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حظر كلي في إقليم الفرات وتحذيرات من 
وقوع كارثة كبيرة

صالح مسلم: » الوحدة اليت نسعى 
إليها هي من أجل تعزيز المكتسبات 

وليس القضاء عليها«

األهايل يرفضون إلغاء المناهج التعليمية 
الكردية يف مناطق شمال وشرق سوريا

للتذكري بمسؤولية المجتمع الدويل.. 
فعالية بمخيم مهجري كري سيب 

بمناسبة اليوم العالمي للطفل
شدد عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي صالح مسلم على أن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية لن 
تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية، الفتاً إلى أن ذلك ال يعني القبول بمطالب تؤدي إلى تدمير اإلدارة الذاتية«4

حركة  تنشيط  من  باريس  حذرت 
مبينة  األوروبية  الدول  في  »اإلرهاب« 
مشددة  السوري  الشمال  من  قادم  بأنه 
سوريا  قوات  بدعم  االستمرار  على 
خالياها  على  للقضاء  الديمقراطية 

النائمة.«2

بل  طويالً،  طريقَاً  كاَن  طريقَنا.  بدأنا 
َطويالً للغاية. ندخل وطننا خلسةً! كي ال 
نُعتقَل أو نُقتَل؛ ندخل خلسة إلى وطننا، 
إذن؟!  هي  فما  مستعمرة،  تكن  لم  إن 
من  بها  نمِش  لم  وكأنّنا  الطريق  ندخل 

قبل. وكان طريقاً طويالً للغاية«8

الكردية ضمن مدارس شمال  المناهج  بإلغاء  الكردي  الوطني  المجلس  لمطالب  القاطع  عبَّر مواطنون كرد عن رفضهم 
الطالب,  على  الكردية  للغة  اإليجابي  التأثير  ومدى  المنطقة,  في  الكردية  باللغة  التدريس  أهمية  وبيَّنوا  سوريا,  وشرق 

وموافقتهم بمضمون المناهج الدراسية للغة الكردية«6

منظمة  مع  بالتعاون  أبيض  تل  سبي/  كري  مهجري  بمخيم  ستار  مؤتمر  نظم 
)اليونيسف( فعالية ترفيهية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20 من 
شهر تشرين الثاني من كل عام؛ للتذكير بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه األطفال 

الذين شردتهم آلة الحرب ويقطنون المخيمات«3

روسيا وتركيا.. هل انتهت المقايضة 
بين »خفض التصعيد« وقره باغ؟

فرنسا تحذر: القارة العجوز 
يهددها خطر اإلرهاب 

القادم من شمال سوريا، 
يجب دعم قسد لمحاربتهم

َحفتانين...أرض 
األلوان السبعة

بين  اتفاق  العلن  إلى  خرج  التصعيد«،  »خفض  من  نقاطها  بسحب  تركيا  تستمر  بينما 
أذربيجان وأرمينيا ُوِصف بأنه استسالم من قبل األخيرة برعاية روسية، وتزامن ذلك مع 
هجمات تركية على منطقة عين عيسى، وهذه األحداث المترافقة تطرح أسئلة حول ما إذا 

كان ذلك حصل نتيجة صفقة بين أنقرة وموسكو وما حدود هذه الصفقة«5

مركز األخبار ـ يشهد إقليم الفرات اليوم فرض حظر كلي؛ بسبب ارتفاع أعداد المصابي�ن بفيروس كورونا 
وشدد الطبيب الجراح بختي�ار مدرس الحسين األهالي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد باإلجراءات 

الوقائي�ة وعدم االستهانة بالفيروس وإدراك مدى خطورته..«2

Unrast- روناهي / قامشلو- عن مطبعة
األلماني  الكاتب  تأليف  ومن   ،Vergale
الحداثة  »فهم  كتاب  صدر  شابر  بيتر 
لفلسفة عبد هللا أوجالن  الرأسمالية: مقدمة 
السياسية« هو أحد الكتب الهامة التي تصدر 
في ألمانيا في اآلونة األخيرة. الكتاب يُبرز 
جوانب هامة من فكر القائد عبد هللا أوجالن 
ونهجه في الفكر والتأليف ومعالجة الواقع، 
من  يمكن  التي  الهامة  الكتب  من  ويعد 
والمفكر  القائد  فكر  على  التعّرف  خاللها 
يرغبون  الذين  ألولئك  و«يمكن  أوجالن، 
قراءة  أوجالن،  القائد  فكر  وفهم  تعلم  في 
ويشير  الكاتب،  يصفه  كما  الكتاب«.  هذا 
إلى أن الشعب األلماني أصبح أكثر اهتماماً 
ومقاومة  ملحمة  خالل  الكردية  بالحركة 
التي  كوباني وبعدها، ويقول عن األسباب 
دفعته إلصدار هذا الكتاب: »عندما أجريت 

مكتوب  كتاب  يوجد  ال  أنه  أبحاثاً، وجدت 
للقّراء الجدد  باللغتين األلمانية واإلنكليزية 
عن فكر عبد هللا أوجالن، وقد فوجئت جداً 
بهذا الموقف. ويعد القائد أوجالن أحد أكثر 
اليساري  الفكر  عالم  في  تأثيراً  األشخاص 
البعض على ذلك أم ال،  اليوم سواء وافق 
المفكرين  من  للعديد  ووفقاً  كثيراً.  يهم  فال 
إلى  تستند  للعالم  نظرته  فإن  والفالسفة، 
الكاتب  األوجه«.  ومتعددة  واسعة  نظرية 
لإلعالم  تصريحات  خالل  من  يبيّن  شابر 
أفكار  ومضمون  خالصة  أن  الكتاب  عن 
والشرح  الفهم  وسهلة  واضحة  أوجالن 
التعبير،  واضحة  والتأثير  المعنى  عميقة 
إلى جانب إنها لغة أكاديمية  تخدم الغرض 

والفكرة التي يتناولها.
وكيف  الرأسمالية  الحداثة  يتناول  شابر 

ينظر إليها المفكر أوجالن وماهي تأثيراتها 
على الكرد والمنطقة اآلن، ومنها المؤامرة 
فكره  ألن  العتقاله،  أفضت  التي  الدولية 
وأيديولوجيته كان تنافي األفكار الرأسمالية 

ولهذا سعت إلسكاته والتآمر عليه.
المنظمات  في  يعمل  شابر  بيتر  إن  يذكر 
اليسارية األلمانية منذ أكثر من 15 عاماً. 
وهو أحد النشطاء األلمان المؤيدين للقضية 
الكردية، زار كردستان عدة مرات وكتب 
المختلفة.  اإلعالم  وسائل  عبر  مالحظاته 
حيث   2017 عام  في  آفا  روج  إلى  انتقل 
األممية،  المجموعات  بين  مكاناً  احتل 
إلى كتب  باإلضافة  المقاالت  وله عدد من 
وكتاب  السدود،  خلف  »كتاب  منها  عدة 
حضارة  حماية  وكتاب  المشيدة،  اليوتوبيا 

الديمقراطية« .

لعبة »ظامت«  تُعتبر  قامشلو-  روناهي/ 
وانتشاراً  الشعبية رواجاً  األلعاب  أكثر  من 
بين المجتمعات الشعبية في موريتانيا وفي 
ألباب  تأسر  والتي  العاصمة،  نواكشوط 
لساعات  تمتد  التي  منافساتها  في  الكثيرين 
طوال. ظامت أو »أصرند« ويطلق عليها 
والنخبة رغم بساطتها. وهي  لعبة األمراء 
كما يتحدث عنها الموريتانيين تمتد بتاريخها 
القديم وكانت تمارس من قبل األمراء  إلى 
والوجهاء ونخبة األذكياء، لما كانت تتطلبه 
من  مجالسها  وتعتبر  والفطنة،  الحنكة  من 
المجالس والتجمعات بعد اجتماعات  أوسع 
كلعبة شعبية  لعبة معروفة  المساجد، وهي 

في التراث الموريتاني.
يُرسم مخطط  كفريقين،  فتُلعب  اللعبة  أما 
لها على الرمل بخطوط متعامدة متقاطعة، 
تمثل  التي  العيدان  وبجيشين متجابهين من 
يمثل  الذي  والبعر  والمزارعين،  الفالحين 
األلعاب  أشكال  من  شكل  وهي  الرعاة، 
اإلفريقية المتطورة وتختلف عن الشطرنج، 
األلعاب  أذكى  بأنها من  المحليون  ويصفها 
الذكاء  ناحية  من  البشر،  يمارسها  التي 

والتعقيد وصعوبة برمجة الخطط الهجومية 
وزارة  تنظم  وألهميتها  فيها.  والدفاعية 
خاصاً  سنوياً  مهرجاناً  الموريتانية  الثقافة 
بها كل عام، وتسعى الجهات المعنية للعمل 
على أن تصبح اللعبة تطبيقاً على األجهزة 
الذكية مثل الشطرنج وغيرها من األلعاب 

الذكية.

»فهم الحداثة الرأسمالية.. ُمقدمة 
لفلسفة عبد اهلل أوجالن السياسية«

ظامت....لعبة الفقراء 
والكادحين

بعدسة دلين أحمد
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التوتر وضغوط العمل.. متالزمتان ُتعّززان حدوث بعضهما

ناسا تعاود االتصال بمركبة فضائية 

عمرها 50 عامًا 

الشعور  إلى  يؤدي  التوتر  أن  المعروف  من 
باإلرهاق والتعب أثناء العمل ولكن، بحسب ما 
توصلت  فقد  البريطانية،  ميل«  »ديلي  نشرته 
دراسة علمية ألمانية جديدة إلى أن االثنين التوتر 
اآلخر.  حدوث  كالهما  يعزز  العمل  وضغط 
وعلى الرغم من أن النتائج تشير إلى أن التوتر 
باإلرهاق والضغوط  الشعور  في  أكبر  تأثير  له 
حدوث  يعززان  االثنين  أن  إال  العمل  أثناء 

بعضهما البعض في دائرة مفرغة لزجة.
يقول فريق من جامعة ماينز إن اإلرهاق يتطور 
تدريجياً، لكنه يؤدي إلى رؤية أن العمل منهك 
أن  مفادها  أفكاراً  ذلك  ويتضمن  فأكثر.  أكثر 
توجد  ال  بحيث  جدًا  طويل  العمل  وقت  مقدار 
للغاية  التوتر طاغٍ  اليوم وأن  كافية في  ساعات 

بحيث ال يمكن تجاوزه.
أنهم  توقعوا  الباحثين  أن  من  الرغم  على 
سيالحظون تأثير التوتر على الشعور باإلرهاق 
التأثير،  هذا  بقوة  فوجئوا  أنهم  إال  العمل،  أثناء 
التوتر،  من  يعانون  الذين  أولئك،  إن  حيث 
ويتضاءل  الذاتي  والشك  باإلرهاق  يشعرون 

أداؤهم.
العالقة  حول  دراسة   48 بتحليل  الفريق  قام 

المشاركين  مجموع  بلغ  والتوتر  اإلرهاق  بين 
من  الدراسات  أجريت  فرداً.   26319 فيها 
التي  البلدان،  من  عدد  في   2019 إلى   1986
يبلغ متوسط العمر فيها حوالي 42 عاًما، بنسبة 

مشاركة بلغت 44% للذكور.

توتر فإرهاق ثم أداء منخفض
الحظوا  المشاركين  أن  البحثي  الفريق  وجد 
أعراض التوتر الشائعة، التي أدت إلى الشعور 
نهاية  في  األداء  عرقلة  ثم  ومن  باإلرهاق، 
جوتييه:  كريستينا  الدكتورة  وقالت  المطاف. 
»عند الشعور بالتوتر، تقل القدرة على التعامل 
مع اإلرهاق واإلجهاد عادة. ونتيجة لذلك، يمكن 
اعتبار المهام مهما كانت صغيرة أكثر صعوبة 
البحثي  الفريق  أن  موضحة  ملحوظ«،  بشكل 
الشعور  حالة  على  للتوتر  تأثير  »وجود  توقع 
بضغوط العمل؛ ولكنها كانت قوية التأثير بشكل 

مثير للدهشة للغاية«.

السلوك اإلداري
يرى الفريق البحثي أن تأثير التوتر يمكن تقليله 
إذا كان لدى الموظفين سيطرة أكبر على عملهم 

ورؤسائهم.  زمالئهم  من  دعم  على  وحصلوا 
البداية  نقطة  أن  وجوتييه  دورمان  يقترح 
اإلداري.  السلوك  هي  المشكلة  لحل  الصحيحة 

للموظفين  تتاح  أن  »يجب  الباحثون:  ويقول 
لتقديم مالحظات حول ضغوط عملهم  الفرصة 

في أي وقت وأن يتم تقديرهم«.

كما توصلت دراسة علمية أخرى، أجريت في 
أيلول 2020، إلى أن متوسط عمر من يعانون 
هو  الطاقة  واستنزاف  الوظيفي«  »اإلنهاك  من 

32 عاماً.
تبين أن حوالي 59% من المشاركين في الدراسة 
يُلقون باللوم في هذا الشعور على العمل لساعات 
طويلة، مشيرين إلى أن الزيادة الملحوظة على 
عدد ساعات العمل طرأت بعدما اضطروا للعمل 
التجوال  وحظر  اإلغالق  بسبب  منازلهم  من 
خالل مراحل احتدام جائحة كورونا. عمل بعض 
المشاركين في الدراسة لمدى 59 ساعة إضافية 

في خمسة أشهر. 

استنفاد الطاقة سبب االستقاالت
تباينت اآلراء لدى باقي المشاركين الذين اعتبر 
بعضهم أن السبب هو عدم الحصول على عدد 
أيام إجازة كافية، وأرجع البعض اآلخر السبب 
رؤسائهم  جانب  من  المتزايدة  الضغوط  إلى 
إلنجاز المزيد من المهام. وكشفت نتائج الدراسة 
أن أقل من نصف المشاركين، الذين يعانون من 
طاقاتهم  نفاد  بسبب  وظائفهم  تركوا  اإلرهاق، 

وإنهاكها.

أخيراً، تمّكنت وكالة الفضاء األميركية »ناسا«، 
 ،»2 »فوياجر  بمسبار  االتصال  معاودة  من 
الذي كان يسافر عبر الفضاء منذ آب 1977م.

إلى  إشارات  سلسلة  »ناسا«  مهندسو  أرسل 
كان  ضخم،  هوائي  القط  عبر   »2 »فوياجر 
تصليح  عمليات  إجراء  بغرض  الخدمة  خارج 

وتحديث منذ آذار الماضي.
»فوياجر2« تلقت »المكالمة« ونفذت األوامر، 
مع أنها تبعد عن كوكب األرض أكثر من 11.6 

مليار ميل )18.8 مليار كيلومتر(.
في  جداً  بعيدة  مسافة  على  المسبار  يتمركز 
إلى  اضطروا  المهندسين  أن  لدرجة  الفضاء 
االنتظار نحو 35 ساعة للحصول على ردّ منه.

»هذه المهمة فريدة من نوعها ألننا نقوم بالعمل 
من  بدًءا  كلها،  الهوائي  الالقط  مستويات  على 
القاعدة على مستوى األرض وصوالً إلى قوالب 
التغذية في مركز الصحن الممتدّة فوق الحافة«، 
إدارة  يتولّى  الذي  أرنولد،  براد  قال  حسبما 
العميق«  الفضاء  لمراقبة  ناسا  مشروع »شبكة 
»مختبر  في   )DSNبـ اختصاراً  إليها  )يُرمز 

الدفع النفاث« التابع لـلوكالة.
وأردف، »تجربة االتصال بـفوياجر 2 تبيّن لنا 
الصحيح  مسارها  في  ماضية  األمور  أن  قطعاً 

بالنسبة إلى ما يتصل بالعمل الذي نؤديه«.
أُجريت  التي  التقنية  التحديث  عمليات  بين  من 

لصحن اإلرسال، المسّمى »دي إس إس 43« 
والمتمركز في أستراليا، إضافة جهازي إرسال 

جديدين.
يربو  ما  منذ  الجهازان  يُستبدل  لم  الواقع،  في 
على 47 عاماً، ولكن يُتوقع أن يعودا اآلن إلى 

العمل في شباط 2021م.
وأجرى المهندسون أيضاً عملية تحديث ألجهزة 
وغيرها  الطاقة  إمداد  ومعدات  والتبريد  التدفئة 
جهازي  تشغيل  أجل  من  اإللكترونيات  من 

اإلرسال.

ومنذ أن توقّف الصحن الهوائي عن العمل، كان 
محدثة  معلومات  تلقّي  على  قادرين  المشغّلون 
بشأن السالمة وبيانات علمية من »فوياجر 2«، 

فيما تعذّر عليهم إرسال أوامر إليها.
 43 إس  إس  دي  الالقط  »الهوائي  أن  ويذكر 
جهاز شديد التخّصص، ال يوجد سوى هوائيين 
وقف  فإن  لذا  العالم،  في  له  مشابهين  آخرين 
تشغيل هذا الهوائي لمدة عام واحد ليس وضعاً 
بعثات  من  لكثير  أو  فوياجر  إلى  بالنسبة  مثالياً 
مدير  بالدوين،  فيليب  قال  األخرى«،  ناسا 
الفضائية  االتصاالت  »برنامج  في  العمليات 

والمالحة« )SCaN( التابع للوكالة.
أضاف بالدوين، »اتخذت الوكالة قراراً بإجراء 
استخدام  استمرارية  التحديثات كي تضمن  تلك 

الحالية  الفضائية  البعثات  في  الالقط  الهوائي 
إلى  يعود  هوائي  إلى  بالنسبة  والمستقبلية. 
زهاء 50 عاماً، من األفضل أن تكون الخطوة 
البالغة  الصيانة  بأعمال  يتصل  ما  في  استباقية 
)على  الفعل  بردود  االكتفاء  عوض  األهمية 

أعطال طارئة(«.
سيكون   ،»2 بـ«فوياجر  االتصال  على  عالوة 
بالنسبة  أخرى  فوائد  الهوائي  الصحن  إلصالح 
إلى البعثات الفضائية التي ستتوّجه إلى المريخ 

في المستقبل.
بعثة  في  الالقط  الصحن  سيُستخدم  مثالً، 
)المثابرة(    Perseverance»بيرسيفيرانس«
إلى المريخ، عندما تهبط المركبة الجوالة على 

الكوكب األحمر في فبراير   2021م.
فضائية  بقايا  عن  المركبة  ستبحث  هناك، 
متحّجرة ضاربة في القدم، إضافة إلى إطالقها 
كوكب  على  لمروحية  األولى  التحليق  عملية 

آخر غير األرض.
كذلك قالت »ناسا« إن الصحن الهوائي سيكفل 
االتصال بالبعثات الفضائية التي من المقرر أن 
تسافر من القمر ثم إلى المريخ، إذ سيوفر الدعم 
األولى  المرأة  تحمل  التي  »أرتميس«  لبعثة 
والرجل الثاني اللذين سيهبطان على سطح القمر 

في عام 2024م.

بولدر  كولورادو  جامعة  من  باحث  تمّكن 
بين  محتملة  عالقة  عن  الكشف  من  األميركية 
حلقات األشجار القديمة و«المستعرات العظمى« 
التي انفجرت خالل 40 ألف سنة مضت، وهو 
هذه  ألثر  أدق  فهم  على  يساعد  أن  يمكن  ما 

االنفجارات الكونية على كوكبنا األخضر.

حلقات األشجار
وللتوصل إلى تلك النتائج التي نشرت في دورية 
أستروبيولوجي«،  أوف  »إنترناشونال جورنال 
وأعلنت الجامعة عنها في بيان رسمي يوم 11 
الثاني الجاري، فحص األستاذ المساعد  تشرين 
في الجامعة روبرت برايكنريدج نسبة الكربون 

المشع في حلقات األشجار القديمة.

بمعدالت  العام  طوال  الحجم  في  األشجار  تنمو 
الشتاء  بين  تختلف  نموها  سرعة  لكن  طفيفة، 
والصيف، وهو ما يترك أثراً في أنسجة الشجرة 
يظهر في شكل حلقة بجذعها، هذه الحلقة تعطي 
فيه،  تكونت  الذي  الوقت  عن  دقيقاً  انطباعاً 

خاصة في األشجار القديمة جداً.
هو  المشع  الكربون  فإن  الدراسة،  وبحسب 
مع  يأتيها  األرض  سطح  على  نادر  عنصر 
األشعة الكونية، لكن له نسبة ثابتة كل عام يمكن 
حيث  األشجار،  حلقات  في  واضحة  نراها  أن 
ثاني  مع  المشع  الكربون  بعض  الشجرة  تأخذ 

أكسيد الكربون أثناء تنفسها المعتاد.
المشع  الكربون  نسبة  أن  برايكنريدج  وجد  وقد 
بمعدل  ارتفعت  القديمة  األشجار  حلقات  في 
سنة  ألف   40 مدى  على  مرات   4 وذلك   ،%3
مضت، وتعرف على مواعيد تلك االرتفاعات، 
ثم لجأ بعد ذلك إلى سجالت المستعرات العظمى 

المسجلة لدى الفلكيين.
أقوى انفجارات الكون

الضخمة  النجوم  مصير  هو  األعظم  والمستعر 
التي تفوق كتلتها الشمس بأكثر من 8 أضعاف. 

ففي نهاية أعمارها تنفجر تلك النجوم في جزء 
من الثانية ُمطلقة كّماً هائالً من الطاقة، فلو انفجر 
نجم قريب من األرض بنطاق 50 سنة ضوئية 
فقط، لترك أثراً كارثياً على الحضارة البشرية، 

بحسب دراسة صدرت قبل 3 أعوام.
يمكن أن يعرف العلماء مواعيد تلك االنفجارات 
يسمى  السدم  من  نوع  دراسة  من  السحيقة 
السحب  وهي  العظمى«،  المستعرات  »بقايا 
تلك  بعد  إلى اآلن  التي ما زالت متبقية  النجمية 

االنفجارات.
نطاق  من  األبعد  النجوم  انفجارات  حتى  لكن 
50 سنة ضوئية، يمكن أن تترك أثراً يظهر في 
نسب الكربون المشع. وكانت فكرة برايكنريدج 
أن ربط بين مواعيد تلك االنفجارات خالل 40 
ألف سنة مضت، ومواعيد ارتفاع نسب الكربون 
المشع في حلقات األشجار، ووجد أن هناك اتفاقاً 

في 4 حاالت من 8.
نؤكد  أن  الصعب  من  فإن  الدراسة،  وبحسب 
بشكل نهائي وجود تلك العالقة، ألن هذا الترابط 
هذه  فإن  األقل  على  لكن  السببية،  يعني  ال  قد 
النتائج تفتح باباً للبحث عن المزيد من العالقات 

من هذا النوع.
آثار سحيقة

فيها  يتمكن  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
الباحثون من رصد أثر حدث فلكي على تغيرات 
بيئية في كوكب األرض. فعلى سبيل المثال، كان 
فريق من جامعة ميونخ للتكنولوجيا قد تمكن عام 
قبل  أعظم حدث  مستعر  أثر  من رصد   2016

2.7 مليون سنة.
على  األعظم  المستعر  آثار  الفريق  هذا  ووجد 
الحفريات الدقيقة في المحيط الهادي، حيث كان 
واضحاً أن هناك ارتفاعاً ثورياً في نسبة الحديد 
-60 المشع فيها، ثم بدأ في االنخفاض تدريجياً 
حتى الفترة قبل 1.7 مليون سنة، ونُشرت تلك 
الوطنية  األكاديمية  منشورات  في  حينها  النتائج 

.)PNAS( للعلوم

كيف ُتعّرفنا حلقات األشجار األرضية 

إلى أعنف األحداث الكونّية؟

حظر كلي في إقليم الفرات وتحذيرات من وقوع كارثة كبيرة

المؤتمر الوطني الكردستاني يقر بعقد جلسة تشاورية من 

أجل السالم والحوار الداخلي

فرنسا تحذر: القارة العجوز يهددها خطر اإلرهاب القادم من 

شمال سوريا، يجب دعم قسد لمحاربتهم

أرمن قرباغ يحرقون منازلهم وينقلون قبور أهاليهم لئال يدنسها األذربيجانيون

سياسي ليبي يتساءل: االتفاقيات التركية 

سارية المفعول والمرتزقة موجودون فأين 

تشكيل الحكومة من ذلك؟!

اإلدارة  أصدرته  قرار  تنفيذ  )األحد(  اليوم  من  بدأ 
مناطق  في  وعام  كلي  تجوال  حظر  بفرض  الذاتية 
لمواجهة  اإلدارة  من  كإجراء  وذلك  الفرات،  إقليم 
االنتشار غير المسبوق لفيروس كورونا في المنطقة.
العامة  والمرافق  التجارية  المحاّل  جميع  وأغلقت 
الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات  والمدارس  العبادة  ودور 
والمجتمع المدني في أولى أيام الحظر العام الذي يمتد 

حتى يوم الـ26 من الشهر الجاري.
الشوارع  لكن  بالحظر،  المحاّل  أصحاب  تقيد  ومع 
ال تزال تشهد تحركات من قبل األهالي، مع غياب 
الساعات  في  كوباني  مدينة  داخل  األمنية  الحواجز 

األولى للحظر.
أصدرت  قد  الفرات  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
تعميماً بفرض حظر تجوال كلّي وعام في اإلقليم يوم 
االنتشار  لمواجهة  وذلك  الجاري،  الشهر  من  الـ12 
السريع لفيروس كورونا الذي سّجل مئات اإلصابات 
الوفيات  عشرات  إلى  إضافة  وريفها  كوباني  في 

بشكل يومي.

 457 كوباني  سّجلت  )السبت(  أمس  يوم  وحتى 
إصابة، وهو عدد رسمي يتم احتسابه وفق مسحات 
األعداد  لكن  الطبية،  المراكز  تجريها  التي  االختبار 
الرسمية  األرقام  بكثير  تتجاوز  لإلصابات  الحقيقية 

المعلن عنها.
العامة  الجراحة  في  الطبيب  قال  الصدد؛  وبهذا 
بختيار مدرس الحسين: »إن األهالي بات يشاع بينها 
سياسية،  دعاية ألغراض  عن  عبارة  هو  الوباء  إن 
وهذا خطأ زاد من حجم المشكلة، هناك بشكل يومي 
كورونا  الوفيات,  إلى  باإلضافة  اإلصابات  عشرات 

األنظمة  تعجز  اآلن  وحتى  األرواح  يحصد  وباء 
العالمية الكبرى عن إيجاد حلول له«.

وأضاف الحسين بأن »تاريخ البشرية حافل باألوبئة 
منها المالريا والكوليرا والجدري وغيرها من األوبئة 
التي حصدت آالف األرواح وغيرت من ديمغرافية 
بلدان ودول برمتها, واليوم نعاصر هذا الوباء والذي 
سياسية  أغراض  تخدم  داعية  فقط  إنه  للبعض  يبدو 

بينما الحقيقة العلمية تفند ذلك كلياً«.
وأكد بأن »كورونا اليوم حقيقة مطلقة وهو فايروس 
بيولوجي ال يمكننا أن نخلطه بالسياسة، احذروا نحن 
اآلن نرى بشكل يومي حاالت وفات وحاالت إصابة 
بالمئات هناك دول عظمة ذات أنظمة طبية في قمة 

التطور عاجزة عن الوقوف في وجهه«.
الفيروس،  بهذا  أيضا  أصيب  الذي  الطبيب  وتابع 
ويتابع تطورات انتشاره في المنطقة والعالم، حديثه 
بالقول أنه »مع دخولنا فصل الخريف المرفق ببعض 
البرد شاهدنا هيجان الفيروس وكيف ينتشر بسرعة 
أكبر ويحصد األرواح يوميا لدرجة أصيب بها الكثير 

من الكادر الطبي من بينهم أنا وأهلي«.
وما يزال العالم في حيرة من أمره في مواجهة هذا 
الفيروس  على  للقضاء  لقاح  يتوفر  ال  إذ  الفيروس، 
وانتشاره السريع في أرجاء العالم، لذا يشدد الخبراء 
اإلصابة  لتجنب  الشخصية  الوقاية  ضرورة  على 
بختيار  الطبيب  يقول  هذا  حول  ونشره.  بالفيروس 
مدرس الحسين: »إن العالم اآلن في حيرة من أمره، 
ليس هناك لقاح حتى اللحظة لذا على األهالي االمتناع 
عن المخالطة وعدم االجتماع واالبتعاد عن التعازي 
والحرص على أنفسهم بارتداء الماسك الخاص ألن 

الوضع بات ال يطاق«.
كوباني  ومدينة  الفرات  إقليم  إدارة  بختيار  وناشد 
التخاذ إجراءات حازمة أكثر في مواجهة الفيروس، 
وقال: »يجب أن يكون هناك حزم في اتخاذ قرارات 
بجائحة  األهالي  بين  االستهتار  هذا  تمنع  جدية 

كورونا«.
وشدد في ختام حديثه على ضرورة أن يلتزم األهالي 
وحياة  حياتهم  على  للحفاظ  الوقائية  باإلجراءات 

الطبية  العيادات  في  التجمع  عن  واالمتناع  ذويهم, 
الخاصة والمشافي ودور التعزية، في إشارة منه إلى 
وأنه  الفيروس  بمواجهة  عالجي  للقاح  العالم  افتقار 
ال يوجد له لقاح أفضل من الوقاية الذاتية في الوقت 

الحالي.

الوطني  المؤتمر  من  كلٌّ  قرر  ـ  األخبار  مركز 
عقد  الكردستانيين  البرلمانيين  واتحاد  الكردستاني 
اجتماع موسع من أجل الحوار والسالم تحت شعار 

»التشاور لتطبيق الحوار الداخلي«.
توحيد  إلى  الكردستاني  الوطني  المؤتمر  يسعى 
أن  بالحوار خاصة  أكثر  والتقارب  الكردي  الصف 
وقوعه  المحتمل  من  بات  الكردي  الكردي  االقتتال 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مواقف  حسب 
باشور  في  الحرية  بحركة  يتعلق  فيما  والبرزاني 
كردستان، من هذا المنطلق أصدر المؤتمر الوطني 

الكردستاني بياناً أقر فيه إجراء اجتماع موسع بهدف 
الحوار والسالم.

وجاء في البيان: »من أجل تطوير الحوار والسالم 
فقد  أفضل،  بشكل  الكردستاني  العام  الرأي  وتنبيه 
»التشاور  شعار  تحت  موسع  اجتماع  عقد  تقرر 

لتطبيق الحوار الداخلي«.
كما ذكر في البيان فإنه سيتم دعوة جميع األحزاب 
المثقفين  من  والعديد  الكردستانية  والمنظمات 
والشخصيات  واإلعالميين  والفنانين  والسياسيين 

المستقلة. 
الكردستاني  الوطني  المؤتمر  حدد  البيان  وضمن 
في  الداخلي  الحوار  لتطبيق  التشاور  موعد 
التعليمات  ليرسل  زوم  شبكة  على   2020/11/21
إلى  التشاور  هذا  حول  المفصلة  والمعلومات 

المشاركين في الدعوة.
واختتم البيان: »كلنا أمل وثقة أن يخدم هذا التشاور 

السالم والحوار الداخلي«.

حركة  تنشيط  من  باريس  حذرت  ـ  األخبار  مركز 
»اإلرهاب« في الدول األوروبية مبينة بأنه قادم من 
الشمال السوري مشددة على االستمرار بدعم قوات 

سوريا الديمقراطية للقضاء على خالياها النائمة.
لوفيغارو  صحيفة  أجرتها  حصرية  مقابلة  وفي 
الفرنسي  األمن  جهاز  عام  مدير  مع  الفرنسية 
الجهاز  عام  ومدير  إيمييه(  )برنارد  الخارجي 
الخامسة  الذكرى  بمناسبة  ليرنير(  )نيكوال  الداخلي 
الفرنسية  العاصمة  الذي ضرب  لالعتداء اإلرهابي 
باريس في 13 تشرين الثاني 2015، في )باتكالن( 

والذي راح ضحيته أكثر من 137 شخص.
طريقة  تغيير  عن  األمنيان  المسؤوالن  تحدث 
وفي  التكفيرية،  األفكار  نشر  في  العالمي  اإلرهاب 
أسلوب تخطيط وتنفيذ العمليات اإلرهابية. فمنذ عام 
وتجسدت  األقل(  )الكلفة  بطريقة  العمل  بدأ   2017
وسائل  على  االعتماد  من خالل  الجديدة  اآللية  هذه 
الجمعيات  أفكار هذه  التواصل االجتماعي في نشر 

بشكل سريع وعالمي، وتم اللجوء إلى تكتيك الذئاب 
المنفردة كأسلوب في تنفيذ األعمال اإلجرامية، بعد 
عالية  أساليب  على  تعتمد  الجماعات  هذه  كانت  أن 

الكلفة في نشر األفكار وتنفيذ العمليات.
القارة  يشمل  اإلرهابي  التهديد  خطر  »إن  أضافا 
األوروبية دون استثناء أي دولة، فاإلرهاب ضرب 
بلجيكا،  هولندا،  السويد،  إسبانيا،  بريطانيا،  ألمانيا، 

النروج، إيرلندا وفنلندا«.
على  يتوجب  أنه  الفرنسيان  المسؤوالن  وأشار 
لتبادل  موحد  مركز  إنشاء  األوروبية  الدول  جميع 
األمن  تعزيز  سبيل  في  والبيانات  المعلومات 
األوروبي المشترك، ألن مسؤولية حماية أمن القارة 
تقع على كاهل كل دولة عضو في التصدي لخطر 
وآسيا  والبلقان  سوريا  شمال  من  القادمة  الشبكات 

الوسطى.
وأكدا أن فرنسا قامت بالتنسيق والتعاون مع التحالف 
الدولي في محاربة داعش إال أن هذا الوحش لم يمت 

بعد بل الزال يتحرك، وهو الذي يدفعنا للقضاء عليه 
مجدداً.

لها أراضي،  لم تعد دولة  قائالً »صحيح أن داعش 
العمليات  بعض  خالل  من  وجودها  تتابع  لكنها 
بضعة  وجود  مع  والعراق  سوريا  في  اإلرهابية 
اآلالف من المقاتلين، بعد أن كانوا 50 ألف مقاتل. 
بغداد  حكومة  دعم  في  نستمر  أن  يجب  هذا  ألجل 
والقوات الكردية والعربية في شمال وشرق سوريا«.
الفرنسي  األمن  جهاز  أن  المسؤوالن  وكشف 
الخارجي يمتلك مصادر معلومات مهمة، تنتشر في 
شمال سوريا والعراق، للوقاية من خطر أي مخطط 
إرهابي محتمل الوقوع سواًء في فرنسا أو في القارة 
بتزويد هذه  يقوم  الخارجي  الجهاز  األوروبية، وأن 
ومنظم،  منسق  بشكل  الداخلي  الجهاز  إلى  البيانات 
رغم بعض الفترات من اضطراب التنسيق والتضاد 

بين الجهازين.

مركز األخبار ـ أشعل سكان قرى في إقليم  قره باغ 
كما  أرمينيا  نحو  فرارهم  قبل  منازلهم  في  النيران 
نقلوا قبور أهاليهم، وذلك عشية تسلميها ألذربيجان 
بموجب اتفاق وقف إطالق النار بين يريفان وباكو 
مناطق  ألذربيجان  يعيد  والذي  موسكو  في  الموقع 
مطلع  منذ  األرمن  سيطرة  تحت  كانت  شاسعة 

تسعينيات القرن الماضي.

عشية استعادة أذربيجان مناطق شاسعة في إقليم قره 
باغ كانت تحت سيطرة األرمن، أشعل سكان قرى 
األرمن النيران في منازلهم قبل فرارهم نحو أرمينيا.
وقال جندي من قرية شارختار في منطقة كالباجار 
التي ستسلم إلى باكو »إنه اليوم األخير لنا هنا، غدا 

سيأتي الجنود األذربيجانيون«.
منطقة  حدود  عند  تقع  التي  وحدها  القرية  هذه  في 

السيطرة  تحت  ستبقى  التي  المجاورة  مارتاكيرت 
األرمنية، اشتعلت النيران في ستة منازل على األقل 
صباح األمس »السبت« وذلك بحسب وكالة األنباء 

الفرنسية.
منزلي،  »هذا  المنازل:  هذه  أحد  صاحب  وقال 
األرمُن  يسمي  كما  لألتراك«  تركه  يمكنني  ال 

األذربيجانيين.

وأضاف: »كنا ننتظر لنحسم أمرنا لكن عندما بدؤوا 
الجميع  فهمنا.  الكهرومائية،  الطاقة  محطة  تفكيك 
سيحرقون منازلهم اليوم. لقد أعطونا حتى منتصف 

الليل للمغادرة«.
وتابع: »لقد قمنا أيضاً بنقل قبور أهالينا، إذ سيسعد 
يحتمل...  ال  أمر  إنه  قبورنا  بتدنيس  األذربيجانيون 

كلهم خونة«

مركز األخبار ـ وصف محلل سياسي ليبي محادثات 
لحكم  تمهد  وبأنها  بالكارثية  ليبيا  حول  تونس 
اإلخوان وسيطرة تركيا وقطر معبراً عن أسفه بأنه 
ال معنى لتشكيل الحكومة واالتفاقيات التركية سارية 

والمرتزقة موجودون.
وتستمر جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس، 
آملين  إليها،  الليبيين مشدودة  العديد من  أنظار  فيما 
مراقبون  يرى  بينما  النزاع،  سنوات  ينهي  بحل 
العقبات  من  الكثير  يواجه  التوافقي  المسار  هذا  أن 
ووجود  التركي  التدخل  أبرزها  والصعوبات، 

المرتزقة.

رضوان  الليبي،  السياسي  المحلل  قال  ذلك  وحول 
تونس  مباحثات  إن  هاوار  أنباء  لوكالة  الفيتوري 
مليئة بالمتناقضات والمفخخات، وشتان بينها وبين 

مباحثات العسكريين 5+5 )اجتماعات سرت(.
أو  حكومة  تشكيل  معنى  »ما  الفيتوري  وتساءل 
مجلس رئاسي، أو رئاسة وزراء واالتفاقات التركية 
سبيل  على  موجودون،  والمرتزقة  المفعول  سارية 
المثال في المادة رقم 6 في النقطة العاشرة ذكرت 
صراحة أنه ال مساس باالتفاقات التي أُبرمت سابقًا، 

وبالتالي ال يوجد أي قيمة لهذه االجتماعات«.
الممثلة  أن  إلى  الليبي  السياسي  المحلل  وأشار 
الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة باإلنابة ستيفاني 
وليامز، عينت نفسها وكأنها الحاكم المطلق الرسمي 
مصير  تقرر  أن  في  الحق  أعطاها  فمن  لليبيا، 
الليبيين، وأن تقول هذا يمثل الليبيين وهذا ال يمثلهم، 
على أي أساس هي تختار المحاورين، ال أحد يدري 

إطالقًا«.
الخاصة  النهائية  »التسريبات  أن  الفيتوري  وكشف 
بآلية انتخاب رئاسة الحكومة تكون عبر التصويت 
المباشر من المحاورين الموجودين وهي مهزلة بكل 

ثلثي  أكثر من  الرغم من أن  الكلمة، على  تعنيه  ما 
الموجودين يمثلون قطر وتركيا واإلسالم السياسي، 

فكيف يكونون مسؤولين عن التصويت المباشر«.
وال  يغتر  ال  الليبي  »الشعب  أن  الفيتوري  وأكد 
يبتهج بالوعود الوهمية والشعارات الرنانة«، وبأن 
»حوار تونس كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى 
وفوق  النواب  مجلس  فوق  جسم  لتشريع  ويؤسس 
الذين  المتحاورون  أولئك  وهم  الوزراء،  رئاسة 
حصلوا على الشرعية العليا، وبالتالي فإن ستيفاني 
تمّهد لفترة انتقالية قد تمتد لعشر سنوات قادمة لكن 
هذه  نتائج  وسيرفض  ومتيقظ  واعٍ  الليبي  الشارع 

المباحثات التي تضر بالوطن والمواطن«.

مركز األخبار ـ يشهد إقليم الفرات اليوم فرض حظر كلي؛ بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وشدد الطبيب الجراح بختيار مدرس الحسين 
األهالي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد باإلجراءات الوقائية وعدم االستهانة بالفيروس وإدراك مدى خطورته.. 
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للتذكير بمسؤولية المجتمع الدولي.. فعالية بمخيم مهجري 
كري سبي بمناسبة اليوم العالمي للطفل

»نقول ال«.. المرأة الشابة مستمرة بحملتها 

لكسر الذهنية الذكورية

عبر فعالياته لمناهضة 

العنف.. يأمل مؤتمر ستار 

بإظهار جوهر المرأة

للطفل  العالمي  اليوم  بمناسبة  الترفيهية  الفعالية  بدأت 
بمخيم مهجري كري سبي/ تل أبيض، بالوقوف دقيقة 
مخيم  إدارة  كلمة  تلتها  الشهداء،  أرواح  على  صمت 
للمخيم  المشتركة  الرئيسة  ألقتها  مهجري كري سبي 
العالمي  باليوم  بالتذكير  بدأتها  الرحمن  عبد  نارين 
للطفل، ووجوب حماية األطفال من كافة أشكال العنف، 
المجتمعات،  في  أهمية  األكثر  الفئة  يشكلون  ألنهم 
التي  الفعالية  في  آمال. وشارك  من  عليهم  يعلق  وما 
يوم  سبي  كري  مهجري  بمخيم  ستار  مؤتمر  نظمها 
األطفال  مئات   ،2020  /11  /14 السبت  أمس، 
مخيم مهجري كري  أهالي  من  العشرات  إلى جانب 
سبي.  وأشارت نارين إلى ما عاناه ويعانيه األطفال 
وحرمان  وقهر،  ظلم  من  واألزمات  الحروب  في 
والقتل  للموت  تعرضهم  جانب  إلى  حقوقهم،  ألبسط 
السوريين  األطفال  بأن  مبينةً  النزاعات،  مناطق  في 

أكثر فئة تعرضت لذلك إلى جانب ما تختزنه ذاكرتهم 
فيما بعد، والتي ستسبب لهم أمراضاً نفسية إذا لم يتم 
حل  إلى  والتوصل  الحروب  وإيقاف  األمر،  تدارك 
وحّملت  منه.  مناص  وال  واجب  أمر  معاناتهم  ينهي 
نارين المجتمع الدولي المسؤولية عن معاناة األطفال 
المتواجدة على  المحتلة  الدول  إلى جانب  السوريين، 
ينهي معاناة  إيجاد حل  إلى  السورية، داعيةً  األرض 
المخيمات  في  المتواجدين  والمهجرين  األطفال، 
المنتشرة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا. تلتها 
تل  فرقة  أدتها  )التراثية(  الفلكلورية  للدبكة  عروض 
للدبكات  عروضاً  قدمت  حيث  للمهجرين،  أبيض/ 
الفلكلورية من تراث المنطقة، بعدها أدت فرقة )بارين 
الفعالية  وختمت  متنوعة،  غنائية  وصالت  كوباني( 
وشرق  شمال  لشعوب  المتنوعة  للدبكات  بعروض 

سوريا من قبل فرقة الشهيدة زهرة. 

المواهب  تنمية  بهدف  ـ  قامشلو  روناهي/ 
نشاطات  أقيمت  المدارس،  في  وتشجيعها 
 20 وبمشاركة  قامشلو  بمدينة  رياضية 
مدرسة للمرحلتين اإلعدادية والثانوية ولكال 

الجنسين.
واختيرت األلعاب الفردية بهدف التقليل من 
االحتكاك بين الطالب بسبب انتشار فيروس 
وشرق  شمال  مناطق  في  بكثرة  كورونا 
سوريا، والتي تسببت بتأجيل المدارس إلى 
2020/9/27، وكانت البطوالت لرياضات 
الكرة  رمي  ـ  متر   100 الجري  سباق 
فيها  وشارك  عالي،  وثب  ـ  قفز  ـ  الحديدية 
طالب من 20 مدرسة من مختلف مناطق 
بتكريم  واختتمت  والذكور،  لإلناث  قامشلو 

الفائزين بالمراكز األولى.
البطوالت ستستمر في حال لم يطبق حظر 
كلي في مناطق إقليم الجزيرة، بحيث حسب 
المعلومات المتوفرة لدينا بأنه هناك دراسة 
لفرض حظر كلي على إقليم الجزيرة بالكامل 
بسبب  وذلك  مناطقه،  من  البعض  على  أو 
تزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا فيها.

الشطرنج  هي  أُقيمت  حال  في  والبطوالت 
معالم  بعد  تتوضح  ولم  الطاولة،  وكرة 
مثل  ال  أم  ستقام  بأنها  الجماعية  األلعاب 
كرة القدم والطائرة وذلك ألنها ألعاب قابلة 

لحصول االحتكاك بين الالعبين فيها.

والفائزين بالمراكز األولى سوف يلعبون في 
ستجري  بحيث  واإلقليم  المقاطعة  نهائيات 
وسيمثل  البطوالت  المناطق  كافة  في 
على  ببطوالت  النهاية  في  مدنهم  الفائزين 

مستوى إقليم الجزيرة.
والرياضة المدرسية هي نقطة هامة في حياة 
الطالب ولكن جائحة كورونا أوقفتها بسبب 
ممارستها  حال  في  يحصل  الذي  االحتكاك 
بين الطالب، والذي يؤدي بدوره إلى انتقال 
وجود  عدم  رغم  كورونا  فيروس  عدوى 
مدارس  في  الطالب  بين  مؤكدة  إصابات 

إقليم الجزيرة حتى اآلن.

نادي الجهاد عاد ولكن هل فاَت الميعاد؟

انطالق النشاط الرياضي 
لمدارس قامشلو

حصاد النشاطات الرياضّية في إقليم الجزيرة

وسيلعب الجهاد أول مبارياته يوم الثالثاء القادم، حيث 
بدأ بالخروج للمران في األسبوع الماضي، ولكن هذا 
ستحدد  والتي  المناسبة  بمستوى  يرتقي  ال  التحضير 
تأهله للدور الثاني، في ظل افتقار النادي لكل مقومات 
الدعم من االتحاد السوري ومن محبيه، بينما االتحاد 
الرياضي في إقليم الجزيرة يقدم المالعب ولكن يُتطلب 
في كل مران طلب وتحديد ساعة وتلك الساعة النادي 
مجبر االلتزام بها حتى لو لم تتناسب معه، وكل ذلك 
يوحي بأن ظروف النادي صعبة ومنها اإلفالس المادي 

وغياب أي راعي أو أي دعم حقيقي من الجميع.
النادي أعلن عن طاقم فني وإداري للفريق وعلى الفور 
خرج للمران النادي ولكن كما ذكرنا بأن الوقت تأخر 
كانت  المعتمد  الطاقم  وأسماء  بالغرض،  يفي  ال  وقد 

كالتالي:
عضو إدارة مشرف على الفريق: غسان باسوس.
عضو إدارة مشرف على الفريق: عمار األحمد.

إداري عام: عماد مسور. 
مدرب: بيرج سركيسيان.

مساعد مدرب: قذافي عصمت. 
مدرب لياقة: محمد محرم رسول.

مدرب حراس: عماد عيسى. 

طبيب ومعالج يوسف حسيني.
إداري: مسعود داؤود.

كان  ولكن  تدريبية  حصص  عدة  في  النادي  وخرج 
أول  لعب  قبل  مران  أشهر  ثالثة  األقل  على  يلزمه 
مباراة والتي من المفترض أن تقام يوم الثالثاء القادم 

ويتقابل فيها مع نادي عامودا رغم طلب النادي بتأجيل 
بالشكل  تحضيره  عدم  بسبب  أسبوع  لمدة  المباريات 

المطلوب، ولكن لم يقبل طلبه.

النادي لم يلتم شمله كما يجب حتى اآلن، ويعاني من 
مقومات  نقص  وسط  تعمل  واإلدارة  صعبة  ظروف 
للنادي من محبيه  المقدم  الدعم  العمل، وتضائل حجم 
التابع  السوري  االتحاد  من  الدعم  نقص  غير  هذا 

للحكومة السورية واالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
من  ذُِكر  ما  كل  وسط  صعب  امتحان  أمام  الجهاد 
الالعب  فاليوم  المادية  رأسها  وعلى  صعبة  ظروف 
رواتب  ويتقاضى  الجزيرة  إقليم  في  أندية  مع  يلعب 
كبيرة وبعض األندية توجهت لمنع العبيها للعب مع 
إدارة  الجهاد وقد لم تتوضح األسباب، وتشتكي دائماً 
الجهاد مع وجود جهات بدون ذكرها بوضع العصا في 
عجلة النادي وفي المحصلة الجهاد اليوم يحتاج للدعم 
أندية  من  الجميع،  قبل  من  الخالفات  نسيان  ويجب 
المناسبة  األجواء  تأمين  على  والعمل  والجهاد  اإلقليم 
للنادي فهل سيحقق اآلمال الجهاد؟ أم ستؤجل الفرحة 

هذا الموسم كذلك مثل المواسم السابقة؟.
وستقام مباريات المجموعة التي تضم الجهاد والجزيرة 

وعامودا في الحسكة. 
وسيتأهل األول والثاني بحيث يلتقي األول مع الثاني 
حماة  وشرطة  مورك  وهي:  حماة  مجموعة  من 
وقمحانة، أما الثاني من مجموعة الحسكة يلتقي األول 

من مجموعة حماة.
وبناء على نتائج مبارياتها ذهاباً وإياباً سيتأهل فريقان 

لألدوار النهائية.

إقليم  في  البطوالت  تستمر  ـ  قامشلو  روناهي/ 
والفردية  الجماعية  األلعاب  لمختلف  الجزيرة 
والناشئين،  لألشبال  القدم  كرة  مثل  منها، 
باإلضافة لمنافسات الكرة الطائرة وإقامة بطولة 

بناء األجسام.
يتوقف  لم  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  واالتحاد 
منذ فترة بإقامة البطوالت بهدف سد الروزنامة 
الموضوعة للموسم الرياضي 2020 ـ 2021، 
والتي تأخرت بسبب تعليق النشاطات الرياضية 

لمرتين كإجراء احترازي من فيروس كورونا.
على صعيد كرة القدم أقيمت خمس مباريات من 
منافسات الدور الثاني ذهاباً من دوري الناشئين، 
وكانت  كبيرة،  نتائج  سجلت  منها  والبعض 

اللقاءات ذهاباً على الشكل التالي:
ـ دجلة 3×3 الصناديد
ـ خبات 0×2 جودي

ـ أهلي عامودا 0×3 برخدان
األسايش 8×0 األخوة والسالم

االتحاد × سردم توقفت بسبب األمطار في الدقيقة 
36 من عمر الشوط األول، وكانت النتيجة تشير 
بتقدم سردم بهدفين بدون رد، وتم إعادة المباراة 

وفاز فيها سردم بثمانية أهداف بدون رد.
بينما دوري األشبال ستنطلق اليوم األحد منافساته 

للدور الثاني، وفق الجدول التالي:
األحد 2020/11/15:

فدنك × سردم ـ ملعب رميالن ـ الساعة الواحدة 

ظهراً.
االثنين 2020/11/16:

كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  جودي   × برخدان 
بقامشلو ـ الساعة الواحدة ظهراً.

شرموال  ملعب  ـ   األسايش   × عامودا  جوانن 
بعامودا ـ الساعة الواحدة ظهراً

الثالثاء2020/11/17:
جوانن باز × دجلة ـ شرموال بعامودا ـ الساعة 

الحادية عشرة ظهراً.
أهلي عامودا × األخوة والسالم  ـ ملعب شرموال 

بعامودا ـ الساعة الواحدة ظهراً 

»الدرجة  للرجال  الطائرة  الكرة  دوري  في  أما 
لمصلحة  القمة  مباراة  حسمت  فقد  األولى«، 
األسايش بفوزه على سردم المتصدر بواقع ثالثة 
بالكامل  الجولة  نتائج  وكانت  رد،  بدون  أشواط 

على الشكل التالي:
فوز نادي األسايش على نادي نادي سردم بثالثة 

أشواط دون رد.
كوجر  تل  شبيبة  نادي  على  جودي  نادي  تغلب 

بثالثة أشواط مقابل شوط واحد.
بثالثة  الجزيرة  نادي  على  الصناديد  نادي  فوز 

أشواط دون رد.
وفي دوري الشباب للدرجة األولى للكرة الطائرة 
تفرد األسايش بالصدارة بعد فوزه على مطارده 
سردم بواقع ثالثة أشواط بدون رد، وأصبح له 
وفي  الصدارة،  عرش  على  متربعاً  نقطة   12
وشبيبة  جودي  على  الصناديد  فاز  أخرى  نتائج 

تل كوجر بواقع ثالثة أشواط بدون رد.
أما في ثاني بطولة لأللعاب الفردية بإقليم الجزيرة 
أقيمت  الطاولة،  للكرة  إقامة بطولة األشبال  بعد 
بطولة الشباب والرجال لبناء األجسام، وذلك في 
صالة االتحاد الرياضي بقامشلو، وكانت النتائج 

العامة على الشكل التالي:
- المركز األول نادي جوانن باز 144 نقطة.

- المركز الثاني نادي سردم 120 نقطة.
- نادي شبيبة تل كوجر 110 نقطة.

تقرير/ جوان محمد

للحد من الظواهر السلبية البالية بحق المرأة وباألخص 
الشابة، كتزويج القاصرات وغيرها من العادات البالية 
التي تؤثر سلباً على المرأة؛ أخذت المرأة الشابة بمنبج 
على عاتقها مسؤولية الحد من هذه الظواهر من خالل 

حملة أطلقتها مؤخراً.
وريفها  منبج  مدينة  في  الشابة  المرأة  اتحاد  يستمر 
بسلسلة فعالياته ضمن الحملة التي أُطلقت تحت شعار؛ 
»نقول ال«, والذي يعبر عن رفض المرأة لما تتعرض 
في  العشائري  والواقع  الذكورية  الذهنية  قبل  من  له 
مسمى  تحت  األمور  من  الكثير  يسير  الذي  المدينة 
العادات والتقاليد, وتتضمن هذه الحملة موقف المرأة 
على  خارجي  واحتالل  اعتداء  ألي  الرافض  الشابة 

مناطقهن.
هذا وبدأت الحملة في شهر أيلول المنصرم وال تزال 
كل  إلى  للوصول  وذلك  آخر,  إشعار  حتى  مستمرة 
امرأة تتعرض لضغط أو صعوبات في المجتمع, وفي 
هذا السياق ذكرت عضوة اتحاد المرأة الشابة سيدانا 
حنوش بأنه »ضمن الحملة التي أطلقنها بدأن بنشاطات 
باتت  التي  القاصرات  للحد من ظاهرة زواج  مختلفة 
منتشرة في المدينة بشكل كبير بسبب واقعها العشائري 
المنغلق بذريعة العادات والتقاليد, وأنهن يقمن بتوعية 

الشعب وخاصة المرأة الشابة«.

الحد من هذه الظاهرة 
خالل حملتهن

هذه  من  الحد  عاتقهن  على  أخذن  أنهن  على  مؤكدةً 
الظاهرة خالل حملتهن المتضمنة توزيع بروشورات 
دوافع  حول  آراء  لجمع  األهالي  من  استبيانات  وأخذ 
تزويج القاصرات وأسبابها وسلبياتها, وكيفية القضاء 

على هذه الظاهرة من خالل حلول مجدية.
وعبرت سيدانا بأنه من خالل االستبيانات التي يقمن 
الظاهرة,  هذه  حول  المجتمع  آراء  على  يّطلعن  بها 
سيضعن  االستبيانات  نتائج  استخراج  »بعد  وتابعت: 
من  جمعها  تم  التي  اآلراء  على  استناداً  عمل  آلية 

المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها«.
وذكرت سيدانا أن »زواج القاصرات يؤثر من الناحية 
النواحي,  من  وغيرها  الجسدية  االجتماعية,  النفسية, 

لحرمان الشابة من حقوقها الطبيعية في الحياة«.
الشابة  المرأة  توعية  الحملة  هدف  أن  إلى  منوهةً 
على  قادرة  لتكون  الصحيح,  األساس  على  وتنظيمها 
من  للنيل  تسعى  التي  السلطوية  األنظمة  مواجهة 

وجودها وعزيمتها.
الشابة  المرأة  اتحاد  عضوة  دعت  حديثها  ختام  وفي 
والمشاركة  للتكاتف  الشابات  جميع  حنوش  سيدانا 
بفعالية في الحملة, وأال يبقين صامتات أمام االنتهاكات 
وقالت:  النساء,  بحق  تمارس  التي  الالإنسانية 
»سنناضل من أجل الوقوف مع النساء في وجه العنف 
االحتالل  قبل  من  بحقهن  يمارس  الذي  واالضطهاد 

اإلرادة  بقوة  التحلي  النساء  التركي ومرتزقته, وعلى 
والعزيمة للوصول إلى حريتهن«.

الشابة  المرأة  اتحاد  في  اإلدارية  أوضحت  وبدورها 
سمر الحزوري أن حملتهن المناهضة للعنف الممارس 
ضد المرأة تتضمن إبراز كافة أساليب وأشكال العنف 
في  وخاصةً  المجتمع,  في  المرأة  بحق  الممارس 
لفضح  جهد  بكل  »نسعى  وبينت:  المحتلة,  المناطق 
االحتالل  قبل  من  الممارسة  واالنتهاكات  الجرائم 
حماية  على  والعمل  المرأة,  بحق  ومرتزقته  التركي 

حقوقها«.
وتطويره  المجتمع  لتوعية  تسعى  الحملة  بأن  مضيفةً 
في كافة النواحي المجتمعية, ووضع الحلول المجدية 
المرأة,  تكون ضحيته  الذي  العنف  وجه  في  للوقوف 
وفكرها  إرادتها  من  النيل  إلى  يهدف  الذي  العنف 
دائماً  لتكون  المجتمع  في  الطبيعي  وحقها  ووجودها 

أسيرة للذهنية السلطوية.

»عىل املرأة التحيل بالوعي لتغيري 
هذه الذهنية«

وكشفت سمر خالل حديثها عن أن المرأة هي الركيزة 
األساسية في المجتمع, وتكون المستهدفة دائماً من قبل 
الذهنية السلطوية الذكورية, وتخضع لقوانين صارمة 

الزواج  ومنها  مختلفة,  مسميات  تحت  ولضغوطات 
بسن صغيرة, وأردفت: »على المرأة التحلي بالوعي 
لتغيير هذه  الظواهر واالنتفاض  الكافي لمواجهة هذه 

الذهنية«.
مؤكدةً بأن الحملة هدفها أيضاً الرفض التام لالحتالل 
المجتمع  على  للقضاء  يسعى  الذي  االحتالل  التركي, 
ديمغرافية  وتغيير  المرأة,  دور  طمس  خالل  من 

المنطقة.
سمر  الشابة  المرأة  اتحاد  في  اإلدارية  وأشارت 
الحزوري في ختام حديثها إلى أن الهدف من الحملة 
العدالة  يسوده  حر,  ديمقراطي  مجتمع  إلى  الوصول 
لتستطيع  بالتنظيم  النساء  »على  وقالت:  والمساواة, 
ديمقراطي حر  لبناء مجتمع  تنظيم مجتمعها وحمايته 

تكون المرأة الطليعية فيه«.
وأطلق اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج هذه الحملة 
المدينة  في  القاصرات  ازدادت ظاهرة زواج  أن  بعد 
المشاكل االجتماعية  الكثير من  وريفها, والذي رافقه 
وبدوره  العنف,  وظاهرة  الزوجات  وتعدد  كالطالق 
على  القضاء  عاتقه  على  حمل  الشابة  المرأة  كاتحاد 
خالل  من  المجتمع  مع  تشاركي  بشكل  الظاهرة  هذه 
استبيانات لجمع آرائهم, وباالستناد عليه يتم وضع آلية 
عمل لمقاومة هذه الظواهر والحد منها, والوصول لكل 

امرأة..
وكالة المرأة

بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف 
بشمال  النساء  كافة  ستار  مؤتمر  يدعو  المرأة؛  ضد 
نساء  ومساندة  عن صمتهن  للخروج  سوريا  وشرق 
ليصل  مضطهدة  امرأة  وكل  خاص،  بشكل  عفرين 

صوتهن إلى كافة أرجاء العالم.
 1999 عام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اختارت 
الـ 25 من تشرين الثاني يوًما دوليًا لمناهضة العنف 
ضد المرأة، بعد مقتل األخوات ميرابال الثالثة - وهن 
ناشطات سياسيات - بأمر من الحاكم رافاييل ترخيو 

عام 1960.
العالمي  اليوم  حلول  من  أيام  وقبل  العام،  هذا  وفي 
مقاطعة  نساء  تزال  المرأة، ال  العنف ضد  لمناهضة 
عفرين يعانين من أبشع الظروف النفسية واالجتماعية 

في المقاطعة المحتلة.

»عىل جميع النساء أن
 ينهضن إىل الساحات«

العالقات  لجنة  باسم  الناطقة  أشارت  هذا  وحول 
زوزان  عفرين  إقليم  ستار  لمؤتمر  الدبلوماسية 
من   25 يوم  »يعرف  هاورا:  أنباء  لوكالة  مصطفى 
شهر تشرين الثاني بيوم مناهضة العنف ضد المرأة، 
فجميع النساء يخرجن إلى الساحات للدعوة إلى إنهاء 

العنف الممارس بحق النساء«.
نناهض  فقط  اليوم  ليس في هذا  وأضافت: »بالتأكيد 
العنف  أنواع  لمختلف  تتعرض  المرأة  ألن  العنف، 

تُحرم من  التي  الشابة  المرأة  يوم وباألخص  في كل 
الدراسة بقصد الزواج، فإذا قمنا بإحصائيات نرى أنه 

في كل ثانية تتعرض المرأة للعنف«.
ستار  مؤتمر  يخطط  التي  الفعاليات  برنامج  وحول 
لتنظيمها في مقاطعة الشهباء، حيث تقيم آالف النساء 
تقول  المحتلة،  عفرين  من  مقربة  وعلى  العفرينيات 
دورنا  إثبات  أردنا  ستار  مؤتمر  في  »نحن  زوزان: 
بهذا الشهر، لذا عقدنا عدة اجتماعات لوضع مخطط 
أعمالنا تحت شعار »ال لالحتالل واإلبادة معًا نحمي 

المرأة والحياة«.
محاور  تتناول  حوارية  ندوات  ستعقد  بأنه  موضحةً 
العنف والقضاء عليه في المخيمات والنواحي، وتنظم 
منشورات  وتوزيع  النساء،  كافة  بانضمام  مسيرات 
لمناهضة العنف ضد المرأة في كافة أرجاء مقاطعة 
األول  ببيانين،  اإلدالء  سيتم  إنه  قالت  كما  الشهباء. 
باسم مجلس المرأة على مستوى شمال وشرق سوريا، 
والثاني باسم العالقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار حول 

العنف ضد المرأة وما تعرضت له المرأة العفرينية.
الثقافة  حركة  قبل  من  مسرحية  عروض  وستُنّظم 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الذهبي  الهالل  في  للمرأة 

باإلضافة إلى تنظيم عرض سينفزيوني.
زوزان مصطفى ناشدت في ختام الحديث كافة النساء 
بالخروج إلى الساحات وأكدت: »اخرجوا ليس ألجل 
النساء فقط بل ألجل األطفال والفئة الشابة، وباألخص 
وتوضيح  بإظهار  أمل  وكلنا  نساء عفرين،  أجل  من 

جوهر المرأة عبر فعالياتنا«.

روناهي/ قامشلو ـ يقترب نادي الجهاد من دخول خوض غمار منافسات دوري الدرجة األولى لكرة القدم للدوري السوري، ولكن االستعدادات بدأت 
في وقت متأخر فهل الجهاد قادر للعودة لمكانه الطبيعي؟

اليوم  ترفيهية بمناسبة  )اليونيسف( فعالية  بالتعاون مع منظمة  ـ نظم مؤتمر ستار بمخيم مهجري كري سبي/ تل أبيض  روناهي/ عين عيسى 
العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20 من شهر تشرين الثاني من كل عام؛ للتذكير بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه األطفال الذين شردتهم آلة الحرب 

ويقطنون المخيمات.
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عبد الوهاب خليل: »على الُكرد استغالل التوافقات 
الدولّية واالستفادة منها«

صالح مسلم: » الوحدة التي نسعى إليها هي من أجل 
تعزيز المكتسبات وليس القضاء عليها«

شدد عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي صالح مسلم على أن أحزاب الوحدة الوطنية الكردية لن تدّخر أي جهد في سبيل 
تحقيق الوحدة الوطنية، الفتًا إلى أن ذلك ال يعني القبول بمطالب تؤدي إلى تدمير اإلدارة الذاتية.

في  الدبلوماسية  للعالقات  العام  المنسق  قال 
الوهاب  الُكردستاني، عبد  الحزب الجمهوري 
األمريكية  السياسة  فهم  الُكرد  على  خليل 
اإلمبريالية  المصالح  تقاطع  من  واالستفادة 

لصالح الُكرد.
السياسة  إن  الكردي،  السياسي  وأشار 
األمريكية وبشكل خاص الخارجية تعتمد على 
الحزبية،  األجندات  عن  بعيدة  استراتيجيات 
جاهدة  ستعمل  األمريكية  اإلدارة  فإن  وعليه 
على إظهار نفسها بأنها ليست ممن تدير ظهرها 
لمن وقفوا معها في حربها ضد اإلرهاب، وهي 
حريصة على إعادة بناء جسور الثقة مع الكرد.

حول التغيرات األخيرة التي طرأت على إدارة 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، وما تاله من 
تخّوف في تغيير السياسية األمريكية في الشرق 
لــ  في سوريا، صّرح  وبشكل خاص  األوسط 
الدبلوماسية  للعالقات  العام  المنسق  آدار برس 
عبد  الُكردستاني،  الجمهوري  الحزب  في 
الوهاب خليل موضحاً إن: »السياسة األمريكية 
ليست  المدى،  بعيدة  استراتيجية،  سياسة  هي 
ألجندات  رديفة  أو  معين،  بشخص  مرتبطة 
األساسين،  الحزبين  أقصد  وهنا  حزبية، 
الواليات  في  والديمقراطي  الجمهوري 

المتحدة«.
وأضاف خليل: السياسة األمريكية، والخارجية 
وليست  مسبقة،  خطط  على  تعتمد  حصراً، 
الحدث، وهي  وراء  دوماً  الحدث، ألنها  وليدة 

المجلس  مطالب  بعض  »أن  مسلم:  وأوضح 
وال  الكرد،  بمكتسبات  تضر  الكردي  الوطني 
غياب  أن  إلى  مسلم  ولفت  بها،  القبول  يمكن 
أدى  الكردي  الوطني  المجلس  ووفد  الوسطاء 
إلى توقف المحادثات بشكل مؤقت؛ ويجب أن 

نقبل التعليم باللغة الكردية األم«.
وأجرت وكالة أنباء هاوار لقاًء مع عضو هيئة 
الرئاسة المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي 
صالح مسلم، فتحدّث حول المستجدّات األخيرة 
األطراف  بين  الجارية  بالمباحثات  المتعلّقة 

الكرديّة لوحدة الصف الكردي.
ـ إلى أين وصلت مساعي أحزاب الوحدة الوطنية 

الكرديّة حول موضوع الوحدة الوطنية؟
الوطنية  بالوحدة  المتعلقة  المباحثات  توقّفت  لقد 
األمريكيّون  الممثلون  تغيّر  لقد  فترة.  منذ 
لم  اآلن  حتى  للوحدة،  والداعمون  الوسطاء 
ووفد  مناطقنا،  إلى  أمريكا  ممثّلو  يحضر 
باشور  إلى  ذهب  الكردي  الوطني  المجلس 
األمريكيين  الوسطاء  عودة  بعد  كردستان. 
ووفد المجلس الوطني سوف تستأنف مباحثات 
أي طرف  يعلن  لم  اآلن  الوطنية. حتى  الوحدة 
عن عدم رغبته في مواصلة المباحثات. ولكن؛ 
ولألسباب آنفة الذكر توقّفت المباحثات، لقد تم 
حتى اآلن التفاهم حول العديد من النقاط، فيما ال 

زالت موضوعات أخرى قيد النقاش.
ـ ما النّقاط الّتي تم التفاهم حولها حتّى اآلن؟

تشكيل  للنقاش،  أساسية  محاور  ثالثة  هناك 
الذاتية،  اإلدارة  في  المشاركة  المرجعية، 
مناقشة  تم  العسكرية.  القوات  وموضوع 
مناقشة  وتم  السياسية،  المرجعية  موضوع 
التفاهم  وتم  السياسية  األحزاب  مع  الموضوع 
آليات  حول  النقاشات  وتتواصل  حولها. 
ليست  اآلن  الذاتية. حتى  اإلدارة  في  المشاركة 
لدى المجلس الوطني رؤية واضحة حول نظام 

اإلدارة الذاتية. وهذا األمر طبعاً يتطلّب المزيد 
من الوقت للتفكير واتخاذ القرار حوله. إلى أي 
الذاتية،  اإلدارة  الوطني  المجلس  سيفهم  درجة 
بالمشاركة  سيرغب  التي  الجوانب  هي  وما 
فيها، تم مناقشة كل هذه األمور. ال أعرف كم 
كما  التفاصيل.  هذه  تستغرق  الوقت سوف  من 
تستمر النقاشات حتى اآلن حول موضوع قوات 
يتم التوصل إلى نتيجة حتى اآلن،  الدفاع، ولم 

يتم مناقشة العديد من التفاصيل.
ـ في بعض التصريحات واللقاءات انتقد المجلس 
الوطني موضوع التعليم باللغة الكردية وكذلك 
حول  موقفكم  هو  ما  المشتركة،  الرئاسة  نظام 

ذلك؟
حزب  قبول  يمكن  ال  حجة.  كأنّها  تبدو  هذه 
سياسي ال يكون موضوع حماية الثقافة واألدب 
الكردي من أولى أهدافه. إذا أردنا التعّرف على 

شعب ما، فإنّنا ندرس ونبحث قبل كل شيء في 
لغته وثقافته. اليوم أتيحت الفرصة، ومنذ ثمانية 
باللغة  التعليم  الذاتية  اإلدارة  تواصل  أعوام 
الكردية. تم تغيير العديد من المناهج التعليمية. 
ولكن  والصعوبات،  العوائق  من  العديد  هناك 
تم البدء بالتعليم باللغة الكردية. إذا لم نقبل هذا 
تكن  لم  البداية  في  سنقبله؟  فمتى  اليوم  األمر 
هناك الكوادر الكافية إلعداد المعلمين والمناهج 
كبيرة  خطوات  أنجزت  لقد  المدارس.  وتأهيل 
الكردية.  اللغة  معلّمي  من  اآلالف  إعداد  وتم 
التعليم  نقبل  ال  إنّنا  أحد  يقول  أاّل  يجب  واآلن 
باللغة الكردية، يجب أن يقولوا إذا كانت هناك 
مشاكل ونواقص، كيف سنقوم بحلها وتجاوزها. 
مخلص  شخص  كل  وعلى  صعبة،  مهمة  إنّها 
يده ولنعمل سوية  يمد  أن  وثقافته  لشعبه  ووفي 

من أجل إنجاز هذه المهمة.

األشخاص  مكان.  كل  في  األم ضرورية  اللغة 
الذين يرفضون التعليم باللغة الكردية، يتسبّبون 
في  يتسبّبون  القادمة،  لألجيال  كبيرة  بخسارة 
ضياع الهوية القومية. والذين يقولون إّن الوقت 
لم يحن بعد لهذه األمور، نسأل، إذاً متى سيحين 
إلى  الكردي  الشعب  الوقت؟ حين يسعى أعداء 
الكردية.  اللغة  األمر  أول  يستهدفون  صهره 
أجزاء  جميع  على  إسقاطه  يمكن  األمر  وهذا 
ال  إنّهم  يقول  طرف  هناك  واآلن  كردستان. 
يقبلون التعليم باللغة الكردية، وهذا األمر صعب 
الكردي لن  جداً، وعليهم أن يعلموا أن الشعب 

يقبل ذلك أبداً.
المشتركة.  الرئاسة  بموضوع  يتعلّق  فيما  أما 
نظام  نحو  بالتوّجه  بدأ  أجمع  العالم  أّن  نرى 
في  النظام  هذا  تأسيس  وتم  المشتركة.  الرئاسة 
وتعزيز  المرأة  مشاركة  أسس  على  مناطقنا 
المشتركة هو  الرئاسة  نظام  إّن رفض  دورها. 
المجتمع.  نصف  ولدور  المرأة،  لدور  إنكار 
خاّصة أّن دور المرأة في الثورة جلّي وواضح 
للعيان، وشعوب المنطقة تقبل هذا األمر. نظام 
المؤسسات  كل  في  موجود  المشتركة  الرئاسة 

الموجودة في المنطقة.
هذين  حول  ما  تفاهم  إلى  التوّصل  تّم  هل  ـ 

الموضوعين؟
هذين  حول  التفاهم  يتم  لم  اآلن  حتّى  ال، 

الموضوعين.
الكردي  الصف  وحدة  مساعي  مع  بالتزامن  ـ 
اجتمع المجلس الوطني مع الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ومع الدولة التركية، كيف تنظرون 

إلى هذا األمر؟
التي  األولى  المرة  ليست  إيجابياً،  ليس  هذا 
الذين  من  نتمنّى  اللقاءات،  هذه  مثل  يعقدون 
قراراهم  يكون  أن  اللقاءات،  هذه  إلى  يذهبون 
أال  ويجب  خارجية،  أياٍد  في  وليس  بأيديهم 

يطلبوا األذن من الخارج حول قبول أو رفض 
هنا  أنفسنا  قرار  نملك  أننا  وكما  النقاط،  بعض 
التي  األمور  في  الخارج  من  قرارنا  نتخذ  وال 

تتعلق بنا، عليهم أيضاً أن يفعلوا ذلك.
يبرز  االجتماعات  تلك  خالل  أنّه  الواضح  من 
عدم الرضا عن نتائج مباحثات الوحدة الوطنية، 
ال يريدون تحقيق هذه الوحدة، نحن في أحزاب 
ما  كل  نبذل  سوف  الكردية  الوطنية  الوحدة 
ال  هذا  ولكن  الوحدة.  تحقيق  أجل  من  بوسعنا 
شأنها  من  التي  الشروط  ببعض  القبول  يعني 
إليها  نسعى  التي  الوحدة  الذاتية.  اإلدارة  إنهاء 
القضاء  وليس  المكتسبات  تعزيز  أجل  من  هي 

عليها.
الشعب الكردي حقّق وحدته، إاّل أّن هناك قوى 
إذا  الشعب.  بين  والبلبلة  التفرقة  تبّث  سياسية 
الثقافة واللغة  قائمة على حماية  الوحدة  لم تكن 
الكردية وحماية الشعب الكردي ونظام اإلدارة 
الموجود، فال حاجة إليها. الوحدة التي يجب أن 
تتحقق يجب أن تكون على أسس خدمة الشعب، 
تحقيق وحدة  إلى  نسعى  نحن  اإلدارة،  وتعزيز 

سليمة.

التي تخلق الظروف واألحداث خدمة لسياستها، 
ما  فعله ترامب خالل مدة حكمه،  إن ما  لذلك، 
هي إال تمهيد األرضية لرسم سياسة تتناسب مع 
والمستقبلية.  العميقة  األمريكية  الدولة  مصالح 
وتابع خليل: »هذا ال يمنع من حدوث تغييرات 
األحداث  بأن  تجد  عندما  تكتيكية،  مرحلية 
وعليه  االستراتيجية،  سياستها  مع  تتوافق  ال 
نستطيع التأكيد بأن ترامب ليس من صالحياته 
السياسة  مع  تتعارض  مغامرة  بأي  القيام 

األمريكية المستقبلية القريبة والبعيدة«.
من  األمريكي  االنسحاب  من  التخّوف  وحول 

بعد  السورية  األزمة  تُحل  لم  وقت  في  سوريا 
قال خليل: »حسب مالمستنا ومتابعتنا للسياسة 
تولي  من  المتتالية  الفترات  وعبر  األمريكية، 
والسلطة،  للحكم  الديمقراطيين  أو  الجمهوريين 
نستطيع القول بأنه لن يكون هناك أي انسحاب 
بل  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  من  أمريكي 
إظهار  على  جاهدة  ستعمل  األمريكية  اإلدارة 
نفسها بأنها ليست ممن تدير ظهرها لمن وقفوا 
معها في حربها ضد اإلرهاب، وهي حريصة 
على إعادة بناء جسور الثقة مع الكرد، وخاصةً 
الدفاع  على  كردي  إصرار  من  وجدوه  ما  بعد 

عن مناطقهم وحقهم المشروع في إدارتها«.
خليل:  الوهاب  عبد  الكردي  السياسي  ويرى 
ترميم  إعادة  ستحاول  األمريكية  اإلدارة  »إن 
ما تم تشويهه من قبل ترامب، وذلك من خالل 
وهي  جديدة،  سياسة  لرسم  األجواء،  »خلق 
مع  يتوافق  معارض  جسم  تشكيل  على  العمل 
بدءاً  األرض،  على  االستراتيجية  مصالحها 
الدخول  قادرة على  من تشكيل مرجعية كردية 
في مفاوضات مع باقي األطر األخرى، والتي 
تدّعي من نفسها بأنها أطراف معارضة وتمثل 
الحل  بمرحلة  البدء  وبالتالي  السورية،  الثورة 

السياسي على مستوى سوريا بشكل عام«.
إلى  الكردية  األطراف  خليل  السياسي  ودعا 
»على  بالقول:  الدولية  التوافقات  من  االستفادة 
والعمل  الدولية،  التوافقات  هذه  استغالل  الكرد 
الحوار،  لغة  وتغليب  منها،  االستفادة  على 
والعمل على السير حسب ما تقتضي المصلحة 

الكردية والشعب الكردي«.
األمريكي  الرئيس  تصريحات  خليل  ووصف 
»المغازلة«  بـ  الكرد  حيال  بايدن  الُمنتَخب جو 
التي صدرت  مضيفاً: »من خالل التصريحات 
واضح  وبشكل  فيها،  يمجد  والتي  بايدن،  عن 
عن  ودفاعهم  استبسالهم  في  الكرد  تضحيات 
لمرتزقة  كسرهم  خالل  من  جمعاء،  اإلنسانية 
واطمئنان  غزل  رسائل  إال  ماهي  داعش، 

للكرد«.
كما وتطرق خليل بالحديث عن تصريحات القائد 
العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، 

لقوات  العام  القائد  »تصريح  وتابع:  األخيرة 
كان  األخير  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
ناجحاً ومنطقياً عندما أكد على ضرورة متابعة 
الحوارات الكردية، والدخول في مفاوضات مع 
تركيا، وإبراز دور الكرد مناطق شمال وشرق 

سوريا في هذه المرحلة بإدارة مناطقهم«.
وشدد خليل على أهمية إنجاح الحوار الكردي ـ 
الكردي في هذه المرحلة التي وصفها بالخطيرة 
الجماهيرية لوحدة  المنصة  وأردف: »نحن في 
الصف الكردي، ومن خالل الدراسات التحليلية 
أعضاءها  خالل  من  المنصة  بها  تقوم  التي 
الذين يملكون باعاً طويالً في التجربة، والحياة 
واإلدراك  الوعي  من  كافياً  وقدراً  السياسية، 
اللحظية  السياسة  السياسي، بشكل متجاوب مع 
ألننا  المرحلة،  خطورة  تماماً  ندرك  والبعيدة، 
األول  اليوم  ومنذ  نعيشه،  بل  بالحدث،  النسمع 
الكردية،  الحوارات  هذه  مساندة  على  عملنا 
وتذليل  األمام  إلى  ودفعها  معها،  والوقوف 
كافة العقبات، ألن الظرف المصيري، والواقع 
بحاجة إلى ذلك، وواقع الحركة الكردية بحاجة 

إلى مثل هذه التوافقات«.
في  الدبلوماسية  للعالقات  العام  المنسق  وختم 
الوهاب  عبد  الُكردستاني،  الجمهوري  الحزب 
السياسة  فهم  بالقول: »علينا ككرد  خليل حديثه 
األمريكية، وأن نستغل تقاطع وتوافق المصالح 
اإلمبريالية مع المصلحة الكردية، ألن األجيال 

القادمة والتاريخ لن يرحم أبداً«.

العزلة المفروضة على القائد أوجالن

استقالة ألبيرق أم االستعداد لبايدن؟

يُعد السجن بعد اعتقال المعارضين ألي نظام كان 
أمر طبيعي خاصة في األنظمة الشرق أوسطية, 
البعد عن المعايير والمبادئ  التي هي بعيدة كل 
األساسية في حماية حقوق اإلنسان وفق القوانين 
أن  لكن  اإلنسان.  لحقوق  العالمية  واإلعالنات 
وتطبق  شخصية  مسألة  إلى  األمر  هذا  يتحول 
بحق قائد ومفكر وسياسي يناضل من أجل قضية 
القيم والمبادئ اإلنسانية  شعبه ومن ثم من أجل 
أساس  أي  إلى  يستند  وال  إنساني  غير  وبشكل 
قانوي أو دستوري, لهو أمر يثير الريبة والشك, 
وما يحز في النفس أكثر من ذلك, هو سكوت ما 
حماية  يدعي  الذي  الديمقراطي«  »العالم  يُسمى 
إلى  ويدعو  التعذيب  ومناهضة  اإلنسان  حقوق 
المحاكم العادلة. لكن لألسف الشديد عندما يتعلق 
يتهرب  فالجميع  أوجالن  القائد  بشخص  األمر 
في  جرى  مثلما  منه  ويتنصلون  الموضوع  من 
بدايات المؤامرة الكونية بحقه عندما سمحت له 
روما,  في  الجبرية  باإلقامة  اإليطالية  السلطات 
أصدرت  قد  األلمانية  السلطات  كانت  حينها 
اإلنتربول  طريق  عن  بحقه  اعتقال  مذكرة 
)البوليس الدولي(. لكن عندما طلبت منها إيطاليا 
استالم الموقوف لديها, رفضت ألمانيا ذلك وبكل 
التنصل  ذلك؛  وراء  من  الهدف  وكان  وضوح, 
تركيا  إلى  بعد  فيما  تسليمه  المسؤولية حول  من 
على أثر المؤامرة التي بدأت في 9 تشرين األول 

1998 وانتهت في 15 شباط 1999.
المفروض  القاسي  والتجريد  العزلة  مسألة  إن 

تخص  تعد  لم  أوجالن,  هللا  عبد  القائد  على 
الشعب الكردي وحده, بل أصبحت تخص العالم 
إلى  التواقة  الديمقراطي بأسره, تخص الشعوب 
الحرية والسالم والديمقراطية والعيش المشترك, 
تخص المنظمات الدولية المعنية بحقوق األفراد 
لجنة  تخص  والمجتمعات,  الشعوب  وحقوق 

.CPT مناهضة التعذيب األوروبية
الديمقراطية،  الحضارة  مانيفستو  مدخل  في   
عبد  المناضل  يكتب  )المدنية(،  األول  الجزء 
أُتَِي  عندما  استقبلني  من  أول  »إن  أوجالن:  هللا 
ممثل  مستوى  على  كان  إمرالي,  إلى سجن  بي 
التعذيب«  مناهضة  »لجنة  الرئاسية  الهيئة 
ما  أول  وكان  األوروبية.  للمفوضية  التابعة 
وسنراقب  السجن,  هذا  في  »ستبقى  لي:  قاله 
عبر  الحلول  بعض  إليجاد  وسنسعى  وضعك, 
الدولة  أخضعتني  لقد  األوروبية«.  المفوضية 
المتحدة  الواليات  لمراقبة  اليونانية  القومية 
أساس  على   ,CIA واستخباراتها  األمريكية 
في  لها  مثيل  ال  بازدواجية  للصداقة  خيانتها 
التاريخ, وعندما أُضيفت معادلة المصالح النفعية 
أصبحُت  التركية,  الجمهورية  مع  عالقاتها  إلى 
الملوك  »عصر  في  إمرالي  صخور  إلى  مقيداً 
العراة واآللهة غير المقنعة«, ومتروكاً الجترار 
في  بروماتوس  ما عاناه  آالمه  قدر يضاهي في 

األسطورة الشهيرة«. 
اليوناني  اإلله  بروميثيوس  أو  بروماتوس 
مسرحية  تصفه  النار,  وجالب  النظر  بعيد 
لألكل  يصلح  ما  لف  وقد  المقيد«  »بروماتوس 
عظامها  ولف  جلدها,  في  الضحية  جسم  من 
يفضله  ما  اختيار  زيوس  إلى  وطلب  بالدهن, 
غضباً,  زيوس  واستشاط  الدهن,  فاختار  منها, 
جبال  في  صخرة  إلى  بروماتوس  بشد  فأمر 
الخطوات  ليُعيد  بروماتوس,  فيتحداه  القوقاز. 
األولين.  الخالئق  إلى  الحضارة  بها  نقل  التي 
غير أن بروماتوس تُمنع عنه رائحة الموت ألنه 
من اآللهة, فيُشد مرة أخرى إلى صخرة جبلية, 
ويُرسل زيوس نسراً ينخر قلبه, لكن القلب ينمو 
النسر  بها  ينخره  التي  السرعة  بنفس  الليل  في 
ثالثة  العذاب  بروماتوس  يُقاسي  بالنهار. وبذلك 

عشر جيالً«. 
إن لقاء ممثل لجنة مناهضة التعذيب األوروبية 
على  دل  إن  أوجالن  القائد  مع  شخص  كأول 
شيء إنما يدل على معرفة هذه اللجنة بالتعذيب 
بحق  تُمارس  سوف  التي  والعزلة  والتجريد 

البغيض, وما مرور أكثر  القائد في هذا السجن 
في  القائد  وجود  على  عاماً  وعشرين  اثنين  من 
التامة عليه إال دليل  هذا السجن وفرض العزلة 
إضافي على معرفة هذه اللجنة بما سوف يجري 
القائد. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن  بحق 
اللجنة  ممثل  عنها  قال  التي  الحلول  هي  ما  هو 
المفوضية  عبر  ايجادها  إلى  سيسعون  بأنهم 
األوروبية؟ تُرى أال تستطيع أوروبا الضغط على 
ـ إن أرادت - على  التركية وإجبارها  السلطات 
القائد أوجالن؟  المفروضة على  العزلة  فك هذه 
من  لنا  يتضح  ولكن  ذلك  تستطيع  هي  بالتأكيد 
سياق المؤامرة الكونية التي أفضت إلى اعتقال 
القائد في نيروبي عاصمة كينيا, مشاركة االتحاد 
األوروبي إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية 
المؤامرة,  هذه  في  االتحادية  وإسرائيل وروسيا 

لم  والتركية  واليونانية  السورية  الحكومات  أما 
يتعدَّ دورها سوى تقديم الخدمات البيروقراطية. 
للحرية  التواقة  الشعوب  كافة  على  يتوجب  لذا 
تستمر  أن  المشترك  والعيش  للسالم  والمحبة 
بحق  المجحفة  العزلة  لهذه  مناهضتها  في 
مسيراتها  تواصل  وأن  أوجالن  والمفكر  القائد 
وأن  القاسي,  التجريد  لهذ  الرافضة  ونشاطاتها 
على  الضغط  أجل  من  وباستمرار  دوماً  تعمل 
القائد  قضية  تصبح  بحيث  العالمي  العام  الرأي 
آبو قضية رأي عام تشارك في حمالت التوقيع 
ومن  الناس  ماليين  بحريته  المطالبة  على 
أبناء  بها  قام  التي  المبادرة  مختلفة،  جنسيات 
الشعب المصري العريق أكبر نموذج على ذلك. 
على جميع الشعوب التي تسعى وتعمل من أجل 
إحالل الديمقراطية أن ترفع صوتها عالياً مطالبة 

ليس فقط بتخفيف إجراءات العزلة وإلغاءها بل 
والفيلسوف  المفكر  هذا  عن  الفوري  باإلفراج 
اثنين  من  أكثر  منذ  التركية  السجون  في  القابع 
وعشرين عاماً وذنبه الوحيد أنه مناضل من أجل 
كلنا  االجتماعية.  والعدالة  والديمقراطية  الحرية 
شعوب  وخاصة  الشعوب  تضغط  أن  في  أمل 
المتحدة األمريكية  االتحاد األوروبي والواليات 
الجميع  مقدمة  في  وبالتأكيد  العربية  والشعوب 
وعرب  كرد  من  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
وتركمان  وشيشان  وأرمن  وآشور  وسريان 
القائد  فكر  من  تستمد  التي  وغيرهم,  وشركس 
تجربتها في اإلدارة الذاتية الديمقراطية من أجل 
إال  به  تليق  ال  الذي  آبو  القائد  صراح  إطالق 

الحرية. 

براءت  التركي  المالية  وزير  إقالة  أو  استقالة 
لنظام  حساس  توقيت  في  جاءت  ألبيرق، 
داخلية  بأزمات  عالقة  له  توقيت  أردوغان، 
متفاقمة، وخيارات سياسية صعبة، واستحقاقات 
كثيرة على صعيد السياسة الخارجية. في الجدل 
ألبيرق،  استقالة  بخصوص  الداخلي  التركي 
يجري الحديث عن أسباب عديدة، لعل أهمها:

انهيار  عن  المباشرة  ألبيرق  مسؤولية  األول: 
إنها  إذ  الدوالر،  أمام  التركية  الليرة  قيمة 
خسرت خالل العام الحالي أكثر من ثالثين في 
المئة من قيمتها، وهو ما أدى عملياً إلى تبخر 
ظل  في  التركي،  للمواطن  الشرائية  القدرة 
تبخر جميع وعود ألبيرق باإلصالح، ورسمه 
صورة زاهية لالقتصاد التركي، عكس الواقع 

الذي كان يزداد تفاقما وقتامة.
بإقالة  الداخلية  المطالبة  حجم  ازدياد  الثاني: 
ألبيرق على خلفية فشله، وال سيما في األوساط 

التواصل  مواقع  على  أطلقت  التي  الشعبية 
تطالبه  وهاشتاقات  حمالت  االجتماعي 
المعارضة  أحزاب  طالبت  كما  باالستقالة، 
أردوغان بإقالته، وبسبب كل ذلك، باتت كلمة 
الصهر تشكل عقدة ألردوغان؛ ألنها أصبحت 
أردوغان  اعتمده  الذي  العائلي  للفساد  رمزاً 
في الحكم، ولعل هذا ما دفعه إلى تجريم كلمة 

الصهر في الصحافة التركية.
إلى  ألبيرق  بشأن  االنقسام  وصول  الثالث: 
داخل حزب العدالة والتنمية؛ إذ تقول التقارير 
إنه قبل يومين من استقالة ألبيرق هدد أربعين 
العدالة  لحزب  اجتماع  خالل  أردوغان  نائبا 
واالنضمام  الحزب،  من  باالستقالة  والتنمية 
علي  بزعامة  والتقدم  الديمقراطية  حزب  إلى 
ألبيرق، ولعل هذا ما  إقالة  تتم  لم  باباجان، ما 
لم  والذي  ألردوغان  المثير  التصريح  يفسر 
إليه أحد، عندما قال إن من ينفصل عن  ينتبه 
العدالة  حزب  في  مكانة  له  يكون  لن  الشعب 
والتنمية، وهو ما يعني أن أردوغان نفسه بات 
يدرك أن ألبيرق تحول إلى عبء على نظامه، 
وحمايته،  لتحسين صورته  محاولته  كل  رغم 
مع أن أردوغان يتحمل المسؤولية األولى عن 

كل ما سبق.
مقنعة  تبدو  األسباب  هذه  كل  شك،  دون  من 
التي وصلت  المالية  األزمة  في ظل  ومنطقية 
حزب  حكم  مصير  وتهديدها  تركيا،  إليها 
لكن  مقبلة،  انتخابات  أي  في  والتنمية  العدالة 
من يعرف طريقة تفكير أردوغان وبراغماتية 
األسباب؛  هذه  من  أبعد  إلى  يذهب  أن  بد  ال 
إلى  بايدن  قدوم جو  معنى  أردوغان  يدرك  إذ 
سدة الرئاسة األمريكية، وهو نفسه بايدن الذي 
المستبد،  بالحاكم  فترة  قبل  أردوغان  وصف 
في  إلسقاطه  التركية  المعارضة  بدعم  متعهداً 
األمريكي  المسؤول  كان  أنه  كما  االنتخابات، 

المسلحين  بدعم  أردوغان  اتهم  الذي  األهم 
والمتطرفين وإرسالهم للقتال في سوريا، وهنا 
تأتي أهمية توقيت استقالة أو إقالة ألبيرق؛ إذ 
أردوغان  اتصال  قناة  يشكل  كان  األخير  إن 
باإلدارة األمريكية برئاسة دونالد ترامب، حيث 
صهر  كوشنر  جاريد  مع  يشكل  ألبيرق  كان 
أردوغان  لمصالح  الحامي  الثنائي  ترامب، 
اتهم  ما  كثيراً  العالقة  هذه  وبسبب  ترامب،   -
أردوغان،  ممارسات  عن  بالتغاضي  ترامب 
في  الكرد  ضد  العدوانية  عملياته  من  بدءاً 
تورط  بقضية  مروراً  وشرقها،  سوريا  شمال 
العقوبات  على  التحايل  في  التركي  خلق  بنك 
األمريكية المفروضة على إيران، وصوالً إلى 
الصاروخية  المنظومة  صفقة  أردوغان  اتمام 
إس-400 مع روسيا، رغم كل االعتراضات 
األمريكية واألوروبية والحلف األطلسي، حيث 

المانع  الدور  يلعب  الدوام  على  ترامب  كان 
رغم  أردوغان  نظام  على  العقوبات  لفرض 
عشرات المشاريع التي أدرجت في الكونغرس 
بهذا الخصوص؛ إذ إن دبلوماسية الهاتف بين 
أردوغان وترامب كانت كفيلة بحل أو تهدئة أي 
أردوغان  سيخسرها  دبلوماسية  وهي  مشكلة، 
مع تسلم بايدن مهامه في كانون الثاني المقبل.

يدرك أردوغان أن ورقة ألبيرق كقناة اتصال 
قيمة، وعليه  لها  تعد  لم  األمريكية  اإلدارة  مع 
ينبغي التخلص منه بحثاً عن قناة أخرى، وفي 
بايدن،  فريق  معرفة  أردوغان  ينتظر  العمق 
كي يحدد بديالً عن ألبيرق ليس وزيراً للمالية، 
وإنما قناة اتصال مع اإلدارة األمريكية الجديدة، 
وربما يأمل في عناصر من فريق باراك أوباما 
أوباما  أعطاها  التي  لألهمية  بايدن،  إدارة  في 
لنموذج  يؤسس  بوصفه  أردوغان،  لسياسة 

إسالمي معتدل، كما تحدث خالل زيارته لتركيا 
يتجاهل عن عمد  أردوغان  لكن  عام 1999، 
ما فعله طوال السنوات الماضية، وكيف استغل 
التوسعية،  مشاريعه  لصالح  السياسي  اإلسالم 
وكيف حول تركيا إلى مركز للتطرف وتهديد 

أمن أوروبا والعالم.
أردوغان  يتجاهله  الذي  الخطير  التطور  هذا 
يدركه بايدن جيداً، ولذلك لسان حاله يقول إن 
تركيا في عهده يجب أن تتوقف عن التصعيد في 
شرق المتوسط، والكف عن عملياتها العدوانية 
ضد الكرد في سوريا، ووضع حد لذهابه بعيداً 
تحسين  وإن  وإيران،  روسيا  مع  عالقاته  في 
اتباع  عبر  يمر  التركية،   – األمريكية  العالقة 
االستراتيجيات  مع  تتناقض  ال  سياسة  تركيا 
أيار  في  بايدن  أكده  ما  هذا  العليا،  األمريكية 
الماضي، عندما قال “علينا أن نناقش كيف ومع 
شكلها  التركية  الخارجية  السياسة  ستأخذ  من 
بايدن  يريد  بمعنى آخر  المقبلة”،  المرحلة  في 
الطاعة األمريكي، وليس وفق  تركيا في بيت 
أحالم أردوغان العثمانية التوسعية، ومغامراته 
أو  استقالة  الواقع  في  وهناك..  هنا  العسكرية 
المبكرة  أردوغان  رسالة  كانت  ألبيرق  إقالة 
منه  ومحاولة  الجديدة،  األمريكية  لإلدارة 
معها، وهي  للتواصل  فريق جديد  للبحث عن 
للتخلص  أردوغان  استعداد  مدى  تؤكد  سياسة 
حتى من أقرب مقربيه إنقاذا لنظامه، فهو سبق 
أن انقلب على معلمه نجم الدين أربكان، ومن 
ثم تخلص من رفيق دربه عبدهللا، ومن ثم من 
منظره األيديولوجي أحمد داود أوغلو، واليوم 
يبحث  ذلك  كل  في  وهو  ألبيرق،  صهره  من 
السلطة،  في  البقاء  ثابت  الوحيد،  ثابته  عن 
والتضحية بكل من يشكل عائقاً في وجه هدفه 

هذا

دجوار أحمد آغا 
)كاتب(
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واصلت جيش االحتالل التركي عملية االنسحاب 
وحماة  إدلب  أرياف  في  محاصرة  نقاط  من 
وحلب، ورصد المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
التركية  النقاط  من  الشاحنات  عشرات  خروج 
من  وحلب  وحماة  إدلب  أرياف  في  المحاصرة 
قبل قوات الحكومة السورية وتوجهها إلى مناطق 

المجموعات المرتزقة.
بين  الواقعة  النقطة  التركية من  القوات  انسحبت 
الشيخ عقيل وقبتان الجبل باتجاه محيط األتارب 
في ريف حلب الغربي، كما انسحبت من النقطة 
إلى  باإلضافة  حطاط«،  »معر  في  العسكرية 
بجبل  مغار  شير  في  لها  نقطة  من  االنسحاب 
قد  وكانت  حماة،  محافظة  شمال غرب  شحشبو 
لها  الثاني، من نقطة  انسحبت في مطلع تشرين 

في مورك بشكل كامل.

اإليرانية  التركية  الروسية  التفاهمات  وعقب 
نقطة   29 تثبيت  تم  أستانا  اتفاق  غطاء  تحت 
ضمن  تركية  نقطة   12 على  تتوزع  مراقبة 
نقاط  و7  روسية  نقاط  و10  المرتزقة،  مناطق 
السورية.  الحكومة  قوات  مناطق  إيرانية ضمن 
وبدعم  السورية  الحكومة  قوات  سيطرة  ومع 
روسي خالل الحملة األخيرة أواخر عام 2019، 
وتقدمها في مناطق واسعة بأرياف حلب وحماة 
ضمن  التركية  النقاط  من  العديد  بقيت  وإدلب، 
قوات  قبل  من  محاصرة  وأصبحت  مواقعها 
الطوقان،  »تل  النقاط  هذه  وأبرز  الحكومة، 
وتل  والراشدين،  عندان،  وجبل  والصرمان، 
العيس، وتل الصوان شرق مورك، ومعر حطاط 

ونقاط حول مدينة سراقب«.
وطوال الفترة الماضية كان أردوغان ومسؤولوه 
الحكومة  قوات  وطالبوا  التهديدات  أطلقوا  قد 
إال  النقاط،  خلف  ما  إلى  باالنسحاب  السورية 
قوات  بدأت  إذ  ذلك،  عكس  كان  حصل  ما  أن 

االحتالل التركي باالنسحاب من تلك النقاط.
تكثيف االحتالل  االنسحابات، مع  وترافقت هذه 
في  عيسى  عين  منطقة  على  لهجماته  التركي 
روسيا  رعاية  ذلك،  وتال  سوريا.  وشرق  شمال 
التفاق بين أذربيجان المدعومة من أنقرة وأرمينيا 
قره  في  الصراع  حول  موسكو  من  المدعومة 
باغ، والذي ُوصف بأنه استسالم من قبل أرمينيا.
تثير  بعضها،  مع  المترافقة  األحداث  هذه  كل 
تساؤالت هامة حول ما إذا كان ذلك نتيجة صفقة 
جديدة بين روسيا وتركيا اللتان جعلتا من سوريا 
وليبيا وقره باغ ساحة تقايض واحدة، باإلضافة 
إلى حدود هذه الصفقة، وإذا ما انتهت بالمقايضة 

بين إدلب وقره باغ؟

ملاذا سحب االحتالل الرتيك نقاطه؟

المحلل  قال  التركي  االنسحاب  أسباب  وحول 
تركيا  »سحب  يوسف:  جوان  الكردي  السياسي 
يشي  ال  التصعيد«  »خفض  نقاط  من  قواتها 
بمالمح مرحلة جديدة وإنما يأتي في سياق التفاهم 
الروسي - التركي في الخامس من آذار الماضي 
اتفاقات  إلى  أساًسا  استند  الذي  التفاهم  وهو 
مهلة  روسيا  بموجبها  أعطت  والتي  سوتشي 
المصنفة  المنظمات  بتفكيك  لتقوم  لتركيا  زمنية 
اتفاقية  قاعدة  أساًسا  وهي  باإلرهابية،  روسيًّا 

ولذلك  بالتزاماتها،  تِف  لم  عمليًّا  لكن  سوتشي، 
بشن  روسيا  من  مدعومة  النظام  قوات  قامت 
هجوم واسع النطاق على مناطق خفض التصعيد 
واستولت على خط الـ M5 في شباط الماضي«.

وبعض  مورك  من  انسحبت  »تركيا  وأضاف: 
كما  سياسي،  األول  لعاملين:  األخرى  النقاط 
ذكرت، يتعلق بتفاهم آذار الماضي وربما يضاف 
إليه مقايضة أخرى تتعلق بقره باغ أو M4 رغم 
فهو  الثاني  العامل  أما  األضعف.  االحتمال  أنه 
االحتالل  جيش  انتشار  بإعادة  يتعلق  عسكريٌّ 
التركي وإخراج نقاط المراقبة من الحصار الذي 
مما  األسد،  بقوات  إحاطتها  نتيجة  عليها  فُرض 
جعل خطوط إمدادها تحت رحمة النظام وروسيا 

قواتها  بدعم  تركيا  قيام  يفسر  ما  هذا  وربما 
وتعزيزها باألسلحة في جنوب إدلب«.

السياسي  والمحلل  الصحفي  رأى  وبدوره 
السوري مالك الحافظ أن »أنقرة استثمرت بملف 
نقاط المراقبة وستبقى أيًضا مقابل توسع روسي 
إمكانية  وجود  إلى  إضافة  الغربي،  الشمال  في 
لتوسيع  الشرقي  الشمال  في  أخرى  محاوالت 
بقعة  مقابل  تركيا،  مع  بالتفاهم  السيطرة  رقعة 
محدودة ألميركا يمكن أن تتسع أو تصغر بحسب 
األميركية  اإلدارة  عليها  ستكون  التي  السياسة 
في  التركية   - الروسية  التفاهات  تجاه  الجديدة 

سوريا بالمقام الرئيسي«.

هل حصلت الصفقة؟

وحول ما إذا كانت هناك صفقة بين الطرفين قال 
الحافظ: »هناك فصل في الملفات المشتركة بين 
الجانبين الروسي والتركي، ورغم ذلك فإن تلك 
الملفات ال خالفات كبرى عليها بل حتى إن روسيا 
أقفلت باب األزمة األذرية - األرمينية كما تشتهي 

تركيا، ولو مؤقتًا، ما يعني أن الطرفين متناغمان 
ضمن قواعد حركات سياسية وعسكرية محسوبة 

لدى كليهما«.
وأضاف: »الصفقة السياسية أمر حاصل بمجرد 
المراقبة،  نقاط  بعض  من  التركي  االنسحاب 
منع  أجل  من  ليس  التوقيت  هذا  في  فاالنسحاب 
وإنما  الغربي،  الشمال  في  جديد  عسكري  عمل 
بعد  لروسيا  تركيا  قدمتها  سياسية  ورقة  هو 

مماطالت ووعود كثيرة«.

هل انتهت حدود 
الصفقة يف قره باغ؟

باالتفاق  إدلب  في  جرى  ما  ارتباط  وحول 
جوان  المحلل  قال  األذربيجاني   – األرميني 
يوسف: »واضح من االتفاق الذي فرضته روسيا 
السوري،  بالملف  لألمر عالقة  أن  أرمينيا  على 
بشمال وشرق سوريا،  متعلق  أنه  أعتقد  ال  لكن 
وأستبعد أن يتحرك الملف عسكريًّا إال فيما يتعلق 
للمجموعات  وقت  وتضييع  إلهاء  منطقة  بتركها 

التابعة لتركيا«.
في  اختالف  »هناك  الحافظ:  مالك  قال  وبدروه 
التعامل بين ملف قره باغ والملف السوري لدى 
كال الجانبين، ال أرى أن صوت المدافع في قره 
يُسمع في سوريا، واستخدام أزمة قره  باغ كان 
غير  نتائج  يحمل  بسوريا  ربطها  وادّعاء  باغ 
قره  في  التعبير  صح  إن  فالخسارات  منطقية، 
باغ ال يمكن أن تعوض في سوريا لدى الروس 
واألتراك، هناك حالة خاصة لإلقليم مختلفة عن 

الوضع في سوريا تماًما«.
وأضاف: »إذا كان ما حصل في سوريا مؤخًرا 
خسارة  أن  يعني  فذلك  باغ،  قره  بأزمة  مرتبط 
روسيا كبيرة وال يعوضها أي شيء في سوريا، 
أعتقد أن قره باغ أكبر من التفاهمات في سوريا 

وحساباتها مختلفة بين الجانبين«..

ما عالقة التصعيد يف عني عيىس 
باالنسحاب من إدلب؟

مالك  السوري  السياسي  والباحث  الصحفي 
الحافظ رأى أن التصعيد التركي في عين عيسى 
منطقة خفض  من  باالنسحاب  مباشر  ارتباط  له 
المنطقتين،  بين  ارتباط  »هناك  قائاًل:  التصعيد 
تركيا تريد السيطرة على مناطق امتداد الطريق 
تأمينًا  لها  ذلك  ليكون  الحسكة،  في   M4 الدولي
لشريط نفوذ حدودي يمتد من منبج وصواًل إلى 

ما هو أبعد من عين عيسى«.
ضد  األخيرة  العسكرية  »التحركات  وأضاف: 
تصعيدية  بتطورات  تشي  عيسى  عين  منطقة 
بـ »نبع  أخرى ستكون أوسع محيًطا مّما يسمى 
عليها ضمن  مسيطراً  مناطق  ولتكون  السالم«، 

سيناريو )نبع سالم( جديدة«.
دون  يتم  أن  يمكن  ال  »هذا  أن  الحافظ  ويرى 
تفاهمات روسية - تركية، فكال الجانبين يعمالن 
ضمن استراتيجيته الخاصة به، وال ترى روسيا 
ضيًرا في تقدم تركي محدود متفاهم عليه، مقابل 
وصول روسي واسع على طريق حلب الالذقية 
في  الزاوية  جبل  منطقة  إلى  وامتدادًا  الدولي 

الشمال الغربي من سوريا«.
أما المحلل السياسي جوان يوسف فكان له رأي 
آخر حيث قال: »من الطبيعي أن تعمل تركيا على 
جانبية  بمعارك  الوطني«  »الجيش  قوات  إلهاء 
تنسيها األهداف الرئيسة التي من المفترض أنها 

ُوجدت من أجلها وهي محاربة النظام«.
مورك  نقطة  من  تركيا  »انسحاب  أن  وأوضح 
تشكك  القطاعات  من  الكثير  جعلت  المتقدمة 
»الجيش  حركت  ولذلك  التركية،  النوايا  في 
مرتزقة،  مجموعة  بالمحصلة  وهو  الوطني«، 
للتغطية  أواًل  لسببين:  ومنبج  عيسى  عين  نحو 
الشام،  أحرار  لقواعد  الروسي  القصف  على 

وثانيًا للتغطية على انسحابها من مورك«.

التفاهامت الروسية – الرتكية 
إىل أين؟

مالك  قال  التركية   – الروسية  العالقة  وحول 
بين  أن هناك خالفات حقيقية  الحافظ: »ال أرى 
الروس واألتراك، أعتقد أن الخالفات وإن برزت 
اإلعالمي  لالستهالك  فهي  األحيان  بعض  في 
والتعمية على ما سيحصل من تطورات ميدانية 

الحقة متفق عليها«.
جوان يوسف رأى بدوره أن »العالقة الروسية - 
التركية ليست عالقة استراتيجية أو حميمية، بل 
هي عالقات نتجت على أرضية الخالف التركي 
الملف  حول  األمريكي   - والتركي  األوروبي   -
وفق  وجزر  مد  في  ستكون  ولذلك  السوري، 
أنها  أعتقد  اآلن  حتى  لكن  السياسية،  التحوالت 
بالرغم من الخالفات  ال تسير في رتابة وهدوء 
العميقة بينهما، سواء في سوريا أو ليبيا أو في قره 
باغ، وهي ملفات مترابطة إلى حد بعيد وال يمكن 

الفصل بينها وإن كان لكل ملف خصوصيته«.

ماذا ستغري اإلدارة 
األمريكية الجديدة؟

هذه  على  األمريكية  اإلدارة  تغير  تأثير  وحول 
أن »هذه  الحافظ  مالك  والتفاهمات رأى  العالقة 
إن  ستتعمق  التركية(  ـ  )الروسية  التفاهمات 
عاتقها  على  الجديدة  األميركية  اإلدارة  أخذت 
مواجهة روسيا ومعاداة تركيا بمقابل التقارب مع 
األوروبيين، وهذا كقراءة أولية للنهج الديمقراطي 
المحتمل إلدارة بايدن، ولكن بصورة خاصة فإن 

التفاهمات ال أرى أنها ستتأثر بشكل سلبي على 
الثنائية، ما يمكن أن يزعزعها  العالقات  صعيد 
أي تقارب حقيقي مع الروس من قبل األوروبيين 
وأنقرة،  واشنطن  بين  السلبية  العالقات  بمقابل 
بالتوازي مع دعم بايدن لإلدارة الذاتية وتخفيف 

القبضة على اإليرانيين«.
جوان يوسف رأى بدوره أن »التفاهمات الروسية 
استراتيجية  ليست  سابقًا  ذكرت  كما  التركية   -
 - األوروبية  الخالفات  بمستوى  تتعلق  وهي 
التركية واألمريكية – التركية، وأعتقد أن اإلدارة 
على  أو  االرتباط  هذا  فك  على  ستعمل  الجديدة 
األقل ستعمل على كبح الجماح التركي في شرق 
المتوسط وسوريا بشكل خاص وعندها لن يكون 
األمريكي  الكنف  إلى  العودة  أمامها خيار سوى 
األمريكية  العقوبات  بعد  سوريا  أن  وخاصة 
مرتبط  سياسي  بحل  اإلعمار  إعادة  واشتراط 
كانت  كما  لتركيا  جاذبة  تعد  لم   2254 بالقرار 

من قبل«.
تشكل  بانتظار  أشهر  ثالثة  »لدينا  وأضاف: 
ستكون  مرحلة  وهي  الجديدة  االمريكية  اإلدارة 
شمال  على  الخوف  من  الكثير  وتحمل  صعبة 
وهي  جديدة  تركية  رعونة  من  سوريا  شرق 
المجموعات  بتحريك  ستكون  حدثت  إن  غالبًا 
المرتزقة، وإن كنت أستبعدها لكن يبقى الخوف 
تاريخ  في  مهمة  مرحلة  ستكون  وبعدها  قائًما، 
الملف  إلى  أمريكا  عودة  وهي  السورية  األزمة 
السوري هذه المرة سياسيًّا وليس عسكريًّا، مما 
يعني أن أمريكا ستعمل بجد من أجل حل سياسي 
يفترض  وبالتالي   ،2254 القرار  إلى  يستند 
عسكريًّا  انسحابها  أجل  من  تركيا  على  الضغط 
من المناطق التي احتلتها ألنه لن يكون هناك حل 
سياسي بدون انسحاب تركي من تلك المناطق«.

إدلب وشامل رشق سوريا
 إىل أين؟

االصحفي والمحلل السياسي مالك الحافظ حاول 
قائاًل:  رؤيته  بحسب  األحداث  مستقبل  استقراء 
»في إدلب ال بد من تغييرات ملموسة تتمثل في 
تحجيم وتصفية النفوذ اإلرهابي للقوى المصنفة 
على قوائم اإلرهاب هناك، مقابل رسم شكل جديد 
لقوى النفوذ، بمعنى تغيير جلد لهيئة تحرير الشام 
ودمجها  اإلرهاب(  قوائم  على  أيًضا  )المصنفة 
أنقرة،  من  المدعومة  المعارضة(  )الفصائل  مع 
مقابل وجود سيطرة روسية جديدة في مناطق من 
جنوب إدلب وريف الالذقية الشمالي واالقتراب 

من السيطرة على منطقة معبر باب الهوى«.
أن  الحافظ  فيرى  سوريا  وشرقي  شمال  في  أما 
»الوضع معقد ويرتبط بسياسة اإلدارة األميركية 
وكذلك  الذاتية،  واإلدارة  قسد  مع  التعامل  حيال 
إذا  وفيما  هناك،  اإليراني  النفوذ  مع  المواجهة 
العالقات  تأزمت  أو  روسيا،  مع  توافق  حصل 
بين واشنطن وموسكو، وبذلك يعني تقاربًا لقسد 
مع واشنطن، وعقد ترتيبات جديدة روسية تركية 
المشهد في شمال شرق سوريا والملف  تعقّد  قد 

السوري بالعموم«.
أن  يوسف  جوان  السياسي  المحل  يرى  وبدوره 
»مستقبل شمال وشرق سوريا مرتبط بكل تأكيد 
بحل سياسي في سوريا لكنه مرتبط أيًضا بمدى 
نجاح االتفاق الكردي - الكردي وهذا مهم جدًّا، 
هذه  شكل  على  المنطقة  شعوب  اتفاق  وبمدى 
المنطقة وكما يقال بمدى اتفاقهم على أن يكونوا 

على قلب رجل واحد«.

وكالة هاوار
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َطويالً  بل  طويالً،  طريقَاً  كاَن  طريقَنا؛  بدأنا 
للغاية. ندخل وطننا خلسةً! كي ال نُعتقَل أو نُقتَل؛ 
ندخل خلسة إلى وطننا، إن لم تكن مستعمرة، فما 
هي إذن؟! نسلك الطريق وكأنّنا لم نمِش بها من 

قبل، وكانت طريقاً طويلةً للغاية.
وكأنها  تحّسها  األرض  طرق  أقصر  أحياناً 
الجبلية  بالطرق  تشعر  وأحياناً  األطول، 
وكأنّها  للكريال  الطويلة  والمسالك  المتعرجة 

مسيرةُ أمتاٍر.
كلُّما رأيُت وسمعت تستحضرني آالف الكلمات 
في  عالقة  تزال  ال  شاخصة  وكأنّها  المنتفضة 

. أذني، كذلك آالف األوجاع ائتمنتها إلى عينَيَّ
نصُل طريقاً أخرى؛ تستقبلنا الفتةٌ برتقالية اللون، 
مكتوب عليها »قرية سوره« بالعربية. أغصان 
األشجار قد عافتها، ساقطة على األرض ها هنا، 
متشحة بالسواد، صائرة إلى رماد، ولكن بشكل 
فقط  وكأنها  ماهيتها،  على  تحافظ  تزال  ال  ما 
رغبت بالتمدد على األرض قليالً. أما األوراُق، 
أو  بقاياها  تعثَر حتى على  ولن  فغيُر موجودة، 

كسراتها فوق هذه األرض.

داراً ألحدهم، وأمست  كانت  التي  هذه األرض 
مثوى آلخرين، من هذه األرض صنَع القرويون 
منازلهم، ودفنوا  من فقدوهم من أحبائهم في هذه 
األرض، صنعوا مقابر ومزارات، حتى مقبرة 
الميت  النحل  تعداد  أستطيع  ال  محترقة.  القرية 
أراد  ربما  أمامي،  اآلن  األرض  فوق  المنتشر 
المعتدين،  ومهاجمة  األلوف  بعشرات  التجمع 
لهذا تراه متناثراً هكذا على األرض، هكذا إذن، 

جنةٌ تحولت إلى ميدان حرب؛ َحفتانين.
مضى أكثر من مائة يوم. لم يبق نوٌع من اآلالم 
أو المآسي لم يقاسها ولم يعانها هذا الشعب، هذه 
األرض، هذه األشجار، قليالً إلى األمام من هذا 
المشهد، رجٌل عجوٌز يرعى خرافه: »لقد باعوا 
أرضنا يا بنتي، باعوها، لن يسامَحهم أحدٌ، لن 
يسامَح أحدٌ كلَّ هذه الخيانات« قال هذه الكلمات 

وتوقّف.
آالف الكلمات اآلن تتوسل  قلمي ليكتبها، آالف 
الورقة  على  نفسها  لتسكَب  تتصارع  الكلمات 
كأنّه  العم  هذا  العجوز.  العم  هذا  لتفهم  أمامي، 
كردستان،  باشور  في  جرٌح  يرى،  ال  جرٌح 
كصوت ال يسمعُه أحد. يقف أمامي كمن لم يَعبُر 
به أحد، وينتظر ضمائَر أشخاٍص ما عليهم سوى 
فتح لواحظهم ليفهموا جلَّ الحكاية. كلمات العم 

العجوز تلخص، لربما، تاريخ وطننا كردستان 
في القرن الحادي والعشرين.

هو  بل  فيه،  نتألم  الذي  بالمكان  جهنّم  »ليست 
يقوُل  نتألم«  أنّنا  أحدٌ  فيه  الذي ال يسمع  المكان 
الحاّلج. أو ربما هي تحّول هكذا جنة إلى جهنم 
ال  لساٌن  المرء؛  قلُب  يضيق  قصف.  هكذا  من 
يعرف ما سينطق به، وعقٌل ووجدان ال يعرفان 
كيف سيستخلصان معنًى من هكذا مشهد، يضيق 
قلُب المرء وتضيق كّل خالياه التي تشعر. فأي 
اآلالم هي التي لم يقاسها أناُس هذه األرض، أي 
الويالت لم تحل بهم، أي الطغاة لم يمر عليهم، 

أي طرق التعذيب لم تمارس عليهم؟!
نحاول التوجه نحو السفوح القريبة من القرية، 
نمشي، ونستمر بالمشي، حتى في السفوح هنالك 
منتصف  لنبلغ  الكثير  يبَق  لم  للقرويين.  منازل 
عشرة.  الحادية  إلى  تشيُر  فالساعة  الليل، 
التحليق  عن  تتوقف  ال  االستطالع  وطائرات 

فوقنا؛ ثالث طائرات عالقة في سماء كردستان.
و... ذاك االنفجار؛ الذي هزَّ حتى دهاليز النمل، 
أيقظ  الذي  أغصانها،  من  الطير  أسقط  والذي 
بالتحرك،  للكريال  أوعز  الذي  باكين،  األطفال 
العميان  أعين  ومأل  صمم،  به  من  أسمع  الذي 
حتى  صعباً  كان  الذي  االنفجار  بالتراب، 
لشاشات آالت التصوير أن تلتقطه وتصوره… 
صوٌت محدودٌ تعلّق كالحلق بأذني. »لقد ضربوا 
اليافعون  الكريال  مقاتلُو  قاَل  بِكتوريا«  منطقة 
التي  بالنجوم  الجميع  أعين  تعلقت  وقد  بجانبي 
حتى  حراً  يكن  ولم  القاتم،  الدخان  ذاك  غطاها 
وهو يعلو في السماء. كلُّ ما تمنّوه أاّل يكون قد 

أصيب رفاقهم بسوء.
هنا  المتواصل  القصف  كثرة  من  الرغم  على 
والشدة  العنف  بهذا  يكن  لم  أنّه  إال  اليوم،  حتى 
من قبل. ربّما لم يحدث هكذا قصف في أّيٍ من 
األمكنة واألزمنة من قبل، كما يحدث اآلن فوق 

لةً إياها إلى جحيم، رغم  تالل جنة حفتانين، محّوِ
بحماية  الكريال  مقاتلو  ينجح  ما،  بشكّل  هذا، 
ذاتهم والتحّرك والقتال في هكذا حيٍّز من الكون. 
أجل، حينها رأيت ذاَك المشهد الشاخص أمامي 

وال يزال، وربما لن أنساه. 
و  »كوبرا«  مروحية  عشرين  من  أكثر  ربما 
»سكورسكي«، تمر فوق تلة »قلعة شبانيكه«، 
وتلة  كندال«  »الشهيد  تلة  طرف  من  قادمةً 
»العقرب« نحو تلة »بيا« و«الحنجرة البيضاء« 
و«تلة التنسيق«، نحن لسنا في عام 1914 في 
أوربا إبان الحرب العالمية األولى، وال في جبال 

كوبا أعوام حربها.
السبعة  أراضي  في  ونحن   2020 هو  العام 
ألوان من كردستان، حفتانين؛ التي آلت لميدان 
حرٍب منذ مئة وسبعة أياٍم، اآلن مقاتلو الكريال 
الحرب،  تقنيات  كل  يقاومون  الكردستانيون 

المحتلين، الخونة والمتواطئين!

وجه  في  وسالح  المجتمع،  وضمير  مرآة  الفن 
االستبداد واالحتالل والظلم، وكم من فنان ملتزم 
بقضايا شعبه كان الدرع الحامي والسالح المدافع 
والسراج  والفكر  للعقل  ومحرراً  قضيته  عن 

المنير لكل طريق مظلم وشائك.
تهزم  أن  استطاعت  شابة  فنانة  دوغان،  زهرة 
أردوغان  سلطة  في  الكامن  واالستبداد  الشر 
يرهبها  ولم  بطشه،  وآالت  الحاكم  حزبه  عبر 
جالوزته وال أساليبهم القمعية، فباتت من إحدى 
الرافضة  المرأة  ومثال  العالم  في  الفن  أيقونات 
للعالم  شعبها  صوت  وأوصلت  واإلهانة  للذل 
أجمع، من خالل رسالتها التي قالت فيها بريشتها 
لمحاوالت  ال  للحروب  ال  للظلم  ال  وعدستها 

صهر وفناء الكرد.
بهم  زجت  الذين  اآلالف  بين  من  زهرة  كانت 
محاولة  إبان  محاكمة،  دون  السجون  في  تركيا 
 ،2016 عام  والمصطنعة  الفاشلة  االنقالب 
فتح  حركة  مع  التعاون  جاهزة:  التهم  وكانت 
العمال  لحزب  واالنحياز  االنتماء  أو  غول  هللا 
نظام  حسب  جريمتها  وكانت  الكردستاني، 
أردوغان أنها صورت مدينة كردية تم تدميرها 
من قبل الجيش التركي، وسجنت لثالث سنوات.
زادها  بل  زهرة،  والتعذيب  السجن  يرهب  لم 
من  وكان  الواقع  ورفض  العمل  على  إصراراً 
السجن  في  وهي  عزيمتها  من  قوى  ما  أكثر 
وشخصيات  لمؤسسات  قضيتها  وصلت  عندما 
الذي  »بانكسي«  البريطاني  الفنان  ومنهم  فنية، 
رسم لوحة جدارية بلغ طولها 21 متراً، في أحد 

وظهر  نيويورك،  مدينة  وسط  مانهاتن  شوارع 
القضبان،  وراء  من  زهرة  الفنانة  وجه  فيها 
وكانت نهايات القضبان رسمت على شكل قلم، 
وفي أسفل اللوحة دعوة إلى اإلفراج عنها، وذَيِّل 

اللوحة بعبارة »الحرية لزهرة دوغان«. 
بعد اإلفراج عن زهرة دوغان وهي بعمر 31 
السجن  في  وهي  ولكنها  البالد  غادرت  عاماً 
الرسم  عن  تتوقف  ولم  باستمرار  تكافح  كانت 
في  اعتمدت  متعددة،  وأساليب  وطرق  وبمواد 
البالية  واأللبسة  والدم  الفواكه  بعض  على  ذلك 
في  األعمال  تلك  جمعت  وقد  الطعام،  وبقايا 

معرض ألعمالها خالل السجن.  
في  وهي  عنها  بريطانية  لصحف  تقرير  وفي 
األتراك  الكتاب  وجد  »لطالما  يذكر:  السجن 
تأثرت  بينما  السجن،  في  أصواتهم  والكرد 
أعمال الفنانين التشكيليين المنقطعين عن المواد 
والوسائط الخاصة بفنهم. ومع عدم وجود ورق، 
المقوى  والورق  الصحف  دوغان  استخدمت 

أن  وجدت  للطالء،  بالنسبة  كقماش.  والمالبس 
األعشاب المسحوقة الخضراء لون، واللفت كان 
أو  الرمان  استخدام  ويمكن  لألرجواني،  بديالً 
ورماد  األزرق  الحبر  قلم  ويشكل  لألحمر.  الدم 
جزًءا  والكركم  والفلفل  القهوة  وبقايا  السجائر 

كبيًرا من لوحة ألوان السجن«.
ذكية،  بفكرة  أعمالها  تهريب  زهرة  استطاعت 
وهي إخراجها كمالبس متسخة وبالية، والنتيجة 
التي تم  لديها مجموعة مذهلة من األعمال  بات 
 2019 عام  وعرضت  زنزانتها،  من  تهريبها 
إسطنبول  في   Kıraathane24 معرض  في 
في  وذلك  بعد«،  معتمدة  »غير  باعتبارها 
القى  وقتها  تركيا،  في  لها  فردي  معرض  أول 

المعرض استحسان النقاد والجمهور.
وأشارت الصحف وقتها إلى قول زهرة: »نحن 
بحاجة إلى تعلم القتال من خالل وسائل أخرى. 

بالنسبة لي، إنه الفن«.

معها  وتضامن  زهرة  بمقاومة  أشادوا  الكثيرين 
الكثيرون أيضاً ومنهم الفنان البريطاني بانكسي 
لوحته كصفعة ألردوغان،  البعض  اعتبر  الذي 
العديد  في  بانكسي  وصور  لوحات  وعرضت 
وُرشح  علمها،  دون  والعالم  أوروبا  دول  من 
البعض منها لجوائز عالمية، ومن خالل زهرة 
تم التسليط على فنانين آخرين في تركيا يعانون 
ذات العذاب واالعتقال وحتى التصفية الجسدية.

عن  تقول  »أنديبندنت«  لصحيفة  حديثها  وفي 
عملها الصحفي عند قصف المدينة: »قبل ذهابي 
إلى تلك البالد حذّرني بعض الناس من احتمال 
األماكن  هذه  كانت  الوقت،  ذاك  في  اعتقالي، 
خاضعة لحصار عسكري، وفُرض حظر تجول 

المدنيين  جثث  وتُركت  الساعة،  مدار  على 
منتصف  في  أليام  االشتباكات  جراء  المقتولين 

الطريق«.
مرشحة  كانت  دوغان  زهرة  الفنانة  أن  يذكر 
حرية  إلى  الرقابة  »مؤشر  لجوائز  عام 2019 
في  تعمل  وكانت  الفنون«،  مجال  في  التعبير 
  JINHA وكالة   في  كصحفية  مشوارها  بداية 
قبل  من  أغلقت  »نسائية«  أنباء  وكالة  وهي 
الي  الصورة  أما   ،2015 عام  أردوغان  نظام 
لمدينة  »لوحة«  صورة  فكانت  بسببها  اعتقلت 
نصيبين وقد تعرضت في قسم كبير منها للتدمير 

والقصف من قبل الجيش التركي

َحفتانين...أرض األلوان السبعة

زهرة دوغان... وصفعة أردوغان

اللش ريناس  

عبدالرحمن محمد

روسيا وتركيا.. هل انتهت المقايضة بين »خفض التصعيد« وقره باغ؟
بينما تستمر تركيا بسحب نقاطها من »خفض التصعيد«، خرج إلى العلن اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا ُوِصف بأنه استسالم من قبل األخيرة برعاية روسية، 
وتزامن ذلك مع هجمات تركية على منطقة عين عيسى، وهذه األحداث المترافقة تطرح أسئلة حول ما إذا كان ذلك حصل نتيجة صفقة بين أنقرة 

وموسكو وما حدود هذه الصفقة؟

مالك الحافظ جوان يوسف
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األهالي يرفضون إلغاء المناهج التعليمية الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا

عمال النظافة يستمرون في العمل بالرغم من المخاوف من كورونا

كيف ُتساعدين طفلك في التأقلُّم مع المدرسة؟

تقرير/ رشا علي   

تقرير/ نشتيمان ماردنلي
فريُق  النظافة«  »عمال   - قامشلو  روناهي/ 
عمٍل غائٌب عن اهتمام الناس ومرآهم وتعاونهم, 
ومواجهة  متواصلة  لساعاٍت  بالرغم من عملهم 
المخاطر للحفاظ على نظافة المحيط والجوار في 
كافة الفصول واألوضاع؛ إال أنهم ال يزالون ال 

يتلقون تقديراً لجهودهم.
يُعد العاملون في قطاع النظافة أكثر المتضررين 
من األوبئة المعدية لطبيعة عملهم في بيئة مليئة 
بالمخلفات غير الصحية، ومجتمعٍ غير متعاون 
عن  العبء  تخفيف  أو  النظافة  على  بالحفاظ 
كواهلهم, ومع تفشي جائحة كورونا في المنطقة 
فكيف  تواجههم,  التي  الخطورة  نسبة  تزداد 

يتابعون عملهم في هذه اآلونة؟

عدم مباالة األهايل بالنظافة يزيد 
أعباء العامل

محمد عبيد، سائق سيارة نظافة في مدينة قامشلو، 
اتخذت  كورونا  جائحة  انتشار  ظل  »في  يقول: 
المسؤولين  قبل  من  الوقائية  اإلجراءات  بعض 
العاملين  عدد  يتجاوز  ال  أن  أولها  العمال,  عن 
مع السائق أكثر من عاملين اثنين, والحفاظ على 
تزود  البلدية  أن  كما  بينهم,  االجتماعي  التباعد 

العمال شهرياً بالكمامات والقفازات«.
وأوضح أيضاً أن البلدية ستقدم اللباس المطري 
لكل العاملين نظراً لحلول فصل الشتاء ولطبيعة 

عملهم المتواصل مع هطول األمطار أيضاً.
وكمناشدة للجهات المعنية أفصح محمد عبيد عن 
السير«,   »حوادث  مسؤولية  تحمل  من  تخوفهم 
الشرقي  المرآب  في  العاملين  كافة  »إن  قائالً: 
يعتبرون أصحاب المسؤولية عن الحوادث التي 
يتعرضون لها، سواًء أكان الحق لهم أو عليهم. 
وإننا كعمال نظافة  فإن تحمل نفقات أخطاء الغير 
في السواقة أو السير يعد عبئاً ثقيالً علينا, لذلك 
النظر  بإعادة  المعنية  والجهات  البلديات  أناشد 
في األمر وتخفيف العبء عن العاملين في هذا 

الخصوص بالرجوع إلى شرطة المرور وقوانين 
السير والكاميرات قبل تحميلنا المسؤولية«.  

إلى جانبه تحدث عامل النظافة محمد أحمد قائالً: 
الظروف  كل  في  مهامنا  أداء  عن  نتواَن  »لم 
واألحوال, ومع إعالن حظر التجول في المنطقة 
والمراكز  المؤسسات  تغلق  كانت  وفي كل مرة 
تصبح  والشوارع  منازلهم  األهالي  ويلتزم  كافة 
الذين  النظافة  عمال  باستثناء  المارة  من  خالية 
لتنظيف  واألحياء  الطرقات  في  يتوزعون 
من  نرجو  لذلك  النفايات,  وإزالة  الشوارع 

النظافة  أن  االعتبار  بعين  األخذ  األهالي  كافة 
عرضة  األهالي  أكثر  فنحن  أيضاً,  واجبهم  من 
نظافة  الحفاظ على  أجل  من  بالمرض  لإلصابة 

أحيائهم والمدينة«.

توفري البلدية مستلزمات الوقاية 
للعاملني يف النظافة

محمود إسماعيل مراقب في قسم النظافة في بلدية 
النظافة  عمال  عدد  أن  أوضح  الشرقي  قامشلو 
يتوزعون  140عامالً,  يقارب  للبلدية  التابعين 
في كافة أحياء المدينة بشكل ورديات على ثالث 
دفعات في اليوم, السادسة صباحاً, الثانية ظهراً, 

وأخرى في ساعات المساء.
وأشار إلى أن البلدية قدمت المستلزمات الوقائية 
إال  وكمامات,  ومعقمات  لباس  من  كافة  للعمال 
أنهم لم يتقيدوا بها بالكامل لكن نسبياً كان هناك 
بالقول:  وأضاف  العمال,  أغلبية  من  جيد  تقيّد 

»يطالب العماُل بتجديد دفاترهم الصحية )تأمين 
من  وتخفف  العون  تقديم  تسهل  التي  صحي(, 
نفقات العالج للعاملين، وتعمل البلدية على ذلك, 
بالعاملين  افتتاح مستوصف خاص  أننا نود  كما 

في البلدية في قادم األيام«.
عدم  من  يشتكون  العمال  أن  اسماعيل  ويقول 
نظافة  على  الحفاظ  في  معهم  األهالي  تعاون 
تواجد  بمواعيد  يتقيدون  ال  أنهم  حيث  األحياء, 
العكس،  على  بل  أحيائهم  في  النظافة  سيارات 
جولة  انتهاء  بعد  القمامة  برمي  يقومون  فهم 
النظافة, ليجدوا في الصباح أن الحي عاد كسابق 
وعن  جديد,  من  واألوساخ  بالقمامة  مليئاً  عهده 
ذلك قال: »نتمنى من كافة األهالي التقيّد بوضع 
النظافة,  سيارات  تجول  ساعات  أثناء  القمامة 
وزيادة  العمال  أعباء  من  يزيد  لذلك  فإهمالهم 
الكثير  في  األهالي  ناشدنا  الحي,  في  المخلفات 
من المنابر اإلعالمية بالحفاظ على النظافة ونعيد 
مناشدتنا بضرورة حفاظهم عليها، فنظافة الحي 

الواحد اكتمال لنظافة المدينة بالكامل«.

بِمشاِعر  الجديد  الدراسي  عامهم  أطفالُنا  يستقبُِل 
كافية  وشجاعة  حماسةً  يُبدي  من  فمنهم  مختِلفة، 
لقضاء يومه بعيداً عن بيته وأهِله ومنهم من يبكي بال 
توقُّف، يرفض االستعداد للخروج أو حتى يتظاهر 
طبيعةُ  هذه  أن  البعض  يَُظن  قد  والمرض..  بالتعب 
أطفالهم وأنه ما باليد حيلة، لِكن قد يُفيدك معرفة أن 
يفعل  ال  طفلك  وأن  ِطفل  لُكل  طبيعية  المرحلة  هذا 
هذا ليجعلَك تُعاني، بل ألنه هو يعاني.. وهنا يكون 
لنا دور مِهمٌّ وكبير في مساعدتِهم على تخّطي هذه 
بالطرق  المدرسة،  مع  والتأقِلّم  االنتقالية  المرحلة 

اآلتية:

- ساعدي طفلك على بناء عالقة جيِّدة مع المعلِّمة: 
ليبدأ  بُِمعلمتِه  عاِطفياً  لالرتباط  بداية  طفلُك  يحتاج 
الحظِت  إذا  ِلذا  ويتعلُّم،  الصف  داخل  باالرتياح 
مع  مباشرةً  تواصلي  المدرسة،  يتقبل  ال  ِطفلَك  أن 
معلمته، واشرحي لها بأنه يواجه صعوبة في التأقلُّم 
جهدها  من  للقليل  بحاجة  كان  ربما  وأنّه  بالصف 
مؤهلّة  معلِّمة  أي  إن  لمساعدته،  الخاص  واالهتمام 
دوراً  تعطيه  كأن  لذلك  ُطرقاً  وتجد  األمر  ستتفهم 

بأهميَّته  فيشعر  الصف،  في  خاصة  مهمة  أو  معيناً 
واالنتماء لصفه.

ِمن  غيره  مع  عالقاٍت  بناء  على  طفلَك  ساعدي   -
على  آخر  بِِطفٍل  لالرتباط  طفلُك  يحتاج  األطفال: 
األقل في الصف  ليشعر باالنتماء، اسألي ُمعلمته عن 
زمالئه الذين يقضي أكثر وقته معهم، اسألي طفلك 

عمن يريد دعوته من األطفال من صفّه للّعب معه.

ل  - ساعدي ِطفلك ليشعر باألمان بعيداً عنك: إن أوَّ
ما يوتِّر األطفال إزاء المدرسة في األسابيع األولى 

أن  على  احرصي  لذا  أُمهاتهم..  عن  االنفصال  هو 
عندما  مثالً  عنك..  بعيداً  باألمان  يشعره  ما  تعطيه 
توِدّعيه كل صباح أعطيه عناقاً طويالً ورددي »أنا 
أُحبك وأنت تحبني استمتع بيومك، سأراك في تمام 
لكل  أو  وله  لك  أيضاً صورة  أرسلي معه  الثالثة«، 

العائلة أو مالحظة بسيطة مكتوبة بخط يِدك.

األطفال  يخاف  مخاوفه:  عن  طفِلك  مع  تحدثي   -
يخاف  فقد  تافهة،  نحن  نِجدها  أموٍر  من  الصغار 
موتك  حتى  أو  عودتك  عدم  أو  اختفائك  من  طفلُك 
بعيداً عنه وهذا بسبب عدم إدراكهم لكثير من أمور 
االبتعاد  أن  البداية  في  له  اشرحي  لذا  بعد..  حياتنا 
عّمن نحب مزعج بطبيعته لكنّه سيتسلى في المدرسة 
وستكونان بخير.. المدرسة ستتواصل معك مباشرة 
حتى  معه  سيبقى  حبّك  أن  و  شيء  معه  إن حصل 
وأنت بعيدة.. أنهي حديثك معه دائما بـ » أنت تعرف 
أنني سأعود دائماً ولن أتركك« حتى يذّكر نفسه بها 

عندما يقلق.

- ال تنسي اللعب: اللعب من أهم الطرق التي يمكننا 
األطفال  يعبِّر  أطفالنا حيث  لحل مشاكل  استخدامها 

عن مشاعرهم ومخاوفهم أثناء اللعب وهذا يساعدهم 
على فهم المواقف عندما يتعرضون لها في الحقيقة، 
أقوى  ويجعلهم  يسعدهم  و  يضحكهم  اللِعب  أن  كما 
معه  تلعبي  أن  حاولي  الصعبة.  المواقف  لمواجهة 

ألعاباً مضحكة صباحاً قبل االنطالق للمدرسة.

فطفلُك  ِطفلك:  مع  جداً  قوية  على عالقة  حافظي   -
يحتاج للتواصل معك كثيراً في هذه الفترة، لذا وفِّري 
لتحضنيه  توقظينه صباحاً  عندما  دقائق مثالً  خمس 
في سريره أو في حضنك و تُعطيه ما يكفيه من حبك 
مباشرة،  المدرسة  من  عودته  عند  كذِلك  وحنانك.. 
اتركي هاتفك، أعمال المنزل وغيرها، واقضي معه 
تجنبي  دقيقة..  عشرة  لخمس  لو  حتى  مميزاً  وقتاً 

عقابه أو انتقاده أو ما شابه.

ـ احرصي على أن تذهبي الصطحابه من المدرسة 
تتأخري  أن  تجنبي  األولى  األسابيع  في  باكراً: 
قلقه  يزيد  ال  حتى  المدرسة  في  بانتظارك  وتتركيه 

وتوتره.

- وِدّعي طفلك ببساطة وسرعة: ال تتهربي أو تختفي 
فجأةً حتى ال يفقد طفلُك ثقته بك، وال تبدي قلقك أو 

ترددك فيخاف. قومي بتوديعه بضمه وإخباره بأنك 
وغادري..  اليوم  انتهاء  بعد  إليه  وستعودين  تُحبينه 
إذا استمر في البكاء، أسألي معِلمته إن كان بإمكانها 

مة خاصة في الصباح لتشغله. إعطاءه مّهِ

كنت  إذا  األساسية:  طفلك  حاجات  من  تأكدي   -
تضطرين أنت إليقاظ طفلك كل صباح فهو ال ينام 
قبل  واالستيقاظ  باكراً  النوم  إن  عدد ساعات كاف، 
السكينة  لطفلك  يضمن  كافية  بمدة  الخروج  موعد 
والهدوء الالزمين لمواجهة المواقف واستقبال يومه 

بشكل أفضل.

قلق  استمّر  إذا  األسباب:  واعرفي  طفلك  راقبي   -
سبب  هناك  كان  ربما  أسبوعين،  من  ألكثر  طفلك 
األوالد  أحد  يكون  قد  معرفته..  فعليك  ذلك  خلف 
التفاهم مع معلمته  إليه.. أو يجد صعوبة في  يسيء 
ويخجل أو يخاف من التحدُّث إليها.. اسأليه عن يومه 
ُكل يوم، كيف كانت معلمته، اقرئي له قصصاً عن 
المدرسة وأخبريه بقصٍص من طفولتك في المدرسة 
مشكلة  بوجود  شعرت  إذا  التكلُم..  على  ِلتُشجعيه 

تواصلي مع المدرسة مباشرة.

1200 غرسة والعدد قابل للزيادة

زرع مجلس بلدية الشعب في عابرة أرض وذلك 
مساحتها 50  تبلغ  التي  البور  األرض  بتشجير 
ولم  وحراجية؛  مثمرة  غرسة   1200 بـ  دونم 
آنفاً وهناك  تنتِه الزراعة في األرض المذكورة 

مساعي بتوسيع األرض وزيادة عدد الغراس.
والعمل  األرض  واقع  عن  المزيد  ولمعرفة 
تحّولت  التي  البور  األرض  في  والصعوبات 
بالرئيسة  صحيفتنا  التقت  خضراء  محمية  إلى 
اليونس  أمينة  عابرة  بلدية  لمجلس  المشتركة 
من  الكثير  الخطوة  هذه  »واجهت  قالت:  التي 
لسقايتها  المياه  نقل  يتم  كان  حيث  الصعوبات؛ 
بالصهاريج تحت إشراف اإلداريين في مجلس 
المهام  هذه  وكانت  الزراعة؛  ولجنة  عابرة  بلدة 
وال زالت موكلة لحارس ُمكلف بحراسة المحمية 
والعطش  المرض  حيث  من  بها  واالهتمام 

وحمايتها من رعاة المواشي«.

مواجهة مشكلة السقاية وحلها

الصعوبات  وتُحل  تتطور  األمور  بدأت  ككما 
في  المعنية  الجهات  استجابة  خالل  من  وذلك 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بمقاطعة 
هذه  تأهيل  بإعادة  المواطنين  لمطالب  قامشلو 
البقعة الجرداء التي ال يستهان بها من األرض؛ 
وبالفعل تم حفر بئر زراعي واالستفادة منه في 
السقاية؛ لتكون الخطوة الثانية بتمديد شبكة ري 
تنظيم  على  يتناوبون  حراس  ثالثة  مع  بالتنقيط 

أمور المحمية.
»هناك  أمينة:  قالت  حالياً  الغراس  وضع  وعن 
مهندس زراعي يتم استدعاءه بين الحين واألخر 
للوقوف واالطالع على وضع الغراس التي تبلغ 
من العمر في الوقت الراهن عامين؛ كما وقد تم 
رصد ميزانية لتنفيذ هذا المشروع والتي قدرت 

بمليونين وخمسين ألف ليرة سوريةة«.

القرية بحاجة للتوسع الزراعي

الذي  المشروع  هذا  مخصصات  رصد  تم 
حضارة  تعكس  مرآة  ليكون  لتوسيعه  يطمحون 
وتعتبرها  بالزراعة  تهتم  التي  المنطقة  شعوب 
شيئاً مقدساً ومصفاة المتصاص عوادم السيارات 
البيئة؛ وخاصة  والمعامل ومخلّفاتها التي تلوث 
الحراقات حسب  تلفها  تتوسط منطقة  أن عابرة 

تعبير أمينة اليونس.
لمجلس  المشتركة  الرئاسة  عضوة  وأشارت 

نهاية  اليونس في  أمينة  الشعب في عابرة  بلدية 
حديثها: »عن فرحة األهالي الذين يطمحون أن 
تكون هذه المحمية مكاناً الستجمامهم ورحالتهم 

ونزهاتهم في الربيع«.
برؤية  سعادتهم  عن  المواطنون  أعرب  وقد 
لما تالقيه من  يوم  بعد  يوماً  تكبر  التي  الغراس 
المعنية  والجهات  األهالي  بين  جماعي  اهتمام 
زيارتها  أثناء  روناهي  صحيفتنا  لمسته  ما  هذا 
بالمواطن  التقينا  حيث  للمحمية؛  الميدانية 
الذي  عاماً  والثالثين  الخمسة  ذو  اليونس  زنار 

اإلنمائية  المشاريع  هذه  مثل  أهمية  عن  تحدث 
بحاجة  »قريتنا  قائالً:  األراضي  واستصالح 
على  تدل  والتي  التعاونية  الخطوة  هذه  لمثل 
لتشجيع  والوعي  األشجار  بفائدة  الناس  معرفة 

زراعتها وعدم قطعها«.
كافة  اليونس  ناشد  الحماسية  الكلمات  بهذه 
الجهات المعنية التوسع في الزراعة ضمن كافة 
تعديل  في  لتساهم  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

المناخ وتنقيته ورفع نسبة األوكسجين«.

مكاناً للراحة ذات يوم

أبناء وأهالي  المواطنة جيهان علي من  وتوافق 
قرية عابرة والتي تبلغ من العمر ثالثين ربيعاً ما 
تم ذكره عن فوائد هذه المحمية لتقول: »الحدائق 
والمحميات رئة للمناطق والمدن وتنشط حركة 

التنزه وتشجع عليها بعد أيام عمل شاق«.
هذه  بمثل  نفرط  »لم  متسائلة  جيهان  وأضافت 
بل  منها  واالستفادة  استثمار  دون  المساحات 

علينا أن نجعلها مكاناً للراحة ذات يوم«.

عانت اللغة الكردية في ظل الحكومات الشوفينية 
والتهميش  الطمس  من  لكردستان,  المحتلة 
باللغة  والنشر  الكتابة  أو  التعلم  الكرد من  ومنع 
الكردية, ومنع من التكلم بها في الدوائر الرسمية 
آفا  روج  ثورة  بقيام  والجامعات.  والمدارس 
دخلت اللغة الكردية مرحلة االزدهار من جديد, 
شمال  مناطق  في  قوتها  تعيد  أن  واستطاعت 
وشرق سوريا, وتم إنشاء مناهج دراسية باللغة 
وشرق  شمال  مدارس  في  لتدريسها  الكردية 
والمباركة  الرضا  الخطوة  هذه  والقت  سوريا, 

من الطالب وشعوب شمال وشرق سوريا.

اللغة الكردية تعزز ثقة الطلبة 
عىل التعلم

مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  ذلك  وحول 
العديد من المواطنين الذين عبروا عن رفضهم 
مدارس  ضمن  الكردية  المناهج  تدريس  إلغاء 
اإلدارة الذاتية, وبهذا الصدد تحدثت لنا المواطنة 
جليلة حسين من أهالي مدينة قامشلو, وأشارت 
الكردية  بلغتهم  أطفالهم  بتدريس  سعداء  بأنهم 
ألنها لغتهم األم، وقالت: »نرى مستقبالً زاهراً 

اللغة  بمناهج  سعداء  وأوالدنا  الكردية,  للغتنا 
لهم؛  والمعلمات  المعلمين  وبمعاملة  الكردية 
فنحن أيضاً نسعد بهذا الشيء, فأرى أن تدريس 
اللغة الكردية له تأثير كبير على نفسية األطفال, 
ويعزز رغبتهم على التعلم، عكس مناهج اللغة 

العربية«.

مضمون املناهج... 
واالعرتاف بالشهادة

أجل  من  الشهداء  آالف  قدم  الكردي  الشعب 
قامت  تطويرها  وبهدف  الكردية،  اللغة  إحياء 
الكردية  باللغة  المناهج  بإنشاء  الذاتية  اإلدارة 
افتتاح  إلى  باإلضافة  التعليمية  المراحل  لكافة 
الجامعات, وعن مضمون المناهج اللغة الكردية 
أوضحت لنا جليلة قائلةً: »أرى أن مناهج اإلدارة 
من  المجاورة  الدول  مناهج  عن  تقل  ال  الذاتية 
فيها  العلمي؛ وليس  المضمون والمستوى  حيث 
أي شوائب أو أخطاء، ويجب علينا أن نعترف 
نحن أبناء روج آفا بمناهجنا ولغتنا أوالً, ونتمنى 
من الدول أن تعترف بمنهاجنا في وقٍت قريب«.

لغتنا... ثقافتنا

اللغة  مناهج  الطلبة  تعلم  أهمية  مدى  ولمعرفة 
صحيفتنا  التقت  الكردية  المناطق  في  الكردية 
التاسع في مدرسة  »روناهي« مع طالبة صف 
تحدثت  التي  النجار«،  حمي  »سونيا  الزهراء 
الكردية  المناهج  تدريس  عن  عام  بشكل  لنا 
قائلةً: »نجد  نفسيتهم  ومضمونها وتأثيرها على 
وال  األم  لغتنا  ألنها  سهلةً  الكردية  اللغة  مناهج 
المناهج  أن  وأرى  بها،  بالتعلم  الصعوبة  نجد 
جيدة وتناسب أعمارنا ومستوانا العلمي, ونتمنى 
القريب  المستقبل  في  بشهاداتنا  االعتراف 
ونرفض إلغاء المناهج الكردية ألنه بذلك تُطمس 

علي  الحميد  عبد  المواطن  أما  ولغتنا«.  ثقافتنا 
على  عيان  شاهد  عاماً,   64 العمر  من  البالغ 
ماٍض بسيط وحاضر ال يخلو من التعقيد, فعبََّر 
الوطني  المجلس  لدعوات  الرافض  رأيه  عن 
ضمن  الكردية  اللغة  المناهج  بإلغاء  الكردي 
المدارس اإلدارة الذاتية, وأبدى سعادته وتفاؤله 
بمناهج اللغة الكردية, وتمنى البنته التي تدرس 
صف الثالث الثانوي في مدارس اإلدارة الذاتية 
في  والدراسة  الجامعية  المرحلة  إلى  الوصول 

الجامعات التابعة لإلدارة الذاتية.

لغتنا... هي وجودنا

حديثه  علي  الحميد  عبد  المواطن  واختتم   
في  الكاملة  الحرية  نملك  نكن  لم  »قديماً  قائالً: 
التحدث والتعلم بلغتنا, واآلن تحقق جزءاً كبيراً 
أن  لكرديٍ  فكيف  بلغتنا،  التعلم  في  مطالبنا  من 

يرفض التعلم بلغته؟!«.
أن  لذلك واجب علينا جميعاً  لغتنا هي وجودنا، 
نحافظ على اللغة الكردية, وأن نفتخر ونعتز بها 
وال نسمح ألحد أن يمنعنا من التعلم والتكلم بها, 

ألن لغتنا هي هويتنا.

أنا بخير طالما بستاني بخير

تقرير/ غزال العمر

أرض بور تتحّول لمحمية أشجار بمطالبة األهالي ودعم الجهات المعنّية في عابرة

الفستق  أشجار  تعد زراعة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
مناطق  فيها  اشتهرت  عريقة  زراعة  الحلبي 
ويسمى  سوريا؛  وشرق  شمال  ضمن  عديدة 
إنتاج  وتأثّر  األحمر  بالذهب  الحلبي  الفستق 
غيره  كما  السوريّة  الثورة  ظل  في  المحصول 
في  كبير  تراجع  من  الزراعية  المحاصيل  من 

نسبة إنتاجه.
وتعتبر شجرة الفستق الحلبي الرئة التي تتنفس 
سوريا  وشرق  شمال  وأرياف  بلدات  منها 
وباألخص كوباني ومنبج؛ وتعود تسمية الفستق 
منها؛  اسمه  اُشتِقَّ  حيث  حلب  لمدينة  الحلبي 
قبل  أعوام  منذ  بزراعته  مدينة حلب  واشتهرت 
الميالد أي ما يقارب الـ 3500 عام قبل الميالد.
وكانت سوريا تعتبر أحد أبرز ُمصدّري الفستق 

الحلبي إلى الخارج قبل اندالع الثورة السوريّة 
عام 2011، وكانت سوريا تحتّل المرتبة الثالثة 

أو الرابعة عالمياً من حيث كمية اإلنتاج.
الحلبي  للفستق  الباهظة  األسعار  ارتفاع  ويعود 
ألسباب عديده ولعل أبرزها هو احتكار التجار، 
المحلية  السوق  كفاية  للخارج، وعدم  وتصديره 
له، وأيضاً الكلفة الباهظة التي يضعها المزارع 
بشكل  إنتاجها  يضمن  كي  الفستق  شجرة  على 

سخي.
علماً بأن إنتاج شجرة الفستق يختلف من عام إلى 
أخر، ألن طبيعة شجرة الفستق الحلبي تقوم على 
الذي  العام  في  قليل  وإنتاج  في عام  وفير  إنتاج 
يليه؛ على سبيل المثال يبلغ إنتاج الشجرة الواحدة 
العام  وفي  كيلوغراماً،   70 حملها  موسم  في 
كيلوغرامات؛  عشر  إنتاجها  يتجاوز  ال  التالي 
والجدير ذكره بأن األشجار ال تنتج الثمار بشكل 
جيد حتى يبلغ عمرها ما يقارب أكثر من سبعة 
أعوام عقب زراعتها، وتحتاج إلى تكلفة باهظة 

للحصول على إنتاج سخي.
قبل الحرب كان يتراوح إنتاج سوريا من الفستق 
الحلبي بين الـ 75 و80 ألف طن يُصدّر الجزء 
أصناف  أهم  ومن  الخارج.  إلى  منها  األكبر 
الجمل  وناب  العاشوري  هي  الحلبي  الفستق 

والباتوري وأبوريحة، وغيرها من األصناف.
وفي هذه األوقات من السنة يسارع المزارعين 
اقتراب  مع  الحلبي  الفستق  أشجار  بزراعة 
في  بأن  ويذكر  لألشجار  الزراعي  الموسم 
األعوام األخيرة أصبحت أشجار الفستق الحلبي 
حيث  المزارعين؛  من  للكثير  رزق  مصدر 
تزايدت زراعتها كثيراً في كوباني ومنبج ألنها 
ال تحتاج إلى المياه كثيراً؛ ونستطيع القول بأن 
المزارع يقول »أنا بخير طالما بستاني بخير«.

حبوب  بوضع  المزارع  يبدأ  الربيع  فصل  ففي 
فترة  بعد  لتصبح  صغيرة،  أكياس  في  الفستق 

شجيرة ال يتم زراعتها إال بعد مرور عام عليها؛ 
وبعدها تُحفر الحفر الخاصة بأشجار الفستق في 
يتم  حين  في  عام،  كل  من  الثاني  تشرين  شهر 
عام،  كل  من  الثاني  كانون  شهر  في  زراعتها 
فيبدأ في شهر آب من كل صيف  وأما حصاده 

بالنسبة لألشجار الكبيرة.
لمزارعي  الدعم  تقديم  المعنية  الجهات  على 
والمازوت،  السماد  من  الحلبي  الفستق  أشجار 
ألن حرمان األرض من السماد هو بدوره يحرم 
المزارع من اإلنتاج.  ويتوجب على المزارع أن 
يتحلى بالصبر الطويل لتقديم ما يلزم من تلقيح 
الضارة  اآلفات  مكافحة  وأيضاً  وتسميد  ورش 
ذلك  وكل  المستمرة  والمتابعة  الفستق  لشجرة 
غير  السوري  المزارع  بات  عالية  تكلفة  ذي 
قادر على تحّملها في ظل الظروف الراهنة التي 

تعاني منها البالد.

روناهي/ جل آغا ـ قالت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدية عابرة أمينة اليونس: »بخطوة تشجيعية لزراعة األشجار واستثمار لألراضي البور واالستفادة 
منها؛ لما لها من أهمية في تنقية الجو والحفاظ على البيئة بدأت بلدية الشعب في عابرة بحملة تشجير محمية عابرة بتاريخ الرابع من شهر نيسان 

عام 2018م«.

روناهي/ قامشلو- عبَّر مواطنون كرد عن رفضهم القاطع لمطالب المجلس الوطني الكردي بإلغاء المناهج الكردية ضمن مدارس شمال وشرق سوريا, 
وبيَّنوا أهمية التدريس باللغة الكردية في المنطقة, ومدى التأثير اإليجابي للغة الكردية على الطالب, وموافقتهم بمضمون المناهج الدراسية للغة 

الكردية.

أمينة اليونس
جليلة حسينسونيا حمي نجارعبد الحميد علي


