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ال َتدِفنوها معي!

الواقع الّسوري في فيلم 
»قصة الجئ«

قامشلو/ عبد الرحمن محمد - في محل متواضع 
صغير في السوق المركزي ببلدة تل تمر بإقليم 
الجزيرة في شمال وشرق سوريا، رجل سبعيني 
ُمحيّاه دروب وجع وذكريات  الزمن على  رسم 
أيام ِطوال وبجانبِه عدة ماكينات للخياطة غلف 
بعضها غبار النسيان، وهي تنتظر أصحابها بعد 
أن تلقت الصيانة والعناية على يد العم إبراهيم 
عاماً  أربعين  من  أكثر  أمضى  الذي  شيخموس 
باإلضافة  هذه،  الخياطة  ماكينات  صيانة  في 
بذلك  تخبرك  كما  المقصات،  وتعيير  َسن  إلى 
متواضع  بخط  عليها  ُكتِب  الكرتون  من  الفتة 

مع  والحبكة  الخياطة  ماكينات  جميع  »تصليح 
َسن المقصات«. 

 يتشارك العم إبراهيم المحل مع ماكينته الخاصة 
من  بالكثير  ويحدثها  وذكرياته  آماله  ويقاسمها 
عمر،  عشرة  بينهما  أصبحت  أن  بعد  أسراره 
وقد أوشكت بعض أجزاءها على التهالك وطغى 
 « ويقول  يتمنى  الذي  العم  شعر  على  البياض 
تعلمت الخياطة والعمل على الماكينة وأنا بعمر 
العشرين بعد محاوالت عديدة وبجهد شخصي، 

عملي  مع  وأصبحت  يدي،  في  كثيرة  وجروح 
في الزراعة مصدر رزق لي ولعائلتي، ولطول 
فترة عملي على الماكينة أصبحت أُتِقن تصليحها 
وصيانتها، وباتت الصيانة عملي الرئيسي ألنني 
ِلَمرضي  الخياطة،  في  العمل  عن  عاجزاً  بتُّ 
إبراهيم:  العم  ويضيف  السن«.  في  وتقدمي 
ماكينات  تصليح  في  يعملون  من  هم  قليلون   «
لمن  والحاجة  نادرين،  يكونوا  لم  إن  الخياطة 
أمنياتي  فُجلُّ  لذلك  كبيرة،  المهنة  هذه  في  يعمل 
تُدفن  ال  حتى  المهنة  هذه  يتقُن  ما  أحداً  أِجد  أن 

معي يوم أموت«.

روناهي/ قامشلو- تواصل لجنة الثقافة والفن 
في مقاطعة الشهباء العمل على إنهاء فيلم 

بعنوان »قصة الجئ« وهو فيلم قصير نسبياً 
تقارب مدته النصف ساعة، وهو من تأليف 
وإخراج عبد العزيز الكوسا، أما قصة الفيلم 

فهي مستوحاة من الواقع المرير الذي مّر 
ويمرُّ به الشعب السوري، وباألخص شعوب 

شمال وشرق سوريا، وما تتعّرض له من 
حروب، وخاصةً في الفترات األخيرة.

الفيلم َسيُعرض بعد االنتهاء منه قريباً حسب 
ما يقوله المخرج عبد العزيز اإلداري في لجنة 

الثقافة والفن لمقاطعة الشهباء.
وفي حديث لوكالة هاوار يقول المخرج 

»الكوسا« إن مجريات الفيلم تتضّمن عنوانَْين 
محوريَْين يحاكي بهما الواقع الذي عاشه 

السوريون خالل السنوات األخيرة من األزمة 
السوريّة والحروب التي شنّها االحتالل التركي 

على شمال وشرق سوريا، المحور األول 
تحت عنوان: »شجرة الخريف« الذي يحكي 

قصة شعوب شمال وشرق سوريا، وتعّرضهم 
لفصول مناخية عدّة تقلّب حياتهم، ويشبّه 

الفيلم شعوب المنطقة بشجرة الزيتون التي 
تبقى صامدةً بأوراقها على الرغم من تغيّر 
المناخات، ويتمحور مضمون النص على 

الهجرة وعدم توفّر فرص عمل للفئة الشابة 
وتوّجههم إلى بالد الغربة مع أن أهل بلدهم 

بحاجة إليهم، وأن القوى الرأسمالية لها الدور 
األساس في ابتعادهم عن أرضهم وأهلهم بحثاً 

عن حياةٍ معيشية أخرى«.
أما عن مضمون المحور الثاني من الفيلم 

فيقول الكوسا: » عنوان المحور الثاني 
للفيلم »حارس المقبرة«. ويروي قصة 

حارس إلحدى المقابر، والذي يبدأ 
بسماع نقاشات بين األموات وهم 
يسألون عن أهلهم وسبب عدم 

زيارتهم إلى المقبرة منذ 
سنوات، ومع أنّه يحاول 

أن يخبر أصدقاءه بذلك 
إالّ أْن ال أحد يُصدّقه، 
ويتّهمونه باألوهام«.

ويشير المخرج 
والمؤلف عبد 

العزيز الكوسا في 
حديثه إلى الرسالة التي 
يريد إيصالها للشعب من 

خالل فيلم »قّصة الجئ« 
أال وهي حياة الهجرة والتشّرد 
والظلم التي عانى منها الشعب، 

ودعوة المغتربين إلى أحضان 
الوطن.

فريق شركة جميل بطاًل لدورة دعم 
سيدات قامشلو وتكريم صحيفتنا روناهي

PYNK: الهجوم عىل هولري يستدعي 
اإلسراع يف توحيد الصف الكردي

ج فريق شركة جميل بلقب دورة  توِّ
دعم سيدات نادي قامشلو لكرة 

القدم، التي أُقيمت برعاية االتحاد 
مت  الرياضي بإقليم الجزيرة، وكرِّ

صحيفتنا »روناهي« كأفضل وسيلة 
إعالمية، لتغطية أحداث الدورة 

باستمرار...«10

أكدت الّرئيسة المشتركة 
لحزب االتحاد الديمقراطي 
عائشة حسو بأنَّ سياسة 

التتريك التي يتبعها االحتالل 
التركي تُطيل أمد األزمة 
السوريّة، وشددت على 
ضرورة إشراك ممثلي 

الّشعب الحقيقيين على طاولة 
الحوار إليجاد حّل يُرضي 
جميع األطراف، وتوقّعت 

حدوث انفجار في ملف إدلب 
المتشابك والذي تلجأ تركيا 
لتحريكه لصرف النظر عن 

مشاكلها الداخليّة...«4

الوطنية  الوحدة  أحزاب  اعتبرت   
الصاروخي  الهجوم  أن  الكردية 
يستهدف  خطير  تصعيد  هولير  على 
مكتسبات الشعب الكردي، ودعت إلى 

توحيد الصف لوقف االنتهاكات...«2

إلهام حافظ: واجب المنظمات الحقوقية 
الضغط عىل تركيا لتحرير القائد أوجالن

إلهام حافظ الجمعيات الحقوقية والمجتمع الدولي للتحرك وفك   تطالب الحقوقية 
أسر القائد عبد هللا أوجالن، وإنهاء استبداد الدولة التركية ومواصلتها في تكميم 

أفواه المفكرين ودعاة الحرية...«3

قسد تتقدم في حملة االنتقام للشهيدتين 
وتعتقل العشرات

عائشة حسو: تركيا تبنت دعم 
التطرف واإلرهاب يف سوريا

وسط تقدم ملحوظ لقسد؛ تستمر حملة االنتقام للشهيدتين سعدة وهند التي أطلقتها قوات 
سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى األمن الداخلي ضد خاليا داعش 

في الرابع من شباط الجاري، فإلى أين وصلت هذه الحملة؟...«5

عدسة لورين داوود
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ما هي األجرام الـ12 األكثر لمعانًا في نظامنا الشمسي؟

سوري يبتكر منزاًل مستقبليًا
 مستوحى من الزهور

كم دقيقة يحتاج الجسم المتصاص كوب
 من الماء ثم التخلص منه؟

مراقبي  ومن  الليل  سماء  عشاق  من  كنت  إذا 
النجوم وهواة متابعة كل ظواهر الفلك المنتظرة 
في  الالمعة  األجسام  أكثر  سرد  يمكنك  فهل 
نظامنا الشمسي؟ وما الذي يمكنك رؤيته بعينيك 
المجردتين منها دون استخدام منظار أو تلسكوب؟
سمائنا  في  سطوعاً  األجسام  أكثر  هي  الشمس 
أو  درجة سطوع  قياس  يتم  كيف  ولكن  بالطبع، 

لمعان األجسام في السماء بشكل عام؟

مقياس سطوع األجسام

على  يعتمد  عامة  السماء  في  األجسام  سطوع 
تكوينها ومدى بعدها عن كوكب األرض، وتقول 
كيلي ويت كاتبة علمية متخصصة في علم الفلك 
إن  سكاي«  »إيرث  موقع  على  لها  مقال  في 
تسمى  بما  يقاس  الفلك  علم  في  األجسام  سطوع 
انخفض رقمها زاد  درجة »الماجنيتيود« وكلما 

سطوع الجسم.
قيمة  على  يحصل  لمعانا  النجوم  أكثر  كان  إذا 
»ماجنيتيود واحد« فإن ثاني أكثر النجوم لمعاناً 
إلى  وصوالً  وهكذا  الثانية،  القيمة  على  يحصل 
التي  النجوم  أضعف  تعد  التي  السادسة  القيمة 
مساعدة  بدون  البشرية  بالعين  ترى  أن  يمكن 

بصرية.
السماء  في  األجسام  تكون  األحيان  بعض  وفي 
ذروة  وتبلغ  األولى،  الدرجة  من  سطوعاً  أكثر 
تشرق  السالبة،  األرقام  عند  الشديد  سطوعها 
درجة   26.7- عند  المثال  سبيل  على  الشمس 

»ماجنيتيود«.
الشمسي  نظامنا  في  أجسام   10 حوالي  توجد 
بالعين  النظرية  الناحية  من  رؤيتها  يمكن 
وتحت  الُمثلى  الظروف  في  وذلك  المجردة، 

السماء المظلمة تماماً، إال أنه من الناحية العملية 
الخافتة  العناصر  رؤية  جداً  الصعب  من  يكون 

بالعين وحدها.

أجسام ال تتضمنها القامئة

قائمة  تتضمن  أن  يمكن  ال  »إنه  كيلي:  تقول 
األجسام األكثر سطوعاً األشياء العابرة الموجودة 
في السماء بشكل مؤقت، مثل النيازك أو المذنبات 
شديدة السطوع، وذلك على الرغم من أنه يمكن 
للنيازك غير العادية أن تجعل سماء الليل ساطعة 

مثل النهار«.
وتضيف: »إن بعض المذنبات تصل إلى سطوع 
مذهل أيضاً، مثل مذنب »إيكيا سيكي«، والذي 
مكن  مما  درجة،   10- إلى  سطوعه  وصل 
تضمين  يتم  لم  كذلك  الظهيرة،  في  رؤيته  من 
القائمة األجسام من صنع اإلنسان، مثل األقمار 

الصناعية ومحطة الفضاء الدولية«.
تقول كيلي ويت: »إنه يمكن رؤية األجسام السبعة 
األولى في القائمة باستخدام عينيك فقط، حتى من 
في  األخيرة  العناصر  أما  والضواحي،  المدن 
على  تتطلب  وبالتالي  خفوتاً،  أكثر  فهي  القائمة 
مظلمة،  السماء  فيه  تكون  معيناً  موقعاً  األرجح 

إضافة إلى بعض المساعدة البصرية«.

الشمس والقمر

في  ولمعاناً  إشراقاً  األكثر  العنصر  هي  الشمس 
ومن  درجة،   26.7- بقوة  تشرق  فهي  السماء، 
الشمس  إلى  النظر  حتى  يمكن  ال  الفنية  الناحية 
عينيك،  لحماية  خاصة  أمان  عوامل  بدون 

فالتحديق فيها بدون وقاية يمكن أن يسبب العمى.
الشمس أيضاً يزداد وينقص نشاطها خالل دورة 
عن  رسمياً  اإلعالن  تم  وقد  عاماً،   11 تستمر 

دورة الشمس الجديدة »سوالر سايكل 
25« في أيلول 2020.

بناًء  القمر  سطوع  يختلف  بينما 
بها  يمر  التي  المرحلة  على 

وفي  بدراً،  يكون  حينما 
يتصدر  الكاملة  مرحلته 

 ،12.7- درجة  القمر 
هالالً  يكون  وحينما 

يُضيء فقط بقوة -6.

الزهرة واملريخ 
واملشرتي

إلى  كوكب  أقرب  هو  الزهرة 
كوكب  ألمع  أيضاً  وهو  األرض، 

المجموعة الشمسية، وتقاس درجة سطوعه  في 
بـ-4.7 درجات، أي أنه يكون ساطعاً بما يكفي 
ويرجع سبب سطوعه  النهار،  في وضح  ليُرى 
جزئياً إلى قربه من األرض، وأيضاً إلى غيومه 

العاكسة السميكة.
أما كوكب المريخ األحمر فهو ثاني أقرب كوكب 
إلى األرض بعد كوكب الزهرة، وتصل أقصى 

درجة سطوع له إلى -2.9.
هو  المشتري  كوكب  أن  خطأ  البعض  ويعتقد 
ألمع كوكب في المجموعة الشمسية ألنه األكبر، 
كوكبي  من  كالً  إن  حيث  كذلك،  ليس  ولكنه 
سطوعاً،  أكثر   - جيراننا   – والمريخ  الزهرة 
المشتري  كوكب  بين  الكبرى  المسافة  بسبب 

وكوكب األرض.
ويسطع كوكب المشتري بقوة عند درجة -2.8 
والبالغة  ذروته  في  المريخ  سطوع  مثل  تقريباً 
نادراً  والتي   ،2.9-
وال  إليها،  يصل  ما 
سطوع  درجة  تتغير 
مثل  المشتري 
كما  المريخ، 
يرتبط  ال  أنه 
ق  و بشر
لشمس  ا
و  أ
غروبها 

مثل 
كب  كو

الزهرة.

عطارد وزحل

يضيء كوكب عطارد - الذي نادراً ما يضيء - 
أكثر من كوكب زحل في أفضل حاالته، ويمكن 
أكثر  وهذا  درجة،   1.9- إلى  عطارد  يصل  أن 
في  لمعاناً  األكثر  النجم  سيريوس،  من  إشراقاً 

السماء، والذي يضيء بقوة -1.4.
يُرى  فهو  سمائنا،  في  بالشمس  عطارد  ويرتبط 
بعد  أو  وجيزة  بفترة  الشمس  شروق  قبل  دائماً 
وقت قصير من غروبها، وال يرتفع أبداً في سماء 
في  وليس  الشفق  في  نراه  ما  غالباً  لذلك  الليل، 

سماء مظلمة حقيقية.
فتسهل  الجذابة  الحلقات  ذو  زحل  كوكب  أما 
مشاهدته بدون مساعدة بصرية، صحيح أنك لن 
المجردة ولكنك سترى لون  ترى حلقاته بعينيك 

عند  يسطع  فهو  الثابت،  وضوءه  الذهبي  زحل 
0.7 درجة.

أقامر املشرتي وفيستا وأورانوس

األغلب  فأنت على  السماء  إذا كنت من مراقبي 
السماوية  األجسام  جميع  شاهدت  قد  ستكون 
المذكورة حتى اآلن بدون مساعدة بصرية، لكن 
بالنسبة لـ«جانيميد« أكبر أقمار كوكب المشتري 
حول  يدور  وهو  اكتشافه  المناظير  لك  فستتيح 
المشتري عندما يكون في ألمع صوره، أي عند 

حوالي 4.6 درجات.
فهو   )Io( »آيو«  البركاني  المشتري  قمر  أما 
في  سطوعاً  األكثر  قائمة  في  التالي  العنصر 
عندما  درجات   5.0 بقوة  يضيء  وهو  سمائنا، 

يكون في أفضل حاالته.
وهو  اكتشافه،  يتم  كويكب  رابع  فهو  فيستا  أما 
ثاني أكبر كويكب بعد سيريس، ويمكن أن تصل 
في  وذلك  درجات،   5.1 إلى  فيستا  قوة سطوع 

أقرب موضع له من األرض.
حيث  أخرى،  مرة  المشتري  كوكب  إلى  نعود 
األربعة  المشتري  أقمار  أحد  وهو  يوروبا، 
الكبيرة، وهو مشهور بوجود محيط على سطحه، 
ويصل  الجليدية،  قشرته  تحت  حياة  وربما 

سطوعه إلى 5.2 درجات.
كوكب  رؤية  يمكن  النظرية،  الناحية  ومن 
أورانوس بالعين المجردة، فهو سابع كوكب في 
الشمسية، وتصل درجة سطوعه في  مجموعتنا 
نكون  ولكي  درجات،   5.6 إلى  حاالته  أفضل 
بالعين  أورانوس  التقاط  يسهل  فإنه  تحديداً  أكثر 
المجردة بعد تحديد موقعه أوالً باستخدام منظار 

أو تلسكوب.

كشف إيهاب الحريري المهندس المعماري 
السوري – األميركي المقيم في واشنطن عن 
تصميم مبتكر لمنزل صغير وصفه بكبسولة 
جبلية مستقبلية مستدامة، واستوحى تصميمه 

من الزهور.
وقال: »إنه أراد تصميم منزل ال يكتفي 

بتوفير ضروريات المعيشة فحسب، بل فّكر 
بتحويل المنزل إلى آلة تعزز الحياة مع قدرة 

على تغيير الشكل والتفاعل مع الظروف 
المحيطة بالمنزل حسب الضرورة«.

المنزل ُصمم على شكل زهرة تحيط بها 7 

بتالت معدنية قابلة للفتح والطي لتستخدم 
كخاليا لجمع الطاقة الشمسية أو المياه أو 

حتى للحماية من األجواء الخارجية، وعند 
فتحها تظهر كامل البيئة المحيطة بها لقاطني 

المنزل.
ويقرر نظام الكبسولة الذكي الوقت المناسب 

لفتح البتالت وإغالقها الستغالل أكبر 
قدر ممكن من الطاقة الشمسية، وُصممت 

الكبسولة لتوفر مساحة 72 متراً مربعاً )12 
متراً × 6 أمتار( وتتضمن جميع ما تحتاجه 
في المنزل من ركن للمطبخ ومساحة للنوم 

وحمام وزاوية للقراءة وشرفة صغيرة.
وقال الحريري: »أعتقد أن الكبسولة 

المستقبلية كفكرة من الممكن أن تُنفذ في أي 
منطقة من العالم تتعرض لألشعة الشمسية 

بشكل معتدل خالل العام، كما أن الفكرة 
التصميمية مرنة ويمكن تعديلها لتكون على 

شواطئ البحار أو األنهار أو في الصحاري 
والغابات«.

وفي المستقبل قد تضاف تقنيات أخرى 
مثل تخزين الطاقة الحرارية في وحدات 

الستخدامها عند الحاجة واستخدام الزجاج 
الذكي المتكيّف مع المناخ.

كم دقيقة يحتاج الجسم المتصاص كوب من الماء 
بعد شربه، وبعد كم ساعة يتم التخلص من الماء 

بالكامل، وما فوائد الماء للجسم؟ ستذهلك األجوبة.
في دراسة أجراها باحثون في جامعة مونتريال 

ونُشرت على اإلنترنت في المجلة األوروبية لعلم 
وظائف األعضاء التطبيقي، قام الباحثون بإعطاء 
36 متطوعاً 300 مليلتر من الماء، والتي تحتوي 

جزيئات الماء فيها على »الديوتيريوم«  وهو نظير 
للهيدروجين يحتوي على بروتون ونيوترون بدالً من 

بروتون فقط، لتتبع جزيئات الماء.
ووجد الباحثون التالي:

بدأ الجسم بامتصاص الماء ووصل بالزما الدم خالل 
حوالي خمس دقائق.

نصف كمية الماء )300 مليلتر( جرى 
امتصاصها خالل حوالي 13-11 

دقيقة.
تم امتصاص كمية الماء 

بالكامل خالل 75-
120 دقيقة.

عندما يتبول 
الشخص بعد 10 
دقائق من شرب 

الماء، فهو ال 
يتبول من الماء 

الذي شربه للتو، 
ولكن شرب الماء 
سيرفع مستويات 
السوائل في الدم 

بشكل كاٍف لتحفيز 
عملية التبول.

يحتاج الجسم إلى 50 يوماً - 
نعم 50 يوماً - للتخلص بالكامل من 

كوب الماء الذي شربه الشخص، ويتم التخلص 
من الماء عبر العمليات الحيوية مثل التبول والتعرق 

ومع البراز.
ما وظائف الماء في الجسم؟
ـ حماية الجسم من الجفاف.

ـ حمل المواد المغذية في الجسم.
ـ نقل الفضالت التي تُطرح من خالله خارج الجسم.

ـ يشكل وسطاً تذوب فيه الفيتامينات والمعادن 
والسكريات واألحماض األمينية )التي تكّون 

البروتينات(، مما يمّكن الجسم من استخدامها في 
عملية األيض وصناعة الطاقة.

ـ يشّكل مادة زلقة تخفف االحتكاك بين أجزاء الجسم 
المختلفة، وتمتص الصدمات نظراً لطبيعته السائلة.
ـ تنظيم حرارة الجسم عبر دوره في عملية إفراز 

العرق بتبخره ممتصاً الحرارة الفائضة في األنسجة.
ـ يعطي الدم حجمه ويحافظ على ضغطه من الهبوط.

وعندما يقل الماء في الجسم ينخفض حجم الدم، 
وهذا يحفز جزءاً من الدماغ اسمه تحت المهاد 

)هيبوثاالماس( ليطلق سلسلة من 
اإلشارات تجعلنا نشعر 

بالعطش، مما يدفعنا 
لشرب الماء 

وتعويضه، 
أما إذا فشل 
الجسم في 
الحصول 

على الماء 
فتظهر 

عليه 
أعراض 

التعب 
والضعف 

وفقدان 
الشهية، ثم 

تتطور إلى فقدان 
القدرة على النوم 

وضعف التركيز وتسارع 
التنفس، ثم تنتهي بالموت.

ويوصي األطباء بشرب ما ال يقل عن لترين من 
الماء إلى ثالثة يومياً حتى يقوم الجسم بوظائفه 

الحيوية وتقّل مخاطر الحصى الكلوية التي يزيد من 
احتمالها نقص حجم البول وارتفاع تركيزه.

وال يخرج الماء من الجسم عبر الجلد والبول فقط، 
وإنما من خالل الرئتين أيضاً. ويجب على اإلنسان 

أن يحافظ على كمية كافية من السوائل في جسمه 
حتى تعمل وظائف الجسم بسالسة، لذلك يُنصح بعدم 
االنتظار حتى نشعر بالعطش، بل يجب شرب الماء 

من حين آلخر.
تجنب اإلسراف في شرب الماء قبل النوم مباشرةً
على الرغم من أهمية شرب الماء بالنسبة للجسم 

وفوائده، فإن بعض األطباء وخبراء الصحة يحذّرون 
من خطورة شرب المياه قبل النوم مباشرةً.

وأوضحت الطبيبة فانيتا سيما شيانغ المختصة في 
أمراض المسالك البولية األسباب التي تجعل من 

شرب المياه قبل الخلود إلى النوم مضرة بالصحة، 
وشرحت أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل وقت 

قصير من الذهاب إلى الفراش يدفع اإلنسان إلى 
النهوض خالل الليل من أجل دخول الحمام للتبول، 
األمر الذي يؤثر سلباً على ساعات النوم وجودتها.

وأشارت الطبيبة إلى أن األمر ال يتوقف على 
اإلزعاج الذي يترتب عليه االستيقاظ فحسب، وإنما 

من تبعاته الخطيرة على الصحة.
إذ ال يعتمد األمر على إجمالي عدد الساعات التي 

تقضيها في السرير، وإنما مقدار النوم العميق الذي 
تحصل عليه، وبمعنى آخر، حتى لو كنت تحصل 
على 8 ساعات كاملة من النوم، فإن االستيقاظ في 

منتصف الليل يمكن أن يعطل دورة نومك، مما 
يؤدي إلى ضعف التركيز ومحدودية الطاقة في اليوم 

التالي.
كما يمكن أن تؤدي قلة النوم العميق إلى ضعف 

الجهاز المناعي، وفقاً للدكتورة هيذر موداي 
المتخصصة في الطب الوظيفي: »إذ بينما يستريح 

الجسم، تركز خاليا الجهاز المناعي كل الجهود 
والطاقة لمقاومة الفيروسات والبكتيريا«، وتؤكد 
موداي أهمية الحفاظ على نظام المناعة في حالة 

جيدة أكثر خصوصاً في ظل الجائحة.
وينصح الخبراء لتفادي هذه المشكلة باالمتناع عن 

شرب الماء قبل النوم بـ 3 أو4 ساعات، إال في 
حاالت العطش.

PYNK: الهجوم على هولير يستدعي اإلسراع في توحيد الصف الكردي

بيدرسون يعتزم زيارة دمشق 
لمناقشة »اللجنة الدستورية«

معتقلو رأي ُيسجنون ست سنوات 
في بهدينان

ثالثة آبار في قرية الجالمدة بدير الّزور تحل 
مشكلة المياه

هولندا تثبت دعم أردوغان للمتطرفين

 15 اإلثنين  يوم  صاروخي،  هجوم  استهدف 
إقليم  عاصمة  هولير  مطار   ،2021 شباط 
كردستان، وقاعدة جوية تتمركز فيها قوات تابعة 
للتحالف الدولي لمكافحة »داعش«، ما أسفر عن 
مقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح خمسة آخرين 

باإلضافة إلى جندي أميركي.
وبهذا الصدد، أصدرت أحزاب الوحدة الوطنية 
فيه  دعت  العام  الرأي  إلى  كتابيًّا  بيانًا  الكردية 
وجه  في  الكردية  الوحدة  بتحقيق  اإلسراع  إلى 
وتضرب  الكرد  بحق  تمارس  التي  االنتهاكات 

مكتسباتهم، وجاء في البيان:
 »عقب الهجوم، أعلنت جماعة تطلق على نفسها 
اسم »سرايا أولياء الدم« مسؤوليتها عن العملية، 

للتقارير اإلعالميّة، حديثة  وهذه الجماعة، وفقًا 
الوالدة ومرتبطة بإيران، وكانت أولى عملياتها 
باستهداف   2020 أيلول  سبتمبر/  في  تقريبًا 
في  الدولي  بالتحالف  الخاصة  اإلمدادات  أرتال 

محافظات جنوب العراق«.
ذلك  الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  وأدانت 
تجاه  بمسؤوليتهم  القيام  إلى  ودعت  الهجوم 
الوحدة  أحزاب  في  »إننا  شعبهم  مكتسبات 
هذا  العبارات  بأشد  ندين  الكردية،  الوطنية 
الهجوم العدواني الغاشم، وإن الهدف منه ضرب 
كردستان،  باشور  إقليم  في  واألمن  االستقرار 
وخلق الفوضى وخلط األوراق والتقليل من هيبة 
وتهديدًا  تصعيدًا  يشّكل  ما  وهو  اإلقليم،  وسيادة 

معه  والتعامل  عنده  الوقوف  يستوجب  خطيًرا 
الصف  إنجاح وحدة  بالعمل على  وذلك  بجدية، 
التي  التهديدات  كل  وجه  في  للوقوف  الكردي 
تستهدف وجود الشعب الكردي وكافة مكتسباته، 

سواًء في باشور أو روج آفا«.
ودعت أحزاب الوحدة الوطنية المجتمع الدولي 
بها  تقوم  التي  للممارسات  حدّ  وضع  إلى 

سلطة  خارج  تعمل  التي  المسلحة  الميليشيات 
إلى  العراق  حّولت  والتي  االتحادية،  الحكومة 
ساحة لتصفية الحسابات، وفقًا إلمالءات الجهات 

مع  يتناسب  بما  وتوجهها  وتدعهما  تمّولها  التي 
مصالحها التي ال تعترف بسيادةٍ وال قانوٍن وال 

مبدأ.

الخاص  المبعوث  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
بيدرسون،  غير  سوريا  إلى  المتحدة  لألمم 
موسكو  زيارة  بعد  دمشق  إلى  سيتوجه  أنه 
الدستورية  باللجنة  تسمى  ما  عمل  لمناقشة 

السورية.

وقال بيدرسون للصحفيين على هامش اجتماع 
إن  الروسية،  سوتشي  بمدينة  سوريا  حول 
اجتماعات اللجنة الدستورية ال يمكن أن تستمر 

أثناء  الحال  عليه  كان  كما  النحو  هذا  على 
االجتماع األخير.

أن  قبل  لتغييرات  حاجة  هناك  أن  وأضاف 
تتمكن األطراف السورية من االجتماع مجدداً.
من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية أنه من 
سيرغي  الخارجية  وزير  يجري  أن  المقرر 
في  بيدرسون  غير  مع  مباحثات  الفروف 
فبراير  شباط/  من  عشر  الثامن  في  موسكو 

الجاري.

مركز األخبارـ  أقرت محكمة هولير بالحكم 
على خمسة من معتقلي بهدينان بالسجن 
لمدة ست سنوات مما أثار الرأي العام في 

المنطقة وذويهم لتحقيق العدالة.

الخامس  بتاريخ  هولير  محكمة  عقدت 
لمحاكمة  األولى  جلستها  شباط  من  عشر 
والناشطين  المعلمين  من  شخصاً   17
والصحفيين الذين اعتقلتهم سلطات الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بأوقات متفرقة في 
اآلونة األخيرة في مناطق بهدينان ودهوك.
وأرسلت ملفات كل من المعلم بدل برواري 
إلى  األولى  الجلسة  بعد  بروشكي  وأوميد 

محكمة التحقيق.
الثالثاء،  أمس  المحكمة جلستها  واستأنفت 
شيروان  من  كل  على  حكمت  حيث 
أكرم  وآياز  زيباري  وكوهدار  شيرواني 
بالسجن ست  وشفان سعيد هاريوان سعيد 

سنوات.
وبعد صدور قرار المحكمة، أدلى المحامي 
»إن  فيه:  قال  صحفياً  بياناً  حسن  بشدار 
لم  القضاة  وإن بعض  لم يكن عاماً  القرار 

يشاركوا في القرار«.
وأشار حسن إلى أنهم طلبوا إعادة التحقيق، 
لكن طلباتهم ُرفضت، مضيفاً أن »تصريح 
على  دليل  كردستان  إقليم  وزراء  رئيس 

اتخاذ قرار بالفعل«.
إقليم  برلمان  في  النائب  قال  جانبه  من 
نرى  »إننا  صالح:  حمه  علي  كردستان 
يحدث  ما  وهو  المساواة،  عدم  من  الكثير 
اليوم، إنه أمر خطير علينا جميعاً، ُعوقَب 
مشاركتهم  بسبب  والنشطاء  الصحفيون 
سبيل  على  الفيسبوك،  على  معلومات 
حول  التفاصيل  بعض  ذُكرت  المثال، 

قانوني ونشرت على  بئر نفط غير  وجود 
الفيسبوك، فإذا تمت معاقبة هؤالء األفراد 
الفيسبوك،  على  معلومات  لمشاركتهم 
فسوف أواجه عقوبة تصل إلى 200 عام 
معلومات  على  أحصل  ألنني  السجن،  في 

عن الفساد بشكل يومي«.
بدوره قال المحامي آسو هاشم: »بسبب هذا 
القرار وببساطة، لم يعد بإمكان أي شخص 
استخدام الهواتف الذكية، إذا كانت المحكمة 

عادلة، فإنها ستبّرئ الجميع«.
الناشط  زوجة  تحدثت  السياق،  هذا  وفي 
شفان سعيد، بيان علي، عن اعتقال زوجها 
وآمل  القرار،  هذا  نقبل  ال  »نحن  وقالت: 
زوجي  يعاقبون  فلماذا  حكمه،  يُخفَف  أن 
أو  دليل  أي  دون  سنوات  ست  بالسجن 

ذنب؟«.
الحزب  سلطات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
أقدمت   PDK الكردستاني  الديمقراطي 
الناشطين  من  العديد  اعتقال  على 
والصحفيين والمعلمين في منطقتي دهوك 
يقبعون  منهم  العشرات  زال  وما  وهولير، 
معرفة  أو  محاكمة  دون  من  السجون  في 

مصيرهم.
وكان جهاز االستخبارات »باراستن« التابع 
للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK قد 
في  المواطنين  بحق  اعتقاالت  حملة  بدأ 
هولير،  لمحافظة  التابعة  سيدكان  ناحية 
وفي هذا السياق اعتقل جهاز االستخبارات 
الشهر  خالل  الناحية  في  مواطنين  ثالثة 

الجاري.

الخدمات  لجنة  تُجهز  ـ  األخبار  مركز 
والبلديات التابعة لمجلس دير الزور المدنّي 
دير  بريف  الجالمدة  قرية  في  آبار  ثالثة 
الزور الغربّي، كحل لمشكلة مياه الشرب في 

المنطقة.

دير  ريف  في  الجالمدة  قرية  سّكان  يعاني 
الزور الغربي والتي تبعد حولي 6 كيلو متر 
عن نهر الفرات من نقص مياه الشرب، التي 
في  الرئيسّي  المياه  خّط  من  عنهم  قطعها  تّم 
معمل الورق الواقع تحت سيطرة الميلشيات 

اإليرانية والقوات الحكوميّة السورية.
بادرت  القرية،  هذه  في  المياه  مشكلة  ولحل 
لجنة الخدمات والبلديات التابعة لمجلس دير 
الزور المدني إلى تجهيز ثالثة آبار، لتأمين 

مياه الشرب لألهالي.
رئيس  البكري  محمد  المهندس  وصرح 
المكتب الفنّي في هيئة الخدمات والبلديات في 
دير الزور لوكالة أنباء هاوار بأنه بعد الكشف 
الواقع  أرض  على  الفنّي  المكتب  قبل  من 
وتخفيفاً لمعاناة األهالي في المنطقة؛ بادرت 
مياه  آبار  مشروع  إنشاء  إلى  الخدمات  هيئة 
الشرب، من خالل تجهيز ثالثة آبار، ومدّها 

غطاسات  ثالثة  وتركيب  بالستيكية  بأنابيب 
ضخ  واستطاعة  حصان«  ونصف  »سبعة 

24 متر مكعب في الساعة.
وتحليل  الفحوصات  »بعد  حديثه:  مواصالً 
المياه صالحة  أّن  اتّضح  المياه  ملوحة  نسبة 

للشرب بنسبة 80  بالمئة«.
المنبر  عبر  أحمد  أبو  الحاج  شكر  وبدوره 
ذاته اإلدارة المدنية على تقديم هذا المشروع 

عشر  »منذ  فقال:  األهالي،  معاناة  وإنهاء 
بستمئة  الواحد  المياه  برميل  نشتري  سنوات 
المنازل  آبار في  ليرة سوريّة، ويوجد هناك 
لكنّها غير صالحة للشرب«، مطالباً بمحّطة 

تحلية لمياه اآلبار في المنطقة.
يبلغ  الجالمدة  قرية  سكان  عدد  أن  ويذكر 
 200 ضمنهم  ومن  نسمة،   600 الـ  قرابة 

نازح من مناطق سيطرة الحكومة السورية.

استخباراتية  وثيقة  كشفت  ـ  األخبار  مركز 
بين  صلة  وجود  عن  مسربة  هولندية 
داخل  المتطرفين  وصعود  أردوغان 
خالل  من  األسلمة  استدراج  وكيفية  هولندا 

استراتيجية اتبع بعدها سياسته.

أردوغان  أهداف  أن  إلى  الوثائق  ولفتت 
المتمثلة في »األسلمة« يتم نشرها في المجتمع 
التركي بهولندا من خالل »الجمعيات التركية 

الهولندية«، وفق صحيفة »أحوال تركية«.
صفحة،   30 من  المكونة  الوثيقة  وحسب 
»بعالقات  التركية  السلفية  المنظمات  تتمتع 
التركية في هولندا، ال  المنظمات  قوية« مع 

سيما مع المنظمات الشبابية.
وتتفاعل هذه المجموعات بدورها مع الدعاة 
التواصل  وسائل  عبر  ويتواصلون  السلفيين 
المتطرفين  يمجدون  حيث  االجتماعي، 
وكذلك  للغرب  المعادية  الرسائل  ويتبادلون 

المعادية للسامية.
عنوان  تحمل  التي  الوثيقة  أجزاء  أحد  وفي 
يستفيد  كيف  أردوغان:  أسلمة  »استراتيجية 
الرئيس  أن  إلى  اإلشارة  تمت  السلفيون؟«، 
التركي وفر مساحة للسلفيين في بالده، حيث 

عزز سلطته السياسية بمرور الوقت.
تركيا  عالقة  على  الضوء  الوثيقة  وتسلط 
تحرير  »هيئة  ذلك  في  بما  معينة  بجماعات 
أردوغان  وفر  حيث  سوريا،  في  الشام« 
في  بما  األخرى  اإلرهابية  للحركات  مجاالً 
ذلك »جبهة المغيرين اإلسالميين الشرقيين«.
كما ناقش محللو التقرير العالقة بين مواقف 
أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019. 
إطالق  حجة  استخدم  أردوغان  إن  وقالوا 

النار على كرايستشيرش في نيوزيلندا )15 
آذار 2019( من قبل شخص أبيض متعصب 
عنيف في وقت سابق من ذلك العام والخطاب 
العام المعادي للغرب للعب دور في تحريض 

غوكمن تانيش على شن الهجوم.
أشخاص  ثالثة  قُتل   ،2019 آذار   18 وفي 
وأصيب سبعة آخرون في إطالق نار جماعي 
قبل  من  بهولندا  أوتريخت  في  ترام  على 
العمر  يبلغ من  تركي  تانيش، رجل  غوكمن 

37 عاًما، أدين الحقًا بالهجوم.

مركز األخبار ـ اعتربت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية أن الهجوم الصاروخي عىل هولري تصعيد خطري يستهدف 
مكتسبات الشعب الكردي، ودعت إىل توحيد الصف لوقف االنتهاكات.
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روناهي/ قامشلو ـ كرر الجهاد فوزه وحقق 
ضمت  التي  مجموعته  في  الصدارة  مركز 
لجانبه كالً من ناديي الجزيرة وعامودا، وذلك 
في المباراة الفاصلة التي أقيمت بين الناديين 

في ملعب الحسكة.
األخيرة  المباراة  في  تغلب  قد  الجهاد  وكان 
من مرحلة اإلياب على الجزيرة بهدف بدون 
واألهداف  بالنقاط  الفريقين  تعادل  وبعد  رد، 
لتحديد  فاصلة  مباراة  جرت  والمواجهات، 
المركزين األول والثاني في المجموعة والتي 
هدف  مقابل  وبهدفين  فوزه  الجهاد  فيها  كرر 
لحساب  الحسكة  ملعب  أرضية  على  واحد 
الدوري السوري للدرجة األولى للرجال بكرة 

القدم.
الجهاد سيالقي شرطة حماة ذهاباً وإياباً لتحديد 
من  الثالث  في  وذلك  الثاني،  للدور  المتأهل 
شهر آذار القادم سيلعب بحماة مباراة الذهاب 
بينما مباراة اإلياب ستكون بدمشق في الثامن 

من نفس الشهر.
وإياباً  ذهاباً  مورك  سيقابل  الجزيرة  بينما 

لتحديد المتأهل للدور الثاني.
وإياباً  ذهاباً  قمحانة  مع  فسيلعب  عامودا   أما 
لتحديد بطاقة البقاء في الدرجة األولى والهبوط 

للدرجة الثانية.
وعامودا  والجزيرة  الجهاد  أندية  وستختار 
للعب  الحسكة  ملعب  عن  بديلة  مالعب 

مبارياتها المقررة على أرضها.
الدور الثاني

المجموعة  عن  المتأهالن  الفريقان  وسيلعب 
مع  والجهاد(  الجزيرة  )مثالً  الشمالية  الثالثة 
الرابعة  المجموعة  عن  المتأهالن  الفريقان 
وعفرين  النواعير  اآلن  يتصدرها  الشمالية 
الفرق  أرض  على  بينهم  فيما  الدوري  بنظام 
المتبارية ذهاب وإياب ويتأهل األول والثاني 
الفرق  ستلعب  وكذلك  النهائي.  الدور  إلى 
األربعة المتأهلة عن المجموعتين الجنوبيتين 
بينهم  فيما  الدوري  بنظام  والثانية  األولى 

ويتأهل األول والثاني للدور النهائي.
الدور النهائي

ثاني  مع  الشمالية  المجموعات  بطل  سيلعب 
وإياب  ذهاب  مباراتين  الجنوبية  المجموعات 
على أرضهما ويصعد الفائز للدوري الممتاز.
أول  مع  الشمالية  المجموعات  ثاني  سيلعب 
وإياب  ذهاب  مباراتين  الجنوبية  المجموعات 
على أرضهما ويصعد الفائز للدوري الممتاز.

أعلن مسؤولون إنهاء العزل العام في والية 
فيكتوريا األسترالية، الذي امتد لخمسة أيام، 
جديدة  إصابة  أي  عن  الكشف  عدم  ظل  في 
مدينة  في  العزل  بفندق  المرتبط  التجمع  في 

ملبورن.
والية  وزراء  رئيس  أندروز  دانييل  وقال 
فيكتوريا إن أغلب القيود سيتم رفعها بحلول 
الضروري  من  سيبقى  لكن  الليل،  منتصف 
ارتداء الكمامات سواء في األماكن المغلقة أو 
المفتوحة في حال عدم تطبيق قواعد التباعد 

االجتماعي.
بعض  بعودة  القيود  تخفيف  وسيُسمح 
المفتوحة  أستراليا  بطولة  إلى  المشجعين 
الالعبون  يتنافس  حيث  ملبورن،  في  للتنس 

أمام مدرجات فارغة منذ بدء العزل العام.

العدد  وسيتحدد  اجتماعات  »ستعقد  وأضاف 
المشجعين  من  بحضوره  المسموح  اآلمن 

وسنتخذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن«.
فيكتوريا،  من حكومة  اإلغالق  إعالن  وقبل 
بعدد  بالحضور  للمشجعين  مسموحاً  كان 
من  يوم  كل  في  مشجع  ألف   25 إلى  يصل 
آخر أربعة أيام في البطولة، لكن أندروز قال 

إنه قد يتم تقليص هذا العدد.
وسمح المسؤولون بحضور 30 ألف مشجع 
في كل يوم من أول ثمانية أيام في البطولة، 
أي ما يعادل تقريباً نصف عدد المشجعين في 

المعتاد.
وسيبدأ ظهور المشجعين في بطولة أستراليا 
من يوم الخميس المصادف لـ 2021/2/18.

فريق شركة جميل بطاًل لدورة دعم سيدات 
قامشلو وتكريم صحيفتنا روناهي

الغيابات ُتصّعب مهمة سلة لبنان 
أمام البحرين والهند

الجهاد يفوز بالمباراة
 الفاصلة مع الجزيرة

عودة المشجعين 
ألستراليا المفتوحة

فريق شركة جميل تقابل في المباراة النهائية مع فريق 
األفضلية طوال شوطي  له  الجهاد، وكانت  متقاعدي 
متقاعدي  وفشل  لمرتين  للشباك  ووصل  المباراة، 
له،  التي سنحت  الفرص  العديد من  باستغالل  الجهاد 
لقب  وينال  رد  بدون  بهدفين  جميل  شركة  وليفوز 

الدورة.
توزيع  مراسم  بدأت  المباراة  نهاية  وعقب 

وأفضل  الدورة  حكام  تكريم  وتم  الجوائز 
باإلضافة  وهداف،  والعب  حارس 

وسيلة  كأفضل  »روناهي«  لصحيفتنا 
إعالمية لتغطيتها أحداث الدورة.

إلى  جميل  شركة  فريق  تأهل  جاء 
أربيل  على حساب  النهائية  المباراة 

مقابل  أهداف  بأربعة  عليه  الفوز  بعد 
كان  الجهاد  متقاعدي  تأهل  بينما  ثالثة، 

بخمسة  عليه  الفوز  بعد  آفدار  حساب  على 
أهداف مقابل هدف واحد.

بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  نُظمت  الدورة 
القدم  لكرة  قامشلو  نادي  لسيدات  دعماً  الجزيرة 

الذي يعاني من ظروف مادية صعبة أدت في الموسم 
في  السيدات  فريق  انسحاب  إلى   2019 الرياضي 
مرحلة اإلياب من الدوري رغم تصدرهن مجموعتهن 
كما  بقوة،  اللقب  لنيل  وترشحهن  الذهاب  مرحلة  في 
ـ  لعام 2017  الدوري  لقب  حققن  النادي  سيدات  أن 

2018ـ والكأس 2018ـ 2019.

االتحاد  قبل  من  ص  ُرّخِ فريق  أول  العبات  وحققت 

الرياضي بإقليم الجزيرة في الدوري السوري عندما 
نوادي  من  العبات  مع  عامودا  سيدات  مثلت 
المالعب  على  األول  الدوري  لقب  أخرى؛ 
المكشوفة للموسم الرياضي 2019ـ2020، 
من  العبات  مع  الالعبات  مثلت  وكذلك 
والعبات  اإلقليم  في  أخرى  أندية 
نادي  سيدات  سوريات  أخريات 
الخابور للموسم 2020 ـ 2021، 
الذهاب  مرحلة  في  وحققن 
ويتجهزن  الصدارة،  مركز 
لمرحلة  القادمة  الفترة  في 

اإلياب.
النادي  دعم  وبهدف 
أن  المفترض  من  والذي 
اإلقليم  دوري  في  يشارك 
الموسم  في  القدم  كرة  لسيدات 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قام  الجديد 
الجزيرة برعاية هذه الدورة في ملعب 
فريقاً   17 فيها  وشارك  المغطى  قامشلو 
قُسموا على أربع مجموعات، وُكلِّفت لجنة 

لإلشراف على الدورة وضمت كالً من:
ـ ديدار ظاظا اللجنة الفنية لكرة القدم.

ـ مهند األحمد االتحاد الرياضي.
– أحمد صبري عضو لجنة الحكام.

– سالفا طاهر إدارية بنادي سيدات قامشلو.
– شعبان جبارة منسق األعمال باللجنة المنظمة.

–  دليل البار )رشو( مدرب سيدات نادي قامشلو لكرة 
القدم.

الفرق المشاركة:
المجموعة األولى: التجار ـ آواز ـ مجموعة الصباحية 

ـ آفدار.
المجموعة الثانية: نوروز ـ روج آفا ـ بيمان ـ روني.

المجموعة الثالثة: شركة جميلـ  شباب ملعب الصناعة 
ـ هسو ـ الحبوب ـ روج عنترية.

المجموعة الرابعة: متقاعدي الجهاد ـ أربيل ـ منظمة 
األغذية ـ شباب حطين.

كانت  والتي  قامشلو  لسيدات  ذهب  الدورة  هذه  ريع 
إقليم  دوري  لعب  من  أما  دون،  وما   1985 لمواليد 

الجزيرة فكان لمواليد 1980 وما دون.

العاصمة  في  تحضيراته  لبنان  منتخب  بدأ 
المنامة، من أجل خوض مواجهتي  البحرينية 

آسيا  كأس  تصفيات  من  الثالثة  النافذة 
 .2021

رجال  حسم  من  الرغم  وعلى 
المنتخب  أنَّ  إال  للتأهل،  األرز 

وحيد  فوز  لتأمين  يسعى 
صدارة  ضمان  أجل  من 
إلى  والوصول  المجموعة 
لن  حيث  العاشرة،  النقطة 
بالسهولة  المهمة  تكون 
رجال  عن  المعروفة 
مجاعص،  جو  المدرب 
أبرز  غياب  بسبب  وذلك 

في  العبين  ثالثة  وأفضل 
عرقجي  وائل  وهم  صفوفه 

وعلي حيدر وآتر ماجوك. 
بتسعة  سافر  األرز  فمنتخب 

حيث  البحرين،  إلى  العبين 
أي  بدون  المواجهتين  سيخوض 

علي  حديديان،  جيرار  من  مكونة  مجنس، 

منصور، حبيب عبد هللا، علي مزهر، سيرجيو 
زينون  كريم  المسيح،  عبد  عزيز  درويش، 

وجوزيف الشرتوني، وكريم عزالدين. 
نجوم  أبرز  رويش  و  عزالدين  وسيكون 
منتخب األرز في التشكيلة، في حين لم 
يُعرف من سيكون قائد الفريق في ظل 
غياب إيلي رستم.  والسيناريو الحالي 
وتسجيل  اللعب  في  المداورة  هو 
النقاط بأسهل طريقة ممكنة وعدم 
على  لتقسيمها  الطاقة  إهدار 
المباراتين خالل يومي 20 و 22 
وسيكون  الجاري.   الشهر  من 
حيوية  األكثر  مزهر  علي  دور 
كصانع ألعاب منتخب األرز، لكن 
ناحية جاهزيته،  يكمن من  الخوف 
تعرض  التي  األخيرة  اإلصابة  بعد 
لها. ومن الممكن أن يشكل علي منصور 
مفاجأة ساّرة لجماهير األرز، وذلك بسبب 
السنوات  في  محلياً  الالفت  مستواه  تطور 
أرض  فوق  ذلك  ترجمة  ينتظر  لكن  األخيرة، 

الملعب وخالل المباريات الدولية.

ج فريق رشكة جميل بلقب دورة دعم سيدات نادي قامشلو لكرة القدم، التي أُقيمت برعاية  روناهي/ قامشلو ـ توِّ
االتحاد الريايض بإقليم الجزيرة، وكرِّمت صحيفتنا »روناهي« كأفضل وسيلة إعالمية، لتغطية أحداث الدورة باستمرار.

إلهام حافظ: واجب المنظمات الحقوقية الضغط على تركيا لتحرير القائد أوجالن

نساء قامشلو: انتصار الكريال في غاري وسام فخر واعتزاز على صدورنا

مر ذاك التاريخ األسود مؤخراً؛ الخامس عشر 
اعتقل  الذي  اليوم  من شهر شباط عام 1999، 
االجتماعي  المفكر  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  فيه 
االقتصادية  لألزمة  حالً  أوجد  الذي  والسياسي 
المرأة  بتحرير  ونادى  األوسط،  الشرق  في 
وتحصيل حقوقها إضافةً لتمكينها من االنخراط 
واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  كافة  في 
العتقاله  التركية  الدولة  دعا  مما  والسياسية، 
األراضي  إلى  ونقله  كينيا  عاصمة  نيروبي  في 
التركية لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، والحكم 
عليه باإلعدام إالَّ أنَّ الحكم قد خفف إلى السجن 
المؤبد، ومذ ذلك الحين والقائد عبد هللا أوجالن 
إمرالي  جزيرة  في  معزول  انفرادي  سجٍن  في 

مجرداً من كافة حقوقه.

إمرايل منارة للشعوب املضطهدة

وفي هذا الصدد أجرت صحيفتنا »روناهي« لقاء 
مع الحقوقية إلهام حافظ  بالرقة، والتي استهجنت 
الدولة  قبل  الملفقة من  التهمة  من خالل حديثها 
التركية للقائد عبد هللا أوجالن، إذ قالت: »تهمة 
الخيانة العظمى ليست باألمر الهين، لكن القائد 
عبد هللا أوجالن لم يأِت بأي ركن من أركانها، 
وال تتوفر شروط تطبيق الحكم فيه حيث أنَّه نادى 
بتخليص الشعوب من التهميش وإعطائهم الحق 
الدولة  مؤسسات  في  دوراً  ولعب  بلد،  أي  في 
وإعادة األرض ألصحابها األصليين، فمن حق 
الشعب الكردي تعلم لغتهم األم وإنشاء األحزاب 
السياسية، كما أنَّ القائد طالب بالمساواة والعدل 

بين الرجل والمرأة وهذه ليست بجريمة«.

خالص للرشق األوسط من 
األطامع الخارجية

وحول أهمية فكر القائد عبد هللا أوجالن في حل 
القضايا العالقة ذكرت إلهام: »رأينا في فكره أنَّ 
نهج األمة الديمقراطية مالمس لحياتنا الواقعية، 
الشعوب  ومعاناة  مشاكل  لجميع  الحل  وهو 
أوجد  كما  أجمع،  والعالم  األوسط  الشرق  في 

االستبدادية  األنظمة  من  للتخلص  عالجاً  فكره 
الشعوب  قمعت  لطالما  التي  والديكتاتورية 

وهمشت دور المرأة«.

رضورة إنهاء العزلة 

المجتمع  حافظ  إلهام  طالبت  حديثها  ختام  وفي 

المحتلة  التركية  الدولة  على  بالضغط  الدولي 
هللا  عبد  القائد  بحق  عادلة  محاكمة  إلجراء 
الحقوقية  المنظمات  »على  وزادت:  أوجالن، 
الدولة  وثني  مجدداً  القائد  قضية  لفتح  التحرك 
بحق  اإلقصائية  ممارساتها  عن  التركية 
وكافة  الدولي  المجتمع  نطالب  لذا  معارضيها، 
المنظمات الحقوقية بالضغط على الدولة التركية 
كما  مجرماً  ليس  ألنه  أوجالن،  القائد  أسر  لفك 

تزعم األخيرة وتروج له، بل على العكس تماماً، 
التي  مناطقنا  لشعوب  وقدوة  مخلص  هو  إنما 
تعمل بفكره وتطبقه على أرض الواقع، وها نحن 
الديمقراطية هنا  نجني ثمار تطبيق منهج األمة 
في الرقة بعد مرور ما يقارب أربع سنوات على 
السلطوي  والفكر  داعش  مرتزقة  من  التخلص 

الذي كان مهيمناً علينا طوال عقوٍد خلت«.

التاريخية  بالمقاومة  قامشلو  نساء  أشادت 
قوات  ومقاتالت  مقاتلو  حقّقها  التي  البطوليّة 
الدفاع الشعبي في غاري، بقولهن: »الكريال 
فقد  أوجالن،  القائد  وتالميذ  الحرية  صقور 
التركي  االحتالل  مساعي  جميع  أفشلوا 
فمقاومة  فادحة،  خسائر  وكبّدوه  التوّسعية 

غاري مقاومة تاريخية ال مثيل لها«.
من  الـ10  في  التركي  االحتالل  جيش  شّن 
منطقة  على  واسعاً  هجوماً  الجاري،  شباط 
واجهت  فيما  كردستان،  باشور  في  غاري 
مقاتلو  قدمها  تاريخية  مقاومة  الهجوم  هذا 
فكبدوا  الشعبي،  الدفاع  قوات  ومقاتالت 
وأجبروه  فادحة،  خسائر  التركي  االحتالل 

على االنسحاب والتّراجع.
كما  الهجوم،  الشعبية  األوساط  وأدانت  هذا 
عبّروا عن سعادتهم وفرحتهم بانتصار قوات 
إنّها  وقالوا  التركي،  االحتالل  على  الكريال 

مقاومة تاريخية لن ينساها االحتالل التركي.
لقاء  هاوار  وكالة  أجرت  السياق  وبهذا 
إلهام  فأشادت  قامشلو،  مدينة  من  نساء  مع 
التي  البطولية  بالمقاومة  شيخي  شيخموس 
الشعبي: »نحن كأمهات  الدفاع  قوات  حققتها 
االلتفاف  إلى  وندعو  الكريال،  أبناءنا؛  ندعم 
قدّموها  التي  البطوليّة  فالمقاومة  حولهم، 
أّن  للجميع  برهنوا  فقد  الهامات،  لها  تنحني 
وأّن  لالستعمار،  سائغة  لقمة  ليسوا  الكرد 
تصل  لن  والمؤامرات  االستعمارية  االطماع 

إلى مرادها«.

وأضافت إلهام: »إّن االحتالل التركي يحارب 
وتعّرض  الزمن،  مر  على  الكردي  الشعب 
لمجازر عديدة على أيدي االحتالل، واستشهد 
منه اآلالف، مع ذلك لم يتنازل الشعب الكردي 

عن قضيته«.
دائماً  الكريال  »أمهات  بأّن:  إلهام  وأّكدت 
على أهبة االستعداد للقيام بأي شيء من أجل 
أبنائهّن وقضيتهّن، فعلى جميع الكرد الوطنيين 
عن  ودعمهم  الكريال  مقاومة  حول  االلتفاف 
طريق القيام بالفعاليات والخروج بالمسيرات 
االحتالل  بها  يقوم  التي  لألعمال  المناهضة 
التركي، حتّى الوصول إلى الهدف المنشود«.

بك،  قدور  حي  من  عيسى  رودين  أّما 
منطقة  هاجم  التركي  »االحتالل  أردفت: 
ضدّ  حاكها  الّتي  مؤامرته  الستكمال  غاري 
تالميذ  الحرية،  ولكن صقور  أوجالن،  القائد 
القائد عبد هللا أوجالن، أفشلوا جميع مساعي 
خسائر  وكبّدوه  التوّسعية  التركي  االحتالل 
ال  تاريخية  مقاومة  غاري  فمقاومة  فادحة، 

مثيل لها«.
الكريال  »قوات  أّن:  إلى  رودين  وأشارت 
االنتفاضات  وخالل  الّزمن  مّر  على  أثبتت 
والمقاومات التاريخية التي قامت بها بأنّها هي 
من تحمي الّشعب، وموجودة من أجل الشعب 
والعبودية،  واالضطهاد  الظلم  من  وخالصه 
لمقاتلة  الكريال  ذهاب  ذلك  على  مثال  وخير 
ليعود  وتحريرها  شنكال  في  داعش  مرتزقة 
تحرير  في  أيضاً  ومشاركتها  إليها،  أهلها 

كوباني وغيرها من المناطق األخرى«.
التّركّي  االحتالل  »إّن  فقالت:  سيد  هيفي  أّما 
هاجم منذ فترة منطقة حفتانين ومناطق الدفاع 
أّما  بطولية،  بمقاومة  ُجوبِه  ولكن  المشروع، 
جبال  في  جديدة  حملة  أطلق  الفترة  هذه  في 
وكذلك  النسر،  مخلب  مسّمى  تحت  غاري 

تعّرض لهزيمة جسيمة«.
التركي  »االحتالل  بأّن:  هيفي  وأوضحت 
الكرديّة من أجل  المناطق  دائم  يهاجم بشكل 
القضاء على الوجود الكردّي، ففي كل هجوم 
لكي  الثقيلة  األسلحة  أنواع  جميع  يستخدم 

يمحو الوجود الكردّي«.
مرتبط  الكردي  الشعب  »أّن  هيفي:  وبيّنت 
عبد  القائد  وفلسفة  وبفكر  ومبادئه  بشهدائه 
القوى  تكاتفت عليه  لذلك مهما  هللا أوجالن، 
إرادته  من  تنال  أن  تستطيع  لن  الدولية 

وعزيمته«.
»النّصر  هيفي:  قالت  حديثها،  ختام  وفي 
الذي أحرزته الكريال في غاري أصبح يوماً 
فرد  لكل  واعتزاز  فخر  ووسام  تاريخياً، 

كردي، فقد أفشل المقاتلون األشاوس األطماع 
االحتالل  لها  يخّطط  كان  التي  االستعمارية 
بسبب  النصر  هذا  وكّل  وأنصاره،  التركي 
فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن وتضحيات 
قوات  ومقاتالت  مقاتلي  وإرادة  شهدائنا، 

الدفاع الشعبي«.
فرحتها  عن  سعيد  سليمان  نجاح  وعبّرت 

بانتصار الكريال، وقالت: »التاريخ يعيد نفسه؛ 
وكبّدت  الزاب،  في  انتصرت  التي  فالكريال 
االحتالل التركي خسائر فادحة، انتصرت في 
غاري على الرغم من اإلمكانات الضئيلة التي 
كانت بيد الكريال من األسلحة، فقد انتصروا 

باإلرادة التي يتحلّون بها والعزيمة القوية«.

روناهي/ الرقة ـ تطالب الحقوقية إلهام حافظ الجمعيات الحقوقية واملجتمع الدويل للتحرك وفك أرس القائد عبد 
الله أوجالن، وإنهاء استبداد الدولة الرتكية ومواصلتها يف تكميم أفواه املفكرين ودعاة الحرية.

إلهام حافظ

إلهام شيخي

هيفي سيد

رودين عيسى

نجاح سعيد



18 شباط 2021 الخميس

العدد 1075

18 شباط 2021 الخميس روناهيروناهي

العدد 1075 محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

9 اآلراءالسياسة 4

 أوجالن..
 والحوار بين

الشعوب

التحضيرية  اللجنة  اجتماعات  خالل 
عقد  الذي  الكردي   - العربي  احلوار  ملؤمتر 
يتعلق  سؤال  1998ُطرح  أيار  القاهرة  في 
في  سيشارك  الذى  الكردي  بالطرف 
أن  اللجنة  في  كعضو  أرى  وكنت  احلوار، 
يقتصر احلوار على الكرد العراقيني فقط، 
مع  تتشابك  مشكلتهم  أن  أساس  على 
يهموننا  الذين  هم  وبالتالي  مشاكلنا، 
في  األخرى  األجزاء  أن  حني  في  )عربياً(، 
تركيا وإيران وسوريا، ليست بنفس األهمية 
على  باالقتصار  موقفي  وانتصر  )عربياً(، 

دعوة كرد العراق لهذا املؤمتر. 

رغم أنه بعد شهور قليلة من انعقاد هذا 
املؤمتر، اكتشفت بأن موقفي كان خاطئاً، 
إذ كان من األفضل أن يشمل احلوار كافة 
مشكلة  من  ما  ألنه  الكردية،  األطراف 
عن  مبعزلها  تعيش  املنطقة  في  قائمة 
أو  صغرت  مشكلة  فكل  املشاكل،  باقي 
مع  )ديالكتيكى(  حوار  في  تدخل  كبرت 
باقي املشكالت األخرى، وتأكد ذلك عندما 
بسبب  وسوريا  تركيا  بني  العالقات  توترت 
واجلنوب  سوريا  في  العمال  حزب  وجود 
التركية  التهديدات  وأسفرت  اللبناني. 
لنزع  العربية  األطراف  بعض  تدخل  إلى 
فتيل تلك األزمة، وانتهت بتحقيق مطلب 
تركيا، وسط ما يشبه رضوخ عربي وسط 
تناسيهم ملطامع تركيا الدائمة في األرض 
اسكندرون(،  )لواء  مثال  وخير  العربية، 
أضنة  اتفاقية  بتوقيع  تركيا  وحققت 
مستقبلية،  مطامع  حتقيق  احتماالت 
بحجة  السورية  األراضي  باجتياح  وذلك 
في  حدث  )كما  القومي  أمنها  حماية 

عفرين بالشمال السوري(.

يجب  كما  توسع  قد  احلوار  كان  ولو   
ليشمل كافة املناطق الكردية في )سوريا 
توضيح  املمكن  من  لكان  وتركيا(  وإيران 
األطماع التركية في األرض العربية، وكان 
من الواجب أن يشكل الكرد إضافة لنا ال 
واإليرانية  التركية  املطامع  وألن  خصماً، 
اتفاقية  استخدمت  لها حدود فقد  ليس 
الساخنة(،  )املالحقة  العراق  مع  أخرى 
لتحقيق نفس األطماع في العراق. وفيما 
ورمبا  السابق،  موقفي  عن  االعتذار  يشبه 
األنظمة  بعض  موقف  عن  أيضاً  االعتذار 
فيه  شاركت  الذي  كتابي  كان  العربية، 
شعبان  الدين  بهاء  أحمد  الصديق  مع 
رئيس احلزب االشتراكي املصري فيما بعد 
واجتهدنا  والقضية(،  الزعيم  )أوجالن 
واضحة  صورة  تقدمي  أجل  من  معاً  فيه 
وموقفها  تركيا  في  الكردية  للحركة 
املعادي لالستعمار العاملي، وسعيها لنيل 

حقوقها املشروعة.

لهذا  التحضير  خالل  من  لنا  اتضح  بل 
هذا  نضال  يتوقف  لم  بأنه  الكتاب، 
فقط،  الكردية  احلركة  حدود  عند  احلزب 
كل  حقوق  ليشمل  نضاله  توسع  بل 
الشعب  ومنها  املنتهكة  الشعوب 
لتحالف  سبباً  هذا  وكان  الفلسطيني، 
)اعتقال  أجل  من  االستعمارية  القوى 
معركة  الكتاب  في  وسجلنا  أوجالن(، 
قلعة شقيف واستشهاد 12 مقاتالً كردياً 
في تلك املعركة، لنثبت للقارئ العربي أن 
هذه احلركة النضالية كانت في حقيقتها 
إضافة لنا. لكننا أهدرناها من خالل توقيع 
الساخنة(،  و)املالحقة  )أضنة(  اتفاقيتي 
اللجنة  إلى  )أوجالن(  من  رسالة  ووصلت 
املؤمتر  لهذا  النجاح  متنت  التحضيرية، 
أبعاد  مقتضب  بشكل  فيها  شرح  الهام 
احلركة الكردية في تركيا مبواجهة النظام 
الفاشي التركي، وفيما بعد حبس العالم 
قوى  بني  املثيرة  املطاردة  ليتابع  أنفاسه 
املناضل  بهذا  للظفر  الدولية  الشر 
الشعوب  أجل  من  يناضل  الذي  )أوجالن( 
املضطهدة في محاوله الستنهاض همم 
تلك الشعوب، وهذا درس لنا بضرورة احلوار، 
خالل  من  الفهم  هذا  بعض  حتقق  رمبا 
أوجالن،  بحرية  املطالبة  العربية  اللجنة 

وإننا نتمنى ملسعاها النجاح والتوفيق.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد المسألة السورية ... استحالة الحل السياسي

عائشة حسو: تركيا تبّنت دعم التطرف
 واإلرهاب في سوريا

جبر: جرائم االحتالل التركي ومرتزقته خرق 
فاضح للقوانين الدولّية

التنافس األميركي ـ الروسي في الشرق 
األوسط في زمن بايدن

حسني عبد العزيز )كاتب(

عام 2018  من  الثاني  كانون  من  الثالثون  شكل 
هذا  ففي  السورية،  األزمة  في مسار  تحول  نقطة 
التاريخ أقر البيان الختامي لمؤتمر سوتشي بتشكيل 
وضع  أو  الدستور  تعديل  مهمتها  دستورية  لجنة 
دستور جديد لسوريا، لكن مع إبعاد قضايا الحكم 
فقط،  الدستور  على  واالقتصار  المفاوضات  عن 
فقد أطلق البيان الختامي مساراً تفاوضياً ال يخضع 
لسقوف زمنية وال لسقوف سياسية، مساراً سيكون 
أكثر  الدولية  العالقات  ومنطوق  بقواعد  محكوماً 

منه بقواعد الحل الديمقراطي.
أن  جيداً  السوري  النظام  أدرك  التاريخ  ذلك  منذ 
كتعويض  وضع  قد  الدستوري  التفاوض  مسار 
شروط  فرض  في  الدولي  المجتمع  عجز  عن 
اللجنة  في  بالمشاركة  قبل  فقد  ولذلك  عليه،  الحل 
الدستورية ومباحثاتها التي تتطلب سنوات طويلة 
إيجاد  سيطيل  وهذا  ما،  تفاهم  إلى  تتوصل  كي 

الحلول لألزمة السورية.
الدستورية  اللجنة  مفاوضات  أصبحت  وهكذا 
الدولي  المجتمع  اجتماعات شكلية يحرص  مجرد 
ذلك  نتائجها،  عن  النظر  بغض  استمرارها  على 
ألن غياب المسار السياسي يعطي إشارات دولية 
بعدم االهتمام بالحل السوري، األمر الذي قد يدفع 
وإيران(  وروسيا  )كتركيا  وإقليمية  دولية  أطرافاً 

إلى فتح مسارات سياسية للحل ذات طبيعة أحادية 
تأخذ تحقيق مصالحها بالدرجة األولى.

هو  أممية  برعاية  جنيف  مفاوضات  استمرار  إن 
فاعلة  فرعية  مسارات  نشوء  اآلن  إلى  منع  الذي 
غياب  مع  لكن  األممي،  المسار  عن  بديالً  تكون 
كثرة  ومع  سوريا،  في  للحل  أممية  استراتيجية 
أصبح  فقد  السوري،  الشأن  في  األقوياء  الفاعلين 
الصبر  مقولة  في  يُختزل  األطراف  بين  الصراع 
االستراتيجي. الواليات المتحدة وحلفاؤها يعولون 
على العقوبات االقتصادية كأداة ضغط على النظام 
وهذه  سياسية،  تنازالت  تقديم  أجل  من  السوري 
وروسيا  النظام،  على  بالضغط  كافية  تكون  ال  قد 
تداعيات  امتصاصهم  في  يعولون  وحلفاؤها 
في  متغيرات  حصول  على  االقتصادية  العقوبات 
السوري  الملف  حيال  إما  األمريكية،  المقاربة 
الذي  اإليراني  الملف  حيال  أو  خاص  بشكل 
أو  بطريقة  السوري  النظام  على  إيجاباً  سينعكس 

بأخرى.
السوري  النظام  ينتظره  الذي  التحول  هو  وهذا 
التحول  هذا  بوادر  بدأت  وقد  وإيران،  وروسيا 
من  يقوي  اليمن  في  ما جرى  ولعل  الظهور،  في 
االقتصادية،  العقوبات  على  وصبرهم  عزيمتهم 
للحملة  دعمها  وقف  بايدن  إدارة  قررت  حين 
العسكرية التي تقودها السعودية والتفكير في إبعاد 

الحوثيين عن قائمة المنظمات اإلرهابية.
الستاتيكو  طور  في  السوري  الملف  سيبقى 

لسنوات،  تمتد  الزمن  من  لفترة  االستراتيجي 
لتغيير  الغربية  الدول  ثني  على  قادرة  روسيا  فال 
مواقفها، وال الواليات المتحدة بصدد فعل ذلك تجاه 
روسيا، وستستمر إدارة بايدن في تتبع المسارات 
الذي  والتغيير  ترامب،  إدارة  وضعتها  التي 
سيحصل سيكون على صعيد التكتيكات الصغيرة 

ال أقل وال أكثر.
من  يجري  وما  جهة،  من  اليمن  في  جرى  ما   
عمليات أخذ وجذب بين الواليات المتحدة وإيران 
حيال االتفاق النووي من جهة ثانية، يجعل النظام 
السياسية  مواقفهم  في  يتعنتون  وحلفاءه  السوري 
الملف  في  يحدث  قد  اليمن  في  حدث  فما  أكثر، 

السوري بشكل أو بآخر.
المقاربة الروسية تقوم على النحو اآلتي: طالما أنه 
ال يوجد عمل عسكري غربي ضد النظام السوري، 
وطالما أنه ليس بإمكان روسيا وإيران تغيير معادلة 
شرق الفرات أي شمال وشرق سوريا، فإن الحل 
اقتصادياً  السوري  النظام  انهيار  تفادي  في  يكمن 
بما يؤدي إلى ثورة داخلية تنبع من الفئة الرمادية 
التي تقف في الوسط بين النظام والمعارضة، في 
الوقت الذي تقوم فيه روسيا باللعب على الهوامش 
السوري  النظام  بين  الحوار  دفع  مثل  المتبقية، 
لالقتراب  النظام  على  والضغط  الذاتية  واإلدارة 
من رؤية مجلس سوريا الديمقراطية والكرد حول 
مسألة الالمركزية اإلدارية، ثم العمل على إجراء 
تحالفات جانبية في صفوف المعارضة، مثل بعض 
من  فئات  يدفع  بما  المنصات،  وبعض  المستقلين 

أجل  من  االئتالف  على  الضغط  إلى  المعارضة 
قبل  من  تهميشه  تم  بعدما  سياسية  تنازالت  تقديم 

المجتمع الدولي وحتى الدول العربية الراعية له.
على  مبنية  ليست  هذه  الروسية  المقاربة  لكن 
معطيات استراتيجية بقدر ما هي مبنية على انعدام 
على  ضغوط  حدوث  فمسألة  المتاحة،  الخيارات 
المعارضة وتقديمها تنازالت مسألة تندرج ضمن 
الواقعية،  المعطيات  ضمن  ال  السياسية  التمنيات 
تتبناها  التي  تركيا  من  مدعومة  أنها  وبخاصة 
وجدت،  إن  الحلول  في  دور  لها  ليكون  وتدعمها 

ولكن قد ال تكون كما تشتهي هي. 
وبشأن شمال وشرق سوريا سيكون هناك رجحان 
اإلدارة  لصالح  الجديد  األمريكي  الموقف  كفة 
الذاتية وبخاصة الكرد على حساب تركيا، بخالف 
تركيا،  إلى  مال  الذي  السابق  األمريكي  الموقف 
وكلنا يعلم كيف سيطرت تركيا على عفرين ورأس 
األمريكية  السياسة  أن  أعتقد  أبيض،  وتل  العين 
تجاه  ترامب  عهد  في  عليه  كانت  عما  ستتغير 
السوري عامة، وفي شمال وشرق سوريا  الملف 

خاصة.
والمتغيرات التكتيكية في موقف اإلدارة األمريكية 
الواضحة  االستراتيجية  غياب  تعكس  الجديدة 
جاء  وقد  االقتصادية،  العقوبات  دائرة  خارج 
ليؤكد  بيدرسون  غير  األممي  المبعوث  تصريح 
ذلك، حين قال إنه ال يمتلك خطة للعمل عليها في 

المستقبل من أجل سوريا.

خطار أبو دياب )كاتب وباحث يف 
شؤون الرشق األوسط(

فوزه  إعالن  منذ  حرصه  بايدن  جو  أبدى 
العالم،  قادة  طمأنة  على  األميركية  بالرئاسة 
عائدة  المتحدة  الواليات  بأن  الحلفاء،  خصوصاً 
الترامبية  الحقبة  بعد  مجدّداً  العالم  تقود  وسوف 
االستثنائية، لكن طموح اإلدارة الجديدة من أجل 
سمعة  وترميم  العالمية  األميركية  القيادة  تقوية 
يصطدم  وخارجياً،  داخلياً  المتحدة  الواليات 
بوقائع المتغيرات العالمية في السنوات األخيرة 

وصعود الصين وروسيا تحديداً.
وموسكو،  واشنطن  بين  التجاذب  ارتسام  إزاء   
البارزة  المسارح  أحد  األوسط  الشرق  سيكون 
األبيض  البيت  سيدي  بين  الصعبة  للبدايات 
الجعجعة  من  الكثير  نسمع  وإذ  والكرملين، 
ملفات  في  األميركي  الجانب  من  الضجيج  أو 
على  مصمماً  الروسي  الجانب  يبدو  حساسة، 
سيحتدم  ولذا  تعزيزها،  وربما  بمكاسبه  التمسك 
العربي  الخليج  ضفاف  على  العالمي  الصراع 
وفي بقاع المشرق، وفي سنوات بايدن لن تكون 
المهمة سهلة في سياق اختبار القوة األميركي – 

الروسي.
اتسمت العالقة بين واشنطن وموسكو باستمرار 
لكن  السابقة،  األميركية  الوالية  خالل  التوتر 
لة الشخصية بين دونالد ترامب  للمفارقة أن الِصّ
وفالديمير بوتين لم تهتز، ومن الالفت أن عهد 
ترامب بدأ في 2016 مع اتهام روسيا بالتدخل 
أواخر  وانتهى  لصالحه،  إلكترونية  حرب  في 

2020 مع اعتراف واشنطن باختراق سيبراني 
األول،  الشك  موقع  روسيا  كانت  وأيضاً  هائل 
بدت  الجديدة  الديمقراطية  اإلدارة  وصول  ومع 
موسكو حذرة من توجهاتها ومن العودة إلى نهج 
األميركية.  واألولويات  العالقات  في  مؤسساتي 
إيجابية  إشارة  األولى  للوهلة  أعطى  بايدن  لكن 
مع  األبيض  البيت  في  تمركزه  على  أيام  بعد 
تمديد  حول  اتفاق  إلى  البلدين  توصل  تسهيل 

معاهدة نيو ستارت حول األسلحة اإلستراتيجية 
وراء  السبب  عن  التساؤل  وحيال  الهجومية، 
اتصال أجراه بايدن مع بوتين، وكان أول اتصال 
له مع زعيم عالمي، فسر البعض ذلك دليالً على 

االهتمام بالصلة مع موسكو.
تطورات  إثر  األميركي  التشدد  ذلك  بعد  وبرز 
على  بثقلها  تلقي  أخذت  التي  نافالني  قضية 
وزادت  الغربية،   – الروسية  العالقات  مجمل 
فعل  وردة  بايدن  مداخالت  بعد  تدهوراً  األمور 
موسكو، وكان بايدن مباشراً ولهجته حازمة عند 
تطرقه إلى العالقة مع موسكو خالل أول خطاب 
عن  أعلن  إذ  الرئاسة،  توليه  منذ  له  دبلوماسي 

عهد جديد في السياسة الخارجية األميركية. وقال 
فالديمير  الروسي  نظيره  أبلغ  إنه  حرفياً  بايدن 
في  المتحدة  الواليات  تراجع  أيام  بأن  بوتين 
مواجهة ما وصفها بأنها أفعال عدائية من جانب 

الكرملين  فعل  ردة  تتأخر  ولم  ولت،  قد  روسيا 
بايدن  بها  أدلى  التي  التصريحات  وصف  الذي 
بـ«الخطاب العدواني وغير البناء«، مشيراً إلى 

أنه لن يتهاون مع أي إنذارات أميركية.
الساخن  الصفيح  على  األجواء  هذه  ستنعكس 
الملف  في  خصوصاً  الملتهب  األوسط  للشرق 
والملف  سوريا  في  الروسي  والنفوذ  اإليراني 
الصراع  ومستقبل  تركيا  مع  والعالقة  الليبي 
اإلسرائيلي – العربي، باإلضافة إلى صراعات 
البحر  إلى  المتوسط  البحر  من  والطاقة  النفوذ 

األحمر.
الخارجية  للسياسة  الجديد  الفريق  يتمسك  ال 
 – ترامب  الثنائي  أنجزه  ما  بكل  واشنطن  في 
كوشنير خصوصاً تشريع ضم الجوالن والملف 
الفلسطيني، والالفت أن وزير الخارجية بلينكن 
يتحدث عن »السالم« بين إسرائيل والفلسطينيين 
بعد  انتهت  أنها  إسرائيل  ظنّت  مختلفة  بطريقة 
»صفقة القرن« واتفاقات التطبيع مع دول عربية 

خليجية وأخرى أفريقية.
في  يكمن  الترامبي  اإلرث  مع  األهم  التعارض 
والموقف  اليمن  حرب  وكذلك  اإليراني  الملف 
من المملكة العربية السعودية، أما حول التطبيع 
اإلسرائيلي مع عدة دول عربية وملفات سوريا 
ستكون  اإلرهاب  والحرب ضد  وليبيا  والعراق 
االستمرارية هي السمة البالغة، حيال التموضع 
بالنسبة  المتردد  أو  الملتبس  الجديد  األميركي 
للعديد من األطراف المعنية، تبدو روسيا بوتين 
واثقة من خياراتها وقدرتها على التكلم مع الجميع 
األطراف  لكل  محاوراً  أو  صديقاً  تكون  وأن 
الرئيسية من إيران إلى إسرائيل وتركيا ومصر 

والمملكة العربية السعودية والجزائر.

االتحاد  لحزب  المشتركة  الّرئيسة  أكدت 
التتريك  بأنَّ سياسة  عائشة حسو  الديمقراطي 
األزمة  أمد  تُطيل  التركي  االحتالل  يتبعها  التي 
السوريّة، وشددت على ضرورة إشراك ممثلي 
الّشعب الحقيقيين على طاولة الحوار إليجاد حّل 
يُرضي جميع األطراف، وتوقّعت حدوث انفجار 
تركيا  تلجأ  والذي  المتشابك  إدلب  ملف  في 

لتحريكه لصرف النظر عن مشاكلها الداخليّة.
سياسات  باتّباع  التركّي  االحتالل  دولة  تستمّر 
كفرض  احتلتها  التي  المناطق  في  التتريك 
إلى  ديمغرافيتها  وتغيير  فيها  التركيّة  المناهج 
التي  إدلب  محافظة  ملف  على  المساومة  جانب 
شهدت في الفترة األخيرة تصعيدات وتحشدات 

عسكرية من قبل جميع األطراف.

هدفهم إطالة األزمة السوريّة

حول هذا الموضوع أجرت وكالة هاوار لقاًء مع 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة 
سياسة  وتداعيات  أسباب  لبحث  حسو،  عائشة 
باإلضافة  مواجهتها،  وسبل  بالمنطقة  التتريك 
إلى التطّرق لوضع محافظة إدلب السورية، وفي 
تحليل  أردنا  إذا  فقالت:  عائشة  تحدثت  البداية 
يوماً  تتخذ  فهي  عام،  بشكل  السوريّة  األزمة 
بعد يوم خط التسلّح وبالتحديد في عام 2021، 
وكلنا يعرف الهدف الحقيقي لعقد مؤتمرات مثل 
ال  جنيف  نذكر  عندما  وغيرها،  وآستانا  جنيف 
يمكننا التغاضي عن مسألة آستانا، ألّن مضمون 
جنيف يأتي لحماية آستانا وإدامتها، والسؤال هنا 
آستانا  في  الموضوع  المخطط  في  ألّن  لماذا؟، 
وهم  آستانا  في  الثالثة  األطراف  أقّرته  عندما 
الحرب  إبقاء  هو  وإيران  تركيا  روسيا  من  كل 

مشتعلة وإطالة أمدها.

القول  نستطيع  ذلك  أجل  من  عائشة:  وتابعت 
السورية  األزمة  اندالع  منذ  التركية  الدولة  بأّن 
السورية  المعارضة  تسمى  ما  واحتضانها 
ودعمها بمختلف الطرق والوسائل، هو من أجل 
والتوّسعي  االحتاللي  لمخّططها  أرضية  خلق 
بالمنطقة وإتمام صفقتها في آستانا بإطالة عمر 

الحرب السورية.
وحول السياسات التركية بالمناطق المحتلة قالت 
عائشة: كلنا نعرف أوضاع مدن الباب وإعزاز 
وإدلب وجرابلس، وأوضاع سري كانيه وعفرين 
المخطط  فهذا  عنها،  بعيدة  ليست  سبي  وكري 
ورسم  بالتوّسع  التركي  االحتالل  حاكه  الذي 
العثمانية  اإلمبراطورية  إحياء  بهدف  حدوده 
بشخص  والتنمية  العدالة  حزب  يؤكده  ما  وهذا 

تصريحات رئيسه رجب طيب أردوغان.
ونوهت عائشة إلى أّن ما تشهده مدينة إدلب من 
واالنحالل  الصهر  سياسات  نتيجة  هي  فوضى 
المناطق  جميع  في  تركيا  تنتهجها  التي  الثقافي 

اللغة  فرض  ناحية  من  سواء  احتلتها،  التي 
التركية أو رفع أعالم االحتالل التركي وتغيير 
المسميات األصلية للمناطق إلى تسميات تركيّة.

تركيا تعمل عىل ترتيك
 املناطق املحتلة

وتطّرقت عائشة لموضوع افتتاح جامعة تركيّة 
ال  خطوة  واعتبرته  السوريّة،  األراضي  على 
يمكن ترجمتها سوى بأّن مخطط الدولة التركيّة 
حل  إيجاد  أو  السوريّة  المعارضة  لدعم  ليس 
التتريك  سياسة  إلتمام  وإنما  السوريّة  لألزمة 
المتّبعة بالمنطقة بقولها: قلنا ذلك منذ اليوم األول 
من التدّخل التركي في المنطقة بأن تركيا تعمل 
على تتريك المناطق المحتلة، إّن عدم إيجاد حل 
السياسات  نتيجة  هو  اآلن  إلى  السوريّة  لألزمة 

ولنأخذ  المنطقة،  في  السلبي  ودورها  التركية 
فالتغيير  المثال،  سبيل  على  عفرين  أوضاع 
جدّاً  خطير  مستوًى  إلى  وصل  قد  الديمغرافي 
تحت  تركيا  فيها  تدّخلت  التي  المناطق  وباقي 
بيئة  وخلق  السورية  المناطق  حماية  مسّمى 
لرعاية المعارضة الوطنية إاّل أّن الواقع عكس 
هذه  في  المرحلة  متطلبات  عن  أّما  تماماً.  ذلك 
أن  المطلوب  وقالت:  عائشة  تحدثت  األوقات 
نعرف حقيقة القوى المتداخلة في الشأن السوري 
وتحديد سياستنا على أساس ذلك، فنحن نقول منذ 
اليوم األول ال لالحتالل، ال للتغيير الديمغرافي، 
ونناضل على هذا األساس، إنّنا كحزب االتحاد 
الديمقراطية والعمل  بالسياسة  بدأنا  الديمقراطي 
سياسات  من  بدالً  السورية  األراضي  على  بها 
تحت  تعمل  التي  والمعارضة  السوري  النظام 

إمرة تركيا لتلعب بهم كما تشاء.
من  لكثير  نتعّرض  لذلك  بقولها:  عائشة  وبيّنت 
الهجمات من جميع األطراف، ألنّنا نمثّل الجانب 
ال  األطراف  وباقي  المعادلة  من  الديمقراطي 
تمتلك مشروعاً للتفاوض عليه، وهذا هو السبب 
كجنيف  المنعقدة  المؤتمرات  لفشل  الرئيس 
وجوالتها المتعدّدة وسواها من المؤتمرات حول 

سوريا.
دون  المنعقدة  المؤتمرات  إلى  عائشة  وأشارت 
الذين  قائلةً:  الحقيقيين  الشعب  ممثّلي  مشاركة 
لمصلحة  يتفاوضوا  لم  الطاولة  حول  جلسوا 
سوريا أو إليجاد حل لألزمة العالقة، بل عملوا 
فكّل منهم عمل لمصلحته وإبقاء  تماماً،  العكس 
من  مستفيدين  المستطاع،  قدر  بالمنطقة  نفوذه 
التي تنتشر بالمنطقة، فكّل حوار يُعقد  الفوضى 
التي  القوى  عن  وممثّلين  الذاتية  اإلدارة  بدون 
دحرت اإلرهاب على األرض السوريّة، وحمت 
الدولي في محاربة  المجتمع  ثقة  القيم واكتسبت 

داعش، لن ينجح، واألزمة ستستمر بدون حل.

الشعب السوري يرفض االحتالل وداعميه
بإدلب  الموجودة  األزمة  عن  عائشة  وتحدّثت 
فكرة  وترويج  تركي  عسكري  تحشيد  من  اآلن 
تصعيد خطير وعسكري بالمنطقة، بالقول: بأنّها 
هناك  الراهن  فالوضع  آستانا،  لمسرحية  تتمة 
الدولة  إّن  اآلخر،  إرضاء  أساس  على  مبني 
في  وخاصةً  التخبّط  مرحلة  في  دخلت  التركية 
عام 2021، فبعد التغيير الحاصل على الساحة 
المتّبعة  بالسياسة  االستمرار  تستطيع  ال  الدولية 
حالياً مع الّروس وال تستطيع قطع عالقاتها عن 
حلف النّاتو وخاّصةً مع أمريكا، كما أّن الوضع 
الداخلي التركي متأّزم، لذلك تتعامل مع الّشعب 

بديكتاتورية وتقمعه.
إدلب  ملف  إلى  تلجأ  تركيا  بأّن  عائشة  ونّوهت 
فترّوج  العالقة،  المشاكل  جميع  من  للتهّرب 
باقي  عن  النظر  لصرف  هنالك  مشاريعها 
بين  يُفّرق  بات  الّسوري  الّشعب  وأّن  المشاكل، 
وداعميه  االحتالل  يرفض  فهو  والخطأ،  الّصح 
التي  المقاومة  وأّن  التركية،  الدولة  وسياسات 
أُبديت في عفرين ما زالت مستمّرة في مقاطعة 
الشهباء بمرحلتها الثانية ومقاومة سري كانيه ما 
زالت مستمرة في مخيم واشو كاني، فمن أجل 
إفشال المخّطط التركّي ال بدّ من االستمرار في 

هذه المقاومة على كافة األصعدة.
االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
نتوقّع  بقولها:  حديثها  حسو  عائشة  الديمقراطّي 
انفجار الملّف المتشابك في إدلب في أي لحظة، 
بعد وصول المحادثات إلى حائط مسدود ودخول 

المنطقة في حالة من الفوضى العارمة.

حماية  لمكتب  المشترك  والرئيس  الحقوقي  نّوه 
أن  إلى  جبر  خالد  المسلحة  النزاعات  في  الطفل 
المادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما 
صريحة  جاءت   1998 عام  الصادر  األساسي 
في اعتبار التهجير القسري جريمة حرب، ودعا 
إلى تحويل مرتكبي الجرائم وفي مقدمتهم المحتل 
أجل  من  الدولية  الجنايات  محكمة  إلى  التركي 

محاسبتها وتحقيق العدالة الدولية.
التركي  االحتالل  هجمات  مؤشر  يتصاعد 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  ومرتزقته 

الراعي  الروسي  »الضامن«  وجود  مع  تزامنًا 
لعمليات وقف إطالق النار في المنطقة، وبحسب 
المطلعين على الشأن السوري، فإن هناك سياسة 
واالحتالل  الروسي  »الضامن«  بين  مبطنة 
التركي وحكومة دمشق، حيث يسعون إلى النيل 
من مكتسبات الشعوب، ويشير الحقوقيون إلى أن 
السكان  بحق  التركي ومرتزقته  االحتالل  جرائم 
خرقًا  تعدُّ  المحتلة  المناطق  داخل  األصليين 

للقانون الدولي.

هدفه ضم املدن املحتلة لرتكيا

والرئيس  الحقوقي  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
المشترك لمكتب حماية حقوق الطفل في النزاعات 
المسلحة خالد جبر لوكالة هاوار فقال: عندما يلتزم 
الضامن الروسي الصمت حيال جرائم االحتالل 
التركي، فإنه بذلك يمدّ يد العون لالحتالل التركي 
من أجل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب 
على  وقّعت  من  أول  االتحادية  روسيا  المنطقة، 

وبصمتها  الدولية،  والمواثيق  والعهود  االتفاقات 
ترتكب خرقًا واضًحا لألعراف الدولية.

وتابع جبر مرّكًزا على المواثيق والعهود الدولية 
االحتالل  هجمات  حيال  القانونية  الناحية  من 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وقال: 
انتهاك  مع  ترافقت  التركي  االحتالل  هجمات 
وأول  أوضح  ولعل  للقوانين،  وصريح  واضح 
تعريف لالحتالل الحربي بمفهومه القانوني صدر 
عن اتفاقية الهاي )1907(، حيث ورد في المادة 
)42( منه، تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون 
الدولي  القانون  يتناول  االحتالل،  سلطة  تحت 
مسألة التغيير الديمغرافي تحت مسميات التهجير 
ضمن  ويدرجها  القسري،  النقل  أو  اإلخالء  أو 
جرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم 
إحداث  التركي  االحتالل  وهدف  اإلنسانية،  ضد 
التغيير الديمغرافي على طول الشريط الحدودي 

في المناطق المحتلة لضمها إلى خريطتها.
القسري  التهجير  أن  إلى  جبر  خالد  ولفت 
االحتالل  إليه  يسعى  الذي  الديمغرافي  والتغيير 
القانون  في  يُعرف  بقوله:  ومرتزقته  التركي 
القسري  واإلخالء  القسري  بالتهجير  الدولي 
والسكان  األفراد  من  لمجموعة  القانوني  وغير 
ممارسة  وهي  عليها،  يقيمون  التي  األرض  من 
به  تقوم  وإجراء  العرقي،  بالتطهير  مرتبطة 
تجاه  المتعصبة  المجموعات  أو  الحكومات 
ضد  وأحيانًا  معينة  دينية  أو  عرقية  مجموعة 
معينة  أراٍض  إخالء  بهدف  عديدة  مجموعات 
أن  إلى  جبر  ونوه  أخرى،  فئٍة  أو  بديلة  لجهة 
المادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما 
في  صريحة  جاءت   )1998-7-17( األساسي 

اعتبار التهجير القسري جريمة حرب.

املنظامت الحقوقية الدولّية 
مسؤولة عام يجري

ومرتزقته  التركي  االحتالل  هجمات  وحول 
تمر  وتل  عيسى  عين  ناحيتي  على  مؤخًرا 
للقصف  والخاصة  العامة  األمالك  وتعرض 
ذكر  عسكرية  قواعد  إلى  وتحويلها  والجرف 
وباألخص  الرابعة  جنيف  اتفاقية  إن  فقال:  جبر 
المادة )53(، تنص على حظر دولة االحتالل من 
والموارد،  والخاصة  العامة  لألمالك  التعرض 
ما  المنع والحظر بوضوح من خالل  ذلك  ونجد 

ورد في المادة )53( من اتفاقية جنيف الرابعة.
التركي  االحتالل  ارتكبها  التي  الجرائم  وحول 
والتي ُوثّقت، بيّن جبر أن هذه الجرائم مدانة في 
اتفاقية  من   47 المادة  وتنص  الدولي،  القانون 
هذه  على  قانوني  حظر  على  الرابعة  الهاي 
التركي  »االحتالل  وقال  والجرائم،  االنتهاكات 
والمواثيق  الدولي  بالقانون  يأبهوا  لما  ومرتزقته 
هذه  كل  وارتكبوا  واالتفاقات،  الدولية  والعهود 
الحقوقية  المنظمات  مرأى  أمام  االنتهاكات 

الدولية.
ندعو  قائالً:  حديثه  جبر  خالد  الحقوقي  واختتم 
االحتالل  إدانة  إلى  الدولية  الحقوقية  المنظمات 
االنتهاكات  مرتكبي  وتحويل  ومرتزقته  التركي 
إلى  التركي  االحتالل  مقدمتهم  وفي  والجرائم 
االقتصاص  أجل  من  الدولية  الجنايات  محكمة 

منهم وتحقيق العدالة الدولية.
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عزة كامل المقهور )قاصة ليبية(

الباب  مقبض  أدرت  خلفي..  شيء  كل  تركت 
محددة..  وجهة  دون  السير  وقررت  الخارجي 
شعرت أن العالم لي وأنني قطعة منه وما علي 
ينخزهما  حتى  جولة  في  لقدمّي  االستسالم  إال 

إنهاك لذيذ وتقرران العودة…
لمحتها تجلس على كرسي من البامبو وتبتسم.. 
هل تبتسم لي؟ جاوبتها بابتسامة.. فعاودت مرة 
زهرة  وكأنها  أساريرها  ابتهجت  حتى  أخرى 

قررت التفتح للتو…
كانت ترتدي قميصاً أزرق مزخرفاً يغطي أسفل 
ركبتيها وبنطاالً فضفاضاً أزرق.. اللون األزرق 

يفيض حباً للحياة، أو هكذا رصدته عدستي.
الشرفة  حافة  حتى  ببطء  اقتربت  ثم  نََهَضت.. 
نحو  انزلق غطاء رأسها  بيتها..  أمام  المنبسطة 
كتفيها فحاولت بأصابعها أن تبقي عليه في آخر 
لحظة، وفي ذات الوقت أغمضت يدها األخرى 
أكثر من  تعالي.. كررت ذلك  في إشارة لي أن 
نفسي وال  رفيقة  السير  قررت  قد  كنت  مرة… 
رغبة لي في حديث، لكن صوتها تسلل ناحيتي، 

”Come.. come بلحن ليس ألهل البلد
ترددت لكنني تذكرت نصيحة أمي أن علّي بجبر 
الخواطر.. كان البراح ينتظرني أن ألقي بنفسي 
لقائي  وطلبت  منعتني  لكنها  أتعب..  حتى  إليه 

فلبيت…
نحوها…  قدمّي  وجرجرت  ناحيتها،  استدرت 
بيدي  أمسكت  حييتها..   ،Hello my dear
الكرسي  على  جوارها  إلى  أجلس  أن  وطلبت 

البامبو المقابل…
جلست…

وجهتك؟… أين  ذاهبة؟...إلى  أنت  أين  إلى 
حافة  »إلى  بتلقائية  بردي  وألقيت  ابتسمت 

العالم..«.
أنهما  فاكتشفت  اتساعهما  على  عينيها  فتحت 
ببشرتها  فإذا  فيها  تمعنت  كما  خضراوتان... 
فوقها  المتشابكة  التجاعيد  رغم  ناعمة  حليبية 
وتحت  البيوت،  وجوه  على  المتسلقة  كالنباتات 
غطاء رأسها لمحت شعيراتها الحمراء... وكأني 
شعرها  عن  فكشفت  استطالعي  اكتشفت  بها 
شعري  لي  تصبغ  األحمر…«ابنتي  القصير 
بالحناء.. أقيم معها« ثم كررت السؤال بما يحمل 
إلى حافة  أنك ستذهبين  لي  قلِت  إجابتي..« هل 

العالم؟! هززت رأسي بنعم…
طفولية  مالمحها،  في  السن  كبار  َحيرة  رأيت 
بريئة يملؤها الفضول ويشع منها التطفل…«هل 
العالم..  حافة  على  يقع  بلدي  بلدي؟..  تقصدين 
بعيداً.. بعيداً جداً«، ضحكت.. وسألتها ومن أين 

أنِت؟

مقلتيها  في  رأيتها  التي  العميقة  الَحيرة  وبذات 
أجابت…«حقيقة ال أدري.. ولدت في أفغانستان 
وعشت في بيشاور وتزوجت بنغالياً واستقررت 
أفضل  هذا  بشتونية..  أنني  لنقل  لكن  دكا..  في 
في  الغوص  عناء  من  يريحني  إلّي..  بالنسبة 

الذات…«.
أردفت.. »تلك المنطقة على حافة العالم.. بعيدة 
جداً.. لم تعد صحتي تسمح لي بالسفر إليها.. أما 
حبات فضول  نثرت  شابة…«  تزالين  فما  أنت 
أخرى وهي تتمعن في وجهي.. »هل أنِت ذاهبة 

إلى هناك؟«.
ثقيلة  الظهر،  محنية  السابع،  العقد  في  كانت 
الملبس  وأناقة  الجمال  مسحة  لكن  الحركة، 
أفصحت عن الكثير.. استمرأت الحوار…«نعم 
ذاهبة إلى هناك…« حينها فقط فهمت مزاحي.. 

فاستراحت…
»ليس للعالم حواف.. كنت معلمة في بيشاور«.. 
ثم قهقهت بنبرة رنانة صادقة.. ورددت بإعجاب 
نفسها  وتحدث  رأسها  تهز  وهي  واستغراب 

»الذهاب إلى حافة العالم!«…
نطقت  التي  جملتي  في  فغصت  صمت  ران 
جامحة  رغبة  فيها  وشعرت  تفكير..  دون  بها 
للفرار من العالم.. إحساس كأن قدميك تسوقانك 
والتأمل  بالتوقف  لتأمرك  شاهق  جبل  حافة  إلى 

والحلم…
وأؤرجح  حافته  على  أجلس  نفسي  تخيلت 
ساقّي... أن يصبح العالم خلفي والفراغ أمامي.. 
أن أقف نداً له وأنا أحاول التملص من الرهبة.. 
أن أرقب الطيور تبسط أجنحتها ثم تميل بزاوية 
قدماي  تكون  أن  أمامي..  تستعرض  حادة وهي 
بأنني أعلى منها.. هو  على األرض فيما أشعر 
ذاك الشعور الصحو والزائف في آن واحد أنك 
فال  السحاب  يتخللك  أن  السماء..  من  تقترب 
يصحو  وهو  الشمس  قرص  تواجه  وأن  تراه.. 
عند  ويتالشى  يتحلل  ثم  وأناقته  عنفوانه  بكامل 

غروبه…
طوال  تعمل  كلماتها…«ابنتي  على  استفقت 
اليوم.. تصر على أن أبقى بالداخل« أشارت إلى 
باب البيت.. »لكنني اليوم خرجت والجو صحو 

ودافئ.. وها أنا أجدك…« ثم ضحكت.
بدت لي كطفلة أمسكت بسمكة وهي فرحة رغم 
أصابعها  بين  من  وتنزلق  ستفلت  بأنها  يقينها 
منها  أو تنتفض حتى تموت قريباً  وتغادر بعيداً 
فتشعر بالذنب ثم تنسى...«لم أسافر في حياتي.. 
حافة  إلى  رحلة  كانت  سافرت  حين  لكنني 
البلد  »هذا  تضيف  وهي  قهقهت  ثم  العالم..« 

بعيد«.
بالقول  تداركت  لكنها  برأسي  أهز  وأنا  وافقتها 
هذا  هل  أعرف  فال  األمر  علّي  يختلط  »أحياناً 

البلد بعيد أم أنني أتيت من بعيد؛ لم 
أعد أدري«.

أن  يبدو  ثقيل..  صمت  تكاثف 
في  وقرأت  قسماتي،  عال  الضجر 

حركة أصابعي على ذراعي الكرسي رغبتي في 
في كرسيها ودنت  تحركت  أنها  ذلك  النهوض، 
بجسدها النحيل نحوي وقالت »فلنحِك على حافة 
العالم« ثم انفجرت ضاحكة فاستدرجتني لضحك 

مطول…
يلهث  كطفل  الضحك  يستدرجك  أن  أسهل  ما 
سوى  سبب  دونما  يقهقه  وهو  الذرة  حقول  في 
ورددت  معاً..  والحرية  بالتخفي  الشعور  ذلك 
امرأة تقف عند حافة  مرة أخرى »فلنحِك على 

العالم..«.
»ماذا عنِك.. هل شعرت ذات يوم أنك تقفين على 

حافة العالم«..
كأنني فاجأتها بالسؤال.. عدلت من غطاء رأسها 
وأطلقت نظرها في الفراغ وقد استغرقها التفكير 

حتى استحوذ عليها…
انتظرت.. فعادت بنظرات مترددة نحوي...«ال 
لم أقف قط على حافة العالم.. وقفت مطوالً في 
مطوالً  وقفت  الغسيل..  حوض  وأمام  المطبخ 
يمنعني  القسمات..  حاد  أمامه هو.. كان ضخماً 

من الخروج حتى إلى الشرفة«…
شبكت أصابعها وأرخت ذراعيها على حجرها.. 
عنان  وأطلق  ذاكرتها  أنعش  مسائي  نسيم  هب 
لم  واحد  »شيء  سؤال  دون  فاسترسلت  بوحها 
يمنعه عني.. الهواء، مأل فمي بالنقود حتى ثقلت 
واستكنت،  خبا..  ثم  صوتي  وتحشرج  حركتي 
رضاه  غايتي  وأصبحت  دُجنت  استكنت  وحين 

ولم أرض عن نفسي«.
أنتظر  أكن  لم  بالحرج..  وشعرت  بصري  زاغ 
ما سمعت منها.. توقعت أن يستمر جو المرح.. 
والصور  الطريفة  الحكايات  بعض  تهديني  وأن 

الملونة من مخزونها القديم وموطنها البعيد…
بقدميه..  العالم  حافة  إلى  يذهب  من  »هناك 
الصدفة  بمحض  هناك  نفسه  يجد  والبعض 
في  الوصول  المهم  إليها..  يؤخذ  من  وهناك 
هؤالء  بين  من  أكن  لم  وأنا  المناسب،  الوقت 
أن  منذ  حياتي  »تعثرت  المحظوظين…«، 
لم أخرج  لم أحب بالده ألنني  دكا..  إلى  رافقته 

منها إال إلى هنا«…
جداً..  جداً..  متأخراً  »نعم  خرجِت…  لكنك 

للمشي  حتى  يكفي  ما  الصحة  من  أملك  أعد  لم 
الشارع«. حاولت أن أغير مسار  إلى منتصف 
أقود  وكأنني  مهارة  من  أملك  ما  بكل  الحديث 

شاحنة في زقاق…
»ماذا عن ابنتك؟«

طوال  تعمل  لكنها  الزواج..  »ترفض  تنهدت.. 
تدفن  ثم  الطعام  تتناول  منهكة..  تعود  اليوم.. 
وجهها في شاشة هاتفها وبعدها تنام…« »تردد 
أمامي أنها ال تستطيع السفر وال الغياب بسببي.. 

تخيلي.. كم يؤلمني هذا القول…«.
شعرت أن جلستي هذه وما بثته من كالم أخذاني 
التي  وجهتي  العالم عكس  من  مظلمة  بقعة  إلى 
السيدة  الحظت  الثانية  وللمرة  أنشدها..  كنت 

البشتونية ضيقي فقطعت علّي أفكاري…
اذهبي  أن  فقط  لِك  أقول  لكنني  أشكو..  أنا ال   ”
عتبات  عند  أبداً  تتوقفي  ال  العالم..  حافة  إلى 

األبواب…«.
فجأة اعتدلت في جلستها وبدأت خفيفة كحمامة 
رأيت  حتى  عيناها  اتسعت  للطيران..  تتأهب 

صورتي في حدقتيها فخفت…
كل  في  واعتذاره  قلبه  طيبة  رغم  عنيفاً  “كان 
وأردفت  تنهدت  صنيعه«..  يعاود  لكنه  مرة.. 
بصوت  مجدداً  رددت  معه؟«.  بقيت  »لماذا 
حافة  إلى  »الذهاب  رأسها  تهز  وهي  خفيض 
أعلم  كنت  بابتسامة…«لو  باغتتني  ثم  العالم«، 
إلّي  أتيت  إليها..  غادرت  لكنت  العالم  بحافة 

متأخرة جدا«.. ثم قهقهت مجدداً.
ارتبكت ولم أعد أعلم فيما إذا كان علّي مجاراتها 
في الضحك.. كان ضحكها رغم علوه واسترساله 

مريباً وبدا لي مفتعالً…
نهضت إيذانا بالمغادرة.. تبعتني بصعوبة وهي 

تحاول أن تمسك بيدي.. فتمهلت…
وأردفت  ابتسمت  اآلن؟«  تغادرين  أين  »إلى 

»هل ستغادرين إلى حافة العالم؟«.
كزجاج  لي  بدتا  اللتين  حدقتيها  في  نظرت 
مبتسماً  وجهي  فيهما  رأيت  عاكس  مزخرف 
بعد«..  »ليس  ذاتي  أخاطب  وكأنني  وقلت 

وغادرت…

قسد تتقدم في حملة االنتقام للشهيدتين وتعتقل العشرات

االحتجاجات الطالبية تتصاعد في تركيا

امرأة على حافة العالم

الشهر  في  اإلجرامي  داعش  مرتزقة  نشاط  زاد 
دير  مناطق  في  وبخاصةً  كبير  بشكٍل  الفائت 
الزور، حيث ارتكب المرتزقة العديد من الجرائم 
اإلدارة  وأعضاء  المنطقة  شعوب  أبناء  بحق 
اغتيال  حادثة  وشكلت  مؤسساتها،  في  الذاتية 
سعدة  الشاير،  تل  لمجلس  المشتركة  الرئيسة 
فيصل الهرماس والنائبة في المجلس هند لطيف 
وتبناها  وحشية  بطريقة  نفذت  التي  الخضر، 
مرتزقة داعش، نقطة انطالق لتصعيد الحمالت 

األمنية المستهدفة لخاليا داعش.

مداهمة أنفاق ومعاقل رسية

الديمقراطية  قوات سوريا  قبل  أطلقت حملة من 
بالتنسيق مع وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى 
الحالي،  الشهر  الرابع  من  بدءاً  الداخلي  األمن 
الشريط  على  الزور  دير  صحراء  في  وذلك 
الحدودي وصوالً للحدود العراقية، تستمر الحملة 

حتى تحقيق أهداف قوات سوريا الديمقراطية. 
حماية  وحدات  إعالم  مسؤول  لصحيفتنا  وأكد 
األولى  الساعات  في  أنه  علي  سيامند  الشعب 
سوريا  قوات  داهمت  األمنية،  الحملة  بدء  من 
الديمقراطية العشرات من النقاط التابعة للمرتزقة 
واستولت على كميات كبيرة من الذخيرة، وذلك 
في األنفاق الموجودة داخل بيوت طينية بصحراء 
نقطة  لتصبح  متر،   100 وبطول  الزور  دير 
رئيسية لهم لصنع المتفجرات واأللغام والسالح 

داخلها. 
وقالت قوات سوريا الديمقراطية أنها ألقت القبض 
المشتركة  الرئيسة  قتل  جريمة  مرتكب  على 
هند  ونائبتها  الهرماس  سعدة  شاير  بلدة  لمجلس 
المعتقلين  عدد  أن  علي  أكد  حين  في  أيام،  قبل 
خالل هذه الحملة تجاوز الثالثين شخصاً وهم قيد 

التحقيق اآلن.
وستكشف قوات سوريا الديمقراطية نتائج حملتها 
هذه خالل األيام القليلة القادمة عبر بيان رسمي 
لوسائل اإلعالم والرأي العام، وفق ما قاله علي.

التحالف يساهم بتقديم 

املعلومات

في  اإلعالمي  المسؤول  من  واستوضحنا 
وحدات حماية الشعب  سيامند علي حول طرق 
سوريا  وقوات  الدولي  التحالف  بين  ما  التعاون 
الديمقراطية في هذه الحمالت، فأكد قائالً: »في 
فعال  دور  التحالف  لقوات  كان  السابقة  الحملة 
على أرض الواقع، ولكن في الحملة الحالية لعبت 
دوراً من ناحية المعلومات االستخباراتية، وهي 
مستعدة في حال الحاجة إليها بالتدخل الفوري«. 
وناشد علي جميع شعوب المنطقة بمساندة قوات 
العسكرية  العمليات  لنجاح  الديمقراطية  سوريا 
ضد المرتزقة بهدف نشر األمن واألمان والسالم 
وحدها  العسكرية  القوى  »ألن  المنطقة،  في 
باالنتهاكات  بالقيام  المرتزقة  لوقف  كافية  غير 

واالعتداء على شعوب المنطقة«.

نشاط داعش عاد ملناطق عدة

وربط علي بين النشاط المتزايد لمرتزقة داعش 
غرب  السورية  الحكومة  سيطرة  مناطق  في 
نشاط  وبين  حمص«  حماة،  »تدمر،  الفرات 
»إن  وقال  سوريا،  وشرق  شمال  في  خالياه 
إيران  وقوى  السوري  النظام  تستهدف  داعش 
وفي  سوريا،  في  الروسية  والقوات  هللا  وحزب 

الجانب العراقي أيضاً ثمة نشاط للمرتزقة، وهذا 
النشاط يؤثر على مناطقنا«.

ونوه »علي« خالل حديثه إلى أن الدولة التركية 
 m4 طريق  تضرب  وتكراراً  مراراً  المحتلة 
الواصل  الطريق  عيسى  عين  قرى  إلى  إضافة 
بين كوباني وكري سبي وصوالً لتل تمر وناحية 
األولى،  الدرجة  من  التماس  وخطوط  زركان 
وصل  صلة  وتعتبر  استراتيجية  خطوط  ألنها 
بين كافة المناطق السورية، وهوما يشجع زيادة 

نشاط داعش وإعادة تنظيم نفسه. 

يجب حل ملف سجناء داعش

على  كبيراً  خطراً  يشكلون  داعش  مرتزقة 

مناطق شمال وشرق سوريا بسبب وجود سجون 
تحتضن اآلالف من المرتزقة، إضافة إلى وجود 
اآلالف من عوائلهم ضمن المخيمات، منها مخيم 
موقوتة  قنبلة  بأنه  الكثيرون  الذي وصفه  الهول 
تكاد تنفجر في أي لحظة، وهنا يؤكد علي خالل 
حديثه أنه ال حلول لملفات المرتزقة في مناطق 
إلى أوطانهم  شمال وشرق سوريا عبر عودتهم 
أو بناء محكمة دولية لمحاسبتهم؛ وهو ما سيؤدي 
إلى خطر حقيقي على المنطقة واحتمالية إنعاش 

مرتزقة داعش من جديد.
الشعب  حماية  وحدات  إعالم  مسؤول  وناشد   
الحلول  بإيجاد  الدولي  المجتمع  علي  سيامند 
الدول  صمت  ألن  الملفات،  لهذه  وقت  بأسرع 
وعدم جديتهم تجاه المرتزقة سيبقي الوضع كما 

هو عليه!  

قامشلو/ دجوار أحمد آغا ـ تتزايد يوماً بعد يوم 
التركي ضد سياسات  المجتمع  في  االحتجاجات 
من  والمؤلف  تركيا  في  الحاكم  الفاشي  التحالف 
جيل  يوجد  الذي  التحالف  هذا   MHPو  AKP
كامل في تركيا فتح عينه عليه وال يعرف سواه 

ممثالً بالطاغية اردوغان. 

تجاوز القانون

االحتجاجات التي طغى عليها في اآلونة االخيرة 
من  انطلقت  والتي  والجامعي  الشبابي  الطابع 
إسطنبول،  في  )بوغازجي(  البوسفور  جامعة 
من  محبطين  أصبحوا  الذين  الطلبة  يكشفها 
بأن  واقتنعوا  أردوغان  فيه  عيشهم  الذي  الوهم 
التحالف الحاكم لم يعد لديه ما يقدمه لهم بعد أن 
التحتية  والبنية  العامة  المؤسسات والمرافق  باع 

للدولة إلى الشركات األجنبية.
ومعاهد  جامعات  إلى  االحتجاجات وصلت  هذه 
أساتذة  فيها  شارك  وأضنة,  وأزمير  أنقرة 
متظاهرين  عباءاتهم،  يرتدون  وهم  الجامعات 
في ساحات الجامعات, كما نشر أكثر من 147 
مفكراً وأديباً تركياً، من بينهم )أورهان باموق – 
إسماعيل بيشكجي – يالجين كوجوك( بيان دعم 
لمطالب الطلبة، وهي مطالب تدعو إلى احترام 
القانون الذي خرقه أردوغان بإجراء غير قانوني 
أو ديمقراطي من خالل تعيينه ميليح بولو رئيساً 
ألنه  أردوغان  حزب  في  ناشط  وهو  للجامعة 
من حق كل جامعة أن تنتخب رئيسها ال أن يتم 
فرضها عليه وهو ما ألغاه أردوغان بعد مسرحية 
لها  بنفسه وسهل  التي صنعها  االنقالب  محاولة 
في 15 تموز 2016, علماً بأنه عين 27 رئيساً 
تركيا  من  متفرقة  أنحاء  في  مختلفة  لجامعات 
خالل عام 2020، إضافة إلى تعيينه 12 رئيساً 
خالل الشهريين األولين من العام الحالي 2021.

العنف املفرط ضد الطلبة

الشهر  من  الرابع  في  االحتجاجات  هذه  بدء  مع 
السلطات  واجهت  الحالي,  العام  من  األول 

الحاكمة في تركيا هذه الحركة الطالبية باالعتقال 
المياه والغازات  والمالحقة واستخدمت خراطيم 
أكثر  التاريخ  ذلك  منذ  واعتقلت  للدموع  المسيلة 

من 600 شخص في مختلف مناطق البالد.
الداخلية  لوزارة  الرسمية  اإلحصائيات  بحسب 
شخصاً،   498 سراح  أطلق  قد  فإنه  التركية 
لدى  واالستجواب  التحقيق  قيد  الباقون  زال  وال 
الثاني  فبتاريخ  ذلك,  الحقيقة غير  لكن  الشرطة. 
كويه  كادي  حي  وفي  الحالي  شباط  من  عشر 
اعتُقل  لوحده  أسطنبول(  األوروبي من  )الشطر 
االعتقاالت  حملة  جانب  إلى  أشخاص   104

المستمرة في سائر الجامعات.
بوحشية  الشغب  مكافحة  شرطة  واقتحمت 
جر  حد  إلى  ووصلت  الطالبية  التظاهرات 
من  متفرقة  أماكن  في  وركلهم  المتظاهرين 
أمام هذه  بالهراوات.  أجسادهم واالعتداء عليهم 
السلطة  قوى  جانب  من  التعسفية  الممارسات 
التظاهرات  توسعت  المتظاهرين,  بحق  الحاكمة 
البرلمان  في  نواباً  لتشمل  واالحتجاجات 

وشخصيات فعالة ومؤثرة من المجتمع المدني.
والمعارضون  والفنانون  المحامون  أظهر  كما 
خالل  من  للتظاهرات  دعمهم  الحاكم  للتحالف 
هذه  أعيننا«.  نغمض  »لن  هاشتاغ  استخدام 
صادر  كالم  أعقاب  في  جاءت  التي  العبارة 
الطلبة  ألحد  مدنية  بثياب  شرطة  ضابط  عن 
المتظاهرين قائالً: »اخفض عينيك« فما كان من 
هتافاً  الكالم  هذا  من  جعلوا  أن  إال  المتظاهرين 

بالقول »لن نخفض أعيننا, الجامعات لنا«. 
العمل  وإعادة  بولو  باستقالة  تُطالب  التظاهرات 
من خالل  الجامعة  رئيس  لتعيين  القديمة  باآللية 
مشاركة كافة مجالس الجامعة بالقرار, باإلضافة 
إلى مطالبتهم بإطالق سراح رفاقهم المسجونين.             
السابقين  الطلبة  ورابطة  الطالب  وكان  هذا 
وجزء من الهيئة التدريسية في الجامعة قد أداروا 
ظهورهم لبولو وهو يلقي خطاب تنصيبه رئيساً 
للجامعة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.. 
هذه  مظلياً«  نريد عميداً  لنا«, »ال  الجامعات   «

كانت وال زالت هتافات الطلبة.

االعرتاضات عىل هذا التعيني

تنطلق االعتراضات على قرار تعيين بولو ليس 
فحسب,  ألردوغان  وتابعاً  مقرباً  كونه  من  فقط 
بل حتى وفق المعايير والمقاييس األكاديمية نجد 
األكاديمي،  الوسط  قبل  من  عليه  اعتراضات 
جامعة  وإدارة  تدريس  هيئة  من  وخصوصاً 
البوسفور، على اعتبار أن ثمة من هم أحق منه 
وأجدر بتولي هذا المنصب األكاديمي المرموق، 
إطار  خارج  ومن  حزبي  تعيين  وأنه  خاصة 
ما  وطلبتها،  التعليمي  كادرها  وإرادة  الجامعة 
ويؤثر  الجامعات،  واستقاللية  حرية  في  يطعن 

سلباً على نزاهتها وجدارتها العلمية والبحثية.
على  المعارضة  وقوى  أحزاب  مختلف  أجمعت 
القمعية بحق طلبة  التعيين والسياسة  رفض هذا 
لمصادرة  الخنوع  الرافضين  وأساتذتها  الجامعة 
المتحدث  قال  حيث  جامعتهم،  واستقاللية  حرية 
نطلق عن  »لم  الجمهوري:  الشعب  باسم حزب 
عبث وفراغ على هذا النظام وصف نظام وصاية 

الرجل الواحد«.
أما رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فأكد، 
الطالب  نضال  مع  وقوفه  للجامعة،  رسالة  في 
واألكاديميين ضد التدخل السلطوي في شؤونها.

الشعوب  حزب  مسؤولي  من  العديد  وصرح 
الديمقراطية بتصريحات مؤيدة لتظاهرات الطلبة 
المحقة، كما بعث رئيس الحزب السابق صالح 
نحو  منذ  تعسفياً  المسجون  دميرتاش،  الدين 
خمسة أعوام بقرار من نظام أردوغان، برسالة 
المنتفضين  واألكاديميين  الطالب  مع  تضامن 

ضد االستبداد وتسييس الفضاء األكاديمي.
التركي  المستقبل  حزب  زعيم  انتقد  جانبه،  من 

أحمد داوود أوغلو، تعيين أردوغان شخصاً من 
حزبه ومرشحاً سابقاً في البرلمان رئيساً لجامعة؛ 
بالقول: »الجامعات ليست أمكنة بال أرواح، هي 

إقليم للعقول التي تتغذى من الحرية«.
حزب  رئيس  باباجان  علي  صّرح  وبدوره 
الديمقراطية والتقدم: »ينبغي أن تتمتع الجامعات 
بإدارة ذاتية، فبالدنا بحاجة إلى أكاديميين وعلماء 
أحرار وإلى طالب منتجين. الحرية واإلنتاج ال 
عبر  الجامعات  رؤساء  تعيين  ظل  في  يتحققان 
نريد  بل  بالوصاية  عمداء  نريد  ال  الوصاية. 

أكاديميين أحرارا«.

من هو ميليح بولو؟

بجامعة  الهندسة  كلية  خريج   1970 مواليد  من 
مهندًسا  عمل  أنقرة,  في  التقنية  األوسط  الشرق 
لفترة في مجال الصناعات الدفاعية، في شركات 
إلنتاج حامالت أفراد مدرعة، ومنصات جوية، 
واإلدارية  االستراتيجية  االستشارات  قدم  كما 

لشركات مختلفة في قطاع اإلنتاج والخدمات.
وهو  السياسي  العمل  في  مبكراً  بولو  انخرط 
التقنية،  األوسط  الشرق  بجامعة  طالبًا  يزال  ال 
ثم  ومن  الليبرالي  الديمقراطي  للحزب  فانضم 
ترأس أمانة الشباب فيه, بعدها انتقل إلى صفوف 
حزب العدالة والتنمية سنة 2002 واستلم شعبة 
الحزب في منطقة »ساري ير« بإسطنبول أثناء 

والذي  إسطنبول  لبلدية  أردوغان  رئاسة  فترة 
في  »آتاشهير«  بلدية  لرئاسة  بعد  فيما  رشحه 

إسطنبول وأصبح تابعاً مخلصاً ألردوغان.

ما هي أهمية جامعة البوسفور؟

يُذكر بأن جامعة البوسفور )بوجازيجي( تأسست 
عام 1863، وهي واحدة من أعرق المؤسسات 
تُعرف  حيث  البالد,  في  العامة  التعليمية 
باللغة  يكون  فيها  التدريس  التركية«  بـ«هارفرد 
تصنيف  في  العالمي  ترتيبها  ويأتي  اإلنجليزية، 
هيئة  أعضاء  وعدد   625 بالمرتبة  الجامعات 
التدريس فيها 850 دكتوراً ومعيداً جامعياً ويبلغ 
عدد طالبها 17 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 
االقتصاد   – والعلوم  )الفنون  هي  كليات  خمس 
والعلوم اإلدارية – اللغات األجنبية – الهندسة – 

التعليم( وستة معاهد متنوعة.
وخرجت الجامعة قسماً كبيراً من النخب السياسية 
سواء.  حد  على  المعارضة  وحتى  الحاكمة 
موقعها الجغرافي المتميز يعزز مكانتها, مبانيها 
التاريخية التي تقع في قلب حديقة ضخمة مشجرة 
تطل على مضيق البوسفور في حي بيبيك الراقي 
على الجانب األوروبي من إسطنبول يجعل منها 
على  والمتميزين  المتفوقين  الطلبة  وقبلة  وجهة 

مستوى عموم تركيا.

ميليح بولو

سيامند علي

مدينة ثورة الشيخ سعيد...انتفاضة بوجه التتريك
السالم

بيران  سعيد  الشيخ  ثورة  انطلقت 
النقشبندية«  سعيد  الشيخ  »ثورة  أو 
ُكردستان  باكور  في  في1925/2/13, 
التي  والتعسف  التتريك  سياسة  ضد 
انتهجتها حكومة مصطفى كمال أتاتورك 

بحق الكرد.
كانت  التي   1925 عام  ثورة  وتعتبر 
بقيادة الشيخ سعيد بن الشيخ محمود بن 
الثورات  نماذج  أبرز  بيران  الشيخ علي 
كردستان  في  قامت  التي  واالنتفاضات 
ضد الظلم واالضطهاد وضد االنصهار 

القومي.
مع  وثيقة  صالت  سعيد  للشيخ  وكان 
بك  بدرخان  كعائلة  الوطنية  العائالت 
وعائلة الشيخ عبيد هللا النهري، باإلضافة 
له.  المعاصرين  الكرد  الزعماء  إلى 
التركية بعض  الحكومة  اعتقلت  وعندما 
خالد  مثل  الكردية  آزادي  جمعية  قادة 
الدين أمعنت في  جبران ويوسف ضياء 
التعذيب وأوغلت في القهر والظلم، حتى 
وضياء  جبران  إعدام  إلى  عمدت  أنها 
بالرصاص في مدينة بدليس  الدين رمياً 

في خريف 1924.
سعيد  الشيخ  على  االختيار  وقع  عندئذ 
ليكون رئيساً للجمعية التي عقدت مؤتمراً 

في تشرين الثاني 1924 في حلب حضره 
الشيخ سعيد ممثالً عن  ابن  علي رضا، 
والده، إلى جانب معظم القادة الكرد في 
في  المشاركون  وقرر  وسوريا،  تركيا 
شاملة  بانتفاضة  القيام  الكردي  المؤتمر 
تبدأ  أن  على  الكردية،  الحقوق  النتزاع 
في يوم العيد القومي الكردي، أي في يوم 

النوروز 21 آذار 1925.
قام  لالنتفاضة  والتأييد  الدعم  ولكسب 
حّل  كردستان،  في  بجولة  سعيد  الشيخ 
الكردية  العشائر  بين  الخالفات  أثناءها 
الوحدة  إلى  ودعا  العداوات  وإزالة 

واالتفاق.
وصل   1925 شباط  من  الخامس  في 
الشيخ سعيد إلى قرية بيران برفقة مائة 
وصول  مع  وصوله  وتصادف  فارس، 
بعض  العتقال  جاءت  تركية  مفرزة 
الكرد، وعندما طلب الشيخ سعيد من قائد 
من  واعتقال  وجوده،  احترام  المفرزة 
يشاء بعد أن يغادر القرية رفض الضابط 
بين  مسلح  صدام  فوقع  ذلك،  التركي 
فيها  قتل  الشيخ،  ورجال  المفرزة  قوات 

بعض الجنود األتراك وأسر آخرون.
كانت  الحادثة  تلك  خبر  انتشر  وعندما 
االنتفاضة،  الكرد  قادة  إعالن  شرارة 

الشيخ  وسيطر  التركية  القوات  فهاجموا 
على  سعيد  الشيخ  أخو  الرحيم،  عبد 
مدينة كينج التي اختيرت عاصمة مؤقتة 
لكردستان، وانتشرت االنتفاضة بسرعة 
كبيرة ولفترة قصيرة على أراضي معظم 
كردستان )14 والية شرقية(، وبلغ عدد 
ألف،   600 حوالي  المنتفضين  الكرد 
من  ألف   100 حوالي  خاللها  ساندهم 
الشركس والعرب واألرمن واآلشوريين.
آمد  مدينة  على  الحصار  الثوار  فرض 
وصول  حتى  وجههم  في  صمدت  التي 
باألسلحة  المعززة  التركية  القوات 
السيطرة  من  الثوار  يتمكن  ولم  الثقيلة، 
فأمر  لها،  اقتحامهم  رغم  المدينة  على 
وقد  بالتراجع.  قواته  سعيد  الشيخ 
حاصرت القوات التركية الثوار ومنعتهم 

من دخول العراق وسوريا وإيران.
وفي أواسط نيسان 1925 اعتُقل الشيخ 
التي  االنتفاضة  قادة  من  عدد  مع  سعيد 
أيار  نهاية  فشيئاً. وفي  نارها شيئاً  خبت 
قادة  من  و47  سعيد  الشيخ  على  حكم 
الحكم  ونفذ  باإلعدام  االنتفاضة  الثورة 

فيهم في 30 أيار 1925.
وكاالت

قامشلو/ إيفا إبراهيم ـ وسط تقدم ملحوظ لقسد؛ تستمر حملة االنتقام للشهيدتني سعدة وهند التي أطلقتها 
قوات سوريا الدميقراطية ووحدات حامية الشعب واملرأة وقوى األمن الداخيل ضد خاليا داعش يف الرابع من 

شباط الجاري، فإىل أين وصلت هذه الحملة؟

مدينتي الغارقة
في عتمِة المكاِن

ِدها الراقدةُ في توحُّ
تنتظُر عيوَن الفجِر
تُفلُق الصباحات

ألهمَس لها من هناك
على ضفِة الُجرحِ العميق
أُسمعها غيَث ابتهاالتي

وأمسُح الُسهدَ
عن أجفان األزقِة المتعبِة
من وقعِ الخطى الثقيلِة

وأُحيُك من ضياء قمرها
ً معطفاً شتويا

لصغار السنونو
وقناديالً ..

أعلقُها في الزوايا العليلِة
السابحِة في الظلمِة

أرتُّل وعصافير الشروق
تراتيَل الغياِب

أبثُّ اشتياقي مسامع السماء
يتسرُب نبضي
كطيٍف من نوِر

على أسطح البيوِت
فتضيُئ كبرِك الماء المفضضة

أُنيُر في كّلِ نافذةٍ
ً سراجا

يؤنس الذكريات المحنطِة
على الجدراِن

أيتها السماء المثقلِة بالدموعِ
اهطلي على يباِس حقولي

ليزهر البابونج
حول أسوار المقبرة

ويفوح البخور
من تراِب األحبِة
ليس بعيداً من هنا

يضمُّ الينبوع بحنان
حقول القصب
فتعلو التسابيح
من جرحِ الناي

الذي عتق الحزن في مواويلِه
دعيني أرسم آثار الخطى

وصدى الحنين
وأفتُح بوابةَ الحلِم

وأدعَو ضيوف النوِر
ليُقيموا مراسم العودة
على عتباِت أبوابِك

المنقوش عليها
أهال بكم

في مدينة السالم.

خضر شاكر
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الدوالر يتحكم بقلوب وجيوب أهالي تل كوجر صعوداً ونزواًل

لماذا ظهرت أزمة الخبز في إقليم الجزيرة وكيف يتم حّلها؟ أهالي الحسكة ينتقدون لجان البلدية بسبب عدم ضبط تسعيرة كهرباء المولدات الخاصة

الخامس عشر من شباط وصمة عار على جبين العالم
تل كوجر/ مثنى المحمود ـ في اآلونة األخيرة 
الليرة  مقابل  الدوالر  صرف  سعر  صعد 
السوريّة ليصدم أهالي تل كوجر ويجعلهم في 

حيرة من أمرهم وأثّر على حياتهم اليومية.

األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  أثّر 
بشكل مباشر على كافة السلع والمواد الحياتية 
جنوني  ارتفاع  في  المواد  وأسعار  لألهالي، 
قوت  تأمين  باستطاعته  يعد  لم  والمواطن 

عائلته.
صحيفتنا  استطلعت  السياق  هذا  وفي 
كوجر  تل  في  األهالي  لرأي  »روناهي« 
وأصحاب  المواطنين  أفعال  ردود  متناولين 

المحالت التجارية والصيدليات.

املترّضر األكرب
 

وعن سؤالنا عن ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
أجابنا المواطن قحطان محمد أنه يعيش حالة 
مردوده  أن  حيث  قبل  من  يعشها  لم  تقشف 
المواد  أسعار  مع  أبداً  يتناسب  ال  اليومي 
الغذائية وإن الدوالر المرتفع يكاد يُجهز على 
الطبقة العاملة في المجتمع، حيث لم يعد قادراً 
على شراء أي مادة غير أساسية وحتى المواد 
مقارنةً  كبير  باقتصاد  لكن  يشتريها  األساسية 

بما سلف من األيام السابقة.
فقال: »نحن نموت  الحمد  المواطن بشير  أما 
ُمحيّاه  على  بادية  كبيرة  وحيرة  جوعاً«، 
مع  التعايش  كيفية  في  التفكير  من  المتعب 
يستطيع  لم  التي  األسعار  في  االرتفاع  نسبة 

مجاراتها هو وأقرانه من البسطاء.
»أعمل ألصحاب المحالت« هكذا عبر أحمد 
الجاسم ليوصل لنا فكرته فهو يقول إنه ال يكاد 
في  به  يُلقي  حتى  الشهر  نهاية  راتبه  يستلم 
أدراج محالت المواد الغذائية دون أن يستطيع 
أن يوفر ولو ليرة واحدة من راتبه المتواضع 
المواد  أسعار  إليه حال  إلى ما وصل  مقارنةً 
حد  على  القاتلة  الدوالر  ثورة  جراء  اليوم 

تعبيره.

املُّتهم األول مجني عليه

المواد  لبيع  محل  صاحب  إلياس  بول  يقول 
الغذائية في سوق تل كوجر أن الحال اآلن هو 
لم يعد يجلب  اليوم  يبيعه  دمار شامل وإن ما 
له نصف البضاعة التي كانت لديه في المحل 
الدوالر  سعر  انخفاض  ليس  األول  همه  وإن 
المحالت  بعض  إغالق  وإن  ثباته،  هو  إنما 
العبء  من  زاد  أصحابها  قبل  من  التجارية 

من  متهمون  دائماً  وأنهم  عليه وعلى زمالءه 
قبل المواطنين بالتحايل لكنه على حد قوله ال 
التجار  إنما األزمة تكمن على  يشكلون شيء 

الكبار على حد قوله.
المحالت  أصحاب  معظم  ردده  الكالم  هذا 
في سوق تل كوجر حيث قال مؤمن المزعل 
أسعار  إن  المالبس  لخياطة  محل  صاحب 
من  هي  التجار  قبل  من  المستوردة  القماش 
تفرض عليهم زيادة السعر والحجة أن الدوالر 

قد ارتفع وليس باليد حيلة وأنه كخياط مضطر 
مع  تتناسب  لكي  خياطته،  أجرة  سعر  لرفع 
حاجاته كرب أسرة مضطر إلعالة نفسه وأهله 
الخمسين  سعر  إلى  الدوالر  يعود  لو  ويتمنى 

ليرة سورية.

الصيدليات والخضار خارج 
منظومة الدوالر نوعاً ما

»إن  الماللي:  هللا  عبد  الصيدالني  ويقول 
آخر  وإن  ثابتة«  تزال  ال  الدواء  أسعار 
ارتفاع لألدوية كان منذ ستة أشهر، ويذكر 
الصنع  محلية  هي  لديه  األدوية  معظم  بأن 
سعر  ارتفاع  عند  فوري  بشكل  تتأثر  وال 
صرف الدوالر باستثناء األدوية المستوردة 
بشكل  سعرها  يرتفع  فهذه  الخارج  من 

مستمر قياساً بسعر صرف الدوالر.
أما الخضار فاالرتفاع بسيط على حد قول 
أصحاب محالت الخضار نظراً إلى محليّة 
إنتاجها وإن تأثرها متعلق فقط بأجور النقل 
التي يفرضها أصحاب السيارات والشاحنات 

التي تجلب لهم الخضار والفواكه.

الرقابة يف حركة يومّية ودامئة

تل  في  التموين  دائرة  لرئيس  سؤالنا  عند 
التي  التدابير  عن  الخلف  عدنان  كوجر 
قائالً:  رد  األسواق  على  دائرتهم  تجريها 
وتأتي  المواد  ألسعار  يومية  نشرة  »هناك 
من قبل اإلدارة العامة للتموين«، وأشار إلى 
بشكل  السوق  على  بجوالت  يقومون  أنهم 
يومي وأن نسبة عالية من التجار وأصحاب 
المحالت يلتزمون بالنشرة اليومية لألسعار 
يفرضها  التي  المخالفات  يتجنبوا  لكي 
القانون على المخالفين والتي تصل إلى حد 
إغالق المحل في حال حدث تكرار المخالفة 

أكثر من مرة.
النشرة  أن  هامة  مالحظة  الخلف  أضاف 
اليومية التي تأتيهم تكون فيها بعض األسعار 

أعلى من الموجود في السوق.
وفي نهاية الحديث قال رئيس دائرة التموين 
في تل كوجر عدنان الخلف متمنياً أن تمر 
هذه الفترة العصيبة دون أن تضطر الدائرة 
المحل  بحق صاحب  إجراء  أي  اتخاذ  إلى 

أو ما شابه.

إقليم  في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  وضعت 
الجزيرة خطة لحل أزمة الخبز في اإلقليم بشكل 
جذري، وكشفت أبرز أسباب ظهور هذه األزمة 

في الفترة األخيرة.
شهدت مدن إقليم الجزيرة مؤخراً أزمة في تأمين 
مادة الخبز، وتوقفت بعض األفران الخاصة عن 
بضرورة  الذاتية  اإلدارة  طالبت  حيث  العمل، 
 500 من  السياحي  الخبز  رشبطة  أسعار  رفع 
مباشر  بشكل  أثّر  مما  ل.س،   800 إلى  ل.س 

على حياة األهالي. 
إقليم  في  الخبز  أزمة  ظهور  أسباب  أهم  ومن 
في  والزراعة  االقتصاد  هيئة  بحسب  الجزيرة، 
مطحنتين  مع  متعاقدة  كانت  الهيئة  أن  اإلقليم، 
لسيطرة  الخاضعة  قامشلو  بمدينة  طي  حي  في 
حكومة دمشق، لكن بعد األزمة الُمفتعلة من قبل 
حكومة دمشق في الثاني من شهر كانون الثاني، 
أنهت الهيئة التعاقد، وتعاقدت مع مطاحن أخرى 

في مدينة الحسكة.
في  أعطال  حدوث  إلى  يعود  الثاني  والسبب 
وكذلك  الجزيرة،  بإقليم  الموجودة  األفران 
مقابل  السورية  الليرة  صرف  قيمة  انخفاض 
الليرة  انخفضت  حيث  األمريكي،  الدوالر 

السورية قرابة 70% مقابل الدوالر.
كما أن الحصار المفروض على المنطقة يشكل 
يتم  حيث  والزراعة،  االقتصاد  هيئة  أمام  عائقاً 
استيراد معظم قطع غيار األفران والمطاحن من 

الخارج وبالدوالر.
االقتصاد  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  علي  هدية 

لوكالة  أوضحت  الجزيرة،  إقليم  في  والزراعة 
لكافة  الصيانة  عملية  باشرت  الهيئة  أن  هاوار 
األفران الموجودة في اإلقليم والبالغ عددها 13 
وتقديم  المطاحن  صيانة  إلى  باإلضافة  فرناً، 

الدعم الكامل لها.

تشييد خمسة أفران ومطحنة

خمسة  تشييد  اآلن  »يتم  علي:  هدية  وأضافت 

إلى  باإلضافة  الجزيرة،  إقليم  في  جديدة  أفران 
بحدود  اإلنتاجية  قدرتها  لبناء مطحنة  التحضير 
وإنشاء  الواحد،  اليوم  في  طن  إلى 200   150

معمل خاص للخميرة«.
قامت  الهيئة  أن  إلى  أيضاً  علي  هدية  وأشارت 

بإنشاء خط رابع في فرن قامشلو، لتصل قدرته 
يومي،  بشكل  طنّاً   37 إلى  بذلك  اإلنتاجية 
الخبز  لتوزيع  استراتيجية  وضع  إلى  باإلضافة 
المنطقة  لتغطية  والمعتمدين،  البراكيات  عبر 
األفران  عن  الضغط  وتخفيف  أوسع،  بشكل 

العامة«.

دعم األفران السياحّية

وضع  بصدد  اآلن  الهيئة  أّن  علي  هدية  وبيّنت 
خطة حول آلية عمل األفران السياحية )الخاصة( 
من الناحية التنظيمية، وقالت: »الهيئة تقدّم مادة 
الطحين لألفران السياحية بسعر )30 ألف ليرة 
سورية( للكيس الواحد، والهدف هو اإلبقاء على 

سعر الربطة الواحدة بمبلغ قدره 500 ل.س«.
لهيئة  المشتركة  الرئيسة  علي  هدية  ورجحت 
االقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة أن تدخل 
الخميرة  ومعمل  والمطحنة  الجديدة  األفران 

الخدمة في غضون شهرين.

شل  للمحال,  إغالق  احتجاجات,  تظاهرات، 
حركة المدن, رفع األعالم السوداء في الشوارع 
وفوق البيوت والمحالت, جميعها أشكال للتعبير 

عن الغضب الشعبي تجاه هذه المؤامرة.
يتوافد  اليوم وعلى مدار 22 عاماً  في مثل هذا 
المدن  جميع  في  البشر  من  اآلالف  عشرات 
تمأل  بصيحات  لينادوا  والعالمية  الكردستانية 

الشوارع صخباً »ال حياة بدون القائد«.
تجمع  اإلنسانية  بحق  الفاجعة  لهذه  واستذكاراً 
في  وريفها  الدرباسية  ناحية  أبناء  من  اآلالف 
مظاهرة حاشدة, مجددين رفضهم لهذه المؤامرة 
فيها  رافعين  األخالقية,  وغير  اإلنسانية  غير 
العزلة  إلنهاء  تدعو  وشعارات  للقائد  صوراً 

المفروضة عليه.

إفشال مخططات العدو

وخالل التظاهرة التقينا مع المواطن )خليل س( 
من قرية القرمانية الذي قال لنا: »نشارك اليوم 
وندين  لنستنكر  االحتجاج  هذا  في  شباط   15
قائد  قائدنا،  على  المفروضة  الدولية  المؤامرة 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن, المؤامرة التي 
من  أمتنا  عزيمة  إضعاف  خاللها  من  حاولوا 
خالل اعتقال قائدنا القومي«، وأضاف: »هدفنا 
المخططات  إفشال جميع  الفعاليات هو  من هذه 

الرامية إلى إخضاع شعبنا وكسر إرادته«.
عمر  عدالة  المظاهرة  خالل  لنا  تحدثت  كما 
قالت:  التي  أكاديمية علم االجتماع  اإلدارية في 
الثانية  الذكرى  هو  معروف  هو  كما  »اليوم 
قائدنا,  على  المفروضة  للمؤامرة  والعشرون 
اليوم من عام 1999 اعتُقل  حيث في مثل هذا 
القائد, الهدف من االعتقال إفساح المجال للدول 
الرأسمالية كي تنفذ مشاريعها في منطقة الشرق 
إعاقة وإفشال  الرئيس في  السبب  األوسط, ألن 
مخططاتهم االستعمارية كان القائد فكر عبد هللا 

أوجالن الديمقراطي، ولهذا السبب اعتقلوه«.

خلق الفتنة

أخرى  ناحية  من  »أنه  إلى:  نوهت  عدالة عمر 

لدولة  لتسليمه  سارعوا  القائد  اعتقلوا  عندما 
لها  تسليمه  من  والهدف  التركي,  االحتالل 
الكردي  الشعبين  بين  فتنة  لخلق  محاولة  كان 
شعبنا  طالب  القائد  اعتقل  عندما  والتركي. 
كان  القائد  ولكن  التركية،  الدولة  على  بالهجوم 
قد فهم مخططات الدول االستعمارية جيداً، لذلك 
أعلن عن معاهدة السالم ألنه كان يرفض النزاع 
السبب  لهذا  والتركي,  الكردي  الشعبين  بين 
جزء  إفشال  استطاع  القائد  بأن  القول  نستطيع 

كبير من مخططاتهم«.
عدالة عمر أضافت: »بعد التدخل األمريكي في 
نفوذها  لبسط  الرأسمالية  الدول  سعت  العراق 
القائد  اعتقلوا  لذلك  األوسط,  الشرق  منطقة  في 
قبل تدخلهم في العراق لكي يستطيعوا تنفيذ هذه 
المخططات. ولكن الذي حصل هو أن القائد عبد 
هللا أوجالن وبالرغم من العزلة المفروضة عليه, 
وهو  ديمقراطياً  مشروعاً  يطرح  أن  استطاع 
لمشروع  بديالً  الديمقراطية,  الفدرالية  مشروع 
اإلمبريالية  سعت  التي  الجديد  األوسط  الشرق 
خالل  من  منطقتنا,  في  لتطبيقه  األمريكية 
القائد  لنا  يشرح  الديمقراطية  الفدرالية  مشروع 
إمكانية العيش المشترك بين الشعوب, ونبذ ثقافة 
الهيمنة وإقصاء شعب لشعب آخر باسم الدين أو 
الطائفة أو القومية، بناًء عليه فإن المشاريع التي 
يطرحها القائد هي مشاريع تراعي حقيقة الشرق 

األوسط«.
كلمة  أُلقيت  للمظاهرة  األخيرة  المحطة  وفي 
الديمقراطي,  االتحاد  لحزب  المركزي  المجلس 
جاء فيها: »15 شباط يوم مظلم بالنسبة للشعب 
لذلك  كافة,  األوسط  الشرق  وشعوب  الكردي 
هذا  مثل  في  حدثت  التي  المؤامرة  هذه  ندين 
اليوم، كما نقول للدولة التركية أن هذه المؤامرة 
نادمين  مهدها, وسنجعلهم  في  أُجهضت  الدولية 
الدولة  أن  كما  المؤامرة,  لهذه  ارتكابهم  على 
التركية المحتلة ال تسطيع أن تكسر إرادة الشعب 
أبنائه  من  الماليين  يقف  الذي  الشعب  الكردي, 
في وجه دولة االحتالل التركي وذهنيتها الفاشية. 
وما يحصل في حفتانين وغاري خير دليل على 
أبطالنا  أنها هاجمت  التركية, حيث  الدولة  فشل 
أنواع  جميع  واستخدمت  والمدافع  بالطائرات 
الصمود  تستطيع  لم  ذلك  ومع  الثقيلة,  األسلحة 
أمام بطوالت شعبنا وتضحياته، من كان يتوعد 

بإنهاء الكريال بستة أشهر لم يستطيع أن يصمد 
في وجه الكريال أربعة أيام وفروا هاربين«.

استهداف شعوب املنطقة

العربي  الشعب  باسم  بكلمة  التظاهرة  واختتمت 
مجلس  عضو  فندي  سليمان  ألقاها  المدينة  في 
حزب االتحاد الديمقراطي الذي قال: »في مثل 
الحياة  ومعلم  مهندس  استهداف  تم  اليوم,  هذا 
عاماً,   22 قبل  أوجالن,  هللا  عبد  القائد  الحرة, 
ونحن اليوم وبمشاركة كبيرة من الشعب العربي 
إلى  الفرات  نهر  من  سوريا,  وشرق  شمال  في 

دجلة, إلى دير الزور فالرقة, نستنكر المؤامرة 
الظالم  قوى  جميع  فيها  اشتركت  التي  الدولية 
إرادة  استهداف  خالل  من  والرجعية,  والشر 
الشرق  شعوب  جميع  إرادة  الحرة  الشعوب 
وليس  وحده  الكردي  الشعب  وليس  األوسط 
المؤامرة  أرادوا من خالل هذه  القائد,  شخصية 
اهتدى  الذي  المجتمع  المجتمع,  إرادة  استهداف 
الخالص  إلى طريق  القائد,  بفضل فكر وفلسفة 
الخالص  والرجعية,  الدكتاتورية  األنظمة  من 
من الظلم واالضطهاد، ولكننا في شمال وشرق 
فإن  وفلسفته,  القائد  فكر  انتصار  أثبتنا  سوريا 
نعيشها  التي  القائمة  واألخوة  الشعوب  ترابط 
إال  ليست  الطاهرة  شهدائنا  دماء  بفضل  اليوم 

نتاجاً لفكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن, ونحن 
اليوم نقول لكل قوى الظالم والشر من الرجعية 
السورية،  المعارضة  مرتزقة  إلى  الكردية 
بكل  يحاولون  الذين  لتركيا,  الموالية  الفصائل 
الوسائل فصل الشعب عن قائده، نؤكد لهم وقوفنا 
عرباً قبل الكرد إلى جانب القائد الذي نهتدي به 

جميعاً«.
 سليمان فندي اختتم حديثه بالقول: »أناشد القوى 
العربية التقدمية وجميع أبناء الشعب السوري أن 
يوحد صفوفه تحت راية فكر وفلسفة القائد عبد 
هللا أوجالن، ألنه طريق الخالص والوصول إلى 

بر األمان«.

بشمال وشرق  الحسكة  مدينة  في  أهالي  ينتقد 
لعدم  البلدية  في  الرقابية  الجهات  سوريا، 
وباهظة  مخالفة  تسعيرات  بخصوص  تدخلها 
بينما  »األمبيرات«،  األحياء  مولدات  لكهرباء 
قيمة  انهيار  من  المولدات  أصحاب  يشتكي 

الليرة السورية.

الحسكة نحو 300 مولدة اشتراك  تحوي مدينة 
الكهربائي،  بالتيار  األحياء  سكان  تزود  خاصة 
لمولدات  تفتقد  المدينة  في  أحياء  تزال  ما  بينما 

منذ أشهر بعد إيقاف مستثمرين سابقين لعملهم.

»مبلغ كبري«

وقال ماهر شالش )30 عاماً(، وهو من أهالي 
حي الكالسة، إنه يدفع ثالثة آالف ليرة سورية 

عن كل أمبير من كهرباء المولدات.
الخامسة  من  المولدة  تشغيل  »يتم  وأضاف: 
حدوث  بذرائع  وتتوقف  الليل،  منتصف  وحتى 

أعطال أو عدم توفر المازوت )الديزل(«.
مجال  في  أيضاً  يعمل  الذي  »شالش«،  وانتقد 
الكهرباء، لجان الرقابة في البلديات لعدم متابعتها 
المولدات  أصحاب  يضعها  التي  التسعيرات 

الخاصة، »ألن المبلغ كبير بالنسبة للبعض«.
وعلى مدى عقد من الحرب السورية واألزمات 
مع  األمبيرات  تسعيرة  مشكلة  تتجدد  المرافقة، 

كل انهيار في قيمة العملة المحلية.

أربع  نحو  منذ  األمبيرات  أسعار  وتدرجت 
ما  إلى  الواحد  لألمبير  ليرة   500 من  سنوات 

يقارب أربعة آالف ليرة حالياً.
وتأتي االنتقادات في وقت تفتقد فيه مناطق في 
بعض أحياء المدينة لكهرباء المولدات الخاصة 
من  أهون  تبقى  أنها  األهالي  عنها  يقول  التي 

مصاريف مولدات البنزين المنزلية.

»تكاليف باهظة«

من  وهو  عاماً(،   26( المصطفى  سعد  وقال 
ال  األمبيرات  كهرباء  إن  العزيزية،  سكان حي 
تتوفر منذ نحو عام في حارته بالقرب من مشفى 

الشعب )المشفى الوطني(.
على  يعتمدون  األهالي  بعض  أن  وأضاف 
مولدات بنزين صغيرة لمنازلهم لكنهم يتكبدون 

تكاليف كبيرة للبنزين وأجور الصيانة.
وفي تموز الماضي، قام أصحاب أكثر من 40 
عمل  بإيقاف  الحسكة  مدينة  في  اشتراك  مولدة 

مولداتهم وسط شكاويهم من ارتفاع التكاليف.
في  مولدة  صاحب  وهو  درويش،  والت  وقال 
تقل  ال  معاناتهم  إن  الحسكة،  في  الناصرة  حي 
تكاليف  من  يشتكون  الذي  المدينة  سكان  عن 

األمبيرات.
مولدات  أصحاب  أن  برس  لـنورث  وأضاف 
االشتراك متضررون كثيراً من الوضع الحالي، 
الغيار  قطع  وتكاليف  المولدة  »فمصاريف 

وأجور الصيانة باهظة في المنطقة الصناعية«.
وأشار صاحب المولدة إلى أن ما يحصلون عليه 

من المشتركين ال يغطي المصاريف.
بما  الغيار  قطع  المولدات  أصحاب  ويشتري 
 400 الزيوت  وثمن  الصرف  أسعار  يعادل 
يكفي  ما  وهو  الواحد،  للبرميل  أميركي  دوالر 

لخمسة غيارات، بحسب »درويش«.

تسعرية قدمية

وقال مصطفى حسن، وهو عضو لجنة المولدات 
في بلدية الشعب الغربية بالحسكة، إن مشكالت 
نتيجة  المولدات  لعمل  تنظيمهم  تعترض  عديدة 

فقدان الليرة السورية قيمتها.
الدوالر األميركي في  واألحد بلغ سعر صرف 
ليرة   3.250 وقامشلو  الحسكة  مدينتي  أسواق 

سورية.
وأشار »حسن« إلى أن آخر قرار لإلدارة الذاتية 
كل  ليرة سورية عن  بـ 2.400  التسعيرة  حدد 

أمبير واحد منذ منتصف العام الماضي.
لكن بعض األهالي في الحسكة قالوا إن تسعيرة 
أربعة  إلى  وصلت  األحياء  بعض  في  األمبير 

آالف ليرة سورية.
وعلّق عضو لجنة المولدات في البلدية بأنهم ال 
يعترضون على أي اتفاق بين األهالي وصاحب 

المولدة.

نقص الكهرباء العامة
ومنذ أعوام أصبحت كهرباء المولدات الخاصة 
األخرى  الجزيرة  إقليم  ومدن  الحسكة  في 
التغذية  ساعات  قلة  ظل  في  حياتية  ضرورة 

للكهرباء النظامية القادمة من السدود.
وفي تشرين الثاني الماضي، قال أكرم سليمان، 
إن  الجزيرة،  إقليم  في  للكهرباء  العام  المدير 
العديد من الشركات العالمية تمتنع عن بيع قطع 
الغيار الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية. 
المفروض  بالحصار  ما وصفه  إلى  ذلك  وأعاد 

على مناطق شمال وشرق سوريا.
إقليم  حصة  تزداد  أن  حينها  »سليمان«  ورجح 
ازدادت  حال  في  المائي  الوارد  من  الجزيرة 

كميات المياه الواصلة إلى السدود.
لهيئة  المشارك  الرئيس  درويش  والت  لكن 

الطاقة في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
قال السبت الماضي إن منسوب مياه سد الفرات 
انخفض بنحو )1,85( متر، »بسبب حجز تركيا 

للمياه مؤخراً«.
تركيا  فيها  تحتجز  التي  الثالثة  المرة  هذه  وتعد 

مياه نهر الفرات منذ العام الماضي.
وتنص االتفاقية السورية ـ التركية لعام 1987 
على ضخ تركيا لمياه نهر الفرات بمعدل 500 
التقديرات الرسمية  الثانية، لكن  متر مكعب في 
لإلدارة الذاتية تشدد على أن تدفق المياه حالياً ال 

يتجاوز 250 متر مكعب في الثانية.
وقال »درويش«، لنورث برس، إن االنخفاض 
السابع والعشرين من كانون  بدأ منذ  المرة  هذه 
حتى  مستمراً  زال  وما  الماضي،  العام  األول 

اليوم.

 روناهي/ الدرباسية - 1999/2/15 يوٌم ُحفر يف ذاكرة الشعب الكردي بحروف سوداء قامتة, يوم غري وجه العامل بأكمله، اليوم الذي حيكت فيه أقذر املؤامرات عىل مر التاريخ, يوم اعتقال 
قائد الشعب الكردي عبد الله أوجالن, يف مثل هذا اليوم من كل عام تعود الذاكرة بالشعب الكردي الستذكار أدق تفاصل ذلك اليوم.


