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يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي:

من صفحات »جيان« نستذكر 

ذكراها الـ 94 عامًا
ْبَحة... كرم، وأصالة أهالي الرقة الصُّ

بمرور 94 عام على صدور أول عدد 
لصحيفة جيان نستذكر تاريخها العريق، 
حيث أصبحت منبراً في عشرينيات القرن 

الماضي وطليعة اإلعالم الكردي.

في مثل هذا اليوم من عام 1926 تأسست صحيفة 
»جيان«  باسم   كردستان  باشور  في  كردية 
بمعنى الحياة باللغة العربية، و قد أصبحت منبراً 
إعالمياً لمدة 12 عام من تاريخ تأسيسها، نقشت 
من  مجموعة  بلمسات  على صفحاتها  األحرف 

المثقفين الكرد.
علماً أنه اليوم وبعد 94 عاماً، يوجد في باشور 
محلية،  قناة   11 و  فضائية  قناة   33 كردستان 
إضافة إلى 141 إذاعة  و 660 مجلة و 256 

.ROJNEWS صحيفة، بحسب وكالة
أربعة  في  عدداً   553 أصدرت  جيان  صحيفة 
الكردي  الشاعر  بإدارة  آخرها  كان  مراحل 

البارز بيرمرد في السليمانية.

منرب لإلعالم الكردي

جلبها  التي  بالمطبعة  جيان  صحيفة  طبعت 
اإلنكليز إلى السليمانية في حقبة احتاللها للعراق 
الملك محمود حفيدي   تسلّم  بعد  عام 1920، و 
الحكم  للمرة الثانية في السليمانية عام 1922، 
جمعية  باسم  كردي  سياسي  تنظيم  أول  تأسس 

كردستان التي قادها مصطفى باشا يامولكي.
وقامت الحكومة في السليمانية في سنة 1924م 
عنها  وه( وصدر  )جيانه  إصدار صحيفة  على 

56 عدد في عامي 1924- 1925.
وبعد أن تسلّم أحمد بك توفيق بك كأول كردي 
صحيفة  توقفت  السليمانية،  على  المتصرف 
لتتبدل الصحيفة على يده  النشر،  جيانه وه عن 
إلى صحيفة جيان وصدر أول عدد لها في 21 
بعد  النشر  عن  وتوقفت   ،1926 الثاني  كانون 

إصدار 553 عدداً، في عام 1938.
وحتى   321 العدد  من  الصحيفة  مراحل  آخر 
العدد األخير 553 خضعت تحت إدارة الشاعر 
الصحيفة  وانتهت  ميرد،  بيره  البارز  الكردي 
عن اإلصدار بسبب ظروف عصيبة حلت على 

إدارتها.
بمثابة  عاماً  الـ12  خالل  الصحيفة  وأصبحت 
بما  العام وأحاطته  الرأي  كردياً، وجهت  منبراً 

تشهده المنطقة من ظروف سياسية.

ثورة ومدرسة إعالمية

ال 94 إلصدار صحيفة  السنوية  الذكرى  وفي 
قسم  في  والمحاضر  البروفيسور  قال  جيان 
بأن  مجيد  هيمن  السليمانية  بجامعة  اإلعالم 
عصرها  في  واضحاً  كان  جيان  صحيفة  تأثير 
المجتمع  فيه  يتسم  الذي  الوقت  في  جاءت  فقد 
بالبساطة، وكانت بمثابة دفعة إلى التعليم وإيالء 

اهتمام أكثر بتعليم النساء«.
والصحفي نجاة روستي أكد بأن صحيفة جيان 
فتأثيرها  لذا  ثورة،  بمثابة  كانت  وقتها  في 
الوسائل  تأثير  من  بكثير  أكبر  كان  اإليجابي 

اليوم، وخاصة في السليمانية.
مدرسة  بأنها  جيان   صحيفة  روستي  ويرى 
التاريخ  على  واضحة  بصمات  لها  إعالمية 

الكردي وخاصة في باشور كردستان.

الرقة- طقوس ِعدة الزالت  روناهي/ 
فلكسر  الطبقة؛  مجتمع  في  قائمة 
الوليمة  وإعداد  اإلناء  العروس 
العادات،  تلك  ُتًثّمن  معاني  بحة  والصُّ
أهالي  بين  االجتماعي  الرباط  فتزيد 

المنطقة.

السنين،  مئات  إلى  تعود  وعادات  طقوس، 
وبعضها أقدم من ذلك مثل كسر العروس إلناٍء 
زجاجي فور دخولها لبيت زوجها للداللة على 
للمعتقدات  وفقًا  كالهما  يصيب  لن  الشر  أن 
الزلم،  كمشية  أخرى  عاداٌت  وتأتي  المحلية، 
العريس  مع  الرجال  يمشي  أن  بها  والمقصود 
بأخذ  بدورها  فتقوم  الجالسة  عروسه  باتجاه 
غناء  ضمن  بيتهما  إلى  برفقته  والمضي  يده، 
على  جمالية  لتضفي  وأهازيجهم  الحضور، 

فلكلور الرقة العريق.

وليمة الغداء تراٌث راسخ يف 

مجتمع الرقة

العادات، والطقوس،  الكثير من  الرقي  للعرس 
الزفاف  تسبق  التي  الغداء  وليمة  ومن ضمنها 
اسم  الوليمة  تلك  على  ويطلق  بساعات، 
ْبَحة« حيث يقوم والد العريس، وإخوانه  »الصُّ

لدعوة األقرباء، واألصدقاء لتناول طعام الغداء 
في دار أهل العريس احتفااًل بالزفاف، وقربانًا 
للنأي بأصحاب البيت عن الحظ العاثر، والخطر 
إلى  بحاجة  فليسوا  الحي  وأهالي  الجيران،  ا  أمَّ

دعوة رسمية بحسب العادات المحلية للرقة.
العريقة  العربية  التقاليد  تعد إحدى  الوليمة  تلك 
التي مازالت حاضرةً في الرقة إلى يومنا هذا، 
هي داللةٌ على كرم السكان، وصالبِة عالقات 

األهالي االجتماعية.

بحة من يقوم بإعدادها، وما  الصُّ
الغرض من ذلك؟

قدوم  قبل  العريس  يقدمها  وليمة  هي  الصبحة 
ولحم  الثريد  من  تتكون  ما  وغالبة  عروسه، 
طهوها  وإتقان  بها،  االهتمام  ويزيد  األغنام، 

خاصة في األرياف.
كما اشتهر العرب بإعداد ثريد الصبحة، وكانت 
يتم  كان  بأي غرض  تقام  التي  الكبرى  الوالئم 
ويقطع  الشياه،  تذبح  حيث  الثريد  من  إعدادها 
الدهن،  إليها  مضافًا  بالماء  لتطبخ  لحمها 
والسمن العربي إلى أن تنضج فيتم سكبها في 
صواٍن كبيرة دائرية الشكل فوق خبز الصاج 
الذي يوضع في أرضية الصينينة ليتم تقديمها 
في  للشبان  باإليعاز  المضيف  يقوم  أن  بعد 
ذبَّاح  التراثية: »يا  المنزل، وتقول األهازيج 
اله....عيوٍن على العروس  ْبَحة اذبح عجَّ الصُّ
عيون الغزالة« أي بمعنى أسرع يا صاحب 
عروسكم  الخراف...فعينا  نحر  في  الوليمة 
جمال  على  داللة  في  الغزال  بعيني  أشبه 
العريس، وأهله، وحسن  اختارها  التي  الفتاة 

اختيارهم لها.
هذه العادات والتقاليد الزالت سائدة في مجتمع 
الرقة، والتي بدورها تزيد من األواصر بين 
يتوارثه  إرثاً  أيضاً  وتعتبر  المنطقة  أهالي 

األجيال يوم بعد يوم.

تقرير/ صالح العيسى

محمد الشاكر: »وجود مرتزقة داعش 
دون محاكمة له مخاطر كبرية«

أن  الشاكر  محمد  الدكتور  أكد 
في  دولية خاصة  إنشاء محكمة 
شمال وشرق سوريا يمثل الحل 
وجود  من  للتخلص  المناسب 
داعش،  مرتزقة  من  اآلالف 
وجود  استمرار  أّن  إلى  مشيراً 
شمال  في  المرتزقة  هؤالء 
محاكمة  دون  سوريا  وشرق 
يُعد قنبلة موقوتة ال تهدد سوريا 

وحدها، بل العالم أجمع...«4

التغيير الديمغرافي مستمر بسري كانيه والمحتل ينتهج طرقًا شتى

فتح ملف مفقودي الحرب اإليرانية ـ العراقية مجددًااالنفصاُل... ذلك الهاجُس الوهمّي
»ال مشكلَة مع الكرِد فهم إخوتنا وشركاؤنا في الوطن، ولهم ما لنا وعليهم 
الوطِن  ما علينا، ولكنَّ المشكلَة بنزعِة االنفصاِل عندهم، يسعون لتقسيِم 
لتبرير  الدوام  على  المكررة  الالزمة  هي  هذه  بهم«.  مستقلٍة  دولٍة  وإقامِة 
سياسة اإلقصاء واإللغاء وحتى الحرِب على الكرِد، وهي مجرُد هاجٍس، يمكن 
القومّيُة تستوعُب  الدولُة  حله عبر الحواِر واالنفتاِح، والسؤاُل المطروُح؛ هل 

قضايا مجتمعاتنا وتحّل أزماِت المنطقِة المزمنِة؟ ما هي البدائل؟..«5

ملف مفقودي الحرب اإليرانية ـ العراقية كانت قد ُأغلقت زمناً واليوم يتجدد فتحها والبحث فيها مع انتظار عوائل من باشور كردستان 
علماً يقينياً عن مصير أبنائهم المفقودين منذ قرابة أربعين عاماً....«2

بهدف تطبيق سياستها في إحداث التغيير الديمغرافي وإحياء 
سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  في  العثمانية  سلطنتها  أمجاد 
من  عائلة   1500 توطين  على  التركي  االحتالل  دولة  أقدمت 
والباب،  إدلب وحماه وحمص وجرابلس،  مرتزقتها من مناطق 
تدريب  على  عالوة  كانيه؛  بسري  المدنيين  منازل  في  وإعزاز 

عناصر المرتزقة قبل إدخالهم إلى سري كانيه..«2
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التهاب األذن الوسطى
أن اإلصابة بالصداع يعد من األمور التي قد 
حياته  ممارسة  عن  المصاب  الشخص  تعوق 

بشكل طبيعي
أسباب الصداع:

يعد من  األنفية  الجيوب  بالتهاب  1- اإلصابة 
والتعرض  للشعور  المؤدية  األسباب  أبرز 
في  لاللتهاب  للتعرض  نتيجة  وذلك  للصداع، 

األنف والجيوب األنفية.
2- ارتفاع ضغط الدم أو التعرض النخفاض 
نسبته يعد من أبرز أسباب الصداع، ولذا إذا 

كنت مريض ضغط يجب قياس نسبته دائماً.
3- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة 
والقلق  للتوتر  والتعرض  النفسي  الضغط  أن 
تساهم  والتي  الصداع،  أسباب  أبرز  من  يعد 
بشكل كبير في زيادة فرص الشعور واإلصابة 
التخلص والقضاء على  بالصداع، ولذا عليك 
هذه  بمثل  للشعور  تجنباً  النفسي  الضغط 

األعراض.
الحديثة،  الطبية  الدراسات  4- -كشفت بعض 
أن األشخاص المدخنون أكثر عرضة لإلصابة 
والشعور بالصداع الشديد، ونتيجة لزيادة نسبة 
الدخان الذي يدخل الجسم والسموم المتراكمة 

داخله.
أسباب  أبرز  من  تعد  باألنيميا  اإلصابة   -5

التي  التغذية  لسوء  نتيجة  وذلك  الصداع 
يتعرض لها الشخص المسببة للتعرض لفقدان 
بعض العناصر الغذائية التي تتسبب للتعرض 
لإلصابة بألم في الرأس، وأيضاً عالمة على 
نقص نسبة الهيموجلوبين أو الحديد في الجسم.
6- أوضحت بعض الدراسات الطبية، أن قلة 
من  يعد  واإلرهاق،  لألرق  والتعرض  النوم 
األمور التي تزيد من فرص الشعور واإلصابة 

بالصداع الشديد، ولذا عليك أخذ القسط الكافي 
من النوم، وتجنب التعرض للشعور بالصداع.

7- يزداد التعرض لإلصابة بالصداع في حالة 
إصابة أو تعرض الشخص لإلصابة بمشاكل 
الذهاب  يجب  ولذا  كالتسوس،  األسنان  في 

لطبيب األسنان وعالج هذا األمر.
األمور  من  يعد  بالجفاف  اإلصابة  أن   -8

بالصداع  الشعور  في  تتسبب  والتي  المضرة 
هذا  تجنب  عليك  ولذا  الرأس،  في  الشديد 
األمر عن طريق إعطاء الجسم ما يحتاجه من 

السوائل اليومية.
عالج الصداع المزمن:

مسكنات  تؤخذ  أن  يمكن  األلم:  مسكنات   -1
األلم لعالج الصداع, ومع ذلك فإن االستخدام 

الطويل يؤدي إلى مقاومة الجسم.
التوتر:  مستويات  فحص  على  الحفاظ   -2
في  يساهم  الذي  الرئيسي  السبب  هو  اإلجهاد 
الصداع ، ويجب التحكم في مستويات التوتر 
التنفس  تمارين  اختر  لذا  الصداع،  لتجنب 
واالسترخاء للحفاظ على مستويات التوتر في 

السيطرة عليها.
بانتظام:  الرياضية  التمارين  ممارسة   -3
أقل  فرص  يواجهون  األصحاء  األشخاص 
إلى  المرهق  الجسم  يؤدي  حيث  للصداع، 
الرياضية  التمارين  ممارسة  مزمن،  صداع 
الطاقة  وتمنحك  عضالتك  تريح  بانتظام 

لمواجهة اليوم.
4- الوخز باإلبر: يجمع مع العالج الطبيعي, 

يساعد بشكل عجيب  في عالج الصداع.
البدني  والفحص  الدقيق  التاريخ  يزال  ال 
للدراسات  فوفقاً  الصداع،  تقييم  جوانب  أهم 
يعانون  الذين  المرضى  من  أقلية  فقط  فإن 
من  الدماغ،   أورام  من  يعانون  الصداع  من 
األرجح أن تنتج بعض المواقع صداًعا, على 
إلى  الخلفي  الحفرة  ورم  يؤدي  المثال:  سبيل 
حدوث صداع في كثير من األحيان أكثر من 
ترتبط  أن  المرجح  ومن  الوريد،  خارج  ورم 

األورام سريعة النمو بالصداع.

تنظيف األسنان بفرشاة ومعجون األسنان بشكل 
صحيح ويومي يشكل أهم وسيلة للمحافظة على 
نظافة الفم واألسنان والوقاية من التسوس وما 
ينجم عنه من أمراض. كما أن العناية بفرشاة 
فم  على  للحصول  مهًما  عنصًرا  تعد  األسنان 

نظيف وسليم.
أهمية تنظيف األسنان:

1- منع تراكم طبقة البالك على األسنان )وهي 
طبقة لزجة ورقيقة تتكون على سطح األسنان 
من بقايا الطعام وتحتوي على البكتيريا المسببة 

ألمراض اللثة وتسوس األسنان(.
2- الوقاية من التهاب اللثة.

3- توفير الوقت والمال المبذول لعالج مشاكل 
األسنان.

4- الحصول على نَفَس منعش، وذلك بالوقاية 
من تكون البكتريا المسببة للروائح الكريهة.

5- اإلقالل من تكون التصبغات الخارجية على 
أسطح األسنان.

عواقب إهمال تنظيف األسنان:
إن إهمال تنظيف األسنان بالفرشاة والمعجون 

أسطح  على  البالك  طبقة  تراكم  إلى  يؤدي 
األسنان، مما يؤدي إلى زيادة البكتريا المسببة 
تقوم  حيث  اللثة,  والتهابات  األسنان  لتسوس 
البكتيريا بإنتاج أحماض تهاجم األسنان وتؤدي 

إلى تكسرها وحدوث التسوس.
اختيار فرشاة األسنان:

يجب أن يكون حجم وشكل الفرشاة مناسبًا للفم، 
األسنان  أسطح  جميع  على  بمرورها  ويسمح 
بسهولة، وكذلك يجب أن تكون ذات شعيرات 
تؤذي  ال  حتى  النايلون  من  ومصنوعة  ناعمة 

وتخدش اللثة واألسنان.
اختيار معجون األسنان:

في  تشترك  األسنان  معجون  أنواع  جميع 
بعض  في  تختلف  ولكن  األساسية،  مكوناتها 
مفيًدا  بعضها  يكون  وقد  اإلضافية،  المكونات 
أكثر من اآلخر، لذلك يجب مراعاة التالي عند 

الشراء:
1- أن يحتوي على مادة الفلورايد )وهي مادة 
تسوس  من  الوقاية  على  كبير  بشكل  تساعد 

األسنان(.

لحاالت  األسنان  معاجين  بعض  تستخدم   -2
ومعاجين  األسنان  تبييض  )كمعاجين  خاصة 

حساسية األسنان وغيرها.
معجون أسنان األطفال:

الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات:
يجب البدء بالعناية بأسنان الطفل منذ بدء تناوله 
للطعام، وذلك باستخدام معجون أسنان يحتوي 
على الفلورايد بكمية ضئيلة بحجم حبة األرز.

الذين أعمارهم من 3-6 سنوات:
على  المحتوي  المعجون  كمية  تزيد  أال  يجب 

الفلورايد على حجم حبة البازالء.
تغيير فرشاة األسنان:

أشهر،  أربعة  أو  ثالثة  كل  بتغييرها  يُنصح 
على  للحفاظ  وذلك  شعيراتها،  اهتراء  عند  أو 

فعاليتها في التنظيف وعدم إيذاء أنسجة اللثة.
مدة تنظيف األسنان:

ولمدة  باليوم  مرتين  األسنان  تنظيف  يجب 
تنظيف  بعدم  ويُنصح  مرة،  كل  في  دقيقتين 
الحمضيات  تناول  بعد  مباشرة  األسنان 

للمحافظة على طبقة المينا.

العناصر  من  للعديد  اإلنسان  جسم  يحتاج 
الغذائية الهاّمة للمحافظة على نمّوه، ولحمايته 
ولزيادة  األمراض،  من  بالعديد  اإلصابة  من 
اليوميّة،  األنشطة  بمختلف  القيام  على  قدرته 
حيث إنّه يتّم الحصول على كافّة هذه العناصر 
والمعّدة  المقلية،  غير  الصحية،  األطعمة  من 

بشكٍل صحي.
الغذاء الصحي للطفل: 

الغذائية  العناصر  من  للعديد  الطفل  يحتاج 
الواجب توفرها في غذائه وهي:

األطفال  من  العديد  يفقد  الكالسيوم:   -1
الغازية،  المشروبات  تناول  نتيجة  الكالسيوم 
مّما  مفرط،  بشكٍل  والسكريات  والصودا، 
العظام،  من  الكالسيوم  المتصاص  يؤّدي 
وبالتالي اإلصابة بهشاشة العظام، لذلك يحتاج 
الكالسيوم،  من  يومياً  ملغ   500 إلى  الطفل 
ومن الممكن الحصول عليه من فول الصويا، 

وعصير البرتقال، وحليب كامل الدسم.  
جسم  في  الحديد  نقص  يؤدي  الحديد:   -2
مشاكل  من  بالعديد  اإلصابة  إلى  األطفال 
التعليم، والنمو، حيث يحتاج الطفل إلى 7ملم 
يومياً من الحديد, ومن الممكن الحصول عليه 
والحبوب،  والحليب،  الحمراء،  اللحوم  من 

والبيض. 
الذاكرة،  تقوية  في  الزنك  يساهم  الزنك:   -3
لحم  من  عليه  الحصول  الممكن  ومن 
والبازيالء،  والمحار،  والفاصولياء،  البقر، 
والمكسرات، والدواجن، والحليب، والكاكاو، 

وغيرها. 
4- البروتين: يحتاج جسم الطفل للبروتينات، 
من أجل أداء العديد من وظائف الجسم بشكٍل 

على  وللمساعدة  سليم،  بشكٍل  وللنمو  جيد، 
الجديدة،  واألنسجة  المضادة،  األجسام  إنتاج 
من  العديد  من  الجسم  حماية  في  يساهم  مما 
الحصول  الممكن  من  الصحية،  المشاكل 
والمكسرات،  البقوليات،  من  البروتين  على 
والحليب  واألسماك،  واللحوم،  والبذور، 

ومشتقاته. 
على  باحتوائها  األلياف  تتميّز  األلياف:   -5

الكربوهيدرات الموجودة في األطعمة النباتية، 
البني،  واألرز  والفواكه،  الخضروات،  مثل 
في  أهيمتها  وتكمن  وغيرها،  والمكسرات، 
الوقت  وتقليل  باإلمساك،  اإلصابة  من  الحد 

الذي يستغرقه الطعام في األمعاء. 
6- الدهون: تعمل الدهون على تزويد الجسم 
القيام  على  قدرته  لزيادة  الالزمة  بالطاقة 
للطاقة،  مصدراً  تعد  فهي  اليومية،  باألنشطة 

من  بالعديد  الجسم  تزويد  في  تساهم  كما 
الممكن  ومن  الضرورية،  الدهنية  األحماض 
اللحوم،  من  المشبعة  الدهون  على  الحصول 

ومنتجات األلبان، مثل حليب كامل الدسم.
غذائّي  لنظام  األطفال  التباع  الصحيّة  الفوائد 

صحّي:
حيث  للطفل  الصحيح  البدنّي  النمو  يدعم   -1
بالعناصر  غنّية  أطعمة  الطفل  إعطاء  يجب 

الغذائيّة الالزمة لنموه. 
تُساعد  حيث  وتطوره،  الدماغ  نمو  يدعم   -2
واليود،  الحديد،  مثل:  الغذائيّة،  العناصر 

وبعض األحماض الدهنية على نمو الدماغ. 
3- يُقلّل من المشاكل الصحيّة التي قد يواجهها 
والمشاكل  األسنان،  تسوس  مثل:  األطفال، 
القلب،  وأمراض  كالبدانة،  المزمنة  الصحيّة 

وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان.
أطعمة تساعد على تطور دماغ األطفال: 

1- البيض. 
2- الزبادي. 

3- الخضار الورقيّة الخضراء. 
4- األسماك. 

5- الحبوب والمكسرات. 
6- الشوفان. 

7- التفاح والبرقوق.
األكل  عادات  على  الطفل  تشجيع  طرق 

الصحية: 
عادات  ممارسة  على  األطفال  تشجيع  يجب 
تناول  على  إجبارهم  وعدم  الصحية  األكل 

الطعام، وِمن أهم هذِه العادات ما يلّي: 
التي  الطعام  كمية  باختيار  للطفل  السماح   -1

يرغب بتناولها. 
2- ُمساعدة الطفل لوالديه في تحضير الطعام 

أو شراء مستلزماته. 
الطعام بشكٍل  لتقديم  الطرق  ابتكار بعض   -3

الفٍت وجميل، بحيث يرّغب الطفل بتناوله. 
مع  الطفل  يحبها  ال  التي  األطعمة  مزج   -4

األطعمة المحبّبة لديه.

العناية باألسنان

فتح ملف مفقودي الحرب اإليرانية ـ                الغذاء الصحي للطفل
العراقية مجدداً

قيادي في قسد: »انشقاقات في صفوف المرتزقة 

وتركيا تدفعهم للموت«
مركز األخبار ـ ملف مفقودي الحرب 
اإليرانية ـ العراقية كانت قد ُأغلقت 
زمنًا واليوم يتجدد فتحها والبحث 
باشور  من  عوائل  انتظار  مع  فيها 
مصير  عن  يقينيًا  علمًا  كردستان 
قرابة  منذ  المفقودين  أبنائهم 
بلم  اللجنة  باشرت  ومؤخراً  عامًا.  أربعين 
العراقية   - الحرب اإليرانية  تسلم كردستان من 
 ،1988 وانتهت   1980 عام  اندلعت  التي 
ومكاناً  شرسة  معارك  ساحة  جغرافيتها  فكانت 
لزرع اآلالف من األلغام، وكان أهل المنطقة هم 

ضحية الصراع الشرس آنذاك.
مليون  نحو  مقتل  عن  الحرب  هذه  أسفرت 
شخص أغلبهم عسكريين من الطرفين العراقي 
شك  وبال  المفقودين،  من  واآلالف  واإليراني، 
كان للكرد نصيب من هذا الرقم باعتبارهم سكان 
مدن ضفتي الحدود المصطنعة. وال زالت بعض 
عن  علماً  تنتظر  كردستان  باشور  في  العوائل 

أبنائها الذين ذهبوا حطباً لنيران الحرب.
تنتظر  زالت  ال  هولير،  سكان  من  علي  نجيبة 
خبراً عن زوجها المفقود في ثنايا تلك المواجهة 
كان  إذا  ما  تعلم  فال  سنوات.  ثماني  دامت  التي 
زوجها حي أو ميت أو أسير أو أياً كان مصيره. 
نجيبة  تستمر  هذا  يومنا  حتى  الوقت  ذاك  ومنذ 
في  المفقود  في قضية زوجها  والبحث  بالسؤال 

نجيبة  عنها.  يقيناً  خبراً  تعرف  فال  الحرب  تلك 
أزواجهن  أسماء  تضع  لم  أمثالها  من  الكثير  و 
أو أبنائهن في سجل الوفيات، ألن ذلك لم يُحسم 

حتى اآلن.
اإلنسان  لحقوق  السالم  ملتقى  منظمة  وتسعى 
قضية  في  للنبش  هولير  في   PMO والتعايش 
لتحصل  أخرى،  مرة  الحرب  بتلك  المفقودين 

على معلومات مؤكدة عنهم.
أنه حصل  المنظمة محمد صباح  وقال مسؤول 
في  االيرانية  القنصلية  من  دعم  موافقة  على 
ملف  وفتح  القضية  هذه  في  للبحث  هولير، 

المفقودين من جديد.
وبحسب وزارة حقوق اإلنسان العراقية فأن عدد 

المفقودين يبلغ 50 ألف شخص.
الدولي  األحمر  الصليب  لجنة  باسم  والمتحدثة 
في باشور كردستان أفين ياسين، أن آخر قافلة 
لألسرى عادت إلى العراق عام 2003. وكشفت 
أن ملف أسرى الحرب أُغلق عام 2011، بعد 

انتهاء تبادل األسرى بشكل كامل.
وازدادت أعداد المفقودين مع استمرار الصراع، 
سجالت  إلى  أُضيفت  كبيرة  أعداد  ضمنه  من 
إلى  عددهم  ليصل  داعش  بعد هجوم  المفقودين 

نحو ربع مليون شخص.
من  سجالت  تلقت  أنها   PMO منظمة  وتقول 
عن  البحث  ليجري  اآلن  حتى  مفقود   50 ذوي 

مصيرهم.

العالمية  الفعل  ردود  تتوالى  األخبار-  مركز 
التركي  االحتالل  وتُدين  تشجب  التي  والمحلية 
وعمليات  سوريا،  وشرق  شمال  من  لمناطق 
المرتزقة،  لتوطين  تمهد  التي  القسري  التهجير 
مرتزقة   بإرسال  التركي  القرار  يالقي  كذلك 
موالين له إلى ليبيا المزيد من مواقف االستهجان 
العربية والدولية. حول آخر التطورات الميدانية 
وما  الدولي  والطريق  عيسى  عين  جبهات  في 
سوريا  قوات  في  القيادي  تحدث  هناك،  يجري 
هاوار،  لوكالة  تولهلدان  روني  الديمقراطية 
التركي  االحتالل  أن  إلى  البداية  في  وأشار 
ومرتزقته يبعدون عن محيط ناحية عين عيسى 
من الطرف الشمالي حوالي ثالث كيلو مترات، 
وأنهما  متر،  كيلو  اثنين  الغربي  الطرف  ومن 
 M4  الجهتين اللتين يمر منهما الطريق الدولي
المعروف – الممر السريع بين الحسكة وحلب- 
في  مستمرة  المرتزقة  محاوالت  فإن  وبذلك 
عليه،  والسيطرة  الدولي  الطريق  إلى  الوصول 
ويستمر قصف مناطق حولها من قبل المرتزقة 

بشكل متقطع«.
المرتزقة  سعي  إلى  تولهلدان  القيادي  وأشار 
 :M4 المحتلة وقطع طريق الرقعة  توسيع  إلى 
العثمانية  التركي  االحتالل  وسياسة  »مخطط 

رقعة  لتوسيع  سعيه  في  مناطقنا  على  مستمرة 
الخاصة  الحرب  سياسة  يمارس  لذلك  احتالله، 
المحتلة  المناطق  من  المدنيين  تهجير  في 
التغيير  سياسة  لممارسة  األخرى  والمناطق 

الديمغرافي فيها«.
بقوله:  الخاصة  الحرب  أساليب  إلى  أشار  كما 
»يمارس االحتالل التركي انتهاكات ال أخالقية 
الوسائل  بكافة  عليهم  ويضغط  المدنيين  بحق 
لترهيبهم وإجبارهم على التهجير لتبقى منازلهم 
لعوائل المرتزقة، ومنها القصف المستمر على 
المكثف  والتحليق  الجبهات،  من  القريبة  القرى 
سماء  في  أحياناً  والحربي  االستطالع  لطيران 
نفوس  في  والرعب  الخوف  لبث  المنطقة 
انشقاقات  هناك  أن  القيادي  وأّكد  األهالي«. 
كبيرة تحصل بين صفوف المرتزقة الذين باتوا 
يستشعرون خداع االحتالل التركي لهم ودفعهم 
إلى الموت خدمة لمصالح تركيا، وأشار إلى أن 
الكثير من المرتزقة سلموا أنفسهم لقوات سوريا 

الديمقراطية في اآلونة األخيرة.
والقوات  السوري  النظام  قوات  تواجد  وحول 
القيادي  أكد  عيسى  عين  ناحية  داخل  الروسية 
هذه  بين  تام  تنسيق  هناك  إن  تولهلدان  روني 

القوات على األرض.
سوريا  قوات  في  القيادي  قال  حديثه  ختام  في 
عيسى  عين  ناحية  جبهات  في  الديمقراطية 
روني تولهلدان: »لن نتخلى عن أرضنا المحتلة 
وسنسعى بكل قوتنا وإرادتنا لتحريرها وسنكون 
تسعى  التي  االتفاقيات  لكل  الداعمة  الجهة 
األراضي  من  التركي  االحتالل  إخراج  إلى 

السورية« .

»التغيير الديمغرافي« مستمر بسري كانيه والمحتل ينتهج طرقًا شتى
مركز األخبار ـ بهدف تطبيق سياستها في إحداث التغيير الديمغرافي وإحياء أمجاد سلطنتها العثمانية في مناطق شمال وشرق سوريا؛ أقدمت دولة 
االحتالل التركي على توطين 1500 عائلة من مرتزقتها من مناطق إدلب وحماه وحمص وجرابلس، والباب، وإعزاز في منازل المدنيين بسري كانيه؛ 

عالوة على تدريب عناصر المرتزقة قبل إدخالهم إلى سري كانيه..

على  التركي  االحتالل  هجمات  تستمر 
مناطق شمال وشرق سوريا منذ التاسع من 
تشرين األول من العام المنصرم، وبالرغم 
أنها  إال  النار،  إطالق  بوقف  االتفاقيات 
اآلالف  اضطر  لذلك  ونتيجة  تتوقف.  لم 
األصليين  كانيه  سري  مدينة  سكان  من 
للهجرة قسراً. فيما يسعى االحتالل التركي 
التغيير  إحداث  إلى  مرتزقته  طريق  وعن 
الديمغرافي في المناطق التي احتلها وسط 
المنظمات  إبداء  وعدم  دولي،  صمت 

الحقوقية أي موقف واضح تجاه ذلك.
مرتزقته  عائالت  االحتالل  ويستقدم  هذا 
من مناطق إدلب وحماة وحمص وجرابلس 
منازل  في  ويوطنهم  إعزاز،  والباب 

المدنيين بعد تهجيرهم منها.

مصادر  بها  أفادت  معلومات  وبحسب 
استقدم  التركي  االحتالل  »إن  محلية: 
1500 عائلة من عوائل مرتزقة ما يسمون 
من  الشام«  ولواء  مراد،  السلطان  »لواء 
كردستان  باكور  في  بنار  جيالن  مدينة 

وأدخلتها إلى مدنية سري كانيه.

عائالت  أن  إلى  المعلومات  وأشارت 
المدنيين  منازل  في  توطينها  تم  المرتزقة 
وقالت  والحوارنة.  خرابات  حيي  ضمن 
التركي  االحتالل  »إن  أخرى:  مصادر 
مدينة  في  مرتزقته  عناصر  بتدريب  يقوم 
جيالن بنار ثم يقوم بإدخالهم مع عائالتهم 

إلى مدنية سري كانيه«.

»األخطاء التي أدت إلى احتالل مناطق شمال سوريا

 ستتكرر إذا لم تتحقق الوحدة الوطنية«
العشائر  وجهاء  أشار  ـ  األخبار  مركز 
الكردية إلى أّن األخطاء والسياسات 
احتالل  إلى  أدت  التي  الدولية 
كري  ومنطقتي  عفرين،  مقاطعة 
تتكرر  سبي وسريه كانيه، يمكن أن 
تتحقق  لم  إذا  أخرى  مناطق  في 
وحزبيًا.  عشائريًا  الوطنية  الوحدة 
العشائر  لعب  ضرورة  على  وشددوا 
الخالفات  نبذ  في  دورها  الكردية 
الكردية؛  السياسية  األحزاب  بين 
التركية  الهجمات  أمام  للوقوف 

التي تستهدف الكيان الكردي.
تتزايد المطالب الشعبية بتحقيق الوحدة الوطنية 
الخارجية  الجهود  لتوحيد  آفا  روج  في  الكردية 
العدوان  خضم  في  الكردية،  للسياسة  والداخلية 

شمال  مناطق  يستهدف  الذي  التركي  العسكري 
وشرق سوريا.

المشترك  والرئيس  البيجان  ودعا وجيه عشيرة 
مختار  بوزان  الفرات  إقليم  في  الصلح  للجنة 
خالل حديثه لوكالة أنباء هاوار المجتمع الكردي 
في  واحدة،  مشتركة  أهداٍف  على  الثبات  إلى 
المتداخلة  واإلقليمية  الدولية،  الصراعات  ظل 

والدائرة في الشرق األوسط.
الحاصلة  »االنقسامات  أن  إلى  مختار  وأشار 
في  أسهمت  عقود  منذ  الكردية  األطراف  بين 
األطراف  قبل  من  الكردي  المجتمع  اختراق 
الخارجية وخلق الكره بين الكرد أنفسهم. لذا؛ من 
الضروري تحصين القلعة الكردية من الداخل، 
إليها  تؤول  أن  يمكن  التي  النتائج  تلك  وتخيّل 

القضية الكردية عند تحقيق الوحدة الوطنية«.
الجهود  لتوحيد  المكثفة  المساعي  إطار  وفي 

الكردية في روج آفا اجتمعت عدد من األحزاب 
السياسية الكردية والشخصيات الوطنية المستقلة 
في الحادي عشر من شهر كانون األول من العام 
المنصرم  في المنتدى السياسي األول من نوعه 
في كوباني، بعد دعوٍة من اتحاد المثقفين في ظل 
الهجمات التركية، وناقشت األطراف الحاضرة 
سبل تحقيق الوحدة الوطنية بين القوى السياسية 

الكردية.
الدين  علي  عشيرة  وجيه  أشار  جانبه  من 
أحمد  سوريا  شمال  الفرات  إقليم  في  المنتشرة 
حسن بأن على العشائر الكردية لعب دورها في 
الكردية؛  السياسية  األحزاب  بين  الخالفات  نبذ 
تستهدف  التي  التركية  الهجمات  أمام  للوقوف 

الكيان الكردي.
الدولية  والسياسات  األخطاء  »إن  حسن:  قال 
التي أدت إلى احتالل مقاطعة عفرين، ومنطقتي 
في  تتكرر  أن  يمكن  كانيه،  وسريه  سبي  كري 

الوطنية  الوحدة  تتحقق  لم  إذا  أخرى  مناطق 
عشائرياً وحزبياً«.

في  المنتشرة  الدين  علي  عشيرة  وجيه  وأكد 
إقليم الفرات شمال سوريا أحمد حسن في ختام 

حديثه: »إّن شعوب العالم تضامنت مع الكرد في 
يتضامنوا  أن  الكرد  داعش، وعلى  حربهم ضد 
ويحاربوا من أجل قضيتهم لتحقيق آمالهم وآمال 

تلك الشعوب الديمقراطية«.
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تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

»ُمؤتمر ستار ُأِسسَّ النتشاِل المرأِة من واقٍع سيدات عامودا يتفنن في الفوز على سيدات المحافظة

ُمظلٍم كانت تعيشُه«

ليلى كوفن: »يجب أن نلتقي جميعًا في ظل الوحدة الوطنية الكردية«  ماريا شارابوفا تودع أسترالياسلسلة االنتصارات للجهاد مستمرة واالمتحان القادم مع عفرين
 المفتوحة مبكراً

حقيبة روناهي الرياضية

سيدات عامودا قدمَن مباراة جميلة بالرغم وجود بعض الثغرات الفنية، ولكن كتجربة أولى من نوعها على المالعب الكبيرة، يعتبر ما تقدمه الالعبات 
إنجازاً كبيراً وسط ظروف صعبة في شمال وشرق سوريا أمنيًا واقتصاديًا، وذلك بسبب هجمات دولة االحتالل التركي ومرتزقته، ورغم ذلك استطعَن 

التفنن بالفوز على سيدات المحافظة وبثالثة أهداف لهدفين.

روناهي/ عين عيسى ـ تأسيس مؤتمر ستار كان من المنجزات الهامة التي استطاعت المرأة في مناطق شمال وشرقي سوريا تحقيقها، وساهمت بشكل 
فعال في توحيد جهودها وتنظيمها في سبيل تحريرها من كافة النواحي. إقليم  لنوادي  ينتسبن  عامودا  نادي  العبات  معظم 

الجزيرة، وهي أندية قامشلو، أهلي عامودا، جودي، 
المباراة األولى  في  األسايش، وقدمن مستوًى طيباً 
نظيفة  برباعية  وفزن  السويداء  عمال  سيدات  مع 
منال  هدفين،  دهام  ميرندا  الالعبات:  عبر  جاءت 
حاجي من نادي جودي هدف وسمر شيخ بكر من 

نادي أهلي عامودا هدف.
لكرة  السوري  الدوري  من  الثانية  المباراة  وفي 

القدم السيدات، مرحلة اإلياب، حققت سيدات نادي 
المحافظة وبثالثة  على سيدات  جديداً  فوزاً  عامودا 

أهداف لهدفين.

الشوط األول

وسجل المحافظة مبكراً من ضربة جزاء في الدقيقة 
السادسة عبر الالعبة ميرنا الحلبي، بعدها ضغطت 
سيدات عامودا للعودة للمباراة وسجلت الالعبة آية 
محمد هدفاً جميالً من تسديدة خدعت حارسة مرمى 
في   29 الدقيقة  في  وذلك  سرية،  حياة  المحافظة 

الشوط األول لتصبح النتيجة التعادل بهدف لهدف.
بمرواغة  تتفنن  حاجي  منال  بكثير  ليس  وبعدها 
من  طبق  على  كرة  وتحول  المحافظة  مدافعات 
ذهب لالعبة فريال أحمد ابنة كوباني والعبة نادي 
قامشلو في إقليم الجزيرة ولتحولها إلى شباك مرمى 
لسيدات  الثاني  الهدف  عن  واإلعالن  المحافظة 
عامودا في الدقيقة 31، ولينتهي الشوط األول بهدفين 

لسيدات عامودا مقابل هدف لسيدات المحافظة.

الشوط الثاين

هجومية  بقوة  الثاني  الشوط  دخلن  عامودا  سيدات 
بدون  ولكن  المحافظة  مرمى  على  كبير  وضغط 
كذلك  المحافظة  سيدات  وهددت  للشباك،  الوصول 
للشباك  الوصول  بدون  ولكن  دالل  الالعبة  عبر 
األجواء  وبرودة  المطر  زخات  نزول  ومع  أيضاً، 
وتميز  بحماسة  للمباراة  الحاضن  الجالء  ملعب  في 
وحولت  المدافعات  حاجي  منال  الالعبة  رواغت 
حارسة  تألقت  ولكن  المحافظة  لمرمى  جميلة  كرة 

المحافظة حياة سرية بأبعادها لركنية.
إقليم  دوري  هدافة  بكر  شيخ  سمر  الالعبة  ولتتألق 
المحافظة  مدافعة  وتتجاوز   ،2019 لعام  الجزيرة 
بأناقة بعد استالم تمريرة جميلة من الالعبة ميرندا 
دهام، ولترسل الكرة لشباك حارسة المحافظة حياة 
الثاني،  الشوط  من   56 الدقيقة  في  وذلك  سرية، 
المحافظة،  نادي  مع  هدفين  إلى  الفارق  ولتوسع 
بثالثة  عامودا  سيدات  لمصلحة  النتيجة  ولتصبح 

أهداف لهدف.

جزاء  لمنطقة  حولت  ركنية  ركلة  ومن  وبعدها 
ميلع  مادلين  المحافظة  العبة  استغلتها  عامودا 
الدقيقة  للمحافظة، وذلك في  الثاني  الهدف  وسجلت 
سيدات  وحاولت  الثاني،  الشوط  عمر  من   59
بذلك،  يفلحن  لم  ولكن  للتعادل  الوصول  المحافظة 
يطلن  لم  ولكن  عامودا  لسيدات  مرتدات  وسط 
الشباك، ولتفوز سيدات عامودا بنتيجة ثالثة أهداف 
مقابل هدفين، وهو الفوز الثاني في مرحلة اإلياب، 
في  التالي  الشكل  على  النادي  ترتيب  وليصبح 

الدوري:
- شرطة حماة 23 نقطة.

2- محافظة حمص 22 نقطة.
3- العربي 20 نقطة.

4- عامودا 18 نقطة.
5- محافظة دمشق 12 نقطة.

6- جرمانا 10 نقاط.
7- عمال السويداء نقطتين.

)محافظة  إبراهيم  النا  اآلن:  حتى  الدوري  هدافة 
حمص( برصيد 12هدف.

وشرطة  عامودا  سيدات  األربعاء  اليوم  وسيلتقي 
الساعة  بتمام  الجالء  ملعب  أرضية  على  حماة 
هامة  مباراة  وهي  ظهرا،  والنصف  عشر  الحادية 
كون سيدات شرطة حماة يتصدرن الدوري والفوز 
فرصتهن  ويزيد  عامودا  لسيدات  جداً  هام  عليهن 

بالفوز باللقب.

السوري  الدوري  في  انتصاراته  الجهاد  يتابع 
للدرجة األولى وجاء ذلك بفوزه على قمحانة بأربعة 
أهداف مقابل هدف واحد، على أرضية ملعب حماة 
الدوري  في  للجهاد  الثاني  هو  والفوز  الصناعي، 
بمسابقة  وفوز  مباراة  أول  في  لتعادل  باإلضافة 

الكأس على نادي العاصي بسداسية نظيفة.
الجهاد بتشكيلة أغلبها من الشباب مستمر بعروضه 
السوري  الدوري  في  اإليجابية  ونتائجه  الطيبة 
فوزه على  بعد  نقاط جديدة  والكأس، وكسب ثالث 
وليحتل  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  قمحانة 
خلف  نقاط  بسبعة  الثالث  المركز  بذلك  الجهاد 
التضامن في المركز األول بـ 11 نقطة وعفرين في 

المركز الثاني بثمان نقاط.
نادي  القادمة  المباراة  في  يقابل  سوف  والجهاد 
على  الفوز  حال  ففي  هامة  مباراة  وهي  عفرين 
في  الثاني  للمركز  الجهاد  يتقدم  سوف  عفرين 
القادم على أرضية  الجمعة  مجموعته، وستقام يوم 
ملعب حماة الصناعي بتمام الساعة الثانية عصراً، 

وإليكم ترتيب المجموعة بالكامل:
1ـ التضامن 11نقطة.

2ـ عفرين 8 نقاط.

3ـ الجهاد 7 نقاط.
4ـ عمال حماة 6 نقاط.

5ـ قمحانة 4 نقاط.
6ـ حرفيي حلب 0 نقطة.

في سياق آخر سجل نادي عامودا أول فوز له وذلك 
مقابل  أهداف  بأربعة  مورك  نادي  على  تغلبه  إثر 

هدفين، وأيضاً ضمن الدوري السوري للرجال بكرة 
القدم للدرجة األولى، وهو الفوز األول لعامودا بعد 
خسارتين متتاليتين األولى من نادي مصفاة بانياس 
بهدفين مقابل هدف واحد والثانية من الحرية الحلبي 
القادم  الجمعة  يوم  ويقابل  نظيفة،  أهداف  وبخمسة 
من  السابع  ملعب  أرضية  على  حلب  عمال  نادي 

نيسان بحلب بتمام الساعة الثانية عصراً.
خرجت ماريا شارابوفا، البطلة السابقة، من الدور 
األول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة 
6-3 و6-4 أمام الكرواتية دونا فيكيتش على ملعب 

رود ليفر أرينا اليوم الثالثاء.
البالغ عمرها 32 عاما  الروسية  الالعبة  تزال  وال 
المشاركة  على  أجبرتها  الكتف  في  بإصابة  متأثرة 
في بطولة واحدة منذ خروجها من الدور األول في 

بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.
الملعب  في  رائع  بشكل  فيكيتش  دونا  وظهرت 
الذي شهد تتويج ماريا شارابوفا باللقب في 2008 
 1-5 بنتيجة   19 المصنفة  الالعبة  مبكراً  وتقدمت 
ماريا  أداء  يتحسن  أن  قبل  األولى  المجموعة  في 

شارابوفا.
بعدما  األولى  المجموعة  فيكيتش  دونا  وحسمت 
تقدمت شارابوفا 4-1 في المجموعة الثانية لكنها لم 

تتمكن من الحفاظ على مستواها.
متتالية  أشواط  خمسة  شارابوفا  ماريا  وخسرت 
لتودع المسابقة في أكثر خروج مبكر لها في ملبورن 

بارك منذ 2010.
الروسية أولى  الالعبة  فيها  وهذه أسرع مرة تودع 

البطوالت األربع الكبرى في العام منذ عقد كامل.
في  مزعجة  إصابة  كانت  إن  تدري  ال  إنها  وقالت 
العام  مجدداً  ملبورن  إلى  العودة  لها  ستتيح  كتفها 

المقبل.
وكانت هذه ثاني مباراة رسمية فقط تخوضها ماريا 
الماضي،  أيلول  في  المفتوحة  أمريكا  منذ  شارابوفا 

حيث خسرت في الدور األول أمام سيرينا وليامز.
وبدت ماريا شارابوفا، الحاصلة على خمسة ألقاب 
المؤتمر  في  يائسة  الكبرى،  األربع  البطوالت  في 
أسئلة  واجهت  حيث  المباراة  أعقب  الذي  الصحفي 

تتعلق بإصاباتها.
وقالت »يمكنني الحديث عن معاناتي وعن األشياء 
في  ليس  ذلك  لكن  كتفي،  بسبب  بها  مررت  التي 

شخصيتي«.
األمور  كانت  وقاتلت.  هنا  كنت  »لذلك  وتابعت: 
صعبة وأنهيت المباراة، ونعم لم يكن بالطريقة التي 

أرادتها«.
وعند سؤالها مباشرة عما إذا كانت زيارتها رقم 15 
ماريا  قالت  األخيرة،  تكون  قد  بارك  ملبورن  إلى 

شارابوفا إن ليس لديها أي ضمانات.
بالتواجد هنا  وأضافت: »ال أدري. كنت محظوظة 
وأشكر المنظمين على السماح لي بأن أكون جزءاً 
ماذا  لكم  أقول  أن  الصعب  ومن  البطولة  هذه  من 

سيحدث خالل 12 شهراً«.
ورغم الهزيمة المحبطة، قالت ماريا شارابوفا إنها 
الذي يسمح  للمستوى  للعودة  الحافز  ال تزال تمتلك 
لها بالمشاركة في أكثر من البطوالت الثماني التي 

خاضتها في 2019.
وقالت »ال أدري، ال أمتلك كرة سحرية ألقول لكم 

إن كنت أستطيع، لكني أود أن أفعلها بالتأكيد«.

في  الشعبية  الفرق  لدوري  المنظمة  اللجنة  اجتمعت 
قامشلو وقررت ما يلي:

بالهندام  الكامل  االلتزام  الفرق  جميع  على   -1
الرياضي الكامل وأن تكون مرقمة بشكٍل واضح.

للعب( لن  2- كل فريق ال يجلب كرة قدم )صالحة 
يلعب المباراة وسيعتبر خاسراً للمباراة قانونياً 3×0.

التحكيم  أجور  استيفاء  الفرق  جميع  على   -3
والترخيص بشكل كامل.

ـ ضمن دوري الوفاء للرياضيين القدامى لفئة الرجال 
والوحدة،  ربيعة  مزرعة  فريقي  بين  مباراة  أقيمت 
فريق مزرعة  على أرضية ملعب حطين واستطاع 
تحقيق الفوز على فريق الوحدة وبنتيجة ثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد.
ـ ضمن منافسات دورة العام الجديدة سجلت النتائج 

التالية أمس الثالثاء مساًء:
ـ تعادل أهلي عاليا مع االتحاد بهدف لهدف. 
ـ فوز قنديل على لوند بثمانية أهداف نظيفة.

تلعب اليوم األربعاء المباريات التالية:
ـ سعد × أرمنج الساعة السابعة مساًء.

ـ التسيو × نسور برخدان الساعة الثامنة مساًء.
ملعب نادي دجلة بحي قناة السويس بقامشلو

روناهي/ قامشلو

المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة  صرحت 
حزب  من  والنائبة   )KCD(الديمقراطي
أنه  كوفن،  ليلى   )HDP(الديمقراطي الشعوب 
والصعوبات  كردستان  تقسيم  من  الرغم  على 
التي تواجهها القطاعات السياسية المختلفة، فإن 

إقامة الوحدة الوطنية شرط أساسي.
المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة  أشارت 
حزب  في  والنائبة   )KCD(الديمقراطي
كوفن،  ليلى   )HDP(الديمقراطي الشعوب 
لوكالة فرات لألنباء ANF إلى الوحدة الوطنية 

الكردية وأجرت تقييمات مهمة.

»القوى املهيمنة تريُد فصل الكُرد 
روحّياً وجسديّاً«

كما وذكرت ليلى كوفن أن القوى المهيمنة منذ 
قدم التاريخ، وحتى يومنا هذا، تريد فصل الكرد 
وقالت:  البعض،  بعضهم  عن  وجسدياً  روحياً 
»عندما تتعلق المسألة بكردستان وعندما نتحدث 
وطنية  وحدة  بناء  بمقدورنا  كيف  أو  عنها، 
األجزاء  بين  الجمع  بمقدورنا  وكيف  بنجاح، 
االحتالل،  قسمها  التي  كردستان  من  األربعة 
حينها  يجب على المرء أن ينظر إلى التاريخ. 
الكردي منذ  الشعب  أن ندرك ما عاشه  وعلينا 
التي مورست  االنتهاكات  التاريخ وما هي  قدم 
كردستان  المهيمنة  القوى  احتلت  لقد  بحقهم. 
وحولتها إلى أربعة أجزاء واتبعت سياسة اإلبادة 
تطوير  تم  حيث  فيها.  الكردي  الشعب  بحق 
قدمت  التي  الممالك  عقلية  بنفس  السياسة  هذه 
بين  وفرقت  كردستان،  قسمت  والتي  بعيد  من 
شعبها روحياً وجسدياً من خالل سياسة التفريق 
واإلبادة، وهذا هو مفهوم المحتل. وبالطبع كان 
الكرد  يقبله  ولم  المفهوم،  لهذا  معارضة  هناك 
وقاموا باالنتفاضات ورفضوا الظلم، وعارضوا 
االنتفاضات  هذه  بين  ومن  واالضطهاد.  القمع 
التي خرجت إلى الساحة، كانت انتفاضة حزب 
العمال الكردستاني)PKK( ومع حزب العمال 
أوجالن،  هللا  عبد  والقائد   )PKK(الكردستاني

دخلت هذه المقاومة مرحلة جديدة«.
المسألة  هذه  تقييم  تم  إنه  كوفن  ليلى  وأكدت 

العمال  حزب  بخروج  مختلف  جانب  من 
أوجالن  هللا  عبد  والقائد   )PKK(الكردستاني
سبب  عن  النقاش  تم  لقد  الحقيقة  »في  وقالت: 
كانوا  الذين  األشخاص  هم  ومن  الكرد  انقسام 
وقعوا  والذين  الوقت  ذلك  في  الكرد  يمثلون 
نيابةً عنهم؟ من كانوا يسيطرون عليهم؟ لقد تم 
التحقيق في هذه القضايا. كانت االنتفاضات من 
الشيخ سعيد إلى سيد رضا متقدمة ومستمرة بما 
فيه الكفاية في زمنهم. فالهوية الكردية ضرورية 
بالقضية  تتعلق  هناك مطالب  كانت  حينها  هنا. 
ونريد  كرد  نحن  متفرق.  بشكل  وإنما  الكردية 
والعشائر  األمراء  بيننا  كان  بهويتنا.  نعيش  أن 
نكن  لم  ككرد،  نعيش  كنا  أننا  إال  اآلغاوات 
االنتفاضات  فإن  لهذا  شخص.  أي  قيادة  تحت 
والنهضات المرتبطة بهذه المسألة كانت بالطبع 
مهمة. لقد ناقش القائد عبد هللا أوجالن هذا األمر 
بشكل تام وظهرت بعض األشياء على الساحة. 
على سبيل المثال، كان إدراك المؤامرة الدولية 
وانقسام الكرد في المسار ذاته. قالوا أنه مع هذا 
النهوض  على  قادرين  الكرد  يعد  لم  االنقسام، 
أيضاً  الحكام  أن  كما  إضعافهم،  إلى  وسنسعى 
اآلن  »بأننا  دولي  بإيعاز  يقولوا  أن  أرادوا 
يكونون  سوف  الكرد  وأن  أوجالن  أسرنا  قد 
الدولية  القوى،  جميع  شاركت  لقد  متفرقين«. 

المهيمنة فيها«.
الدولة  عقلية  ذوي  الحكام  »أن  وأضافت: 
تصرفوا في االعتقاد بأن الكرد لم يعد بإمكانهم 
»من  وقالوا:  أجزاء  إلى  انقسامهم  بعد  االتحاد 
باكور  في  الكردي  الشعب  يتمكن  أن  الممكن 
أنهم غير  إال  يجتمعوا سوياً،  أن  كردستان من 
في  الكردي  الشعب  مع  االجتماع  قادرين على 
لقد  كردستان«.  وباكور  روجهالت  آفا،  روج 
القائد أوجالن عن هذا منذ عدة سنوات  تحدث 
تقييمات مهمة حول هذا. حيث  وقد أبدى دائماً 
وطنية،  وحدة  إلى  بحاجة  »نحن  يقول:  كان 
بلد مثل االتحاد األوروبي وداخله  إلى  انظروا 
فارغ وخالي، إال أنهم  يجتمعون معاً من أجل 
وأرضنا  كرد  أيضاً  نحن  الخاصة.  مصالحهم 
األهم  أرضنا.  دخول  على  أجبرنا  لقد  مقسمة. 

من ذلك كله أننا بحاجة إلى الوحدة«.
إن القائد عبد هللا أوجالن يذكر دائماً هذه األشياء 
حيث  كردي.  وطني  مؤتمر  إنشاء  إلى  ودعا 

أشار القائد أوجالن إلى هذه المسألة على محمل 
الجد. أرسل برسالة خطية إلى مسعود البرزاني 
للكرد  قادة  »أنكم  فيها:  قال  طالباني،  وجالل 
اآلن  الخارج  في  وأنتم  اآلن  سجين  أنا  أيضاً، 
ويجب أن يتم العمل بشأن هذه المسألة. وأعملوا 
لبناء المؤتمر الوطني الكردستاني«. كما قدم عبد 
هلل أوجالن العديد من االقتراحات، قائالً: »يمكن 
الرئاسة  نموذج  خالل  من  المؤتمر  يعقد  أن 
المشتركة وينبغي توجيه أعمال هذا المؤتمر في 
جميع األجزاء األربعة من كردستان«. لقد قدم 
القائد عبد هللا أوجالن العديد من النقاط المهمة. 
حتى  القائد  مقترحات  بموجب  العمل  تنفيذ  وتم 
العمل من  الكرد في هذا  عام 2013، وشارك 
نواحي كثيرة. لقد وصل هذا العمل إلى مستوى 
أيدي  دخلت  الحظ،  لسوء  لكن  المؤتمر،  تنظيم 
خارجية في هذا العمل وقامت بتوقيفه. من هذه 
اليد؟ بالطبع الكرد يعرفون كل شيء. لكننا لسنا 
عبد  مقترحات  وصلت  اآلن.  النقطة  هذه  في 
تعيين  وتم  المؤتمر  مستوى  إلى  أوجالن  هللا 

األعضاء، وبهذا ثبت أنه يمكننا بناء وحدتنا«.

»بروح الوحدة ذاتها، نحث عىل بناء 
وحدتنا الخاصة«

كما تحدثت ليلى كوفن عن ورشة عمل الوحدة 
وقالت:  آمد  مدينة  في  عقدت  التي  الوطنية 
وحدتنا  بناء  على  نحث  ذاتها،  الوحدة  »بروح 
سيكون  والعشرين  الحادي  القرن  إن  الخاصة. 
بالتأكيد قرن مليء باالنتصارات بالنسبة للكرد. 
اليوم الشرق األوسط هو موطن الحرب العالمية 
الثالثة. ويتم رسم الحدود من جديد ويتم تحديد 
ونجتمع  هنا  اليوم  نحن  لهذا  الشعوب.  مصير 
الكردية  السياسة  في  اتفاق  هناك  اليوم،  سوياً. 
سنحّول  وكيف  كردستان،  باكور  في  آمد  في 
أنحاء كردستان، وكيف  إلى جميع  هذا االتفاق 
إلى  إضافته  يمكننا  الذي  وما  مستمراً  سنجعله 

ذلك؟«.
وصّرحت ليلى كوفن إن الكرد أظهروا مقاومة 
المهيمنة  القوى  سياسات  ضد  مسبوقة  غير 
سطر  »لقد  قائلةً:  والمدمرة،  الجماعية  لإلبادة 

الشعب الكردي بحروف ذهبية صفحات التاريخ 
التي  والنهضات  االنتفاضات  جميع  خالل  من 
قاموا بها. لكن عندما نقيمها نتساءل عن سبب 
تقصيرنا. عالوةً على ذلك، فإن النقص هو عدم 
بناء الوحدة الوطنية الكردية. عندما يقع حدثاً في 
ينتفض  آفا  روج  في  الشعب  كردستان،  باكور 
كان  المثال،  سبيل  وعلى  مختلف.  أمر  وهذا 
وعارضته  كردستان  باشور  في  استفتاء  هناك 
ذلك.  ضد  التهديدات  بإطالق  وقامت  تركيا 
أعربنا  كردستان،  باكور  في  كسياسيين  نحن، 
عن تأييدنا وعارضنا موقف تركيا. ولكن كيف 
هناك  كان  لو  أهميته.  مدى  وما  هذا   شوهد 
وحدة كردية ووقف الكرد ضد هذه التهديديات 
سيختلف  األمر  كان  الكردية،  الوحدة  باسم 
وكان سيكون له تأثير بشكل أكثر. يجب أن ال 
نعبّر عن اعتراضاتنا بشكل متفرق، وأن نتحد 
بروح  كردستان  أراضي  على  الهجمات  ضد 
كردستان. وفي هذه المرحلة هناك حاجة ملحة 
للوحدة الوطنية، يجب اإلدالء ببيان باسم الوحدة 
أن  يجب  الجميع.  يتجاهلها  أال  ويجب  الوطنية 
او  منظمة  أو  حزب  باسم  البيان  هذا  يكون  ال 
وكردستان.  الكرد  باسم  يكون  بل  مجموعة، 
لهذا الوحدة الوطنية مطلوبة أكثر من أي وقت 

مضى«.
المفروض  الحصار  إلى  كوفن  ليلى  وأشارت 
على مخيم الالجئين في مخمور وقالت: »فرض 
الحظر على مخيم مخمور لالجئين منذ حوالي 

ستة أشهر. ويتم معاقبة شعبنا في مخمور، وهذا 
بهذا  يقومون  الذين  مقبول.  وغير  ممكن  غير 
الحظر هم حكومتنا في باشور كردستان. نحن 
نقول  أن  ونود  الموضوع،  هذا  حيال  حزينين 
هذا، إذا كانت هناك روح الوحدة الوطنية لكان 
من األفضل لنا أن نتواصل مع بعضنا البعض 
وأخبرنا المسؤولين في المنطقة، ماذا تفعلون؟ 
ال يمكنك معاقبة هذا الشعب، فهو لم يرتكب أي 
جرم. ربما نشأت مشكالت ومناقشات صغيرة، 
ولكن يمكنكم مناقشة هذه المشكالت وحلها بين 
بعضكم، ولكن ال يمكنكم معاقبة شعب بكامله. 
وهاجروا  كثيراً  مخمور  في  شعبنا  عانى  لقد 
إلى هناك، بسبب حرق قراهم وقتلهم ومداهمة 
منازلهم كل يوم. تم إنشاء هذا المخيم تحت راية 
منذ  الحصار  عليه  المتحدة. حيث فرض  األمم 
مخمور  في  شعبنا  إن  أشهر.  الستة  يقارب  ما 
الظروف  تزداد  كما  للغاية،  صعب  وضع  في 
أطفالهما  امرأتان  فقدت  حيث  سوءاً،  المعيشية 
بسبب عدم قدرتهما على الذهاب إلى المستشفى، 
والشباب غير قادرين على الذهاب إلى الجامعة 
ورطة  في  يعيش  شعبنا  عمل.  وجود  وعدم 
خطيرة. ومن أجل حل هذه المشاكل، ليس أمامنا 
إال الوحدة وبناء وحدة وطنية كردية. أجل، إذا 
أنشأنا اليوم وحدة وطنية، فلن نتعرض لمثل هذه 
أن نسمع صوتنا  قادرين  كنا  اليوم  االنتهاكات. 
للعالم أجمع، لكي يحدث هذا، يجب أن  الواحد 

نلتقي جميعاً في ظل الوحدة الوطنية«.

النساء  جميع  عيسى  عين  في  النساء  هنأت 
الخامسة  السنوية  الذكرى  مرور  بمناسبة 
وأكدَن  مؤخراً،  ستار  مؤتمر  لتأسيس  عشر 
الماضية على  السنوات  في  المؤتمر ساهم  أن 
التي  القيود  من  وإخراجهن  النساء،  توعية 
المرأة  دور  تفعيل  على  وعمل  تكبلهن،  كانت 

في المجتمع من كافة النواحي.

أساس يف تحّرر املرأة..

روناهي  صحيفتنا  أجرت  الخصوص  وبهذا 
لقاًء مع المواطنة زليخة محمد علي التي بدأت 
األساس  ستار  مؤتمر  »يعتبر  بالقول:  حديثها 
األمّرين  تعاني  كانت  المرأة، حيث  في تحرر 
الذكورية  الذهنية  من  المتسلطة  العقلية  بسبب 
والعادات والتقاليد البالية، التي ما فتأت تقيدها، 
وتمنعها من االندفاع نحو فضاء الحرية، وكان 
تأسيس مؤتمر ستار من أهم العوامل الضامنة 

والمنظمة لحقوق المرأة المسلوبة منذ تأسيسه 
وإلى اآلن«.

أن  »نتمنى  بالقول:  محمد  زليخة  وأردفت 
مؤتمر  في  تنظيمها  خالل  من  المرأة  تستمر 
ستار المضي بالنجاحات التي تحققها يوماً بعد 
يوم، لنقف صفاً واحداً مع تحرر المرأة، ومع 

المنجزات التي يحققها مؤتمر ستار لها«.

»مثرة جهود مقاومة املرأة«

المشتركة  الرئيسة  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
للجنة الثقافة والفن بالرقة سناء عباس بالقول: 
الذكرى  مرور  يباركن  عيسى  عين  »نساء 
السنوية لمؤتمر ستار الذي عمل على انتشال 
مر  على  تعيشه  كانت  مظلم  واقع  من  المرأة 
ثمرة  المؤتمر  هذا  وكان  الماضية،  السنوات 
زالت  وال  قاومت  التي  المرأة  مقاومة  جهود 
الظلم واالحتالل، وما شاهدناه من تجارب حية 

من خالل مقارعة االحتالل ورده على أعقابه 
المرأة  أن  على  مثال  أكبر  القتال  ميادين  في 
المشروع  والدفاع  المقاومة  تستطيع  السورية 

عن أرضها كما الرجل بل وأكثر من ذلك«.
الرقة خالل  في  المرأة  أن  على  سناء  وأكدت 
تطورت  التحرير  بعد  الماضية  السنوات 
كبير  بشكل  األمور  إلى  ونظرتها  ذهنيتها، 
بعد أن كانت ُمغيّبة بشكل تام في كافة نواحي 
الحياة، وكانت مصادرة اإلرادة بل ومورست 
إلى  والعنف،  االضطهاد  أنواع  أبشع  بحقها 
نحو  الواقع  هذا  ليغير  ستار  مؤتمر  جاء  أن 

األفضل.
وفي نهاية اللقاء تمنت الرئيسة المشتركة للجنة 
الثقافة والفن بالرقة سناء عباس أن يكون العام 
تطوير  لتواصل  بامتياز،  المرأة  عام  الجديد 
ستار  مؤتمر  بفضل  تحققت  التي  المنجزات 
المجتمع  بناِء  إلى  للوصول  واللجان األخرى، 
مع  جنب  إلى  جنباً  وصحي  طبيعي  بشكٍل 

الرجل.
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بداية عهد جديد

إنها درّة متحف برلني، حيث يقف متثالها 
إنه  فيه،  تاريخية  حتفة  كأهم  بشموخ 
الفرعون  وزوجة  اجلميالت،  جميلة  متثال 
يجهل  وملن  آمون،  عنخ  توت  الذهبي 
أصلها، أذكر أنها ملكة مصر نيفرتيتى، 
حكم  في  زوجها  شاركت  كردية  وهي 
)وما  التاريخية  املصاهرة  وهذه  مصر، 
يترتب عليها من تقارب( بني مصر والكرد 
حلظة  وليدة  تكن  لم  السنني،  آالف  منذ 
تاريخية مرت وانتهت، ولكنها دامت على 
جميلة  عصر  منذ  والسنني،  األيام  مر 
في مصر  ليس  هذا،  يومنا  إلى  اجلميالت 
فكان  بأسرها.  املنطقة  في  بل  وحدها 
الرمز األشهر البطل صالح الدين األيوبي 
نرى  أصبحنا  جواره  وإلى  القدس،  محرر 
مراكز  تبوأت  املنطقة  في  كردية  أسماء 
واجتماعّياً،  وثقافّياً  سياسّياً  مرموقة 
فعلى سبيل املثال ال احلصر محمد علي 
باشا باني مصر احلديثة، ومحمود سامي 
وقاسم  والقلم،  السيف  رب  البارودي 
التيمورية  والعائلة  املرأة،  محرر  أمني 
ومحمود  ومحمد  وعائشة  )أحمد 
تيمور( ودورهم املشهود في مجال األدب، 
سيف  مصر  في  التشكيلي  الفن  ورائدا 
متوز/  ثورة  قادة  من  أن  بل  وانلي،  وأدهم 
)زكريا  الدين  محيى  يوليو1952عائلة 
وخالد(، وحتمل العديد من القرى املصرية 
الكردي،  وميت  الكردي  كفر  مثل  أسماًء 
ولم يجد آل بدرخان سوى القاهرة إلصدار 
التاريخ، ليصبح  أول صحيفة كردية في 
الصحافة  عيد  هو  إصدارها  تاريخ 
الكردية، كما أن أول إذاعة كردية مت بثها 
ومن  الناصر،  عبد  عهد  في  القاهرة  من 
عبد  لدى  احتجت  تركيا  أن  الطرائف 
وسألهم  اإلذاعة،  هذه  فتح  على  الناصر 
الكرد؟(،  لديكم  )هل  الناصر  عبد 
الشوفينية  النظرية  حسب  ال  فقالوا 
التركية، هنا قال عبد الناصر )إذاً فلماذا 

االحتجاج؟.

ونأتي إلى زماننا هذا، إذ أنه يبشر ببداية 
عهد جديد ومهم في مجال هذه العالقة، 
الوطني  االحتاد  حلزب  مكتب  فتح  فبعد 
فتح  ثم  ومن  القاهرة،  في  الكردستاني 
الكردستاني  الدميقراطي  للحزب  مكتب 
في القاهرة، نستعد اليوم لفتح مكتب 
بانتظار  ونحن  الدميقراطي،  سوريا  جمللس 
حلزب  مكتب  بافتتاح  املنظومة  اكتمال 
مصر  لتؤكد  الكردستاني،  العمال 
محقة  كانت  فيروز  وأن  الدنيا،  أم  أنها 
شمسك  عادت  )مصر  أنشودتها  في 

الذهبي(.

القادم  آذار   21 في  متنيتها:  أمنية  ولي 
املشاركة  هي  وأمنيتي  النوروز(،  )عيد 
النيل  ضفاف  على  موحد  احتفال  في 
يشارك فيه اجلميع، ووقتها سوف تكتمل 

سعادتي.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
أكد الدكتور محمد الشاكر أن إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال وشرق سوريا يمثل الحل المناسب للتخلص من وجود اآلالف من مرتزقة داعش، مشيرًا إلى أّن استمرار وجود هؤالء المرتزقة في 

شمال وشرق سوريا دون محاكمة يُعد قنبلة موقوتة ال تهدد سوريا وحدها، بل العالم أجمع.

أفادت المحامية في جمعية الحقوقيين األحرار كوالن جاغن أن وضع السجناء السياسيين في تركيا مأساوي وهناك انتهاك للحقوق الصحية، وأوضحت أن القانون يرفض انتهاك هذا الحق الشرعي داخل 
السجن، حيث تتدهور الحالة الصحية للمعتقلين مع مرور األيام وهذا ما يشكل خطرًا على سالمتهم.

الُكرد وسفربرلك المرحلة محمد الشاكر: »وجود مرتزقة داعش دون 

محاكمة له مخاطر كبيرة«
لم يكن يعرف شيئاً من هذه المرحلة )سفربرلك( 
ولم يجالس أحداً عاَصَرها؛ إذ ليس بالضرورة 
منها  تستوعب  حتى  ما  مرحلة  تعايش  أن 
من  َعلَِم  بعد  فيما  الدروس،  وتستخلص  الِعبَر 
بعض الُكتب الصفراء إنها كانت رحلة الموت 
وَعَرَف  جديدة،  والدةٌ  منها  والنجاةُ  المحقق، 
ظهر  على  تسلقت  التي  العثمانية  الخالفة  أن 
رغبة  الموت  إلى  الشباب  تقود  كانت  اإلسالم 
خدمة  في  تصب  التي  مآربها  تنفيذ  في  منها 
كانت  كما  للدين  إعالًء  وليس  اإلمبراطورية، 
ولباساً  لها  مطية  الدين  استخدمت  بل  تزعم؛ 

يخفي موبقاتها.
هذه  إبان  حدثت  التي  الفظائع  من  الكثير  قرأ 
الرحلة، ورأى أن الكثير من مكونات وشعوب 
ذهبت  العثمانيون  يحتلها  كان  التي  المناطق 
ولم  وتوسيعه،  السلطان  عرش  توطيد  ضحية 
يكن هناك فرق بين عربي أو كردي أو سرياني 
أو أرمني في رحلة الموت هذه. بدا عليه مالمح 
ونحو  اليمين  نحو  تقلّب  واالمتعاض،  الغضب 
سيكتب عن  وكيف  أين  من  يعرف  لم  اليسار، 
اليوم  فهو  المراحل؛  كل  في  الُكرد  سفربرلك 
أصبح من المثقفين، وهذا يعني أن على عاتقه 

بني  تجاه  أكثر من أي وقت مضى  ثقيٌل  ِحْمٌل 
وأن  الكرد،  أصاب  الذي  للُغبن  نظراً  قومه 
للبناء  تصلح  قد  وأطروحات  أفكار  تقديم  عليه 
ويكتب  المأساة،  هذه  من  الخالص  في  عليها 
عنها ويوضح الخطأ من الصواب اعتماداً على 

البحث والتجارب على مستواه الشخصي.
الورقِة  على  كتابةً  األسئلة  من  الكثير  طرح 
رحلة  هي  ها  ومتى؟؟  كيف؛  لماذا،  البيضاَء؛ 

سائرون  الُكرد  ومازال  انتهت  السفربرلك 
ويقارعون  ذاتها،  الشطرنج  رقعة  وعلى  فيها 
أن  رأى  عام،  المئة  يقارب  ما  منذ  المستحيل 
واإلفالت  الحزبوية  التمرد على  المثقفين  على 
المصلحة  مستوى  إلى  واالرتقاء  إطارها  من 
قِربَِة  في  وينفخون  يطبلون  وأالَّ  الكبرى، 
المضمار  هذا  في  الدوران  ألن  ذاك  أو  هذا 
يفضي إلى التسلط ويعيدك إلى نقطة البداية أو 
منها  تتنفس  التي  الرئة  هم  فالمثقفون  الصفر؛ 

أوجاعهم  إلظهار  والمكونات  والشعوب  األمم 
ُب بها الخطيئة  ومعاناتهم، وهم األداة التي تصوَّ

الُمهلكة.
بها  تمرُّ  التي  الراهنة  المرحلة  في  كثيراً  فكََّر 
المنطقة؛ إنها أخطر مرحلة مصيرية؛ نعم إنها 
مرحلة مصيرية، لقد مرَّ على سايكس بيكو مئة 
عام، وقد تتشكل خرائط جديدة في المنطقة وما 
ومتحاربون  ومتناقضون  مشتتون  الُكرد  زال 
بين بعضهم البعض ومازال الكل متمسك برأيه 
ويقول من هنا يؤكل الَكتُِف واآلخر يخالفه، مع 
أن المنطق يقول إن مبدأ األكل هو واحد سواء 

اُكَل الَكتُِف من هنا أو من هناك.
منها،  بالكثير  وفكََّر  الحلول  من  الكثيَر  طرَح 
نهُ من عبارات طوابيٌر من  َق ما دوَّ كاد أن يمزِّ
تعقيدات األحزاب الكردية والصور المتناقضة 
ت أمامه دون  شنت هجوماً على ذاكرته، ومرَّ
من  بالملل  تُْشِعُرهُ  أن  وال  باليأس  تصيبه  أن 
محاوالته حتى توصل إلى رؤية أو آلية، كتب 
أمامها قد أكون ُمصيباً وقد أكون مخطئاً ولكنها 

محاولة لترتيب البيت الكردي.
كأس  مباراة  مثل  مثلها  السياسة  أن  استنتَج 
ولكنها  أكثر  أو  فريقين  بين  القدم  لكرة  العالم 
ليست محكومة بفترة زمنية محددة، الَحَكُم في 
وحسب  يشتهي  كما  اللعبة  يدير  المباراة  هذه 
على  جزاء  ضربة  ويضع  ومصلحته،  رغبته 
الراية  حكم  له  ليصفق  ذاك  أو  الفريق  هذا 
لكن  للجمهور.  إرضاًء  وليس  مثالً،  )التماس( 
الفارق بين المباريات السياسية ومباريات كأس 

المظلمِة  الُغَرِف  في  تحصل  األولى  أن  العالم 
من  عليها  الُحْكُم  ويصعب  الجمهور  عن  بعيداً 
قبل الجماهير، أما الثانية فتكون أمام الجمهور 
الشوارع  في  كبيرة  عرض  شاشات  وعبر 
والميادين والمقاهي والساحات وهو الذي يَحُكُم 

على أداء الفريقين وعلى أداء الَحَكِم ذاته.
أو  الجمهور  غياب  في  يكمن  هنا  الخلل  إذاً 
الشعب عن المباريات السياسية وعدم عرضها 
والساحات  البيوت  في  التلفزة  شاشات  على 
على  الُمغيَّب  الجمهور  هذا  ليحكم  والميادين؛ 
وأفكارها  واقتراحاتها  السياسية  الفَِرق  أداء 
المقدمة لترتيب البيت الكردي أو وحدة الصف 
الشرخ  هذا  عن  المسؤول  ويحدد  الكردي، 
التاريخية  واألمانة  التاريخ،  مزبلة  في  ويلقيه 
التي  تقتضي إظهار وكشف الطالسم واأللغاز 

تحيط بالمباريات السياسية للشعب.
سيجارته  ودخان  كتبه،  ما  كل  قراءة  أعاد  ثم 
الدخان  يشبه  شديد؛  ببطء  متصاعداً  يلتوي 
المتصاعد من أذنيه من خطورة المرحلة، وبات 
يقول: حقيقةً أن الكردي واقٌع بين نارين والكل 
يسنُّ سكينه على رقبته، وحلفاء اليوم ال يمكن 
هذه  من  لنا  نجاةَ  ال  لذا  دائماً؛  عليهم  المراهنة 
الكردي  بيتنا  بترتيب  سوى  الهوجاء  العاصفة 
يكون  أن  على  والموقف،  الصف  وحدة  في 
المسار  الفرز وتصويب  الحكم في  الشعب هو 
وهكذا  والتصدع،  الشرخ  في  الُمسبِِّب  وتحديد 
أداء خيٌر لنا من أن نقول غداً للتاريخ كان هذا 

أفضل الممكنات في الوصول إليه.

ألنَّ األتراك على وشك أن يخسروا الحرب في 
ليبيا، ذهبوا إلى برلين مجبرين، ساحة الحرب 
الليبي  األخيرة، نتيجة استيالء الجيش الوطني 
ومحاصرته  أسبوعين  قبل  سرت  مدينة  على 
المنتصرون  تفاوض  هناك  طرابلس، 
الجميع  الواقعية  تدفع  أن  آملين  والخاسرون، 
العنف،  سنوات  ينهي  اتفاق  الى  التوصل  إلى 
االتفاق تم توقيعه من األطراف المعنية، ورعته 
األمم المتحدة، لكن األرجح أن يعود كل فريق 
لالقتتال على األميال األخيرة وهي التي ستحدد 

المستقبل الليبي.
للحرب مراحل مؤلمة في ليبيا، والعام 2015 
كانت السنة التي قضت على آمال المصالحة، 
السفارات في طرابلس، وسحبت  حيث أغلقت 
األمم المتحدة قوتها، وعمَّت الفوضى العاصمة 
الليبية طرابلس، وتسبب تنافس القوى اإلقليمية 
لعبت  وتركيا  الحرب،  استمرار  في  والكبرى 
معظم  ميليشيات  لها  بينها،  من  رئيسياً  دوراً 
انخراطهم  األتراك  ويبرر  أجانب،  أفرادها 

ليبيا  على  ضخمة  ديوناً  لهم  بأنَّ  الحرب  في 
أرض  على  أساس  له  يكون  ال  قد  ادعاء  في 
لت بها مشاريع في آخر  الواقع، تقول بأنها موَّ
عهد القذافي، وتدَّعي أن في ليبيا مليوَن مواطن 
هم من أصول تركية، وهذا طبعاً غير صحيح 

وبعيد عن الحقيقة.
عنها،  بعيدة  وليبيا  القتال  على  تُصّر  لماذا  أما 
أمر  وهو  إمبراطورية،  بناء  تريد  ألنها  يُقال 
غير ممكن، ألنَّها ال تملك الموارد، حتى بالدعم 
القطري غير المحدود لها، الحقيقة لم يبَق لتركيا 

سوى ليبيا، من مكاسب »الربيع العربي« حيث 
الدول  من  الكثير  على  بالسيطرة  تتطلع  كانت 
العربية من خالل التدخل عبر اإلخوان ومصر 
أمن  لزعزعة  خطير  ممر  وليبيا  مثال،  خير 

مصر، وكذلك ضرب أمن الدول األوروبية.
فقد راهنت بشكل خاص على جماعة اإلخوان 
في سوريا ومصر والسودان وليبيا، وقد خسر 
هؤالء الحكم، ومعهم خسرت تركيا تقريباً كل 
ليبيا، وحتى في  هذه الدول، لم يتبَق لها سوى 
ليبيا بقي لحليفها »الوفاق« 15 في المائة، في 
طرابلس ومصراته، كما خسروا مناطق النفط، 
أنقرة  تهّدد  السيئ،  الوضع  هذا  في  ذلك.  قبل 
طرابلس  عن  للدفاع  المدد  من  المزيد  بإرسال 
الغير شرعية فيها، فأرسلت خبراء  والحكومة 
المقاتلين  من  المرتزقة  من  والكثير  أتراك، 
السراج.  لصالح  للتدخل  والسوريين  األجانب 
إدلب،  في  الروس  مع  االتفاق  بعد  فتركيا 
السورية،  الحرب  تركة  من  التخلص  تريد 
الذين  األجانب  المرتزقة  آالف  أرضها  وعلى 
اتفاق  أن  وبخاصة  لها،  مشكلة  سيصبحون 
برلين بات على المحك، وإذا خسروا واستولى 
الجيش الليبي على طرابلس، سيكون للمقاتلين 
األجانب في ليبيا مهمة زرع الفوضى، وورقة 

دول  على  ضغوطه  في  بهم  أردوغان  يساوم 
جنوب أوروبا، هذا التصور من وحي تهديدات 
ر بأنَّ أوروبا لن  الرئيس التركي نفسه الذي كرَّ

تكون آمنة إن سقط حلفاؤه في ليبيا.
مصر هي الهدف اآلخر لألتراك في ليبيا، وكما 
تزايد  على  تعليقه  في  المصري  الرئيس  قال 
التدخل التركي بأنَّ مصر معنية باستقرار ليبيا، 
والتدخل التركي يمثّل خطراً كبيراً على مصر 
القاهرة  نرى  لهذا  التالي،  الهدف  تكون  وقد 
تبقى  لن  بأنَّها  معلنة  خطابها  صوت  رفعت 
قد  ليبيا.  الحرب في  األتراك  إن دخل  متفرجة 
يكون بمقدور تركيا إطالة أمد وتوسيع الفوضى 
والحرب في ليبيا، لكنَّهم لن يستطيعوا حكمها، 
واقعية  لتكون  أنقرة  دفع  يحاول  والجميع 
وتتعاون بدعم أي حكومة مشتركة، تشكل وفق 
العبثية،  المأساة  هذه  تنتهي  برلين، حتى  اتفاق 
وال ننسى أنَّ الحرب المستمرة حتى اآلن سببها 
في  والتوافق  للتشارك  سابقة  فرصة  إفشال 
تدعمهم  الذين  المتطرفون  طمع  عندما  الحكم، 
يريدون  الذين  األتراك  السلطة،  كل  في  تركيا 
سوريا  في  فشلهم  وضع  لتعزيز  ليبيا  استخدام 
وا على  ستكون ليبيا عبئاً وفشالً إضافياً إن أصرُّ

دعم الحرب فيها.

ليس لدى املجتمع الدويل إرادة 
ملحاكمتهم

برنامج  في  مشاركته  خالل  من  ذلك  جاء 
الفضائية  قناة روناهي  إقليمية« على  »قضايا 
والذي ُسجل في القاهرة، حيث تحدث بالقول: 
»علينا أن نسأل أوالً من أدخل هؤالء الدواعش، 
األبواب،  لهم  شرع  ومن  الدعم  قّدّم  ومن 
حيث يعتبر شريكاً في الجريمة، وعلينا تقديم 
المحددات األساسية التي تجعل جرائم مرتزقة 
بها  قام  حيث  دولية،  جرائم  اإلرهابي  داعش 
مرتزقة إرهابيون من جنسيات مختلفة وعديدة 
وقاموا بجرائمهم في دوٍل أخرى وهي سوريا 
والعراق، وتضمن القانون الدولي أن الجماعة 
آخر  بلد  في  الجرائم  ترتكب  عندما  اإلرهابية 

تعتبر جرائم حرب دولية«. 
وشدد الشاكر بقوله إلى أن اإلدارة الذاتية في 
كبيرة  مسؤولية  تتحمل  سوريا  وشرق  شمال 
في إيواء وحراسة المساجين الدواعش وتأمين 
وخاصة  متطلباتهم  وتأمين  احتجازهم  عملية 
فر  حيث  األخير،  التركي  الغزو  عملية  بعد 
االحتجاز،  وأماكن  المعسكرات  من  بعضهم 
والقانون الدولي وضع طرائق عديدة لمحاكمة 
إرادة  أن هناك  يبدو  هؤالء، وأكد: »ولكن ال 
من المجتمع الدولي لتنفيذها، واعتبر أن وجود 
عدد كبير من اإلرهابيين والمرتزقة في شمال 
سوريا يمثل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة ولما 

حولها«.

يجب محاكمة املرتزقة يف شامل 
ورشق سوريا

محكمة  »إنشاء  قائالً:  حديثه  الشاكر  وتابع 
هو  سوريا  وشرق  شمال  في  خاصة  دولية 
التسليم  أن القى موضوع  بعد  المناسب  الحل 
مشكالت كثيرة، فقد طلبت دول أوروبية من 
القضاء  إن  قالت  ولكنها  محاكمتهم  العراق 

العراقي هش ورفضت بعض الدول األوروبية 
أن يضطلع العراق بمحاكمتهم، ومن جهة ثانية 
لدولهم  تسليمهم  حول  مباحثات  تجرى  عندما 
محكمة  إنشاء  ويمكن  استالمهم،  يرفضون 
وتسوية  حل  إلى  ذلك  يحتاج  إقليمية  آلية  أو 
إنشاء  خالل  من  حدثت  لو  حتى  سياسية، 
محكمة دولية خاصة في شمال وشرق سوريا، 
حيث الجريمة موجودة واإلرهابيين موجودين 
بالتسوية  والدفع  دولي  دعم  إلى  يحتاج  وهذا 
لشكل  الدستورية  والرؤية  السورية  السياسية 
يمكن  كما  فيها.  المستقبلية  السورية  الدولة 
ألنهم  الدولية  الجنائية  محكمة  تحاكمهم  أن 
أيضاً،  وفردية  جماعية  إبادة  جرائم  ارتكبوا 
أو  القضية  هذه  طرف  دولة  تثير  أن  بد  وال 
المادة  أو عن طريق  دولية  تقوم منظمات  أن 

األمن  مجلس  يحيل  أن  تتضمن  التي   16
الدولي قراراً بهذا الشأن، وهذه مسألة صعبة 
القرار  ألن  سوريا  حول  بالصراع  مرتبطة 
الدول  جانب  من  باإلحالة  يصدر  أن  يجب 
الخمسة دائمة العضوية. ولذلك؛ تبقى المحكمة 
الدولية الخاصة في شمال وشرق سوريا هي 
الحل األنسب لمحاكمة هؤالء، وهذا النوع من 
وغيرها  وأدلة  معلومات  إلى  تحتاج  القضايا 
من األمور المتعلقة بها، وهذه األمور موجودة 

في شمال وشرق سوريا«.
هذا  بقاء  »إن  بالقول:  حديثه  الشاكر  وأردف 
المتطرف  الفكر  انتشار  إلى  سيؤدي  الوضع 
في هذه البيئة والعنف بين المحتجزين أنفسهم، 
لصناعة  وبؤرة  موقوتة  قنبلة  يمثلون  وهم 
السوري  الصراع  أن  والمشكلة  التطرف، 

واإلقليمي،  الدولي  التجاذب  مسألة  تحكمه 
وهذا مرهون بالعملية السياسية الجادة لتحقيق 
الدستورية  العملية  في  حقيقي  اختراق  أي 
والتفاهمات  السورية  المعارضة  وتشكيلة 
الدائر  الصراع  ولهذا  األمريكية،  الروسية 
قبل  ويحتاج من  في سوريا شائك ومعقد جداً 
جميع األطراف االنفتاح على بعضهم البعض 
وإنقاذ ما تبقى من سوريا، ومن الواجب إعادة 
تموضع للمعارضة السورية وضم آخرين تم 

تهميشهم، لتكوين معارضة وطنية موحدة«.

محاكمة داعمي داعش أولوية ال 
بد منها

راغب  سمير  العميد  بقول  الشاكر  واستشهد   
المصري:  والعسكري  االستراتيجي  الخبير 
»ان وجود الدواعش في شمال وشرق سوريا 
حول  الغموض  ظل  في  كبيراً  تحدياً  يمثل 
مصيرهم وبخاصة في ظل خطر هدم السجون 
وإعادة إنتاج داعش مرة أخرى، ويمثل تحدي 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أمام  كبير  أمني 
تحدي  أول  وأن  التركي،  العدوان  ظل  في 
الدواعش  كاملة عن  ليس هناك معلومات  أنه 
التي  المحتجزين، والتحدي اآلخر مع أوروبا 
تحبذ  ال  وحتى  مرتزقتها،  استالم  تريد  ال 
إعدامهم وأن يعاملوا معاملة حسنة في الدول 
أنهم  يرى  والبعض  فيها،  احتجازهم  يتم  التي 
تسليمهم  ويتم  حرب  أسرى  اعتبارهم  يمكن 
لبلدانهم كأسرى حرب، واألوروبيون ال يرون 
مستقل  قضاء  سوريا  في  أو  العراق  في  أن 

يمكن االعتماد عليه لمحاكمتهم«.
الشاكر  محمد  الدولي  القانون  خبير  واختتم 
مصالح  وجود  من  بد  »ال  قائالً:  حديثه 
وتحريك  للتدخل  الكبرى  للدول  ودافع  للدول 
واإلرهابيين  الحرب،  مجرمي  المحاكمة ضد 
وأيضاً داعميهم، والدول دائمة العضوية مثل 
روسيا لن يُصوتوا لصالح تحويل هذه القضية 
الدفع  سيتم  ألنه  الدولية؛  الجنائية  للمحكمة 
له  كان  الذي  أيضاً  السوري  النظام  بمحاكمة 
حيث  سوريا،  في  حصل  فيما  األبرز  الدور 
العراقية  الجنسيات  من  المحتجزين  أغلب  أن 
إلى  بتسليمهم  معهم  التعامل  يجب  والسورية 
سوريا والعراق، وهناك ضرورة إعادة تأهيل 
األطفال من الدواعش. وهناك مصلحة للعديد 
من الدول إلعادة إنتاج داعش لتحقيق أهدافهم، 
وليس هناك رهان على وجود قرار دولي في 
يعود  أن  األفضل  ومن  المحكمة،  هذه  تحقيق 
ساء  بلدانهم  إلى  واإلرهابيين  المرتزقة  جميع 
محاكمتهم  ليتم  األجانب  من  أم  عرباً  كانوا 
هناك، ولكن في ظل رفض دولهم لذلك يجب 
أن يسعى الجميع إلى ضرورة وجود محكمة 
في شمال وشرق سوريا، وكما قلنا يجب توفير 

جميع مسببات نجاحها«.

السجون  في  المرضى  المعتقلين  يزداد وضع 
السنوات  في  وخاصةً  يوم،  بعد  يوماً  التركية 
مريض  سجين  شهر،  كل  في  يفقد  األخيرة، 
التي  الجهود  من  بالرغم  حياته،  األقل  على 
هناك  أّن  إال  المدني  المجتمع  منظمات  تبذلها 
صمت من قبل الحكومة التركية والمؤسسات 

المعنية حيال هذه المسألة.

تدهور حالة املعتقلني يوماً بعد 
آخر

وحول ذلك؛ صّرحت السكرتيرة العامة لجمعية 
الحقوقيين األحرار كوالن جاغن لوكالة فرات 
للمعتقلين  اإلجمالي  العدد  »يبلغ  قائلة:  لألنباء 
المرضى 1334 شخصاً، وأن 458 شخص 
وضعهم الصحي في حالة خطرة، إن األرقام 
تم  المرضى  المعتقلين  عدد  إلى  تستند  التي 
المعتقلين  عائالت  زيارة  فترة  خالل  جمعها 
المدني.  المجتمع  لمنظمات  تصريحها  وأثناء 
المرضى  المعتقلين  بعض  هناك  كان  لكن؛ 
الذين لم تتمكن المنظمات المدنية من الوصول 

إليهم أو أنهم ال يعلمون بتدهور صحة البعض 
المرضى  المعتقلين  من  العديد  وهناك  منهم، 
الذين ال يذكرون وضعهم  الصحي في جدول 
رأينا  لقد  للمنظمات،  يقدمونها  وال  األعمال 
هذا خالل زياراتنا للسجون. لذلك؛ ال نستطيع 
جميع  بشأن  وإجمالياً  واضحاً  عدداً  نذكر  أن 

المعتقلين المرضى«.
وتابعت المحامية كوالن: »المعتقلون يطالبون 
بإيقاف مرحلة إصدار األحكام، تتدهور صحة 
السجناء يوماً تلو اآلخر، ونحن من جهتنا نقوم 
األحكام،  إيقاف إصدار  أيًضا ألجل  بزيارات 
القانون  في  بند  فيوجد  العقبات،  نواجه  لكننا 
إطالق  يتم  ال  السبب  ولهذا   ،6411 رقم 
سراح المعتقلين الذين يكون وضعهم في حالة 
»إنها  عبارة  من  بدأ  قد  البند  وهذا  الخطر، 
إحدى  أن  المجتمع...«،  سالمة  على  خطرة 
العقبات والمشكلة األكبر التي نواجها في هذا 
الوقت، هي هذه المشكلة لذلك ال تمر التقارير 
التي كتبت بها »ال يجوز أن يبقى في السجن« 
الطب  معهد  أو  المستشفيات  قبل  من  المقدمة 
ومهمتنا  البند،  هذا  بسبب  وذلك  الشرعي، 

الرئيسية كمحاميين هي إزالة هذا البند«.

أماكن االعتقال ال تتوفر فيها 
مقومات الحياة

وأردفت كوالن حديثها بالقول: »يوجد سببين 
لتدهور الحالة الصحية للمعتقلين، هناك بعض 
السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة قبل 
أكثر  تدهورت  السجن وصحتهم  إلى  دخولهم 

بعد اعتقالهم، فكانت صحتهم جيدة في السابق. 
لكنهم؛ مرضوا بسبب الظروف الصعبة داخل 
السجن. وتزداد حالة المعتقلين سوءاً يوماً بعد 
يقومون  الظروف، األطباء  آخر في ظل هذه 
بزيارة المعتقلين في أوقات حرجة جداً، عندما 
وهذا  المعدة،  أمراض  من  المعتقلون  يعاني 
الوضع أيضاً يدل على سوء التغذية للسجناء. 
قبل  من  وسماح  فرص  هناك  تكون  أن  يجب 

إدارة السجون لمعالجة المرضى«. 
وتابعت: »خالل الزيارات التي قمنا بها، فأن 
أكثر  فيها حقوق اإلنسان  تنتهك  التي  األماكن 
ال  التي  المحكومين  حجرات  هي  غيرها  من 
الحجرات  هذه  الحياة،  مقومات  فيها  تتوفر 
األرض،  تحت  أماكن  في  أيًضا  موجودة 
عالج  الشمس،  أشعة  تصلها  أن  يمكن  ال 
مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين  المرضى 
ال يمكن معالجتها في هذه األماكن، قد يؤدي 
عالجهم في تلك األماكن إلى الفشل، باإلضافة 
إلى ذلك، يعد فحص المعتقلين المقيدين إحدى 

االنتهاكات الرئيسية لحقوق اإلنسان«.
حديثها  جاغن  كوالن  المحامية  واختتمت 
بالقول: »إن قضية المعتقلين المرضى مسألة 
تتعلق بالصحة، القانون والسياسة، ونحن نبذل 
جهودنا التخاذ خطوات إيجابية لحل المشكالت 
الصحية، لكننا فهمنا بأن هناك أهداف سياسية 
تعيق جهودنا التي نبذلها إلنقاذ حياة المعتقلين 
البند  المرضى، وبهذا الخصوص يجب إزالة 
رقم 6411، كما يجب مراعاة حقوق اإلنسان 
النهاية  وفي  ومعالجتهم،  المرضى  للمعتقلين 
سياق  في  موضوعية  تقييمات  إجراء  يجب 

الحقوق الصحية للمعتقلين«.

كوالن جاغن: »هناك انتهاكات خطيرة لحقوق 
اإلنسان في السجون التركية«

ليبيا والمواجهة المصرية ـ التركية
عبدالرحمن الراشد

بدران الحسيني
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

عاش الكرد في العصر الحديث تجربتين للحكم 
المستقل كانت أوالهما تجربة  أو شبه  المستقل 
كانت  والثانية  إيران  في  مهاباد  جمهورية 
منذ  كردستان  باشور  في  الذاتي  الحكم  تجربة 
دروس  التجربتين  من  ولكل  1992م،  عام 
وعبر ومعاِن خاصة لدى الكرد الذين تأرجحت 
المصير  تقرير  أجل  من  الكفاح  بين  قضيتهم 
التي  الدول  في  الحاكمة  األنظمة  رفض  وبين 

توزعوا السيطرة عليها االعتراف بحقوقهم.
الحرب  انتهاء  عقب  مهاباد  جمهورية  ولدت 
الثانية نتيجة عوامل دولية، تمثلت في  العالمية 
الصراع البريطاني السوفياتي على تقاسم النفوذ 

النفطية  الثروة  من  االستفادة  بهدف  إيران  في 
تتمثل في  بالكرد  فيها، وعوامل داخلية خاصة 
حرمانهم من التمتع بالحقوق القومية والسياسية 
ظل  في  بإيران  األخرى  الشعوب  بباقي  أسوة 

دستور 1906.
بعد  إيران  في  أكثرية  ثالث  يؤلفون  الكرد  كان 
سدس  حوالي  أي  واألذربيجانيين،  الفرس 
العدد الكلي لسكان إيران، ومع ذلك بدأت ومنذ 
أوائل الثالثينيات سياسة صهرهم في إيران من 
اللغة الكردية في المدارس  خالل منع استخدام 
المدن  أسماء  وتغيير  الكرد  وترحيل  والدوائر 
الكردية، األمر الذي حفز على نمو حركة قومية 
تحررية كردية منذ أوائل األربعينيات من القرن 

في  تجلى  تنظيم سياسي  اتخذت شكل  الماضي 
الكردستاني/إيران  الديمقراطي  الحزب  تشكيل 

بزعامة قاضي محمد.
الشعبية  مهاباد  )جمهورية  والدة  إعالن  تم 
الحزب  زعيم  بواسطة  الكردية  الديمقراطية( 
قاضي  إيران  في  الكردستاني  الديمقراطي 
1946م،  عام  الثاني  كانون   22 في  محمد 
 %30 مساحتها  وشملت  مهاباد,  وعاصمتها 
المساحة اإلجمالية لشرق كردستان. وجاء  من 
من  أيام  بضعة  بعد  الجمهورية  تأسيس  إعالن 
هيئة  إلى  بتقديم شكوى  اإليرانية  الحكومة  قيام 
األمم ضد االتحاد السوفياتي متهمة إياه بالتدخل 
معاهدة  بنود  تنفيذ  وعدم  الداخلية  شؤونها  في 

1942م.

انهيار الجمهورية الكردية

وأصبحت إيران بعد االنسحاب السوفياتي جزءاً 
من منطقة النفوذ البريطاني واألميركي، وكانت 
تصفية جمهوريتي مهاباد وأذربيجان جزءاً من 
تأكد  بعدما  إنه  إذ  المتغيرات،  هذه  نتائج  أولى 
قوام السلطنة من حقيقة الموقف األنجلو أميركي 
السوفياتية  القوات  وبانسحاب  إليران,  الداعم 
عام  األول  كانون  في  اإليرانية  القوات  قامت 
بعد  ثم  أذربيجان  جمهورية  باقتحام  1946م، 
ذلك بأيام اقتحمت هذه القوات جمهورية مهاباد 
لتقضي على هذه الجمهورية الفتية، ثم لتقوم بعد 
ذلك وتحديدا في آذار 1947 م، وبإعدام قاضي 

الجمهورية  قادة  من  معاونيه  من  وعدد  محمد 
ومناضلي الحركة الكردية.

بل  االنفصال  مهاباد  جمهورية  شعار  يكن  لم 
داخل  الذاتي رسمياً  الحكم  على حق  الحصول 
إيران. وشهدت التجربة التي استمرت نحو أحد 
قاضي  بزعامة  وزارية  تشكيالت  شهراً  عشر 
محمد وقوات عسكرية محلية بزعامة مصطفى 

البارزاني.
في  التحول  نقطة  مهاباد  جمهورية  وتمثل 
اإلعالن  حيث  من  الكردية  القومية  المطالب 
عن شكل من أشكال التنظيم اإلداري السياسي، 
وإليها يعود الفضل في إنشاء أول مسرح كردي 
واستعمال اللغة الكردية في التعليم وجعلها اللغة 

كردي  جيش  وإنشاء  الجمهورية  في  الرسمية 
وإذاعة كردية وتكوين نقابات مهنية وفي إغناء 
الزراعية  واإلصالحات  الكردية  الصحافة 
واإلدارية وفي إعطاء دور للمرأة وتطوير الفن 

الكردي وتحريك القضية الكردية دولياً ....
وإقليمية  دولية  عديدة  عوامل  بالطبع  وهناك 
للجمهورية  السريع  االنهيار  إلى  أدت  وداخلية 
في  الدولية  العوامل  أبرز  وتمثلت  الوليدة، 
استثمرته  الذي  الغرب  مع  السوفياتي  الصراع 

حكومة طهران.
وكاالت

كتب كثير من األدباء العراقيين غير العرب باللّغة 
كأنها  تبدو  جميلة  نصوصاً  وأبدعوا   العربيّة، 
تكون  ما  عادة  إذ  العقل،  من  ال  القلب  من  ُكتبت 

الكتابة بلغة أخرى نابعة من العقل أكثر.
رأسه  ومسقط  الشاعر  بيت  هي  اللغة  ولكون 
وعلمه، وجهت أسئلة إلى بعض الشعراء العراقيين 
أهمها:  الضاد،  بلغة  كتبوا  ممن  العرب  غير  من 
يستطيع  لغتك؟ هل  بلغة غير  تكتب قصيدة  كيف 
وهل  لغته؟  بغير  ويعبِّر  ويتألم  يفرح  أن  الشاعر 
يكون اإلحساس ذاته في لغته األصلية؟ هل تكتب 

بلغتك األم؟ ولماذا تكتب باللغة العربية؟ 

التفكري بالرسيانية

الجميل  جميل  الشاب  السرياني  الشاعر  يكتب 
مجموعات  أربع  وأصدر  والسريانية،  بالعربية 
شعرية وكتباً وبحوثاً مختلفة. ويقول إن كل كاتب 
أن  مضيفاً  وخياله،  بطريقته  ويكتب  بلغته  يفكر 
أنه  بلغته األم رغم  فقط  يكتب  أن  يريد  هناك من 

يتقن لغة أخرى.
»أكتب  الجميل:  يقول  الخاصة،  تجربته  وعن 
أكتب  وحينما  والسريانيّة،  العربيّة  باللّغتين 
بالعربية أفكر بالنص الذي أكتبه باللّغة األم وأكتبه 
أفكر  السريانية  باللغة  أكتب  وحينما  بالعربية، 

باللغتين معاً«.
اللّغة  امتزاج  يشبه  النص  ناتج  أن  ويعتبر 
واألواصر التي تربطه بهذه البيئة، باإلضافة إلى 
بأنه جزء منه وعليه  الذي يشعر  المتنوع  الوطن 

أن يتواصل معه.
الكتابة  التعامل مع مسألة  المهم  ويتابع »لهذا من 
وإنسانياً، وليس على  مهنياً  تعامالً  لغة  بأكثر من 
والقومية  الدينية  والخلفيات  االنتماءات  أساس 

واللغوية«.

القصائد الكردية

فقد  كردي،  إيزيدي  شاعر  وهو  شوفان  سعد  أما 
الكردية  إلى  قصائده  وترجمت  بالعربية  كتب 

وغيرها من اللغات. 
من  ينحدر  الذي  الشاب  العراقي  الشاعر  ويرى 
العربية  اللغة  أن  نينوى(  )محافظة  شنكال  قضاء 
بدأت معه في المدرسة، ويضيف: »في تلك القرية 
كنا  بالكاد  مزدحماً،  جرحاً  تشبه  التي  الصغيرة 
نتنفس بلغتنا األم الكرمانجية.. كانت اللغة العربية 

الخيار الوحيد الذي نملكه حينها«.
ويضيف شوفان: »كأقلية دينية وأعتقد أن هذا ما 
نحزن  األخرى،  األقليات  جميع  مع  يحدث  كان 
المفارقة  وكانت  مختلفتين،  بلغتين  ونفرح  ونبكي 
كبيرة من الناحية الدينية واالجتماعية، إال أن اللغة 

العربية كان سطوها يطول لغتنا األم«.
ويتابع: »لم أكن أملك أي خيار ألختار اللغة التي 

سأكتب بها، بل هي اختارتنا إلى حٍد ما«.
نقطة  2003م،  عام  في  شنكال  منطقة  وشهدت 
المناطق  حكم  في  أصبحت  إذ  كبيرة،  تحول 
وحكومة  المركزية  الحكومة  بين  عليها  المتنازع 
إقليم كردستان. واليوم فتحت فيها مدارس كردية، 

وضمت مناهجها الدراسية لغات ولهجات مختلفة 
وبعدها  وغيرهما،  والبادينية  السورانية  منها 

شهدت كتابات »كرمانجية«.
لكن الوقت قد فات بالنسبة لشوفان الذي يقول إن: 
إلى قصيدة عربية«،  ترجمته  تمت  الكبير  »األلم 
بلغته  يتنفس  إنه  بالقول  المفارقة  هذه  عن  ويعبر 
أمكن  إن  يعلم  وال  أخرى،  بلغة  النفَس  ويكتب 

تسمية ذلك »خيانة لغوية أم قتالً غير متعمد«.

إبداع عريب

العراقي  الكاكائي  الشاعر  قال  ذاته،  السياق  وفي 
آرام أحمد عبد هللا بشير »ألن المناهج الدراسية في 
محافظة نينوى باللغة العربية، فقد تعلمتها وأتقنتها 

خالل سنوات الدراسة والمطالعات األدبية«.
العربية  باللغتين  الشعر  الذي يكتب  ويحكي بشير 
والكاكائية عن رغبته المبكرة في أن يكون شاعراً 
في  المبكرة  ومحاوالته  للشعر  وحفظه  عربياً 
التي  الناجحة«  غير  الحب  و«عالقات  كتابته، 
والحب  الحكمة  شعر  ويحفظ  أكثر  يكتب  جعلته 

العذري. 
والتحق الشاعر بقسم اللغة العربية في كلية التربية 
األساسية وتخرج منها شاعًرا متمكنًا ومعلًما في 
نظر نفسه وفي نظر األساتذة والمجتمع، وهو ال 
الشعور  يستطيع  إنه  يقول  لكنه  األم،  بلغته  يكتب 
بكل  الشعر  كتابة  عبر  والحزن  والفرح  باأللم 

أنواعه باللغة العربية.
العربية  اللغة  هذه  أعشق  »أنا  بشير:  يقول 
المكون  من  الحقيقة  في  لكنني  األم..  لغتي  كأنها 

الكاكائي«.

شاعرة آشورية

الكتابة  من  كبيرة  حصة  العربية  غير  وللمرأة 
بطريقة  نفسها  أوديشو  ميمي  وعّرفت  بالعربية، 
نخيل عراقي مضرجة  »نواة  إنها  بالقول  مختلفة 

بالياسمين«.
أصدرت  آشورية  شاعرة  أوديشو  وميمي 

أميركا،  في  مغتربة  وهي  شعريتين،  مجموعتين 
اآلشورية ومقاالت وقصائد  باللغة  أغاني  وكتبت 
مجال  في  ومقاالت  والعربية،  اإلنجليزية  باللغة 

نشاطاتها عن المرأة واأليتام.
كان لميمي أوديشو رد غريب، وتقول: »في مزاد 
المفردات  يبيعون  البشرية  تجار  رأيت  القومية 
يالئم  وما  المصالح  مقاسات  على  المزركشة 
صغيرة  كقروية  وأنا  الشاسعة،  الحقد  فضاءات 
أياَم لم تجد لفظة األبجديات بعُد سبيلها بين كروم 
التعب نحو بيوتنا الطينية.. كنُت أتعلم قراءة الغيم 
رأسي  وأخفي  األرض،  مع  لوشوشاتها  وأستمع 
ويختلفان برقاً. كما تعلمت  حين يتشاجران رعداً 
كيف أقرأ البذر من آهاته، وأطبطب على األرض 
حين تلد شجرة.. كنت أعرف عائلتها من وريقاتها 
التي  التراب  وحبيبات  ألعب  كنت  وزهرها.. 
سمعُت جدي يوماً وهو يقول لي: احترمي التراب 

فهذا ذكرى بشر«.
وتصف تجربتها بالقول: »في مزاد الكتابة حين لم 
واألمسيات  المكتبات  نحو  سبيلها  العنصرية  تجد 
أواني  اللغات  أن  تعلمت  قد  كنت  الشعرية، 
مستطرقة، والمعنى هو الماء الذي فيها.. عفواً هل 
التي  اآلشورية  وأنا  بالعربية  أكتب  لماذا  سألتني 
بالرسالة  مشغولة  كنت  أعذرني  اإلنكليزية؟  تتقن 

ولم أهتم كثيراً لساعي البريد«.

تركامين عراقي

العراقيين  والكتّاب  األدباء  اتحاد  عضو  يقول 
الشاعر التركماني زينل الصوفي إن الشاعر كي 
يترجم ما يشعر به أو ما ينتابه من حزن أو فرح، 
على  لينثر  يجيدها  التي  باللغات  الكتابة  إلى  يلجأ 

وجه األوراق ما يشعر به.
وعن تجربته الشخصية يضيف الصوفي: »حين 
فكرت في الكتابة بلغة غير لغتي األم، كان دافعي 
بالمدرسة  التحقت  حين  ألني  والقراءة،  الثقافة 
هذه  تأقلمنا مع  لذا  العربية،  باللغة  الدراسة  كانت 
اللغة التي فتحت أمامي آفاقاً واسعة فوجدت نفسي 
واسع  مصدر  ألنها  العربية  حروف  إلى  أقرب 
للشعر وأكثر احتواء لخيال الشاعر من غيرها من 

اللغات«.

لكني  األم،  بلغتي  محاوالت  لي  »كانت  ويتابع 
أوسع،  وميدانها  أماناً،  أكثر  العربية  وجدت 
فغامرت فيها ألن الشاعر يحب أن يغامر في مكان 
أفكر،  حين  أني  هذا  في  الجميل  أن  غير  أوسع. 
بغيرها،  أكتب  أكتب،  وحين  األم،  بلغتي  أفكر 
مع بقاء اإلحساس كما هو، ألن اإلحساس ال لغة 
نكهة خاصة، ويختلف  لكتاباتي  تكون  لذا  تحدده، 
في  ذلك  إلى  النقاد  أشار  كما  غيره  عن  أكتبه  ما 

كتاباتهم عني«.

الشعر العريب

أما الشاعر الكردي مصطفى الخياط فكان له رأي 
مختلف، إذ عاش في مدينة بسيطة تدعى جلوالء، 
واخضرارها  بلهجتها  عليه  كبير  تأثير  لها  وكان 

المميزين.
»عندما  قائالً:  طفولته  سنوات  الخياط  ويتذكر 
كنت  االبتدائية،  الوليد  بن  خالد  بمدرسة  التحقت 
ضعيفاً في اللغة والتعبير.. كنت أبكي طوال وقت 
الدوام، إلى أن انتبه معلم القراءة واإلمالء فبدأ يحّد 
من قلقي وخوفي، ومرت األيام وإذا بي أقبض على 
ديوان الشاعر نزار قباني في الدراسة المتوسطة 
كنت  الفضول  باب  بقوة، ومن  أخي  منه  ومنعني 
شعرت  وأقرأ..  المكتبة  فأفتح  غيابه  فترة  أستغل 
في  تمشي  إبر  أنها  لو  كما  اللغة  هذه  بدقة  حينها 
أنسجة األقمشة.. وصارت جزءاً ال يتجزأ مني«.

وعن لغته الكردية يقول: »جربت الكتابة بالكردية 
حتى أني طوعت الكلمات في بعض البحور، لكني 
لم  فهي  األولى،  النشأة  ألنها  العربية  إلى  أميل 
تفارقني في األزقة والمدرسة والمكتبة، بينما لغتي 
األم ظلت في البيت ولم تخرج معي إال لمسافات 

قصيرة«.
الشعراء  على  نفسها  العربية  اللغة  حكمت  هكذا   
وأبدعوا فيها وتركوا بصمة ال يمحيها الزمن في 
ميادين الشعر العربي، في حين كان الظالم يخيم 
تحظى  لم  التي  الشعوب  لتلك  األم  اللغات  على 
والتعبير  التكلم  في  والحرية  الذاتي  باالستقالل 

باللغات األم.
وكاالت

االنفصاُل... ذلك الهاجُس الوهمّيمهاباد.... شمعة الُكرد التي أطفأتها المصالح الدولية
يصادف اليوم 1/22/  ذكرى إعالن جمهورية مهاباد الكردية التي أعلنها »القاضي محمد« بتاريخ 22/1/1946، روجهالت /شرق/ كوردستان. جمهورية 
مهاباد تأسست في أقصى شمال غرب إيران »روجهالت كوردستان« حول مدينة مهاباد التي كانت عاصمتها، وكانت جمهورية قصيرة العمر مدعومة 

سوفيتيًا كجمهورية كردية ُأنشأت سنة 1946م، ولم تدم أكثر من أحد عشر شهراً.
تحقيق/ رامان آزاد

زينل الصوفي مصطفى الخياط

»ال مشكلةَ مع الكرِد فهم إخوتنا وشركاؤنا في 
ولكنَّ  علينا،  ما  وعليهم  لنا  ما  ولهم  الوطن، 
يسعون  عندهم،  االنفصاِل  بنزعِة  المشكلةَ 
هذه  بهم«.  مستقلٍة  دولٍة  وإقامِة  الوطِن  لتقسيِم 
هي الالزمة المكررة على الدوام لتبرير سياسة 
الكرِد،  على  الحرِب  وحتى  واإللغاء  اإلقصاء 
الحواِر  عبر  حله  يمكن  هاجٍس،  مجرُد  وهي 
الدولةُ  هل  المطروُح؛  والسؤاُل  واالنفتاِح، 
وتحّل  مجتمعاتنا  قضايا  تستوعُب  القوميّةُ 

أزماِت المنطقِة المزمنِة؟ ما هي البدائل؟

الدولُة القومّية انقالٌب

 عىل الِفطرِة

ماذا تعني الدولةُ أوالً؟ هل يستحقُّ كياُن الدولِة 
األصُل  هو  ما  والقرابين؟  التضحيات  هذه  كلَّ 

والجوهُر وما الفرع؟
الحقيقةُ هناك سوُء فهٍم للحياِة نفسها في غايتها 
وأسلوبها، وببساطٍة، الحياةُ هي الوجوُد الطبيعّي 
وقد  األسمى،  والغايةُ  األصُل  وهي  والفطرّي، 
كياِن  بدوِن  السنواِت  آالَف  البشريّةُ  عاشِت 

الدولِة اعتباراً من الغابِة والمشاعية.
للحياِة،  تطورّي  سياٍق  في  الدولةُ  ظهرِت 
لتنظيِم  مؤسساتيّةٌ  بُنى  هي  الدولةُ  وباختصاٍر، 
الحياِة، مهمتها خدميّة، وجاءِت الحاجةُ إليها مع 
كّل  تلبيةَ  اإلنساِن من  تمكن  الحياِة، وعدِم  تعقِّد 
يقوُم على  الدولِة  أنَّ مفهوَم  بنفسه، أي  حاجاته 

التخادِم والتنافِع المجتمعّي.
والحاجاُت اإلنسانيّة الطبيعيّة كالمأكِل والملبِس 
واألدياِن  والقومياِت  لألعراِق  عابرةٌ  واألمِن 
إنسانيّةٌ،  حاجةٌ  والتداوي  فالطبِّ  والمذاهِب 
وال يوجُد طبٌّ لألبيِض وآخر لألسوِد، أو طبٌّ 
للعرِب وآخر للكرِد أو الفرس، واألمُر ينسحُب 

على كلِّ شؤوِن الحياِة.
على  االنقالَب  القوميِّة  الدولِة  مفهوُم  جّسد 
المعادلةَ،  وعكَس  الحياة،  أفَق  وضيّق  الفطرِة، 
بحدِّ  ليجعَل الوسيلةَ غايةً، وتصبَح الدولةُ غايةً 
وانبثق معها  الدولة،  بخدمِة  اإلنساَن  أي  ذاتها، 

مفهوٌم مواٍز هو السلطةُ أي القوة.
االجتزاِء  من  مزيٍد  في  الدولةُ  ودخلِت 
واالستغراِق في التفاصيل، لتكوَن عناوين لها. 
كأن تكوَن الدولةُ دينيّة مذهبيّة أو قوميّة حزبيّة، 
والمشكلةُ ستتعمُق مع دوِل المذاهِب والعوائل، 
فاالختالُف كبيٌر بين الدولِة العربيّة البعثيّة وتلك 
وهابيّة(،  أو  شيعيّة  أو  )سنيّة  الدينيّة  العربيّة 
هي  بل  الحد  هذا  عند  تقُف  ال  التفاصيل  ولكن 
والعشائريّة  المناطقيّة  حساب  مع  وأدقُّ  أكبر 
والمرجعيات الدينية واالجتماعيّة، فكان مصيُر 
العربّي منبوذاً مثل الكردّي ولكن لسبٍب مختلٍف.

العدالة أول الضحايا

الدولِة  على  يجُب  التي  المهمِة  الخدماِت  من 
تقديمها إقامةُ العدالِة وتسييُر معامالِت التقاضي 
فارسيّة  أو  عربيّة  توجُد عدالةٌ  الناِس، وال  بين 
ضرورتها  تشتقُّ  أيضاً  ألنّها  أوروبية،  أو 
يوجُد  ال  وبالمقابل  اإلنسانيّة.  أي  الفطرِة  من 
قامِت  عندما  ولكن  فارسّي،  أو  عربّي  ظلٌم 
محدٍد  عقليٍّة  نموذِج  بصياغِة  القوميّةُ  الدولةُ 
الظلُم  ظهر  وقتها  األحاديّةَ،  ثقافتها  وأشاعت 

الفارسّي  والتعالي  التركّي  واالستبداُد  العربّي 
وكانِت  الكرديّة.  المظلوميّةُ  ظهرِت  وبالمقابل 
العدالةُ ضحيةَ الدولِة القوميِّة بالمستوى الفكرّي 

والثقافّي قبل القانونّي الفردّي.
ولم تكِن الدولةُ القوميّة ضمانة العدالة والمساواة، 
آالِف  زجِّ  من  العربيِّة  الدولِة  كياُن  يمنع  ولم 
العرب في معتقالٍت مذهبيٍّة وحزبيٍّة، ولكن لو 
أقيمِت المحاكُم وتمَّ التقاضي على أساٍس إنسانّي 
وفقاً لمبدأ أّن الحريةَ حقُّ اإلنساِن الفطرّي، لما 

حصَل ذلك.

انحراُف األحزاُب السلطويِّة

 عن الفطرِة

للحياِة،  فكريٍّة  رؤيٍة  مجرُد  كان  أيّاً  الحزُب 
األحزاُب  وتمثُل  الحياِة،  كلَّ  ليست  وبالتالي 
تعمُل  عندما  الفكرّي،  االنحراِف  أنواِع  أسوأ 
السلطِة  إلى  للوصوِل  القوِة  استحصاِل  على 
واالستحكاِم برقاِب الناِس، ألنّها ستقع في هوة 

الشموليّة ال محالة.
القوميِّة  األحزاِب  لسلطة  المباشرة  النتائج  من 
والعقائديّة أدلجةُ المجتمِع، إذ يتدخُل الحزُب في 
تفاصيِل حياِة الناِس كالتعليِم والتربيِّة والعالقاِت 
الوصايةُ  وبالتالي  األسريّة،  وحتى  االجتماعيّة 
األحادّي،  لونها  وتفرُض  الحياِة،  على  الكاملةُ 
المؤسسات  عهدة  إلى  األخرى  األلوان  وتُحاُل 
األمنيّة التي تلعب دور »محاكم التفتيش«، وما 
الحالة التي مّرت بها تركيا بعد محاولة االنقالب 
أشكالها  أحد  إال   2016/7/15 في  المزعومة 
واالعتقاالت  اإلقاالت  تّمت  حيث  القبيحة 
تعسفيّة  اإلعالميّة بصورة  المؤسسات  وإغالق 

لخدمِة اللوِن الواحِد.
في  الوظائُف  األحزاِب تصبُح  في ظلِّ حكومة 
أكثر منها خدمّي،  ذاِت توصيٍف حزبّي  الدولِة 
هو  المؤسسات  وظائف  في  األصل  أنَّ  أي 
يحتاُج  ال  الذي  الخدمّي  االعتبارّي  التوصيف 

أن  المواصالِت  لوزيِر  يمكُن  وهل  للتحزِب، 
يديَر الطرَق والنقَل بطريقٍة شيوعيٍّة خلفاً لوزير 
تختلَف  أنَّ  أو  مثالً؟  بعثيٍّة  بطريقٍة  يديُرها  كان 

الخدمةُ بين وزيٍر سنّي وآخر شيعّي؟
ومعياُر  البشر،  إمكانيّة  تتجاوُز  فطرةٌ  الحياة 
التطوِر البشرّي يكمن بتسهيل شروطها، وليس 
حزبيّة  بأصباٍغ  وتلوينها  بالروتيِن  بإغراقها 
االتحاد  انقسام  أسباب  أهم  ولعّل  وعنصريّة، 
السوفييتّي يكمن في الشموليّة ومعارضة الفطرة، 
وكانت الليبراليّة الغربيّة من هذه الناحية متقدمة 
عليها. وكذا هي الحالة في األنظمة العربيّة كلها 
األسرِة  أسيرةَ  العربيّةَ  المجتمعاِت  جعلِت  التي 
الواحِد  المذهِب  أسيرة  أو  الحزِب،  أو  الحاكمِة 

في أنظمِة اإلسالِم السياسّي في إيران وتركيا.
الحلُّ ال يكمُن في الوصفاِت الجاهزِة المستوردِة، 
ينتظرون  الذين  السوريين  حاُل  هو  كما 
الدوليّة  القوى  لتوافقاِت  كنتيجِة  لألزمِة  حالً 
صراَع  بينهم  فيما  يخوضون  فيما  واإلقليميّة، 
بتأكيِد  الحلُّ  بل  وطنهم،  لطاقاِت  استنزاٍف 
وتبنّي  للدولِة،  الخدمّي  االعتبارّي  التوصيِف 
التعدديّة الحزبيِّة والسياسيِّة على مستوى الفكِر 
ليكوَن مصدَر إغناٍء وليس للممارسة السلطويّة.

ما معنى االنفصال؟

آخٍر،  كياٍن  حساٍب  على  جديٍد  كياٍن  إنشاُء  هو 
ونقصاٍن في مساحِة الدولِة. والسؤاُل المهُم يتعلُق 
بالدافِع لذلك، ولعلَّ اإلجابةَ بغايِة الوضوِح، في 
أساٍس  تقوم على  السياسيّة  الكياناِت  كلُّ  منطقة 
قومّي، ولذلك سيبقى مشروُع إقامِة الدولِة هدفاً 
الدوِل  في المخيلِة الكرديِّة، أي أنَّ واقَع وجوِد 

القوميِّة بالمنطقِة هو المحّرُض.
إنشاُء  بباله  يخطُر  ال  طبيعيٍّة  بصورٍة  الكردّي 
مواطنته  يجُد  عندما  ولكنه  له،  دولٍة  كياٍن 
وعاداته  وثقافته  األم  لغته  من  ويُمنُع  منقوصةً 
وتزويُر  إلغاؤه  ويتم  العمِل  من  ويُمنُع  وتقاليده 
على  طارٍئ  الجٍئ  مجرَد  واعتباره  تاريخه 
الجغرافيا وخطراً افتراضيّاً على األمِن القومّي 
للدولِة وتُتخُذ إجراءاٌت احترازيّةٌ ضده، وتصبُح 
األمنيِّة،  المؤسسات  من صالحيِة  وثقافته  لغته 
هو  ما  بكلِّ  له  تسمُح  به  خاصٍة  بدولٍة  سيفكُر 

ممنوٌع.
يخلُق  الذي  فهو  اآلخر،  لدى  المشكلةُ  إذاً 
اإلجراءاِت  يتخُذ  ثم  االنفصاِل،  محّرضاِت 
يستنُد  االنفصاِل ال  منَع  أّن  بمنعها، والمفارقةُ 
لمبرراٍت وطنيّة بل يستنُد ألسباٍب قوميٍّة وهي 

باألساِس محّرضة.
الالوعي  عبر  إقراٌر  االنفصاِل  هاجَس  إّن 
لفكَر  الكرديَّ  مكان  كان  لو  بأنّه  اآلخِر  من 
الكرديُّ  يفكَر  لن  وبالمقابل  باالنفصاِل، 
العربّي  فيه مع  يتساوى  باالنفصاِل عن وطٍن 
أو التركّي أو الفارسّي بالمواطنِة، وعندما يبرأ 
الديمقراطية«.  عوِز  »متالزمِة  من  الجميُع 

وببساطة الحلُّ عنوانه دولةُ المواطنِة للجميِع.
وتعطِل  الصراِع  إدامِة  أسباِب  أهِم  أحَد  إّن 
كلِّ  »إعادِة  شعاِر  تطبيِق  محاولةُ  هو  الحل، 
الدولة«  أو سلطِة  لسيطرِة  السوريّة  الجغرافيا 
إنّها  السلطة؟  أو  السيطرة  تعني  ماذا  والسؤال 
استخداُم القوِة، أي الصراَع المسلَّح، بالتوازي 

الدولِة  قبل  من  مبادرٍة  بعدِم وجوِد  اإلقرار  مع 
لها  الوالَء  يعلنوا  أن  إال  مواطنيها  الحتواِء 
القائمِة.  الدولِة  منظومة  وفَق  القسرّي  والتكيَف 
وهذا جوهُر الخطِة الروسيِّة وقد تبنتها موسكو 
في الشيشان وجورجيا وعبر ضمِّ شبه جزيرة 

القرم.

أنقرة تقوُد مليشياٍت انفصالّيًة

كان العدواُن على عفرين ومن بعده على شمال 
إنّها  أنقرة  سوريا بحّجِة منِع االنفصاِل، وقالت 
عمليّاً  ولكنها  انفصاليّةً«،  »ميليشياٍت  تحارُب 
تُصّدُر مشكلتها الداخليّةَ وتعمُل على إنفاِذ خطِة 
سوريين  مسلحين  وجمعت  بالمنطقِة،  توسِعها 
من خلفيات دينيٍّة متطرفة من كلِّ األلوان، وهم 
أردوغان  ولشخص  ألنقرة  والءهم  يخفون  ال 
حتى  منهم  يُطلُب  ما  حيُث  للقتاِل  واستعدادهم 
في تركستان الصينيّة فداًء »للخالفة العثمانيّة«، 
وهم يخوضون القتاَل ألسباٍب عنصريٍّة وغاياٍت 
كيديٍّة حاقدٍة، ويرفعون العلَم التركّي ويطالبون 
شِهد  وقد  سوريا،  المحتلِة عن  المناطِق  بفصِل 
والنهب  والسرقات  القتل  لجرائم  صوراً  العالم 
معهم  وتتعامُل  واالعتقاد،  الهوية  على  والقتل 
القتل«  و«فرق  المتنقلة  الورش  بمنطِق  أنقرة 
تنقلهم من منطقٍة ألخرى، آخُر ميادينها طرابلس 
برئاسِة  الوفاِق  حكومِة  لدعِم  ليبيا  في  الغرب 
قسد  صفوِف  في  انتظمت  فيما  الّسراج.  فائز 
عدةُ مكوناٍت سوريٍّة وطنيٍّة، أخذت على عاتقها 
اإلرهاِب وتحريَر القرى والبلدات من  محاربةَ 
الواقع  االنفصاليون؟  هم  فمن  داعش،  إرهاِب 
أنقرة  أراجيِف  يعدو كونه من  االنفصاَل ال  أّن 
من  المرتزقة  مجاميع  وهل  الحاقدِة.  ودعايتها 
النصرة  وحتى  والعمشات  الحمزات  أمثال 
السوريين  برسم  الحّل؟ هو سؤال  وسواها هي 

كلهم؟
تنفيذه  يتمُّ  الذي  المشروَع  أّن  لم يدرك كثيرون 
وفق  القوميِّة  الدوِل  تحويَل  يتضمُن  بالمنطقة 
مذهبيٍّة،  دينيٍّة  دوٍل  إلى  بيكو،  خريطة سايكس 
إطار  في  والياٍت  جعلها  على  أنقرة  وتعمُل 
مشروِع »العثمانيّة الجديدة«، وقد أدرَك الكرُد 
مؤكدين  المسلِّح،  بالصراِع  ينخرطوا  فلم  ذلك 
الحساباِت  في  وستضيُع  حقوقيّة،  قضيتهم  أّن 
المذهبيِّة، وبذلك طرحوا الديمقراطيّة التعدديّة، 
الكرد  ولعّل  االنفصاِل.  فكرةَ  يناقُض  ما  وهذا 
البينيّة،  إداريّة ولديهم مشاكلهم  ارتكبوا أخطاء 
خياِرهم  في  اآلخرين  وسبقوا  أصابوا  أنّهم  إال 

الديمقراطّي.
من كلِّ  السالُم والحلُّ على مسافٍة قصيرٍة جداً 
الحياة،  وفهم  »فكرة«،  مسافة  هي  السوريين، 
األسمى.  الحقيقة  باعتبارها  بالفطرة  والتسليم 
مفهوم  وتفعيُل  للحياِة  الوالِء  يكوَن  بأن  والحّل 
الدولة الوطنيّة التي ال تنتقم بل تحتضُن الجميَع.

شعراء السريان والُكرد واآلشور والتركمان ُيبِدعون بلغة الضاد
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وفي متابعة لصحيفتنا »روناهي« لواقع األزمة 
سعر  في  العنيف  الهبوط  سببها  التي  المالية 
بات  وما  الدوالر  أمام  السورية  الليرة  صرف 
يعانيه الشعب من غالء األسعار على كافة السلع, 
الحسكة  مدينة  في  األفران  أحد  بصاحب  التقينا 
عبد العزيز إسماعيل الذي تحدث عن األوضاع 
التي  األسعار  ارتفاع  ظل  »في  قائالً:  الراهنة؛ 
سعر  ارتفع  وبالتالي  والخميرة  الدقيق  شملت 
اإلنسان,  حياة  في  األساسية  المادة  وهي  الخبز 
الطحين  نشتري  كنا  عنها.  االستغناء  يمكن  وال 
مع  بالتزامن  ولكن؛  ألفاً.   11 إلى   10 بسعر 
ومقاطعةً  كانيه؛  لمدينة سري  التركي  االحتالل 
الطحين  كيس  سعر  ارتفع  التركية  للبضائع  منا 
إلى الضعف«. وأضاف: »لما يبقى أي مادةً من 
بهبوط  تأثراً  قيمتها  إال وزادت  األساسية  المواد 
الليرة السورية أمام الدوالر؛ وهذا من شأنه أن 

يؤثر سلباً على اإلنتاج والجودة واألسعار«.

توجه املواطنني ألسواق البازار والبالة

وفي السياق؛ تابعنا اللقاء مع المواطنين الذين ال 
يملكون محاالً تجارية والذين يمثلون الفئة األكبر 
الرزاق  عبد  المواطن  ومنهم  المستهلكين,  من 
الحسن الذي تحدث بكل شفافية عن حال المعيشة 
تثقل كاهله وقال: »نحن من  باتت  التي  اليومية 
يوازي  يعد  لم  والذي  المحدود  الدخل  أصحاب 
اليومي  المصروف  األشكال  من  شكل  بأي 
الغذائية  السلع  بسعر  مقارنةً  علينا  المفروض 
واأللبسة«. وأوضح بأن الكثير من األهالي الذين 
والتي  الجوالة  األسواق  ينتظرون  باتوا  يعرفهم 
السلع  أسعار  النخفاض  البازار  بأسواق  تسمى 
المستلزمات  وتأمين  فيها  نسبي  بشكل  الغذائية 

اليومية مقارنةً باألسواق المحلية.
وأشار الحسن إلى أنه لم يعد يذهب إال ألسواق 
شدة  من  )البالة(؛  المستعملة  األوروبية  األلبسة 
التجارية  المحال  في  الجاهزة  األلبسة  غالء 
تقوم  أن  الحسن  الرزاق  عبد  وتمنى  الجديدة, 
للحد من  باتخاذ إجراءات عاجلة  الذاتية  اإلدارة 

تفاقم هذه األزمة الشديدة.

الضابطة التموينية بالحسكة متابعة 
ولكن؛ دون جدوى

والمتأزم  الصعب  الواقع  على  الضوء  ولتسليط 
الذي تشهده المناطق السورية كافة, وعن نوعية 
التموينية؛  الضابطة  بها  تقوم  التي  اإلجراءات 
التقت صحيفتنا باإلداري في الضابطة التموينية 

برو  حسن  الحسكة  في  الشعب  بلدية  بمجلس 
الذي حدثنا؛ قائالً: »نقوم بدوريات مكثفة ونلزم 
مكتب  يقوم  التي  الفواتير  وفق  بالمبيع  التجار 
على  وتوزيعها  بتنظيمها  التموينية  الضابطة 

كل  مخالفة  ويتم  يومي,  بشكل  التجارية  المحال 
من يخالف البيع وفق التسعيرة التموينية. ولكن؛ 
يومي  بشكل  المتخبط  الدوالر  صرف  سعر 
التعامل  صعوبة  من  وزاد  أمامنا  عائقاً  شّكَل 
مع تنظيم التسعيرة التي نقوم نحن بتحديدها في 
المواطن«.  على  العبء  بتخفيف  منا  محاولة 
االحتكار  يمارسون  التجار  »بعض  وأضاف: 
على المواطنين والتحكم باألسعار حسب أهوائهم 
التجار  هؤالء  ونسمي  الشخصية  ومصالحهم 
زيادة  في  يساهم  أيضاً  وهذا  األزمات,  بتجار 

األسعار«. 
األصعدة  على  األسعار  زيادة  ومع  هنا  فمن 
وعجز  والعقارات  واللحوم  الخضار  كافة؛ 

غير  الهبوط  ضبط  عن  السورية  الحكومة 
أمام  السورية  الليرة  سعر صرف  في  المسبوق 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  سارعت  الدوالر؛ 
االنفالت  لمكافحة  باتخاذ حزمة من اإلجراءات 
غالء  من  والحد  التجار  لبعض  الالأخالقي 
السلع غير المرتبط سعرها بالدوالر, فأصدرت 
وتهريبها  اللحوم  تصدير  بمنع  يقضي  مرسوماً 
إطالقاً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  خارج 
وفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين, مما 
ترك راحةً في نفوس المواطنين الذين عبّروا عن 
لهذه  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  بمتابعة  ثقتهم  
من  بالرغم  لها؛  حداً  ووضع  الخطيرة  األزمة 

صعوبة الواقع المرير.

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

سرحد ولوند؛ رمزا الصداقة الحقيقية... َعِشقا الوطن حتى الشهادة

النظام السوري يمنع ُمهجري عفرين من
 تلقي العالج بحلب..

مدرسة في مخيم بالرقة بين رغبة التعلم 

ونقص المقومات وغياب الدعم..

روناهي/ قامشلوـ روج آفا؛ أرض طاهرة، أصبحت ُقبلة لكل الشبيبة في مختلف أجزاء كردستان من باكور وباشور وروجهالت، روج آفا التي شّكلت ثورتها أساسًا 
لنضال الشعوب في كل أجزاء كردستان وسوريا، لوند وسرحد َقِدما من باكور كردستان ليقدموا الغالي والنفيس من أجل وطنهم وشعبهم.

سري كانيه/ رأس العين؛ قاهرة المرتزقة منذ 
بدايات ثورة روج آفا وسوريا، هناك استشهدا 
المناضالن سرحد ولوند اللذان كانا من أعضاء 
كانت  الوحدات  تلك  الشعب،  حماية  وحدات 
داعش  مرتزقة  على  للقضاء  األساسية  البنية 

عسكرياً في شمال وشرقي سوريا.
زارها  التي  المنازل  أوائل  من  منزلنا  كان 
متينة  صداقة  ونشئت  ولوند  سرحد  الشهيدين 
بيننا، وكنا نناقش دائماً مجمل القضايا السياسية 
الشهيد  كالم  أتذكر  ومازلُت  واالجتماعية، 
يّدعون  يقول: »هؤالء من  سرحد، حيث كان 
بأنهم ثوار في الثورة السورية؛ مرتزقة الجيش 
الوطني السوري سوف يهاجمون مدننا وسوف 
وليسوا  مرتزقة  ألنهم  لنا  أعداء  يصبحون 

ثوار«.
ذلك،  حصل  فبالفعل  سرحد  الشهيد  صدق 
والدليل هؤالء اليوم يحتلون مع النظام التركي 

وعفرين  سبي  وكري  كانيه  سري  مدينة 
ومناطق أخرى.

على  ويشهد  الجميع  لدى  محبوباً  كان  سرحد 
ذلك مراسيم تشييعه ومثله الشهيد لوند فالتشييع 
قيادات  حتى  األحزاب  مختلف  بمشاركة  كان 
في  شاركوا  الكردي  الوطني  المجلس  من 
مثال  وهما  الجميع،  محبة  كسبا  لقد  التشييع، 

لتوحد شملنا من جديد وتوحيد صفوفنا.
تقول إحدى األمهات بمقطع صوتي ممن كان 
يتردد الشهيد سرحد لمنزلها أيضاً، »لم نجد من 
الشهيد سرحد غير الطيبة واألخالق الحميدة، 
الطعام  لتناول  أدعوه  كنت  وطنه  يحب  كان 
فكان يرفض ويقول أنا على عجالة من أمري 
فأنا ضمن ثورة، فكنت أقول له ال تستعجل يا 
سرحد فكان يجاوبني كيف ال أستعجل يا أمي؟ 
ولمن  فجاوب  كانيه  لسري  تذهب  ال  له  فقلت 
للمرتزقة؟؟؟ ال  يا أمي؟؟؟ هل نتركها  نتركها 
منزلي  من  خرجت  فقد  شهادتي  بوجه  تقفي 
وودعت أهلي ووضعت أمامي أما الشهادة أو 

النصر«.

مثله  أَر  فلم  يهدأ،  كان  »ما  بقولها:  وتابعت 
أرى  ولن  قط،  مثله  مخلصاً  شخصاً  أجد  ولم 
وأصبحت بحسرة دائمةً على فراقه، ولن أنساه 
ما حييت، سرحد لم يناضل من أجل أمه وأباه 
على  قادراً  كان  شعبه،  أجل  من  ناضل  بل 
الزواج والعيش كما الغير حياة طبيعية، ولكنه 
القادمة،  األجيال  ألجل  فدائياً  نفسه  من  جعل 

ولذلك سوف نستمر على طريقه«.
وسرحد  2013/1/19ـ  بتاريخ  استشهد  لوند 

استشهد بتاريخ 2013/1/21.
لوند  بصداقة  ناشئة  كأجيال  نقتدي  أن  يجب 
االفتراق وهذا  تقبل  لم  الصداقة  فتلك  وسرحد 
دليل على مدى قوة ومتانة العالقة بينهما، فلم 
يمِض على شهادة لوند غير يومين حتى استشهد 
منبع  كانيه  سري  كان  والمكان  أيضاً،  سرحد 
األبطال، المحتلة اآلن من قبل تركيا ومرتزقتها 
من ما يسمى بالجيش الوطني السوري، ولكن 
ال  ستعود  المحتلة  المناطق  وكل  كانيه  سري 
األصليين،  وسكانها  وشعبها  ألهلها  محالة 

وذلك بدماء الشهداء ومقاومة شعبنا األبي.

تقرير/ آالن محمد 

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ غاندي إسكندر

فيصل حسن

حسن بروعبد العزيز اسماعيل

يمنع النظام السوري أهالي عفرين المهجرين من 
الوصول إلى مدينة حلب للحصول على األدوية 
وتلقّي العالج، فيما يشير األطباء بأن األوضاع 

اإلنسانية خطيرة في المنطقة.
في ظل األوضاع المعيشية القاسية وبرد الشتاء, 
وبشكل  عفرين  مقاطعة  ُمهّجري  معاناة  تزداد 
خاص من الناحية  الصحية, وما يزيد الطين بلة، 
هو الحصار المفروض من قبل النظام السوري 
مخيمات  في  الموجودين  عفرين  أهالي  على 
ومناطق كثيرة من مقاطعة الشهباء، حيث يتعمد 
وصول  لمنع  األمنية،  الحواجز  تكثيف  النظام 
األهالي إلى مدينة حلب لتلقّي العالج، والحصول 
على األدوية غير المتوفرة إال في مناطق سيطرة 

النظام.

»أوضاع إنسانية خطرية«

وعن هذه األوضاع أشار اإلداري في مستشفى 
إلى  عيسى  شيخ  عثمان  الدكتور  »آفرين« 
الموجودين  للُمهّجرين  بالنسبة  القاسية  الظروف 
ُمهّجرو  »يعيش  بالقول:  الشهباء  مقاطعة  في 
مقاطعة عفرين في ظل أوضاع إنسانية خطيرة 
القسري, عكس ما  التهجير  المرور بتجربة  بعد 
عاشوه في مقاطعة عفرين من أمن واستقرار«.

من  الكثيرون  »يعاني  بالقول:  وأضاف   
التهجير،  ظروف  نتيجة  نفسية  اضطرابات 
الذي  القسري  والتهجير  أرضهم  عن  واالبتعاد 

تعرضوا له، كل هذا يؤثّر سلباً على حياتهم«.
وتابع عيسى: »إن سوء جودة المأكل والمشرب 
وأمور أخرى تتعلق بالنظافة العامة، والشخصية، 
كلها عوامل تساعد على انتشار الجراثيم وإصابة 

اإلنسان باألمراض«.
وتطرق عيسى في حديثه إلى الحصار المفروض 
على األهالي في مقاطعة الشهباء، وبيّن أن النظام 
السوري وعبر هذه الممارسات يسعى إلى تحقيق 

مكاسب سياسية.
»يهدف النظام السوري الحصول على تنازالت«
 وأضاف قائالً: »من جهة يفرض مرتزقة جيش 
االحتالل التركي حصاراً على مقاطعة الشهباء، 
ومن جهة أخرى يفرض النظام السوري حصاراً 
عليها، وهدف النظام السوري من هذا الحصار 
الذاتية،  اإلدارة  تنازالت من  الحصول على  هو 

وتسخيرها ألجل خدمة أغراض سياسية«.
وأكد عيسى أن النظام السوري يتجاهل األوضاع 
النظام  »يمنع  بالقول:  المقاطعة  في  اإلنسانية 
واللوازم  واألجهزة  األدوية  دخول  السوري 

الطبية إلى مقاطعة الشهباء«.
وأردف: »حواجز النظام ال تسمح سوى لمركبة 
المرضى  بنقل  »آفرين«  لمستشفى  تابعة  واحدة 
أعداد  ألن  كاٍف,  غير  وهذا  حلب،  مدينة  إلى 
تدّخل  إلى  بحاجة  والكثيرون  كبير،  المرضى 
طبي، وعالج سريع، باإلضافة إلى وجود حاالت 
تكون  المركبة  ولكن  وخطرة،  عاجلة،  إسعافية 
في مدينة حلب أو أنها  لم تُعد بعد, وهذا يعرض 
من  ومنهم  للخطر،  والمصابين   المرضى  حياة 
يتوفى نتيجة عدم حصوله على العالج في الوقت 

المناسب«.
الكردي  آفرين والهالل األحمر  ويفتقد مستشفى 
مثل؛  أمراض  لعالج  الطبية  واألجهزة  األدوية 
الصرع )أكثر من 285 حالة(، السل، األنسولين 
)50 حالة(، التهاب القصبات، السرطانات )75 
حالة(، التهاب الكبد )A,B,C  63 حالة(، تشّمع 
طبية  لسماعات  حاجة  وهناك  حاالت(   4( كبد 

أيضاً لحوالي 40 حالة مرضية مختلفة.

توعية األهايل لوقايتهم من األمراض..

توعية  يحاولون  أنهم  حديثه  خالل  عيسى  ونّوه 
األهالي لوقايتهم من اإلصابة باألمراض، متابعاً: 
»يحاول األطباء توعية األهالي وحثّهم على أخذ 
التدابير الالزمة للوقاية من هذه األمراض، وذلك 
من خالل دورات تدريبية صحية، وهذا ما ساهم 
مقارنة  المرضى  أعداد  انخفاض  في  كبير  لحّد 

بالفترة الماضية«.
واشتباكات  معارك  الشهباء  مقاطعة  وشهدت 
عنيفة في السنوات الماضية، ما أثّر بشكل كبير 

على البُنى التحتية، وبشكل خاص على مصادر 
المياه الجوفية وانتشار األمراض.

المعنية،  الجهات  طالبوا  أنهم  إلى  عيسى  ولفت 
والدولية لتقديم المساعدة من أجل تحسين أوضاع 
»رغم  وقال:  جدوى،  دون  ولكن  الُمهّجرين، 
العالمية والصحية بذلك، إال  المنظمات  مطالبتنا 

أنها لم تقّدم أية مساعدة تُذكر«.

»عىل األهايل املقاومة 

والتمسك باألمل«

مناطق  في  األدوية  نقص  إلى  عيسى  وتطرق 
األهالي   يدفع  ما  وهذا  بعضها،  وندرة  الشهباء، 
أوضاعهم  مع  تتناسب  ال  بأسعار  شرائها  إلى 
»يحاول  النزوح،  ظروف  ظل  في  المادية 
لألهالي  الخدمة  تقديم  اإلمكان  قدر  المستشفى 
وبشكل مجاني، ولكن ألننا ال نستطيع تأمين كافة 
عليها  للحصول  األهالي  يلجأ  الالزمة,  األدوية 
الخاصة في مدينة حلب، وبأسعار  المشافي  من 
مرتفعة، وهذا يؤثّر سلباً على األوضاع المعيشية 
من  مرتفعة  نسبة  وجود  مع  وخاصة  لألهالي، 

البطالة«.
مستشفى  في  اإلداري  دعا  حديثه  ختام  وفي 
األهالي  عيسى  شيخ  عثمان  الدكتور  »آفرين« 
إلى التمسك باألمل وزيادة وتيرة النضال، حيث 
المقاومة،  مواصلة  األهالي  قائالً: »على  أردف 
سالمتهم صحياً  أجل  من  باألمل،  يتمسكوا   أن 
ونفسياً، وقال »اليأس سيؤثر سلباً على الصحة«.
وكالة/ هاوار

تجهيزات,  بدون  مدرسة  كتب,  بدون  »طالب 
معلمون بدون رواتب«, هكذا يصف فيصل عبد 
شمال  السمن«  »تل  بمخيم  مدرسة  معلم  العليبة 
الرقة، لـ«نورث برس«, أوضاع الطالب الذين 
سبي  كري  أبيض/  تل  في  منازلهم  من  نزحوا 
ألبسط  تفتقد  مدرسة  في  المخيم،  إلى  وريفها 

مقومات التعليم.

االفتقار إىل أدىن مقومات العملية 
التعليمية

الخاص  السمن«  »تل  مخيم  مدرسة  وتفتقر 
بنازحي منطقة تل أبيض / كري سبي, والمؤلفة 
من أربع غرف مسبقة الصنع, إلى أدنى مقومات 
التعليم  وسائل  تتوفر  ال  حيث  التعليمية,  العملية 
عدم  عن  الدراسية, فضالً  واللوحات  الكتب  من 

توفر وسائل التدفئة في الغرف.
ويشير فيصل عبد العليبة معلم مدرسة بمخيم »تل 
الطالب  عدد  كان  البداية  في  أنه  إلى  السمن«، 
في المدرسة يبلغ حوالي /50/ طالباً, منوهاً إلى 
أن العدد يزداد بشكل يومي, ليصل إلى /250/ 
المخصصة  الغرف  أن  العليبة  ويؤكد  طالباً. 
للتعليم ال توجد فيها مدافئ وال أبواب, بالرغم من 
باإلضافة  يومي,  الطالب وازديادهم بشكل  عدد 
)حقائب  المدرسية  المستلزمات  في  نقص  إلى 

وأقالم ودفاتر(, على حد قوله.
المدرسة  في  يعملون  أنهم  إلى  العليبة  ينوه  فيما 
»بشكل طوعي« دون رواتب, الفتاً إلى أن دعم 

المدرسة »ذاتي«.
مدرسة  معلم  العليبة  عبد  فيصل  يضيف  كذلك 
بأقالمهم  جاؤوا  »الطالب  أن  السمن  تل  بمخيم 
ودفاترهم من منازلهم, ألننا ال نستطيع أن نلبي 
احتياجاتهم«, مشيراً إلى أن بعض الطالب ليس 
للحضور  »فيأتون  مدرسية,  مستلزمات  لديهم 

فقط«, على حد تعبيره.
بينما يصف عضو لجنة الثقافة في المخيم فواز 

العلي وضع المدرسة في المخيم بـ«المأساوي«, 
داخل  لمدرسة  افتتاحهم  ذاته  الوقت  في  معتبراً 
المقومات  ألبسط  افتقارها  ظل  في  المخيم 

بـ«الخطوة اإليجابية«.

»أغلب املعلمني يعملون 

بشكل طوعي«

ويؤكد عضو لجنة الثقافة في المخيم فواز العلي 
أن أغلب المعلمين في المدرسة, باستثناء بعضهم, 
حلول  بوضع  مطالباً  »بشكل طوعي«,  يعملون 

لتحسين الواقع التعليمي في المخيم.
في  التربية  لجنة  في  إداري  يوضح,  جانبه  من 
تل أبيض/ كري سبي, صالح مسي أنه تم تعيين 
/ بينهم  السمن«,  »تل  مخيم  في  معلمين  عشر 

ثالث/ إداريين, تم تكليفهم إلدارة المدرسة.
المرحلة  في  سيقومون  أنهم  إلى  مسي  ويشير 
القادمة بتدريس الطالب في خيم إلى جانب أربع 
لحين  إسعافية«,  »كخطوة  الصنع  مسبقة  غرف 
تجهيز غرف أخرى من قبل هيئة التربية والتعليم 

في شمال وشرقي سوريا.
فيما يؤكد اإلداري في لجنة التربية في تل أبيض/ 
بزيادة  سيقومون  أنهم  مسي  صالح  سبي,  كري 
المرحلة  لتغطية  المدرسة,  في  المعلمين  عدد 
االبتدائية واإلعدادية في المخيم, فضالً عن تقديم 
وقرطاسية  مقاعد  من  المدرسية  المستلزمات 

ومدافئ في أقرب وقت ممكن, على حد تعبيره.
»تل  لمخيم  المشترك  الرئيس  يوضح,  بدوره 
في  النازحين  عدد  أن  علي  شيخ  محمد  السمن« 
المخيم يزداد بشكل يومي, إذ تلجأ حوالي عشر 
عوائل بشكل يومي إلى المخيم, مضيفاً، »نعاني 

من ضعف تأمين الخدمات«.
هذا ووصل عدد العوائل في مخيم تل »السمن« 
إلى /210/ عائلة, بعدد أفراد /1080/ شخصاً, 

بحسب ما أفاد، محمد شيخ علي«.

غالء األسعار وهبوط الليرة السورية يؤرق المواطنين 

بلدية الشعب في كيشكة: »نسعى لتطوير وتأهيل الطرق الرابطة بين قرى آليان كافة«

روناهي/ الحسكة ـ بات االرتفاع السريع والمفاجئ لسعر صرف الدوالر األمريكي أمام الليرة السورية يشكل تهديداً حقيقيًا على الحياة اليومية بكافة أشكالها, 
وال سيما بعدما تخطى عتبة األلف ليرة سورية بأشواط, في حدث يكاد يكون األول في تاريخ الليرة السورية؛ مما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء وتخبط 

التجار, وحيرة المواطن السوري بكافة بقاع سوريا.

بّيَن   - لكي  كركي  روناهي/ 
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس 
في كيشكة فيصل حسن أن من 
إلى  يسعون  التي  المهام  أولى 
الطرقات  صيانة  هي  تحسينها 
التي تربط بين مختلف قرى آليان؛ 
كون المنطقة معروفة بوديانها 
وممراتها المائية ووعورة أرضها.

 لتتبع بلدية الشعب في كيشكة لناحية جل آغا، 
المتواضعة  إمكاناتها  رغم  تسعى  تشكيلها  ومنذ 
أن  شأنها  من  التي  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى 
ترفع من سوية البنية التحتية ألغلب قرى آليان. 
ولالطالع أكثر على الخدمات التي نفذنها البلدية 
في الفترة المنصرمة، وتنوي تنفيذها في المرحلة 
المقبلة؛ كان لنا لقاء مع الرئيس المشترك لبلدية 

الشعب في كيشكة فيصل حسن.

خدمات كثرية بإمكانات يسرية

قرية  إلى  إضافة  كيشكة  في  الشعب  بلدية  »إن 
كيشكة تتبع لها 21 قرية، ومعظم هذه القرى هي 
الوديان،  قرى ذات جغرافية وعرة بسبب كثرة 
والممرات المائية، وطبيعة األرض الصحراوية 
التي تتميز بها، وهذه القرى تحتاج إلى خدمات 
عديدة، وسيولة نقدية مناسبة لتنفيذها. ومن أهم 
ففي  الطرق  وصيانة  تأهيل  المنفذة،  الخدمات 
آليان  قرى  معظم  اجتاحت  المنصرمة  السنة 
من  العديد  تضرر  إلى  أدت  عارمة؛  فيضانات 
الرئيسي  الطريق  ومنها  والعبارات  الجسور، 
رميالن،  ومدينتي  آليان  قرى  بين  يربط  الذي 
لصحيفتنا  تحدث  الكلمات  بهذه  لكي«؛  وكركي 
الرئيس المشترك لبلدية الشعب في كيشكة فيصل 

حسن.
وأضاف حسن: »من المشاريع الخدمية التي قمنا 
بها وال سيما مشاريع تطوير الطرق وبإمكانات 
مادية متواضعة هي مشاريع بقايا المقالع للطرق 
ثالثة  بمسافة  قاصطبان كردميك  التالية: طريق 
سورية،  ليرة   6975000 وبتكلفة  متر،  كيلو 
والطريق الرابط بين باترزان، وباكروان بتكلفة 
سبعة ماليين، وطريق كل من مفرق عليان كندك 
مراد، وطريق كندك شالل، وديرون كفن بتكلفة 
طريق  بصيانة  قمنا  كما  ل.س،   5000000
بتكلفة 5761000  وخراب رش  آغي،  ديرونا 

تسع  وتأهيل  صيانة  إلى  باإلضافة  ل.س، 
عبارات بالمنطقة في كل من باديان، وسيكركا، 
وشيخ إبراهيم، ولوتكا من صندوق البلدية، كما 
قامت البلدية بتنظيف وصيانة معظم المطريات 

استعداداً لمواجهة الظروف الجوية«. 

التشاركية يف وضع املخططات الخدمية

وبالنسبة للمخططات التي وِضعت نُصب األعين 
حسب قول فيصل حسن؛ ستقوم البلدية في بداية 
الربيع إن توفرت السيولة بتعبيد الطريق الواصل 
بين كيشكة، وخرببلك، وهو طريق حيوي يربط 
في  متضررة  عبّارات  وصيانة  قرى،  عدة  بين 

قرية خربي جهوا.
ومن األعمال األخرى؛ أشار حسن إلى أنه سيتم 
قرية  في  القمامة  لتجميع  رئيسي  مكب  تجهيز 
موسى كورا، وهناك مشاريع تتعلق بتوفير مياه 
كورا  وموسى  بكروغلي  من  كل  في  الشرب 
ونبيساد من خالل السعي لحفر بئر بحري يتوسط 
لزيارة جميع  الثالث، كما وضع مخطط  القرى 
الكومينات في القرى من أجل وضع مخطط عام 

للمشاريع الخدمية المقبلة.
وعن الصعوبات التي تعاني منها البلدية؛ أوضح 
الرئيس المشترك لبلدية الشعب في كيشكة فيصل 
بمختلف  الهندسية  لآلليات  حاجة  »هناك  حسن: 
وال  الطوارئ  مواجهة  في  إلعانتنا  أنواعها 
فنية  كوادر  إلى  إضافةً  الشتاء؛  فيضانات  سيما 

مختصة«.


