتيريا دون ظهور أي أعراض.
مسميات أخرى للمرض:

البروسيال – مرض بانغ – داء البروسيالت 
– حمى قبرص – حمى جبل طارق – حمى 

الماعز.

طرق انتقال المرض:
منتجاته،  أو  مبستر  غير  حليب  شرب  ـ 
من  جيد  بشكل  مطهوة  غير  لحوم  تناول  أو 

حيوانات مصابة بالمرض.
المصابة  الحيوانات  مع  المباشر  االحتكاك  ـ 
أو إفرازات هذه الحيوانات )نسيج، دم، بول، 
وباألخص  مجهضة  أجنة  مهبلية،  إفرازات 
المشيمات( من خالل وجود شقوق في الجلد.

ـ عن طريق الهواء في الحظائر واإلسطبالت، 
وأحيانًا بين العاملين في المختبرات والمسالخ.

وسائل نادرة النتقال العدوى:
»االنتقال من األم إلى الجنين عبر المشيمة. 
االنتقال عن طريق االتصال الجنسي. االنتقال 
زراعة  طريق  عن  أو  الدم  نقل  طريق  عن 
النخاع من شخص مصاب بالبروسيال. وينتج 
العرضي  التلقيح  الحاالت عن  قليل من  عدد 

بلقاح البروسيال للحيوان«.

فترة الحضانة:
تظهر األعراض عادة في غضون خمسة أيام 

إلى 60 يوًما وأحيانًا لعدة أشهر.
األعراض:

يمكن أن تسبب الحمى المالطية مجموعة من 
تظهر  قد  وبعضها  واألعراض،  العالمات 
تشمل  أن  الزمن، ويمكن  لفترات طويلة من 

األعراض األولية:
الشعور  التعرق،  الحرارة،  درجة  ارتفاع 
في  ألم  صداع،  الشهية،  فقدان  بقشعريرة، 
العضالت، المفاصل، الظهر، إعياء وخمول.

العالج:
األعراض،  تخفيف  إلى  العالج  يهدف 
توقيت  على  ويعتمد  المضاعفات  ومنع 
منه  الشفاء  يستغرق  فقد  المرض،  وشدة 
بتناول  وذلك  أشهر،  عدة  إلى  أسابيع  بضعة 

على  أسابيع  ستة  لمدة  الحيوية  المضادات 
األقل.

الوقاية:
ـ الحرص على طهو اللحوم جيًدا حتى تصل 
درجة   74 إلى   63 من  الحرارة  درجة  إلى 

مئوية.
غير  األلبان  منتجات  تناول  عن  االمتناع  ـ 

المبسترة، بما فيها الحليب، واألجبان.

ـ اتخاذ احتياطات السالمة في أماكن العمل، 
مثل التعامل مع جميع العينات في المختبرات.
ـ الحرص على غسل اليدين قبل وبعد التعامل 

مع الحيوانات.
ـ اتخاذ االحتياطات عند العمل مع الحيوانات 
ونظارات  مطاطية  قفازات  باستخدام  وذلك 

ومالبس واقية.
ـ التأكد من تغطية الجروح بالضماد.

وهفرين  ساكينة  مقاومة  »بروح  شعار  تحت 
العديد  شهدت  واالحتالل«؛  الفاشية  سنحطم 
مسيرات  سوريا  وشرق  شمال  في  المدن  من 
الغتيال  السابعة  السنوية  الذكرى  الستذكار 
دوغان،  فيدان  جانسيز،  »ساكينة  المناضالت 

وليلى شايلمز«. 
الذكرى  الثاني  كانون  من  التاسع  يصادف 
جانسيز  ساكينة  المناضلة  الستشهاد  السابعة 
جهة  من  لالغتيال  تعرضن  اللواتي  ورفيقاتها 
الفرنسية  العاصمة  في  التركية  االستخبارات 
باريس، حيث شهدت مدن شمال وشرق سوريا 

مسيرات حاشدة.
مدينة  أهالي  من  المئات  خرج  قامشلو؛  ففي 
الصوامع  دوار  من  انطلقت  مسيرة  في  قامشلو 
صوب مركز المدينة  رافعين صور المناضالت 
وفيدان  شايلمز  وليلى  جانسيز،  ساكينة  الثالث 
مقاومة  »بروح  عليها  ُكتب  والفتات  دوغان، 

ساكينة وهفرين سنحطم الفاشية واالحتالل«.
شعارات  المسيرة  خالل  المشاركون  وردد 
»المقاومة حياة«، و »الموت للفاشية التركية«، 
في  الحشود  وتوقف  القائد«.  بدون  حياة  »ال  و 
الوقوف  وبعد  ساروخان،  دليل  الشهيد  مزار 

ُمهّجر  يقارب 4500  ـ عاَد ما  مركز األخبار 
إلى  كردستان  باشور  في  بردة رش  مخيّم  من 
روج آفا عبر معبر سيمالكا الحدودّي من الّذين 
التّركيّة  الهجمات  عقب  مناطقهم  من  تهّجروا 

األخيرة على المنطقة.
هجمات  ومرتزقته  التّركّي  االحتالل  شّن  بعد 
سوريّا  وشرق  شمال  مناطق  على  وحشيّة 
الّديموغرافّي  والتّغيير  الّشعب،  إلبادة  الهادفة 
بحّق  ارتكبها  الّتي  المجازر  وإثر  للمنطقة، 
آلالف  نزوح  موجة  إلى  ذلك  أّدى  المدنيّين؛ 

األهالي من مناطقهم.
فيما توّجه اآلالف من المدنيّين المهجرين قسراً 
بردة  مخيّم  في  وقطنوا  كردستان،  باشور  إلى 
اإلدارة  قبل  من  مخيّمات  افتتاح  وبعد  رش، 
للمهّجرين  سوريّا  وشرق  شمال  في  الّذاتيّة 
االحتالل  هجمات  استمراريّة  ورغم  قسراً، 

التّركّي ومرتزقته إاّل أّن غالبيّة الُمهّجرين باتوا 
يفّضلون العودة إلى روج آفا.

وفيش  سيمالكا  معبر  إدارة  خّصصت  وعليه 
خابور يومين من كّل أسبوع لعودة المهّجرين 

الّراغبين في العودة إلى روج آفا.
وبهذا الخصوص؛ قال مدير العالقات في معبر 
سيمالكا باز أحمد لوكالة أنباء هاوار: »عاد ما 
ُمهّجر من مخيّم بردة رش في  يقارب 4500 
باشور كردستان من جميع مدن وبلدات شمال 
وشرق سوريّا عبر معبر سيمالكا إلى روج آفا، 
وعليه تّم تخصيص يومين في األسبوع لعودة 
العائدين  عدد  »إّن  أحمد:  وتابع  الُمهّجرين«. 
تزال  وال  300 شخص،  دفعة  كّل  في  تجاوَز 
كّل  آفا  روج  إلى  مستمّرة  الُمهّجرين  عودة 

أسبوع«.

من  كبير  عدد  على  اإلنسان  جسم  يحتوي 
بمائة  يقدر  والذي  الدقيقة،  الحيّة  الكائنات 
ترليون ميكروب، وفي الحقيقة تتفّوق أعداد 
اإلنسان  الكائنات على عدد خاليا جسم  هذه 
حجمها  لصغر  ولكن  أضعاف،  بعشرة 
فقط،  الجسم  وزن  كامل  من  تشّكل)%3-1( 
وتضم هذه الميكروبات أنواع من البكتيريا، 
يُعرف  ما  والفيروسات وتشّكل  والفطريات، 
في  الكائنات  هذه  تعيش  إذ  بيوم,  بالميكرو 
عدة أماكن من الجسم, حيث تنمو على سطح 
واألنف،  الفم،  مثل:  الجسم  داخل  أو  الجلد، 
البولي،  والجهاز  التناسليّة،  واألعضاء 
المجموعات  أكبر  البكتيريا  وتُعّد  واألمعاء، 
تعرف  والتي  األمعاء،  داخل  الموجودة 
الجرثومي  النبيت  أو  النافعة،  بالبكتيريا 

المعوي
فوائد البكتيريا النافعة: 

للبكتيريا  الفوائد  من  كبيرة  مجموعة  هناك 
النافعة الموجودة في األمعاء، ومن أهمها ما 

يأتي: 
1- إنتاج العديد من الفيتامينات المهمة للجسم 
ومنها, حمض الفوليك، والنياسين، وفيتامين 

ب6، وفيتامين ب12، وفيتامين ك. 
المعقدة  الجزيئات  هضم  على  تساعد   -2
الموجودة في بعض أنواع الطعام، والحصول 
على المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم منه, 
الذي  السيليلوز  مركب  المثال  سبيل  فعلى 
يصُعب هضمه دون وجود البكتيريا النافعة، 
وتجدر اإلشارة إلى أّن عمليات األيض التي 
شعور  في  تؤثر  النافعة  البكتيريا  بها  تقوم 

اإلنسان بالجوع أو الشبع. 
الموجودة  الدقيقة  الحيّة  الكائنات  تحفز   -3
داخل الجسم، وذلك لتكوين المناعة الُمكتسبة، 
الكائنات  دخول  عند  الجسم  دفاع  آلية  وهي 
أّن  بالذكر  الجدير  ومن  لألمراض،  المسببة 

التعّرض غير الكافي للجراثيم والميكروبات 
من  يزيد   -4 المبكرة،  العمرية  المراحل  في 
الذاتية  المناعة  بمشاكل  اإلصابة  احتمالية 

والتحّسس.
5- تؤثر البكتيريا النافعة في عمليات األيض، 
الحرارية  السعرات  كمية  تحديد  في  وتساهم 
التي يحصل عليها الجسم من الغذاء، وأنواع 

المواد الغذائيّة التي يمتصها الجسم. 
حال  في  الجسم  عن  الدفاع  في  تسهم   -6
وذلك  لألمراض،  المسببة  البكتيريا  دخول 
نمّو  تثبط  التي  األحماض  إنتاج  طريق  عن 
المناعي  الجهاز  وتحفز  الضارة،  البكتيريا 

لمحاربتهم.
لهضم  الضرورّي  الالكتوز  إنزيم  تنتج   -7
السكر الموجود في الحليب ومشتقات األلبان 

األخرى. 
8- تقلل من احتمالية حدوث الحساسية تجاه 
قلة  أّن  حديثة  دراسة  وجدت  حيث  الطعام, 
المراحل  خالل  األمعاء  بكتيريا  في  التنوع 
اإلصابة  إلى  يؤدي  قد  الحياة،  من  المبكرة 

بالتحّسس لبعض أنواع من األطعمة. 
9- تحد من الزيادة المفرطة في الوزن, حيث 
الحظت دراسة بريطانية أّن وجود نوع معين 
وزن  انخفاض  يرافق  النافعة  البكتيريا  من 

الجسم. 
الكيميائية  المواد  من  مجموعة  تنتج   -10
تنظيم  في  الدماغ  يحتاجها  التي  العصبية، 
المختلفة،  والفسيولوجية  العقلية  العمليات 

وأهمها, الذاكرة، والتعلم، والمزاج. 
يمكن لبعض الممارسات الصحية أن تساهم 
البكتيريا  نوعية  وتحسين  تشكيل  إعادة  في 

النافعة في األمعاء، ومنها ما يأتي: 
النظام  في  التغييرات  بعض  إجراء   -1
الغنّي  الغذاء  تجنّب  وأهمها,  الغذائّي 
بالسكريات والدهون، وتناول الغذاء الصحّي 

والمتنوع، واإلكثار من تناول األطعمة الغنية 
باأللياف، إذ إنّها تدعم صحة البكتيريا النافعة 
والفواكه،  الكتان،  وبذور  الشوفان،  مثل, 

والخضروات. 
في  يساهم  الرياضية  التمارين  ممارسة   -2

تنوع البكتيريا داخل األمعاء. 
قدر  الحيوية  المضادات  استخدام  تجنّب   -3
اإلمكان، وتناولها تحت إشراف الطبيب عند 
الضرورة فقط، وذلك ألّن المضادات الحيوية 
وتتسبّب  الضارة،  مع  النافعة  البكتيريا  تقتل 
وهذا  الجسم،  في  البكتيريا  توازن  باختالل 
الجهاز  إلى حدوث مشاكل في  يؤدي  بدوره 

الهضمي كاإلسهال. 
4- تناول األطعمة التي تدعم صحة بكتيريا 
لها،  والغذاء  الطاقة  بمثابة  فهي  األمعاء، 
والموجودة  بيوتيك،  البري  باسم  والمعروفة 
في البصل، والثوم، والخرشوف، والشمندر، 
البقوليات  وبعض  والملفوف،  والبروكلي، 
والفاصوليا  والعدس،  الحمص،  مثل: 

الحمراء. 
البكتيريا  على  المحتوية  األغذية  تناول   -5
وبعض  اللبن،  ومخيض  اللبن،  مثل:  النافعة 
أنواع الجبن، وبعض األطعمة المخمرة مثل: 

مخلل الملفوف، وخبز العجينة المتخمرة.
6- استخدام المنتجات المحتوية على بكتيريا 
األمعاء،  في  الموجودة  لألنواع  مشابهة 
المكمالت  وتتوفر بعدة أشكال وهي: حبوب 

الغذائية، والتحاميل، والكريمات. 
البر وبيوتيك على عالج  تساعد  الحقيقة  في 
ووقاية بعض المشاكل الصحية مثل: اإلسهال 
الحيوية،  المضادات  الستخدام  المرافق 
ومتالزمة القولون المتهيج، والتهاب القولون 
األسنان،  وتسّوس  كرون،  وداء  التقرحي، 
السن،  دواعم  والتهاب  اللثة،  والتهاب 

واألكزيما.

اإلنسان  بها  يقوم  إرادية  ال  عملية  التثاؤب 
فيقوم بفتح فمه ألقصى مدى ليدخل أكبر كمية 
ويطرد  الرئتين  داخل  إلى  األوكسجين  من 
ثاني أوكسيد الكربون، ويرتبط التثاؤب عادة 
شعوره  بسبب  أو  بالنعاس  اإلنسان  بشعور 
عملية  والتثاؤب  الزائد.  والتعب  باإلرهاق 
قصيرة جداً ال تتعدى خمس ثواٍن متواصلة 
تتقلص خاللها عضالت الرقبة والوجه، كما 
يرافقها إغماض الشخص لعينيه، وخالل هذه 
الحسية  المعلومات  جميع  تتوقف  اللحظات 
معزوالً  ويصبح  المتثائب،  الشخص  عند 
تماماً عن محيطه، حتى الجنين في بطن أمه 
يتثائب بشكل واضح ويفتح فكه ألقصى حد 

رغم أنه ال يتنفس من خالل رئتيه بعد.
فائدة التثاؤب: 

ثاني  ويطرد  الرئتين  داخل  الهواء  يجدد   -1
حجم  توسيع  على  ويعمل  الكربون،  أوكسيد 

الرئتين، وزيادة نسبة األوكسجين في الدم.
المواقف  مع  التعامل  على  المخ  يساعد   -2
المفاصل  كفاءة  من  يزيد  كما  المحيطة، 

والعضالت، ويقوي عضلة القلب. 
والقوة،  والنشاط  الحيوية  الجسم  يمنح   -3
ويساعد الجسم على اليقظة والتنبه من جديد.

عدوى التثاؤب: 
ينتقل  التثاؤب  بأن  الحظنا  أننا  المؤكد  من 
تثاءب  فإذا  آلخر،  شخص  من  بالمشاهدة 
يتثاءبون  الحاضرين  أغلب  وجدنا  أحدهم 
حتى أعمى البصر إذا سمع عن التثاؤب فإنه 

يقوم به ال إرادياً. 
بين  التثاؤب  تناقل  سبب  يزال  ال  فيما 
األشخاص مجهوالً, ولكن الدراسات أشارت 

إلى أن التثاؤب ال ينتقل لجميع الحاضرين بل 
ألكثرهم تأثراً وحساسية تجاه سلوك األفراد 

وتصرفاتهم. 
التثاؤب  أن  إلى  أخرى  دراسة  كشفت  كما 
يعتبر عاطفة كغيرها من العواطف األخرى 
كالضحك والحزن والبكاء والجوع والخوف 
والحب, لكن عدوى التثاؤب ال تنتقل لألطفال 
الفص  نضج  لعدم  وذلك  العامين  دون 
والمسؤول عن  الدماغ  في  الموجود  الجبهي 
الكائنات  وعند  واالنفعاالت,  بالسلوك  التأثر 
األخرى نرى أنثى وصغار القرود ال تتثاءب 
غير  ألسباب  األسرة  رب  الذكر  القرد  أمام 

معروفة أيضاً.
أسباب التثاؤب: 

بالنعاس  والشعور  النوم  موعد  اقتراب   -1
وفي ساعة االستيقاظ صباحاً. 

القيام  عند  واإلرهاق  بالتعب  الشعور   -2
بمجهود بدني كبير. 

3- عند الشعور بالضجر أو الملل من كالم 
اآلخرين أو من حالة روتينية معينة. 

بعد  واالستلقاء  اإلسترخاء  لحظات  في   -4
التعب. 

5- عند اإلحساس بالجوع. 
6- لوقاية الرئتين من الضمور. 

وخفض  بالدم  األوكسجين  مستوى  لرفع   -7
ثاني أوكسيد الكربون. 

8- التثاؤب مع الجماعة يدل على رغبة في 
الهروب من موضوع ما. 

مستيقظاً  الجسم  إلبقاء  فطرية  طريقة   -9
ولتنشيط عضالت القلب.

ستار  مؤتمر  عضوة  استنكرت  صمت،  دقيقة 
بمدينة قامشلو أمل شمدين استهداف المناضالت 
الثالث ساكينة وليلى وفيدان، وبيّنت: »نستذكر 
على  والتأكيد  الحرية،  صوت  برفع  اليوم  هذا 

مواصلة نضال المناضالت الثالث«.
الفرنسية  الدولة  أن  إلى  شمدين  أمل  وأشارت 
حقوق  وتحمي  ديمقراطية  دولة  أنها  تدعي 
جادة  خطوات  تخطو  لم  أنها  إال  اإلنسان، 
لمحاسبة قاتلي المناضالت الثالث. ونّوهت إلى 
رمزاً  أصبحت  بنضالها  ساكينة  المناضلة  أن 

لكافة نساء العالم ورمزاً للمقاومة والحرية.
ستار  مؤتمر  باسم  شمدين  أمل  واستنكرت 
هجمات االحتالل التركي ومرتزقته على مناطق 
شمال وشرق سوريا، ودعت المنظمات الحقوقية 
الدولة  لمحاسبة  العالمية  والدول  واإلنسانية 
المناضالت  بحق  مجزرة  ارتكبت  التي  التركية 

الثالث في باريس.
مسيرة  في  الحسكة  مدينة  أهالي  خرج  كما 
شارك فيها المئات من أهالي المدينة، وأعضاء 
ناحية  مستوصف  أمام  من  بدأت  المؤسسات؛ 
الحي  في  آكري  الشهيد  ساحة  إلى  حجر  تل 
ستار،   مؤتمر  أعالم  المشاركون  وحمل  نفسه, 
ووحدات حماية الشعب، والمرأة، وقوات سوريا 
الثالث,  المناضالت  وصور  الديمقراطية، 
المرأة  مقاومة  تُحّي  التي  الشعارات  ورددوا 

الحرة.

الشهيد  ساحة  إلى  المشاركين  وصول  وعند 
آكري وقفوا دقيقة صمت, تلتها إلقاء كلمة باسم 
مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ألقتها ريجين 
صالح، أدانت واستنكرت المجزرة التي حصلت 
في العاصمة الفرنسية باريس بحق المناضالت 

الثالث وسط صمت تام للسلطات الفرنسية.
وأكدت ريجين صالح: »إّن هذه المجزرة تعتبر 
استمراراً لمؤامرة 15 شباط التي استهدفت القائد 
عبد هللا أوجالن, والعزلة واإلبادة السياسية التي 

تفرضها الحكومة التركية«.
ونّوهت ريجين صالح أن مقاومة المرأة مستمرة 
إرادتها  كسر  يمكن  وال  العصور,  مدى  على 
خطاهن«.  على  بالسير  أنفسنا  ونعاهد  القوية, 
وفي ختام المسيرة رددوا شعارات تُحّي مقاومة 

الكرامة والمرأة الحرة.
أهالي  من  المئات  استذكر  لكي؛  كركي  وفي 
جانسز  ساكينة  الشهيدة  وريفها  لكي  كركي 
وسط  شايلمز  وليلى  دوغان  فيدان  ورفيقتيها 
الظروف الجوية السيئة، حيث تجمع األهالي في 
ساحة الشهيد خبات وانطلقوا في تظاهرة جابت 
البلدة، رافعين شعارات  العام في  السوق  شارع 
منددة بالعمل القذر الذي قامت به سلطات الميت 
التركي في التاسع من كانون الثاني 2013 في 
الشهيدات  وصور  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
العامة  المنسقية  عضوة  وألقت  كما  الثالث، 
لمؤتمر ستار رمزية محمد كلمة استنكرت فيها 
الشعب  ضد  العنيفة  التركية  الدولة  ممارسات 

الكردي بشكل عام والشعوب المطالبة بحريتها، 
ونوهت رمزية إلى أّن الشهيدة ساكينة استطاعت 
أن  تستطيع  المرأة  بأن  أجمع  للعالم  تثبت  أن 
مجاالت  في  وتنخرط  الذكورية  الذهنية  تتجاوز 
السياسية والعسكرية،  الحياة  الحياة كافة، ومنها 
تكسرت  الثالث  الرفيقات  »باستشهاد  وأكدت: 
وتمارسه  مارسته  الذي  واالستعباد  الذل  قيود 
القوى الظالمية. مهما حاول العدوان التركي أن 
يسكت من صوت المرأة ويضع العقبات أمامها، 
فطريق الشهادة الذي اختارته المرأة الحرة يزيل 

كل العقبات«.

الشهيدة ساكينة رمز منري 

لساحات النضال الثوري

سهام  ستار  مؤتمر  عضوة  أكدت  جانبها؛  ومن 
بحق  التركية  الدولة  به  قامت  ما  إن  إبراهيم 
شهيداتنا الثالث ما هو إال عمل إجرامي ال يمت 
اليوم كي  لإلنسانية بصلة وأضافت: »نحن هنا 
الشهيدة  التي استهدفت  الوحشية  العملية  نستنكر 
وفيدان  شايلمز  ليلى  ورفيقاتها  جانسز  ساكينة 
دوغان، فالمؤامرة التي حيكت للشهيدات الثالث 
اليوم تستهدف شعوب شمال وشرق سوريا كافة 
الشخصيات  ألبرز  فباغتيالهم  المرأة،  وبخاصة 
حقوق  أجل  من  والناشطات  السياسة  ميدان  في 

المرأة ما هو إال محاولة الغتيال صوت المرأة 
ستار  مؤتمر  وعضوات  نساء  ونحن  الحرة، 

نزداد قوة وإرادة بروح مقاومة شهيداتنا«.

مبقاومة الشهيدة ساكينة سنفشل 
مؤامرات الدولة الرتكية

ستار  مؤتمر  عضوة  حدثتنا  ذاته؛  السياق  وفي 
وجه  في  الصمود  مدى  مبينة  عبدي  حكيمة 
سوريا  وشرق  شمال  على  المتتالية  المؤامرات 
والمستهدفة على وجه الخصوص المرأة الناشطة 
وأشارت:  والعسكري  السياسي  المجال  في 
»بمقاومتنا والسير على درب شهيداتنا؛ سنفشل 
االحتالل  دولة  قبل  من  تحاك  التي  المؤامرات 
التركي للشعب الكردي وجميع الشعوب المطالبة 
المستمر في مؤتمر  فبإرادتنا ونشاطنا  بالحرية. 
المرأة  حماية  وحدات  لقديسات  ومساندتنا  ستار 
السياسي  المجال  في  الناشطات  النسوة  وجميع 
وحقوق المرأة سوف تنتصر ثورتنا الفكرية التي 
القيود«، وأكدت  المرأة من كافة  تسعى لتحرير 
حكيمة عبدي: »في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار؛ 
أعتقد بأننا أصبحنا أكثر قوة وصموداً وإرادة في 
وجه كل من يسكت صوتنا ومن يحاول اغتيال 

حريتنا«.

مركز األخبار ـ استنكرت شعوب شمال وشرق سوريا مجزرة باريس التي ارتكبتها االستخبارات التركية في العاصمة الفرنسية باريس بحق المناضالت الثالث ساكينة جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شايلمز 
خالل تظاهرات عامة عمت مدن مختلفة من شمال وشرق سوريا، وأشاروا إلى أّن الشهيدات الثالث تحولن إلى رمز للمقاومة والحرية وال سيما لجميع النساء..

مركز األخبار ـ افتتحت إدارة مخيم مهجري كري سبي غرفًة صفية اليوم )الخميس( 2020/1/9، تضم العشرات من 
الطالِب كخطوةٍ أولى الستيعاِب أكثِر من 300 طالب متواجدين ضمن المخيم، بعد حرمانهم من حقِّ التعليم بسبب 

العدوان الترّكي.

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ حسام اسماعيل

إدارة ُمخيم ُمهجري كري سبي َتفتتُح َمدرسًة 
بإمكانياٍت ذاتيٍَّة

4500 مهجر يرجعون من باشور 
كردستان إلى شمال سوريا

إدارة  عملت  الُمتوفرة؛  إمكاناتها  وبحسب 
المدرسي  األثاث  من  عدد  على جلب  المخيم 
الصنع(  )مسبقة  وغرف  مقاعد،  يتضمن 
المهجرين  من  أكثر من 50 طفالً  الستيعاب 
القاطنين في مخيم مهجري كري سبي كخطوة 
أولى، بعد تركهم لمدارسهم التي هُِجروا منها 

بسبب العدوان التركي.
لمخيم مهجري كري  المشترك  الرئيس  وأكدَّ 
إلدخال  اإلصرار  على  شيخ  محمد  سبي 
الُمستطاع،  قدر  المدارس  إلى  األطفال 

وبحسب اإلمكانات التي تَتَوفر لديهم.
بدء  مع  المخيم  إدارة  »سعت  وأردف: 
تأسيس المخيم في 22 تشرين الثاني 2019 
الكادر  وتأمين  ضمنه،  مدرسة  افتتاح  على 
حالياً  بالمدرسة  التحق  حيث  لها،  التدريسي 
ست معلمين من القاطنين في المخيم، وسيتم 

الذي  الذاتي(  )التعليم  منهاج  الطالب  تدريس 
كانوا يدرسونه في مدارسهم التي هجروا منها«.
وذكرَّ شيخ: »إنَّ إحدى الُمنظمات وعدتنا بدعم 
قطاع التعليم في المخيم، إال أنَّها لم تفي بوعودها. 

لذلك؛ عملنا على تفعيِّل التعليم من خالِل افتتاِح 
هذِه المدرسِة بإمكانياتنا الُمتاحة«.

كري  مهجري  لمخيم  المشترك  الرئيس  وناشد 
الُمنظمات  حديثه  نهايَّة  في  شيخ  محمد  سبي 
تقديّم  واإلنسان  الطفل  حقوق  ومنظمات  الدوليَّة 
الطالب  لمئات  ليتسنى  التعليم  مجال  في  الدعم 
التي هجرتهم آلة الحرب التركيَّة الحصول على 
أبسط حقوقهم المتمثلة بحق التعليم الذي ترعاه، 

وتنادي به القوانين الدولية.
وبدوره؛ شكرَّ الطالب محمد الزمو إدارة المخيم 
حديثِه  نهايَّة  في  وتمنى  المدرسة،  الفتتاحها 
والعودة  الُمرتزقة،  احتلهُ  الذي  بيتِه  إلى  العودة 

إلى مدرستِه إلتمام تعليمِه بشكٍل طبيعٍي.
والجديِّر بالذكِر إنَّ عدد ُمهجري كري سبي بلَغ 
763 ُمهجر أكثر من نصفهم من األطفال الذين 
ومستلزمات  والرعايَّة،  التعليَّم  إلى  يَحتاجون 
أخرى تسعى إدارة المخيم تأمينها بقدر الُمستطاع. 
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غداً النهائي المنتظر... سردم 
واألسايش ِلمن اللقب؟؟؟

حقيبة روناهي الرياضية

أماندا أنيسيموفا تبلغ 
ربع نهائي أوكالند للتنس

الفرق الشعبية هل ُتبِصر النور من جديد؟؟؟

المباراة النهائية هي لمسابقة الكأس لعام 2019، 
لعام  الماضية  النسخة  لقب  حامل  هو  وسردم 
2018، وهو حامل لقب دوري كرة القدم لعام 
النهائي هو سيناريو يكرر  أيضاً، وهذا   2019
لنسخة  النهائية  المباراة  بحيث  جديد،  من  نفسه 
2018 جمعت أيضاً بين ناديي سردم واألسايش، 
وانتهت بفوز سردم وقتها بهدفين بدون رد على 

األسايش.
بين  والجمع  اللقب  على  للحفاظ  يطمح  سردم 
الكأس والدوري سوياً، بينما األسايش يحاول فك 
عقدة سردم بحيث، لم يستطيع حتى اآلن تحقيق 
الناديين  وتقابل  الرجال،  لفئة  الفوز على سردم 
في دوري اإلقليم لعام 2019، ففي الذهاب فاز 
سردم  وكرر  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  سردم 
وتقابل  نظيفين،  بهدفين  أيضاً  اإلياب  في  الفوز 
سردم  وتغلب  السوبر  كأس  في  أيضاً  الناديين 

على األسايش بهدفين مقابل هدف.
واألسايش،  سردم  المرتقب  اللقاء  الجمعة  غداً 
المكان ملعب شهداء الثاني عشر من آذار الزمان 
الساعة الواحدة من بعد الظهر، فلمن اللقب؟؟؟.

الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  من  برعاية  ـ 
بطولة  الحسكة  مقاطعة  معلمي  اتحاد  يقيم 
الشهيدة  باسم  المقاطعة  لمعلمي  للشطرنج 
بتمام  القادم  السبت  يوم  وذلك  »هفرين خلف«، 
الساعة العاشرة صباحاً، بمدرسة لبيب في حي 

الناصرة بالحسكة.
المدني  الرقة  الشباب والرياضة بمجلس  ـ لجنة 
واالتحاد الرياضي تحت شعار »الرياضة مفتاح 
دوري  الجمعة  غداً  يفتتح  والصحة«،  القوة 
)أبطال السالم(، لكرة القدم، وذلك على أرضية 

ملعب العكيرشي. 

سجلت  الجديد  العام  دورة  منافسات  ضمن  ـ 
النتائج التالية أمس األربعاء مساًء:

أهداف  بستة  منجة  على  آزادي  فريق  فوز  ـ 
نظيفة.

دون  بهدفين  ميسلون  على  السويس  قناة  فوز  ـ 
رد.

تلعب اليوم الخميس المباريات التالية:
ـ هالل × شباب جرنك الساعة السابعة مساًء.

ـ رجال عاليا × الصداقة الساعة الثامنة مساًء.
ملعب نادي دجلة بحي قناة السويس بقامشلو

روناهي / قامشلو

دور  إلى  أنيسيموفا،  أماندا  األمريكية  صعدت 
تغلبت  بعدما  للتنس،  أوكالند  ببطولة  الثمانية 
و)4-6(   ،)2-6( كستكينا  داريا  الروسية  على 
الثاني  الدور  منافسات  ضمن  األربعاء،  اليوم 

للبطولة.
الثالثة  المصنفة  أنيسيموفا  أماندا  واحتاجت 
للبطولة إلى ساعة واحدة و14 دقيقة للتغلب على 

منافستها الروسية، وانتزاع بطاقة التأهل.
وفي دور الثمانية، تلتقي أماندا أنيسيموفا للمرة 

األولى بالكندية أوجيني بوشار، التي تأهلت بعد 
 ،)4-6( غارسيا  كارولين  الفرنسية  على  الفوز 

و)4-6(.
الثاني،  الدور  في  أخريين  مباراتين  وفي 
الكرواتية  على  كورنيه  أليز  الفرنسية  تغلبت 
و)4-6(،  و)4-6(،   ،)6-3( مارتيتش  بترا 
السلوفينية  على  بيغوال  جيسيكا  واألمريكية 

تامارا زيدانسيك )6-2(، و)3-6(.

 الفرق الشعبية اتفقت على إقامة دوري في شهر 
الماضي 2019، وبمشاركة  العام  حزيران من 
عن  التراجع  تم  ما  سرعان  ولكن  فريقاً،   18
الفرق  وتوزيع  القرعة  سحب  رغم  الفكرة، 
وقتها  فريقاً   11 اتفق  ولكن  مجموعتين،  على 
لتأجيل الدوري، وألسباب َعزتها هذه الفرق إلى 
إقليم الجزيرة للرجال  قرب بدء انطالق دوري 
لدوري  باإلضافة  والثانية  األولى  الدرجتين 
بعد  بالدوري  البدء  يتم  وذكروا سوف  الشباب، 

االنتهاء من دوري اإلقليم.
واختتمت منافسات دوري اإلقليم في شهر كانون 

ـ تتجه األنظار غدًا الجمعة إلى ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، حيث ستقام المباراة  روناهي / قامشلو 
الساعة  بتمام  واألسايش،  سردم  ناديي  وستجمع  القدم،  بكرة  للرجال  الجزيرة  إقليم  أندية  كأس  لمسابقة  النهائية 

الواحدة من بعد الظهر.

كانت  السابق  في  حيث  الجزيرة،  في  لألندية  الفقري  العمود  القدم  لكرة  الشعبية  الفرق  تعتبر  ـ  قامشلو   / روناهي 
الرافدة لالعبين لألندية المشاركة في الدوري السوري، ورفدت أيضًا األندية التي تشارك حاليًا في دوري إقليم الجزيرة 
للفرق  األولى  للدرجة  دوري  أي   2017 عام  منذ  يقام  ولم  أندية،  إلى  وتحولت  شعبية  فرق  منها  البعض  كانت  والتي 

الشعبية ومن العام 2018 للدرجة الثانية، فهل تبصر النور في العام 2020، بعد سحب قرعة الدوري؟؟؟.

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ جوان محمد

 هفرين! هيباتيا
العصر

هيباتيا  القديستين  بين  التشابه  أوجه  أكثر  ما 
اإلسكندرية وهفرين الكردية...

بالفكر  اهتمت  مصرية،  وفيلسوفة  عالمة  هيباتيا 
اإلنساني وعلم الفلك، وتمتعت برجاحة العقل وقوة 
الطرح وصالبة اإلرادة. ازدان بها الفكر الفلسفي 
بفيلسوفة  وُعرفَت  الميالدي،  الرابع  القرن  في 

اإلسكندرية.
برَعت هيباتيا في شرح الفلسفة، وفي مجالس العلم 
التي اكتظت بطالبي العلم الذين تعرفوا من خاللها 
المجالس  تلك  كانت  عظيمة.  فلسفية  رموز  على 
بمثابة حلقات للتفكير وطرح األسئلة والتطرق إلى 
المدرسة  إلى  وانتمت  ليس »مألوفاً«،  ما هو  كل 

األفالطونية الجديدة.
وذلك  الرومانية،  الدولة  نفقة  على  هيباتيا  تعلمت 
شيء فريد من نوعه، سيما أن النساء في عصرها 
لم يكّن يتمتعن بالتعليم. أما االستثناء الثاني الذي 
تميزت به، فهو أنها عملت بالتدريس في الجامعة 

وهي في الخامسة والعشرين من عمرها.
للعلم  مدينة  الوقت  ذاك  في  كانت  اإلسكندرية 
بين  كبير  صراع  هناك  فكان  للمفكرين.  ومنارة 
وبين  جهة  من  واليهود  المتشددين  الكنائس  كهنة 

الوثنيين من جهة أخرى.
في  محوري  دور  »سيرل«  لألسقف  كان 
بقاء  إلى  يدعو  كان  ألنه  هيباتيا،  التحريض ضد 
أو  العمل  في  أحقيتهن  لعدم  منازلهن،  في  النساء 
أو  التفكير  حتى  عليهن  وحظر  بل  العلم.  تلقّي 

االستماع آلرائهن.
أن  الزمن  ذلك  في  المتعصبون  المسيحيون  رأى 
تحمله من  لِما  الوثني،  الفكر  لّب  تمثل  »هيباتيا« 
تحمله  لِما  عليها  القضاء  فقرروا  فلسفية.  أفكار 
من أفكار تشجع النساء على العلم واالنخراط في 
أن  ترى  كانت  إذ  الصف.  توحيد  وعلى  المعرفة 
فاجتمع  وسلوكه  اإلنسان  قلب  في  تكمن  العبادة 

حولها كثيرون وتأثروا بها جداً.
لها  تهمة  تلفيَق  والمتشددون  الظالم  ُحماة  قرر 
تُعّرض  التي  خطورتها   ومن  منها  للتخلص 
تمسكها  في:  التهمة  فتجسدت  للخطر.  عروشهم 
بابتكار  الكنيسة  مفاهيم  على  والخروج  بوثنيتها، 
الفلسفة  وممارسة  البشر،  تضلل  علمية  نظريات 

التي ُعّدت »سحراً« في ذلك الزمان.
وراجحة  الوجه  فاتنة  بحق  اإلعدام  حكم  وصدر 
إلى  وجَروها  عربتها  رصد  تم  إذ  هيباتيا.  العقل 
الرهبان  تمادى  وهناك  قيصرون  كنيسة  صحن 
في عنفهم، فجردوا »هيباتيا« من مالبسها تماماً، 
بشعرها  آخر  وأمسك  ركلها،  على  أحدهم  وأقدم 
وقام بسحلها. ثم انهال الباقون على تقطيع جسدها 
وسلخه تحت شعار »ليحيى الرب، ليحيى الرب«. 
الجديدة  الديانة  أصحاب  يكتِف  لم  هيباتيا،  وقُتِلَت 
فيها  وقذفوا  متأججة،  ناراً  وأوقدوا  بل  بذلك، 
الخامسة  ربيَعه  يتجاوز  لم  الذي  جسدها  أعضاء 
متشابهة،  وألسباب  نفسها،  وبالطريقة  والثالثين. 
المهندسة  اغتيال  جريمة  التاريخ  مسرح  شهد 
سوريا  لحزب  العام  األمين  خلف،  هفرين  الشابة 
التي  المناضلة،  الكردية  المرأة  تلك  المستقبل. 
وبضرورة  المرأة،  وحقوق  حرية  بأحقية  آمنت 

بناء نظام ديمقراطي تعددي في عموم سوريا.
عاتقها،  على  التاريخية  المسؤولية  هفرين  حملت 
التاريخية،  المهام  أصعب  من  بأنها  تدرك  وهي 
وخاصة في أجواء النزاعات والحروب والتطرف 

الديني التي تمر بها سوريا.
ال  ومعرفة  وعلم  وسحر  بجمال  هفرين  تمتعت 
هفرين  آمنت  إذ  به.  تتمتع  هيباتيا  كانت  عّما  تقل 
بضرورة وحدة الصف السوري، وبالتعددية التي 
وصفَتها بألوان الربيع البهية. وتجولت بين المدن 
ومفعمة  السالم  راية  حاملة  والكردية،  العربية 
بعبق الياسمين. لم تكّل أو تمّل في جهودها الحثيثة 
هوية  بوصفها  السورية  الوطنية  الهوية  إلبراز 
متعددة القوميات واألديان والثقافات. لكن السياسية 
هفرين شكلت خطراً حقيقياً على »سيرل« عصرنا 
أردوغان ومرتزقته. فاعترض مسلحون موالون 
لتركيا سيارةَ هفرين وهي في طريقها إلى مدينة 
انقّضوا على  الرقة. وبالوحشية والهمجية ذاتيها، 
فريستهم، ولم يَكتفوا بإطالق الرصاص عليها؛ بل 
بأدوات صلبة  من شعرها، وضربوها  وسحبوها 

وحادة، ثم قطّعوا أعضاءها.
أجل، لقد تم التنكيل بجثة هفرين ذات الـ35 ربيًعا، 
اعتَلَتها  والتي  بالدم،  الملطخة  جثتها  وأصبحت 
الحجارة والتراب، آخر مشهد تم تصويره لألمينة 

العامة لحزب سوريا المستقبل.
طالبي  درب  ينير  مشعاًل  أصبحت  هيباتيا  إرادة 
النصر  أن  كما  الحقيقة،  عن  والباحثين  العلم 
اللواتي  الشابات  من  العشرات  حليف  سيكون 
أقسمن على تحقيق حلم هفرين  بسوريا ديمقراطية 

وحرة وتعددية.

بصمة امرأة 

حنان عثمان

والشمال  آفا  روج  ثورة  قادت  كونها  الحرية  عطر 
األصعدة  كافة  في  ريادياً  دوراً  وأدت  السوري 
نساء  كافة  بها  تحتذي  قدوة  وأصبحت  ضمنها، 
والعالم  سوريا  وشرق  شمال  في  األخرى  الشعوب 

أجمع.
التي  الجذور  هي  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
مقاتالت  كأمثال  وتثمر  تزهر  الثورة  هذه  جعلت 
استمّدَن  اللواتي  الكردستانية  المرأة  حرية  حركة 
والنيولوتي،  الطبيعي  المجتمع  ثقافة  من  نضالهن 
وكذلك الثقافة الفامينية لتحقيق أهداف المفكر عبدهللا 
المرأة ومصطلح  مفهوم حرية  الذي طرح  أوجالن 
تحليالته،  من خالل  االجتماعي  والعقد  الجنولوجي 
حقيقة  إلى  والوصول  المجتمع  في  المرأة  لوضع 
الواقع المعاش مع مشكالته إليجاد الحلول الجذرية، 
السلطوية في مجتمعنا؛  الذهنية  تغيير  وفي مقدمتها 

حسب قول بيريفان.
وبذلك استشهدت الكثير من النساء اللواتي أصبحن 
ميراثاً وقدوة للمسيرة النضالية والثورية على مدى 
أعوام من خوض عراك هذه الثورة داخلياً وخارجياً، 
اللواتي  دربها  ورفيقات  جانسيز«  »ساكينة  مثل؛ 
باريس،  في  الحرية  ثورة  يخضن  وهن  استشهدن 
العالم  النساء  لجميع  فاجعة  المجزرة  هذه  وتعتبر 

فاستشهاد  الخصوص،  وجه  على  الكردي  والشعب 
حرية  لمبادئ  فقدان  يكون  لن  الثالث  الناشطات 
بل  الغادرة  األيادي  به  تفكر  كما  والمجتمع  المرأة 
سيزيد من عزيمة وإرادة المرأة، كون المرأة تستمد 
الذي وصفها  المرأة  مبدأ حرية  من  ونهجها  فكرها 
به قائد اإلنسانية عبد هللا أوجالن، هذا ما ذكرته لنا 
العضوة في أكاديميات الجنولوجيا بيريفان يونس في 

حديثها.

أصبحَن شمعة الحرية..

االنتهاكات  من  الكثير  هنالك  بأن  بيريفان  ونوهت 
وشرق  شمال  أراضي  ضمن  مؤخراً  حدثت  التي 
سوريا على يد المحتل التركي ومرتزقته من الجيش 
الوطني السوري، منها استهداف األمين العام لحزب 
واألم  خلف«،  »هفرين  الشهيدة  المستقبل  سوريا 
التمثيل بجثة الشهيدة أمارا، فهذه  إلى  عقيدة إضافةً 
سلطوي  ذكوري  عقل  نتاج  إال  هي  ما  الممارسات 
يزهر  وطن  رحم  في  االستبدادي  مه  سُّ بث  يحاول 
هن  اللواتي  ومقاتالتنا  شهيداتنا  كأمثال  بالياسمين 

شمعة النضال والحرية. 

شهادة »ساكينة وفيدان وليلى«؛ أصبحت 
ميراثًا للمرأة الثورية الحرة..

مالمح الصمود أمام الموت!!! 

لها للبدء  اتخذت المرأة من الحركة الثورية منطلقاً 
المتواصل  والسعي  الشاقة  الطويلة  المسيرة  بهذه 
كون  بالنجاح،  ليتكلل  المرأة  حرية  إلى  للوصول 
يتغير  حتى  يتحقق  لن  ديمقراطية  ثورة  أي  تقدم 
المرأة  تعادي  الفاشية  التركية  فالدولة  المرأة،  واقع 
وتقتل النساء المقاومات لالستمرار في مؤامراتها، 
والشهيدات اللواتي اغتلن في باريس وهبن حياتهن 
للنضال التحرري للشعب الكردي، وهن؛ »ساكينة 
الكردستاني،  العمال  حزب  مؤسسي  من  جانسيز 
فيدان دوغان؛ إحدى الدبلوماسيات الكرد في أوروبا، 
وبنضالهن  الشبيبة«،  لحركة  القيادية  شايلمز  ليلى 
النضال  وهذا  التركي  المحتل  أرهبن  ومقاومتهن 
كان له تأثير كبير على المرأة الكردية لتشارك في 
الدولة  قامت  ولهذا  دربهن،  على  وتسير  النضال 
بهدف  الثالث  المناضالت  باغتيال  الفاشية  التركية 

عرقلة نضال المرأة الكردستانية من أجل الحرية.

بشهادتهن صنعَن مرياثاً

التي  باريس  مجزرة  على  سنوات  سبعة  بمرور 
أسفرت عن استشهاد المناضالت الكرديات الثالث؛ 
شايلمز«؛  وليلى  دوغان  وفيدان  جانسيز  »ساكينة 
في  العضوة  مع  لقاًء  روناهي  صحيفتنا  أجرت 
والتي  يونس«،  »بيريفان  الجنولوجيا  أكاديميات 
حدثتنا بأن المرأة في شمال وشرق سوريا تستنشق 

تتحدث وهي تضم يديها وتشبك أصابعها وتباعدها، 
في محاولة إلخفاء فجيعة فقدان فلذة كبدها، وخوفها 
لتبدو على وجهها  آخر، ووجع زوجها،  فقدان  من 
بها  يتربص  بدأ  الذي  الموت  أمام  الصمود  مالمح 

وبعائلتها.
مدينة  نازحة من  تدري حياة حمو محمد، وهي  ال 
رأس العين / سري كانيه، من أين تبدأ سرد قصتها، 
ومن أي ولد من أوالدها تباشر حديثها، لتختار في 
النهاية الوجع األكبر للبدء، فتقول »ابنتي ماتت أمام 
نكن  لم  دائماً،  تتألم  كانت  مريضة،  كانت  أعيننا، 

نملك حق جرعاتها، تفاقم مرضها فماتت هنا«.
عدم امتالك عائلتها ثمن الجرعة الكيمياوية البنتها 
هايستان البالغة من العمر 22 عاماً، وتأخر مداوتها، 
جعلت حياة تفقد ابنتها بعد نحو شهرين من تهجيرهم 
نتيجة  التركي،  المحتل  يد  على  منزلهم  من  قسراً 

إصابتها بكتلة سرطانية في الرأس.

األحوال املادية الصعبة حالت 
لفقدانهم ابنتهم

لم تذرف حياة دموعاً، وهي تتحدث عن فقدان فلذة 
هذه  ذرفت  أن  بعد  أكثر صرامة،  بدت  بل  كبدها، 
الدموع، بما فيه الكفاية أو ربما ما تزال تذرفها في 

إحساس  على عدم  نفسها، حرصاً  مع  أوقات خلوة 
باقي أوالدها بوجعها.

والذي  ابنتها،  مرض  نفس  تحمل  أنها  حياة  تتذكر 
قضم منها أحد أثداءها في السابق، دون علم منها، 
ماذا سيقضم منها في المستقبل؟! فتقول: »أنا أيضاً 
وقد  الثدي  سرطان  لدي  السرطان،  مرض  أحمل 

قمت باستئصال أحد أثدائي«.
كامل  أوقفت  أنها  إلى  حديثها،  تكمل  وهي  تشير 

عالجها منذ أربعة أشهر ألجل ابنتها، فلم يكن لديها 
أي هم سوى أن تتعافى ابنتها«.

قدمه،  في  عمليات  لخمس  خضع  البكر  حياة  ابن 
تقول حياة عنه: »يحمل روحه على كفه، بأية لحظة 
يمكن أن يستشهد هو اآلخر، كونه عضو في واجب 

الدفاع الذاتي«.
تتوجه حياة بالنظر إلى زوجها الذي يعاني من قرحة 
أن  ابنتي  وفاة  بعد  زوجي  »حاول  فتقول:  معدية، 

وبدأت  عينه  أمام  تموت  ابنتي  وجد  عندما  ينتحر، 
قام  شيء،  فعل  يستطيع  أن  دون  تتراجع،  صحتي 
للهروب من  االنتحار  بالسكين، حاول  نفسه  بطعن 

الواقع الذي نمر به«.
أجريت له عملية جراحية أرجعته للحياة، التي كان 
آخر  ولد  يعاني  فيما  االنتحار،  لدرجة  منها  مستاءاً 
لحياة من قصر النظر، إذ يتم وضع نظارة ليتمكن 

من الرؤية.

»مل نكن نحتاج شيئاً يف رسي كانيه«

مساعدات  أية  تقدم  لم  المنظمات  أن  حياة  وتؤكد 
إلى أن المنظمات يأخذون المساعدات  لهم، مشيرةً 
على أسماء أهالي رأس العين/ سري كانيه، إذ تقول 
إلينا  المنظمات  »تأتي  بعائلتها:  المفجوعة  السيدة 
ولكن  أرقامنا  وتأخذ  أسمائنا  بتسجيل  فتقوم  يومياً، 

دون جدوى«.
وتعود حياة بذاكرتها إلى مسقط رأسها رأس العين / 
سري كانيه، فتقول: »لم نكن نحتاج شيئاً في سري 
في  جياعاً  نكن  لم  جيدة،  أوضاعنا  كانت  كانيه، 
منازلنا«، واصفة الظروف التي تمر بها بـ«الصعبة 

جداً«.
وكاالت

روناهي/ قامشلو- آمال وأحالم رفيقاتنا الشهيدات الثالث اللواتي اغتلن في باريس ستتحقق وسيُهزم أعداء الشعب الكردي، ليكون العام الجاري عامًا حافاًل 
باالنتصارات والقضاء على اإلرهاب العثماني والمرتزقة التابعين له.

من شدة مرض ابنتي وألمها، نسيت أنّي أحمل نفس المرض واأللم«، هكذا تقول األم حياة، التي لم ترأف بها الحياة وال بعائلتها، تستهل بمأساتين متشابهتين، 
قصة عائلتها التي أنهكها المرض، ليلحقها في األخير التهجير القسري من منزلها، ليزيد ألم المرض، مرارة النزوح القسري.

تقرير/ إيفا ابراهيم

األول من العام الماضي 2019، ولذلك تحركت 
بعض الفرق الشعبية ومنها فريق روهالت التي 
راسلت صحيفتنا روناهي لنشر مطالب لهم من 
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، وهي تفعيل 

هيثم  الشهيد  ملعب  الشعبية ومنحهم  الفرق  دور 
التفكير  عدم  سبب  أهم  كان  فقد  بقامشلو،  كجو 
بإقامة الدوريات للفرق الشعبية في السابق، هو 
األولى  األدوار  في  اللعب  االتحاد على  إصرار 
على  النهائية  واألدوار  الترابية،  المالعب  على 

أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
األندية تقضي على الفرق الشعبية؟!

واإلداريين  الشعبية  الفرق  مدربي  من  البعض 
يذكرون دائماً بأن ظهور األندية في إقليم الجزيرة 
الفرق  على  قضى  واالمتيازات  الرواتب  ومنح 
والقضية  وطوعية  مجانية  كانت  التي  الشعبية 

األهم كانت قضية االنتماء وحب الفريق فوق كل 
شيء.

ولكن مع دخول الالعبين لظروف مادية صعبة، 
بسبب ما تمر بها البالد من حرب ودمار وحصار 
اقتصادي أصبح من حق الالعبين جعل ممارسة 
لعبة كرة القدم مصدر رزق لهم، بما ال يتعارض 
مع لعبهم مع فريقهم الشعبي، ولكن هل ترضى 

األندية بذلك؟.
مع  متعاقدة  الجزيرة  إقليم  أندية  من  فالعديد 
منها  والبعض  مادية،  أجور  مقابل  الالعبين 
تفرض عدم اللعب مع أي ناٍد يشارك في الدوري 
النادي،  بموافقة  إال  شعبي  فريق  أو  السوري 
ألندية  الرافدة  سابقاً  كانت  الشعبية  والفرق 
المنطقة التي كانت تشارك في الدوري السوري 
وعلى رأسهم نادي الجهاد وتحولت بعض الفرق 
والعبي  الجزيرة،  إقليم  في  نوادي  إلى  الشعبية 
الكثير من الفرق توزعوا على األندية األخرى، 
القاعدة  هي  كانت  الشعبية  الفرق  بأن  يدل  مما 
التي حافظت على بقاء الالعبين وممارسة كرة 

القدم.
الفرق  ترخيص  قصة  بدأت   ،2015 عام  في 
واألندية وتم منح ترخيص ألربعة نوادي من قبل 
هيئة الشباب والرياضة، باإلضافة إلى العشرات 
توقف  وبعدها  القدم،  لكرة  الشعبية  الفرق  من 
النوادي  عدد  زيادة  بسبب  الشعبية  الفرق  دور 
في  نادياً   15 من  أكثر  إلى  نوادي  أربعة  من 
اإلقليم بعام 2016، والتزم الالعبين مع النوادي 
أدت  مادية،  وحوافز  رواتب  مقابل  بالتمارين 
إصرار  وخاصةً  الفرق،  من  الكثير  لحل  بذلك 
هيثم  الشهيد  ملعب  منح  بعدم  الرياضي  االتحاد 
فقط  للعب  وتخيريهم  بقامشلو،  المعشب  كجو 
على المالعب الترابية مقابل اللعب في األدوار 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  فقط  النهائية 
كجو بقامشلو، وكانت الدوريات مجبرة أن تقام 
في أوقات الشتاء، بسبب دوريات اإلقليم، وعلى 
صعب  كان  المباريات  لعب  الترابية  المالعب 
جداً، وفي عام 2018 لعبت مباريات في دوري 

الدرجة الثانية وتوقفت فيما بعد.
وفي عام 2019 كما ذكرنا آنفاً جرت خطوات 
تأجيل  تم  ولكن  مجدداً،  الشعبية  الفرق  لتفعيل 
وتقسيم  القرعة  سحب  رغم  الدوري  انطالق 
الجديد  العام  في  مجدداً  النور  ولتبصر  الفرق، 
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فريقاً وزعوا على ثالثة مجموعات، على الشكل 

التالي:
المجموعة األولى:

ـ  عاليا  ـ  بك  قدور  هفال  ـ  كورنيش  جزيرة  ـ 
التنورية ـ جزيرة غربي ـ أرمنج.

المجموعة الثانية:
ـ جوفنتوس ـ روهالت ـ شباب ـ قنديل ـ األمل 

ـ التصدي.
المجموعة الثالثة:

ـ أخوة قدور بك ـ روج ـ اتحاد معلمي قامشلو ـ 
ميسلون ـ الهالل ـ قناة السويس.

المقرر أن  القرعة، بحيث كان من  وبعد سحب 
جميع  وإقامة  القادم،  األحد  يوم  الدوري  ينطلق 

المباريات على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 
تبدأ  األولى  مباراتين  يوم  كل  بمعدل  بقامشلو 
تبدأ  والثانية  ظهراً،  عشر  الثانية  الساعة  بتمام 

بتمام الساعة الثانية عصراً.
على  المشرفة  اللجنة  من  جديدة  دعوة  ظهرت 
نظام  لمناقشة  جديد؟؟؟،  الجتماع  الدوري 
المعلومات  بحسب  بالدوري،  متعلقة  وأمور 
التي بحوزتنا قد يتم إضافة فرق جديدة للدوري، 
أولى  كدرجتين  للفرق  جديد  تصنيف  وإقامة 
بهذا  الفرق مصنفة  السابق  في  كان  فقد  وثانية، 
وظهور  الفرق  بعض  حل  بسبب  ولكن  الشكل، 
إحياء  بهدف  سيقام  الدوري  كان  أخرى  فرق 
الفرق الشعبية لكرة القدم، ولكن ظهرت أصوات 
سوف  ما  وهذا  مجدداً،  الفرق  بتصنيف  تطالب 
يتم مناقشته اليوم الخميس بمقر االتحاد الرياضي 
بعد  من  الواحدة  الساعة  بتمام  قامشلو،  بمدينة 
بدون  القادم  األحد  الدوري  يبدأ  فهل  الظهر، 
حصول أية مشاكل؟؟؟، أم سنعود لنقطة الصفر 

مجدداً وقد ال نشهد الدوري ينطلق؟؟؟.

التي  البشعة  المؤامرة  هذه  تقييم  يسعنا  ال  هنا  ومن 
الرفيقات  بحق  التركي  االحتالل  جيش  ارتكبها 
تاريخ  في  األولى  ليست  المجزرة  وهذه  الثالث 
بحق  والمجازر  والدمار  بالقتل  الحافل  المحتل 
المجازر  ترتكب  والزالت  المنطقة،  في  الشعوب 
في عفرين ورأس العين »سري كانيه« وتل أبيض 
ال  لكن  خاص،  بشكٍل  المرأة  بحق  سبي«  »كرس 
الكردية  المرأة  إرادة  أمام  يقف  أن  ألحد  يمكن 
وكسرها هذا ما أضافته بيريفان على حديثها حول 
االنتهاكات الالإنسانية التي يرتكبها المحتل التركي 

بحق المرأة وشعوب المنطقة.
أكاديميات  في  العضوة  أكدت  حدثيها  نهاية  وفي 
الجنولوجيا بيريفان يونس قائلة: »إننا على ثقة بأن 
آمال وأحالم رفيقاتنا الشهيدات الثالثة اللواتي اغتلن 
في باريس ستتحقق وسيهزم أعداء الشعب الكردي، 
باالنتصارات  حافالً  عاماً  الجاري  العام  ليكون 
والقضاء على اإلرهاب العثماني والمرتزقة التابعة 
له، وأن يحل السالم ويسود األمن في جميع مناطق 
المهجرين  وعودة  كردستان  أجزاء  وكافة  سوريا، 

والنازحين إلى ديارهم«. 

بيريفان يونس
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على  حكمه  إسقاط  وتّم  ديمقراطيّة،  انتخابات 
بهلوي  الّشاه  تعيين  وتّم  االنقالبين،  الّضبّاط  يد 
وعرف  الّسلطة،  رأس  على  ألمريكا  الموالي 
عام  وفي  الّسلطة.  في  االستبداد  بهلوي  عن 
2000 قّدمت وزيرة الخارجيّة األميركيّة مادلين 
أولبرايت االعتذار إليران بسبب مساهمة بالدها 
اكتفت  بينما  مصدق،  ضّد  االنقالب  تنفيذ  في 
أولبرايت  تصريحات  واستنكار  بشجب،  إيران 
في الخامس من شهر آذار عام 1957 أبرم الّشاه 
رضا بهلوي اتفاقيّة نوويّة مع الواليات المتّحدة 
األمريكيّة، بهدف إنتاج الطّاقة النّوويّة ألغراض 
أجل  من  النّوويّة  »الطّاقة  شعار  تحَت  مدنيّة، 

الّسالم«.
في التاسع والعشرون من شهر كانون الثّانّي عام 
1979، أعلن آخر رئيس وزراء في عهد الّشاه 
االتفاقيّة  إلغاء  بختيار عن  بهلوي، وهو شهبور 
نوويّين  مفاعلين  بناء  حول  أمريكا  مع  المبرمة 
بقيمة 6.2 مليار دوالر، وبعد ذلك التّصريح بـ 
13 يوماً انتهت فترة حكم إدارة بختيار للحكومة، 
وفيما بعد اغتيال بختيار في منزله في باريس، 

في  تصاعدت  و1980   1960 عامي  خالل 
الّذي  لبهلوي  المناهضة  االحتجاجات  إيران 
وضع مقّدرات البالد في أيدي القوى الخارجيّة، 
واإلسالميّون  واللّيبراليّون  االشتراكيّون  وتمّكن 
اإلعداد  وتم  مشترك  قاسم  على  االتفاق  من 
للثّورة، ولكن في وعام 1979 عمد اإلسالميّون 
الثّورة  وأعلنوا  المعارضة،  القوى  تصفية  إلى 

بمفردهم وسيطروا على الّسلطة في البالد.
في األّول من شهر شباط عام 1979، وبعد عودة 

الموالي  بهلوي  رضا  الشاه  ومغادرة  الخميني، 
البالد،  في  الحكم  نظام  تغيّر  البالد،  ألمريكا 
اسم  تحَت  مستبّد  إسالمّي  حكم  نظام  وتأّسس 
»الثّورة اإلسالميّة اإليرانيّة«، ومع هذا التّحّول 
في  القوى  لموازين  جذرية  تغيير  مرحلة  بدأت 

الّشرق األوسط.

أزمة الدبلوماسيني واتفاقية الجزائر

وعبر حكم الماللي، أّسس النّظام اإليرانّي سياسة 
الواليات  معاداة  على  قائمة  وخارجيّة  داخليّة 
المتّحدة األميركيّة، وفي الّرابع من شهر تشرين 
للنّظام  موالون  طلبة  داهم   1979 عام  الثّاني 
طهران،  في  األمريكيّة  الّسفارة  مبنى  اإليرانّي 
وتمّكنوا من أخذ 52 دبلوماسياً كرهائن، وجرت 
لقاءات ومباحثات بين الّرئيس األمريكّي روالند 
إيران،  على  الّضغط  بهدف  واإليرانيّين،  ريغن 
فأوقفت الواليات المتّحدة تصدير النّفط اإليراني 
ماليين  بقيمة  اإليرانيّة  األموال  جّمدت  كما 

استمّرت  دبلوماسية  أزمة  وبعد  الّدوالرات. 
أزمة  كأطول  التّاريخ  دخلت  والّتي  يوماً،   444
رهائن دبلوماسيّين، تّم اإلفراج عن الّدبلوماسيّين 
 20 في  الجزائر  اتّفاقية  بموجب  األمريكيّين 
تعهّدت  وبالمقابل   .1981 عام  الثّاني  كانون 
في  التّدّخل  بعدم  األميركيّة  المتّحدة  الواليات 
الّشؤون الّسياسيّة والّداخليّة اإليرانيّة، في الفترة 
مباحثات  جرت   1986 و   1985 عامي  بين 
ولقاءات بيَن الواليات المتّحدة األميركيّة وإيران 
األمريكيّين  المواطنين  عن  اإلفراج  أجل  من 
الّذين اعتقلهم حزب هللا اللّبنانّي الموالي إليران.

الّتي  كونترا  إيران  فضيحة  ُكشفت   1986 عام 
كان يتّم في إطارها بيع أسلحة أمريكيّة بطريقة 
النّاتجة  األموال  وكانت  إليران،  مشروعة  غير 
المسلّحة  الجماعات  تمويل  في  تستخدم  عنها 
تحمل  كانت  الّتي  نيكاراغوا  لحكومة  المناهضة 
اسم كونترا، األمر الّذي أحرج الّرئيس ريغان، 
أنّه  إاّل  األمر  بداية  االتّفاقية  ريغان  أنكر  وفيما 
الفترة  في  التلفاز.  على  علناً  بها  واعترف  عاد 
بين أعوام 1980-1988 نشبت الحرب العراقيّة 
 1980 عام  من  أيلول   22 وفي  اإليرانيّة، 
صدام  قيادة  تحت  كانت  الّتي  العراق  هاجمت 
حسين مدينتي عبادان وهورمشهير اإليرانيّتين، 
ورغم أّن الحرب الّتي استمّرت ثماني سنوات، 
ولم ينتصر فيها أّي طرف، وأسفرت عن مقتل 
حوالي مليون شخص على األٌقل، إاّل أّن أمريكا 

كانت إلى جانب العراق ضّد إيران.
األمريكيّة  الحربيّة  الّسفن  أغرقت   1988 عام 
قصفت  كما  البصرة،  خليج  في  إيرانيّة  سفينة 
هرمز  مضيق  في  الموجودة  األمريكيّة  القّوات 

منّصتي نفط إيرانيّتين، فردت إيران بعملية تلغيم 
روبرتس،  بي  صموئيل  إس  إس  يو  الفرقاطة 
المتّحدة  الواليات  أسقطت  أشهر  عّدة  وبعد 
األمريكيّة طائرة رّكاب إيرانيّة كانت تقل 290 
شخصاً. أوضحت حكومة الواليات المتّحدة أنّه تّم 
تحديد الطّائرة على أنّها طائرة حربيّة ورفضت 
الواليات  بدأت   2003 العام  وفي  االعتذار. 
بحرب  بوش  جورج  بقيادة  األمريكيّة  المتّحدة 
كيماويّة،  ألسلحة  امتالكه  بذريعة  العراق  ضّد 
التزمت  حسين،  صّدام  الّدائم  بعدّوها  لإلطاحة 
على  ووافقت  حينها،  الّصمت  اإليرانيّة  اإلدارة 
الحرب األمريكيّة ضّد العراق، البلد الّذي تصل 
بالمئة دخل في حرب  الّشيعة فيه إلى 60  نسبة 
أهليّة بسبب الخالفات بيَن طهران وواشنطن منذ 

بدء الحرب إلى اآلن.

الربيع العريب وتجدد الرصاع 

في العام 2011 انطلق الحراك الشعبي فيما سمي 
بالربيع العربي، والتي سوريّا كانت جزًء منها، 
سرعان ما تحّولت إلى ساحة حرب جعلت إيران 
إيران  وكانت  المنطقة،  في  فّعاالً  دوراً  تلعب 
واحدة من أقوى الّداعمين للّرئيس الّسورّي بّشار 
األسد، فإيران إلى جانب حليفتها روسيا ال تتدّخل 
مجموعات  طريق  عن  تتدّخل  بل  مباشر  بشكل 

وقّدمت  هللا،  حزب  مثل  الّشيعيّة  المليشيات  من 
الّدعم اللّوجستّي لها، وغيّرت مسار الحرب. في 
باستمرار  إسرائيل تستهدف  المرحلة كانت  هذه 
أّن  كما  جّوية،  بغارات  إليران  التّابعة  النّقاط 
الواليات المتّحدة األمريكيّة كانت تعبّر دائماً عن 

عدم رضاها عن الوجود اإليرانّي في هذا البلد.
الّتي  الّدول  من  واحدة  اليمن  كانت  عام 2015 
تحّولت فيها هذه االنتفاضة إلى حرب أهليّة، هنا 
المتّحدة  والواليات  إيران  من  كّل  اتّخذت  أيضاً 
األمريكيّة مكانهما في جبهتين مختلفتين، ساندت 
أّما  الّسعوديّة،  بقيادة  العربّي  التّحالف  واشنطن 
الّذين  الّشيعة  الحوثيّين  إلى جانب  فوقفت  إيران 
بما  الكبرى  المدن  من  كبير  قسم  على  سيطروا 
طرف  أّي  يستطع  لم  صنعاء،  العاصمة  فيها 
ضحيّتها  راح  الّتي  الحرب  في  تقّدم  أّي  تحقيق 
عشرات اآلالف من القتلى باإلضافة إلى ماليين 
المهّجرين. عام 2018 أعلن الّرئيس األمريكّي 
 2018 عام  أيار  من  الثامن  في  ترامب  دونالد 
عقده  الّذي  النّووّي  االتّفاق  من  بالده  انسحاب 
الّرئيس األمريكّي الّسابق باراك أوباما مع إيران 
عام 2015، بعدها فرض ترامب عقوبات قاسية 

على إيران بما فيها قطاع الطّاقة.
األمريكّي  الّرئيس  إدارة  أعلنت   2019 عام 
دونالد ترامب في نيسان إدراج الحرس الثّورّي 
أدرج  وبعدها  اإلرهاب،  قائمة  على  اإليرانّي 
القيادة  اإليرانّي  القومّي  لألمن  األعلى  المجلس 
المركزية للواليات المتّحدة على قائمة اإلرهاب، 
األميركيّة  المتّحدة  الواليات  قتلت   2020 عام 
للحرس  التّابع  القدس  فيلق  قائد  بالّصواريخ 
رئيس  ونائب  سليماني  قاسم  اإليرانّي  الثّورّي 
في  المهندس  مهدي  أبو  الّشعبّي  الحشد  هيئة 

العاصمة العراقيّة بغداد.
ومنذ عام 1979 بنت إيران إدارتها على معاداة 
مع  خالف  فأي  األمريكيّة،  المتّحدة  الواليات 
أدنى  دون  الماللي  لنظام  مفيد  حقيقةً  واشنطن 
الّسياسة مع  يمارس  الّذي  اإليرانّي  النّظام  شّك، 
بالوكالة  روسيا بطريقة موازية يمارس الحرب 
فلسطين  وحتّى  الخليج  سوريا،  اليمن،  من  بدًء 
ضّد  النّقاط  من  الكثير  في  وأفغانستان  والعراق 
الخالفات  بسبب  األمريكيّة.  المتّحدة  الواليات 
اإليرانيّة األمريكيّة تنتصر الّدول واألثرياء بينما 
تضيع الّشعوب وتُباد، وبسبب هذه الخالفات تبيع 
الواليات المتّحدة األمريكية األسلحة لدول الخليج 
بعد  ولكن  الصفقات.  معها  وتعقد  بالنّفط  الغنيّة 
بغداد وصلت  في  الّتي حصلت  االغتيال  عملية 
قد  مستوياتها،  أعلى  إلى  البلديِن  بيَن  األزمة 
في  األولى  المرتبة  يحتّل  الّذي  العراق  يتحّول 
األمريكيّة  المتّحدة  الواليات  بين  الحرب  مجال 
وإيران، إلى ساحة حرٍب ساخنة، سيكون تأثيرها 
على العراق بشكل خاص وعلى المنطقة برمتها 
تؤثر على مستقبلها، وبخاصة  قد  األهمية،  بالغ 
أن طبول الحرب قد بدأت اآلن، واأليام القادمة 
المنطقة  هذه  مصير  إليه  سيؤول  ما  ستكشف 

المشتعلة.  
وكالة/ هاوار

 العالقات األمريكية اإليرانية... صداقة 
قديمة وعداء متجدد

بداية الشقاق بني

 اإليرانيني واألمريكيني

فيما يترقّب العالم الخطوات التّالية لكّل طرف، 
إذا ما كانت ستؤّدي إلى نشوب حرب في الّشرق 
األوسط أّم ال، بداية الّشقاق بيَن الّدولتين بدأ في 
عام 1979، عندما تسلّم الخميني سّدة الحكم في 
الّسفارة  في  األميركيّين  الّرهائن  وأزمة  إيران، 
 444 استمّرت  والّتي  طهران  في  األمريكيّة 
يوماً، ومنذ ذلك التاريخ سعت الواليات المتّحدة 
األوسط.  الّشرق  في  إيران  نفوذ  من  الحّد  إلى 
األوسط  الّشرق  منطقة  تشهد  أن  المتوقّع  من 
تطورات جديدة، ومن المفيد هنا التّذكير بطبيعة 
تاريخ  يعوُد  الّدولتين،  بين  التّاريخية  العالقات 
العالقة بين إيران والواليات المتّحدة األمريكيّة 
روسيا  كانت  حيُث  عشر،  التّاسع  القرن  إلى 
وإنكلترا العدوين الّرئيسيّين إليران. الفرس الّذين 
شاسعة،  مساحات  على  التّاريخ  عبر  سيطروا 
عاشوا أكثر المراحل ضعفاً وتراجعاً بعد انهيار 
جّراء   1769 عام  الّصفويّة  اإلمبراطوريّة 
الّسلطة،  على  الّداخليّة  والخالفات  الّصراعات 
في هذه المرحلة خسرت إيران مساحات شاسعة 
خالل  القيصرية  لروسيا  سيطرتها  مناطق  من 
 ،1828-1826 و   1813-1804 عام  حربي 
أجل  من  إيران  مع روسيا ضّد  إنكلترا  تحالفت 
إزاحتها عن طريقها الستعمار الهند، فبعد حرب 
شبه  إيران  أصبحت   1857-1856 أعوام 
مستعمرة إنكليزية، وتّم تأسيس نظام االستعمار 
االقتصادّي، وسيطرت إنكلترا على التّجارة في 

إيران بدًء من تجارة التبغ وصوالً إلى النّفط.
برزت  إيران،  تحاصر  إنكلترا  كانت  عندما 
حديثة،  كقّوة  األمريكيّة  المتّحدة  الواليات 
وإنكلترا،  روسيا  اللّدوَدين  عدّويها  ولمواجهة 
فتحت إيران جميع أبوابها مع الواليات المتّحدة 
األمريكيّة، حيُث عملت أمريكا على بناء مئات 
إيران،  في  طّب  وكلّية  مشفى  وأّول  المدارس، 
على  األمريكيّة  اإليرانيّة  العالقات  وتوطدت 
كبير.  بشكل  والّسياسّي  االقتصادّي  الّصعيَدين 
أموال  تسليم  تّم  وخالل عامي 1911و 1922 
الّدولة إلى أمريكا بصفتها »الطّبيب األخير الّذي 
الحربين  وخالل  الموت،  من  المريض  سينقذ 
الحلف  أمريكا  كانت  والثّانية  األولى  العالميّتين 
الوطيدة  العالقات  وبسبب  إليران،  الّرئيس 
وسوريا  مصر  من  وكّل  الّسوفيتّي  االتّحاد  بين 
وليبيا، فإّن إيران كانت الحليف الّرئيس للواليات 

المتّحدة األميركيّة في الّشرق األوسط.

إسقاط مصدق وتعيني الشاه بهلوي

قامت  البريطانيّة،  المخابرات  مع  بالتّعاون 
نظام  بإسقاط  األميركيّة  المركزيّة  المخابرات 
مصدق،  محّمد  اإليراني  الوزراء  رئيس  حكم 
وكان مصدق قد تولّى رئاسة الحكومة بموجب 

غارة  األميركيّ  الجوّ  سالح  تنفيذ  إثر  الجاري،  الشّهر  من  الّثاني  في  ظهرت  حيث  باإلرهاب،  األخرى  منها  واحدة  كّل  تتهمّ  حيث  وإيران،  األمريكيّة  المتّحدة  الواليات  من  كّل  بينَ  جديدٌة  أزمٌة  برزت 
استهدفت موكب قائد فيلق القدس اإليرانيّ قاسم سليمان، ونائب رئيس هيئة الحشد الشّعبيّ العراقيّ أبو مهدي المهندس، ما أدّى إلى مقتلهما، وذلك على طريق مطار بغداد الدّوليّ، والواليات 
المتّحدة األمريكيّة صرّحت بأنّها ال تسعى إلى حرب مع إيران، وقالت: »لقد تصرّفنا من أجل منع نشوب الحرب، وليس من أجل إعالن الحرب، والقيادة في إيران هددت بأنها سترد على الهجوم وستنتقم 

من الواليات المتحدة.

خارطة الطريق الروسية ال تُقدم الحل

برس  آدار  أجرته  الذي  اللقاء  في  ذلك  جاء 
مع عضو المؤتمر الوطني الكردستاني أكرم 
حسو. وحول تقديم روسيا »خريطة طريق« 
دمشق  بين  للتفاوض  نقاط  عشر  من  مؤلفة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا تحدث  واإلدارة 
من  العديد  الخريطة  »تضمنت  فقال:  حسو 
اللجنة  عمل  في  الُكردية  كالمشاركة  النقاط 
الطرفين  بين  حوار  وإقامة  الدستورية، 
وتشكيل لجان اقتصادية وإيجاد حلول لمسألة 
التعليم وغيرها. خارطة الطريق الُمقدمة من 
الذاتية في شمال وشرق  قبل الروس لإلدارة 
من  قدمته  لما  حقيقاً  مرادفاً  تشكل  ال  سوريا 
لوزير  المسلم  مشروعها  مسودة  خالل 
خارجية أمريكا جون كيري في وائل 2016، 
وقبل البدء في جنيف بنسخته الثالثة، بل يمكن 
اعتبارها خطوة استباقية روسية تسهل عملية 
القضم السياسي قبل نفاذ الوقت الذي يصارع 
الروسية  للدعوة  والمشابه  ألجله،  الروس 
ألحزاب الحركة الكردية للقاء بهم في حميميم 
انطالقة  وقبل   2016 األول  كانون  نهاية 
آستانا، والتي كانت رسالة موجهة لتركيا أكثر 

من أن تكون للتقرب من الُكرد«.

اليوم  »روسيا  بالقول:  حديثه  حسو  وأردف 
الجمع  تستطيع  ال  متعددة  معضالت  أمام 
الوقت  في  منها  االستفادة  أو  بينها  فيما 
بالملف  الروسي  الخبث  وجد  ولهذا؛  نفسه. 
المحلية  المتناقضات  لترجمة  الكردي فرصة 
أوراقها  انكشاف  قبل  لصالحها  واإلقليمية 
على  باالعتماد  الوهمية  انتصاراتها  وتبخر 
أهم  ومن  األرض(،  على  الشيعية  )الفصائل 
السوري  الملف  في  الروسية  القوة  عوامل 
تكمن في السيطرة على األرض، التي وفرتها 
الشيعي  الحشد  فصائل  السوري  وللنظام  لها 

األرض،  على  المقاتلة  اللبناني  هللا  وحزب 
والتي كانت تدار مباشرة من قبل قاسم سليماني 
الذي ترك بمقتله السيطرة الكاملة في الساحة 
السورية للروس. ولكن في الوقت نفسه وفي 
تلك  وستعيشه  تعيشه  الذي  االرتباك  ظل 
الفصائل الشيعية نتيجة مقتل قائدها اإليراني 
والحصار العالمي عليها اآلن، يطرح السؤال 
نفسه، هل سيستطيع الروس والنظام السوري 
التقدم ميدانياً في معارك خفض التوتر الرابعة 
أي في إدلب، أو من الثبات والبقاء في الحدود 

العراقية السورية«. 

إعادة املنطقة إىل املربع األول

الطريق(  )خارطة  طرح  توقيت  وحول 
جديد  من  األوراق  خلط  على  وتأثيرها 
قال  سوريا،  في  الكردية  الورقة  وبخاصة 
حسو: »أعتقد أن أمام الروس أقل من تسعين 
لصواريخ  اإللكتروني  الدماغ  لتشغيل  يوماً 
ولكن؛  القادم.  نيسان  ببداية  أي   400 إس 
األتراك  مع  مصالحهم  وتضارب  اختالف 
المتوسط من شأنه  الليبي وشرقي  الملف  في 
الصفقة،  تلك  إتمام  مجريات  على  يؤثر  أن 
روسيا  تراها  متاهات  في  دخولها  وبالتالي 
بإعادة ملف  تجد  ولهذا  في غنى عنها،  بأنها 
الورقة الُكردية واإلدارة الذاتية وسيلة ضغط 
بضرورة  األخيرة  وإجبار  تركيا  على  قوية 

السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  أكد 
إن  محمد  طالل  الكردستاني  الديمقراطي 
الوطني  كالمجلس  الكردية  األحزاب  بعض 
لديها  المعارضة  ضمن  الموجود  الكردي 
حساباتها ومصالحها، ولهذا ال تخطو خطوات 
جادة فيما يخص الوحدة الوطنية وال يعيرون 
وحدة  مبادرات  حول  والجدية  االهتمام 
القوى  إلى أن جميع  الكردي، وأشار  الصف 
المتصارعة في سوريا لم تتمكن من إيجاد حل 
لألزمة السورية عبر االجتماعات التي ُعقدت 
في آستانا وجنيف وغيرها، أو إيجاد أي حل 
ممثلي  إقصاء  نتيجة  السوري؛  الشعب  يخدم 

شمال وشرق سوريا من تلك االجتماعات.

الوحدة رضورة يف ظل 

التوازنات الجديدة

لقاًء  لألنباء  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  حول 
معه والذي تحدث قائالً: »في هذه األوقات من 
الضروري أن توّحد القوى واألحزاب الكردية 
التي  والتوازنات  التوافقات  وسط  صفوفها، 
تتم على حساب الشعب السوري والكرد جزء 
واألحزاب  القوى  على  ولهذا  منها،  رئيسي 
مشتركة  قرارات  وتتخذ  تجتمع،  أن  الكردية 
من أجل تقوية الصف الكردي، وبخاصة في 
هذه المرحلة التي تتطلب توحيد الموقف مهما 

كانت الصعوبات«.
ونّوه محمد بضرورة جلوس القوى واألحزاب 
شروط  دون  الحوار  طاولة  على  الكردية 
الكردي  الشعب  مصلحة  واتخاذ  مسبقة، 

الكردية  الحركة  تشتت  »إن  وقال:  كأولوية 
وأخرى  لتركيا،  ترتهن  التي  المعارضة  بين 
في سوريا، تؤدي لحدوث شرخ، يؤثر على 
التي  والمبادرة  العليا،  الكردية  المصلحة 
أطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
الكردي، عقب  الصف  لتوحيد  عبدي  مظلوم 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  الهجوم 
سوريا، والخطوة التي خطتها اإلدارة الذاتية 
السماح  وهي  أال  سوريا،  وشرق  شمال  في 
بمزاولة  الكردي  الوطني  المجلس  ألحزاب 
إلى  الحاجة  ودون  شروط،  دون  نشاطاتها 

الموافقات القانونية، وكذلك إسقاط جميع التّهم 
الموجهة إلى قيادات المجلس الوطني، كانت 

خطوة مباركة وهامة في التقارب الكردي.«
عّدة  إطالق  من  الرغم  »وعلى  وتابع: 
مبادرات، من أجل وحدة الصف الكردي، إال 
جادة  خطوات  تخطو  لم  األحزاب  بعض  أن 
بعد، وتخلق األعذار والحجج التي لم تعد تقنع 
أحداً، وفي هذا الصدد األحزاب الكردية التي 
تتواجد ضمن المعارضة السورية )االئتالف( 
جادة،  خطوات  على  اإلقدام  من  تتخوف 
بصدد وحدة الصف الكردي، وهذه األحزاب 

الوطني  كالمجلس  المعارضة  الكردية ضمن 
الكردي لديها حساباتها، ففي حال التقرب من 
اإلدارة الذاتية، والموافقة على توحيد الصف 
تلك  مع  عالقاتها  تقطع  أن  عليها  الكردي، 
التفاوض والدستور، لذلك  المعارضة ولجان 

ال تخطو خطوات جدية في هذا االتجاه«.

عىل الحركة الكردية توحيد 

الصفوف واملطالب

أُطلقت  التي  المبادرات  »وبعد  وأضاف: 
اإلدارة  وبيان  الكردي،  الصف  وحدة  بصدد 
الذاتية بصدد مزاولة أحزاب المجلس الوطني 
التهم  جميع  وإسقاط  نشاطاتها،  الكردي 
الموجهة إلى قيادات المجلس، أصدر المجلس 
الوطني الكردي بياناً أوضح فيه أن سبب عدم 
معتقلين  وجود  هو  جادة،  خطوات  خطوهم 
سياسيين لدى اإلدارة الذاتية، ويبدو أن مسألة 
وليس  حجة  هي  المكاتب  وفتح  المعتقلين، 
سبباً رئيسياً للمضي في تحقيق وحدة الصف 
الكردي، وعلى اإلدارة الذاتية أن توضح ذلك 
في بيان؛ هل لديهم معتقلين سياسيين أم ال؟«.
وبيّن طالل محمد بأن وحدة الصف الكردي، 
الشعب  عموم  على  إيجابية  نتائج  له  سيكون 
الكردي، وأضاف: »وسيكون الشعب الكردي 
وعلى  والمحتلين،  العدو  وجه  في  قوة  أكثر 
معاً  نستطيع  كي  التركي،  االحتالل  رأسهم 
النظام  مع  الحوار  بد  وال  بحقوقنا،  المطالبة 
لحماية  األخرى،  السورية  األطراف  وجميع 
مكتسباتنا التي تحققت بفضل تضحيات أكثر 

من 11 آلف شهيد و22 ألف جريح«. 
السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  واختتم 
الديمقراطي طالل محمد حديثه بالوقول: »من 
الضرورة قراءة الواقع، والمعادلة السياسية، 
بشكل صحيح،  في سوريا  الطريق  وخارطة 
حتى اآلن لم يعترف النظام السوري بحقوق 
والنقاشات  المحادثات  في  ويماطل  شعبنا، 
من  يتطلب  لذلك  الذاتية،  اإلدارة  مع  الجادة 
المرتبطة  القوى  وجميع  الكردية،  الحركة 
بها، توحيد صفوفهم ومطالبهم، للحفاظ على 

المكتسبات وتطوير اإلدارة الذاتية«.

أكرم حسو: »على اإلدارة الذاتية الثبات على 
موقفها الرافض للحلول الجزئية«

طالل محمد: »على الُكرد توحيد موقفهم 
مهما كانت الصعوبات«

الذاتية؛ وسيلة  الُكردية واإلدارة  الورقة  الكردستاني أكرم حسو: »إن روسيا تجد في  الوطني  المؤتمر  قال عضو 
التي  الطريق  خريطة  أن  وبين  بعضهما«،  عن  والليبي  السوري  الملف  فصل  على  إلجبارها  تركيا؛  على  قوية  ضغط 
قدمتها روسيا لإلدارة الذاتية، ال تشكل مرادفًا حقيقيًا لما قدمته من خالل مسوّدة مشروعها الذي قدمته لوزير 

الخارجية األمريكي جون كيري أوائل عام 2016.

بعضهما  عن  والليبي  السوري  الملف  فصل 
البعض«.

حققت  قد  تكون  روسيا  »وبالتالي  وتابع: 
الليبي  بالملف  التواجد الروسي  مبتغاها؛ ألن 
تفاوضية  إقليمية  بوابة كسب ورقة  من  يأتي 
ألجل ملفات أخرى أهم بالنسبة لها، وبالعودة 
التي  النقاط  أهم  أن  نجد  العشر؛  النقاط  إلى 
نقاشاتهم مع اإلدارة  الروس في  يعتمد عليها 
الذاتية تكمن بمشاركة الكرد في عمل اللجنة 
التي وأدت منذ والدتها،  الدستورية السورية 
وتمثيل الحركة الكردية في الحكومة السورية 
تكليفاً  أم  دستورياً  ذلك  سيتم  وكيف  المقبلة، 
من قبل النظام، ومحاولتها الخبيثة بالسيطرة 
على معبر سيمالكا المتنفس الوحيد لروج آفا 
وللتذكير  العالم.  على  سوريا  شرق  وشمال 
والنظام  بالروس  وصل   14 آستانا  في  فقط 
السوري واإليرانيين وباالشتراك مع األتراك 
على اعتبار هيكلية اإلدارة الذاتية غير قانونية 
يمكن  وهذا  سوريا،  في  نهائياً  مقبولة  وغير 
اعتباره إقرار ضمني منهم بشرعنة هجمات 
سبي  وكري  عفرين  على  التركية  الدولة 
دالئل  تعتبر  وتصريحاتهم  كانيه،  وسري 
يرفضون  أنهم  عقولهم،  في  يكمن  ما  على 
بما  األرض  واقع جديد على  محاوالت خلق 

يشمل مبادرات حكم ذاتي غير قانونية«.
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  عضو  واختتم 
أكرم حسو لقاءه بالقول: »الحزب الحاكم في 
روسيا بعد أن خسر نصف المقاعد االنتخابية 
أيلول  بشهر  روسيا  في  والمناطقية  المحلية 
الماضي 2019؛ يواجه اآلن مشاكل عالمية 
وإقليمية تفوق قدراته االقتصادية والعسكرية، 
ولهذا الثبات والصبر والحكمة في أي نقاشات 

من شأنها إرباك وخلط األوراق من جديد«.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

من   %19.3 نسبة  ويشكلون  المتحدة،  األمم 
هاتاي،  سكان  من  و%21.2  سانليورفا،  سكان 
من  و%10.4  عنتاب،  غازي  في  و%16.1 
مرسين. ويشّكلون نسبة 84.3 من سكان والية 
كيليس الحدوديّة الصغيرة، برقم 114 ألفاً، من 
حسب  ألفاً،   136 الوالية  سكان  عدد  إجمالي 

إحصاءات إدارة الهجرة التركيّة.
ال يتصف التوزع الجغرافّي للسوريّين بالتوازن 
ويخضع لعوامَل عدٍة، منها االصطفاف السياسّي 
واالنتماء  جماعّي(  أو  )فردّي  اللجوِء  وطبيعة 
على  اللجوء  جاء  وقد  الزمنّي،  وترتيبه  العرقّي 

3 مراحل رئيسيّة.
وحتى  لألزمة  األولى  األشهر  مع  األولى  بدأِت 
فرِديّة  معظمها  وكانت   2013 عام  منتصف 
ناشطين  على  واقتصرت  سياسيّة  ألسباٍب 
والمؤّسسات  الجيش  عن  والمنشقّين  وإعالميّين 
المعارضة  نواة  تشكلت  هؤالء  ومن  األمنيّة، 
عنتاب  غازي  مدينتي  بين  وترّكزت  السوريّة 

وإسطنبول حيث النشاط السياسّي واإلعالمّي.
 أما المرحلة الثانية فاستمرت حتى نهاية 2014 
وبدأ النزيف االقتصادّي بتوقف اإلنتاج الصناعّي 
مع تصاعِد وتيرِة العمِل العسكرّي. وأخذ اللجوُء 
المحافظات  من  جماعيّاً  شكالً  المرحلِة  هذه  في 
التركيّة  المدِن  إلى  الحدود  من  القريبة  السوريّة 
العرقّي،  االنتماِء  بمراعاِة  والمقابلِة  القريبة 

ولعب عامُل اللغِة دوراً مهماً في التوزع، فأبناُء 
أورفا،  شانلي  إلى  توّجهوا  الشرقيِّة  المحافظاِت 
وأبناء ريف حلب إلى غازي عنتاب، فيما توّجه 
مدن  إلى  وحماه  الالذقية  وريف  إدلب  أبناء 

مرسين وهاتاي وكلس. 
الثالثة مع نهاية 2014 واتضحت  المرحلة  تبدأ 
األزمة  تّجذر  بعد  االقتصاديِّة،  الهجرِة  مالمَح 
اتخاذ  مرحلة  وكانت  قريٍب،  حلٍّ  من  واليأس 
البقاء  أو  أوروبا  إلى  الهجرِة  بين  ما  االختياِر 
في تركيا، ووفقاً لإلمكانات الماديّة كان الشباُب 
فيما  الكبرى،  بالمدن  العمل  فرِص  يبحثون عن 
مشاريعهم  أسسوا  األموال  رؤوس  أصحاب 

الخاصة.  

رأُس املاِل جباٌن

آمنةً،  بيئة  تحتاج  االستثمارات  أّن  الطبيعّي  من 
كبيرةً  حساسيّةً  والتجار  األعمال  رجال  ويبدي 
تجاه متغيراِت الوضع األمنّي، والمتعارف عليه 
أصحاب  يبادر  ولذلك  جبان،  المال  رأس  أّن 
أموالهم  تهريِب  إلى  االقتصاديّة  المشاريع 
بتعرِض  خارجيّة  حسابات  إلى  وتحويلها 
سوريا  في  حدث  وهو  للخطر،  األمنّي  الوضع 
نقِل  المتيسر  مع استحكام األزمة، وإذا كان من 
ذلك  تطبيق  المتعذر  من  فإنّه  وتحويلها  األموال 
على البنى التحتيّة والمنشآت، فتعرضت عشراُت 
آالِف المصانع والورش في حلب للتخريِب وتّم 

تفكيكها وتهريبها إلى تركيا.
تحرُص أنقرة على اتباع سياسة جذب االستثمار 
الصغيرة  المشاريع  إنشاء  بتسهيل  األجنبّي، 
لهم  والسماح  للسوريين،  الصغر  والمتناهية 
دون  والخدمية  التجاريّة  أنشطتهم  بمزاولة 
سنوات  ثالث  مهلٍة  ضمن  قانونيّاً،  ترخيصها 
اإلجراءات  هذه  وأّدت   .2013 عام  من  ابتداًء 
إلى تخفيض نسب البطالة بين السوريين وارتفاع 

في  المحليّة  االستهالكيّة  السلع  على  الطلب 
 2016 عام  القانونيّة  المهلة  وبانتهاِء  تركيا، 
بمطالبة  التركيّة  بالمدن  المحليّة  السلطات  بدأِت 
أنشطتهم  ترخيِص  بضرورِة  السوريّة  األعمال 

وتسجيلها لدى السلطات المحليّة المختصة.
يُقّدر حجم رأس المال السورّي الذي دخل تركيا 
المال  رأس  حجم  يُقدَّر   2014 عام  نهاية  مع 
السوري الذي دخل تركيا بحوالي 10 مليارات 
عن  االقتصاديين  منصة  تقرير  ووفق  دوالر. 
 2017 تركيا  في  للسوريين  االقتصادية  اآلثار 

بلغت نسبة مساهمة السوريين باالقتصاد التركّي 
التي  الشركاِت  عدُد  وبلَغ  دوالر،  مليون   90
السوريّون 1122 شركةً، أي 26% من  أسَّسها 
ذلك  في  تركيا  في  األجنبيّة  الشركات  إجمالّي 
العام. وتشّكَل مجتمُع األعماِل السورّي في مدن 
غازي عنتاب وإسطنبول وبورصة، وأكبرها في 

مرسين.
 84 االستثمارات  قيمة  كانت   2015 عام  وفي 
مليون دوالر، وتأسيس )1750( شركة متنوعة، 
وأبدت الحكومة التركيّة تغييراً في تعاملها ضمن 
إطار سياسة دمج بعيدة المدى ومحاولِة استيعاِب 
وبخاصة  الشهاداِت  وحملِة  الكفاءاِت  أصحاِب 
األطباء والمهندسين عبر منحهم الجنسيّة التركيّة.
تمَّ  التي  الشركات  حجم  بلغ   2016 عام  في 
تأسيسها بشراكة السوريين 1800 شركة وقيمة 
مساهمة في االقتصاد التركي ب80 مليون دوالر 
إذن  ببطاقة  المرخص  بالعمل  للسوريين  وُسمح 
العمل وقد بلغ عدد من سمح لهم 7053 شخص، 
)12.4% من إجمالي العمالة األجنبيّة(. وأعلنت 

للسوريين من  الجنسيِة  بمنح  نيتها  الحكومة عن 
حملة أذونات العمِل النظاميّة التي يحصل عليها 

مؤسسو الشركات الخاصة تلقائيّاً
عن   2016/11/18 في  بوست  نون  موقع  نقل 
االستثماراِت  أّن  التركية  الغرف  اتحاد  بيانات 
السوريّة في تركيا حصلت على الحصة األكبر 
يقرب  ما  بتأسيس  األجنبيّة  االستثمارات  من 
بما  التركيّة  السوَق  ورفدِت  شركة،  من 4450 
بدء  منذ  تركية  ليرة  مليون   700 من  يقارب 
السوريين  المستثمرين  وأّن  السوريّة.  األزمة 
يشّكلون 25% من المستثمرين األجانب في تركيا
الحارة  السوريّة  والمطاعم  المحال  عدد  ازداد 
ب«دمشق  فُسّميت  الفاتح  لمسجد  المقابلة 
من  مشهورة  مناطق  في  كما  الصغيرة«، 
إسطنبول )جادِة وطن ويوسف باشا وأكسراي(، 
الذين  األتراك  التجار  مع  كبيرة  منافسة  وتظهر 
خسروا الزبون العربّي. ووّجهت بلدية الفاتح في 
والمطاعم  المحال  ألصحاب  إنذاراٍت  اسطنبول 
فقط  الفاتح  منطقة  ضمن  المتواجدة  السوريّة 
إلى  العربيّة  اللغة  من  محالهم  أسماء  لتبديل 
التركية خالل مدة أقصاها شهرين ضمن شروٍط 
باللغة  الموجودة  أُبقي على الالفتات  بينما  معينٍة 

اإلنكليزيّة والفرنسيّة كما هي.

عرشات آالف فرص العمل

في  التركية،  حرييت  صحيفة  نشرت 
التجارية  الشركات  عن  تقريراً   2017/10/6
في  وجاء  أعدادها.  تضاعفت  التي  السوريّة، 
المستوى  ارتفاع  ياُلحظ  أنّه  الصحيفة،  التقرير 
من  االستثمارات  أصحاب  لدى  التعليمّي، 
السوريين، وتُقدر نسبة الجامعيين منهم ب %67، 
الصناعيون  المستثمرون  يلجأ  الذي  الوقت  وفي 
إسطنبول  مدينة  تبدو  عنتاب،  غازي  مدينة  إلى 

األنسب الستثمارات الفنادق والمطاعم
 2017/10/4 في  الجديد  العربي  موقع  ذكر 
نسبةَ  أّن  التركيّة  نقالً عن صحيفة »يني شفق« 
في  األجنبيّة  باالستثمارات  السوريين  مساهمِة 
عدد  وأّن   ،%14 نحو  بلغت  التركيّة،  السوق 
حتى   2011 عام  منذ  أسسوها،  التي  الشركات 
شركة.   6322 بلغ  العام،  األول  النصف  نهاية 
وذكرت   .2017 عام  خالل  شركة   695 منها 
الصحيفة أن األمر ال يخلو من مشاكل وتعقيدات 
إداريّة يمّر بها المستثمرون السوريون في تركيا.
احتلت رؤوس األموال والشركات السوريّة التي 

المرتبة   2018 عام  خالل  تركيا  في  تأسست 
األولى بين المستثمرين األجانب بنسبة %22.3 
لبيان  وفقاً  األجنبيّة  االستثمارات  إجمالي  من 
رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية )آفاد(، 
رجال  وأّسس  التركيّة.  الوزراء  لرئاسة  التابعة 
األعمال السوريون 1429 شركة. وإذ ال توجد 
أرقام دقيقة لحجم االستثمارات السوريّة بتركيا، 
فإّن وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديون تبلغ عشرة 

مليارات دوالر، أو ما يزيد. 
لم يخِف المسؤولون األتراك رغبتهم باالستفادة 
يهاجر  وبأال  وطاقاتهم،  السوريين  قدرات  من 
أصحاب الكفاءات إلى الدول األوروبيّة، وأّكدوا 
األوروبي،  االتحاد  رسميّاً  أبلغت  حكومتهم  أّن 
الالجئين  بنقل  السماح  بعدم  رسمي،  بشكل 
السوريين، من ذوي الخبرات والكفاءات العلميّة، 
مع  تركيا  أبرمته  الذي  الالجئين  اتفاق  ضمن 

االتحاد األوروبّي عام 2016.
السياسات  أبحاث  مركز  أصدره  تقرير  بحسب 
االقتصادية التركية في نهاية العام 2018؛ فإنَّ 
أكثر من 10 آالف شركة في  أنشأوا  السوريين 
عام  تركيا  إلى  قدومهم  منذ  القطاعات  مختلف 
 7 نحو  يوميّاً(،  شركات   4 بمعدل  )أي   2011
آالف شركة منها مرّخصة ومسجلة رسميّاً لدى 
غير  البقيةَ  أنَّ  يتوقع  بينما  التركيّة،  السلطات 
مرّخصة بشكٍل كامل وال توثيق رسمّي لها، أو 

ما زالت في طور التسجيل وتقنين األوضاع.
قائمة  يتصّدرون  السوريين  جعلِت  األرقام  هذه 
شركات  يؤسسون  الذين  األجانب  المستثمرين 
جديدة في تركيا سنويّاً، لدرجِة أنّه تم تقدير افتتاح 
أكثر من 700 شركة سوريّة جديدة خالل ستة 
وبحسب   .2018 عام  من  فقط  األولى  األشهر 
السوريّة  الشركات  أكثر  تركزت  نفسه،  التقرير 
األول  المركز  احتلت  التي  إسطنبول  مدينة  في 
الستثمارات السوريين، تلتها مدينة غازي عنتاب 
احتضاناً  التركيّة  المدن  أكثر  من  تعتبر  التي 
لالستثمارات والصناعات السوريّة بسبب قربها 

من الحدود بين تركيا وسوريا.
الضوء  التركية  سلّطت صحيفة »ديلي صباح« 
بشكل أكبر على مستويات االستثمارات السوريّة 
واستندت   ،2018 عام  نهاية  حتى  تركيا  في 
لإلنشاء  األوروبّي  »البنك  أجراه  استطالع  إلى 
األبحاث  و«مؤسسة   )EBRD( واإلسكان« 
 TEPAV(( التركية«  واالقتصاديّة  السياسيّة 
رجال  من   %60 فإّن  االستطالع،  وبحسب 
في  شركاتهم  أسسوا  الذين  السوريين  األعمال 
حققت  مشروعاتهم  إّن  قالوا  التركّي  السوق 
نجاحات كبيرةً. وتّم تقدير متوسط عدد الموظفين 
بكلِّ شركٍة برأس مال سورّي )والتي يُقدُر عددها 
بنحو 10 آالف شركة( بمتوسط سبعة موظفين 
يعني  ما  األتراك،  أو  السوريين  من  لكّل شركة 
والمساهمة  العمل  فرص  آالف  عشرات  توفير 

بحلِّ مشكلة البطالة.
ذكر موقع »عين على تركيا« في 2019/4/9 
تصريحاً لزياد شمعون نائب رئيس رجال ورواد 
ألناضول  لوكالِة  »سياد«  السوريين  األعمال 
حيث أشار إلى أّن الجمعية تأسست مع 200 من 
عنتاب،  غازي  بوالية  السوريين  األعمال  رواد 

وأنَّ حجَم االستثماِر بلغ نحو 1.5 مليار دوالر
في 2019/7/9 ذكر موقع العربيّة اهتمام وسائل 
ومجاالت  السوريين  بالمستثمرين  تركيّة  إعالم 
عملهم في تركيا. ونقلت عن صحٍف تركيّة، أّن 
بلغ 15159  تركيا  في  السوريّة  الشركاِت  عدد 
تتصّدُر  وأنَّها   2019 شباط  شهر  حتى  شركة، 
بتركيا خالل  المؤسسة  األجنبية  الشركاِت  قائمة 
الجملِة  تجارتي  قطاع  وكان  األخيرة،  السنواِت 
السوريين،  للمستثمرين  جذباً  األكثر  والتجزئِة 
بنسبة  ثانياً  العقاراِت  قطاع  وجاء   ،%49 بنسبة 
بـ  التصنيع  مجاُل  ثم   ،%8 بـ  البناُء  يليه   ،%12

.%6
السوريّة  المساهمة  لحجم  عام  استعراٍض  في 
باالقتصاد التركّي يتضُح حجُم االستثماِر التركّي 
ويفنّد  المستوياِت  كلِّ  على  السوريّة  لألزمة 
ادعاءاِت أنقرة حول العبء االقتصادّي لالجئين 
المساهمةُ  جاءِت  العكس  على  بل  السوريين، 
السوريّةُ إيجابيّة في االقتصاِد التركّي وضبطت 
تخفيِض  معادلةَ  وحققت  التركيّة  العمالة  أجور 

كلفِة اإلنتاِج عبر المنافسة.

كافة  وتسهيل  المستجدات  آخر  على  والوقوف 
دون  الفعاليات  إلقامة  الالزمة؛  اإلجراءات 
العروض  أن  اإلشارة  من  والبد  تذكر.  عقبات 
مختلفة وحافلة بالتنوع والتميز، وهذا ما يضفي 
لكونه  واالتساع  الشمولية  المهرجان صفة  على 
سوف يستقبل مشاركات من خارج مدينة منبج، 
والرقة،  والطبقة  كوباني  مناطق  من  وتحديداً 
وهناك بالطبع لجنة للتنسيق والتواصل واستقبال 
بالتسجيل  بدورها  تقوم  التي  المشاركات  هذه 
مركز  باسم  المشاركة  طلبات  وإعداد  والحجز، 

الثقافة والفن بمنبج«.
 

الثقافة واللغة رشطان مليالد الذات:

بمدينة  والفن  الثقافة  لمركز  المشتركة  الرئيسة 
عن  حديثها  في  إسحاق،  روز  وريفها؛  منبج 
تنظيم وبرنامج الفعاليات، بينت أن هناك حرص 
ما  تقديم  على  »نعمل  قائلة:  التنوع  على  كبير 
ومواهبهن  النساء  بقبول  ويحظى  أجمل،  هو 
وطاقاتهن وإبداعهن، ونركز تحديداً على التنوع 
من جهتين؛ األولى على صعيد التنوع في برنامج 
العروض، والثانية من جهة التنوع في المكونات. 
وهذا ما سأتطرق إليه اآلن، أننا نحاول أن نتوسع 
أكثر في مضامين العروض؛ كإقامة أعمال جديدة 

تشمل  بحيث  الزجاج،  على  والرسم  للفخاريات 
والفتية  الشابة  المرأة  أعمار  جميع  المشاركات 
بارزتين  مشاركتين  هناك  وستكون  والهرمة، 
خاصتين، إحداهما لمرأة تدير الخبز على التنور 
وأخرى تخض اللبن »بالعكة«، في داللة رمزية 
على العودة للتراث والفلكلور الشعبي وأن تكونا 
قديمة،  بخيمة  الطلق  الهواء  بأجواء  حاضرتين 
أخرى،  وامرأة  صوفاً  تنسج  امرأة،  بداخلهما 
تحضر قهوة بالمهباج. الجديد بالمهرجان القادم، 
شعر  من  أدبياً  الهاوية  للمرأة  ذهبية  مشاركة 
النساء  من  لجنة  وستخصص  وخواطر،  وقصة 
وتقييم  والمشاركات  األعمال  باستالم  خاصة 
األعمال، ومن ثم وضع درجات ألفضل األعمال 
المتميزة، إضافة إلى تسليط الضوء على المرأة 
العازفة التي تعزف على اآللة الموسيقية، خاصة 
الوترية منها، بقصد الكشف عن مواهب قد تكون 
والتشجيع  األمل  من  لبصيص  وتحتاج  مدفونة، 

للظهور والنجاح«.

مهرجان املرأة، أبعاد للتحليق يف 
فضاءات التمكني:

روز أضافت: »نعمل على خلق حالة من التشكيل 
كافة  استقطاب  أجل  من  والعروض  بالفقرات 

التثقيفي  الوعي  النساء، وبث  مهارات ومواهب 
الندوات، فمثالً، سنقيم ندوة  عبر إقامة عدد من 
عن الصحة اإلنجابية بحضور عدد من األطباء 
لألطفال  االختصاص  ذوي  من  الطبيبات  أو 
عرض  إلى  إضافة  سواء،  حد  على  المرأة  أو 
سنفزيون بذات المضمون. وستكون هناك فقرات 
أوبرالي،  أو  منفرد  أو  جماعي  بشكل  للغناء 
عروض  هناك  تكون  سوف  ذلك  على  عالوة 
المكونات، وعلى  لكافة  الشعبي  للدبك والرقص 
والحضور  الدعوات  وستكون  المسرح،  خشبة 
محصوراً بالنساء فقط، والبد من التأكيد، إن كل 
هذه المشاركات، ستحظى بتنوع المكونات على 
االستقبال  كروب  يرتدي  كأْن  اإلثني،  اختالفها 
كروب  إلى  إضافة  المكونات،  من  لعدد  أزياء 
المهرجان-  في  تقام  قد  فمثالً،  الضيافة،  توزيع 

وهكذا،  التركماني،  المكون  عند  للحنة-  طقوس 
لإلرث  االنتباه  للفت  ضرورية؛  حالة  وهي 
التنوع  من  منبج  مدينة  به  تزخر  الذي  العريق 

والموزاييك السكاني الجميل«.
الثقافة  لمركز  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
والفن بمدينة منبج وريفها؛ روز إسحاق حديثها 
نحو  قوية  محطة  المهرجان  هذا  »يشكل  قائلة: 
وأحد  العريق،  بإرثها  واعتزازها  المرأة  تمكين 
بهدف حثها على  الهامة؛  التثقيفية  الجوانب  أهم 
التمسك بالعادات والتقاليد، النطالقة المرأة نحو 

تركيا تستثمرُّ نزيَف االقتصاِد السورّي روز إسحاق، المرأة شريك أساسي في 
بناء الحضارة والثقافة

فجٌر يحمل القلق

تواجه الدوُل هّزاٍت اقتصاديّة لدى تلقيها موجات 
ال  السورّي  اللجوِء  ولكن صورةَ  كبيرٍة،  لجوٍء 
تبدو بتلك السوداويّة التي تنشرها بعض وسائل 
تظِهُر  والتي  االجتماعّي  أو  الرسمّي  اإلعالم 
عبئاً  باعتبارهم  السوريين  الالجئين  قضيةَ 
الواقع،  ففي  الدول.  هذه  اقتصادياِت  على  ثقيالً 
السوريين  بمساهمِة  يتعلُق  مشرٌق  جانٌب  هناك 
الدول  تلك  اقتصاديات  بتنمية  والنشطِة  الفّعالِة 
ليكسروا  الحرب.  سنوات  خالل  ملحوظ  بشكل 
الظروف  تدفعه  الذي  لالجئ  النمطيّة  الصورة 
لترك ممتلكاته ورصيد العمر خلف ظهره عابراً 

الحدوَد إلى دولة مجاورة.

بدايُة النزيِف االقتصادّي

حديث حكومة أنقرة عن أعباء اللجوء السورّي 
التوظيف  إطاِر  في  يأتي  السلبيّة  وتداعياته 
شروط  لتحسين  القضية  واستثمار  السياسّي 
تفاوٍض وكسب نقاٍط، إذ أنّه يتجاهل الحقيقة التي 
الكبيِر  باإلسهاِم  األتراك  االقتصاديون  بها  يقّر 
خالل  التركّي  االقتصاد  دورة  في  للسوريين 
السنوات الماضية. وبمقارنِة العبِء االقتصادّي 
االقتصاد  على  السوريّين  لجوء  يشكله  الذي 
الستثماراتهم  االقتصادَي  العائَد  فإّن  التركّي، 
أكبر،  كان  تركيا  في  عملهم  وقوة  وخبراتهم 
العاملة  األيدي  من  كبير  توفير حجم  من خالل 
تأسيس  في  ضخمة  مبالغ  واستثمار  الرخيصة 
والمطاعم  والورشاِت  والمصانع  المنشآت 

وأشكال من أعمال الخدمة التركيّة. 
ولذلك  المفتوحة  الحدود  سياسة  أنقرة  اتبعت 
الحدود  عابري  هم من  الالجئين  من  فإّن %69 
بشكٍل غيِر شرعّي ودوَن أوراق رسميّة ما نسبتُه 
فنسبتُهم  رسمّي  بشكٍل  دخلوا  الَّذين  أّما   ،%69
28%، وما تبقى هم الجرحى والمصابون الّذين 

دخلوا للعالج.
إليها  الركون  يمكُن  دقيقة  أرقاماً  توجُد  ال 
نظراً  تركيا،  في  الالجئين  السوريين  ألعداد 
تسقط  وبالتالي  التركيّة،  المدن  داخل  لتوزعهم 
الوجود  حيث  من  للجوء  النمطيّة  الصور  أولى 
تركيا  أّن  كما  ومخيمات،  معسكرات  داخل 
إلى  السوريين  آالف  مئات  لهجرة  معبراً  كانت 
السامية  المفوضيّة  أوروبا، وبحسب إحصاءاِت 
يقّدر بنحو حوالي  لشؤون الالجئين فإّن عددهم 
مع  متقارٌب  وهو  سورّي،  الجئ  مليون   2.7
بياناِت وزارة الداخلية التركيّة 2.969 مليون، 
يتوزعون 85% منهم داخَل المدِن والبلدات في 
 258 حوالي  يعيش  فيما  تركيا  أنحاء  مختلَف 
تركيّة  مدن   10 في  مخيَّماً   25 على  منهم  ألفاً 
إجمالّي  من  الباقي  ع  يتوزَّ حين  في  حدودية، 
الالجئين، وأكثر من 53% منهم من النساء وممَّن 

تقلُّ أعمارهم عن 18 عاماً.
يُقدر عدُد الالجئين السوريين بنهاية عام 2018 
التركيّة، بحوالي  الهجرة  إدارة  وفَق إحصاءات 
3.623 مليون أي 17% من إجمالي عدد سكان 
تركيا  سكان  عدد  إجمالي  من  و%4.5  سوريا، 
منهم   %96 يقيم  نسمة،  مليون  ب85  المقدر 
المقيمين  فيما عدد  التركيّة،  والبلدات  المدن  في 
الناس  وهم  الجئ   143.068 هو  بالمخيمات 
المخيَّمات  خارج  الالجئون  أّما  فقراً.  األكثر 
بشرائحها  المتوسِّطة  الطبقة  عاٍم  بشكل  فهم 
األمواِل.  رؤوِس  أصحاِب  من  وبعٌض  الثالث، 
وانخرطوا  المخيمات  من  الكثيرون  خرج  وقد 
بالعمل واستأجروا منازل بسبِب نقِص الخَدماِت 

والمساَعدات وانِعداِم المدارس في بعِضها.
بنسٍب  تركيا  في  المقيمون  السوريون  ويتوّزع 
إسطنبول  وتأتي  الواليات،  معظم  على  متفاوتة 
بالمقدمة تجاوز عددهم 557 ألفاً.  وتبلغ نسبتهم 
 %57 نحو  جنوبية  تركية  واليات  ثماني  في 
إحصاءات  حسب  السوريين،  عدد  إجمالي  من 

بمدينة منبج وريفها،  الثقافة والفن  وكانت لجنة 
قرابة  منذ  بمنبج  للمرأة،  مهرجاناً  أطلقت  قد 
العامين وحظي خاللها المهرجان بحضور الفت 
وكبير، إال أن عروضه آنذاك، قد اقتصرت على 
اليدوية،  لألشغال  ومعرض  مسرحي  عرض 
بينما مهرجان المرأة لهذا العام الذي يُعد له حالياً 
والتحضيرات  والتنوع  الغنى  من  بكثير  يحفل 
صحيفتنا  التقت  المزيد،  ولمعرفة  المختلفة. 
الثقافة  لمركز  المشتركة  بالرئيسة  »روناهي«، 
إسحاق،  روز  وريفها،  منبج  مدينة  في  والفن 
لتحدثنا عن تحضيراتهم األولية لهذا المهرجان.
المرأة الريفية، األقحوانة التي تتحرك بصمت:

بداية، وحول القصد من إقامة مهرجان للمرأة، 
تحدثت الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن؛ 
مركز  كوادر  كافة  »يقوم  قائلة:  إسحاق  روز 
ورفع  ومتواصل  دؤوب  بعمل  والفن  الثقافة 
جاهزية تامة؛ إلنجاز كافة التحضيرات الالزمة 
الذي  وريفها  بمنبج  المرأة  مهرجان  النطالق 
يهدف إلى إحياء تراث المرأة ال سيما في الريف، 
المرأة شريك  المدينة، ألن  أرياف  في  وخاصة 
التراث  الحضارة والثقافة. هذا  بناء  أساسي في 
وألق  من جمال صامت  عدة  معاٍن  يحمل  الذي 
بالمدينة.  القاطنة  المرأة  تفتقدها  طويلة  ومعاناة 
ولذا كان االستحقاق األكبر في مطلع هذا العام، 
المرأة  يعبِّر عن تطلعات  الذي  المهرجان  إقامة 
نحو مستقبل مشرق مليء بالعمل واألمل. ومن 
المفترض انطالقة المهرجان في النصف الثاني 
من الشهر القادم، شباط، وسيكون هذا المهرجان 
مختلفاً تماماً عن المهرجان الذي أقيم منذ عامين 
المرأة  مهرجان  بينما  والفن،  الثقافة  مركز  في 
لهذا العام سينظم برعاية مركز الثقافة والفن«. 

أضافت  للمهرجان،  الحالية  التحضيرات  وعن 
لكافة  الجاهزية  درجة  رفعنا  »بالطبع  روز: 
أيام،  بضعة  منذ  اجتماعاً  عقدنا  بحيث  الفرق، 
األعمال  وتقييم  تحضيرية  لجنة  تشكيل  بهدف 

كان يبتلع دخان سيجارته بصمت، ينتظر بزوغ 
فجر ذلك اليوم الذي يوحي باالضطراب، خلف 
وكأنها شبكة  مثقبة؛  بستارة  نافذة صماء مظللة 
بإصبعه  ينقر  كان  هناك  الفريسة،  تنتظر  صيد 

ال تصلح الصورة النمطيّة المتعارف عليها لالجئ للحديثِ عن الالجئ السوريّ في دوِل الجوار وتحديدًا تركيا، إذ كان رافعَة تحسيِن الحالةِ االقتصاديّة، ولم يكن عبئًا اقتصاديًّا كما تروّج له حكومة 
أنقرة لتبتز أوروبا وتبرر عدوانها على شمال سوريا، فالمسألة تنطوي على تجاهِل مئات آالف السوريّين من حملةِ الشهاداتِ وأصحاِب الخبرات الذين انخرطوا بسوق العمل وكذلك المستثمرين الذين 

ضخّوا مليارات الدوالرات ووّفروا عشراتِ آالِف فرص العمل.

روناهي/ منبج: أكدت الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن بمدينة منبج وريفها؛ روز إسحاق: »إنهم مع بدء عام 2020م، يبذلون جهدًا مضاعفًا بصدد استكمال كافة التحضيرات الالزمة الفتتاح 
مهرجان المرأة الذي ستنطلق أعماله وفعالياته المتنوعة بُعَيد منتصف الشهر القادم«.

تحقيق/ رامان آزاد

تقرير/ آزاد كردي

هيفا حسن 

روز اسحاق

غد مشرق على خلفية احتفاظها وإحياءها لتراثها 
الضيوف  عدد  مقدار  بالحسبان  آخذ  وقد  التليد. 
جعل  ونحاول  أخرى،  وأمور  النقل  ووسائل 
مهرجان المرأة سنوياً في األعوام القادمة، ليضم 
استثناء  وتم  سوريا،  وشرق  شمال  من  مناطق 
التنقل فيما  مناطق الجزيرة هذا العام؛ لصعوبة 
المفترض  العموم، ومن  المناطق على  بين هذه 
لكنها  مبدئياً  أيام  ثالثة  المهرجان  مدة  تكون  أن 
درجة  بحسب  للزيادة  قابلة  الوقت  نفس  في 

المشاركات وكثافة اإلقبال من المرأة«.

على حافة النافذة ليعد خطوات جاره، الذي خرج 
تّواً من منزله صوب الجامع، ومع كل نقرة كانت 
همسات خطواته تخبو شيئاً فشيئاً؛ حتى خمدت، 

واختفى ظله.
خاطبه األول بتلعثم:

هل حان الوقت؟
لكل شيء أجله، واليوم أجل جارك.

هكذا أجاب الثاني.
قال ذلك الواقف خلف النافذة:
لنضع األقنعة ونتكل على هللا.

أّي خوف هذا الذي يطّوق ذاك الوقت الموحش 
من الفجر؟

شقته  بغرف  عينيه،  أمام  مرت  شتاءات  ستة 
السوداء,  أوهامه  في  ليلة  كل  يغوص  الضيقة، 
ظناً  عميقة،  تساؤالت  نفسه  تلوك  كانت  لربما 
منه بأنه يغزل مجداً لظله المفزع ذاك؛ فيعلق في 
دخان هواجسه السقيمة، ويصبح طريق الخروج 

مغلقاً أمامه، فحين يرتفع صوت الطمع، يصبح 
الكالم ثرثرة ال جدوى منه، كانت ستارة روحه 
التي  على عزلته  محافظاً  يبقى  االنسدال،  دائمة 
تشّده للغرق في مستنقع ذاته بعناق طويل، ال يحبذ 
تدخل أحد فيها، حينها ترك ألنفاسه المكتومة أن 
حتى  بها  سيقوم  التي  الخطوات  عدد  له  تحسب 
يصل إلى البيت الذي قرر هو ورفيقاه المتشحان 
بالسواد سرقته، وانتهاك قدسيته، ليس لشيء إنما 
ليبرهن لنفسه عجزه عن تجاوز الماضي وعقدة 

النقص لديه.
ليأوي  كان رب البيت فيما مضى، قد أهداه بيتاً 
بعطش  المنهكة  التالل  خلف  من  القادم  فقره 
السحاب، ويهديه أماناً قّل نظيره، ويتشارك معه 
طعامه وشرابه، وحتى سعادته، لكن األخير قد 
تجاوز كل ذلك اإلحسان بأن خان الوفاء، وتنّمر 
على من كان أباً روحياً له، ورمى عرض الحائط 
كل تلك األمسيات الدافئة بعبق األخّوة، ليتآمر مع 
بأنهما صاحبا  أقربائه، مشهوريَن  شخصين من 
أيٍد طويلة، ولم يردعهما باب أو نافذة أو قفل عن 

متابعة سطوهما على المنازل والمحالت.
حتى  األنظار؛  عن  المنزل  رّب  اختفى  إن  ما 
بالنزول  الثالثة  اللصوص  خطوات  تسارعت 
األول  فأدخَل  المستهدف،  جاره  منزل  صوب 
مفتاحه المنسوخ في رتاج الباب، سمعْت زوجة 
الباب  طقطقة  من  يأتي  خافتاً  صوتاً  الطبيب 
صوب  تلتفت  أن  دون  همست  حينها  الرئيس، 

الصوت، لماذا عدَت باكراً من المسجد؟
أشد  كان  الخيانة  خلف  من  القادم  الصوت  لكن 
وطأة من طعنة في الصدر، عندما خطا مسرعاً 
صوبها، وأطبق فجأة براحة كفّه على فمها، ما 
أجبرها على التوّسل له، بأال يؤذيها وبناتها، قائلة 

له:
 سأمنحك من المال والحلّي ما تشاء، فقط اتركنا 

بسالم.
دقائق حتى سمع  إال بضع  الوقت  من  يمِض  لم 
رفيقاه صوَت المرأة وهي تناجي جارها المجرم 
تعرف  أن  فمها، من دون  يده على  الذي وضع 

بأنه هو نفسه من يحاول كتم أنفاسها، خافوا من 
الخالص،  نحو  فهرعوا  افتضح،  قد  أمرهم  أن 
ململمين أشتات صمتهم المتعلق بأقنعتهم الزائفة، 
زمام  يمتلك  يعد  لم  رجل  شبه  خلفهم  تاركين 
المبادرة ليسقط أيضاً في فخ آماله ويجثو صريعاً 
بطعنة ابنة الطبيب التي ركضت نحو المطبخ بعد 
يكتم  الذي  لتباغت ذلك  بالفرار؛  اللصان  أن الذ 
أنفاس أمها بسكينة مثلمة، من الخلف مرتين، ليقع 
وجهه،  عن  اللثام  كشفوا  القوى،  منهك  أرضاً، 
من  واحداً  اعتبروه  طالما  الذي  جارهم  به  فإذا 
معلناً  يتركوه،  بأن  بتذلل  إليهن  يتوسل  أسرتهم، 
فرملة عجالت  زعيق  لكن  منه،  بدر  عما  ندمه 
ذلك  في  قدومها  أعلنت عن  األمن  قوات  سيارة 
رفيقيه  أحد  وعلى  عليه،  القبض  لتلقي  الفجر، 
الهاربين، ويبقى ذلك الحلم المؤلم يراود العائلة 
عن أقارب ملثّمين يقتحمون البيت كل ليلة، تمأل 
حارمين  البيت،  سماء  الفتاتين  خوف  صرخات 

إياهم من النوم مرة أخرى بهدوء.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

2020/2019م.
إدارات  استعداد  »كان  بالقول:  الحمود  وأشار 
تحضيرية  فترة  لتخصيص  واضحاً  المدارس 
بدء  تاريخ  عن  أعلن  وقد  صفوفها  لطالب 
أسبوع  لمدة  وذلك  2020/1/8م،  في  االمتحان 
الدراسية  المواد  عدد  في  تفاوت  لوجود  تقريباً 
بين الصفوف وسنوات الدراسة، حيث أنه يوجد 
األولى  السنوات  في  االمتحان؛  في  طريقتين 
الصف األول والثاني تجري االمتحانات للطالب 
يكون  والرابع  الثالث  الشفهي، والصف  بطريقة 
الثانوي  حتى  الخامس  ومن  كتابياً،  االمتحان 
قِبل  من  األسئلة  تُكتب  حيث  أيضاً  كتابية  تكون 
إشراف  تحت  واالختصاص  الصف  معلمين 
التوجيه التربوي لالطالع عليها بشكل كامل قبل 

بدء طباعتها«.
برنامج امتحاني ُمعد لكل صف في كل مرحلة

الصباحي  االمتحان  بأن موعد  الحمود  وأضاف 
التاسعة  والنصف حتى  السابعة  الساعة  يبدأ من 
صباحاً، في حين يدخل القسم الثاني بعد خروج 
المدة  أن  إال  مشيراً  االمتحان،  من  األول  القسم 
لكل  ُمعد  امتحاني  ببرنامج  محددة  االمتحانية 
عليها  يشرف  دراسية  مرحلة  كل  في  صف 

معلمي الصفوف من ناحية المراقبة أو من ناحية 
المواد  لمدرسي  االمتحان  قاعات  بين  التجول 

االختصاصية.
ونوه الحمود بأن إجراء العملية االمتحانية يكون 
على ورقة األسئلة ذاتها في بعض المواد، فحسب 
المراحل الدراسية وحسب الصف وحسب المادة 
على  لتوزع  األوراق  توفير  يتم  االمتحانية 

الطالب لإلجابة على األسئلة حسب قوله.

تنمية قدرة الطالب لتدارك عدم فهمه..

وفي لقاء مع أحد المعلمين في مدرسة جمال عبد 
مدرس  الخلف  محمد  قاسم  المعلم  قال  الناصر 
التحضيرية  الفترة  من  الغاية  أن  الرابع  الصف 
فهم  من  الطالب  تمكين  هي  الطالب  المتحان 
الدروس والعمل على تنمية قدرة الطالب لتدارك 

واألسئلة  الدراسية  الفقرات  لبعض  فهمه  عدم 
أو  النسيان  نتيجة  أو  الغياب  نتيجة  الصعبة 
اختالط اإلجابات على الطالب. حيث يتم ذلك في 
فترة المراجعة والتحضير لالمتحان وتطبيقها في 
كافة المواد الدراسية لتكون مساعدة للطالب في 

المقرر وفي جميع المدارس.
لالمتحان  يحضرون  الطالب  أن  الخلف  وذكر 
وطريقة  طالب  كل  مستوى  فهم  المعلم  وعلى 
استفسار  أو  دراسية  فقرة  كل  فكرة  إيصال 
قبل  من  استيعابها  يمكن  وسهلة  بسيطة  بطريقة 

المعلم والطالب دون تعقيد أو حساسية.
وفي لقاء مع طالب المدرسة أشارت الطالبة عال 
الجاسم من مدرسة جمال عبد الناصر في الصف 
بدراسة  لالمتحان  بالتحضير  تقوم  أنها  الرابع 
المادة وفهم األسئلة، ثم تقوم بكتابة األسئلة وحلها 

على الورقة.
وبين الطالب مصطفى عمر حمدان من الصف 
منذ  لها  ر  ُحضِّ وقد  بدأت  االمتحانات  أن  الرابع 
أسبوع، وقال: »أستفسر من المعلم أو من أهلي 
عن بعض النقاط التي ال أفهمها«، وأنهى التلميذ 
لجميع  جيداً  امتحاناً  متمنياً  حديثه  مصطفى 

أصدقائه وزمالئه في المدرسة.

اإلدارة العامة للمدارس بالطبقة بدأت
 امتحاناتها الفصلية...

 الشاب مهدي محي الدين من شوارع االستقرار
 إلى سهول المقاومة.. 

التربية  لجنة  في  للمدارس  العامة  اإلدارة  تعد 
مناطق  في  التربوية  مكاتبها  من خالل  والتعليم 
طالبها  لدخول  والمنصورة  والجرنية  الطبقة 
المعلمين  عليها  يشرف  التي  االمتحانات  فترة 

والمعلمات في قاعات وصفوف كل مدرسة. 

انتهاء االستعدادات المتحانات الفصل 
الدرايس األول..

وقد انتهت لجنة التريبة والتعليم من االستعدادات 
الدراسي  الفصل  المتحانات  والتحضيرات 
من  األسئلة  ووضع  الطالب  جداول  باستالم 
قبل الكادر التدريسي كٍل بحسب المادة والصف 
الذي يشرف عليه مع اإلجابة على أسئلة الطالب 

خالل المرحلة التحضيرية لالمتحانات. 
التحضيرية  الفترة  أهمية  على  أكثر  ولالطالع 
في  للمدارس  العامة  اإلدارة  ودور  لالمتحانات 
كان  الطبقة  منطقة  في  والتعليم  التربية  لجنة 
لصحيفتنا روناهي لقاء مع الرئيس المشترك في 
اإلدارة العامة للمدارس في لجنة التربية والتعليم 
لجنة  أن  أكد  والذي  الحمود،  إبراهيم بصراوي 
تجهيز  من  انتهت  بالطبقة  والتعليم  التربية 
األعمال الالزمة لتحضيرات االمتحانات، حيث 
تم اإلعداد والتهيئة من أجل االمتحان الدراسي 
لعام  الفصلي  الدراسي  للعام  األول  للفصل 

من  هاجروا  الذين  الشبان،  آالف  عكس  على 
بلدانهم في الشرق األوسط إلى الدول األوروبية،  
خشية الحروب واألوضاع االقتصادية الصعبة، 
بها  يحلم  التي  البالد،  تلك  من  الشاب  هذا  قِدم 
الكثيرون، والتحق بركب الثورة والمقاومة ضد 
الغزو التركي على شمال وشرقي سوريا، وهذا 

شيء نادر.
الكرد  الشبان  من  اآلالف  وصول  طرق  بدت 
سوريا  في  المتداخلة  الصراعات  من  الفاّرين 
الدول األوروبية، خالل األعوام  إلى  والعراق، 
القليلة الماضية، طرقاً شبه مميتة، فمن مواجهة 
إلى  البشرية،  األعضاء  وتجار  السماسرة، 
مواجهة أمواج البحار التي أزهقت أرواح المئات 
منهم، في رحلة الوصول إلى تلك البلدان، ناهيك 
تحقيق  سبيل  في  تُدفع  التي  الطائلة  المبالغ  عن 

ذلك.

الهروب ليس حالً يجب الدفاع 
واملقاومة بشتى الُسبل

اختلفت الرؤية عند الشاب الكردي مهدي محي 
عاماً،   19 تجاوزت  لفترة  استقر  الذي  الدين، 
أن  رأى  والذي  لندن،  البريطانية  العاصمة  في 

الهروب من تلك الصراعات في كردستان، كفيل 
الحل،  ليس  وذلك  خارجي  الحتالٍل  يمهد  لكي 
والمقاومة  المناطق،  تلك  عن  الدفاع  يجب  إنما 
بشتى السبل. لم يكن مهدي الشاب الوحيد الذي 
لمناطق مختلفة في  التركي  الغزو  وصل خالل 
شمال وشرقي سوريا، بل إن 83 شاباً قد قدموا 
من مختلف مدن وبلدات باشور كردستان، منذ 
بدء الهجوم التركي في التاسع من شهر تشرين 
األول من العام المنصرم، للمشاركة في مقاومة 
بريطانيا  في  الُكرد  لتعريف  سعيهُ  الكرامة. 
وسعياً  الكردية،  لقضيته  دعماً  القضية..  بهذه 
لتعريف الكرد في بريطانيا بهذه القضية، شارك 
عاماً،   40 العمر  من  البالغ  الدين  محي  مهدي 
في فعالياٍت ونشاطاٍت مدنية مختلفة، بعد أعواٍم 
ضد  التظاهرات  تنظيم  والسيما  الدراسة،  من 
إلى  العودة  بعد  فيما  ليقرر  التركي،  االحتالل 
الهجوم  المقاومة ضد  آفا، والمشاركة في  روج 

التركي، بعد عقدين عاشهما في مدينة لندن.
التي  القصص  آالف  عن  مهدي  قصة  تختلف 
بين  المنطقة،  في  األزمة  أعوام  خالل  خرجت 
الساعي إلى أوروبا، بحثاً عن األمان، والقوانين 
المصطنعة  األوروبية  والقيود  الصارمة، 
بالسالح  الحرية  خلق  إلى  والساعي  لالجئين، 

ضد محتٍل، غير آبٍه بلغة السالم.

سرزل،  قرية  من  الدين  محي  مهدي  ينحدر 
بالقرب من مدينة السليمانية الكردستانية، خاض 
معارك  ـ  البيشمركة  صفوف  ضمن  ـ  والده 
خالل  الكردية،  للمناطق  العراقي  الغزو  ضد 
الماضي،  القرن  من  والتسعينيات  الثمانينيات 

حرٌب  نشبت  عندما  مؤلم،  بواقع  اصطدم  لكنه 
كردستان  جبال  في  أنفسهم،  الكرد  بين  أهلية 
يضع  أن  مهدي  والد  قرر  عندها  الجنوبية، 
الحرب  تلك  في   المشاركة  ويرفض  سالحه، 

التي أشعلتها الفتن الخارجية.

دعوة الشباب لرفع راية النرص..

يقول مهدي في إشارةً إلى دوافع قدومه إلى روج 
آفا :«لم أكن أتحمل رؤية تلك المشاهد المؤلمة 
لألطفال والنساء الكرد في المدن الكردية، يُقتلون 
أرض  أرضنا،  هذه  التركي،  االحتالل  يد  على 
الكرد، وتدعى كردستان، ليس هناك شيء يدعى 
بكردستان الشمالية أو الجنوبية أو الغربية، أينما 
هناك،  إلى  التوجه  علينا  الظلم ضد شعبنا  ُوجد 
ما الفائدة من األمان الذي نعيشه خارج وطننا، 
نحيا  الذي  موطننا  وهي  هويتنا،  هي  كردستان 
الثاني من  ونموت من أجله«. مع بداية تشرين 
محي  مهدي  وصل   ،2019 المنصرم  العام 
خمسة  جانب  إلى  كوباني،  مدينة  إلى  الدين 
باشور  قادمين من عدد من مدن  شبان آخرين، 
كردستان. يوضح مهدي أن الثورة الكردستانية 
في  ليساهموا  الشباب  إلى  بحاجة  آفا،  في روج 
الخدمية،  التربوية،  الصحية،  المجاالت  جميع 
التوجه  الكرد  الشباب  داعياً  العسكرية،  وكذلك 
آفا،  روج  إلى  الكردستانية  المدن  جميع  من 

والمشاركة في إعالء راية النصر فيها.
وكالة/ هاوار

روناهي/ الطبقةـ يُحضّر طالب مدارس منطقة الطبقة المتحانات الفصل األول للعام الدراسي 2019ـ 2020م حيث أعلنت لجنة التربية والتعليم في اإلدارة المدنية الديمقراطية عن 
بدء االمتحانات يوم أمس 2020/1/8م.

تقرير/ ماهر زكريا

تقرير/ إيريش محمود

ومنها ديرك، تربه سبيه، رميالن، واستلمنا هذه 
األلعاب من اللجنة العامة لهيئة البيئة والبلديات 

في إقليم الجزيرة«.
بلدية  بها  تقوم  التي  التنظيف  ألعمال  وبالنسبة 
قامشلو الغربية قال علي: »نقوم بأعمال ترحيل 
»في  ورديتين  شكل  على  يومياً  مرتين  القمامة 

أزمة  خلق  لتجنب  والمسائية«  الصباحية  الفترة 
السير في الشوارع العامة، علماً أننا نقوم بحملة 
لعدد  »بالنسبة  وتابع:  يومين«،  كل  التنظيف 
يقارب  ما  التنظيف  بمجال  المختصين  العاملين 
المخصصة  السيارات  عدد  وأما  عامل،   127

لترحيل القمامة يتجاوز الـ 16 سيارة«.
واختتم الرئيس المشترك لقسم البيئة التابع لبلدية 
قامشلو الناحية الغربية عناد علي حديثه بالقول: 
جمع  ناحية  من  المشاكل  بعض  من  »نعاني 
القمامة في المدينة؛ كون أن بعض أبناء المنطقة 
القمامة  لوضع  المحددة  بالمواعيد  يتقيدون  ال 
الرئيسية  الشوارع  في  المنتشرة  الحاويات  في 
والفرعية كافة أيضاً. لذا؛ على جميع المواطنين 
العمل  أجل سهولة  المحددة من  بالمواعيد  التقيد 

ولتبقى مدينتنا نظيفة«.

أعمال قسم البيئة المنجزة ببلدية 
قامشلو الناحية الغربية 

االحتياطي النقدي التركي يتراجع 4،25 
مليار دوالر في ثالثة أيام

أهم األعمال المنفذة يف 
مديرية الصناعة بمقاطعة 

قامشلو عام 2019

نهب صوامع وخريات 
المناطق المحتلة يزيد من 

معاناة األهايل

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
لقاء مع الرئيس المشترك لقسم البيئة التابع لبلدية 
قائالً:  الغربية عناد علي فحدثنا  الناحية  قامشلو 
»نقوم بزراعة األشجار بعد فصل الشتاء، ومن 
الحدائق  في  زراعتها  تتم  التي  األشجار  أنواع 
العامة  والشوارع  الطرق  ومنصفات  العامة 
األشجار  الغربية  الناحية  قامشلو  لبلدية  التابعة 
األنواع  وبعض  الصنوبر  السرو،  الحراجية، 

األخرى من األشجار دائمة الخضرة«.
من  األشجار  هذه  جلب  »يتم  علي:  وأضاف 
مناطق الداخل السوري ومن منطقة إدلب وحماة 
الماضي؛  العام  في  األخرى.  المناطق  وبعض 
منصفات  أغلب  في  األشجار  بزراعة  قمنا 
الشوارع العامة بالمدينة، ففي المرحلة القادمة؛ 
سقاية  أجل  من  اآلبار  حفر  مشروع  تنفيذ  سيتم 
وتغذية كافة األشجار عن طريق شبكة التنقيط«.
وأشار علي إلى أنه بالنسبة للحدائق المتواجدة في 
بلدية قامشلو الناحية الغربية فيوجد ما يقارب 24 
حديقة؛ ويتم اإلشراف عليها من النواحي كافة، 
عن  باألشجار  واالهتمام  الحديقة،  نظافة  ومنها 
طريق الكوادر المختصة بهذا المجال، وأضاف: 
»علماً أن عدد العاملين ضمن هذا المجال يقدر 
األلعاب  بوضع  أيضاً  قمنا  كما  بعشرين عامل، 
ومنها  األطفال  أجل  من  الحدائق  بعض  في 
عادل،  الشهيد  وحديقة  حلبجة،  العامة،  الحديقة 
باإلضافة إلى توزيع األلعاب في مناطق أخرى 

يعود تاريخ القطاع الصناعي إلى عام 1800 ميالدي 
الوقت وتوفر  التي حصلت منذ ذلك  للتطورات  وفقاً 
المواطن  ويستطيع  لالقتصاد،  قوية  دعامة  الصناعة 
عن  يستغنى  أن  الصناعة  في  عمله  خالل  من  اليوم 
الصناعات  على  واالعتماد  الخارج  من  الواردات 

المحلية واالكتفاء بها.
بمقاطعة  الصناعة  مديرية  في  المنفذة  األعمال  وأهم 
التنسيق  على  العمل  المنصرم؛  العام  خالل  قامشلو 
مواد  لتفعيل  الجزيرة  إقليم  في  الجمارك  إدارة  مع 
قانون التراخيص الصناعية من أجل إعفاء المنشآت 
محدودة،  لفترات  الجمركية  الرسوم  من  الصناعية 
الصناعية  والمنشآت  المعامل  كبير من  إحصاء عدد 
الجزيرة،  إقليم  في  المرخصة  وغير  المرخصة 
االستمرار في القيام بجوالتها وكشفها على المنشآت 
ميدانية  جولة   198 جوالتها  عدد  وبلغ  الصناعية 
خالل عام في المقاطعة. كما قامت مديرية الصناعة 

حول  ودراسة  إحصائية  بتقديم  قامشلو  مقاطعة  في 
المطاحن في إقليم الجزيرة وتقديم دراسة عن معامل 
الحلول  وتقديم  العمل  عن  توقفها  وأسباب  البرغل 
وعمل إحصائي لهم وتقديم دراسة عن معمل البرغل 
وأسباب توقفه عن العمل وتقديم دراسة حول معامل 
المعرض الصناعي األول  إقامة  الكونسروة، وكذلك 
بهدف  وذلك  الجزيرة؛  إقليم  في  المحلية  للمنتجات 
والتجار  الصناعية  المعامل  أصحاب  بين  التعارف 

وترويج منتجاتهم لمنافسة األسعار الخارجية.
واستطاعت مديرية الصناعة إزالة العوائق التي كانت 
والمعامل  الصناعية  المنشآت  أمام  تتشكل  أن  ممكنة 
استطاعت  أنها  كما  والتطوير،  التنظيم  حيث  من 
ترسيخ أفكار االعتماد على المنتجات المحلية وإنعاش 
الحركة الصناعية في مقاطعة قامشلو، وهذا بحسب 

المركز اإلعالمي لالقتصاد.

أبيض  تل  في  والتجارة  الصناعة  غرفة  رئيس  أكد 
التركي دّمر اقتصاد  الغزو  المحتلة أن  )كري سبي( 
تدعم  كانت  التي  المصانع  ونهب  المحتلة،  المناطق 
بنهب  يقوم  حيث  المواد،  من  بالعديد  المحلي  السوق 
بال حدود, فاالحتالل التركي يفرغ صوامع المناطق 
معاناة  في  زاد  مما  إنسانية؛  معاناة  ويسبب  المحتلة، 

األهالي.
 11400 ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  وسرق 
في  الدهليز  صوامع  من  القمح  محصول  من  طن 
المحتلة، وهذا  أبيض  لمقاطعة تل  التابعة  بلدة سلوك 

بحسب وكالة هاوار.
جنوب  في  الواقعة  الصخرات  صوامع  سرق  كما 
من  ألف طن  وتحتوي على 11  المحتلة؛  أبيض  تل 
والتي  شركراك  صوامع  سرقة  إلى  إضافة  القمح، 
القمح، و11000 طن  تحتوي على 9000 طن من 

من الشعير.
 Toprak( واعترفت مؤسسة المنتجات البرية التركية
Mahsulleri Ofisi( وهي مؤسسة رسمية، بسرقة 
تل  مقاطعة  من  الحبوب  من  طن  ألف   20 نحو 
أبيض )كري سبي( المحتلة، وفق ما ذكرته  جريدة 
ومرتزقتها  تركيا  تكتِف  ولم  التركية.  »بيرغون« 
بسرقة الصوامع وحسب، بل امتدت السرقات لتشمل 

المعامل، والورشات الموجودة في المقاطعة المحتلة.
الشعبي،  الهيجان  من  حالة  النهب  عمليات  وسببت 
وما  االنتهاكات  هذه  ضد  مظاهرات  عدة  وخرجت 
خلفها من ترّد في الوضع المعيشي، مع شّح في الخبز 

والمحروقات.
وقال الرئيس المشترك لغرفة الصناعة والتجارة فاتح 
للسرقة  المقاطعة  »تعرضت  سبي:  كري  في  كردو 
التركي  االحتالل  جيش  قبل  من  والتدمير  والنهب، 
إلى  منها  َسلِم  ما  ونُقل  النصرة،  وجبهة  وداعش، 
تركيا، مما زاد في سوء أحوال األهالي، بسبب افتقار 

السوق المحلية ألبسط مقومات الحياة اليومية«.
معامل  سبي  كري  في  ُشيدت  التي  المعامل  ومن 
النباتية،  والزيوت  الغذائية  للمواد  معامل  بالستيك، 
دواجن  منشآت  إلى  إضافة  صناعية،  وورشات 
المنظفات  لتصنيع  المعامل  من  والعشرات  ومحالج، 
داخل  مع  تواصله  خالل  ومن  كردو  وأكد  وغيرها. 
المناطق المحتلة: »إن مرتزقة االحتالل التركي التي 
بابتزاز  يقومون  السوري  الوطني  بالجيش  تسمى 
أصحاب المعامل، والمنشآت، والمشاريع ويقاسمونهم 
أرزاقهم؛ ما سبّب عزوف أغلب أصحاب المهن عن 
للمواد  باألساس  المنطقة  افتقار  عن  ناهيك  اإلنتاج؛ 

األولية لإلنتاج«.

ومع بداية 2019، سجل الدوالر األمريكي معدالت 
الست  من حاجز  التركية، مقترباً  الليرة  أمام  مرتفعة 
الموقع  على  المنشورة  البيانات  وبحسب  ليرات. 
النقد  قيمة  فإن  التركي،  المركزي  للبنك  الرسمي 
مليار   37 كانت  المركزي،  للبنك  الصافي  األجنبي 
و128 مليون دوالر أمريكي يوم الخميس الماضي، 
السابع  في  )أي  أيام  ثالثة  بعد  تغير  الرقم  هذا  ولكن 

من كانون الثاني الجاري( ليصبح 32 مليار و998 
 4 بنحو  تراجعاً  سجل  أي  أمريكي،  دوالر  مليون 

مليارات و240 مليون دوالر أمريكي.
أما فيما يتعلق بديون التبادل )SWAP( المأخوذة من 
األجنبية  والعمالت  الذهب  تشمل  التي  السوق، وهي 
أسعار  أن  إال  تغييراً،  تشهد  فلم  المواطنين،  وودائع 

الذهب سجلت ارتفاعاً في تركيا.
وكالة )بلومبرج( اإلخبارية، المتخصصة في الشؤون 
التركية  الحكومية  البنوك  أن  كشفت  االقتصادية، 
االحتياطي  من  أمريكي  دوالر  مليار   1.5-1 باعت 
الدوالر  تخطي  دون  للحيلولة  األسواق؛  في  النقدي 

حاجز الست ليرات.
األخيرة  والمعطيات  األرقام  أن  الوكالة  وأوضحت 
أن  تكشف  التركي  المركزي  البنك  عن  الصادرة 
التدخالت السرية للسيطرة على سعر الصرف أكبر 

مما كان متوقعاً بكثير.
النقد  رصيد  حساب  حالة  في  إنه  الوكالة  وقالت 
مليون   130 البالغة  بالمواطنين  الخاصة  األجنبية 
ارتفاع  من  يتحقق  الذي  والدخل  أمريكي،  دوالر 
المبلغ  الذهب في االعتبار، فإن هذا يعني أن  أسعار 
المباع من العمالت األجنبية أكبر من 4.5 مليارات 

دوالر أمريكي.
التي تشهدها منطقة  التوترات  أن  الوكالة  وأوضحت 
الفترة األخيرة؛ أدت إلى ارتفاع  الشرق األوسط في 
أن  إلى  مشيراً  التركية،  الليرة  أمام  الدوالر  سعر 
الدوالر وصل إلى 5.95 ليرة، ثم ارتفع إلى 5.99 
الجاري؛  الثاني  كانون  شهر  من  السابع  في  ليرة 

ليتراجع مرة أخرى إلى 5.95 ليرة.

وكاالت

الغربية عناد علي عن بعض  الناحية  لبلدية قامشلو  التابع  البيئة  الرئيس المشترك في قسم  ـ صرح  روناهي/ قامشلو 
بعض  إلى  أشار  كما  الحاويات،  في  القمامة  إلقاء  بمواعيد  التقيد  ضرورة  على  أيضًا  وأكد  المنجزة،  الخدمية  األعمال 

األعمال التي هم بصدد تنفيذها.

تراجعت قيمة النقد األجنبي في البنوك التركية بنحو 4 مليارات و240 مليون دوالر أمريكي خالل ثالثة أيام، فيما يبدو 
أنها محاولة من البنوك لوقف تدهور الليرة.

مصطفى حمدانقاسم محمد الخلفعال الجاسمابراهيم بصراوي الحمود


