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المهجر غثيث: هدَّموا بّيتي وَدْيَدُنهم 
رقُة والّنهُب السَّ

ككثيرة هي قصص المعاناة التي واجهها األهالي 
االحتالل  بسبب عدوان جيش  قسرًا  المهجرون 
التركي ومرتزقته على مناطق تل أبيض/ كري 
فمعاناتهم  كانيه،  سري  العين  ورأس  سبي، 
بألم  المثقلة  الكلمات  تصفها  تكاد  ال  المحتل  مع 
داخل  األهالي  حملها  التي  والمآسي  التهجير، 
نفوسهم إلى مخيم مهجري كري سبي/ تل أبيض 
الذي أنشأته اإلدارة الذاتية إليوائهم بعد الهجوم 
التركي على المنطقة في التاسع من شهر تشرين 
األول من العام المنصرم على أمل عودة كريمة 

إلى بيوتهم بعد تحريرها من رجس المحتل.
صحيفتنا كان لها جولة على مخيم المهجرين في 
ريف الرقة الشمالي، والتقينا بأحد المهجرين من 
قرى مقاطعة كري سبي/ تل أبيض، الذي شاهد 
المرتزقة وهم يقومون بعمليات النهب والسلب، 
قريته  من  ر  وُهجِّ والخاصة،  العامة  للممتلكات 
الغربي  الجنوبي  الريف  كفيفة في  لقرية  التابعة 
إعاقة  من  يعاني  المهّجر  وهذا  سبي،  لكري 
مزمنة في طرفه األيمن يمنعه من العمل لتأمين 
وابنته  وزوجته  منه  المؤلفة  ولعائلته  له  القوت 

الصغيرة.

أجربوين عىل الخروجِ من

 القريَّة رغم إعاقتي

 يقول المهّجر غثيث الهالل: »لم أترك بيتي على 
الرغم من المخاطر المحيطة حولنا، من قصف 
عشوائي واستهداف مباشر بالقذائف والصواريخ 
والتي  وصوب،  حدٍب  كلِّ  من  علينا  المنهمرة 
مع  صوبنا،  ومرتزقته  التركي  المحتل  يطلقها 
العلم أن قريتنا كانت مستهدفة لكونها من مناطق 
في  كبيرة  خطورة  هنالك  كان  لذلك  التماس، 
البقاء، علمت أنه إذا خرجت من بيتي فسيتعرض 
المرتزقة بنهب وسلب  قيام  للنهب والسلب، مع 

البيوت التي تركها أهلها«.
وأردف الهالل« عندما دخل المرتزقة إلى قريتنا 
وسلب  نهب  من  فعلوه  ما  عيني  بأم  شاهدت 
للممتلكات، وقلت في قرار نفسي« ربما يدعوننا 
بحالي  سيرأفون  معاق...ربما  ألنني  وشأننا، 
...«، ولكن ما فعلوه أنهم أجبروني على الخروج 
بمدرسة  لإليواء  بالقوة، واضطررنا  القرية  من 
شرق قرية كفيفة بشكل مؤقت على أمل العودة 
إلى بيتي من جديد، علمت أنهم سينهبونه، ولن 

يبقوا شيئًا في القرية«.
وتابع المهجر غثيث: »بعد فترة من خروجي مع 
عائلتي إلى المدرسة التي أجبرت على الخروج 
بيتي تعرض  أن  ثانية منهم، علمت  منها زمرة 
لم  بالكامل،  هدمه  وتم  التركي،  المحتل  لقصف 

أستطيع أن ُأخِرج أي شيء منه، كل ما أملكه هو 
بيتي، وتعرض للدمار بسبب هؤالء المرتزقة ، 
لم يتركوا لنا المجال حتى للعيش في بيوتنا على 

الرغم من ممارساتهم الوحشية«.

أوضاع إنسانيَّة كارثيَّة يف ظل املحتل

أشهر  عدة  بقيت  الهالل:«  غثيث  المهّجر  يقول 
لم  الفترة  هذه  وخالل  المحتلة،  المناطق  في 
أراهم يقدمون شيئًا ُيذكر لألهالي القابعين تحت 
نيرهم، غالء فاحش، وبطالة ال يوجد عمل بتاتًا، 
بذرائع  المملكات  وسلب  بنهب  ويستمرون  بل 
متعددة، واعتقال األهالي البتزاز ذويهم، وطلب 
يطاق  ال  جحيمًا  أصبحت  الحياة  منهم،  الفدية 
إلعالة  شيئًا  يمتلكون  ال  والذين  للفقراء  بالنسبة 

أسرهم«.
باستقبال  نهاية حديثه  الهالل في  المهجر  وأشاد 
إدارة مخيم مهجري كري سبي له، وعلى تأمين 
يحتاجها،  التي  األخرى  والخدمات  له،  خيمة 
بعد أن خسر كل ما يملك بسبب المحتل التركي 
إلى  العودة  في  أمله  عن  وأعرب  ومرتزقته، 
ر منها، والعمل على بناء بيته من  قريته التي ُهجِّ

جديد«.

أٌم تناشد ثقل الدهر على عاتقها فهل 
من مجيب؟؟؟

قسد لن تشارك في العمليات 

يّة بإدلب العسكر

القائد »عبد هللا أوجالن« في 

عيون الشعر

إدلب من خفِض التصعيِد 

إلى التصعيِد -1ـ

مشفى القلب والعين بقامشلو يزف نبأ افتتاح 
قسم العين بأجهزته المتطورة..

تشهدُ جغرافيا إدلب تصعيداً غير مسبوٍق 

في امليداِن وكذلك على مستوى التصريحاِت 

نقاِط  تعزيزَ  أنقرة  وتواصُل  السياسّية، 

املراقبِة، فيما ارتفعت نبرة املسؤولني األتراك 

العسكرّي،  العمل  نطاق  بتوسيِع  مهددين 

من  وحتذيراً  القتلى،  األتراك  للجنود  انتقاماً 

وقوع حوادث مماثلة.«5

في  الصحة  هيئة  قبل  من  متميزة  خطوة 
مشفى  أول  افتتاح  وهي  اجلزيرة،  إقليم 
»القلب والعني« على مستوى شمال وشرق 
افتتاح  مت  ومؤخراً  الفائت،  العام  في  سوريا 

قسم العني أيضاً بأجهزته املتطورة.«6

ظروف قاسية وآالم محتومة تتربص بأٌم تصارع احلياة، لتزيد فوق أملها آالماً في منزالً 

بالكاد يسمى منزل, لتسير نحو اجملهول برفقة أبنائها املنهزمني باملرض, وسط غياب 

القيم الروحية التي أدت إلى قلة التراحم والتكافل بني الناس.«3

كيف يقضي قاطنو مخيم المحمودلي لحظاتهم 

في ظّل البرد القارس..؟!
ـ زادت الظروف املناخية القاسية التي تضرب شمال وشرق سوريا في هذه الفترة من معاناة املهجرين مبخيمات التهجير في 

وسائل  نقص  ظل  في  القارس  البرد  مبواجهة  املهجرين  بقية  حالة  عن  احملمودلي  مخيم  قاطني  حالة  تختلف  ولم  املنطقة، 

التدفئة وقلة دعم املنظمات. «2

منوذج  أنَّ  رفيق  فاروق  والباحث  الكاتب  بنّي 
شمال  في  ظهر  الذي  املُشترك  التعايش 
وشرق سوريا هو احللُّ األمثل جلميع الشرق 
وأشار  العراقية،  األزمات  سّيما  وال  األوسط 
إلى أّن العراق جزء ال يتجزأ من املنطقة ولهذا 
َّر مبا يجري في سوريا وغيرها. وأكّد  يؤثِّر ويتأث
شمال  شعوب  ومبشاركة  آفا  روج  كُرد  بأّن 

قوا أشياء كثيرة  أن يكونوا أصحاب فكر حر وحقَّ وشرق سوريا كافة؛ استطاعوا 
عوب«4 عبر اختيارهم اخلط الثالث ونهج أخّوة الشُّ

سوريا  قوات  باسم  الرسمي  املتحدث  نفى  ـ 
الدميقراطية كينو كبرئيل ما قيل في الوسائل 
العملية  في  مشاركتهم  بشأن  اإلعالمية 

العسكرية مبنطقة إدلب«2

احتفى الشاعر محمد الفيتوري بنضال القائد 

أوجالن، وكتب عنه كمبدع يستحق  عبد اهلل 

الثناء واملدح مبا فعله من أجل شعبه، فامتزج 

شاعرية الفيتوري بفكر أوجالن.«8

تقرير/ حسام إسماعيل 

روناهي/ عين عيسى ـ مهّجر من كري سبي/ تل أبيض شهد على أفعال مرتزقة المحتل 
التركي الذين لم يسلم منهم ال البشر وال الممتلكات، فوصف العيش في ظل وجودهم 

بأنه جحيم بحد ذاته.

كيف نردُّ الجميل لقوى 
األمن الداخلي؟؟؟

عين روناهي

فاروق رفيق: »نموذج شمال وشرق سوريا 

الحّل األمثل لحلِّ األزمة العراقية«

مثلما لنا احلق عليهم بأن يحموننا ويسهروا 

اليوم  واجبنا  لنا،  واألمان  األمن  خلق  ألجل 

مبساعدتهم  ذلك  ويأتي  نشكرهم،  أن  أيضاً 

في حال وجود أي جسم غريب في الطرقات 

واألسواق يشتبه به وذلك بالتواصل مع قوى 

الوطن  فحماية  وإخبارهم  الداخلي  األمن 

واجب مقدس على عاتق كل أبنائه وليس من 

مهام قوى األمن الداخلي فقط.

وبغزارة  الثلوج  تساقط  مع  بأنه  رأينا  لقد 

وشرق  بشمال  الداخلي  األمن  قوى  كانت 

سوريا صامدين لم يغادروا حواجزهم، حيث 

ونحن  العقل  يتصورها  ال  برودة  هناك  كانت 

احلواجز،  تلك  على  وهم  فكيف  بيوتنا،  في 

أبنائنا  من  هم  ولكن  واجبهم  هذا  صحيح 

الوسائل،  بكافة  علينا  واجب  وشكرهم 

يكون  أن  »نرجو  سوى  القول  نستطيع  وال 

لشعاركم  وشكراً  دائماً«.  حليفكم  النصر 

»أمانكم هو دستورنا املقدس«.

غثيث الهالل

مظلوم عبدي: »بدون النظر إلى مشروع اإلدارة الذاتية 

يا« بشكل واقعي ال يمكن تحقيق الحّل في سور

أكد القائد العام لقوات سوريا الدميقراطية مظلوم عبدي أن اإلدارة الذاتية باتت 
مشروعاً واقعياً ال ميكن القضاء عليه، وأشار إلى أّن احللول العسكرية ال جتلب 
احلّل لسوريا وال ميكن لسوريا أن تعود إلى ما قبل عام 2011، وأوضح: »ما نطالب 

به هو حق مشروع ويتمثل في اإلدارة الذاتية الدميقراطية«2
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مفاجئ  تطور  في  ـ   األخبار  مركز 
النظام  قوات  سيطرت  ومتسارع، 
ريف  في  عدة  مناطق  على  السوري 
مرتزقة  انسحاب  بعد  الغربي،  حلب 
عدة  قرى  من  التركي  االحتالل  دولة 
حلب  بين  الواصل  للطريق  محاذية 
ووسط  إعزاز،  في  السالم  باب  ومعبر 
قرى  تعرضت  الميداني،  التطور  هذا 
لقصف  والشهباء  شيراوا  في  وبلدات 
في  تسبب  عشوائي  تركي  مدفعي 

خسائر مادية بممتلكات المدنيين.
بعد أيام من محاوالت عدة التقدم الفاشلة للنظام 
السوري من الجهة الشمالية الغربية لمدينة حلب، 
الزهراء،  جمعية  ومحيط  عقيل  شيخ  جبل  في 
هجومًا  لتركيا،  المرتزقة  الفصائل  معها  شنت 
معاكسًا على قرية كفر حلب مرفق بإسناد مدفعي 
تركي، لتعود قوات النظام بالتقدم من محورين، 
بعد انسحاب مرتزقة االحتالل التركي من قرى 
وبلدات »بيانون- كفر حمرة- حيان ـ عندان«، 
وتقدم  لحلب،  الشمالي  الغربي  المحور  في 
النظام في جمعية الزهراء غربي حلب، لتكون 
وحلفائها  السوري  النظام  قوات  فرضت  بذلك 
أسبوع في  منذ  بلدة وقرية  سيطرتهم على 95 
بذلك  وأّمنت  والجنوبي،  الغربي  حلب  ريف 
الشمالية  الجهتين  مدينة حلب بشكٍل جزئي من 

والجنوبية.

تحشد  النظام  قوات  باتت  الميداني  التقدم  وبهذا 
الشمالية  الجهة  في  الثقيلة  واألسلحة  آلياتها 
السيطرة  إعادة  بهدف  حلب،  لمدينة  الغربية 
مراقبة  نقطة  تقع  حيث  عقيل  شيخ  جبل  على 
وجبل  دارة عزة  بلدة  إلى  التقدم  ومنها  تركية، 
شيخ بركات وقلعة سمعان، وبهذا تكون قوات 
عن  المحتلة  عفرين  منطقة  فصلت  قد  النظام 
إدلب ناريًا، وهو ما قد يعطي الفرصة لتطويق 

مدينة إدلب وريف الالذقية.
ُتشير  الميدانية،  التطورات  هذه  ظل  في 
على  والعسكرية،  السياسية  المعطيات  بعض 
الفصائل  استعدادات تجريها تركيا باالتفاق مع 
بعض  على  معاكسة  هجمات  لشن  المرتزقة 
السوري  النظام  عليها  سيطر  التي  المناطق 
لمواجهة  يدفع  قد  ما  وهو  األخيرة،  اآلونة  في 
لو  وحتى  المنظور،  المدى  في  سورية  تركّية 
كانت لفترة قصيرة، سيكون لها أثر على الحل 

السياسي ومستقبل سوريا.
مدفعية  عمدت  الميداني،  التطور  هذا  ظل  في 
التركي ومرتزقته على قصف  االحتالل  جيش 
استهدفت  إذ  والشهباء،  شيراوا  وبلدات  قرى 
كفر  »مرعناز-  قرى  التركي  االحتالل  دولة 
 - مازين  كوندي  صوعناك-  جمال-  دير  نايا- 
القذائف  بعشرات  والشيخ كيف- وشيخ هالل« 
من  عدد  وجرح  مادية  بخسائر  تسبب  التي 

المدنيين بجروح طفيفة.

مركز األخبار ـ أكد القائد العام لقوات 
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن 
واقعيًا  مشروعًا  باتت  الذاتية  اإلدارة 
ال يمكن القضاء عليه، وأشار إلى أّن 
الحلول العسكرية ال تجلب الحّل لسوريا 
وال يمكن لسوريا أن تعود إلى ما قبل 
به  نطالب  »ما  وأوضح:   ،2011 عام 
اإلدارة  ويتمثل في  هو حق مشروع 

الذاتية الديمقراطية«..
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  تحدث 
مظلوم عبدي لـ«العربية. نت« حول التطورات 
في سوريا؛ قائاًل: »ال أعتقد أنه يمكن للبالد أن 
تعود كما كانت عليه في العام 2011، وضمن 
للكرد  وريادي  كبير  دور  هناك  المعادلة،  هذه 

والشعوب السورية األخرى«.
وحول المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية 
والنظام؛ أوضح عبدي: »إّن الحقوق تكون على 
قدر التضحيات والمواقف، وما قدمته شعوبنا ال 
يقل عّما قّدمه أي شعب آخر دفاعًا عن بلده. لذا؛ 
ما نطالب به هو حق مشروع ويتمثل في اإلدارة 

الذاتية الديمقراطية«.
أن  يمكن  ال  العسكري  النهج  »إّن  وأضاف: 
السنوات  ذلك  والدليل على  الحلول  معه  يجلب 
األخيرة التي مضت. لهذا؛ نأمل أال يكون هناك 

فرض لحلوٍل عسكرية«.
كما أكد أن اإلدارة الذاتية باتت مشروعًا واقعيًا 
هذا  إلى  النظر  ودون  عليه  القضاء،  يمكن  ال 
المشروع بشكل واقعي ال يمكن تحقيق الحل في 
تكمن في معالجة  الضرورة  أن  سوريا. ورأى 
التغيير  العمل على  السوريين من خالل  مأساة 
تهدد  البالد، وفق إجراءات ال  الديمقراطي في 

وال تشكل خطرًا على سوريا أو شعبها.
الخارج  في  تعقد  التي  االجتماعات  وحول 
بشأن األزمة السورية؛ أشار عبدي إلى أن كل 
والمفاوضات  السوري  الوضع  حل  محاوالت 
ظل  في  الماضية  السنوات  طيلة  حصلت  التي 
غياِب ممثلين عن اإلدارة الذاتية، لم تحقق إلى 
اآلن أية نتائج يمكن أن تلبي حاجة السوريين, 
عن  عبارة  كانت  المفاوضات  تلك  »إّن  وأكد: 
تفاهماِت دوٍل باسم السوريين وها هي نتائجها 

تظهر في إدلب«.
وتابع: »نحن نتحدث بشكل عملي وعلى سبيل 
القرار  مع  تتناقض  الدستورية  اللجنة  المثال، 
السوريين  كل  تمثل  ال  فهي   ،2254 األممي 
إشراك  هناك  يكون  أن  من  بد  ال  خطأ.  وهذا 
للجميع دون استثناء. لذلك؛ نقول حّل سوري، 

ودستور سوري، ومفاوضات سورية«.

باسم  الرسمي  المتحدث  نفى  ـ  األخبار  مركز 
قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرئيل ما قيل في 

العملية  في  مشاركتهم  بشأن  اإلعالمية  الوسائل 
العسكرية بمنطقة إدلب.

جيش  لمرتزقة  موالية  إعالمية  وسائل  تناقلت 
مشاركة  عن  تتحدث  أخبارًا  التركي  االحتالل 
قوات سوريا الديمقراطية في العمليات العسكرية 
النظام  يقودها  والتي  إدلب،  منطقة  في  الدائرة 

السوري ضد تركيا ومرتزقتها.
األخبار  كافة  الديمقراطية  سوريا  قوات  ونفت 
التي تم تداولها بخصوص مشاركتها في العمليات 
العسكرية بإدلب، وذلك  خالل تصريح على لسان 
باسم قسد كينو كبريئل  نشره  الرسمي  المتحدث 
وسائل  »تداولت  فيه:  وقال  اإلعالمي،  المركز 
اإلعالم أخبارًا تتحدث عن مشاركة قوات سوريا 
منطقة  في  العسكرية  العمليات  في  الديمقراطية 
إدلب. إننا في قيادة قوات سوريا الديمقراطية نؤكد 

أن هذه األخبار عارية عن الصحة«.

أسباب الجوع المستمر

األحداث يف حلب بني سيطرة النظام 

وانسحاب املرتزقة

مذكرة تبليغ حكم
رقم األساس /604/ لعام 2020م

المحكوم عليه: عبد الكريم الرديني بن محمد  نبلغك 
بأنه صدر بحقك القرار رقم \631\

تاريخ 19\8\2019م بالدعوى أساس 604\2019م 
الصادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة
وإن لم يتم الطعن بالقرار المذكور سوف ينبرم القرار 

بحقك بعد خمسة عشر يومًا 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
رقم األساس /44/لعام 2020م

طالب التبليغ:  إبراهيم العيسى    
المطلوب تبليغه: أحمد عبد الحميد العويهي   

الموضوع: استرداد مبلغ
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة الساعة /10/ 

صباحًا بتاريخ    2020/2/23م
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

سند تبليغ حكم
رقم األساس /56/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أحالم مصطفى بنت عواد      
المطلوب تبليغه: علي العزيز بن العزيز  

الموضوع: التفريق بين المدعية أحالم مصطفى 
والمدعي عليه علي العزيز بن عبد العزيز  

ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من اليوم التالي 
بعد تبلغك الحكم 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /118/لعام 2020م

طالب التبليغ:  آمنه الحمد الشيخ   
المطلوب تبليغه: إبراهيم صالح السعيد  

الموضوع: تفريق  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ 

صباحًا بتاريخ  2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
رقم األساس /277/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  خضر رموك بكي   
المطلوب تبليغه: عبودة أحمد مصطفى 

الموضوع: طلب مبلغ  
الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/2/24م
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة دعوى
رقم األساس /917/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  تهاني فيصل العبد   
المطلوب تبليغه: أحمد إبراهيم العبداهلل  

الموضوع: تفريق 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/3/5م
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
رقم األساس /731/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  ايفلين مصطفى بنت محمد    
المطلوب تبليغه: مصطفى العمر بن أحمد   

الموضوع: تفريق وحضانة ونفقة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/2/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /34/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أوري علو بن خليل   
المطلوب تبليغه: محمد سيد و محمد أسعد البكري  

الموضوع: تثبيت ملكية سيارة 
الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين  2020/2/17م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة دعوى
رقم األساس /339/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  سكينة جاسم بنت جاسم 
المطلوب تبليغه: بشير حسين  بن عبدو    

الموضوع: طالق
الحضور إلى ديوان العدالة  االجتماعية في منبج وذلك 

في تمام الساعة \10\ من يوم األربعاء بتاريخ 19 
\2\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /397/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  عائشة رويجح    
المطلوب تبليغه: أحمد اإلبراهيم   

الموضوع: طلب طالق غيابي  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ 

صباحًا بتاريخ  2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /75/لعام 2020م

طالب التبليغ:  علي إيبو بن مصطفى      
المطلوب تبليغه: جمال  زوبع العمر  

الموضوع: تثبيت شراء الُمّدعي علي إيبو للسيارة 
نوع هونداي سياحية أفانتي خاصة موديل 2008 لون 

رمادي ذات الرقم \ 242863\ حلب  
ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من اليوم التالي 

بعد تبلغك الحكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /334/لعام 2020م

طالب التبليغ:  فيصل جاسم بن محمد    
المطلوب تبليغه: إبراهيم صالح الجعفر     

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة\10\ من يوم االثنين 24\2\2020م  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /237/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  شيخة والمحمود     
المطلوب تبليغه: محمد وعمار وباسل  المحمود   

الموضوع: طلب ورثة  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ 

صباحًا بتاريخ  2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
رقم األساس /517/لعام 2020م

طالب التبليغ:  عبد الحميد يونس بن قادرو   
المطلوب تبليغه: محمد الحنوش بن أحمد  

الموضوع: استرداد مأجور  
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/2/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /71/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  عواد الصالح   

المطلوب تبليغه: فيصل عيد الصالح  
الموضوع: حاصل إرث 

الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة الساعة /10/ 
صباحًا بتاريخ  2020/3/3م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة إخطار
رقم األساس /488/لعام 2020م
طالب التبليغ:  كفاء الساير   

المطلوب تبليغه: رمضان السميح  
الموضوع: وقف و اعمال و استرادا حيازة 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 
صباحًا من يوم األربعاء  2020/2/26م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
رقم األساس /263/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  صبحي مرسوس بن محمد     
المطلوب تبليغه: فاروق محمود بن خليل  

الموضوع: تنفيذ عقد بيع أو نسخه   
الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/3/1م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة إخطار
رقم األساس /276/لعام 2020م

طالب التبليغ:  عبد الخالق أحمد كسحو     
المطلوب تبليغه: أحمد جالل حسين حاج محمد 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج  وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحًا من يوم  السبت  بتاريخ  
2020/2/29م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
رقم األساس /111/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  فرسخ يوسف العليوي بنت حسن   
المطلوب تبليغه: عبد اهلل االحمد المال بن احمد     
الموضوع: تفريق بين المدعية و المدعى عليه لعلة 

الشقاق والضرر 
ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من اليوم التالي 

بعد تبلغك الحكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /230/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد بركل بن أحمد     
المطلوب تبليغه: صدام علي األحمد  

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج  وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين بتاريخ 
2020/2/24م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /186/لعام 2020م

طالب التبليغ:  فريد عثمان دريعي   
المطلوب تبليغه: عبد السالم حسين حاجي   

الموضوع: منع التعرض  
الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 

صباحًا من يوم األربعاء   2020/2/19م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة دعوى
رقم األساس /176/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمود دالي حموش   
المطلوب تبليغه: دلشاد عمر محمود  
الموضوع: فسخ العقد والتعويض  

الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 
صباحًا من يوم االثنين 2020/2/27م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

مذكرة دعوى
رقم األساس /328/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  طه إبراهيم الطه  

المطلوب تبليغه: رضوان حمود عقيل     
الموضوع: تثبيت بيع سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة  االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ من يوم االثنين  بتاريخ 24 

\2\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تقرر لدينا نحن هيئة التمييز بالرقة 
تبليغ المدعى عليهم عبداهلل محمد العجراوي – 

محمد العجراوي 
عبداهلل أحمد العجراوي بالصف 

بالدعوى رقم أساس 182لعالم 2020م 
لجلسة يوم االثنين 2\3\2020م 

كيف يقضي قاطنو مخيم المحمودلي لحظاتهم
 في ظّل البرد القارس..؟!

مركز األخبار ـ زادت الظروف المناخية القاسية التي تضرب شمال وشرق سوريا في هذه الفترة من معاناة المهجرين بمخيمات التهجير في المنطقة، ولم 
تختلف حالة قاطني مخيم المحمودلي عن حالة بقية المهجرين بمواجهة البرد القارس في ظل نقص وسائل التدفئة وقلة دعم المنظمات. 

التهجير  مخيمات  في  قسرًا  المهجرون  يعيش 
على امتداد مناطق شمال وشرق سوريا ظروف 
مأساوية؛ هربًا من االحتالل التركي ومرتزقته، 
قوات  قبل  من  العشوائي  القصف  إلى  باإلضافة 
النظام السوري، تضاف إلى ذلك قلة الدعم من 
قبل المنظمات الدولية التي تقاعست عن دعمهم 

وتقديم المساعدات لهم.
المهجرون  التي يعيش فيها  المخيمات  ومن تلك 
شمال  الواقع  المحمودلي  مخيم  قاسية  ظروف 
الظروف  ظل  في  15كم،  بنحو  الطبقة  مدينة 
والتي  المنطقة  على  تمر  التي  القاسية  المناخية 
التي  الصقيع  وموجة  الثلوج  طياتها  في  حملت 
ما  المهجرون  يملك  لم  قارس  برد  مع  ترافقت 
إليها  تسربت  التي  خيمهم  في  البرد  ذلك  يمنع 

األمطار وأحاط بها البرد.

ظروف قاسية وبرد قارس

المحمودلي  وزارت صحيفتنا »روناهي« مخيم 
التي ال تزال تتابع أوضاع اآلالف من المهجرين 

فيها سواء من مناطق النظام أو تلك التي تسيطر 
عليها الفصائل المرتزقة أو الهاربين من وحشية 
االحتالل التركي الذي استهدف المخيمات ومنها 
مخيم عين عيسى لترصد حجم المعاناة بالتزامن 
مع هذا البرد الذي يجتاح المنطقة. وأثناء الجولة؛ 
تلمسنا تسرب مياه األمطار إلى دخل الخيم؛ بسبب 
عدم وجود ما يمنع تسرب المياه إلى داخلها والتي 
تجعل قاطني الخيم محاصرين بين مطر السماء 
وجريانها تحتهم في الخيم، باإلضافة إلى األطفال 
في المخيم الذي يلعبون في هذا الجو البارد بدون 
أن تقي أجسادهم النحيلة األلبسة الشتوية وتخفف 
تمر  لم  التي  الصقيع  وموجة  البرد  أضرار  من 

بهذا الشكل سابقًا على المنطقة.

ترسب مياه األمطار إىل الخيم

لنا  يسمحوا  دون  لم  الذين  المهجرون  وأكد 
لنا  معاناتهم  شرح  وحاولوا  لهم  الصور  بالتقاط 
مع فصل الشتاء الذي تسربت مياه األمطار إلى 
فوق  األثاث  بعض  وضعوا  أنهم  خيامهم؛  دخل 
الخيمة في محاولة لمنع نزول المطر إلى الدخل، 
األمطار؛  رافقت  التي  الرياح  أن  إلى  وأشاروا 
تثبيتها  بسبب عدم  الخيم  اقتالع بعض  إلى  أدت 

في األرض.
التدفئة  لوسائل  افتقارهم  لنا  أكد  منهم  والبعض 
لتخفف عنهم البرد القارس ما عدا بعض الطرق 
العشوائية التي تصبح خطيرة على قاطني الخيمة 
وسائل  في  قلة  مع  التدفئة  في  الكاز  كاستخدام 
وألبسة  بطانيات  من  للصغار  وبخاصة  التدفئة 

شتوية دافئة.

قلة دعم املنظامت للقاطنني

تعود  معاناتهم  سبب  أّن  البعض  رأى  حين  في 

إلى المنظمات التي تقدم الدعم لهم. ولكن؛ بشكل 
خجول وال يسد الرمق من تقديم المواد الغذائية 
المستلزمات  وكافة  والبطانيات  التدفئة  ووسائل 
التي يجب على المنظمات تقديمها لهم كمهجرين 

عن بيوتهم.
الذي رصدناه هو معاناتهم في ظل هذا  الجانب 
األخرى  معاناة  ينفصل  ال  هذا  ولكن؛  البرد. 
تقاعس  المخيمات في ظل  قاطني  يعانونها  التي 

المنظمات اإلنسانية عن مساعدتهم.

آالف املهجرين يف املخيم

الرئيس  مع  صحيفتنا  أجرته  سابق؛  لقاء  وفي 
العبد  الهادي  عبد  المحمودلي  لمخيم  المشترك 
للمخيم،  إحصائيات  على  منه  حصلت صحيفتنا 
حيث وصلت عدد العائالت إلى 1830عائلة، في 
حين أن المخيم يتسع لـ 1680عائلة قامت اإلدارة 
المهجرين من  المدنية بعملية توسعية الستيعاب 
مخيم عين عيسى وتل أبيض ورأس العين ويضم 

أكثر من سبعة آالف نسمة.

مظلوم عبدي: »بدون النظر إىل مرشوع اإلدارة الذاتية بشكل واقعي

 ال ميكن تحقيق الحّل يف سوريا«

قسد لن تشارك يف العمليات العسكريّة بإدلب

يشتكي الكثيرون من شعورهم بالجوع بشكل مستمّر، 
خالل  الطعام  من  كبيرة  كمّية  يتناولون  يجعلهم  مما 
اليوم، وبالّتالي يتعّرضون لزيادة الوزن، أو هم يعانون 
منه حالّيا، باإلضافة للعديد من المشاكل األخرى التي 
الشعور  تسبب  عادات  عّدة  وهناك  بالصّحة،  تضّر 

المستمر بالجوع، ومنها:
للطاقة  بحاجة  فالجسم  الفطور،  وجبة  تناول  عدم  ـ 
ليبدأ يومه، وإن حصل عليها سينّظم نشاطاته الحيوّية 
بشكل جّيد، أّما إن لم يحصل عليها سيطلب المزيد من 

الطعام خالل النهار، وفي الليل أيضًا. 
ـ عدم شرب ما يكفي من الماء، وبالّتالي سيعاني الجسم 
من الجفاف، فيشعر الشخص بالجوع، وهو ما يسّمى 
وليس  الماء،  يطلب  الجسم  إّن  حيث  الكاذب  بالجوع 
الماء  من  نسب  على  يحتوي  الطعام  ولكّن  الغذاء، 
باستمرار،  الماء  تناول  يجب  لذلك  به،  الجسم  فيزود 
وعند الشعور بالجوع، للتأكد من أّنه جوع، أو عطش. 
الحلوّيات،  مثل  والسكرّيات،  النشوّيات،  تناول  ـ 

من  المصنوعة  والمعجنات  المحاّلة،  والعصائر 
سكر  على  تحتوي  األطعمة  فهذه  األبيض،  الطحين 
مّما  بسرعة،  الدم  في  السكر  مستوى  يرفع  بسيط، 
يتسبب في إطالق كمّية كبيرة من األنسولين للتخّلص 
منه، فيقوم بتخزينه، فينخفض مستواه في الدم سريعًا 
تناول  يجب  ولذلك  بالجوع،  الشعور  يسبب  مّما 
األلياف في الوجبات الغذائّية، فهي تحّد من امتصاص 
فترة أطول  يؤمن  ببطء، مما  يرتفع  وبالّتالي  السكر، 

من التزويد بالطاقة، فيقّل الشعور بالجوع. 
ـ تناول بعض األدوية مثل األدوية المضادة لالكتئاب، 

واألدوية التي تقلل من أعراض التحسس. 
ـ تناول الطعام بسرعة؛ ألّن ذلك ال يتيح للدماغ إرسال 
كبيرة  كمّية  تناول  بعد  إال  بالشبع،  للشعور  إشارات 

من الطعام. 
ـ عدم الحصول على ساعات كافّية من النوم، فالنوم 
يعمل على تنظيم النشاطات الحيوّية في الجسم، وقلته 
تحدث اختالالت في هذا النظام، مما يزيد من حاجة 

الجسم للطاقة، وبالتالي يقوم بإفراز هرمون غريلين 
الذي يسبب الشعور بالجوع. 

لتناول  يلجؤون  الناس  من  فالكثير  النفسّية،  الحالة  ـ 
الطعام عند شعورهم بالتوتر، أو الضغط النفسي، أو 

االكتئاب. 
ـ سوء التغذّية، بالرغم من تناول الكثير من األطعمة، 
للجسم  توفر  وال  صحّية،  غير  الغالب  في  أّنها  إال 
تحفّز  وبالّتالي  الغذائّية،  العناصر  من  احتياجاته 
إفراز هرمون الجوع من أجل تناول الطعام؛ أماًل في 

الحصول على هذه العناصر المفقودة، وبالّتالي يجب 
االنتباه لنوعّية الّطعام الذي نتناوله؛ كّي يحصل الجسم 

على كافة احتياجاته. 
المستمر:  بالجوع  يشعرون  لمن  الهاّمة  النصائح  من 
هي تناول كوب من الماء، أو ثمرة من الخيار، عند 
الجوع الخارج عن أوقات الوجبات، وعدم االستسالم 
لوجبة غنّية بالسكرّيات والدهون، كما أنه من األفضل 
إشغال النفس بشيء آخر، مثل ممارسة هواّية معيّنة، 

أو التحدث لصديق.

عبد الهادي العبد

تقرير/ مصطفى السعيد

عيادة روناهي

 نصائح هامة
 للمرأة الحامل،
 وأعراض الحمل

امرأة وأخرى،  بين  الحمل  أعراض  تختلف 
فهناك من يظهر عليهن أولى عالمات الحمل 
بعد أسبوع إلى أسبوعين منه ، لكن هناك من 
ال يشعرن بأي أعراض خالل األشهر القليلة 
األولى. وتصنف أعراض الحمل في الشهر 

األول كاآلتي:
بنزف  يعرف  ما  أو  الحمل  بدء  نزيف   -
من  الدم  من  القليل  ينزل  حيث  األنغراس، 

مهبل المرأة الحامل. 
- غياب الحيض )الدورة الشهرية(: فإن مر 
أسبوع أو أكثر على موعد المتوقع له فعندها 

قد تكون المرأة حاماًل.
ارتفاع  بسبب  والتقيؤ:  بالتعب  الشعور   -
نسب مستويات هرمون البروجيستيرون مما 

يسبب الشعور باإلرهاق والتعب والتقيؤ.
- ألم وانتفاخ الثدي: أن التغييرات الهرمونية 
التي تحصل لدى المرأة الحامل خالل بداية 
ومؤلمين،  حساسيين  الثديين  تجعل  حملها 
غير أن هذا الشعور يزول مع مرور الوقت.
ُيعرف  فما  تقيؤ:  دون  من  أو  مع  الغثيان   -
الحامل  المرأة  بالغثيان الصباحي قد يصيب 
في أي وقت من األوقات وغالبًا ما يكون بعد 

انتهاء الشهر األول من الحمل.
الدم  زيادة  إلى  ذلك  ويعود  التبول:  كثرة   -
في جسم الحامل مما يؤدي إلى قيام الكليتين 
زيادة  إلى  تفضي  إضافية  سوائل  بمعالجة 

البول.
لدى  الفم  في  غريبة  معدنية  نكهة  وجود   -
أنواع  بعض  من  والنفور  الحامل،  المرأة 

األطعمة.
- األعراض النفسّية للمرأة الحامل في الشهر 

األول: 
في  مزاجية  تقلبات  تحدث  أن  الطبيعي  من 
المزاجية  الحالة  تكون  حيث  الحمل؛  بداية 
عن  فضاًل  مستقرة،  غير  الحامل  للمرأة 
ذلك فإن العديد من النساء الحوامل تضعف 
األعراض  أن  كما  الحمل  خالل  ذاكرتهن 
الجسدية المزعجة تمنعهن من البقاء بمزاج 

رائق.
أما السبب الرئيسي وراء ذلك هو التغييرات 
فالمرأة  الحمل  أثناء  تحدث  التي  الهرمونية 
هرموني  مستويات  عندها  تزداد  الحامل 
الدم مما  في  البروجيستيرون واالستروجين 
في  العرضية  العوارض  ذلك  إلى  يؤدي 
الحمل، وقد ال تشعر بالسعادة الغامرة بسبب 
حملها وقيامها قريبًا باحتضان طفلها لينقلب 
ما  على  ندم  إلى  إنذار  سابق  دون  من  ذلك 

وضعت نفسها به من مسؤولية. 
- كيفية التعامل مع األعراض النفسية للحمل:

 هناك العديد من األمور التي بإمكان المرأة 
نفسها  ومساعدة  بها  االستعانة  الحامل 
للخروج من هذا المعاناة النفسية ومن أهمها:
هذه  على  نفسها  بلوم  القيام  تجنب   -
أنها  الحامل معرفة  المرأة  األعراض: فعلى 
ليست الوحيدة من تعاني منها وأن األمر ليس 
حتى  واالنتظار  الصبر  عليها  لذلك  بيدها؛ 
تزول األعراض من تلقاء نفسها، وعادة ما 

يكون ذلك بعد الشهر الثالث من الحمل. 
ومن ضمن هذه األساليب التي بإمكانها القيام 

بها للسيطرة على هذه األعراض هي:
فمن  الكافية:  الراحة  على  الحصول   -1  
يكون  المزاج عندما  السيطرة على  الصعب 
على  الحصول  يجب  لذلك  متعبًا،  الشخص 
أثناء  النوم  إلى  والخلود  الراحة  من  قسط 
النهار يكون النوم في الليل ليس كافيًا للمرأة 

الحامل.
ممارسة  أو  ترفيهية  بنشاطات  القيام   -2
على  يساعد  فذلك  لديها:  مفضلة  هوايات 

تشتيت الدماغ عن أعراض الحمل.
3- التحدث عما تشعر به من كآبة أو ضيق 
الطرق  أفضل  من  يعد  الذي  األمر  نفس: 

للسيطرة على األعراض النفسية.
الرياضية  التمارين  بممارسة  القيام   -4
مزاج  من  يعدل  الجسدي  فالنشاط  البسيطة: 

اإلنسان.
إنجاز  في  األخرين  من  المساعدة  طلب   -5

األمور التي يجب إقامتها قبل الوالدة.

مححد صالح
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

أٌم تناشد ثقل الدهر على عاتقها فهل من مجيب؟؟؟مباراة كرنفالية لخلق التقارب الكردي ـ الكردي

سياسيات وحقوقيات يؤكدَن دميومة النضال حتى تحرير القائد أوجالن..

بالمؤامرات على الشعب الكردي؛ أقيمت مباراة كرنفالية جمعت بين سيدات فريق  روناهي / قامشلو ـ دعمًا لمبادرة توحيد الصف الكردي وتنديداً 
الشهيدة كلزار التابع التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني ـ روج آفا، ونادي قنديل الُمرّخص من ِقبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة على 

أرضية ملعب قامشلو الكروي المغطى.

روناهي/ قامشلو- ظروف قاسية وآالم محتومة تتربص بأٌم تصارع الحياة، لتزيد فوق ألمها آالمًا في منزاًل بالكاد يسمى منزل, لتسير نحو المجهول 
برفقة أبنائها المنهزمين بالمرض, وسط غياب القيم الروحية التي أدت إلى قلة التراحم والتكافل بين الناس.

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ نشتيمان ماردنلي 

استطالع/ ليكرين خاني

الفقر مشكلة اجتماعية تعني عدم قدرة اإلنسان 
على تحقيق الحد األدنى من متطلباته واحتياجاته 
والمسكن  الطعام  مثل  اليومية,  األساسية 
العمل, وينجم غالبًا  والرعاية الصحية وفرص 
عدم  أو  لألفراد  دخٍل  مصدر  توفر  عدم  عن 
النفقات المعيشية, وال  كفاية هذا الدخل لتغطية 
بقلة  المتمثلة  االقتصادية  بالحالة  فقط  يرتبط 
الدخل والعوز, بل ترافقه المشكالت االجتماعية 
المزمنة  باألمراض  اإلصابة  مثل  األخرى, 

وينتشر في مجتمعنا بكثرة.

تفاصيل يف الذاكرة استيقظت للتو!!

لشاب  األم  قامشلو  مدينة  من سكان  أمين  ملكة 
هزيلين  بدوا  والذين  أعمارهم،  ربيع  في  وفتاة 
ضعفاء وكأن الشيخوخة على أبواب أعمارهم، 
لتتكفل  عمرها  فوق  عمرًا  أفنت  التي  األم  تلك 
عائلًة  إلعالة  األمومة  جانب  إلى  األبّوة  بمهمة 
كانت هي الركن الثابت والوحيد فيه, والمأساة 
أنها تقول: »رغم التعب لم أفلح«, نبرة الصوت 
التي تحدثت بها األم لصحيفتنا روناهي ال يمكن 
الشاقة  العمر  رحلة  تصفها,  أن  ضعيفة  لكلمة 
كانت أكبر على الكلمات أن تبديها, حيث بدأت 
حديثها في سرد تفاصيل لربما كانت خالدة في 
ذاكرتها واستيقظت للتو, فقالت: »ال أعرف إن 
كنت أمًا ألحياء أم ألموات, الفقد يبدو مرًا على 
من يسمع عنه لكنني أعيشه منذ عشرات السنين, 
فقدان تلو اآلخر, فقدت زوجي في عمٍر تزامن 

المنازل  في  العمل  وبدأت  أبنائي,  طفولة  مع 
أساعد النسوة في األعمال المنزلية مقابل أجور 
كنُت  فقط,  واحد  ليوم  أطفالي  تكفي  قلما  كانت 
عندما  إنه  ظننت  وشابتين,  شباب  ألربعة  أمًا 
يشتد عودهم سوف أزيح بمشقتي عن أكتفاهم, 
األقدار,  رسم  في  منا  أسرع  كان  الموت  لكن 
ألنني فقدت ِبكر شبابي بعد إصابته بنوبة قلبية 
الصغيرة،  طفلته  لي  ترك  وفاته  ومع  حادة, 
حيث أصبحت أتولى مهمة رعاية طفلة أخرى, 
وتوفي ولدي اآلخر أيضًا نتيجة المرض المزمن 
وعدم توفر أجور العالج, حينها قرر ابني السفر 
إلى باشور كردستان بغاية العمل عله يستطيع 
تخفيف هذه المعاناة عني وعن أخوته, منذ أكثر 
من عشر سنوات رحل ولم يعد، وليس لي عنه 

أي خبر ُيفرح قلبي!«.

»العزاء ملشقتي رغم كل عنايئ«

أكملت األم ملكة حديثها متأملًة أن تلقى من يسأل 
المرارة  لوحات  في  معها  ويتجول  حالها  عن 
التي تدور بخاطرها من حين آلخر دون أن يعلم 

واختفاء  االثنين  أبنائي  »بموت  قائلًة:  أحد  بها 
اآلخر عدت حينها إلى الصفر في الوقت الذي 
نهبتها  التي  حياتي  لي  ُترد  أن  به  يجب  كان 
الظروف واألقدار الصعبة مني, كان يجب أن 
أهلهل بقدوم شبابهم ال بوفاتهم وغيابهم, ولكنها 
المرض أصبح شيئًا روتينيًا,  أن  األقدار, وبما 
والعالج شيئًا تعجيزيًا لدي, أصيب ابني وابنتي 
حيث  وعصبية,  نفسية  بأمراض  اآلخرين 
انفصلت ابنتي بسبب هذا المرض عن زوجها، 
وأظن أني نسيت أمر مرضي بكل من أمراض 
القلب والضغط والسكري، وتفرغت ألعاني من 

مرض أوالدي فقط«.
وتابعت ملكة بالقول: »أقطن هنا في هذا البيت 
منذ  بأمي  تناديني  التي  حفيدتي  مع  الصغير 
ربيعًا,  العمر15  من  اليوم  تبلغ  والتي  الصغر 
التي هي  واألخرى  المريضين  االثنين  وأبنائي 
مصدر دخلنا المحدود جدًا في حياة ال أدري إن 
لمشقتي  العزاء  حياة,  اسميها  أن  لي  يحق  كان 
رغم كل عنائي, ها هم يعانون من البرد والجوع 
ومن كل المتطلبات التي يحق لهم أن يمتلكوها 
مثلهم مثل الغير, لكنني لم أفلح رغم الجهد الذي 

بذلته«.

»مكلفون باإلنسانية والخري اللذان 
مل نراهام بعد«

بحسراٍت  اختلط  تنهيد  بعد  ملكة  األم  وأردفت 
جعلت  »الحاجة  حديثها:  إلى  القلب  من  نابعة 
حاجات  عن  بحثًا  البيوت  تجول  متسّولة  مني 

وأكثرهم  لعائلتي,  تأمينها  بوسعي  ليس  كثيرة 
حاجًة ثمن أدويتي وأدوية أبنائي، فاألجر الذي 
تتقاضاه ابنتي مقابل العمل في األعمال المنزلية 
ربع  يسد  ال  وغيره  الطبخ  من  الناس  لدى 
احتياجاتنا في المنزل, وأصبحت األبواب ُتغلق 
بوجهي من جميع الجهات فال األهالي يرأفون 
ألكثر  لجأت  اإلنسانية,  المنظمات  وال  بحالي 
يمكنهم  بماذا  أعلم  أكن  لم  أني  من مركز رغم 
مساعدتنا، إال أنني كنت ألجأ إليهم كلما تحدث 
لي أحدهم بأن استغيث بالمنظمة الفالنية ومحتٌم 
أنهم سيساعدونني, لكنني لم ألَق أية مساعدة أو 
مرات  عدة  استقبلت  أنني  كما  أحد,  من  عون 
أشخاص في بيتي ممن يسمون أنفسهم منظمات 

بمجرد  ولكن  خيرية  ومؤسسات  إنسانية 
بقي  أنه  ينسون  كانوا  الدار  باب  من  خروجهم 
هناك ورائهم أشخاص بأشد الحاجة إليهم، وأنهم 
مكلفون باإلنسانية والخير اللذان لم نراهما منهم 

بعد«.
أمين حديثها مناشدًة جميع  واختتمت األم ملكة 
بالقول:  اإلنسانية  والمنظمات  المعنية  الجهات 
بعين  الحرجة  أوضاعنا  إلى  ُينظر  أن  »أرجو 
االعتبار، وال نكون مهمشين للحد الذي أصبحنا 
المنظمات  تساهم  وأن  بوجودنا,  نشعر  ال  فيه 
في  الخير  وأصحاب  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
تخفيف معاناتنا اليومية أنا واآلالف ممن هم في 

وضعي«.

روناهي/ كركي لكي- أكدت ناشطات حقوقيات 
التي  المؤامرة  بأن  لكي  كركي  في  وسياسيات 
إال  هي  ما  أوجالن  عبداهلل  القائد  ضد  حيكت 
من خالل شخصه،  شعبه  إرادة  لكسر  مؤامرة 
ونضالهن  نشاطاتهن  خالل  من  بأنه  وأشرن 
الطرق  من  يتخذن  سوف  والحقوقي  السياسي 
السلمية مسارًا لحل قضية القائد عبداهلل أوجالن 

حتى تحريره.
بالغ  دور  الحقوقي  والنشاط  السياسية  للحركة 
وفض  التسويات  إلى  الوصول  في  األهمية 
دورها  سيما  وال  السلمية،  بالطرق  النزاعات 
الكبير في حل قضية كقضية القائد عبداهلل أوجالن 
الزمن،  أكثر من عقدين من  التي مضى عليها 
وتفعيل  السياسي  النضال  تصعيد  خالل  فمن 
ومناشداتهم  صوتهم  لوصول  الحقوقيين  دور 
إلى منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية 
القضية  إلى  النظر  يتم  سوف  باألمر  المعنية 

بعين االعتبار، وفي هذا اإلطار كان لصحيفتنا 
روناهي لقاًء مع حقوقيات وناشطات سياسيات 

إلبداء آرائهن بهذا الشأن.

املؤامرات املُمنهجة لن تُحِبط 
مسريتنا

ألننا  علينا،  الظالم  فرض  من  أحد  يتمكن  لن 
القائد  فلسفة  بفضل  ينطفئ  لن  فكر  بنور  نتمتع 
المجلس  عضوة  قالته  ما  هذا  أوجالن،  عبداهلل 
شريفة حسن  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  العام 
التي  الدولية  المؤامرة  وبشدة  واستنكرت 
وتطرقت   كما  أوجالن،  عبداهلل  القائد  استهدفت 
في حديثها إلى الهدف من هذه المؤامرة الدولية: 
تشتيت  هو  الدولية  المؤامرة  من  »الهدف 
صفوفنا وإزالة وجودنا وهويتنا، ولكن ما أبديناه 
من مقاومة عبر السنين والنضال في سبيل نيل 
التي  فالمقاومة  بأسره،  العالم  أذهل  قد  الحرية 
أبدتها قواتنا والمعارك الدامية والتضحيات التي 

أبيض وسري  تل  مناطقنا كري سبي/  شهدتها 
كانيه/ رأس العين، رافضين االحتالل والتغيير 
الديمغرافي الذي كانت تسعى إليه دولة االحتالل 
التركي، أثبتنا فيه لدولة االحتالل التركي وجميع 
المؤامرات،  تلك  من  أقوى  بأننا  العالم  دول 
ممنهجة  مؤامرات  من خالل  ُنهزم  لن  وسوف 
بأن  كاٍف  أحرار، وهذا  إلحباط مسيرتنا، ألننا 
يجعلنا مستمرين في النضال حتى يتحرر قائدنا 

وقائد الشعوب الحرة عبداهلل أوجالن«.

بالقول: »نحن كنساء في  وأكدت شريفة حسن 
الذكرى  هذه  وفي  الديمقراطي،  االتحاد  حزب 
العزلة  حيال  الدولي  الصمت  ُندين  األليمة 
المفروضة على القائد آبو، وال بد لنا أن نكون 
على قدٍر من المسؤولية تجاه ما قدمه لنا قائدنا«
واختتمت عضوة المجلس العام لحزب االتحاد 
الديمقراطي شريفة حسن بأنهن سيناضلن بكافة 
يسعيَن  لهذا  حرية  القائد  لنيل  المتاحة  السبل 
الصف  وحدة  إلى  السياسية  نشاطاتهن  كل  في 
مخططات  يفشلن  سوف  خالله  فمن  الكردي، 
الدولة التركية الفاشية، وبصوت واحد يمكنهن  
آذانًا  سيجدَن  عندها  بمستحقاتهن  المطالبة 
سيهزمون  الكردي  الصف  وبوحدة  صاغية 

جميع القوى المتآمرة.

»سنتخذ شهيداتنا قدوًة لنا 
وسنستمر بنضالنا«

إن مرور أعوام على المؤامرة الدولية على القائد 
عبداهلل أوجالن من قبل الدولة الفاشية المتآمرة 
بشعوب  والتحكم  سلطتها  لفرض  والمهيمنة 
هويتهم  محو  خالل  من  الكرد،  وخاصًة  العالم 
لمنعهم  آبو،  القائد  شخص  في  إرادتهم  وكسر 
حقوقهم  على  والحصول  بالحرية  التمتع  من 
بكل  إال مخططات ستفشل  ما هي  المشروعة، 
تأكيد، ألن المطالبين بحقوقهم أحرار وسائرين 
عبداهلل  القائد  فكر  وهو  الحر،  الفكر  نهج  على 
أوجالن الذي أهدانا إياه، وكانت كرسالة مقدسة 
يحث فيها على النضال من أجل الحرية، هذا ما 
في  المحاميين  التحاد  المشتركة  الرئيسة  أكدته 
إقليم الجزيرة فرع ديرك سيآل علي، وأضافت 

فرع  في  ومحاميين  كحقوقيين  »نحن  بالقول: 
دورها  ألخذ  اإلنسانية  المنظمات  نناشد  ديرك 
المفروضة  العزلة  تجاه  بواجبها  والقيام  الفعال 
بأن  له  والسماح  أوجالن،  عبداهلل  القائد  على 
جهتنا  من  ونحن  باستمرار،  بمحامييه  يلتقي 
كنساء حقوقيات سوف نسير على درب وخطا 
المطالبة  عن  نتوقف  ولن  الناشطات،  شهيداتنا 

بفك العزلة عن قائدنا«.

»بفلسفة القائد الحرة سنجابه 
األنظمة الفاشّية«

وهو صاحب  أممي  قائد  أوجالن  عبداهلل  القائد 
فلسفة األمة الديمقراطية والحياة الحرة المشتركة 
لشعوب المنطقة، إضافًة لكونه المناصر لحرية 
ما  وأن  التاريخ،  مراحل  عبر  وتقديسها  المرأة 
الفاشية  واألنظمة  الرأسمالية  الدول  به  قامت 
التاريخ هو لطمس معالم المرأة وقداستها  عبر 
ما  هذا  األسرة،  بدءًا من  المجتمعات  إدارة  في 
بينته عضوة حزب التجمع الوطني الكردستاني 
وأردفت  معنا،  حديثها  خالل  محمد  شيرين 
بالقول: »إننا في هذه الذكرى األليمة للمؤامرة 
الدولية على القائد آبو نناشد المنظمات اإلنسانية 
وحقوق اإلنسان التي لم تحرك ساكنًا منذ اعتقال 

شخصية مثل القائد آبو«.
المفروضة  بالعزلة  نددت  حديثها  نهاية  وفي 
على القائد مؤكدة بأن نساء شمال وشرق سوريا 
فكر  منحهن  الذي  القائد  كنَّ والزلَن على عهد 
وفلسفة حرة يجابهن بها قيود األنظمة الرأسمالية 

والفاشية والذهنية الذكورية.

خلق  بهدف  2018؛  عام  في  الفريقان  ولعب 
في  الكردية  السياسية  األحزاب  بين  التقارب 
بينها.  فيما  الخالفات  تعج  والتي  آفا  روج 
ويحاول الرياضيون مثلهم مثل بقية أبناء روج 
آفا لعب دور فعال؛ لخلق التقارب بين األحزاب 
وكان  المختلفة،  الكردية  السياسية  والتيارات 
إلدارة فريق الشهيدة كلزار وإدارة نادي قنديل 
وتنديدًا  الكردي  الصف  توحيد  بهدف  مبادرة 

الكردي؛  الشعب  ضد  تحاك  التي  بالمؤامرات 
وذلك بإقامة مباراة كرنفالية أقيمت على أرضية 
بين  جمعت  المغطى؛  الكروي  قامشلو  ملعب 

سيدات فريق الشهيدة كلزار ونادي قنديل.
في المباراة كانت األفضلية فيها لسيدات قنديل، 
واستطعن التقدم في الشوط األول بهدفين بدون 
فريق  من  المحاوالت  بعض  من  بالرغم  رد، 
دون  ولكن؛  للمرمى.  للوصول  كلزار  الشهيدة 
األفضلية  استمرت  الثاني  الشوط  وفي  جدوى. 
لسيدات قنديل واللواتي استطعن تسجيل هدفين 
بدون  أهداف  أربعة  النتيجة  لتصبح  آخرين، 

جاءت  واألهداف  قنديل،  سيدات  لمصلحة  رد 
مناصفًة، هدفين لهيزل حسيني وهدفين لروعة 

سليمان. 

حامية  أجل  من  التوّحد  »نناشدكم 
مكتسبات الشعب الكردي«

قنديل  نادي  اللقاء؛ ذكرت العبة  وعلى هامش 
اليوم  بأنهن  19ربيعًا  الـ  ذات  حسيني  دجلة 
يشاركن في هذه المباراة؛ بهدف خلق التقارب 
نثبت  »وأن  وأضافت:  الكردية،  األحزاب  بين 
للجميع بأننا قادرين لتخطي الخالفات السياسية 
هم  الرياضيين  أن  سيما  وال  األحزاب،  بين 
تخطوا هذه األمور، ونحن متوحدين بعيدًا عن 
هنا  نحن  أننا  إلى  إضافة  الحزبية،  االنتماءات 
لكي نندد بالمؤامرة على القائد عبد اهلل أوجالن، 
حيث تمر علينا الذكرى الـ 21 العتقاله ونحن 
التوحد  وعلينا  لحريته  الوصول  حتى  نناضل 
مكتسبات  نصون  لكي  الخالفات  كانت  مهما 

الشعب الكردي«.
شفيع  سولين  كلزار  الشهيدة  فريق  العبة  أما 

من خالل  »نهدف  فأشارت:  الـ 22ربيعًا  ذات 
األطراف  بين  التقارب  زيادة  إلى  المباراة  هذه 
الكردية  األحزاب  توحد  هي  ومطالبنا  الكردية 
تحت مظلة واحدة، وإبعاد الخالفات فيما بينها«. 
ولن  قوتنا  تزداد  سوف  »بتوحدنا  أنه  ونوهت 
الكردي«،  الشعب  من  النيل  من  أحد  يتمكن 
»لعبت  بالقول:  حديثها  شفيع  سولين  واختتمت 
نبذ الخالفات، والدليل  الرياضة دورًا هامًا في 
هذه المباراة فنحن نتبع لجهة وهي اتحاد الطلبة 
آفا.  روج  ـ  الكردستاني  الديمقراطي  والشباب 

الرياضي  االتحاد  من  مرخص  قنديل  ونادي 
في اإلدارة الذاتية، ونتمنى التقارب أكثر بهدف 

الوصول ألهدافنا«. 
الدور  لعب  الشابة  المرأة  عن  غريبًا  ليس 
الرياضة  وفي  كانت،  مبادرة  أي  في  الريادي 
فهي حققت إنجازات كبيرة، وعلى صعيد خلق 
التقارب الكردي ـ الكردي، ها هي تحاول بشتى 
األطراف  بين  وصل  صلة  تكون  أن  الطرق 
المختلفة سياسيًا، وخلق أجواء وأرضية مناسبة 

للتقارب الكردي ـ الكردي.

موهبة رياضية عابرة لحدود الزمان واملكان

املالعب املُعّشبة والصاالت الرياضية حاجة ُملحة ورضورية

روناهي / منبج ـ من الغرابة في حياتنا اليومية 
بوجودهم  نبالي  ال  قد  أناس  مع  نتصادف  أن 
بيننا غير أنهم يمتلكون مواهب عدة ال نمتلكها، 
حينها  الخاصة؛  االحتياجات  ذوي  من  سيما  ال 
األمر يخرج عن طور المألوف ويصبح خارقًا 

للعادة.
يطل  والراهنات  االحتماالت  معادلة  بين  من 
ليث جمال العلي الذي أراد صناعة تاريخ جديد 
في لعبة القوة البدنية، حيث ال حّد لطموحه أو 
محطة ليقف عليها. كانت األنظار تتجه إلي يديه 
النحيلتين وتتشدق نحو جسمه الهزيل الذي بات 
على  رياضيًا  رقمًا  تحطيم  على  إصرارًا  أكثر 
عن  ثنيه  المدربين  بعض  محاوالت  من  الرغم 
قراره لدخول المنافسات الرياضية، وخاصة أن 
ولن  الرياضة حضروا،  هذه  في  اللعبة  عمالقة 
يكون بمقدوره المنافسة أمام أبطال قضوا شطر 

عمرهم بالتدريب والمران وحصد الجوائز. 
الضعيف،  البدني  وزنه  يفوق  وزنًا  حمل  حين 

عمره،  صغر  حول  تتسمر  النظرات  كانت 
غيرها أنه حاول أن يوحي بقدرته غير آبه بما 
اإليقاع  أججت  الكبيرة  ثقته  حوله،  من  يجري 
يقعوا من شدة  أن  كادوا  الذين  الحاضرين  عند 
خوفهم عليه، ال سيما أنه يتهيأ بعد لحظات قليلة 
جميع  فشلت  بحياته،  تودي  قد  أثقااًل  يرفع  أن 
هذه  بكل  يعبأ  لم  أنه  غير  لثنيه،  المحاوالت 
البالغة  األثقال  حمل  وتابع  المتوترة،  النظرات 
سقط  حيث  تعلو  مدربه  وصرخات  كغ   140
بها  فرح  التي  المفاجأة  هول  من  األرض  على 

أكثر من فرحه بعيد زواجه.
إنها لحظة غريبة ومريبة مليئة بالمفاجأة يعيشها 
جمال  ليث  يدعى  الذي  عامًا   17 الـ  صاحب 
العلي حيث ولد بإعاقة ذهنية؛ تدعى »متالزما 
من  أقل  والفهم  االستيعاب  معدل  أي  داون«، 
بالرياضة  شغفه  أن  يدرك  كان  لكنه؛  المعدل. 
تقديم ما  أكبر من كل شيء حوله وباستطاعته 
تهافتوا  الذين  مشجعيه  أمام  تصوره  يمكن  ال 
حوله يحملونه على أكتافهم من شدة فرحهم بهذا 
اإلنجاز الذي استعصى على رفاقه الرياضيين 
من عمره وبات رقمًا صعبًا بهذه اللعبة في القوة 
من  األلعاب  أّم  رياضيو  يعتبرها  التي  البدنية 

أصعب الرياضات التي تحتاج إلى عزم وصبر 
يستطيع  هائلة  بدنية  لياقة  عن  فضاًل  شديدين، 
معها مجاراة األوزان الثقيلة متغلبًا على العقبات 
المفترض  أنه من  التي يراها مريضو اإلحباط 

به مالزمة البيت وعدم الخوض في ترهات ال 
طائل منها.

ال صعب أمام اإلرادة والتصميم

الرياضي الصغير ليث جمال العلي، تحدث عنه 
الفذة  لموهبته  إشارة  في  إبراهيم؛  عقيل  مدربه 
خوارق  اإلنسانية  اللحظات  في  »هناك  قائاًل: 
من  وتبقى  البعض،  قبل  من  تحقيقها  يمكن  ال 
حصة الموهوبين«.  فالبطل ليث العلي، تمكن 
هدفه  على  بإصراره  إعاقته  على  التغلب  من 
وهو السمو بالطاقة والحيوية الخالقة. فقد التزم 
طيلة األشهر الستة الماضية بحضور التمارين 
من  التمارين  حاجات  تلبية  إلى  مندفعًا  اليومية 
قوة ونشاط ودون ملل أو كلل حتى كان القدوة 
حضوره  على  تعودوا  الذين  أصدقائه  بين 
اليومي واعتبروه أخًا لهم ولم يبخلوا عليه بأي 
مساعدات بدنية أو تحفيزية«. وأضاف بالقول: 
كسر  على  اإلنجاز  هذا  تحقيقه  بعد  »نعمل 
منافسات ذوي  إلى  المحلية وإدخاله  المنافسات 

الخاصة على مستوى سوريا، مع  االحتياجات 
المعدات  بخصوص  دعم  إلى  بحاجة  أنه  العلم 
التقنية واأللبسة الرياضية، فالموهبة للجميع وال 
أحد يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك لمن يدفع 

الثمن«.

روناهي / قامشلو ـ لن نكتب عن منطقة معينة 
في شمال وشرق سوريا حتى ال يظهر للبعض 
بأن القضية هي تفضيلية، ال أبدًا على العكس؛ 
فهدفنا كان دائمًا تسليط األضواء على المناطق 
المالعب  وإنشاء  ترميم  تأمين  وطالبنا  كافة، 
من  للكثير  حلمًا  أصبحت  التي  والصاالت 

الرياضيين في شمال وشرق سوريا.
وتعتبر المالعب المعشبة والصاالت الرياضية 
الشريان الحيوي للرياضة والرياضيين. ولكن؛ 
المالعب  لهذه  المناطق  أكثر  افتقار  ظل  في 
إلى  الرياضيون يعانون ولكن  يبقى  والصاالت 

متى؟؟؟.
في كامل تراب روج آفا قد يكون هناك ملعب 
الحتضان  وقادران  بالغرض  َيفيان  ملعبين  أو 
المباريات في كامل فصول السنة. ولكن؛ أغلب 
من  بالرغم  المعّشبة،  للمالعب  تفتقر  المناطق 
والوعود  الجزيرة  إقليم  في  الكثيرة  الخطط 
اإلقليم. ولكن؛ حتى  بإنشاء مالعب معشبة في 
العمل  وال  الوعود  بهذه  اإليفاء  نشهد  لم  اآلن 

عليها.
كنا في األعوام الماضية على يقين بأن الميزانية 
ولكن؛  معشبة.  مالعب  إلنشاء  كافية  غير 
إمكانيات  هناك  بأنه  اآلن،  نالحظه  ما  بحسب 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  لدى 
للقيام بمشاريع كبيرة ومنها إنشاء ملعب معشب 

اللعبة  في كل مدينة، حتى يشعر ممارسو هذه 
القدم في كامل  بالراحة والقدرة على لعبة كرة 

فصول السنة.
نفسها؛  الحالة  على  الرياضية  الصاالت  بينما 
الموجودة وبناء صاالت رياضية  يجب صيانة 
في كل مدينة تفتقر لها؛ ألنها ستخفف كثيرًا عن 

الصاالت  تمتلك  ال  التي  المدن  في  الرياضيين 
الرياضية.

لن نحصي عدد المدن؛ ألنها كثيرة والمالعب 
والصاالت باتت حاجة ضرورية وملحة للمدن 
وصاالت  معشبة  مالعب  بدون  ألننا  كافة؛ 

لرياضتنا.  حقيقيًا  تطورًا  نشهد  لن  رياضية 
بجدية  الوقوف  المعنية  الجهات  على  ولذلك؛ 
الرياضي  فالقطاع  عام،  بشكٍل  الرياضة  على 
هام ويستقطب بعد التربية أكبر قدر من الكتلة 

البشرية في شمال وشرق سوريا.

ملكة أمين  

سيآل عليشريفة حسنشيرين محمد
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 ُبعد المؤامرة من
وإلى سوريا

مرحلة  كل  في  الدولية  املؤامرة  اتخذت 
املشاركة  القوى  نيران  وابل  آخر حتت  بُعداً 
عبداهلل  القائد  ضد  والدولية  اإلقليمية 
احلدود  على  قواتها  تركيا  حشدت  أوجالن، 
طول  وعلى  لسوريا  الشمالية  اجلهة  من 
اإلسرائيلية  التهديدات  جانب  إلى  احلدود، 
طلباً  لسوريا  الغربي  الشمال  الطرف  في 
بخروج القائد أوجالن من سوريا قبل 9 من 
تشرين األول عام 1998 وذلك إلزالة العنصر 
املسماة  املعادلة  تنفيذ  في  الصعب 
مبشروع الشرق األوسط الكبير ودق طبول 
املنطقة  أبواب  الثالثة على  العاملية  احلرب 
الهرمة. بعد الضغط التركي على سوريا 
خلروج القائد عبداهلل أوجالن منها بذريعة 
إنه يشكّل خطراً على أمنها القومي، خرج 
القائد أوجالن في التاسع من تشرين األول 
من سوريا والذي كان بُعداً هاماً في تنفيذ 
املؤامرة  خيوط  عليه.  الدولية  املؤامرة 
البعد  ولكن  وواسعة  متشابكة  كانت 
رغبة  كان  القذرة  اللعبة  هذه  من  الهام 
سيطرتها  استعادة  في  اجلامحة  تركيا 
القدمية  مستعمراتها  من  عدد  أكبر  على 
العثمانية  الديكتاتورية  إلى عهد  والعودة 
شعوب  جميع  ومازالت  منها  عانت  التي 
رأسها  وعلى  ومجازر  ويالت  من  املنطقة 
الدولة  والعربي. لم تهدأ  الكردي  الشعب 
من  أوجالن  القائد  خروج  بعد  من  التركية 
أضنة  اتفاقية  تنفيد  إلى  وجلأت  سوريا 
الشعب  استهداف  ضمنها  من  والتي 
كفلسفة  قائده  فكر  تبنّى  الذي  الكردي 
مع  باالتفاق  دميقراطي  ونظام  حر  لوجود 
النظام السوري الذي خسر الكثير من جره 

وراء العربة التركية. 

والسؤال الهام هنا، ملاذا كل هذا اخلوف من 
فكر أوجالن؟ 

منها  عانت  التي  لألزمة  احلل  طريق 
وضعها   ، العقيمة  الدولتّية  األنظمة 
القائد أوجالن عبر حل سياسي دميقراطي 
وذلك للخالص من الدوامة العميقة التي 
كان  ما  وهذا  املنطقة،  منها  تعاني  كانت 
مؤامرة  عبر  استهدافه  في  القصيد  بيت 
 21 منذ  إميرالي  سجن  في  بزجه  انتهت 
العملية  هذه  بعد  تركيا  تنجح  لم  عاماً. 
بكل  فيها  التركي  الغالديو  شارك  التي 
آخر  بشكل  ولكن  املرة  هذه  وعادت  قوته، 
به  فشلت  فيما  لالستمرار  سوريا  على 
سحب  بعد  بالنجاح  ظناً  عاماً   21 قبل 
أذيال الفشل في القضاء على اإلرادة احلرة 
للشعب السوري الذي عبر عنه بثورته في 
التاسع عشر من متوز. حاولت وحتاول تركيا 
عبر احتالل األراضي السورية القضاء على 
على  اعتمدت  التي  الثورة  استراتيجية 
الدولة  بدل  من  الدميقراطية  األمة  فكر 
في  داعش  فشل  بعدما  الهرمة  القومية 
تنفيذ مبتغاها لتلجأ هي بنفس الصيغة 
السورية  املعادلة  في  مكانها  احتالل  إلى 
يقال  عندما  عبثاً  ليس  الذرائع.  وبنفس 
لم يحققه  ما  وراء حتقيق  تهرع  تركيا  بأن 
في  اإلرهابية  وفصائلها  داعش  مرتزقة 

جميع مناطق احتاللها.

وبالعودة القصيرة إلى هذا التاريخ القريب 
تل  منطقة  على  هجماتها  بأن  سنجد 
أبيض »كري سبي« وسري كانيه بتاريخ 9 
ألنها  حتماً،  صدفة  تكن  لم  األول  تشرين 
ذات ماٍض مع هذا التاريخ الذي حاولت فيه 
تاريخ  يخلو  لم  التي  مبؤامراتها  االستمرار 
بني  البعيد منها. وما  وال  القريب  ال  تركيا 
وتر  سوريا  في  الضامنني  وحلفائها  تركيا 
تعثرت  بعدما  حلظة  أي  في  ينقطع  قد 
ما  الدبلوماسي  واالزدحام  اآلن،  إدلب  في 
مؤشر  األيام  هذه  في  وروسيا  تركيا  بني 
إلى تبعثر جهود أردوغان في احلصول على 
لذا  حلب،  منطقة  في  يستهدف  كان  ما 
فيركز اجلانبان على عالقة توافقية لرجحان 
آخر  في  طرف  صالح  إلى  امليزان  كفة 
عدم  في  واضحة  األهداف  ولكن  املطاف، 
تفريط أي جانب مما حصل عليه في سوريا 
على حساب ثورته وشعبه الذي قّدم اآلالف 

قرباناً ثمن حريته.

السطر األخير

استريك كلو
بيّن الكاتب والباحث فاروق رفيق أنَّ نموذج التعايش المُشترك الذي ظهر في شمال وشرق سوريا هو الحلُّ األمثل لجميع الشرق األوسط وال سيّما األزمات العراقية، وأشار إلى أّن العراق جزء ال يتجزأ من 
قوا أشياء كثيرة عبر اختيارهم  المنطقة ولهذا يؤثِّر ويتأثَّر بما يجري في سوريا وغيرها. وأّكد بأّن ُكرد روج آفا وبمشاركة شعوب شمال وشرق سوريا كافة؛ استطاعوا أن يكونوا أصحاب فكر حر وحقَّ

الخط الثالث ونهج أخوّة الشُّعوب.

قضبان خلف أوجالن

الحراك الحر هو األصعب واألكثر تضحية

تركي دعدوع: »دولة االحتالل التُّركي السبب الرئيسي لمآسي السوريين«

للكثيرين  كذلك  بدا  وإن  سهاًل  األمر  يكن  لم 
فما أصعب أن تبحث في سيرة شخص يضعه 
أتباعه في مصاِف األنبياء، حين يصنفه أعداؤه 
ومعارضوه في خانة أخرى، اختلف معه كما 
اهلل  عبد  الكردي  الزعيم  يظل  ولكن  لك  يحلو 
شخصية  عليها،  الوقوف  يجب  حالة  أوجالن 
لزعيم  نموذج  عليها،  الضوء  تسليط  تستحق 
وعسكري  حزبي  قائد  اإلعجاب،  يستحق 

وزعيم قومي يمتلك كاريزما خاصة.
الذي  فالرجل  عاديًا  شخصًا  أوجالن  يكن  لم 
باجتياح  وتهدد  العسكرية  قواتها  تركيا  تحشد 
سوريا إذا لم يتم تسليمه ال يمكن أن يكون رجاًل 
عاديًا، وتم حشد القوات العسكرية على طول 
الحدود السورية ووضعها على ُأهبة االستعداد 
حسني  السابق  المصري  الرئيس  تدّخل  لوال 
أنقرة  بين  مكوكية  بجوالت  قام  الذي  مبارك 
بخروج  يقضي  اتفاق  عن  أسفرت  ودمشق 
اعتبار  يمكن  ال  أوجالن من سوريا.  اهلل  عبد 
تتورط  الذي  فالرجل  عاديًا،  شخصًا  أوجالن 
في اعتقاله أجهزة مخابرات ثالث دول كبرى 
البد أن يكون ذا قيمة تدركها تلك األجهزة كما 
والمخابرات  اإلسرائيلي  الموساد  مشاركة  أن 
األمريكية ربما تحمل رسائل ودالئل خاصة. 

ما القوة التي يملكها أوجالن لتجعل من عملية 
اعتقاله الحدث األهم في تاريخ الدولة التركية 
منذ تأسيسها على يد كمال أتاتورك كما وصفها 
ديمريل؟!  سليمان  السابق  التركي  الرئيس 
القادة  ليخاطب  ماذا يخيف تركيا من أوجالن 
األتراك شعبهم بعد اعتقاله بقولهم ” إن األمة 

التركية ال يقف في وجهها أحد؟ 
عام  كل  من  شباط   15 ليوم  الكرد  ينظر 
باعتباره يومًا أسود في تاريخ الحركة الكردية 
اعتقال  وبعد  عام،  بشكل  الكردي  والشعب 

أوجالن أصبحت قضية الكرد عالمية، اعتقال 
“آبو” دفع بالقضية لصدارة الصحف وانتقالها 
كردستان  بأجزاء  أو  بتركيا  داخلية  أزمة  من 

إلى أزمة دولية.
النصر الذي توهمه األتراك باعتقالهم للزعيم 
الفترة  هذه  بعد  تيقنوا  أنهم  أعتقد  الكردي، 
اعتقاله  أن  سجونهم  في  قضاها  التي  الطويلة 
منذ  التركية  الدولة  ارتكبته  خطأ  أكبر  كان 
وصفه  كما  إنجاز  أكبر  وليس  تأسيسها 
ديميريل، ماذا جنت تركيا من اعتقال أوجالن 
الكردستاني  العمال  حزب  منحت  أنها  سوى 
صقور  أمام  الباب  وفتحت  لقائده  الثأر  حق 
الصراع  وانتهاج  عليه  للسيطرة  الحزب 
المسلح كسبيل وحيد في التعامل مع الحكومة 
الرجل  من  أوجالن  اعتقال  صنع  التركية. 
زعيمًا ملهمًا ألنصاره، أصبحت كلماته نبراسًا 
لشباب الكرد وشيوخهم، صار رمزًا مقدسًا في 
مرتبة األنبياء والقديسين، أصبح مرشدًا للكرد 
ونبيًا لهم ورمزًا لقضيتهم، وهكذا أرادت تركيا 
إبعاد أوجالن عن الكرد فأسكنه الكرد قلوبهم 
وأفكاره  أوجالن  شعبية  تخطت  وعقولهم، 

القضبان  تلك  لتصبح  السجون  قضبان  حدود 
ليجذب  انطلق  الذي  اآلبوجي  للفكر  شعاعًا 

المزيد من األنصار للزعيم الكردي.
فّجر اعتقال أوجالن المجتمع الكردي وحّوله 
ليظهر  تركيا،  وخارج  داخل  نار،  من  لكتلة 
أوجالن في قاعة المحكمة، داعًيا إلى التهدئة 
والسالم والحوار وطّي صفحة الحرب وسفك 
إطالق  لوقف  مبادرة  أوجالن  وأطلق  الدماء، 
النار بين العمال الكردستاني وتركيا ونجحت 
هذه المبادرة في وقف إطالق النار لمدة عامين 
من  “الدبلوماسية”  قنوات  فتح  كما  تقريبًا، 
في   .2012 عام  منذ  أنقرة  مع  سجنه  داخل 
العمال  آذار عام 2014، طالب زعيم حزب 
بضرورة  التركية  الحكومة  الكردستاني 
السالم  لعملية  قانوني  إطار  إلى  التوصل 
استمرار  تضمن  خطوات  واتخاذ  البالد  في 
عنه  نقلها  رسالة  في  أعلن  كما  المفاوضات، 
شقيقه في أيلول الماضي أن الصراع المستمر 
 6 في  حله  يمكن  التركية  والدولة  الكرد  بين 

أشهر فقط إذا استؤنفت المفاوضات.
أعتقد أن أوجالن هو الوحيد القادر على إنهاء 

الدولة  بين  الدم  شالل  ووقف  العنف  حالة 
التركية والكرد فتأثير “آبو” على شباب الكرد 
وشيوخهم يجعل من خروجه من سجون تركيا 
وضرورة  العنف  وقف  مبادرة  تبنيه  ظل  في 
فيها  سقط  التي  لألزمة  سياسي  حل  إيجاد 
شعبية  أن  أعتبر  القتلى.  من  اآلالف  عشرات 
الكردية  الحزبية  مرحلة  تخطت  أوجالن 
يطلق  حيث  مستقلة  حركة  نفسه  هو  وصار 
أتباعه على أنفسهم لقب “اآلبوجية” نسبة إلى 

آبو التي ُيكنى بها أوجالن.
يمثل  قد  سجنه  من  أوجالن  خروج  أن  أعتقد 
أي  مقاومة  على  قادر  ألنه  كبيرة  مكاسب 
تحالفاتها  وتقويم  الكردية  بالحركة  اعوجاج 
الشعوب  أخّوة  مبدأ  يتبنى  وبفكره  السياسية، 
الكردي  للتواصل  ودعا  المشترك  والنضال 
الشعوب  وكل  اإلسالمي،  المسيحي  العربي 
األخرى من أجل نجاح الثورة السورية، وهو 
فرقتهم  الذين  السوريون  الفرقاء  يحتاجه  ما 
المختلفة  وعواصمها  المعارضة  منصات 
السلطة  بشار األسد على رأس  أبقت  بصورة 
بعد تسع سنوات من الثورة. مكاسب تركيا من 
من  مكاسبها  تفوق  قد  أوجالن  سراح  إطالق 
إبقائه سجينًا إن كان لها مكاسب من وراء ذلك، 
على النظام التركي أن يراجع نفسه وسياساته 
تجاه الكرد فسياسة القتل واإلقصاء واالعتقال 
لن تجدي نفعًا، والعنف لن يوّلد إال عنفًا والدم 
سيجلب المزيد من الدم، والضحايا دائمًا أبرياء 

من الجانبين.
على أردوغان أن يعمل على إيجاد حل سياسي 
له  سيذكره  الذي  األمر  وهو  الكردية  للقضية 
التاريخ وعليه أن يدرك أن خير شريك يمكن 
منذ  الممتدة  األزمة  هذه  لحل  معه  يتعامل  أن 
لمكانته  40 عامًا هو عبد اهلل أوجالن، نظرًا 
محبي  وجمع  الكرد  قلوب  في  “المقدسة” 

السالم في العالم.

اتسمت  لو  ثائرة حتى  لو ظهرت حركة  ماذا 
دولة  نظام  ضد  ويساري  اشتراكي  بطابع 
سياسة  ضد  أو  الرأسمالي،  للنظام  مناوئة 
الغربي،  القطب  ووعيد  تهديد  يواجه  نظام  
لهذا  الدعم  لتقديم  مستعد  األخير  سيكون  هل 
الحراك، بالتأكيد نعم، فهذا بالنسبة لها فرصة 
على طبق من ذهب، لكن بالمقابل يجب األخذ 
بعين االعتبار تداعيات هذا التوافق بين الداعم 
والمدعوم، فالمسألة ال تتعلق باستهداف نظام 
ما بقدر ما هي تالقي المصالح بين ثورة داخلية 
نابعة عن فكر حر ومستقل قد تكون ربما من 
أشرس الثورات التي تناهض الرأسمالية، وبين 
غاية في نفس األنظمة الرأسمالية والصناعية 
الكبرى، ألنه سرعان ما تتبدل المصالح وتبقى 

الثورة هي المسَتهَدف وليست الشريك.
تقدمه  فاسد  دعم  من  التخلص  سيصعب  إذًا 
ذلك  عكس  وعلى  ثورة،  ألي  عظمى  دول 
التي  الثورة ذات اإلرادة الحرة  يكمن تعريف 
المستقل  الفكري  مسارها  على  تحافظ  تبقى 
وعلى األهداف التي خّطت ألجل تحقيقها دون 
أو  مباشر  بشكل  خارجية  ألجندة  خضوعها 

غير مباشر.
هذه  ظهرت  نموذجًا  السورية  الثورة  ففي   
خالل  من  مسارها  لتغير  بأشكالها  التجربة  
تهدف  إحداها  متباينة  جهات  إلى  شرخها 
لتطبيق كل ما يملى عليها من طرف خارجي 
الشعارات  تحمل  ستبقى  أنها  علمًا  مستفيد، 
تجميل  سياسية  وتمارس  الزائفة  الوطنية 
لشتى  ستتعرض  الحرة  الجهة  أما  الداعم، 
موضع  في  إلبقائها  والتبديد  اإلقصاء  وسائل 
أية  تناسبها  ال  باعتبارها  قوة  وال  حول  ال 
احتماالت  ولكن  متداخلة،  دولية  مصلحة 
قوة  مستوى  على  يعتمد  الثانية  الجهة  اندثار 
استطاعت  مدى  أي  وعلى  الثورة  ونهج  فكر 
الذي  المجتمع  الفرد وبالتالي  التأثير في كيان 
الفكر،  ذلك  مثل  إلى  فعلية  بحاجة  أنه  يعتقد 
فحينها ستبقى تحافظ على جوهرها مهما كلفها 
ذلك من تضحية بشرية ومادية وزمن، ولعل 
حزب العمال الكردستاني النموذج األبرز لهذا 

الطرح األخير.
حزب العمال الكردستاني مثال حي منذ أكثر 
من أربعة عقود وهي تخوض النضالين، فمن 
تشتيته  إلى  الرامية  الوسائل  كل  تقاوم  جهة 
وتحريف مساره بهدف إخضاعه تحت جناح 
جهة دولية وجعلها مجرد ورقة ضغط أو مادة 
للمساومة بها بين القوى المهيمنة المتخاصمة 
على مستوى العالم، ومن جهة أخرى تناضل 
لتحقيق تطلعات عصرية  ذات مفاهيم معّمرة 
الشعوب  لمختلف  يمكن  بعيد  مستقبلي  لمدى 
المستخدمة  القوة  كل  ورغم  منها،  االستفادة 
فكريًا  تتسع  ظلت  أنها  إال  الحزب  ثورة  ضد 
لتخترق الحدود الكردستانية والشرق أوسطية 
»الثورة  بصفة  جدير  فهو  لذا  العالم،  وكذلك 

الفكرية«.
بفلسفة  مؤمنة  سوريا  وشرق  شمال  وألن 
ال  والتي  أوجالن  عبداهلل  الكردستاني  القائد 
فقد  الرأسمالية  والشراهة  الرغبة  مع  تترادف 
سعى األخير إلى تحجيمه بل وتبديده، واستمر 

النظام  يستهدف  الحزب  كان هذ  لو  هذا حتى 
إيران كمثال  التركي، )ذكرنا  اإليراني وليس 
باعتبار أن العالم الغربي يّدعي مواجهة إيران 
التدخل  حيال  العالم  صمت  إذًا  وأطماعها(، 
شمال  في  الناتو  حليف  باعتباره  التركي 
تحمل  المنطقة  ثورة  ألن  هو  سوريا،  وشرق 
مبادئ مغايرة لألسس التي ُبنيت عليها الدول 
الكبرى على حساب دماء الشعوب، كالواليات 
يعتبر  ما  وهذا  نموذجًا،  المتحدة  األمريكية 
أحد أبرز عوامل التخاذل األمريكي في شمال 
وشرق سوريا، ومحاولة جعل كل التضحيات 
التي بذلها أبناء تلك المنطقة قربانًا لمصالحها 

المتجذرة االستراتيجية مع تركيا.
مغزى ما سبق قراءته هو أن الدعم األمريكي 
من  نابعًا  يكن  لم  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
فاالختالف  األمد،  طويلة  استراتيجية  عالقة 
أن  من  بالرغم  جوهريًا،  يتطابق  وال  جذري 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  األمريكي  الدعم 
كانت وسيلة مادية النتصارها العسكري على 

اإلرهاب الذي قيل أنه هدد العالم، إال أنه في 
واقتصادها  ونفوذها  لمصلحتها  دعٌم  الحقيقة 
التي  الثورة  لمصلحة  وليس  هيمنتها  وحدود 

خاضها الشعب في المنطقة. 
سوريا  وشرق  شمال  كيان  يتعرض  حين 
لهجوم تركي أمام أنظار العالم وصمته، يعني 
على  يحافظ  الزال  الثوري  الكيان  هذا  أن 
المضمار  المتسابقة في  فالدول  الحرة،  مبادئه 
السوري تريد لثورة روج آفا ذات النهاية على 
غرار ما فعلته بالثورة السورية، وهو تجريدها 
من مضمونها القائمة عليه اآلن، وجعلها أداة 
آجاًل.  أم  عاجاًل  والمقايضات  للتهديد  وعصا 
أي أن شمال وشرق سوريا اليوم بين نارين، 
فتتحول  المصالح  لدول  قرارها  تسلم  أن  أما 
أن تحافظ  أو  انتداب وتخسر جوهرها،  لجهة 
على إرادتها فتبقى بالمقابل عرضة لإلقصاء، 
دعوة  في  للمماطلة  اآلخر  السبب  هو  وهذا 
ممثلي شمال وشرق سوريا ألي محفل يخص 

الشأن السوري.

أّكد رئيس حزب سوريا المستقبل فرع 
االحتالل  دولة  أّن  دعدوع  تركي  إدلب 

آالم  في  الرئيسي  السبب  هي  التركي 

أّن  إلى  ومآسي الشعب السوري، وأشار 

استقبال مناطق شمال وشرق لنازحي 

كونها  نجاة؛  سفينة  يعتبر  إدلب 

ذ الوحيد لهم. المُنفِّ
ظل  في  بإدلب  العسكرية  العمليات  تستمر 
حساب  على  السوري  النظام  لقوات  تقدُّم 
المجموعات الُمرتزقة الموالية لدولة االحتالل 
للهروب  المدنيين  األهالي  يجبر  ما  التركي؛ 
خوفًا من القصف العشوائي واالشتباكات التي 

تترافق مع العملية العسكرية في المنطقة.
سوى  أمامهم  منفذًا  إدلب  نازحو  يجد  لم  لهذا 
القائد  دعوة  بعد  مناطق شمال وشرق سوريا 
العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي 
الذاتية،  ألهالي إدلب بالّتوجه لمناطق اإلدارة 
إدلب  من  النازحين  استقبال  عملية  تزال  وال 

ة بالتنسيق مع لواء الشمال الديمقراطي  ُمستمرِّ
الُمنضوي تحت راية قوات سوريا الدِّيمقراطية.

تركيا طعنت ظهر الثورة السوريّة

التقت  وغيرها؛  المواضيع  تلك  وبخصوص 
صحيفتنا برئيس فرع حزب سوريا المستقبل 
بقوله:  أّكد  الذي  دعدوع،  تركي  إدلب  في 
وطعنت  اإلنساني  الجانب  استغلت  »تركيا 
تأسيس  خالل  من  الخلف،  من  الثورة  ظهر 
المجموعات  من  وغيرها  النُّصرة  جبهة 
المخّططات  وتنفيذ  باألهالي  للبطش  الُمرتزقة 
التركية. الوضع في إدلب ال يخفى على أحد، 
النظام  بطش  من  للهاربين  مالذًا  كانت  حيث 
مجموعات  لترحيل  مكانًا  وأيضًا  السوري، 
مع  ُمصالحات  وقََّعت  التي  تلك  المقايضات، 
النظام السوري في درعا والغوطة بالباصات 
اليوم  عددهم  وصل  لذلك  ونتيجة  الخضراء، 
إلى ما يقارب خمسة ماليين نسمة. ومنذ بداية 
الثورة السورية؛ استغلت دولة االحتالل التركي 
الجانب اإلنساني واستقبلت السوريين الالجئين 
الذي  الّسكِّين  فكانت  لغايات تحقق مصالحها، 
الالجئون  وأّما  السورية،  الثورة  ظهر  َطعن 
على  عملت  كما  لها،  استثمار  ورقة  فكانوا 

تأسيس مجاميع خاصة بها؛ لتحقيق مصالحها 
يد  كانت  التي  النصرة  جبهة  مرتزقة  ومنها 
بقيِّة  وعلى  إدلب  أهالي  بحق  التركية  البطش 
المجموعات التي ال ترضخ لألوامر التركية«.

ين ِعرب التاريخ استغالل الدِّ

 لتحقيق املَصالح

التركي  االحتالل  دولة  بأّن  دعدوع  وأوضح 
التاريخ  للشعوب عبر  الدِّيني  الجانب  استغلت 
إلى  دخلت  »تركيا  بالقول:  مصالحها  لتحقيق 
جبهة  مرتزقة  رعاية  تحت  عسكريًا  إدلب 
مراقبة  نقاط  بإقامة  سمحوا  الذين  النصرة 
عددها  يبلغ  والتي  سيطرتهم،  مناطق  في 
حلب  أرياف  في  عة  متوزِّ نقطة  عشرة  أربع 
بوصلة  اتجاه  تغير  وبعد  وإدلب.  وحماة 
الديني وفقًا  الجانب  استغلت  السورية؛  الثورة 
سفر  منها  ذلك  يثبت  والتاريخ  لمصالحها 
برلك وحرب البلقان، وهي التي سّلمت أغلب 
صفقة  منها  صفقات  وفق  السورية  المناطق 
الرئيسي  السبب  أنها  وكما  وعفرين،  الغوطة 
في آالم الشعب السوري ومآسيه التي يمر بها 

الخصوص  وجه  وعلى  الحاضر  الوقت  في 
أهالي إدلب«.

شامل ورشق سوريا طوق النَّجاة

لقوات  العام  القائد  دعوة  »كانت  وأضاف: 
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بمثابة سفينة 
مناطق  إلى  للتوجه  إدلب  في  لألهالي  نجاة 
شمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع لواء الشمال 
الديمقراطي وال تزال عملّية استقبال النازحين 
من إدلب سواء إلى الّرقة أو في مخّيم أبو قبيع 

ة«. ُمستمرِّ
سوريا  حزب  فرع  رئيس  دعا  الختام؛  وفي 
األهالي  دعدوع  تركي  إدلب  فرع  الُمستقبل 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  إلى  بالتوجه 
المستقبل  سوريا  أعضاء حزب  »نحن  وقال: 
في  اإلدارات  مع  بالتنسيق  نعمل  إدلب؛  فرع 
المنطقة على استقبال العائالت التي بلغ عددها 
جاٍر  يزال  ال  والتنسيق  عائلة،  مئتي  حوالي 
شمال  مناطق  إلى  أخرى  عائالت  الستقبال 
إدلب  في  األهالي  وُنناشد  سوريا.  وشرق 
بالتوجه إلى مناطق شمال وشرق سوريا التي 
تنعم باألمن واالستقرار وأخّوة بين الشعوب، 

وكونها المنفِّذ الوحيد لهم للهروب من العمليات 
اتخاذ  إلى  الدولي  المجتمع  وندعو  العسكرية. 
اإلجراءات الالزمة الستقبال الالجئين وإيقاف 

العمليات العسكرية في المنطقة«.

تركي دعدوع

فاروق رفيق: »نموذج شمال وشرق سوريا 
الحّل األمثل لحلِّ األزمة العراقية«

واستمرار  العراقية  األزمة  أسباب  وحول 
المنطقة  عموم  على  وتأثيرها  االحتجاجات 
قضية  إلى  باإلضافة  سوريا،  وشرق  وشمال 
التدخالت األجنبية، وُسبل حل جميع األزمات؛ 
الباحث  مع  حوارًا  نيوز  روج  وكالة  أجرت 
واألكاديمي فاروق رفيق، وإليكم نص الحوار:

في  األوضاع  م  تأزُّ أسباب  تربطون  بماذا  ـ 
العراق وما عالقتها بما يجري في المنطقة؟

استراتيجية  أخطاء  ِعدِّة  عن  ناتج  الوضع  هذا 
االحتالل  هو  األسباب  هذه  إحدى  كبيرة، 
أن  الطبيعي  غير  من  ألنه  للعراق؛  األمريكي 
عدد  إلى  العراق  لُتسلِّم  الخارج  من  قّوة  تأتي 
من أصحاب الفكر والُممارسات السيئة ويشكل 
الذي  الدَّعوة  حزب  فمثاًل  إحداهم،  اإلرهابيون 
أعمااًل  وارتكب  الثمانينات  مطلع  في  نشأ 
لهم  تجد  العراقية،  السفارة  تفجير  مثل  إرهابية 
العراقي،  النواب  مجلس  في  اليوم  برلمانيين 
البعث من  ينهار حزب  المفروض أن  كان من 
ما  ,وهذا  بذلك  أمريكا  تقوم  أن  وليس  الّداخل، 
ال  جزء  والعراق  هذه،  الفلتان  حالة  إلى  أّدى 

يتجّزأ من المنطقة ولهذا يؤثِّر ويتأثر بما يجري 
في سوريا وغيرها.

الُمتَّحدة  الواليات  ارتكبته  الذي  الخطأ  ما  ـ 
األمريكية في العراق؟

من  طبق  على  العراق  األمريكيون  سلَّم  لقد 
المدعومة  والمليشيات  العقائدية  للقوى  ذهب 

لشراء  مكان  إلى  البرلمان  لت  إيران، وحوَّ من 
وجدان األهالي. لم نجد في تاريخ البشرية كلها 
دوالر  ألف   30 قدره  راتبًا  يتقاضى  شخصًا 
هم مجموعة  أمنّيا، هؤالء  مرافقًا  ويرافقه 24 
يلعبون  واحد  مكان  في  تجمَّعوا  اللصوص  من 
يكون  أن  لشخص  كيف  العراق؛  بمقدرات 
يتقاعد  ثم  ومن  سنوات  أربع  ُمدَّة  برلمانيًا 
آلالف  يصل  تقاعدي  راتب  على  ويحصل 
الدُّوالرات؟ والكثير من أموال الشعب العراقي 

تذهب هدرًا.
األحزاب  دور  إلى  التَّطرُّق  بإمكانكم  هل  ـ 

العراقية الحالّية في هذه األوقات؟
غير  ومن  دينية،  أحزاب  العراقية  األحزاب   
ديني،  طابع  ذو  الحزب  يكون  أن  الصحيح 
وكمثال على ذلك ُهناك االتحاد اإلسالمي الذي 
يضمُّ الكاكائيين والشبك والشيعة وغيرهم. هذا 
غير جّيد، فعليك أن تكون إخوانيًا كي تنضمُّ لهذا 
االتحاد، ولهذا السبب أقول ال توجد أحزاب في 
ُهناك  لقد كان  ذاتها.  العراق، وهذه كارثة بحدِّ 
الفكر  لكنه يعاني من االنسداد في  حزب واحد 

العراقي؛  الشيوعي  الحزب  واأليديولوجية. 
بعد  إلى حزب وطني  نفسه  ل  يحوِّ أن  استطاع 
واالشتراكي  والفكر  الشرق  النهيار  اجتيازه 
عبر إعادة النظر في نفسه، ضم الحزب الكرد 
والعرب والتركمان، فضاًل عن امتالكه لتاريخ 
السياسيين  لكنه؛ ذهب ضحّية عدد من  عريق. 

يفتحون شمسياتهم  كانوا  أّنهم  لدرجة  األغبياء، 
في  تهطل  األمطار  كانت  حينما  العراق  في 
موسكو، بما معناه أنهم لم يستطيعوا أن يمارسوا 
ُينفِّذون  وكانوا  مستقلين عن موسكو،  سياستهم 
لم  ولهذا  عليهم  ُتمليه  موسكو  كانت  ما  كل 

يستطيعوا أن يكونوا ُممثلين للشعب العراقي. 
إلى  ة  ُمستمرِّ تزال  ال  العراقية  االحتجاجات  ـ 
وهل  الُمظاهرات  استمرار  سبب  ,ما  اآلن 
بإمكانها أن تتأثر بثورة شمال وشرق سوريا؟

بطبيعة الحال عندما ال تلبي المطالب ستستمر 
مطالب  احترام  الجميع  وعلى  االحتجاجات، 
المشروع  ُضد  ألنهم خرجوا  العراقي؛  الشعب 
السياسية  األطراف  لكن؛  العراق.  في  الفاشل 
كارثة  وهذه  الموضوع،  هذا  من  واعية  غير 
إحضار  نحو  تتجه  فشعاراتهم  أيضًا،  كبيرة 
صدام حسين آخر لكن بطابع آخر على الحكم. 
في كل الثورات التي حدثت في الشرق األوسط 
وحّدهم كرد شمال وشرق سوريا هم أصحاب 
فكر حر استطاعوا تحقيق الشيء الكثير عندما 
الشعوب.  أخّوة  ونهج  الثالث  الخط  اختاروا 
أو  مشروع  أصحاب  يكون  أن  بإمكانهم  واآلن 
التفكير  أسلوب  األوسط،  الشرق  لخالص  فكر 

هو  ومثاله  جديدة  حياة  أسلوب  خلق  هو  هناك 
ذي  لكل  يعطي  الذي  المشترك  العيش  نموذج 
حقٍّ حقه. لقد رأيت في روج آفا كيف األرمني 
ُيأّسسون مجالس  والمسيحي  والكردي  والمسلم 
الرئاسة  فكرة  هناك  وشاهدت  مشتركة، 
وعربي،  وأرمني  كردي  من  مؤلَّفة  المشتركة 
هذا هو الفكر الحر، الذي يجب االستفادة منه، 
أّما ما هو موجود في العراق لم ينتج عن فكر 

وال عن دراسة.
ـ لماذا بقي الُمثقَّف العراقي بعيدًا عن الِحراك 

الشعبي برأيكم؟  
تحكم  التي  نفسها  بالمنظومة  مرتبطون  ألّنهم 
النظام،  في  مشاركون  أيضًا  الُمثقَّفون  العراق، 
فمن يذهب إلى بغداد، ومن الذي يصبح برلمانيًا. 
هم أيضًا ال يفكرون وال يعملون ماذا يحصل، 
بعض هؤالء المثقفين كانوا يدقون طبول الفرح 
يكونوا أصحاب  لم  العراق؛ ألنهم  احتالل  عند 
فكر طويل األمد، لقد كانوا يظنون ذلك مكسبًا 
كبيرًا، بينما كان من المفروض عليهم أن يعرفوا 
حقيقة العراق، لكنهم ال يعرفون شيئًا، لم يقرؤوا 
أفغانستان  أمثلة  العراق،  تاريخ  تاريخنا وال  ال 

كثيرة في المنطقة. 

ـ اآلن والعراق يمرُّ بأوضاع صعبة للغاية، ما 
المشروع الذي سيجلب الحل للعراق ويخرجه 

ِمّما هو فيه اآلن؟ 
رها للمرة األلف، إذا كان ُهناك فكر حول  ُأكرِّ
الشرق  في  الشعوب  بين  الُمشترك  التعايش 
األوسط فهو موجود في شمال وشرق سوريا. 
سيكون  العراق  على  ذلك  ُطبِّق  إن  وباعتقادي 
ذلك ال  العراقي، عدا عن  للشعب  النجاة  طوق 
من  الكثيرون  يفكر  حيث  آخر،  فكر  أي  يوجد 
المركزية  الدولة  بإعادة  العراق  في  العرب 
بأسلوب  يفكرون  وال  حسين،  عهد صدام  إبان 
نجاح  ومدى  الشعوب  بين  المشترك  العيش 
هذا المشروع. إذا كان الشعب العراقي يطالب 
وقت  حتى  عليه  العمل  فيمكن  المشروع،  بهذا 
ُمحدَّد، ويمكن أن تكون فيدرالية حقيقية. ولكن؛ 
يجب أن يتم أخذ الحدود بالُحسبان، وأال تتكرر 
أحداث 16 تشرين األول وُتباع أكثر من نصف 
تكون  أاّل  ويمكن  كردستان،  باشور  أراضي 
الحكم  القضاء على  في حال جرى  سيئة  فكرة 
الديني واستبداله بالنظام الالمركزي ,والقضاء 
الفساد والمحسوبيات، واالخذ بعين  أيضًا على 

االعتبار القضايا المصيرّية للشعب العراقي.

محسن عوض اهلل

هوزان زبير

تقرير/ مصطفى الخليل 
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

تحقيق/ رامان آزاد

إدلب من خفِض التصعيِد إلى التصعيِد -1-القائد »عبد اهلل أوجالن« في عيون الشعر
روناهي/ منبج ـ احتفى الشاعر محمد الفيتوري بنضال القائد عبد اهلل أوجالن، وكتب عنه كمبدع يستحق الثناء والمدح بما فعله من أجل شعبه، 

فامتزجت شاعرية الفيتوري بفكر أوجالن.
تشهُد جغرافيا إدلب تصعيداً غير مسبوٍق في الميداِن وكذلك على مستوى التصريحاِت السياسّية، وتواصُل أنقرة تعزيزَ نقاِط المراقبِة، فيما 

ارتفعت نبرة المسؤولين األتراك مهددين بتوسيِع نطاق العمل العسكرّي، انتقامًا للجنود األتراك القتلى، وتحذيراً من وقوع حوادث مماثلة.

قبل أن يحاول المرء أن يصبح ناجحًا، عليه أن 
يأتي  وبعدها  قيمة،  له  إنسانًا  يكون  أن  يحاول 
النجاح تلقائيًا؛ باعتبار أن اإلبداع ال يمكن إيقافه 
مهما  ُتنفذ  أن  البد  التي  العابرة  الكمات  ببعض 
المبدعون  فقط هم هؤالء  ذلك،  بعد  األمر  كان 
اختاروا  ألنهم  لهم،  الخلود  يبقى  والملهمون 

قدرهم أن يكونوا كذلك. 
المبدعين  من  بكثير  الشعراء  من  كثير  احتفى   
أنهم  سوى  مقابل  دون  لإلنسانية  قّدموا  الذين 
دفعوا ضريبة هذه اإلنسانية حياتهم، وال يزالون 
يدفعونها كل يوم من حشاشة نهجهم وأرواحهم، 
اهلل  »عبد  القائد  مع  بالفعل  ينطبق  الحال  وهذا 
الحر  الِفكر  لقاء  روحه  دفع  الذي  أوجالن«، 
حتى  مرير،  منفى  وغياهب  انفرادية  زنزانة 
استحق الثناء والمدح من قبل العديد من الشعراء 
عصره،  على  المتمرد  الثائر  هذا  بّجلوا  الذين 
الباحث عن الحقيقة المطلقة الغائبة. ومن هؤالء 
الشاعر  مدحه،  في  خاضوا  الذين  الشعراء 
المبدعين  أن  يعرف  الذي  الفيتوري«،  »محمد 
فمدح  أحد،  على  يخفى  أن  يمكن  ال  واإلبداع 
القائد »عبد اهلل أوجالن« بقصيدة جميلة، تحمل 
الهادئة،  الممشقة  األلفاظ  الكثير من  ثناياها  في 
مثل قوله »الرؤى، المنحى، االنتماء، الشهداء« 
على  الهائم  المفكر  هذا  مع شخصية  تهيم  التي 
نفسه؛ كقوله »ورفوُف طيوٍر مهاجرٍة، ، ونهٌر 
تتسم  أنها  »كما  الحزينة  هقات  الشَّ من  عظيٌم 
وُح،  يلبُس  بالسهولة والرقة؛ كقوله »تنتفُض الرُّ
أمواَجُه فجأًة« ومالئمة للمعنى؛ كقوله »وَيُدقَّون 
من  وجيٌش  َيَدْيْك،  في  ومساميَرهم  أصفاَدهم 

المرابين،  والعمالء  والقرمطيين  امريين  السَّ
يستخدم  الفيتوري  محمد  الشاعر  إليْك«.  يرنو 
عام  منذ  حداثويًا  استخدامًا  الحديثة  القصيدة 
1999م على الرغم أن القصيدة الحديثة نجدها 
البناء  هذا  تراوح  تزال  ما  أنها  إال  األيام،  هذه 
وإلبداعه  له  يحسب  وهذا  الشكالني  البنيوي 
للشاعر  »أوجالن«  قصيدة  مع  واآلن،  الفائق، 
الموضوع  فرادة  تلتقي  حيث  الفيتوري،  محمد 
مخضرم  شاعر  مع  والفكري  الفلسفي  وعمقه 

كبير له وزنه الشعري وتجربته الفريدة:
أبدًا لم يكْن شامخًا، وعظيم الّرؤى

مثلما هو في عرِسِه اآلن
أزهاُر ثلٍج على قمِة المنحنى

ُج في ظلِّه وقناديُل ِمن ذهٍب تتوهَّ
ورفوُف طيوٍر مهاجرٍة

تتداخُل عبَر ثقوِب السماواِت
أو تتعانُق في مقلتيه

هقات الحزينة ونهٌر عظيٌم من الشَّ
يلبُس أمواَجُه فجأًة

ويحطُّ على َكِتَفْيِه المعذبتين
تحطُّ خيوُل المغوِل قديمًا

على َكِتَفي أوجالن
الوحيُد هنا وهنالك…

وُح زاعقًة في حيث تنتفُض الرُّ
فوَق أضرحِة الشهداْء

والحزين الذي قتَل الضعَف والذلَّ
وُح تنتفُض الرُّ

ده الغريُب المقدَّس في صلواِت تمرُّ
المتفّرد في حالتيه

شموخ اإلرادة واالنتماء
* * *

أوجالن
أيها الحارس الجبلي

الذي انتزع الشمس من كهفها
ذات ليل

وراح يدحرجها خلفه
كرة ضخمة من دخان

هو ذا مجد مثلك
في صنع مثلك

في مثل هذا الزمان
هو ذا قدر الحق

ما بقيْت رايُة العدِل ساقطًة…
والجريمُة صاحبُة الصولجاْن…

هي ذي لعنُة العصْر
ما بقَي الحاكُم المتألُّ

في عمِرِه السرمديِّ
تشيُخ المالييُن تحَت عباءته

وهَو مبتسٌم خالُد العنفواْن
* * *

أوجالْن…
وهموا ينفخوَن مزاميَرُهْم فرحًا

وَيُدقَّون أصفاَدهم ومساميَرهم في َيَدْيْك
امريين وجيٌش من السَّ

والقرمطيين
والعمالء المرابين

يرنو إليْك…
سالٌم عليْك

سالْم الشعوِب عليْك
سالُم الخلوِد عليْك

سالُم اإللِه عليْك

مفتاح  »محمد  الشاعر  أن  ذكره،  الجدير   
السودان  في  الشعراء  أشهر  من  الفيتوري« 
البارزين، يعتبر من رواد الشعر الحر الحديث، 
تدريس  وتم  والعروبة.  إفريقيا  بشاعر  ويلقب 
بعض أعماله ضمن مناهج آداب اللغة العربية 
القرن  وسبعينيات  ستينيات  في  مصر  في 
الماضي، كما تغنى ببعض قصائده مغّنون كبار 
عام  الثاني  تشرين  في 24  وولد  السودان.  في 
1936م في مدينة الجنينة بوالية غرب دارفور 
الحالية بالسودان، ووالده هو الشيخ مفتاح رجب 
الفيتوري، وقد حصل على عدة جوائز، منها؛ 
»وسام الفاتح« الليبي، و»الوسام الذهبي للعلوم 
الشاعر«  توفي  بالسودان.  واآلداب«  والفنون 
2015م،  نيسان   24 في  الفيتوري«  محمد 
زوجته  مع  فيها  يعيش  كان  التي  المغرب  في 
المغربية عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع 
طويل ومرير مع المرض، تاركًا العشرات من 

الدواوين الشعرية.

ُيعتبر  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
أضاء  الذي  األديب  شمو  عرب 
أمام  جديد  فجر  نحو  الطريق 
األدب الكردي، والسيما في أدب 
الطريق  شقَّ  الذي  وهو  الرواية، 
مكسي  عالم  في  انتشارها  نحو 
عّده  وقد  واالضطهاد  بالحزن، 
لألدب  الروحي  األب  الكثيرون 

والرواية الكردية.

ميالد من رحِم املعاناة

قرية  في  1897م،  عام  في  شمو  عرب  ولد 
في  قارس  مقاطعة  في  الواقعة  »سوزة« 
باكور كردستان، وينتمي إلى أسرة أحد شيوخ 
شمس  »عرب  الحقيقي  واسمه  اإليزيديين، 
التي  القاسية  للظروف  ونظرًا  شامل«،  الدين 
للعمل  في صباه  اضطر  أسرته  بها  تمر  كانت 
بدأ  فقد  في عدة أعمال، وامتهاِن مهٍن مختلفة، 
»اآلغوات«  عند  للماشية  راعيًا  العملية  حياته 
الكرد، واألثرياء األرمن ثم عمل أجيرًا في أحد 
قسطًا  ينال  أن  استطاع  ذلك  ورغم  المعامل، 
تعلم  وقد  األولية،  دراسته  ويكمل  التعليم،  من 
والتركية  »الكردية  جانب  إلى  الروسية  اللغة 
ونتيجة  واألذرية«،  والجورجية  واألرمينية 
لممارسات السلطة العثمانية اضطر إلى الهجرة 
التقى عرب شمو بإسحاق  إلى أرمينيا، وهناك 
كردية،  أبجدية  إعداد  في  وعمال  مارغالوف، 
الحروف  إعداد  من  أنهيا  1928م،  العام  وفي 
كتاب  أول  أّلفوا  1928م،  العام  وفي  الالتينية 
أهم  من  شمو  يعتبر  كما  الالتينية.  بالكردية 

مؤسسي صحيفة »الطريق الجديد«، وفي سنة 
المركزية  اللجنة  في  عضوًا  أصبح  1931م، 
للحزب الشيوعي األرميني وقد نفاه ستالين إلى 
تسعة  المنفى  في  وبقي  1933م  سنة  سيبيريا  
عشر عامًا توفي بتاريخ الحادي والعشرين من 

أيار عام 1978م.

نِتاجات أدبّية طرقت أبواب 

العاملية

من أهم أعمال عرب شمو »الراعي الكردي«، 
 1930 العام  في  ُطبعت  له  رواية  أول  وهي 
العام  وفي  مارغالوف،  إسحاق  يد  على  م، 
الحكومي  النشر  دار  قبل  من  ُطبعت  1935م 
على  الروسية  إلى  ُترجمت  كما  جورجيا،  في 
الروسية  من  وترجمت  أوستروغوسيكا،  يد 
أما  نيكيتين،  باسيلي  قبل  من  الفرنسية  إلى 
على  فتمت  الكردية  إلى  الفرنسية  من  الترجمة 
عن  الرواية  وتتحدث  ظاظا،  الدين  نور  يد 
خاللها  فمن  الشخصية،  وحياته  الكاتب،  قصة 
واالجتماعية  االقتصادية،  األوضاع  يعرض 
كما  الكردي،  المجتمع  في  سائدة  كانت  التي 
تعرض العادات، والتقاليد للكرد، وخاصة الكرد 
الكوجر، فينقلها إلى القارئ بكل بساطة ويسر، 
دون أن يجنح إلى اإلسفاف، واالبتذال، ونظرًا 
لدى  كراٍع  حياته  قصة  عن  يكتب  الكاتب  أن 

األغنياء، وعن مرحلة عاش حلوها ومرها، فأن 
جمله التي تتميز بصدق العاطفة ودقة المالحظة 
ُتلهم العواطف باإلثارة، والتشويق واإلعجاب، 
الحياة  التي ذاع صيتها  ومن مؤلفاته  األخرى 
ودمدم،   والفجر  المزيف،  والراهب  السعيدة، 
كما أعد دراسة عن مسألة اإلقطاع بين الكرد. 
ويعتبر عرب شمو من أكثر الكّتاب الكرد شهرة 
لغات  أهم  إلى  ترجمت  نتاجاته  العالم، ألن  في 
هي  الروائية  أعماله  تزال  وال  الحية،  العالم 
الذروة في األدب الروائي الكردي المدّون باللغة 
بلغة أخرى، وفي عام 1977م  الكردية وليس 
بالذكرى  السوفييتية  الثقافية  األوساط  احتفلت 
في  تكريمية  حفلة  له  وأقيمت  لميالده،  الثمانين 
)ليتراتور  صحيفة  أشادت  وقد  يريفان،  مدينة 
نايا غازيتا( بمؤلفاته القّيمة، ووصفته بمؤسس 
الكردي وعميده، وقد منح وسامًا رفيعًا  األدب 

من مجلس السوفييت األعلى.

ويبقى  القديمة،  الحب  قصص  جمال  ينتهي  ال 
وفي  واأليام،  السنون  جرت  مهما  بريقها  لها 
كثيرة،  المصريين حكايات غرام  القدماء  زمن 
سجلتها جدران المعابد والمقابر الفرعونية وال 
تزال شاهدة حتى يومنا هذا على مشاعر حب 

وقلوب نبضت بعشق قبل آالف السنين.

تقديس الحب

المصريين  أن  يتضح  التاريخ،  إلى  وبالعودة 
وهذا  الفراعنة،  منذ زمن  الحب  يقدسون  كانوا 
المصريات  عالم  حواس«،  »زاهي  يؤكده  ما 
وزير الدولة السابق لشؤون اآلثار، حيث يقول: 
قدسية  لها  كانت  والمرأة  الرجل  بين  »العالقة 
إلى أن قدماء  السنين«، الفتًا  خاصة منذ آالف 
المصريين استخدموا الورود للتعبير عن مشاعر 
ذلك عبر  ويظهر  العّشاق،  بين  المتبادلة  الحب 

نقوش ورسوم المعابد والمقابر الفرعونية«.
وعن أشهر قصص الحب لدى الفراعنة يقول: 

»أجمل حكاية ربطت بين قلبي الملك رمسيس 
الثاني وزوجته نفرتاري، وتعد أول قصة حب 
خلدها التاريخ قبل أكثر من ثالثة آالف عام«. 
يظهر  الفّياض  الحب  »هذا  حواس:  ويوضح 
نقشت  التي  الرقيقة  الكلمات  خالل  من  جليًا 
مصر(  )جنوبي  نفرتاري  معبد  جدران  على 
الثاني زوجته بأنها  والتي يصف فيها رمسيس 
)ربة الفتنة والجمال وجميلة الُمحيا وسيدة الدلتا 
بلمسة  المعبد  تصميم  يتميز  كما  والصعيد(، 
أنثوية حانية تعّبر عن رقة صاحبته، حيث توجد 
تبرز  التي   الناعمة  النقوش  من  مجموعة  فيه 
جمال نفرتاري وهي تقدم القرابين للمالئكة وفي 
يدها )الصالصل( رمز الموسيقى ويعلو رأسها 
عند  والجمال  الفتنة  ربة  )حتحور(  اإللهة  تاج 

القدماء المصريين«.
 

إيزيس وإوزوريس... تضحية ووفاء

إيزيس  قلبي  جمعت  أخرى  قصة  ثمة 
وأوزوريس، ُيقال عنها إنها من أشهر قصص 
الحب األسطورية الخالدة والتي شغلت الكثيرين 
والوفاء،  والتضحية  للحب  تجسيد  من  فيها  لما 
حول  تدور  التي  األولى  فكرتها  جانب  إلى 
صراع الخير والشر، وتجسيد الحب في الخير.

وتمّيز  مصر  على  حاكمًا  أوزوريس  وكان 
وساد  نفسه،  الوقت  في  والقوة  والوفاء  بالعدل 
إيزيس  كانت  بينما  والمحبة،  السالم  عصره 
البيوت  في  الناس  بين  مهامها  تؤدي  برفقته 
أوزوريس  الشعب  يختار  أن  قبل  النساء  وبين 
حاكمًا، إلى أن ظهر شقيق أوزوريس »ست«، 
وبدأت تظهر معه المصائب، فيحتال ست على 
أخيه ويعطيه هدية نفيسة عبارة عن عباءة من 
قماش يحوز إعجاب الملك، ثم يدعوه إلى سهرة 
الدعوة  هذه  إلى  اطمئنانها  عدم  إيزيس  فتظهر 
ولكن أوزوريس لم يلتفت إلى أحاسيس زوجته 
دون  من  المكيدة  أشباح  أمامها  تتراقص  التي 

دليل واضح.

الذي أعده »ست« ألخيه دارت  وفي االحتفال 
التابوت  عرض  ثم  الرؤوس،  ومعها  الكؤوس 
الجمع  الذى كان قد أعده مسبقًا وعرضه على 
الذي أُعجب به، وقال إنه سيهدي هذا الصندوق 
والموشى  بالنقوش  المزخرف  الصنع  البديع 
الصندوق  يطابق  الذي  الشخص  إلى  بالذهب 
مواصفات جسده وبعد أن جرب كل الموجودين 
في االحتفال الصندوق اتضح أنه ال يوافق سوى 
التابوت  أوزوريس  دخل  أن  وما  شقيقه.  جسد 
وقتله  وإخفائه  بحمله  »ست«  رجال  قام  حتى 
ليستولي األخير على العرش، وضربت إيزيس 
األرض سعيًا وبحثًا عن جثة زوجها حتى عثرت 
عليها، ولكن ست سرق الجثة وقطعها إلى 42 
وبحسب  مصر.  أقاليم  على  ووزعها  جزءًا، 
األسطورة، لم تستسلم إيزيس وتمكنت من جمع 
أشالء زوجها المغدور، وُبعثت فيه الروح من 
جديد فعاشا في هناء ال يعرف مثيله إال من ُحرم 

من محبوبه حرمانًا حقيقيًا ثم ُرد إليه.
وكاالت

إعداد/ آزاد كردي

إعداد/ غاندي إسكندر 

محمد-الفيتوري

إدلب يف قبضة اإلرهاب

معركَة  النظاِم  قواُت  بدأت   ،2012/3/10 في 
السيطرِة على مدينة إدلب وبعد أربعة أيام من 
االشتباكاِت العنيفة دخلِت المدينَة، التي انسحب 
وبمرور  الحر«،  »الجيش  يسّمى  ما  عناصر 
قبضِة  من  تخرُج  والبلداُت  المدُن  كانِت  الوقِت 
سيطرته  تحت  المحافظة  مركز  وبقي  النظام، 

النظام حتى 2015.
هجوٍم  بعد  المدينُة  سقطِت   2015/3/28 في 
في  تشّكل  الفتح«  »جيش  ُسّمي  تحالٌف  شّنه 
الشام،  أحرار  )حركة  2015/3/24وضمَّ 
الشام(،  فيلق  األقصى،  جند  النصرة،  جبهة 
لتكون إدلب ثاني مركز محافظة تسيطر عليها 
المرتزقة بعد الرقة. وتّمت السيطرة على مدينة 
معركة  في   ،2015/4/25 في  الشغور  جسر 

سّموها معركة »النصر«. 
قبضته  الفتح«  أحكم »جيش  وفي 2015/9/9 
أبو  مطار  على  بالسيطرِة  إدلب،  كامِل  على 
الظهور العسكرّي بريف إدلب الشرقي، وكان 
آخر معقل لقواِت النظام بالمحافظة. ويذكر أّن 
مجلس األمن الدولّي أدرج »النصرة« على لوائح 
قائمة  المصّنفة على  اإلرهاب في 2013/6/1 
اإلرهاب في مجلس األمن. وفي 2015/2/12 
 2199 القرار  الدولّي  األمن  مجلس  أصدر 
في  اإلرهابّية  الجماعات  تمويل  بمنع  ويقضي 
بينها  من  »النصرة«  وكانت  والعراق  سوريا 
الصادر في  للقرار 2170  القرار مكماًل  ويعد 
ووجوب  اإلرهاب  دعم  بمنع   2014/8/15

محاربته.
الجوالنّي  محمد  أبو  ظهر   2016/7/28 في 

مع  االرتباط  فكَّ  فيه  أعلن  مسجل  خطاب  في 
»القاعدة« وقال: »نعلن وقف العمِل باسم جبهة 
النصرة، وتشكيل جماعٍة جديدة باسم جبهة فتح 
مسيطرًا  الفتِح«  »جيش  تحالُف  بقي  الشام«. 
الشام«  فتح  »جبهة  شّنت  حتى  المدينِة  على 
لتنفرَد  الشام«  أحرار  »حركة  على  هجومًا 

بالسيطرِة على المدينة في 2017/7/23.

إدلب وجهة الرتحيل

إدلب كانِت الوجهُة األساسّية لترحيِل المرتزقة 
فالمصالحاُت  الساخنِة،  المناطِق  كلِّ  من 
واالتفاقاُت التي أجراها النظام مع قادِة المرتزقِة 
انتهت إلى ترحيِل المرتزقة مع أسرهم إلى إدلب 
محافظة  لتصبَح  تركيا،  تحتلها  التي  وجرابلس 
التجميع المكثف لكلِّ تفاصيل األزمة السورّية، 

وجرى كلُّ ذلك عن طريق تركيا. 
القديمِة  البلدِة  في  اإلجالء جرت  أولى عملياُت 
وافق  لعامين  استمرَّ  حصاٍر  فبعد  بحمص، 
القصُف  أّدى  بعدما  المغادرة،  على  المسلحون 
التاريخية،  بالمنطقة  كبيٍر  دماٍر  إلى  والمعارُك 
مع  االتفاق  وأما   .2014/5/9 في  ذلك  وكان 
مسلحي الوعر فجرى في كانون األول 2015 
في  التفاٍق  التوصُل  وتم  تعطل،  التنفيذ  ولكن 

من  المسلحين  كّل  إخراِج  على   2017/3/13
وأعلنت  ألف   18 نحو  خرج  وبموجبه  الحي، 
 .2017/5/22 في  السالح  من  خالية  حمص 

وكانت الوجهة إلى جرابلس وإدلب.
يومين  مدى  على  خرج   ،2016/8/28 وفي 
دمشق،  بريف  داريا  مدينة  من  مسلحًا   1400
خضعت  بعدما  عائالتهم،  من  آالف  يرافقهم 
 2016/10/13 وفي  سنوات،  ألربع  للحصار 
من  وألفان  المعضمية،  من  ألف  نحو  خرج 
قدسيا والهامة، ومن التل 1500 مسلح، وكانت 

الوجهة إلى إدلب.

في 2016/12/22، تّم اإلعالن عن مدينة حلب 
إلى  الحافالُت  وتوجهِت  اإلرهاِب،  من  خالية 
إدلب. وتّمت عملية اإلجالِء، بعد عمليٍة عسكريٍّة 
برعاية  اتفاق  وبموجب  النظام،  لقوات  واسعٍة 

تركيا وإيران وروسيا.
وفي 2017/1/29، خرج حوالي 700 مسلح 
مع 1400 مدنّي من وادي بردى باتجاه محافظة 
إدلب، بعد تضييق الخناق عليهم عسكرّيا. وفي 
وادي  من  المرتزقة  إخراج  بدأ   2017/1/30

بردى. 
الحرب،  بداية  منذ  الكبرى  اإلجالء  عملية  أما 
في  وُاستكملت   2017/4/15 في  فتمت 
وأجلي  متحجز،   900 بإجالء   2018/7/20
محاصرة  بلدات  أربع  من  اآلالف  عشرات 
والزبداني، ونصَّ  الفوعة وكفريا ومضايا  هي 
االتفاق على أن يتم على مرحلتين إجالء جميع 
ألف   16 نحو  وعددهم  وكفريا  الفوعة  سكان 
سكان  من  يرغب  من  خروج  مقابل  شخص، 
تحاصرها  أخرى  وبلدات  والزبداني  مضايا 

قواُت النظاِم في ريف دمشق.
ومدنيون  مسلحون  خرج   2017/5/7 وفي 
في  دمشق،  شمال  في  الواقع  برزة  حي  من 
اندالع  منذ  العاصمة،  من  إجالء  عملية  أول 
من  والمقاتلين  المدنيين  آالف  وخرج  النزاع، 
إدلب.  محافظة  نحو  وتشرين  القابون  حيي 

بدمشق  برزة  فيما خرج 568 مسلحًا من حي 
وقد  المصالحات،  إطار  في  إدلب  مدينة  باتجاه 
اإلجمالي 1022  العدد  ليبلغ  عائالتهم  رافقتهم 
دفعات  خرجت   2018/3/23 وفي  شخصًا. 
من المسلحين من حي جوبر وبلدات عين ترما 
نحو سبعة  اإلجمالي  وزملكا وعربين وعددهم 

آالف شخص.
ألف شخص  نحو  إجالء  تم   2018/3/13 في 
يسّمى  مما  مسلحًا   300 بينهم  القدم  حي  من 
باتجاه  أسرهم  أفراد  والباقي  الشام«،  »أجناد 
إدلب. وفي 2018/3/22 خرج حوالي 7500 

شخص من مدينة حرستا.
وبعد  التوتر،  بؤر  آخر  دوما  مدينة  كانت 
تّم  أسابيع>  خمسة  مدى  على  عنيفة  اشتباكات 
في  روسيٍّة  برعايٍة  للترحيل  التفاٍق  التوصُل 
2018/3/30 وُقّدر إجمالي المسلحين بحوالي 
أفراد  من  ألفًا   40 ونحو  شخٍص،   8000
دوما  ُأعلنت   2018/4/14 وفي  عائالتهم، 
وإدلب  جرابلس  وكانت  اإلرهاب.  من  خالية 
هي الوجهة االفتراضّية لإلرهابيين إال أّن كثيرًا 

منهم اتجه إلى عفرين المحتلة.
أعداٌد كبيرٌة من الذين وصلوا إلى إدلب غادروا 
إلى تركيا ومنها انتقل بعضهم نحو أوروبا بطرق 
مختلفة. وأشارت معطيات أخرى إلى أن نسبة 
كبيرة من مسلحي داريا قتلوا في معارك داخل 
من  اآلخر  والبعض  النصرة  جبهة  ضد  إدلب 
إلى مرتزقة  الذين خرجوا من حمص انضموا 
الجيش التركّي في عمليته )غصن الزيتون( في 
عفرين. كما تم ترحيل حوالي 7800 مسلح من 
جرود  من  التلّي«  مالك  »أبو  النصرة  مرتزقة 

عرسال اللبنانّية إلى إدلب.

جوالٌت من الهدنِة والتصعيِد

التصعيِد  من  موجاٍت  اإلدلبّي  الميداُن  شِهد 
والهدنة، فكّل تصعيٍد كان مقدمًة لمبادرٍة لوقِف 
القضم  سياسَة  موسكو  وواصلت  النار،  إطالِق 
التدريجّي للجغرافيا التي يسيطر عليها اإلرهاُب. 
فمع تغّير مساراِت الميداِن وموجة المصالحات 
تحرير  »جبهة  على  التركّية  الضغوُط  بدأِت 
من  وتتسلَل  الخارجّي،  مظهرها  لتغّير  الشام« 
لوائح اإلرهاِب الدولّية، وللتحضير لضمِّ إدلب 
عن  اإلعالُن  فتم  التوتر،  خفض  مناطق  إلى 
من   ،2017/1/28 في  الشام«  تحرير  »هيئة 
اندماِج ضّم )جبهة فتح الشام »النصرة«، حركة 
أنصار  جبهة  الحق،  لواء  الزنكّي،  الدين  نور 

الدين، جيش السنة، أحرار الشام(.
وفي 2017/9/15 ُاختتمِت الجولُة السادسة من 
)روسيا  الضامنة  الدول  بتوصِل  أستانه  مسار 
منطقِة  إنشاِء  على  اتفاٍق  إلى  وإيران(  وتركيا 

لمذكرة  وفقًا  إدلب،  في  الرابعة  التوتر  خفض 
واتفقِت   .2017  /5/4 في  توقيعها  تّم  تفاهٍم 
إدلب  في  مراقبين  نشر  على  الثالث  الدوُل 
لضماِن احترام وقف إطالق النار. ونصَّ البيان 
الختامّي على تحديِد مناطق خفِض التصعيِد في 
يمكُن  أشهر  ستة  لمدة  مؤقٍت  كإجراٍء  سوريا 
تمديُده. وقال رئيس الوفد، ألكسندر الفرينتيف: 
إنَّ عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في 
يبلغ 1500  قد  بإدلب  التوتر«  منطقة »خفض 

شخص، أي 500 مراقٍب من كلِّ دولة«.
مباشرًة،  أستانه  اتفاق  وبعد   2017/9/17 في 

وجودها  تعزيَز  التركي  االحتالل  دولة  بدأت 
العسكري قرب الحدود مع سوريا، ووصل رتٌل 
عة تابعة  عسكريٌّ من نحو ثمانين ناقلة جنٍد مدرٍّ
للجيش التركّي، وتمركزت في منطقة »المخيم 
القديم« قرب مدينة الريحانّية مقابل معبر باب 
الهوى بريف إدلب الشمالي. وفي 2019/9/19 
الروسّي  الطيران  شّن  يومين  مدى  وعلى 
وبلدتي  شيخون  خان  على  الغاراِت  عشراِت 
الهبيط والتمانعة وقرية النيرب وكفر نبل، وفي 
2017/9/24 شّن الطيران الروسّي والسورّي 
وحماه،  إدلب  ريف  وبلدات  مدن  على  غاراٍت 
التصعيد  خفض  منطقة  المحافظة  إقراِر  رغم 
بلدات  اتفاق أستانه. واستهدف القصف  بحسب 
إدلب  ريف  في  والبشيرّية  والمعزولة  الحمو 
شنَّ  كما  النقاط.  بعض  على  وقبلها  الغربي، 
الطيران الروسّي أكثر من مئة غارة على مدينة 

جسر الشغور وريفها وبلدات أخرى.
وفي 10/7/ 2017 أعلن أردوغان أنَّ محافظة 
تقوُم  جديدًة  عسكرّية  عملياٍت  تشهُد  إدلب 
من  بدعم  له  الموالية  المرتزقة  المجاميع  بها 
الجيش التركّي دون عبور الحدوِد إلى سوريا. 
الروسّي  الطيراُن  شّن   2017/10/31 وفي 
والسورّي غاراٍت جوّية على إدلب ومحيطها؛ 
ردًا على عمليٍة كبيرٍة قامت بها »هيئة تحرير 
القصف  طال   2017/12/20 وفي  الشام«، 

الجوّي الروسّي نقاطًا في جسر الشغور. 
 2018/1/9 في  التركّية  الخارجية  واستدعت 
سفيري روسيا وإيران لالحتجاج على التصعيد 
إدلب  في  السوري  النظام  قوات  به  تقوم  الذي 
جرى  الذي  التصعيد  خفِض  التفاق  وخرقها 
وفي  أستانه،  مباحثات  في  إليه  التوصل 
هجومًا  المرتزقة  فصائل  شّنت   2018/1/11
معاكسًا على قوات النظام في ريفي إدلب باسم 
البلدات  من  العديد  واستعادت  الطغيان«  »رّد 
سيطرت  قد  النظام  قواُت  كانت  التي  والقرى 
عليها في هجومها المستمر منذ 2017/1/25.

التوغل  »إّن  أردوغان:  قال  في 2018/1/13 
قوات  سيسحق  إدلب  في  التركّي  العسكرّي 
وفعاًل  المجاورة«،  عفرين  منطقة  في  كردية 

أطلقت قذائف على عفرين.
في 2018/1/28 شّن الطيران الروسّي غارات 

مكثفة على سراقب وتل مرديخ وأبو الظهور، 
النظام  لقوات  عسكرّية  عمليات  مع  بالتزامِن 
الظهور  أبو  مطار  على  السيطرَة  استعاد  الذي 

العسكرّي في 2018/1/10. 
بدأ  قد  التركّي  الجيش  كان  المرحلة  هذه  في 
النسبّي  الهدوء  فساد  عفرين،  على  العدوان 
بعده  ومن  التصعيد  وبدأ  إدلب،  جبهاِت 
وفي  والغوطة،  دمشق  ريف  في  المصالحات 
الروسّية  المقاتالُت  شنِّت   2018/8/28
والسورّية غاراٍت مكثٍّفة على إدلب، وكان ذلك 
لبدِء  االستعداداِت  الستكماِل  فعلّية  مؤشراٍت 
إدلب،  في  سوريٍّة   - روسيٍّة  عسكريٍّة  عمليٍة 
وفي 2018/9/9 شّنت الطيران الروسّي نحو 
إدلب،  أربعين غارة على شمال حماه وجنوب 
إلى  تركّية  عسكرّية  تعزيزات  دفعة  ووصلت 
اتفاٍق  لصيغة  للتوصل  أنقرة  ثم سعت  الحدود، 
إلرجاِء العملية، فتمَّ التوصل إلى اتفاق سوتشي 
في 2018/9/17 والذي يقضي بإنشاِء منطقٍة 
منزوعِة السالح بعمق 15-20 كم عن مناطق 
سيطرِة قوات النظام، على أن تتولى أنقرة مهمَة 
مع  بالتواصِل  واحد،  شهر  االتفاق خالل  تنفيذ 
المجاميع اإلرهابّية، التي يفض يعضها االتفاق. 
تصعيد  حاالت  إدلب  كانت  آلخر  حين  ومن 

متبادلة. 
في 2019/5/19 طلبت موسكو هدنًة في إدلب 
العنيفة،  االشتباكاِت  من  أيام  بعد  ومحيطها، 
وتضمنت وقفًا فورّيا للقصف الجوّي والمدفعّي، 

في أرياف إدلب وحماه وحلب والالذقية. 
في 2019/8/31 أعلنت موسكو وقفًا إلطالق 
ذلك  وتزامن  إدلب،  في  واحٍد  جانٍب  من  النار 
مايك  األمريكّي  الخارجية  لوزير  تصريح  مع 
بومبيو بأّن الهجمات على »المدنيين« يجب أن 
تتوقف فورًا. وفي 2019/9/11 سقطِت الهدنة 
ومنطقة  كفرتخاريم  الروسّي  الطيران  فقصف 

قريبة من دركوش. 
مقاتالت  استهدفت   2019/11/6 في 
سجنه  وكفر  النعمان  معرة  في  نقاطًا  روسّية 
وفي  مصطفى.  وشيخ  ومعرشورين  وبنين 
جويًا  قصفًا  النظام  قوات  شّنت   2019/12/4
واندلعت  وإدلب  حلب  ريفي  على  ومدفعّيا 
التي  المرتزقة  فصائل  مع  العنيفة  االشتباكات 
»وال  باسم  عمليات  غرفة  إطار  في  انتظمت 

تهنوا«

القواُت الرتكّيُة يف إدلب

في  الوجود  شرعّية  التركّية  القوات  تكتسب  ال 
تؤّدي  أن  إال  أستانه،  قرار  إلى  باالستناد  إدلب 
الجيش  ولكن؛  اإلرهاب.  محاربة  في  دورًا 
ويطيل  اإلرهابّي  الوجود  ليحمي  دخل  التركّي 
وتدعم  اإلرهاَب  تمارُس  أنقرة  إن  بل  عمره، 
توافق  أنقرة  واستغلت  وتستثمرها.  أدواته 
أستانه وبدأت إرسال قواتها إلى داخل المنطقة 

الستكشاِف مواقع نقاط المراقبة.
ريفي  في  التركّية  المراقبة  نقاط  وتنتشر 
حماة  ريف  إلى  إضافًة  وإدلب،  الغربي  حلب 
عقيل،  الشيخ  سمعان،  )قلعة  وهي  الشمالي، 
حلب  بريف  الراشدين  العيس،  عندان،  جبل 
إدلب  الطوقان بريف  تل  الغربي، والصرمان، 
لجسر  التابع  اشتبرق  وجبل  الشرقّي،  الجنوبي 
في  وصلوة  الغربّي،  إدلب  بريف  الشغور 
ريفها الشمالي، ومورك والعريمة بريف حماة 
بريف  التركمان  جبل  في  والزيتونة  الشمالّي، 
الالذقية الشرقّي(. ويذكر أّن مدينة مورك تبعد 

عن الحدود التركّية 88كم.
أولها  إدلب  بمعركة  تتحكم  العوامل  من  جملة 
إصرار موسكو لمنع عودة آالف ممن يسمون 
إلى  الروسّية  الجنسية  من  »الجهاديين« 
 25 حوالي  على  ينطبق  نفسه  واألمر  بالدهم، 
لجموِح  حدِّ  وضع  وضرورة  إيغورّي،  ألف 
الرئيسّية.  الطرق  فتح  وكذلك  أردوغان، 
والقضية الجوهرّية تتعلُق بعدِم جواِز استمراِر 
أبعد في داللته؛  الراهن، وتطرُح سؤااًل  الواقع 
لماذا تركت المسائل أن تتدحرج إلى المستوى 
من التأزم والتدهور، ليس في إدلب وحسب بل 

في المناطق التي تحتلها تركيا؟   

عرب شمو مؤّسس األدب الكردي وعميده

الحب يف زمن الفراعنة... املعابد توثّق حكايات العشاق بـ«نقش الورد«
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

مشفى القلب والعين بقامشلو يزف نبأ افتتاح 
قسم العين بأجهزته المتطورة..

روناهي/ قامشلو- خطوة متميزة من قبل هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، وهي افتتاح أول مشفى »القلب والعين« 
على مستوى شمال وشرق سوريا في العام الفائت، ومؤخراً تم افتتاح قسم العين أيضًا بأجهزته المتطورة.

المناطق  إلى  السفر  أعباء  من  التخفيف  بهدف 
الصحة  هيئة  استكملت  العالج،  لتلقي  األخرى 
في  الواقع  والعين«  القلب  »مشفى  مشروع 
المنطقة الصناعية بمدينة قامشلو، وذلك بافتتاح 
والمتطورة،  الحديثة  الطبية  بأجهزته  العين  قسم 
في  األخصائيين  األطباء  من  عدد  بإشراف 
أمراض العين وجراحتها، وبأسعار رمزية أي ال 
تتجاوز 30% من األسعار في المراكز الخاصة، 
وبشكٍل مؤقت سيتم استقبال المرضى لمدة ثالثة 
التي  اإلسعافية  الخدمة  ولكن  صباحًا،  ساعات 
تتطلب حاجة للخدمات في جراحة العين ستكون 
على مدار 24 ساعة، إضافًة إلى غرفة للعمليات

 .

طواقم طبية وكوادر مختصة

الرئيس المشترك لهيئة الصحة  وحسب ما ذكر 
لصحيفتنا  محمد  منال  دكتور  الجزيرة  إقليم  في 
في  اختصاصيين  األطباء  جميع  فأن  روناهي 
جراحة العين، إضافًة إلى خضوع الكوادر الفنية 
التي تعمل على هذه األجهزة لدورة تدريبية من 
قبل المهندسين الذين أشرفوا على هذه األجهزة 

وكيفية استخدامها.
ويذكر بأن مشفى القلب والعين ُافتتح قسم القلب 
في عام 2019-1-21، ولكن لم يتم افتتاح قسم 
أكد  حيث   ،16-2-2020 تاريخ  حتى  العين 
محمد بأنه كان من المفترض أن يتم افتتاح قسم 
العين مع افتتاح قسم القلب، لكنهم واجهوا الكثير 
من الصعوبات، وهي عدم توفر الكوادر الطبية، 
ولكن هيئة الصحة سعت إلى تجاوزها، وأيضًا 
تعرضت مناطق شمال وشرق سوريا للغزو من 
قبل المحتل التركي كان عائقًا آخر أدى إلى عدم 

استكمال المشروع.

األجهزة املتوفرة ضمن القسم

هي  العين  قسم  ضمن  المتوفرة  الخدمات  من 
يوميًا  العينية  العيادة  ضمن  المرضى  استقبال 
بأجور رمزية، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا 
وحتى الحادية عشر ظهرًا، أما الخدمة اإلسعافية 
فهي على مدار 24 ساعة، ومن األجهزة المتوفرة 
»إيكو  أي  العدسة  »قياس  المشفى؛  ضمن 
العين«،  »تشخيص  أي  بصرية  ساحة  للعين«، 
أما  قرنية«،  للشبكية، طبوغرافية   OCT جهاز 
ليزر،  أرغون  ليزر،  »ياغ  العالجية؛  األجهزة 

فاكو لجراحة العين بالليزر، زرع العدسة«.
من  المرضى  معالجة  بأن  بالذكر  والجدير 
المهجرين قسرًا من رأس العين »سري كانيه«، 
ستكون  وعفرين  سبي«،  »كري  أبيض  تل 

مجانية.
واختتم الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم 
هيئة  في  بأنهم  محمد  منال  الدكتور  الجزيرة 
توفير  عاتقهم  على  يقع  الجزيرة  بإقليم  الصحة 
المراكز الصحية لتوفير العالج للمواطنين دون 

ومنها  أخرى،  مناطق  إلى  السفر  إلى  الحاجة 
المادية  األعباء  سيوفر  الذي  العين  قسم  افتتاح 
مناطق  إلى  للسفر  يضطرون  الذين  للمرضى 
أخرى لتلقي العالج، ودعا جميع األهالي بالتوجه 
إلى المراكز الصحية التي افتتحتها هيئة الصحة 

إن لزم األمر كونها في خدمتهم.

دعوات الفتتاح قسم لألطفال 

وخالل زيارتنا لمشفى القلب والعين استوقفنا أحد 
المرضى ضمن المشفى، والذي يدعى »سيراج 
سليمان« من مدينة قامشلو، حيث أشار بأنه قصد 
المشفى لتلقي العالج لعينه، كون تلقي العالج في 
مهترئة  وأجهزتها  كثيرًا  مكلفة  الخاصة  مراكز 

حسب قوله.
الفتتاح  األطباء  جميع  سليمان  سيراج  وشكر 
مثل هذا المشفى وبأجهزته الحديثة واألولى من 
المواطنين وبأسعار رمزية،  نوعها والتي تخدم 
وتمنى افتتاح مراكز أخرى ضمنه كقسم خاص 

لألطفال.  

دولة  ُتَعّد  اّلذي  الُمخيم  قامشلو-  رروناهي/ 
َمجهولة  نهايته  الُمصَغرة  داعش  مرتزقة 
من  المتطرفين  عواِئل  يضُم  كونه  اآلن،  حتى 
نساء  غالبيتهن  العالم  حول  الّدول  عشرات 

يتميزنَّ بوحشّية المتطرفين.
أي  في  تنفجر  أن  تكاد  التي  الموقوتة  القنبلة 
يقع  الذي  الهول  أسوار مخيم  لحظة هي خلف 
ويعتبر  الحسكة  مدينة  كم شرق   45 بعد  على 
واألكثر  سوريا  وشرقي  شمال  في  مخيم  أكبر 
خطورة، كونه يحتضن عوائل مرتزقة داعش 
الذين تم إجالئهم من المناطق التي كانت تسيطر 
آذار  في  وذلك  مؤخرًا،  داعش  مرتزقة  عليها 

من العام الفائت.
العراقيين  الالجئين  الهول  مخيم  يحتضن 
ممارسات  نتيجة  مناطقهم  من  النازحين 
استقباله  إلى  إضافًة  الموصل،  في  المرتزقة  
للنازحين السوريين من مناطق سورية أخرى، 
وفي اآلونة األخيرة ومع توصل قوات سوريا 
الديمقراطية في دير الزور بتحرير المدنيين تم 
نقلهم إلى المخيم، وكذلك تم نقل عوائل مرتزقة 
هناك  السبب  لهذا  المخيم،  إلى  معهم  داعش 
أعداد ضخمة من الالجئين المقيمين في المخيم.

توزيع الالجئني ضمن املخيم 
بشكٍل منظم

أأن األعداد النهائية لالجئين ضمن المخيم الهول 
موزعين  شخص،  ألف   )73( يقارب  ما  هي 
ضمن المخيم في القطاعات على الشكل التالي: 
»األول  القطاعات  في  العراقيين  الالجئين 
والثاني والثالث والسابع«، أما القطاعات التي 
تضم الالجئين السورين هم؛ »الرابع والخامس 
لنساء  خاص  وقطاع  والثامن«،  والسادس 

داعش أجنبيات من 48 جنسية مختلفة.
الديمقراطية إلعادة  الذاتية  اإلدارة  وبقرار من 

العوائل السورّية ممن لم تكن لهم صلة بمرتزقة 
مخيم  إدارة  سّيرت  لذا  مناطقهم،  إلى  داعش 
مناطق  بين  موزعة  رحلة  عشر  ست  الهول 
والحسكة  ومنبج  والطبقة  والرقة  الزور  دير 
حتى إعدادنا التقرير التالي، بكفالة من عشائر 
المنطقة، إضافًة إلى إعادة عوائل المرتزقة من 
جنسيات أجنبية )كوسوفو، البانيا، كازخستان، 
عن  اليتامى  األطفال  من  والعديد  أوزبكستان( 
طريق مكتب العالقات الّخارجّية التِّابع لإلدارة 

الّذاتّية لشمال وشرق سوريا لبلدانهم.
بحسب  المخيم  في  القاطنين  عدد  اآلن  أما 

اإلحصائيات هي كالتالي:
الفئة         األشخاص    العوائل

7260  26844 السوريين  
8408  30957 العراقيين 

2944  10085 المهاجرات  
الهول  اإلدارية في مخيم  به  أفادتنا  ما  وحسب 
همرين الحسن بأنه يوجد )14( مدرسة وأربع 
األطفال،  بتعليم  تقوم  المخيم  داخل  روضات 
هنالك  حيث  كافية،  غير  المدارس  هذه  ولكن 
سبعة آالف طفل بحاجة إلى تعليم حسب قولها. 
كما أن هناك )34( منظمة وجمعية تعمل داخل 
المخيم، ومنها المنظمات التي تعمل في مجال 
إنقاذ   ،  irc المودة،  »السالم،  مثل؛  التوعية 
الطفل، مارافرام، ولكن أغلبها ال تقدم ما يكفي 

لحاجة المخيم وهي موجودة باالسم فقط.

يسعني إلعادة الفكر املتطرف..
جغرافيًا،  داعش  مرتزقة  هزيمة  من  بالرغم 
لم  الهول  مخيم  في  الداعشيات  النساء  لكن 
التركي  الغزو  مع  وتزامنًا  فكرهن،  يغيرن 

التاسع  ُمنذ  على مناطق شمال وشرقي سوريا 
بعد  سيما  وال   ,2019 عام  األول  تشرين  من 
تنظيم  من  داعش  مرتزقة  نساء  محاوالت 
أنفسهن ومحاسبة كافة قاطني المخيم الرافضين 
المتعمد  القتل  حاالت  تزايدت  الداعشي.  للفكر 
األمر  وهذا  بالمخيم،  المتطرفات  تنفذها  التي 
النازحين  من  اآلالف  حياة  على  تهديدًا  يشكل 
السوريين والعراقيين الذين يقطنون في المخيم، 
وليس على المخيم بل على العالم أجمع كونهن 

متمسكات بفكرهن ويسعين لنشره.

تشكيل »حسبة« داخل املخيم

في  اإلدارية  روناهي  لصحيفتنا  صرحت  وقد 
مخيم الهول »همرين الحسن« بهذا الخصوص 
مع  التعامل  من  كبير  بشكل  »نعاني  قائلًة: 
كثيرًا  متشددات  كونهن  الداعشيات  النساء 
للفكر المتطرف، فالمنظمات العاملة في مجال 
بل  وجه،  أكمل  على  بدورها  تقوم  ال  التوعية 
ويحاولن  المنظمات  على  يؤثرَن  منهن  الكثير 
كسب التعاطف، كما أن النساء النازحات داخل 
المتطرفات،  قبل  من  محاربتهن  يتم  المخيم 
لجان  في  يعملن  منهن  الكثير  أن  إلى  إضافًة 

الحسبة بشكل سري«.
ارتكبن  الداعشيات  النساء  بأن  همرين  وأكدت 
منها  وللحد  المخيم،  داخل  الجرائم  من  العديد 
قامت الجهات األمنية باتخاذ العديد من التدابير 
األمنية  الجهات  بزيادة عناصر  وذلك  األمنية، 
لزيادة  طلب  ورفع  لياًل،  الدوريات  وتكثيف 
داخل  النساء  وضع  يتم  حيث  الليلية،  المراقبة 

السجن ممن ارتكبن جرائم داخل المخيم. 

حديث رسمي حول املخيم

قوى  فإنَّ  الّذاتّية  اإلدارة  ضمن  العمل  بطبيعة 
على  يقع  اآلسايش«  »قوات  الدَّاخلي  األمن 
الُمِخّيم  داخل  واالستقرار  األمن  حفظ  عاتقها 
والُمدن بشكٍل عام، مما دفع قوى األمن الّداخلّي 
لتشديد الِحراسة األمنيَّة للُمخّيم ومحيطه بشكٍل 
خارجه  داعش  مرتزقة  نساء  فرار  خشَيَة  عام 
بعض  في  وفوضى  تخريب  عمليات  وتنفيذ 
الُمدن، هذا ما قاله المتحدث الرسمي باسم قوى 
األمن الداخلي »علي الحسن« في بداية حديثه.

حالة  من  أكثر  شهد  الُمخيَّم  بأن  الحسن  وأكد 
على  تقف  اّلتي  األمنّية  قواتهم  طالت  اعتداء 
أو  بسكاكين  عن  الطِّ خالل  من  الُمخّيم  حماية 
آالت حاّدة ُأخرى، وكذلك عثرت قواتهم على 
جثة الجئ عراقي داخل الُمخّيم ُقتل طعنًا بسكين 
دة،  في الثامن من شهر ُشباط الحالّي بتهمة الرِّ
والسيما حاالت حرق الخيم، إضافًة إلى ترديد 
باالنتقام  د  وتوعُّ للمتطرفين  موالّية  شعارات 
بسبب المؤامرة الُمحاكة ضّد المرتزقة على حدِّ 
. والزال مخّيم الهول حتى تاريخ اليوم  زعمهنَّ
على  جسيمًا  خطرًا  يشكل  موقوتة  بقنبلٍة  أشبُه 
العالم  وعلى  سوريا  وشرق  شمال  أبناء  كاّفة 
بشكل عام حسب قوله. وختم المتحدث الرسمي 
بأنهم  الحسن،  علي  الداخلي  األمن  قوى  باسم 
سيتخذون كافة اإلجراءات الالزمة وعلى أكمل 
وجه للحد من حدوث هذه الحاالت، وقد وصف 
لمرتزقة  السوداء  العلبة  بأنه  المخيم  الحسن 

داعش والمتطرفين

تقرير/ صالح العيسى

تقرير/ إيفا ابراهيم

تقرير/ إيفا روناهي
تقرير/ حسام اسماعيل

التَّفاوت في أسعاِر الّسلع... َمسؤوليَّة َمْن؟

تركيا ترسق مياه عفرين السوريّة وتجرّها إلقامة مشاريع ري أرايض مدينة الريحانّية

معضلة الطّرق الزراعية ما زالت شبحاً يُطارِد أهايل ريف الرقة

آخر ما قيل عن مخيم الهول؟؟!!

روناهي/ عين عيسى ـ أسعارٌ تتفاوت بين محٍل وآخر، وتجارٌ وُمتَصيِدلون يزيدون أسعارهم على حساب الفقراء ليزدادوا ثراًء، وباتوا يتحكمون بأسعارها 
بال رقيب أو حسيب، وهل الجهات المعنية غائبة عن الرقابة على هؤالء...؟، أو أن إجراءاتها  ال تردعهم...؟

تركيا تسرق مياه عفرين، كما سرقت زيتونها، 
وكما  سكانها،  وأشجار  وأراضي  وآثارها، 
تلك  وهّجرتهم.  ومدينتهم،  منازلهم،  سرقت 
االحتالل  إعالم  وسائل  تذكرها  ال  عناوين 
التركي، والتي احتفلت قبل أّيام بجرِّ مياه مدينة 
التركية،  الريحانية  مدينة  إلى  السورية  عفرين 
محاصيل  وري  الزراعية،  أراضيهم  لسقاية 
في  المياه  شح  مع  بالتزامن  األتراك،  الفالحين 

مدينة عفرين، وندرتها.
في الوقت الذي يعاني أهالي مدينة عفرين من 
نقص في المياه، أعلنت تركيا عن افتتاح »سد 
الريحانّية« الذي يتغّذى من قناة تم شّقها مؤخرًا 
من مدينة عفرين السورية إلى مدينة الريحانّية 
التركية؛ وذلك ضمن خطة تهدف إلرواء 600 
ألف دونم من أراضي الريحانية التي تعاني من 

شحِّ المياه.
حقيقة«  أصبح  سنة   50 »حلم  عنوان  وتحت 
نشرت وسائل إعالم تركية تابعة لحزب العدالة 

والتنمية اإلسالمي تقريرًا عن افتتاح السد، وجر 
مياه عفرين إلرواء أراضي الريحانية، متجاهلة 
العواقب القانونية والمآسي اإلنسانية التي تخلفها 
سكان  يعيش  حيث  السورية،  للمياه  سرقتهم 

عفرين في ندرة مياه الشرب.
تم  قناة  من  يتغذى  الذي  الريحانية  سد  وافتتح 
لري  الريحانية،  إلى  عفرين  من  مؤخرًا  شّقها 
فيما  الريحانية  أراضي  من  دونم  ألف   600
سكان مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة االحتالل 
المياه،  شح  من  يعانون  ومرتزقتها؛  التركي 
إال ثالث مرات  المياه  حيث ال يحصلون على 
بين  تتراوح  مالية  أقساط  دفع  لقاء  شهريًا، 
2000 - 3000 ليرة سورية، عدا عن تكاليف 
شراء المياه عبر الصهاريج التابعة غالبها لقادة 

الميليشيات الُمسلحة.
والتنمية  العدالة  حزب  من  قيادات  وتوافدت 
السد،  بافتتاح  لالحتفال  الريحانية،  مدينة  إلى 
معتبرين أّن حلم 50 عامًا تحقق اآلن. واعترف 

نائب حزب العدالة والتنمية في الوالية، حسين 
مدينة  من  جرها  تم  السد  مياه  بأن  شانفردي، 
عفرين قائاًل: »هذا اليوم هو يوم سعيد. لقد حققنا 
حلمنا الذي دام 50 عامًا. تم تنفيذ مشروع سد 
عفرين  من  المياه  نجر  نحن  وريحانية.  هاتاي 

إلى سد الريحانية«.
تم  التي  عفرين  مياه  أن  إلى  المصادر  وتشير 
السد،  خلف  واحتجازها  سوريا،  من  جرها 
في  األراضي  من  دونم  ألف   600 ستروي 
تأمين  أيضًا  سيتم  إنه  شانفردي  وقال  المنطقة، 
الفيضانات،  من  األراضي  من  ألف   200
ما تسّبب  والتنمية  العدالة  نائب حزب  وَتجاهل 
به جر المياه من غرق لعدد من القرى، ومنها 
حي محمد بي واإلضرار بالبيئة، والنقص الحاد 
الذي تعيشه مدينة عفرين، التي تم ربطها بتركيا 

عبر والية إسكندرون.
التابعة  الهيدروليكية  األشغال  هيئة  فرع  مدير 
اكينجي  محمد  هاتاي   DSI التركية  للحكومة 

اعترف هو اآلخر بأّن مصدر مياه سد الريحانية 
موارد  لديه  »السد  وقال:  عفرين  نهري  هو 
المياه الخاصة به. ونحن نعطي المياه من نهر 
عفرين« وكشف أن السد »سيحجز 1534 طن 

من المياه من عفرين، وأيضًا سيوفر 20 مليون 
متر ُمكعَّب من المياه وأنظمة األتمتة«.

َمركز توثيق االنتهاكات في شمال سوريا

الطرق  تعد   - الرقة  روناهي/ 
لدى  هامة  خطوة  الزراعية 
يقطنون  الذين  الريف  أهالي 
الزراعية  المناطق  بمعظمهم 
ألنّهم يسلكونها صوب منازلهم 
غير  أصبحت  لكنها؛  وحقولِهم. 
سالكة بسبب األمطار التي استقّرت 
ل  في حفر تلك الطرقات؛ مما شكَّ
ل األهالي، وهذا  صعوبة في تنقُّ
ما حث مئات العائالت على الّسكن 
األهالي  نصبها  التي  الِخيَم  في 

ُقبالِة الطرق الرئيسية.

يُخيَّل للناظرين أنّهم نازحون 
عند النظر لِخيمُهم

أنَّ  ذهنك  إلى  سيتبادر  الِخَيم  بتلك  مررت  إذا 
ساكنيه قد نزحوا من مناطق ُأخرى. لكن؛ ما أن 
بأيديهم  تسألهم عن مكان نزوحهم يشيرون لك 
»تلك منازلنا لسنا نازحين« كما تجد أّنها ال تبعد 

ر، ويزداد  عنهم سوى مئات األمتار المشهد يتكرَّ
رق الزراعية منذ  كل عام بسبب عدم تأهيل الطُّ
أكثر من عشر سنوات مما جعل أغلبها يخرج 

عن الخدمة.

وفي هذا الّصدد؛ كان لصحيفتنا لقاًء مع المواطن 
خالل  الزراعة  لجنة  انتقد  الذي  العبيد  علي 
تأهيل الطرق  حديثه، وطالبهم بضرورة إعادة 
التي  »الطرق  وأضاف:  الريف،  في  الزراعية 
تؤدي إلى منازلنا جميعها غير صالحة للعبور 
على  خيم  في  للسكن  فنلجئ  الشتاء  فصل  في 
العبور رجاًل،  العامة؛ ألننا ال نستطيع  الطرق 

وركبًا أثناء الشتاء«.
بأنهم منذ أربع سنوات على  العبيد  كما أوضح 
وصيفًا  الخيم،  في  شتاًء  يمكثون  الحال  هذه 

يعودون إلى منازلهم.
للحلول الممكنة، وطمأنة األهالي؛ قال اإلداري 
في مكتب الري بلجنة الزراعة التابعة لمجلس 
»الطرق  مصطفى:  فاضل  المدني  الرقة 
الزراعية في ريف الرقة بشكل عام سيئة، وهذه 
المشكلة قديمة، ونحن على دراية بها. لكن؛ ال 
يتوفَّر لدينا اإلمكانيات للعمل على هذا المشروع 

في الوقت الحالي«.
ومن  العمل،  في  أولوّيات  لديهم  بأنَّ  ذكر  كما 
قنوات  في  الكبيرة  الكسور  إصالح  أولوياتهم 
مصارف  تعزيل  إلى  باإلضافة  العامة؛  الري 

المياه.

وعن مشروع الطرق الزراعية بّين المصطفى 
بأّنه ليس بالمشروع السهل، وال تتوفر اآلليات 
الكافية للعمل عليه في الوقت الراهن، وأردف 
كثيرة  آلليات  بحاجة  المشروع  »هذا  قائاًل: 
من  وغيرها  والمداحل،  القالبات،  كالجرافات، 

اآلليات الثقيلة وال يتوفر لدينا الكثير منها«.
الزراعة  بلجنة  الري  مكتب  في  اإلداري  وأكد 
التابعة لمجلس الرقة المدني فاضل مصطفى في 
ختام حديثه: »بعد االنتهاء من العمل في إصالح 
المياه؛  ومصارف  مات،  والمنظِّ الري،  قنوات 
لكننا؛  الزراعية.  الطرق  تأهيل  على  سنعمل 
بحاجة لمساعدة البلديات، ومكتب الخدمات في 

مجلس الرقة المدني«.

السورية  لليرة  المسبوق  غير  االنهيار  بعد 
العمالت  حساب  على  الماضية  األشهر  في 
التجارية  المحالت  أصحاب  بدأ  الّصعبة، 
جملة  وُتّجار  وغذائيات  ألبسة  من  بأنواعها 
التي  سلعهم  أسعار  برفع  وصيدليات  ومفّرق، 
يبيعونها للمواطنين الذين باتوا ال حول لهم وال 
السلع،  ألسعاِر  الباهظ  االرتفاع  ظل  في  قوة  
ُيعوُل  ثابت  دخٍل  مصدُر  لَديِهم  ليس  وأغلبهم 
لُتّجار  فأصبحوا ضحيَّة  حاجياته،  لشراِء  عليه 
األسعار،  يرفعون  الذين  الجشعين  األسواق 
وال يخفضونها بحكم ارتفاع صرف الليرة، أو 

انخفاضه.
ويحسب التجار سلعهم التي يبيعونها بناًء على 
الدوالر  مقابل  السورية  الليرة  صرف  سعر 
المصدر  أو  الجملة  ُتّجار  بدأ  الذي  األمريكي، 
بالدُّوالر  قبله  من  الّسلع  شراء  يعتمدون  الذي 
تاجر  يقوم  األساس  هذا  وعلى  األمريكي، 
بعد  شراءها  تم  التي  البضاعة  ببيع  المفّرق 
حساب الربح، وأجور النقل وغير ذلك، ويعتمد 
أغلب التُّجار على تخزين البضائع، وبيعها حال 
ُمضاعفة،  بأضعاٍف  لبيعها  األسعار،  ارتفاع 
واستغاللهم  التجار،  جشع  من  زاَد  األمر  هذا 

للُمواطنين الُبسطاء.

)المصدر(،  الجملة  تاجر  بيَن  العالقة  وبحكِم 
)البيع  عالقات  تربطهم  الذين  ق  المفرَّ وتاجر 
يتم  البيع  فواتير  فإن  الُمتبادلة،  والشراء( 
تكون  وأغلبها  هواهم،  على  بها  التالعب 
بعد  فيما  تبرز  حقيقيَّة(،  )غير  وهميَّة  فواتير 
أسعاِر  لتزويِر  الُمختّصة،  التموينيَّة  للضابطة 
يكون هنالك  الّطريقة  السلع، والبضائع، وبهذِه 
تفاوٌت في أسعاِر السلع بين تاجٍر وآخر، وألنَّ 
على  البائِع  بمحاسبِة  تقوُم  المذكورة  الضابطة 
المصدر  ُتّجار  قبِل  من  لديه  الُمعتمدة  الفواتير 

)الجملة( .

شكاوى  أغلب  َتذهب  األساس  هذا  وعلى 
جهود  أنَّ  حيث  الريح،  مهِب  في  الُمواطنين 
عديمَة  ُتصبح  الُمختّصة  التموينّية  الضابطة 
الفائدة نتيجة هذا الغش والتزوير في الفواتير، 
وُيتَرك الُتجاُر الجشعين دون رقابة، ويحتكرون 
عمليَّة  اتباِع  في  وَيمضون  هواهم،  على  السلع 

هم.  تزوريهم وِغشِّ
واألبشع من هذا وذاك هو االرتفاع غير الَمعقول 
»الُمتصيدلين«  وكثرة  األدويَّة،  أسعاِر  في 
ُمزاولة  ُتخولهم  التي  الوثائق  َيمتلكون  الذين ال 
تستحق  التي  )الّصيدلة(  ُمهنة  وحّولوا  المهنة، 

ربحيَّة«   »متاجر  إلى  والتقدير  االحترام  كل 
كسب  واألخير  األول  وهّمهم  قبلهم،  من  ُتدار 
أنَّ  العلم  مع  ُمضاعفة  أضعاًف  وزيادته  المال 
أسعار األدوية ال )ُتَبازر( وال ُتساوم، وعلى هذا 
األساس تم استغالل المهنة من قبل أولئك لُتباع 

بأسعاٍر خياليَّة.
تشهده  الذي  الُمزري  الوضع  هذا  ظل  وفي 
مّصاصي  وكثرة  األسعار،  ارتفاع  مع  أسواقنا 
ومتصيدلين،  أزمات  ُتجار  من  الفقراء  دماء 
والذين بدأوا يأخذون راحتهم، وَيتفنون في رفِع 
ثرائهم،  فوق  ثراًء  ليزدادوا  بضائعهم  أسعاِر 

ولَيزداد الناُس شقاًء فوق شقائهم.
متى  إلى  المعنّية؛  للجهات  اآلن  السؤال 
للحد من  المواطن  التراخي والتهاون في قوت 
أالعيب  كشف  عليكم  يجب  الظاهرة؟،  هذه 
على  ومحاسبتهم  الجشعين،  التجار  هؤالء 
كان  والتي  وتالعب،  غش  من  به  يقومون  ما 
الُمواطن  كاهل  إثقال  في  األكبر  النصيب  لها 
الُمتَعب أصاًل من هذا الوضع، وُسؤالي اآلخر 
لهؤالِء الجشعين. أما َيكفيكم اقتيات على حساب 
جشعًا  كفاكم  بعد؟،  ُجيوبكم  َتملئوا  ألم  الُفقراء، 

وكفاكم سرقًة ِلُلقمِة الفقراء.

علي العبيد

علي الحسن همرين الحسن

سيراج سليمان منال محمد

 الفوضى هي أكثر
 مخلفات الحرب

أزمًة

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

تشهد البالد التي تعيش حاالت الحرب 
كبيرة  موجة  السياسية  واألزمات 
تجتاح  التي  العارمة   الفوضى  من 
والتي  الجهات،  جميع  ومن  المجتمع 
الحكم  سير  آلية  بسير  التحكم  يصعب 
فيها بشكل عام.  االجتماعية  والمراقبة 
الحرب تخلف ورائها حالة  خاصًة أن 
فوضى يصعب التحكم بزمامها، وهذا 
األزمات  تلك  إمكانية حل  من  يعقد  ما 
التي تشل المجتمع بشكل عام. إذ تفشت 
حاالت السرقة والنهب وظهور فصائل 
ذات خلفيات سياسية مختلفة ومتعددة، 
بقضايا  صلة  أي  تصلها  ال  وأبرزها 
السياسية  بحقوقه  المجتمع  ومطالب 
حٍد   على  المعيشية  أو  الديمقراطية  أو 
من  حالة  عدة  بلدان  وتشهد  سواء. 
لبنان والعراق وسوريا  الفوضى مثل؛ 
من  الحالة  هذه  أخرى  وبلدان  وليبيا 
عن  الناجمة  االجتماعية  الفوضى 

الفوضى السياسية. 
المحور األساسي في موضوع الفوضى 
يكاد  الذي  وتشتته  المجتمع  هو ضياع 
يكون مستحيل ضبطه وتنظيمه؛ وهذا 
بكامل  الواقع  أرض  على  نشاهده  ما 

حذافيره. 
من الضروري التركيز على موضوع 
األزمات  في  المصطنعة  الفوضى 
السياسية والحروب  وخاصًة في ظل 
تعميق  إلى  تسعى  التي  القومية  الدولة 
الصراع وخاصًة على الصعيد الداخلي 
تعميق  هو  هنا  يفتعل  فما  ما.  لمجتمع 
حدة النزاع واالقتتال الداخلي. أي متى 
بين  والنزاع  الفوضى  تفشي  يتم  ما 
بالمجتمع  التحكم  يتم  المجتمع،  قاعدة 
تجاه  فيه صوابه  يفقد  درجة  إلى  أكثر 
وهكذا  محال.  ال  ومعاناته  قضاياه 
فاتكًا  الفوضى  بتلك  المجتمع  ينشغل 
تلك  يتدارك  أن  دون  البعض  ببعضها 
بالنتيجة  تكون  التي  الخبيثة  السياسة 
عمق  في  وضياعه  المجتمع  تفتيت 
جميع  ونقصد  تلك.  المفتعلة  أزمته 
من  مكانها  تحتل  التي  المجموعات 
اإلثنية  والجنسيات  المسحوقة  الطبقات 
القمع  من  المعانية  والدينية  والثقافية 
أحوال  وبتغير  »الشعب«،  )بمصطلح 
المتغيرات الداخلية، تتكاثر أو تتناقص 
المجموعة الداخلة ضمن إطار مصطلح 
القمع  فحوى  يتطلب  وقد  الشعب. 
أيضًا.  التغيَير  المطَّبقين  واالستغالل 
القومي،  الطبقي،  القمع  يظهر  ربما 
الفكري،  الديني،  العرقي،  اإلثني، 
مختلفة؛  أشكااًل  متقمًصا  والجنسوي 
المضايقات،  وحتى  المجازر  من  بدءًا 
جانب  أيضًا  االستغاللية  لألشكال 
فأن  بالضبط  النقطة  هذه  وفي  مشابه. 
االجتماعية  الفوضى  بث  على  العمل 
فأن  وبالتالي  األمني  الفالتان  وحتى 
الذي  االجتماعي  واالنضباط  النظام 
ظل  في  بالتدريج  المجتمع  يفقده 
الفوضى المصطنعة وسط غياب نظام 
مستحيل  شبه  يكاد  اجتماعي  إداري 
في  الصحيحة  وأرضيته  خلفيته  ضبط 

ظل الفوضى هذه. 
هو  الفوضى  حالة  تقييم  في  المهم 
المصير الذي يبقى ينتظر أجيال عدة، 
يحتاجه  الذي  التغيير  يتحقق  رسيمًا 
أغلب  فمن  التحتية.  بنيته  في  المجتمع 
في  إليها  اإلشارة  يمكننا  التي  األمثلة 
القضايا  تفاقم  هو  )الفوضى(  مسمى 
كما  بالمجتمع  تسير  التي  االجتماعية 
»التعليم  التعليم  ميدان  في  الحال  هو 
مستحقة«،  الغير  والشهادات  الحر 
السوق  فيها سعر  بما  السوق والتجارة 
يحكم  والذي  واالحتكار(  الغالء  )بين 
عدة  وحاالت  المجتمع  تنفس  بقبضة 
هذا. ألن  في موضوعنا  يمكن سردها 
بقاء سيطرة الفوضى في المجتمع  لن 
في  واالرتقاء  االستقرار  معه  يجلب 
هذه  يكمن مصير حل  أين  إذًا   . التقدم 
راهننا  في  العالقة  والفوضى  األزمات 
السياسي  الضعف  عالقة  وما  هذا، 

لمجتمع ما بالفوضى التي يشهدها.    


