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بعدسة:دارين سلي

 الفاشّية التركّية تحكم بالسجن المؤبد 
على المقاتلة الكردّية جيجك كوباني

»البحث عن عازار« ...رواية 
للكاتب نزار آغري

صرخة واشو كاني.... شعار مهرجان 
الشهيد يكتا المسرحي الخامس

أصدر القضاء في دولة االحتالل التركي حكماً 
جيجك  الكردية  المقاتلة  بحق  المؤبد  بالسجن 
كوباني التي تم اختطافها بعد أسِرها وهي تدافع 
التركي على  العدوان  إبّان  عن أرضها وشعبها 
سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض في مناطق 
على  سنتين  مضي  بعد  سوريا  وشرق  شمال 

اختطافِها. 
أّكدت  سوريا،  ـ  عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة 
في تقريٍر لها، أّن نقَل السوريين إلى تركيا دون 
للقوانين  مخالف  داخلها،  جرٍم  أيَّ  يرتكبوا  أن 
المنظمة  تقرير  وأوضح  الدوليّة،  واألعراف 
إلى  نقلهم  تمَّ  الذين  السوريين  عددَ  أّن  الحقوقية 
داخل تركيا لمحاكمتهم تعسفياً، بلغ أكثر من مئٍة 
وأربعين سوريّاً إضافةً الختطاف تسعة وأربعين 

آخرين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ندَّدت، 
االحتالل  بانتهاكات  الماضي،  شباط  مطلع 
التركي والمرتزقة التابعة له، من بينها اختطاُف 
المدنيين من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقٍة 

غيِر شرعيٍة إلى تركيا.
ضمن  المقاتلة  كوباني  جيجك  أّن  إلى  يشار 
عام  وقعت  الديمقراطية،  قوات سوريا  صفوف 
بيد مرتزقة االحتالل  ألفين وتسعة عشر أسيرةً 

التركي إثَر إصابتِها بجروحٍ خالل معارَك بريِف 
ناحيِة عين عيسى في شمال وشرق سوريا.

وكاالت

عن  “البحث  رواية  حديثًا  صدرت 
آغري،  نزار  والمترجم  للكاتب  عازار”، 
أحداث  تدور  للنشر«  خان  »الكتب  عن 
جمعت  صداقة  قصة  حول  الراوية 
إقليم  في  قامشلو  مدينة  في  صبيين  بين 
الجزيرة، حيث تختلط األديان والعرقيات 
وتمتزج  الثقافات،  وتتجاور  واألفكار، 

الطقوس واألعياد باألساطير.
طويلين،  قسمين  إلى  الرواية  تنقسم 
نتعّرف  األول،  القسم  في  قصير،  وثالث 
“عيد  الصبيين  بين  الصداقة  قصة  على 
عزرا”،  ناحوم  و”عازار  كوري”، 
تزدحم  التي  قامشلو،  في  معهما  ونتجول 
ومع  والجنسيات،  والديانات  باألعراق 
المدينة  الكاتب  لنا  يقدم  صداقتهما،  نمو 
فيها،  السينما  ودور  وشوارعها  بأسواقها 
بسيطة  لغة  وعبر  مالعبها،  إلى  إضافة 
الدراسة،  زمالء  على  نتعرف  وناعمة، 

ومكتبات  “صومي”،  بيت  في  والجيران 
المدينة، والمعلمين في المدرسة.

في القسم الثاني من الرواية، ترتفع نغمة 
وتصبح  “عازار”؛  رحيل  بعد  الشجن 
الراوي وذكرياته وآماله كلها أغنية  حياة 
شجية، ورقصة متكررة، بحثًا عن شمسه 

ومدينته وصباه، وعن عازار.
ومع “عيد كوري”؛ نعايش حكايات جديدة 
والمناضلين  والشعراء  األصدقاء  مع 
بين  الكاتب  يجاور  حيث  الفلسطينيين، 
مشاهد من رحلة حياته ودراساته وسفره 
السياسية،  والتنظيمات  بالبشر  وعالقاته 
وبين األغاني واألشعار والترانيم في حب 
فتى صباه األول “عازار”، إلى أن يلتقيا 
في نهاية القسم الثالث واألخير من الرواية 
بعد مرور أكثر من أربعين سنة من الحلم 

والبحث واألسى.
وكاالت

روناهي/ قامشلو - تنطلق في السابع والعشرين 
الشهيد  فعاليات مهرجان  الحالي  آذار  من شهر 
شعار  وتحت  الخامسة  بنسخته  المسرحي  يكتا 
محمد  مركز  وسيكون  كاني«،  واشو  »صرخة 
للعروض  قامشلو مكاناً  للثقافة والفن في  شيخو 

المسرحية المختارة.
قرابة  استمرت  تحضيرات  بعد  يقام  المهرجان 

عشر  اثني  خالله  وسيُعرض  أشهر،  األربعة 
عمالً مسرحياً تم اختيارها من 23 عمالً، قُدمت 
وهي  المسرحيّة  األعمال  على  المشرفة  للجنة 
وعمالً  سوريا  وشرق  شمال  من  أعمال  تسعة 
وباكور  وروجهالت  باشور  من  كل  من  واحداً 
كردستان، وسيُقدم في كل يوم عرض مسرحي 
بسبب  العالمية  المشاركات  غابت  وقد  واحد، 

انتشار جائحة كورونا.
يُذكر إن المهرجان تقليد سنوي، لكنه غاب عام 
2018 بسبب احتالل تركيا لعفرين وكذلك لم يُقام 
كورونا،  انتشار  بسبب   2020 عام  المهرجان 
أما  أعضاء،  من خمسة  المشاهدة  لجنة  وتتألف 

لجنة المتابعة فتتألف من أربعة  أعضاء.
فهي  يكتا«  »الشهيد  باسم  المهرجان  تسمية  أما 
الكردي  المسرحي  بتضحية  وعرفان  تقدير 

قهرمان«  »أردوغان  هركول  يكتا  الشاب 
هللا  سعد  ساحة  في  بجسده   النار  أضرم  الذي 
الجابري بحلب في 27-3-2004 احتجاجاً على 
السياسات القمعية والعنصرية ضد الكرد من قِبل 

األنظمة االستبدادية.

لقد آن األوان لتحرير القائد أوجالن

انطالق دورة الوفاء للكابتن زياد طعان

ديرك ُتحيي الذكرى التاسعة عشر لرحيل
 الشاعر الكردي »سيداي ترييج«

إقراُر االحتالل بعيد نوروز محاولُة 
سطٍو عىل قيمه...«5

تبقى الشخصيات الرياضيّة التي ترحل عن عالمنا في قلوب الرياضيين وال بد من استذكارهم، الكابتن زياد طعان 
الالعب والمدرب السابق بنادي الجهاد انطلقت دورة كروية وفاًء له في ملعب الكالسيكو بقامشلو...«10

أحيا اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، مكتب ديرك الذكرى السنوية التاسعة عشر لرحيل الشاعر الكردي سيداي 
تيريج، بحضور نخبة من مثقفي إقليم الجزيرة والعشرات من أهالي مدينة ديرك....«8

تؤكد األم سعدية مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف بأن العزلة على القائد عبد هللا أوجالن هدفها القضاء على فكره المنادي 
باإلنسانية والديمقراطية، وقالت »لقد حان الوقت لتحرير القائد أوجالن، وليس فقط المطالبة برفع العزلة عنه«.....«3

مؤتمر ستار يطالب 
بمحاسبة المجرم: قتل 
نوجين تشويه لإلنسانية

تشويه  بأنها  آغا  ديرنا  في  أطفال  ألربعة  األم  قتل  جريمة  ستار  مؤتمر  وصف 
لإلنسانية وطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرم القاتل...«2

نوروز أحمد في 
ذكرى تحرير 

الباغوز: بتكاتف 
الشعوب والعمل 

المشترك سنحقق 
النصر النهائي 

على اإلرهاب

سوريا  لقوات  العامة  القيادة  عضوة  أشارت 
 الحرب على مرتزقة 

ّ
الديمقراطية نوروز أحمد إلى أن

على  وشددت  مستمرة,  المتطرف  وفكره  داعش 
المحاربة  األطراف  جميع  بي�ن  التنسيق  ضرورة 
لداعش لمكافحة هذا الفكر، والنضال مًعا وزيادة 
دعم مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدت: »وإال؛ 
إلى مبتغاها  فإن محاولة مكافحة داعش لن تصل 

في إنهاء داعش«...«4
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مؤتمر ستار يطالب بمحاسبة المجرم: قتل نوجين 
تشويه لإلنسانية

نموذج جنين بشري في أطواره األولى ُصِنع 
من خاليا الجلد

طرق الوقاية من حساسية الغبار

الهيئة الدينية اإليزيدية: جبل اإلبادة سيقاوم 
ضد مؤامرات الكاظمي

الفواكه والخضروات والجبنة ُتخّفض خطر 
اإلصابة بالسكتة الدماغية

حكومة أردوغان تحاكم ديمرتاش من جديد 
متحدية قرار المحكمة األوروبية

حقوق اإلنسان بالعراق: 15 ألف 

شكوى حول قضايا العنف األسري

مركز األخبار ـ وصف مؤتمر ستار جريمة 
بأنها  آغا  ديرنا  في  أطفال  ألربعة  األم  قتل 
أقسى  بإنزال  وطالب  لإلنسانية  تشويه 

العقوبات بحق المجرم القاتل.
بياناً  آغا  جل  بناحية  ستار  مؤتمر  أصدر 
بصدد مقتل األم ألربعة أطفال نوجين محمد 
علي يوسف التي قتلت على يد والد زوجها 
بتاريخ 23 آذار الجاري معتبراً الجرائم التي 

تحصل بحق المرأة انتهاكات بحق حريتها.
وتجمعت نساء جل آغا حاملين صوراً عبروا 
من خاللها عن رفضهم للعنف الممارس بحق 
في  اإلدارية  العضوة  البيان  وقرأت  المرأة. 
الحسين،  آغا سمر  بناحية جل  مؤتمر ستار 

وجاء في نصه:
»يبقى للمرأة دورها الريادي في تعزيز أوجه 

العالمي  الصعيدين  على  اإلنساني  العمل 
بإرادتها  سوريا  وشرق  شمال  في  والدولي 
الحرة وعزيمتها الجبارة لما لها من دور فعال 
في إدارة المجتمع وتنظيمه، وتعزيز دورها 
السياسية  الحياة  وتطوير  القرار  اتخاذ  في 
لقوة دورها في كافة  واالقتصادية باإلضافة 
والخدمية  والصحية  العسكرية  المجاالت 
في  السلمي  والتعايش  االستقرار  وتحقيق 

المنطقة«.
واعتبرت ما يحصل من إجحاف بحق المرأة 
الحرية  نحو  طريقها  لسد  ترتكب  جرائم 
المرتكبة  البشعة  والجرائم  االنتهاكات  »وما 
بحق المرأة والقائمة على التمييز العنصري 
الذي  المتطرف  والفكر  الذكورية  والذهنية 
يعتبر فساداً وانتهاكاً لحقوق المرأة إال جريمة 

في وتابعت اإلدارية سمر الحسين بأن الجريمة بشعة بحق حريتها«. الشمالي  آغا  جل  ناحية  بريف  المرتكبة 

نوجين  الشابة  المرأة  بحق  آغا  ديرنا  قرية 
ألربعة  األم  )27عاماً(  يوسف  علي  محمد 
والد  قبل  من  ناري  بطلق  قُتلت  التي  أطفال 
في  يقيم  الذي  بتاريخ 2021/3/23  زوجها 
باشور كردستان إثر مشادة كالمية تطورت 
جريمة  تعتبر  عائلية  ألسباٍب  تعود  لشجار 

بحق اإلنسانية وتشويه لإلنسانية.
وطالب مؤتمر ستار من خالل البيان بإنزال 
وختم  القاتل.  المجرم  بحق  العقوبات  أقسى 
والمطالبة  المرأة  بحرية  بالهتاف  البيان 

بحريتها.
هذا وحملت النساء المشاركات بالبيان صوراً 

ترفض العنف ضد المرأة وتندد به.

نجح عدد من العلماء في ابتكار نموذج عن 
جنين بشري في أطواره األولى، عن طريق 

إعادة برمجة خاليا جلدية.
وأطلق الباحثون على النماذج الثالثية األبعاد 
»بالستوسايت«  يُسمى  ما  تحاكي  التي 
»الكيَسةُ األَُريِميَّة« blastocysts )كرة من 
تطور  من  مبكرة  مرحلة  في  تظهر  الخاليا 

الجنين البشري(، اسم »آي بالستويدز«.
ويأمل الخبراء في التمّكن من استخدام »آي 
بيولوجيّة  نماذج  وضع  بهدف  بالستويدز« 
األولى،  أطوارها  في  بشرية  أجنة  عن 
البحوث  مجال  في  ثورّي  تغيير  وإحداث 
والعقم،  المبكر  اإلجهاض  بأسباب  المتعلقة 

وفهم المراحل األولى في تكوين اإلنسان.
وحتى اآلن، تمثّلت الطريقة الوحيدة لدراسة 
األيام األولى التي تلي إخصاب البويضة، في 
يتعذّر  التي  أكياس »بالستوسايت«  استخدام 
عمليات  إلى  باللجوء  إال  عليها  الحصول 

التلقيح االصطناعي.
»جامعة  من  بولو  خوسيه  البروفيسور 
قاد  الذي  بأستراليا،  ملبورن  في  موناش« 
بالستويدز  آي  »إّن  قال:  البحاثة  فريق 

المبكرة  المراحل  بدراسة  للعلماء  ستسمح 
جداً في نمّو اإلنسان، ومجموعة من أسباب 
الذي  والتأثير  الخلقية،  واألمراض  العقم 
األجنة  في  والفيروسات  السموم  تتركه 
التوصل  وسيجري  األولى،  أطوارها  أثناء 
استخدام  دون  من  كلها  المعلومات  تلك  إلى 
الـ«بالستوسايت« البشرية، واألهم من ذلك، 
هو تعجيل خطى معرفتنا في تلك المجاالت 
تطوير عالجات جديدة، على  بعجلة  والدفع 

نطاق غير مسبوق«.

نجاح بإعادة برمجة
 

ونجح الباحثون في تكوين »آي بالستويدز« 
باستخدام تقنية تسمى »إعادة برمجة النواة«. 
وقد أتاحت لهم تغيير هوية الخلية في الجلد، 
فباتت عند وضعها في دعامة هالمية ثالثية 
خارج  »مصفوفة  باسم  تُعرف  األبعاد 
كيس  تشبه  هياكل  في  منتظمة  الخلية«، 
الـ«بالستوسايت« التي أخذت النماذج اسمها 

منها.
مجلة  في  المنشورة  الدراسة  وفق 

األبعاد  الثالثية  النماذج  تحتوي  »نيتشر«، 
الوراثية  البنية  مجمل  بالستويدز«  »آي 
في  الموجودين  الهندسي  والتركيب  العامة 

الـ«بالستوسايت« البشرية.
ويعني ذلك أن نماذج الـ«آي بالستوسايت« 
أخرى  من  تكّونت  الخاليا  من  كتلة  احتوت 
الخارجي  السطح  على  للموجودة  مشابهة 

الـ«إبيبالست«  أو  الخارجي«  للجلد »األديم 
من  خارجية  طبقة  بها  وتحيط   ،epiblast
الجلد  من  طبقة  تحتويه  لما  الشبيهة  الخاليا 
الظاهر  األديم  »تروفإكتوديرم«  اسمها 
موجود  فراغاً  يشبه  وتجويف  الغاذي، 
يسّمى  البشرية،  الـ«بالستوسايت«  في 

»بالستوكويل« التجويف األريمي.

الخارجي  األديم  يأخذ  البشرية،  األجنة  في 
في التطّور ليتحّول جنيناً، بينما يعمل األديم 

الظاهر الغاذي على تشكيل المشيمة الحقاً.
وعلى الرغم من ذلك، ذكر البروفيسور بولو 
متطابقة  ليست  بالستويدز«  »آي  نماذج  أّن 

تماماً مع كيس الـ«بالستوسايت« البشري.
شياودونغ  الدكتور  الرئيس  الباحث  وصرح 
مرحلة  دراسات  في  المنخرط  ليو،  )إيثان( 
ما بعد الدكتوراه في »مختبر بولو«، قائالً: 
إلى  وأشارت  معاً  البيانات  تالقت  »حينما 
توصلنا  أنّنا  تصديق  أمكننا  عينها،  النقطة 
تان،  بينغ  جيا  وقالت  االكتشاف«.  هذا  إلى 
الباحثة المشاركة األولى في الدراسة وطالبة 
الفريق  إن  بولو«  »مختبر  في  دكتوراه 
»مندهش حقاً من إمكانية إعادة برمجة خاليا 
جلدية كي تحّول تراكيب خلوية ثالثية األبعاد 

تشبه كيس الـ«بالستوسايت« البشري«.
وزمالؤه  بولو  البروفيسور  استطاع  ولقد 
إعادة برمجة خاليا ليفية بشرية، التي تشّكل 
األنسجة  في  الخاليا  من  الرئيس  النوع 
الضاّمة تتوفر بغزارة في الجلد في المختبر، 
كيس  من  األبعاد  ثالثية  نماذج  إنتاج  بغية 

الـ«بالستوسايت« البشري.

يعد استنشاق الغبار من األمور التي تؤثر سلباً 
على صحة اإلنسان، خصوصاً لدى األشخاص 
كما  الربو،  من  أو  الحساسية  من  يعانون  الذين 
بأمراض  اإلصابة  احتمال  من  يعزز  الغبار  أن 
عندما  الغبار  حساسية  وتنتج  التنفسي،  الجهاز 
المناعي مع مادة غير مرغوب  الجهاز  يتفاعل 
لتظهر  المضادّة،  األجسام  بإنتاج  فيقوم  فيها، 
مناعية  استجابة  شكل  على  الحساسية  أعراض 

من الجسم.

أعراض حساسية الغبار
تتفاوت أعراض حساسية الغبار من شخص إلى 
آخر فبعض األشخاص يواجهون مشاكل حقيقية 
فيما  للغبار واألتربة،  التعّرض  التنفس عند  في 
البعض اآلخر ال يشعرون بأية أعراض، وتتمثل 

أبرز أعراض حساسية الغبار في اآلتي:
- الشعور بحكة في الجلد.
- العطس وسيالن األنف.

- مواجهة صعوبة في التنفس.
- السعال.

- التهاب الجيوب األنفية.
- اإلصابة بنوبات الربو.

- احمرار الجلد.

عالج حساسية الغبار

بعد  المريض  على  األعراض  اشتدت  إذا 
استشارة  يُفضل  الحساسية،  لمسببات  التعّرض 
الطبيب المختص، وذلك منعاً لتفاقم األعراض، 

عالج  ويتمثل  للحالة،  المالئم  العالج  ولتلقي 
حساسية الغبار في اآلتي:

مثل  الحساسية؛  ألعراض  المخففة  األدوية   -
األدوية المضادّة للهيستامين، والتي تقلل من رد 
الفعل التحسسي للجسم تجاه مسببات الحساسية، 
حدّة  من  التخفيف  على  األدوية  هذه  تعمل  كما 

األعراض بشكل فعّال.
- األدوية التي تخفف األعراض مثل العالجات 
الموضعية، أو القطرة المخصصة لتطهير العين 

من الغبار واألتربة.

طرق الوقاية من حساسية الغبار

على  والعمل  المنزل  نظافة  على  المحافظة   -
المسبب  والغبار  األتربة  من  بأول  أوالً  تنظيفه 

للحساسية.
وبشكل  جيداً  المنزل  تهوية  على  الحرص   -

دوري؛ للتخلص من الغبار واألتربة.
والغبار،  لألتربة  المباشر  التعّرض  تجنّب   -
خصوصاً مرضى الربو لتجنّب اإلصابة بضيق 

التنفس وحساسية الغبار.
العواصف  حلول  عند  المنزل  مغادرة  تجنّب   -
تفادياً  والغبار  األتربة  تحمل  التي  الترابية 

لإلصابة بالحساسية.
الفراش كل أسبوع على األقل؛  - غسل أغطية 

للحفاظ على نظافة مكان النوم.
التنظيف،  عند  المطهرة  المنظفات  استخدام   -
الواقي من  القناع  بارتداء  االلتزام  مع ضرورة 

األتربة، للوقاية من اإلصابة بحساسية الغبار.

مركز األخبار ـ أكدت الهيئة الدينية اإليزيدية 
ضد  بالمقاومة  اإليزيدي  الشعب  استمرار 
في  الكاظمي  حكومة  تسعى  التي  اإلبادة 

االستمرار بها ضدهم.
األربعاء،  اإليزيدية  الدينية  الهيئة  وأصدرت 
بيانًا إلى الرأي العام، قرأه دخيل مراد رئيس 
إحدى العشائر اإليزيدية، في مزار جبل جل 

ميرا على قمة جبل شنكال.
في  الدين  ورجال  الدينية  الهيئة  واستنكرت 
أو هجوم على جبل  اعتداء  أي  بشدة  شنكال 
شنكال وأهلها، مناشدة »الرأي العام العالمي 
المحبة  والشعوب  الحية  الضمائر  وأصحاب 
هذه  ضد  اإليزيديين  مع  بالوقوف  للسالم 
الهجمات وما يُخطط له للسيطرة واالستيالء 
وقتلهم،  أهلها  وتشريد  شنكال  جبل  على 
الجيش  لتدخل  القاطع  الرفض  وأعلنوا 

العراقي في شؤون جبل شنكال.  

وعبرت الهيئة عن إرادتهم وإصرارهم بعدم 
كما  اإلبادة،  جبل  تسليم  وعدم  االستسالم 

الجيش  سواء  كانت،  جهة  أي  إلى  وصفوه، 
المقاومة  على  مشددين  غيره  أو  العراقي 

لحماية أهلهم، في حال إصرار حكومة بغداد 
على إرسال جيشها إلى جبل شنكال .

اإليزيدي  الشعب  أبناء  الهيئة جميع  وطالبت 
أمام أي تدخل  بالوقوف  العراق والعالم،  في 
أو هجوم من قبل الجيش العراقي على جبل 

سنجار.
الهجمة  هذه  في  له  يخطط  ما  »إن  ونوهت 
اعتداء على جبل سنجار،  التي هي  الشرسة 
مرة  اإليزيديين  إبادة  في  استمرار  هي 

أخرى«.
شنكال  في  اإليزيدية  الدينية  الهيئة  وأضافت 
»نحن رجال الدين نيابة عن أهلنا في شنكال 
نقول سوف نرد بكل القوة المتاحة لدينا على 
إلى  صوتنا  نوصل  وسوف  التهديدات،  هذه 
الدولية  المحافل  وإلى  الرشيدة،  المرجعية 
وجميع  المتحدة  واألمم  العالمية  والمنظمات 

العراقية  الحكومة  بأن  العالم،  أطراف 
وحكومة الكاظمي تحاول السيطرة على جبل 
أخرى،  مرة  اإليزيديين  وإبادة  وقتل  شنكال 
حيث إن جبل شنكال هو المالذ اآلمن وموطن 
الشعب اإليزيدي الذي وقف درًعا منيعًا أمام 
احتمى  حيث  عليه،  اإلرهابي  داعش  هجوم 
أهالي شنكال في هذا الجبل في 3/ 8/ 2014 
دوًما  به  يحتمي  الذي  الحصين  الدرع  وهو 
األعداء  الفرمانات وهجمات  اإليزيديون من 

عبر التاريخ«.
لحكومة  نقول  »لذا  بالقول:  واختتمت 
لن  إننا  نفسه،  للكاظمي  وخاصة  الكاظمي، 
للدفاع  سالحنا  عن  نتخلى  ولن  أبدًا  نستسلم 
ودماء  وأهلنا  وأرضنا  وعرضنا  شرفنا  عن 

شهدائنا«.

حكماً  تركية  محكمة  أصدرت  ـ  األخبار  مركز 
بالسجن ثالث سنوات وستة أشهر على الرئيس 
صالح  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  السابق 
الدين ديميرتاش، رغم صدور قرارين بحقه من 
بضرورة  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة 

اإلفراج عنه سريعاً.
وصدر الحكم الجديد ضد ديميرتاش بتهمة إهانة 

في  عنه  صدرت  تصريحات  بسبب  أردوغان، 
عام 2015.

وخالل دفاعه عن نفسه، قال ديميرتاش إنه كان 
السياسة  يمارس  وأنه  مرتين  للرئاسة  مرشًحا 
قضايا  من  العديد  »رفعت  متابعاً:  سنوات،  منذ 
السياسة  قرارات  النتقادي  ضدي  اإلهانة 
منفصلتين  اتهام  الئحتي  إصدار  تم  الخارجية. 

الحكومة،  انتقدت  انتقاد.  جملتي  وجهت  ألنني 
الوزراء  الجمهورية ورئيس  استهدف رئيس  لم 
للغاية. من  بشكل مباشر. لقد أدليت ببيان بسيط 

واجب المجتمع الديمقراطي انتقاد الحكومة«.
بيان  بسبب  ديميرتاش  ضد  صدر  اإلدارة  دليل 
أدلى به يوم 24 كانون األول 2015، في مطار 

أتاتورك. 
أدلى  ديميرتاش  أن  المحكمة  قاضي  واعتبر 
بتصريحات تستهدف أردوغان ورئيس الوزراء 

آنذاك أحمد داوود أوغلو.
المدعى  به  أدلى  الذي  البيان  أن  القاضي  وذكر 
وال  والنقد،  والتفسير  الرأي  حدود  تجاوز  عليه 
يمكن تقييمه في نطاق المادة العاشرة من االتفاقية 

األوروبية لحقوق اإلنسان، وفق كالمه.
واعتبرت المحكمة أن ديميرتاش ارتكب جريمة 

تشهير بالمجني عليهم.
 2018 في  األوروبية  المحكمة  وأصدرت 
اعتقال  أن  فيهما  اعتبرت  قرارين   2020 وفي 
ديميرتاش المرشح الرئاسي السابق يعود ألسباب 

سياسية، وأنه يجب اإلفراج عنه على الفور.

مركز األخبار ـ أعلنت المفوضية العليا لحقوق 
اإلنسان في العراق تقديم نحو 15 ألف شكوى 
عام  خالل  األسري  بالعنف  تتعلق  قضايا  حول 

.2020
وقال عضو المفوضية علي البياتي لوكالة األنباء 
لمناهضة  قانون  مشروع  »هناك  العراقية، 
ومساءلة  لمحاسبة  العراق،  في  األسري  العنف 
أي اعتداء على أفراد األسرة ويكون رادعاً له«، 
الفتاً إلى أن »القانون وجه المؤسسات للعمل من 
لتقليل  المناسبة  السبل  كل  وتقديم  التوعية  أجل 

العنف األسري«.
يتحقق  األسري  العنف  مناهضة  »إن  وأضاف 
عن  األسرة  تستهدف  برامج  وجود  خالل  من 
نفسياً  وحتى  واجتماعياً  اقتصادياً  طريق دعمها 
عبر برامج نفسية تقدم من قبل مؤسسات صحية 
وحتى منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 
من أجل بناء األسرة وحمايتها«، مشيراً إلى أن 
»آخر إحصائية بشأن العنف األسري في العراق 
تقريباً 15  سجلت عام 2020 حيث كان هناك 
ألف شكوى تتعلق بقضايا العنف األسري أغلبها 
معها  التعامل  يتم  حيث  والزوجات،  النساء  من 

وفق قانون العقوبات العراقي«.
نتيجة  الضحية  إليواء  بدائل  وجود  »عدم  وأكد 

لطبيعة المجتمع المتحفظ«.
بسبب  الصلح  مبادئ  على  يعتمد  »دائماً  وتابع 
عدم وجود دور إيواء حقيقية للضحية، والصلح 
لكون  اإلنسان  حقوق  معايير  مع  يتعارض 
الضحية ستعود مرة أخرى إلى الجاني من دون 
وجود ضمانات حقيقية، سواء كانت قانونية أو 

اجتماعية«.
الفئات  هم  األكثر  »المتضرر  أن  وأوضح 
واألطفال  النساء  وهي  األسرة،  داخل  الضعيفة 

وكبار السن وقليل جداً من الرجال«.

خفض  إمكانية  الكبرى  الدراسات  إحدى  أثبتت 
خطر اإلصابة بنوع معيّن من السكتات الدماغية 

عبر اتّباع نظام غذائي محدد.
والحظ علماء أن الطعام يرتبط بنوعين رئيسيّين 
تنجم  التي  تلك  أولهما  الدماغية،  السكتات  من 
عن نقص وصول الدم إلى الدماغ بتأثر حدوث 
انسداد في األوعية الدموية التي تغذيه، وثانيهما 
حدوث  من  المتأتية  الدماغ  سكتات  في  تتمثّل 
الخاليا  إتالف  في  يتسبب  المخ  داخل  نزيف 

العصبية المحيطة بمنطقة النزيف.
وعبر مراقبة بيانات حوالى 418 ألف شخص 
في تسع دول أوروبية، وجد الباحثون أن تناول 
كميات أكبر من األلياف الغذائية يمكن أن يرتبط 
الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  خطر  بانخفاض 
وأشارت  بالدم.  التروية  في  نقص  عن  الناجمة 
األوروبية  »المجلة  في  نُشرت  التي  الدراسة 
للقلب« التي تصدرها »جمعية أطباء القلب في 
أن  يمكن  البيض  تناول  زيادة  أن  إلى  أوروبا، 
دماغية  بسكتة  اإلصابة  خطر  بارتفاع  ترتبط 

نزفية.
أنه  الدراسة  راجعوا  نقّاد  رأى  المقابل،  وفي 
على الرغم من أن النطاق الواسع للبيانات التي 
لنتائجها، إال أنه قد  جمعتها الدراسة أعطى قوةً 
في  وردت  التي  تلك  غير  أخرى  عوامل  توجد 

مجموعة العيّنات التي غطتها الدراسة.
تونغ  تامي  الدكتورة  أفادت  الصدد،  ذلك  وفي 
المؤلّفة األولى للدراسة واالختصاصية في علم 

التغذية واألوبئة في »قسم نافيلد لصّحة السكان« 
التابع لجامعة أوكسفورد، إن: »أهم ما في النتائج 
لأللياف  العالي  االستهالك  ارتباط  في  يتمثّل 
الغذائية والفواكه والخضروات، بشكل وثيق مع 
عن  الناجمة  الدماغية  السكتات  مخاطر  خفض 
نقص وصول الدم إلى الدماغ، ما يدعم المبادئ 

التوجيهية األوروبية السارية حاضراً«.

رضورة استهالك الخرضوات 
والفواكه

»وجوب  إلى:  تونغ  تامي  الدكتورة  ودعت 
من  استهالكهم  بزيادة  الناس  عموم  توصية 
لم  كانوا  إذا  والخضروات،  والفواكه  األلياف 
اإلرشادات«.  لهذه  اآلن  حتى  فعالً  يستجيبوا 
فحص  أهمية  أيضاً  دراستنا  »تؤكد  وأضافت: 
إذ  منفصل،  بشكل  الدماغية  السكتات  أنواع 
السكتات  وحدوث  الغذاء  بين  العالقات  تتفاوت 
أدلّة  مع  يتفق  ما  األخيرة،  لنوع  وفقاً  الدماغية 
كمستويات  خطورة  عوامل  أن  تُظِهر  أخرى 
الكوليسترول في الدم أو السمنة، تؤثّر أيضاً في 
عن  والناجمة  النزفية  الدماغية  السكتات  نوعي 

نقص وصول الدم من جهٍة أخرى«.
وقدّم المشاركون في البحث تفاصيل عن نظامهم 
الغذائي ونمط حياتهم وتاريخهم الطبّي كجزء من 
استبيان اعتمدته الدراسة، وكذلك عمل الباحثين 
عشر  اثني  طوال  المشاركين  متابعة  على  فيها 
عاماً في معدل متوسط، وخالل تلك الفترة، جرى 
تسجيل نحو 4281 حالة من السكتات الدماغية 

حالة  و1430  الدم،  وصول  نقص  من  الناتجة 
من السكتات الدماغية النزفية.

انخفاض حدوث السكتات
والحظت الدراسة أنه فيما ظهر رابط واضح بين 
والحليب  واأللياف  والخضروات  الفواكه  تناول 
خطر  تدني  وبين  الرائب  اللبن  أو  والجبن 
اإلصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن النقص 
أنه لم يكن هناك »ارتباط  الدم، إال  في وصول 
كبير« بين األطعمة والسكتات الدماغية النزفية. 
وعندما يتعلّق األمر بالنوع األول من السكتات 
الدماغية، ترتبط زيادة كل عشرة غرامات في 
مع  يومياً،  تناولها  يجري  التي  األلياف  كمية 
انخفاض في خطر حدوث تلك السكتات بحوالي 

23 في المئة، وفق الباحثين.
وتوازي هذه النسبة ما يعادل حالتين أقّل عند كّل 
ألف شخص على مدار 10 سنوات، وفي الوقت 
نفسه، ارتبط تناول الفاكهة والخضروات بنسبة 
انخفاض في اإلصابة بالسكتات بحوالي 13 في 

المئة لكّل مئتي غرام يومياً.
وفي جانب سلبي من مروحة طيف تلك البيانات، 
من  إضافياً  استهالك كّل عشرين غراماً  ارتبط 
البيض في اليوم بزيادة مخاطر حدوث نزيف في 

الدماغ بـ25 في المئة.
إيفانز  بول  الدكتور  أشار  متصل،  سياق  وفي 
أستاذ علوم القلب واألوعية الدموية في »جامعة 
إنه:  إلى  الدراسة،  في  يشارك  لم  الذي  شيفيلد« 
على  أنها حصلت  الدراسة  هذه  نقاط  أهم  »من 
بيانات من مجموعة كبيرة من األفراد من تسع 

دول أوروبية«.
ذلك،  »مع  إنه:  إلى  إيفانز  أشار  المقابل،  وفي 
وجود  اكتشف  قد  البحث  أن  من  الرغم  على 
اإلصابة  وخطر  الغذائي  االستهالك  بين  عالقة 
بالسكتة الدماغية، إال أنه من المحتمل أال يكون 
التغيّر في خطر حدوث سكتة دماغية ناتجاً من 
عوامل  إلى  يعود  قد  بل  نفسه،  الغذائي  النظام 
المتعلّقة  تلك  أو  اقتصادية  أو  اجتماعية  أخرى 

بنمط الحياة«.
وخلص إلى استنتاج مفاده أنه: »ما زالت هناك 
كان  إذا  ما  لحسم  البحث  من  مزيد  إلى  حاجة 
النظام الغذائي له تأثير مباشر في خطر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية«.



25 آذار  2021 الخميس

العدد 1089

25 آذار  2021 الخميس روناهيروناهي

العدد 1089 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

لقد آن األوان لتحرير القائد أوجالن

هدى العوان: »مشروع األمة الديمقراطية حل ألزمات الشرق األوسط للخروج من النفق المظلم«

وحشية  هجمات  التركي  االحتالل  دولة  تشن 
وشرق  شمال  شعوب  على  مستمر  وبشكل 
سوريا، وتستهدف المرأة على وجه الخصوص، 
وهدفها من هذه الهجمات المرأة المرتبطة بفكر 
أوجالن الذي سجنته دولة االحتالل التركي منذ 

اثنين وعشرين عاماً في جزيرة إيمرالي.
هللا  عبد  القائد  على  المفروضة  العزلة  وحول 
التقت صحيفتنا »روناهي« مع سعدية  أوجالن 
الشهيدة  والدة  سعاد  باألم  المعروفة  مصطفى 
هفرين خلف التي أشارت إلى أن العزلة ليست 
اإلنسانية  روح  على  بل  األمة  قائد  على  فقط 
ينادي  الذي  فقالت: »أوجالن هو  والديمقراطية 
صاحب  الشعوب،  وأخوة  والسالم  بالحرية 
الفكر الحر، فالعزلة المفروضة عليه مفروضة 
على الشعب الكردي بأكمله، يجب على الجميع 
ستتحرر  اإلنسانية  ألن  القائد،  بحرية  المطالبة 

بحريته«.

يَّة أوجالن سوف نتحرر« »ِبُحرِّ

ينادون  واألشخاص  الدول  من  الكثير  هناك 
أين  ولكن  ألجلها،  ويناضلون  والسالم  بالحرية 
هي اإلنسانية إن كان قائد األمة معتقالً منذ 22 
بالحرية  ينادون  من  هم  أين  إيمرالي،  في  سنة 

والسالم ولم يحركوا ساكناً.
وأوضحت سعدية قائلةً: »نحن كأمهات الشهداء 
صوتنا  نرفع  سوريا،  وشرق  شمال  ونساء 
أجمع،  العالم  إلى  ليصل  القائد  بحرية  وننادي 
القائد  القائد، إذا كان  ألننا لن نتحرر إال بحرية 
كالمه  من  أي  يصلنا  وال  عنا  معزوالً  أوجالن 

فنحن بعيدين جداً عن الحرية«.

»إيصال صوتنا لألمم املتحدة 
وحقوق اإلنسان«

وقالت سعدية متابعةً بالقول: »الشعب في شمال 
الشرسة  للهجمات  يتعرض  سوريا  وشرق 
القائد سوف  يكون حراً، بحرية  ر، فكيف  ويَُهجَّ
تتحرر كافة الشعوب في شمال وشرق سوريا، 
ويجب علينا أن نوصل صوتنا إلى األمم المتحدة 
أجمع  العالم  وإلى  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
لوضع حل لسوريا، فصوت شعبها وصل للعالم 
أجمع، صرخات األمهات وأصوات بكاء األطفال 
ومن هم تحت األنقاض وأنين المهجرات يندى 
لها جبين اإلنسانية، على شعوب شمال وشرق 
القائد  يدافعوا عن  يبقوا ساكتين وأن  أال  سوريا 
المنادي بالحرية وأخوة الشعوب، فال حرية إال 

بتحريره«.

الهدف كرس إرادة املرأة

شن  من  التركي  االحتالل  دولة  هدف  وعن 
التي  بإيمرالي،  المرتبطة  المرأة  على  هجماتها 
تنادي من أجل حرية القائد، والمرأة الحرة التي 
وغيرها،  كوفن  ليلى  كأمثال  األحرار  تساند 
النساء  من  المئات  »اعتقلوا  سعدية:  نوهت 
هي  فأين  وتم سجنهن،  القائد  بحرية  المطالبات 
سوريا  وشرق  شمال  قوة  إن  يقولون  العدالة، 
تخلق من خالل شخصية المرأة، فيسعون لكسر 

إرادة المرأة وقوتها الحتالل مناطقها«.
وعن قوة النساء المقاومات قالت سعدية: »مهما 
استبد االحتالل ومارس سياسته ضد المرأة؛ فلن 
نستسلم ولن نقف مكتوفي األيدي أمام األعداء، 
والذي يرغب أن يهاجم مناطقنا يخاف من المرأة 
الحرة بسبب قوتها الفكرية والعملية ومشاركتها 
في جميع المجاالت، وبذلك يرغبون بأن يعتقلوا 
ستبقى  المرأة  ولكن  شخصيتها،  ال  المرأة  فكر 

تنادي بالحرية«.

»عىل النساء أن يتحدن لتحرير 
القائد«

واختتمت سعدية مصطفى والدة الشهيدة هفرين 
خلف حديثها بالقول: »أقول لجميع النسوة، من 
أي دين أو مذهب أو فكر أو حزب، أن يتحدن 
القائد  لتحرير  بعض  بأيدي  أيديهن  ويضعن 
يتحرر  حتى  تتحرر  لن  المرأة  ألن  أوجالن، 
القائد، وكذلك القائد لن يتحرر إال بحرية المرأة، 

وأطلب من أمهات ونساء التركيات اللواتي قُتل 
أوالدهن أن يرفعن دعوى ضد أردوغان ويقلن 

أوالدنا خلقوا ألجل الحياة والعيش بحرية وليس 
للقتل«.

المشتركة  الرئيسة  أثنت   - الطبقة  روناهي/ 
العوان  هدى  الطبقة  في  التشريعي  للمجلس 
على التجربة الناجحة في سياسة اإلدارة الذاتية 
بانتقال  متأملةً  سوريا،  وشرق  شمال  بمناطق 
المناطق  لجميع  الديمقراطية  األمة  مشروع 
السورية األخرى ليعم السالم واألمان في سوريا 

والشرق األوسط عامةً.
فيها  الحرب  اندالع  منذ  السوري  الواقع 
الدولي  المجتمع  ومناشدة  المحورية،  ومراحلها 
بوقف نزيف الدم السوري، واالعتماد على الحل 
سلطنا  ما  هذا  السورية؛  األزمة  لحل  السياسي 

الضوء عليه في تقريرنا التالي.

الواقع السوري منذ بداية األزمة

لألزمة  األولى  الشرارة  انطالق  لحظة  منذ 
بمراحل  مرت  التي   2011 عام  السورية 

محورية، وواكبت تطورات سياسية وعسكرية 
والدمار  الكبيرة،  اإلنسانية  المآسي  وخلفت 
الواسع، وتسببت بنزوح وتشريد ماليين السكان، 
للبلد،  التحتية  بالبنى  هائلة  أضراراً  وألحقت 
الكهرباء  أنه أكثر من 60% من محطات  حيث 
الخدمة تماماً، ويعد  المياه متوقفة عن  وخطوط 
لقطاعاته،  كامل  بشكل  لالقتصاد  استنزافاً  هذا 
المنطقة  في  البشرية  العاملة  اليد  واستنزاف 

مليون   12 من  أكثر  نزح  إذ  الهجرة،  نتيجة 
وخارجها،  السورية  األراضي  داخل  مواطن 
الفقر،  خط  تحت  يعيشون  آخرين  مليون  و12 
وأكثر من مليونين خارج النظام التعليمي، ناهيك 
عن المعتقلين والمفقودين في السجون السورية 
وسجون المرتزقة التابعين لتركيا الفاشية، حيث 
لخدمة  سوريا  في  يجري  ما  تركيا  استغلت 
السورية  الحكومة  أما  المنطقة,  في  مصالحها 
البعثية  ذهنيتها  في  فمستمرة  اللحظة  هذه  فحتى 
في  واإلفراط  الحرب  من  ويزيد  يهدد  مما 
استخدام القوى العسكرية التي لم يسلم منها حتى 
الموالون لها، فاالعتقاالت التعسفية طالت الكثير 

وأسرت الحريات وطمست حرية التعبير.

تجربة جديدة 

وحول واقع الحرب السورية الدائرة منذ عشرة 
مع  لقاًء  »روناهي«  صحيفتنا  أجرت  سنوات 
بالطبقة  التشريعي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة 
هدى العوان، والتي حدثتنا عن الواقع السوري 
وعن التجربة الناجحة في سياسة اإلدارة الذاتية 
في مناطق شمال وشرق سوريا بالقول: »نحن 
في مناطق اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا 
اآلونة  في  السورية  األزمة  اشتداد  من  بالرغم 
وعسكرياً  كافة األصعدة؛ سياسياً  األخيرة على 
واقتصادياً وإعالن األمم المتحدة تردي الوضع 
»شمال  المناطق  هذه  كانت  حيث  اإلنساني 
وشرق سوريا« سابقاً تعاني من البطالة وانعدام 
للعمل,  للخارج  السكان  وهجرة  فيها  المشاريع 
بدأت  داعش،  مرتزقة  من  تحريرها  بعد  ولكن 
المؤسسات  بتنظيم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
وفعّلت  والقضائية،  والعسكرية  المدنية 
وسعت  الصحي  والنظام  التعليمية  المؤسسات 

إلعادة األمن واألمان إلى المنطقة«.
وقالت هدى مؤكدةً بأن اإلدارة الذاتية في شمال 

التحتية  البنية  تمتين  وشرق سوريا عملت على 
من  اليومية  الحياة  متطلبات  تأمين  سبيل  في 
الالمركزية  من  عالية  لمستويات  نهجها  خالل 

والمشاركة الشعبية في كافة القرارات.
الذاتية  اإلدارة  تجربة  »أن  إلى  هدى  ولفتت 
ألنها  الوقت  بنفس  قديمة  ولكنها  حديثة  تجربة 
القائد  وضعها  التي  األطروحة  إلى  أسندت 
التي  القضايا  في   1993 عام  أوجالن  هللا  عبد 
تخص الشرق األوسط، ومنها األمة الديمقراطية 
المحبة  المدنية  المجتمعات  صنع  في  ودورها 
اإلدارة  رقعة  توسيع  في  خطوة  وهي  للسالم, 
إليجاد  السورية  األراضي  جميع  إلى  الذاتية 

مجتمع تحكمه األخالق وليس القوانين فقط«.

السعي يف إيجاد الحلول السلمية

ونوهت هدى إلى أنه بالرغم من تحول سوريا 
لتصفية  ودولية  إقليمية  صراع  ساحة  إلى 
في  واالنقسام  والتباين  السياسية  الحسابات 
المتعلقة  الدولية  المواقف  وفي  األمن،  مجلس 
بشأن آلية حل األزمة السورية، إال أن القرارات 

ضرورة  تتضمن  السوري  بالشأن  الدولية 
االنتقال السلمي للسلطة وتغيير الدستور ليواكب 
مطالب وتطلعات الشعب السوري، والعمل على 
اإلفراج عن المعتقلين، ووقف االقتتال بين جميع 
األطراف المتنازعة، وضرورة إجراء انتخابات 
وخروج  السورية،  األراضي  ووحدة  حرة، 

الدول العابثة في المنطقة.
في  التشريعي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة 
بالقول:  حديثها  اختتمت  العوان  هدى  الطبقة 
للثورة  العاشرة  السنوية  الذكرى  وبمرور  »إننا 
أيام وجيزة نناشد المجتمع الدولي  السورية منذ 
للضغط على الحكومة السورية والدول التي تنفذ 
نزيف  لوقف  تركيا  مثل  المنطقة  في  مصالحها 
ونحن  السياسي،  الحل  واعتماد  السوري  الدم 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  ونساء  كشعوب 
نأمل بالحل اآلمن السريع ونعول للسعي إليجاد 
الحلول على كامل المنطقة والجغرافية السورية، 
الديمقراطية  األمة  مشروع  النتقال  والسعي 
ليعم السالم واألمان في  المناطق، وذلك  لجميع 
سوريا والشرق األوسط والخروج من هذا النفق 

المظلم«.

وجود  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
يتم  لن  يوفنتوس،  في  فقط  العبين  خمسة 

المساس بهم في الميركاتو الصيفي المقبل.
الصعيد  على  سيء  بموسم  يوفنتوس  ويمر 
أبطال أوروبا من  توديع دوري  بعد  القاري، 
باالبتعاد  والمحلي  بورتو،  أمام  الـ16  دور 
ترتيب  متصدر  إنتر  عن  نقاط   10 بفارق 

الكالتشيو.
سبورت«  ديلو  »الجازيتا  صحيفة  وبحسب 
تغيير  في  يرغب  يوفنتوس  فإن  اإليطالية، 
جديد،  من  عافيته  استعادة  أجل  من  جلده، 
نجومه،  من  العديد  رحيل  يمانع  ال  وبالتالي 

ومن بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
العبين  خمسة  هناك  أن  الصحيفة،  وأضافت 
كييزا،  فيديريكو  وهم  فيهم،  التفريط  يتم  لن 
ديان كولوسيفسكي، ماتياس دي ليخت، آرثر 

ميلو، دانيلو.
للرحيل بشرط وجود  فمتاح  الفريق  باقي  أما 
إنهاء  من  اقترب  من  ومنهم  مناسب،  سعر 
وجيانلويجي  كيليني  جورجيو  مثل  مسيرته، 

بوفون.
الرياضي  المدير  باراتيتسي،  فابيو  أن  ورغم 
ليوفنتوس، يؤكد دوًما تمسك النادي برونالدو، 
إال أن راتب النجم البرتغالي البالغ 30 مليون 
واردة  رحيله  مسألة  أن  يعني  سنويًا،  يورو 

وبشدة.
رونالدو  تلقي  عدم  حال  »في  التقرير:  وختم 
بيع  فسيتم  يوفنتوس،  عن  للرحيل  عروًضا 
في  ينتهي  عقده  وأن  خاصة  ديباال،  باولو 
صيف 2022، ولم يشارك كثيًرا هذا الموسم 

بسبب اإلصابة«.

الخاصة  األولمبية  الشعلة  مسيرة  ستنطلق 
بأولمبياد طوكيو 2020 في 25 آذار الجاري، 
في احتفالية مغلقة وسط غياب الجماهير التي 
طلب منها تجنب التجمعات في مسار الشعلة 
فيروس  تفشي  بسبب  الحماسي،  التشجيع  أو 

كورونا المستجد )كوفيد-19(.
وستنطلق مسيرة الشعلة، التي تمت إضاءتها 
في 12 آذار 2020في مدينة أولمبيا اليونانية 
بـ«جي  يسمى  فيما  يقام  حفل  في  القديمة، 

فيلدج« فوكوشيما.
وانطالقاً من هذه المرافق الرياضية، التي تم 
اختيارها كنقطة انطالق للشعلة لكونها القاعدة 
المحطة  كارثة  مع  التعامل  خالل  اللوجستية 
زلزال  بعد  المنطقة  في  المتضررة  النووية 
رحلة  الشعلة  ستبدأ   ،2011 عام  وتسونامي 
آالف   10 حوالي  يد  على  يوماً   121 مدتها 

عداء يمرون بمحافظات البالد الـ 47.
اليابانية  وتتواجد شعلة طوكيو في األراضي 
وفي  مختلفة  أماكن  في  وُعرضت  عام  منذ 
المفروضة  القيود  ظل  في  عديدة،  مناسبات 
حالة  الحكومة  تعلن  أن  قبل  الوباء،  لمكافحة 
طوارئ جديدة منذ شهرين ونصف في طوكيو 

ومناطق أخرى مكتظة بالسكان في البالد.
إلى  االحتفالية  هذه  اليابان من خالل  وتسعى 
إظهار استعدادها الستضافة الفعالية الرياضية 

العالمية، في وقت يتراجع فيه التأييد إلقامتها.
وقبل تأجيل األولمبياد إلى صيف عام 2021، 
كان من المقرر أن ينضم سياسيون، من بينهم 
وحاكمة  سوجا،  يوشيهيدي  الوزراء  رئيس 
ثالثة  حوالي  إلى  كويكي،  يوريكو  طوكيو 
آالف شخص من الجمهور لالحتفال بانطالق 

مسيرة الشعلة.
ومع ذلك، وكما كان الحال في حفل استقبال 
الشعلة في اليابان العام الماضي، لجأ المنظمون 
إلى فعالية مغلقة على نطاق أصغر، ولن يتم 
اللحظة األخيرة،  الكشف عن الحضور حتى 
حتى ال تتحول إلى مصدر عدوى، األمر الذي 

سيلقي بظالله على األولمبياد.
وطالب المنظمون المواطنين بتجنب الحشود 
عاٍل،  بصوت  الهتاف  من  بدالً  والتصفيق 
يتم  قد  تجمعات،  وجود  حالة  في  أنه  وأكدوا 

إلغاء مرور الشعلة في مسارات معينة.
أربعة  إلى  تمتد  التي  الشعلة  رحلة  وخالل 
 800 من  أكثر  تنظم  أن  المتوقع  من  أشهر، 
بلدية سلسلة من المعارض والفعاليات لتسليط 

الضوء على تقاليدها ومعالمها السياحية.
ومن المقرر أن تقام دورة األلعاب األولمبية 
المؤجلة خالل الفترة من 23 تموز إلى 8 آب 
2021، وتعقبها دورة األلعاب البارالمبية من 

24 آب إلى 5 أيلول.

انطالق دورة الوفاء للكابتن زياد طعان

بيانكا أندريسكو تشارك في بطولة 
ميامي المفتوحة

مسيرة شعلة األولمبياد بال 
احتفاالت

يوفنتوس يعرض رونالدو للبيع

كروية  دورة  انطلقت  طعان  زياد  للكابتن  وفاًء 
للسداسيات على أرضية ملعب الكالسيكو جنوب دوار 
جركين بقامشلو، ويشارك في الدورة ستة عشر فريقاً 
قُِسموا على أربع مجموعات يتأهل منها للدور القادم 
األول والثاني من كل مجموعة، وهي لمواليد 1985 
الجزيرة موسم  إقليم  في دوري  لعب  ولمن  دون  وما 
2020 ـ 2021، يسمح لمن هم في عمر 40 سنة وما 
الثامنة  الساعة  األولى  مباراتين  يوم  كل  وتقام  فوق، 

مساًء، والثانية الساعة التاسعة مساًء.
مباراة االفتتاح التي سبقها كلمة للجنة المنظمة والتي 
تتألف من الكابتن: ديدار ظاظا ومحمد جبارة وأحمد 
الدورة  بأن  الكلمة  في  األخير  ذكر  حيث  صبري 
الفرق  كافة  من  وتمنى  زياد طعان  للكابتن  وفاًء  هي 
التحلي بأخالقه لنجاحها، بينما قال رئيس نادي الجهاد 
زياد  الكابتن  »كان  مسور:  ريبر  الكابتن  الرياضي 
طعان خلوقاً ومخلصاً لناديه الجهاد ولذلك يجب علينا 
المساهمة في نجاح هذه الدورة«، وشكر كل من قدم 

الدعم لها وعمل على إقامتها.
جمعت  والتي  الدورة  في  مباراة  أول  انطلقت  بعدها 
األخير  فيها  وفاز  والمحبة  سبورت  جين  فريقي  بين 
وبخمسة أهداف لهدفين أما في المباراة الثانية فتغلب 
هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  حطين  على  الجزيرة 
وفي اليوم الثاني فاز فريق شركة الحسن على المحبة 
كورنيش بنتيجة 10×0، كما سيطر التعادل اإليجابي 
بينما   ،1×1 بنتيجة  جميل  وشركة  التجار  لقاء  على 
ستقام يوم األربعاء 2021/3/24، المباريات التالية: 

ـ متقاعدي الجهاد × بيمان ـ الساعة الثامنة مساًء.
ـ الحبوب × أورهان ـ الساعة التاسعة مساًء.

نبذة عن حياة الفقيد

الكابتن زياد طعان وافته المنيّة في 2021/1/25، بعد 

صراع مع مرض عضال والطعان من مواليد 1967 
أوالد  خمسة  وله  متزوج  الجزيرة  بإقليم  سبيه  تربه 
وانتقل  الشعبي  براتي  فريق  في  الكروية  حياته  بدأ 
وتدرج  في عام 1980،  الجهاد  نادي  إلى  بعدها  من 
ثم  من  الرجال،  لفئة  الوصول  إلى  العمرية  فئاته  في 
المركزي حتى نهاية خدمته  إلى نادي الشرطة  انتقل 
الجهاد  األم  ناديه  إلى  بعدها  مجدداً  وعاد  اإلجبارية 
وأصيب بحادثة النادي المشؤومة عام 1991، لتجبره 
تلك اإلصابة االبتعاد عن اللعب كالعب واالنتقال إلى 
التدريب فحصل على شهادات تدريبية آسيوية  مجال 
في  وساهم  واألردن،  مصر  في  وذلك  الثالثة  بفئاتها 
السوري  الدوري  في  رميالن  عمال  بنادي  الصعود 
وصعد   ،1999 ـ   1998 لموسم  الثانية  الدرجة  إلى 
بنادي الجهاد كمدرب عام 2006 إلى مصاِف الدرجة 
نادي  درب  الجزيرة  إقليم  صعيد  وعلى  األولى، 
حتى  والكأس  الدوري  بطولتي  معه  ونال  األسايش 

وافته المنية بتاريخ 2021/1/25.

المفتوحة  أمريكا  بطلة  أندريسكو  بيانكا  قالت 
بشأن  الشكوك  تبديد  تحاول  إنها   ،2019
جاهزيتها، حيث تستعد لعودة أخرى من اإلصابة 

هذا األسبوع في ميامي المفتوحة للتنس.
مشوارها  تستهل  التي  الكندية  الالعبة  وأضافت 
في ميامي المفتوحة التي تستغرق أسبوعين، من 
الدور الثاني، نظًرا ألنها المصنفة الثامنة »هناك 
كبيراً  جهداً  أبذل  لكني  تراودني  دائماً  شكوك 
للتخلص منها، األمر ليس سهالً«. وعادت بيانكا 
أندريسكو، التي أصيبت في الركبة اليسرى في 
تشرين األول 2019، إلى المباريات بعد غياب 
15 شهًرا في أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، 
أمام  هزيمتها  بعد  سريعاً  انتهت  عودتها  لكن 

التايوانية هسيه سو وي في الدور الثاني.
وبعد خروج الالعبة البالغ عمرها 20 عاماً من 
أولى البطوالت األربع الكبرى هذا العام، ودعت 
من  ملبورن  في  أخرى  بطولة  الكندية  الالعبة 
الدور قبل النهائي، قبل أن تنسحب من بطوالت 
في أديليد والدوحة ودبي بسبب مشاكل في الساق.
محترفة،  العبة  »أنا  أندريسكو  بيانكا  وقالت 
آخر،  إلى  حين  من  إلصابات  جسدي  يتعرض 

أشعر باأللم ولست الوحيدة التي تعود بعد غياب 
للمنافسات«.

تعرضن  أخريات  العبات  »هناك  ونوهت 
للموقف ذاته، لكني أشعر بالثقة وأحاول دائماً أن 

أبذل قصارى جهدي«.
وتألقت بيانكا أندريسكو في 2019 لتفوز ببطولة 

في  تورونتو  بطولة  بلقب  وأيًضا  ويلز،  إنديان 
نهائي  في  وليامز  سيرينا  تهزم  أن  قبل  بالدها، 
بلقب  تفوز  كندية  أول  لتصبح  المفتوحة  أمريكا 

للفردي في بطولة كبرى.
البطولة  في  الركبة  في  إلصابة  تعرضت  لكنها 
الصينية  شينتشين  في  السيدات  لتنس  الختامية 

خالل عام 2019.

قامشلو/ جوان محمد ـ تبقى الشخصيات الرياضّية التي ترحل عن عاملنا يف قلوب الرياضيني وال بد من 
استذكارهم، الكابنت زياد طعان الالعب واملدرب السابق بنادي الجهاد انطلقت دورة كروية وفاًء له يف ملعب 

الكالسيكو بقامشلو.
قامشلو/ رشا عيل ـ تؤكد األم سعدية مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف بأن العزلة عىل القائد عبد الله أوجالن 

هدفها القضاء عىل فكره املنادي باإلنسانية والدميقراطية، وقالت »لقد حان الوقت لتحرير القائد أوجالن، وليس 
فقط املطالبة برفع العزلة عنه«.

سعدية مصطفى

هدى العوان
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يعد يوم الـ 23 من آذار يوم إنهاء سيطرة مرتزقة 
في  جغرافية  بقعة  آخر  على  العسكريّة  داعش 
قوات  حررت  أن  بعد  سوريا،  وشرق  شمال 
سوريا الديمقراطية في هذا التاريخ عام 2019، 
منطقة الباغوز ضمن الريف الشرقي لمدينة دير 

الزور.
بلدة  تحرير  على  عامين  مرور  وبمناسبة 
الباغوز، أجرت وكالة هاوار حواراً مع عضوة 
القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نوروز 

أحمد.
وفيما يلي نص الحوار:

ـ عامان على تحرير قسد آلخر بقعة جغرافيّة 
كانت تحت سيطرة داعش في شمال وشرق 
اآلن،  داعش  واقع  تُقيّمون  كيف  سوريا، 
وما مدى الخطورة التي يشكلها داعش في 

المرحلة الراهنة؟
دون شك القضاء على داعش وما تم في الـ 23 
بالنسبة  مهمة  كان خطوة  آذار عام 2019  من 
عموًما،  والبالد  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق 
طويلة  معارك  عن  نتج  عظيًما  انتصاًرا  ويعد 
امتدت لسنوات وتضحيات كبيرة بُِذلت، ووسط 

شمال  في  الشعب  منها  عانى  كبيرة  صعوبات 
وجود،  وإنهاء  وتعذيب  قتل  من  سوريا  وشرق 
الوصول إلى هذا االنتصار لم يكن بالسهل، ويُعد 
خطوة مهمة، ويوم عيد االنبعاث لمن عانوا من 
من  يواجههم  كان  لما  بأسره  وللعالم  إرهابهم، 

تهديدات.
حربنا ضد داعش مستمرة في المنطقة، منذ ذلك 
المخاطر  إلزالة  الراهن،  يومنا  وإلى  التاريخ 
لن  داعش  خطورة  والعالم،  المنطقة  تهدد  التي 
تزول بسهولة، نعم تم أسر اآلالف ممن يحملون 
الفكر المتطرف والمتشدد، لكن هذه الخطوة غير 

كافية، ألنه يوجد حاضنة تدعم هذا الفكر.
واالستمرار  داعش  تساعد  عدة  ظروف  هناك 
قبل  من  المهيئة  المادية  الظروف  منها  والبقاء، 
من يدعمونه، فال زالوا يسعون إلى إبقائه، ونحن 
إحيائه،  إلى  تسعى  أطراف  هناك  بأن  ثقة  على 
العامين  خالل  العمليات  من  بالعديد  قمنا  وقد 
اعتقال  عن  بالمحصلة  أسفرت  المنصرمين 
ذلك  وأظهر  األطراف،  تلك  خاليا  من  العديد 
على أرض الواقع من يدعم داعش من الخارج، 
ومن يسعى إلى إحيائه مجددًا، وتنظيمه إلعادة 
دخول  وتأمين  بتسهيل  واضح  وذلك  إنعاشه، 

وخروج هؤالء المرتزقة إلى المنطقة.
األطراف  جميع  بين  للتنسيق  ضرورة  هناك 
الفكر، والنضال  لمكافحة هذا  لداعش  المحاربة 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  دعم  وزيادة  معًا 
إلى  تصل  لن  داعش  مكافحة  محاولة  فإن  وإال 

مبتغاها في إنهاء داعش المتطرف.

ـ أين تكمن خطورة داعش بالتحديد؟
الذهنية  في  وثانيًا  يدعمه،  فيمن  يكمن  الخطر 
في  داعش  مرتزقة  خلّفها  التي  المتطرفة 
هذا  تحمل  التي  داعش  أُسر  وكذلك  المنطقة، 
يعمدَن  داعش  نسوة  إن  المتطرف، حيث  الفكر 
المتطرف،  الفكر  هذا  على  أطفالهن  تربية  إلى 
يشكل  وهذا  بلدانهن،  إلى  العودة  ويعارضن 

األولى،  الدرجة  في  المنطقة  على  كبيًرا  خطًرا 
الدرجة  في  مستقباًل  الجوار  دول  عموم  وعلى 

الثانية.
غياب  في  المستقبلية  المخاطر  تكمن  كذلك 
الخاصة  االستخباراتية  المعلومات  في  التنسيق 
يتم  أن  يجب  لذلك  لدينا،  المعتقلين  باإلرهابيين 
المعتقلين  االستخباراتية حول  المعلومات  تبادل 
لدى )قسد(، لتمكين عملية إكمال ملفات هؤالء 

اإلرهابيين.
هؤالء  إن  مراًرا،  وذكرناها  تعلمون  وكما 
مخيم  في  وأسرهم  المعتقالت  في  اإلرهابيين 
لحظة،  أي  في  تنفجر  قد  موقوتة  قنبلة  الهول 

عبر  منها  الحد  على  العمل  من  نتمكن  لم  إن 
باإلمكان  ليس  ألنه  الالزم،  والدعم  التنسيق 
احتجاز هؤالء، وفي الفترة األخيرة كانت هناك 
هؤالء  وإخراج  لتهريب  المحاوالت  من  العديد 
والعديد من محاوالت  الخارج،  إلى  اإلرهابيين 

الفرار.
ليس  فرارهم  حال  في  كبيًرا  خطًرا  سيشكلون 
على المنطقة فحسب بل على الجميع، إمكاناتنا 
أو  المادية  سواء  كافية  غير  هؤالء  الحتجاز 
األمنية او الحقوقية أو على مستوى تغيير الفكر 

والذهنية التي يحملها هؤالء األشخاص.

»قسد«  قواتكم  بين  التنسيق  مستوى  ما  ـ 
في  داعش  لمحاربة  الدولي  والتحالف 
المرحلة الراهنة، بعد تحرير منطقة الباغوز 

في آذار 2019؟
البداية الذي قدّم الدعم لمحاربة داعش كان  في 
التحالف الدولي وهذه الخطوة كانت مهمة للغاية، 
واستمرار عمل التحالف في محاربة داعش في 
المنطقة بعد تحرير آخر معاقله في شمال وشرق 
أيًضا كان خطوة مهمة في وقت تحدّث  سوريا 
بعد  التحالف  انسحاب  احتمالية  الجميع عن  فيه 

القضاء على آخر بقعة جغرافية لداعش.
اللحظة،  حتى  مستمر  اليوم  إلى  القوتين  عمل 
ارتكاب  حاول  لمن  االعتقال  عمليات  وجميع 
تلك  من  الحد  وعمليات  المنطقة،  في  عمليات 
الطرفين،  بين  مشترك  بشكل  جاءت  العمليات 
وكذلك هناك عمل مشترك بخصوص المعتقالت 
مسببات  إزالة  على  معًا  ونعمل  والمخيمات، 
المسببات  وإزالة  المتطرف،  الفكر  هذا  خروج 
التي تدفع إلى االنخراط في صفوف هذا التنظيم 

المتطرف.
لكن نعلم أنها غير كافية ويجب العمل على المزيد 
معًا، وفي لقاءاتنا المستمرة مع كافة القوى التي 
فكما  الواقع،  هذا  نشرح  دائًما  معهم  نتواصل 
أمريكا  وأيًضا  هنا،  موجودة  روسيا  تعلمون 
ونتواصل  العراق،  وكذلك  التحالف،  ضمن 

طرق  إليجاد  األطراف  هذه  مع  معًا  ونبحث 
للعمل بشكل مشترك في الحد من عودة داعش، 
لكن يجب زيادة الدعم لزيادة األمن واالستقرار 
في المنطقة، والحد من العمليات التي تُقدم عليها 
في  المسؤولين  تستهدف  التي  داعش،  خاليا 
اإلدارات المدنية وآخرها استهداف كل من »هند 
اإلرادة  استهداف  مثال  كان  والذي  وسعدة«، 

وباألخص استهداف إرادة المرأة الحرة.
وغير  بسيطة  األطراف  هذه  من  الخطوات 
دونه  أو من  بدعم  فنحن سواء  اآلن،  إلى  كافية 
مستمرون في عملياتنا وعملنا في مكافحة داعش 
وفكره المتبقي، وهناك الكثير من العمل ال يزال 
أو  األمنية  القوات  عبر  سواء  إنجازه،  علينا 

العسكرية أو الخاصة.
المشتركة  حدودنا  تمكين  على  نعمل  جهة  فمن 
العراق، عبر  مع األطراف المجاورة، وخاصةً 
والعمل  المناطق،  بعض  في  الحدود  تمكين 
المشترك مع العراق مستمر، لكن هناك صعوبة 
مع  طويلة  حدود  لدينا  تعلمون  فكما  ذلك،  في 
النظام  مع  مناطقنا  حدود  أن  كما  العراق، 
مع  أمنيًّا، وكذلك حدودنا  تشهد ضعفًا  السوري 
أيًضا،  ضعف  تشهد  التركي  االحتالل  مناطق 
لذلك يجب علينا المزيد من العمل والنضال في 
في  األمنية  الخروقات  من  للحد  مجاالت،  عدة 

المنطقة، ولنتمكن من حماية مناطقنا وقاطنيها.
ونقاشاتنا حول جميع تلك المجاالت مع التحالف 
الدولي مستمرة لتدويرها على الصعيد الدولي، 
تمثيل  من  هناك  ليس  اآلن  فإلى  تعلمون  فكما 
يزالون  وال  الدولية،  المحافل  في  للمنطقة 
لذلك،  كثيرة  عراقيل  وهناك  التمثيل  يرفضون 
نعمل  لذلك  نعلم ذلك،  وبعضها مقصودة ونحن 
عبر التحالف للوقوف على هذه المجاالت التي 
داعش  مكافحة  في  معًا  وللعمل  عليها،  نعمل 

المتطرف وباألخص خالياه المنتشرة.

ـ ما السبل واآللية الضرورية المطلوبة من 
الدولي  التحالف  وكذلك  الدولي  المجتمع 
ومرتزقته  داعش  فكر  خطورة  من  للحد 

وأسرهم، وإنهائه؟
انسحاب  موضوع  كان  الماضية  المرحلة  في 
استفاد  التي  النقاط  أهم  إحدى  بقاءه  أو  التحالف 
منها داعش إلعادة تنظيم نفسه، واالستفادة منها 
للعودة، وكان لها تأثير سلبي كبير على مكافحة 
ووصول  األخيرة،  االنتخابات  وأيًضا  الخاليا، 
الغامضة  والسياسة  الجديدة  األمريكية  الحكومة 
المعتمدة إلى اآلن من قِبلها حيال المنطقة كانت 

لها تداعيات كبيرة على المنطقة.
حيال  واضحة  بسياسة  الخروج  عدم  وكذلك 
سلبية  تأثيرات  له  كان  الدول،  قبل  من  المنطقة 
الفكر  هذا  مكافحة  في  األولى  الدرجة  في 
وحامليه، نحن في اللقاءات األخيرة مع التحالف 
اتخاذ  ضرورة  إلى  تطرقنا  األطراف  وجميع 
وزيادة  المنطقة  دعم  في  أساًسا  الذاتية  اإلدارة 
هذه  دعم  وكذلك  المستمر،  العسكري  الدعم 
تتعرض  التي  التهديدات  وإزالة  القائمة  اإلدارة 
لها المنطقة، ألن التجربة القائمة أثبتت فعاليتها 
عن  بعيدًا  الشعوب  كافة  جمع  في  ونجاحها 
األطراف  إليها  تسعى  كانت  أهلية  حرب  أي 
الخارجية، وعملت على جمع كافة األفكار للعمل 
لجميع  تهديد  الموجودة هي  المخاطر  معًا، ألن 
فكما  آخر،  دون  مذهب  على  وليس  الشعوب 
الشعوب  من  العديد  هناك  مناطقنا  في  تعلمون 

والجميع مع اإلدارة الذاتية.
على  مبنية  لكنها  اإلدارة،  مع  عالقات  هناك 
الخارج قد تتحلى كل منطقة  المناطقية من قبل 
لن  العالقات  هذه  على  والبناء  بخصوصية 
مرتبطة  المناطق  هذه  جميع  ألن  األزمة،  يحل 
بمنطقة  ا  خاصًّ ليس  والخالف  البعض  ببعضها 
مع  العالقات  تعميق  يجب  لذلك  أخرى،  دون 
جميع  على  العمل  وزيادة  الموجودة،  اإلدارة 
بل  فقط،  المادي  ليس  الدعم،  وزيادة  الصعد، 
الفكرة  وتطوير  الخبرات  صعيد  على  حتى 
على  منفتحون  ونحن  الموجود،  والنموذج 

اكتساب الخبرات والتجارب.
يجب دعم اإلدارة الذاتية بما يخص ملف معتقلي 

التي  المخاطر  وإزالة  المعتقالت،  في  داعش 
والعالم،  المنطقة  على  المعتقالت  هذه  تشكلها 
على  هؤالء،  احتجاز  على  نعمل  تعلمون  فكما 
جيش  هجمات  من  نواجهه  ما  كل  من  الرغم 
التهديدات  من  الرغم  وعلى  التركي،  االحتالل 
المتصاعدة من النظام السوري، وكل ما تشهده 

المنطقة.
استطعنا إلى اآلن احتجازهم رغم كل ذلك لكن 
وصاعدًا  اليوم  ومن  اليسير،  باألمر  ليس  هذا 

أيضاً عملية االحتجاز ليست سهلة، فالعمل في 
ظل كل هذه الضغوطات والهجمات والتهديدات 
العسكرية  القوات  أو  الذاتية  اإلدارة  سواء على 

غير ممكن.
من  شكل  بأي  شاملة  حلول  إيجاد  يجب  لذلك   
الذاتية  اإلدارة  واتخاذ  ذلك  يخص  بما  األشكال 
مخاطبًا رسميًّا، وغير ذلك وعلى ما نحن عليه 

اآلن لن يكون كافيًا.

ـ يتضح من حديثكم أن المنطقة تحتاج إلى 
عن  والبحث  السياسي،  الدعم  من  المزيد 
اعتراف رسمي، إلى ماذا تسعون في شمال 

وشرق سوريا؟
منطقة  إعالن  أو  سوريا،  تقسيم  على  نعمل  ال 
تضم  التي  مناطقنا  لكن  البالد،  عن  مستقلة 
تتحمله  ما  كل  ورغم  السوريين،  من  الماليين 
للهجمات  وتعرضها  حياتية،  صعوبات  من 
يستطيع  لن  داعش،  ومخاطر  والتهديدات، 

قاطنوها تقبّل أن يكونوا خارج االعتراف بهم.

ونقصد باالعتراف بهذه المنطقة ومشروعها أن 
الذاتية مخاطبًا في أي  اتخاذ تجربة اإلدارة  يتم 
التعامل معها في  المنطقة، دون  حلول لمستقبل 
الكواليس، بل أن يتم التعامل معها رسميًّا، الجميع 
يتحدث أن هناك عمل مشترك مع المنطقة، لكن 
هذا النوع من التعامل وبقاؤه على حاله ال يخدم 
ألننا  مستقباًل،  المنطقة  وتمثيل  السياسي،  الحل 

مستبعدون إلى اآلن.
الجميع  أن  ثقة  على  نحن  الموجود،  المشروع 
لحل  األنجح  الحل  أنه  يعلم  والكل  به،  يقبلون 
يتقبلونه  وال  يعتمدونه  ال  لكنهم  البالد،  أزمة 
لدى  التي  والقوى،  األطراف  فيتو بعض  نتيجة 
على  المشروع،  هذا  من  مخاوف  منها  البعض 
مصالح بعض األطراف، وهذا األمر يتضح من 

موقفها المخالف إلرادة شعوب المنطقة.
مستمرة،  المنطقة  ضد  تحاك  التي  األالعيب 
أهالي  حساب  على  خارجية  أطرافًا  وتخدم 
أن  نجد  األالعيب،  هذه  من  وللحد  المنطقة، 
الحل،  في  الذاتية  اإلدارة  تمثيل  هو  األصح 
وإشراكها، ألن اإلدارة الذاتية مشروع يُعبّر عن 
يرمون  من  إشراك  دون  المنطقة،  هذه  شعوب 

إلى التفرقة، واالستفادة من التناقضات.
نناشد أوروبا وروسيا وأمريكا والدول العربية، 
منفتحون  ونحن  الحل،  عن  للبحث  معًا  العمل 
على ذلك، ولدى اإلدارة الذاتية اإلرادة في ذلك 
الصعوبات  لكن  المسعى،  هذا  في  ومستمرة 
والعراقيل مستمرة، إلى اآلن، وعلى الرغم من 
ذلك فنحن مستمرون في البحث عن حل ضمن 
السوري،  التراب  ووحدة  السوريّة  الجغرافية 
ثقة  على  ونحن  األنسب،  الحل  نراها  ودائماً 
النضال  في  وسنستمر  ذلك،  على  قادرون  أننا 

والسعي حتى الوصول إلى حلول أسرع.
وكذلك نحن على ثقة أننا نستطيع تحقيق خطوات 
المرتزقة  المجموعات  وكل  داعش  ضد  أكبر 
وسري  عفرين  في  اليوم  الموجودة  المتطرفة 
أنحاء  من  العديد  وفي  والعراق  واليمن  كانيه 
وتعميق  الشعوب  تكاتف  هو  واألصح  العالم، 
ومساعدة  متوفرة  فالظروف  المشترك،  العمل 
لذلك، وأنا على ثقة أن نضالنا المشترك مع كافة 

األطراف سيحقق ذلك.

 هيالري كلينتون
وبنات كوباني ـ1ـ

األولى ألمريكا في  لم يعرف عن السيدة 
أي وقت أن لها عالقة باإلنتاج السينمائي، 
فمن تتبوأ هذه املكانة األمريكية الرفيعة، 
بصفتها  )بروتوكولية(  ارتباطات  لديها 
هيالري  حالة  في  ولكن  الرئيس،  حرم 
إذ  املهام،  هذه  تخطت  فقد  كلينتون، 
تقلدت حقيبة اخلارجية األمريكية، وكادت 
خسرت  حيث  ألمريكا،  رئيسة  تصبح 
)دونالد  عن  ضئيل  بفارق  االنتخابات 
ترمب(، رغم ما حصلت عليه من أصوات 

الناخبني أكبر مما حصده منافسها.

من  أمريكية  سيدة  أمام  نحن  إذن   
تناقلته  الذى  فاخلبر  وعليه  فريد،  طراز 
اإلنتاج  جتربة  خوضها  عن  األنباء  وكاالت 
يكون  عندما  للدهشة  يدعو  السينمائي 
تكون  فمن  كوبانى(،  )فتيات  عن  الفيلم 
)كوبانى( أو فتيات )كوبانى(، حتى تستأثر 
أمريكا  سيدة  كانت  ممن  بالغ  باهتمام 
عرش  على  تتربع  أن  وكادت  بل  األولى 
البيت األبيض، رغم أن مقاتالت )كوبانى( 
حليفة  وهي  لتركيا،  املعادي  اخلندق  في 
حلف  في  مشاركتها  بحكم  ألمريكا، 
الناتو، وعلى أرضها تقع أكبر قاعدة لهذا 
الشخصية  هذه  يدعو  الذي  فما  احللف، 
األمريكية الرفيعة في ظل تلك املعطيات 

أن تهتم بكوباني وفتياتها. 

هو اهتمام لم يكن في حديث عابر ولكنه 
سينمائي  عمل  إنتاج  مسؤولية  حتمل 
من  ذلك  يتطلب  وما  العالم،  سيشاهده 
اختيار كاتب )السيناريو( واختيار املمثلني 
أماكن  واختيار  ومساعديه  اخملرج  وكذلك 
لن  أنه  شك  وال  شاق  عمل  هو  التصوير، 
مغامر،  أو  شهرة  طالب  إالاّ  عليه  يقدم 
)هيالري  في  تتوافران  ال  الصفتني  وكلتا 
تلك  إلى  بحاجة  ليست  وهي  كلينتون(، 
الشهرة، إذن ال بد من دافع استثنائي وراء 
فما  كلينتون(،  )هيالري  عليه  أقدمت  ما 
)كوبانى(  فتيات  قصة  في  أسرها  الذي 
عن  وجتيب  العمل،  هذا  على  تقدم  حتى 
بنات  قصة  حتكي  فتقول:  هيالري  هذا 
باسالت،  استثنائيات  نساء  عن  كوباني 
حتدين الصعاب وناضلن من أجل العدالة 
النساء،  فيها  ألهمن  بطريقة  واملساواة، 
بل  فحسب  املنطقة  تلك  في  ليس 
وتضيف:  العالم.  أنحاء  جميع  في 
سينمائي،  إنتاج  شركة  بتأسيس  قمنا 
الصامدات  تلك  بشجاعة  لالحتفاء 
ذاع  الضوء على جتربتهن، حيث  وتسليط 
املنسيات  وأولئك  العالم،  حول  صيتهن 
وإنه  أحد،  لشجاعتهن  ينتبه  لم  اللواتي 
قادرة  بأنني  أشعر  أن  سروري  دواعي  ملن 
وواقعية  حقيقية  قصص  تقدمي  على 
جلميع  بل  للنساء  فقط  ليس  ملهمة، 

املشاهدين في العالم. 

وابنتها  )هيالري(  حصلت  وقد 
إنتاج  في  شاركتها  التي  )تشيلسي( 
الفريد، على احلقوق احلصرية  العمل  هذا 
للكاتبة  كوباني(،  )بنات  كتاب  لتحويل 
إلى  ون(  ليماّ )غايل  األمريكية  الصحفية 
عمل سينمائي، حيث يسلط هذا الكتاب، 
الصادر مؤخراً، الضوء على حياة املقاتالت 
مكمن  وسر  كوبانى(،  )فتيات  الكرديات 
تأسيس  وراء  كانت  التي  القوية  إرادتهن 
وحدات عسكرية خاصة باملرأة عام 2012، 
التي  املرأة(،  )حماية  وحدات  اسم  حتت 
الدولة  تنظيم  هزمية  في  بارزاً  دوراً  لعبت 
األخرى،  املتشددة  واجلماعات  اإلسالمية 
رمبا  الكاتبة  أن  أعتقد  الذى  السر  وهذا 
تطرقت إليه هو الفكر الذى حطم قضبان 
إنه  وغيرهن،  هؤالء  إلى  ليصل  السجن، 
فكر )أوجالن( الذى حول املرأة من إنسانة 
إلى  األسري،  بدورها  تقنع  مستكينة 
الوطن  أرض  عن  تذود  مقاتلة  شخصية 
لتلك  مغتصب  أي  طرد  أجل  من  وتقاتل 
األرض، لقد تعلمَن من هذا الفكر معنى 
احلرية وكيفية الدفاع عنها واالستشهاد 
في  احلديث  ونستكمل  سبيلها...  في 

زاويتنا القادمة.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

متى تتصل بي يا فخامة الرئيس...؟

تسّرع بايدن يصطدم بتعقيدات الشرق األوسط

نوروز أحمد في ذكرى تحرير الباغوز: بتكاتف الشعوب والعمل 
مصطفى عبدو )صحفي وكاتب(المشترك سنحقق النصر النهائي على اإلرهاب

في محاولة واضحة إلصالح العالقات المتوترة 
مع حلفائه في الناتو، يحاول أردوغان التخفيف 
من لهجته المناهضة للغرب والواليات المتحدة 
في اآلونة األخيرة، ورغم إشارات التهدئة التي 
أرسلها الرئيس التركي للبيت األبيض لكن يبدو 
معه  األظافر  تقليم  سياسة  تتبع  بايدن  إدارة  أن 
متزامناً مع صمت الرئيس األميركي جو بايدن.
بايدن بأردوغان رغم مرور شهرين  لم يتصل 
اعتبره  أمر  وهو  الرئاسة،  توليه  على  تقريباً 
وأن  خاصة  مقلقة،  عالمة  تركيا  في  البعض 
الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد تحدث إلى 
أردوغان بعد أيام فقط من انتخابات سنة 2016. 
يأتي هذا في وقت لم تتضح بعد مالمح سياسة 
مع  التعامل  حيال  الجديدة  األميركية  اإلدارة 
تركيا، إال أن تصريحات عن أردوغان أدلى بها 
للرئاسة،  بايدن حينما كان مرشحاً  الرئيس جو 
ربما ترجح أن نهج واشنطن حيال أنقرة في عهد 

بايدن سيكون مختلفاً عن اإلدارات السابقة.
وتدهورت العالقات بين أنقرة وواشنطن اللتين 
استراتيجيين  شريكين  بعضهما  تعتبران  كانتا 
بشأن  الخالفات  بسبب  األخيرة  السنوات  خالل 
وبسبب  روسيا،  مع  تركيا  وتعاون  سوريا 
التركية في شرق المتوسط،  البحرية  التدخالت 
بأنها  األميركيون  المسؤولون  وصفها  التي 

تحركات مزعزعة لالستقرار.
تايمز«  »نيويورك  مع صحيفة  له  مقابلة  وبعد 
حيث  األتراك،  المسؤولين  غضب  بايدن  أثار 
ضد  التركية  المعارضة  دعم  عن  فيها  تحدث 
األتراك  المسؤولون  أما  أردوغان،  »المستبد« 

غياب  أهمية  من  عامة  تصريحات  في  فيقللون 
المكالمات الهاتفية من البيت األبيض، مشيرين 
إلى أن المحادثات تجري على مستويات أخرى. 
لوكالة  قال  كبيراً  تركياً  حكومياً  مسؤوالً  لكن 
األسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الشهر 

أن مكتب أردوغان »غير سعيد« حيال ذلك.
االستثمارات  جذب  إلى  اآلن  تركيا  وتتطلع 
ويرى  المضطرب،  اقتصادها  إلنقاذ  األجنبية 
العالقة ستكون صعبة  محللون أن إعادة ضبط 

فيها  تتفق  ال  التي  القضايا  مجموعة  إلى  نظراً 
الدولتان، بما في ذلك قرار تركيا الحصول على 
والمضاد  المتقدم  الروسي   400  – إس  نظام 
يشكل  إنه  واشنطن  تقول  والذي  للطائرات، 
المقاتلة  الطائرات  الناتو وبرنامج  لحلف  تهديداً 

األميركية أف – 35.
كما ويُعتبر الدعم العسكري األمريكي للمقاتلين 
نقطة  داعش  تنظيم  لمحاربة  السوريين  الكرد 
خالف أخرى، وتأكد ذلك خالل تصريح لوزير 

إن  فيها  قال  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع 
العالقات ال يمكن أن تتحسن ما لم توقف واشنطن 

تعاونها مع المجموعة الكردية السورية.
على  بايدن  إدارة  تركز  أن  المتوقع  ومن 
فعل  مما  أكثر  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
وزير  مع  هاتفية  مكالمة  فخالل  ترامب. 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكدت 
الديمقراطية  المؤسسات  »أهمية  على  واشنطن 

والحكم الشامل واحترام حقوق اإلنسان.

عمر علي البدوي )كاتب وصحفي(

انقضى أكثر من شهرين حتى اآلن على وصول 
البيت  إلى  بايدن  جو  الديمقراطي  الرئيس 
التصريحات  توزيع  في  مستمر  وهو  األبيض، 
عريضة  وخطوط  سياسات  عن  واإلعالن 
سيتبناها خالل المرحلة المقبلة بخصوص عدد 
من الملفات يتفاوت تعقيدها من منطقة جغرافية 
تحته  تنتظم  الذي  األبرز  العنوان  أخرى.  إلى 
بايدن  بها  أدلى  التي  السياسية  التصريحات  كل 
أو أحد أعضاء حكومته، التي تقول الكثير وال 
تقول شيئاً، هو إعادة ضبط العالقات وتتويج ما 
يسمونه القيم األميركية على رأس كل المواقف 
المتوخاة بعد والية ترامب العاصفة والمشككة، 
لكن واقع الحال أن بايدن زاد من حالة التشكك 
والتردد والَحيرة من دقة ما تريده واشنطن من 
وراء تصريحاتها وتصريحات حلفائها أو حتى 

أعدائها المفترضين.
التحليالت السياسية التي استبقت وصول بايدن 
كانت  اآلن،  حتى  األقل  على  حكم،  سدة  إلى 
مبالغة في تحوطها وتوقعاتها، وال تبدو واشنطن 
بعض  في  بعيداً  للمضّي  جاهزة  أو  مستعدة 
الكالم  الكثير من  التي أجزلت عليها  الخيارات 

سوء  نتيجة  ذلك  كان  سواء  والوعود، 
األميركي،  الدور  وحيوية  لقوة  تقدير 
التدخل  إمكانات  في  بنيوي  لضعف  أو 
بذلها  واشنطن  بمقدور  يزال  ال  التي 
أو  العالم،  حول  ساخنة  مناطق  في 
لتدبير  معمعته  تعيش  مخاض  نتيجة 
الشأن الخارجي وإعادة ترتيب أوراقها 
وأولوياتها تجاه مناطق الخطر والتهديد 

والفرص.
سياسية  بجدوى  بايدن  فريق  يعتقد 
يحسن  أنه  بمعنى  الخلف،  من  اإلدارة 
لكن  مؤثراً  يكون  أن  األميركي  بالدور 
غير موجود، هناك إجماع بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي على ضرورة 
إعادة تصور الدور األميركي الخارجي 
لمركز  تقرير  ففي  جديد،  من  وقولبته 
راند في فبراير الماضي شّجع على تبني 
تصور جديد في الشرق األوسط يتم فيه 

في  الموضوعة  العسكرية  األدوات  من  التقليل 
دعم  على  والتركيز  األميركية،  األجندة  خدمة 
المعايير اإلنسانية والديمقراطية والضغط على 
حدة  من  والتخفيف  االتجاه،  هذا  في  الشركاء 
الصراع والتكيف مع الحقائق اإلقليمية الجديدة.

في وثيقة إستراتيجية األمن القومي المؤقتة التي 
الجاري  مارس  أول  في  بايدن  إدارة  أصدرتها 
ذكر  من  أكثر  وروسيا  الصين  ذكر  الفتاً  كان 
أن  إلى  يشير  ما  وإيران،  األوسط  الشرق 
تاركة  المنطقة  من  للخروج  متعجلة  واشنطن 
خلفها الكثير من الفوضى والسياسات المشوهة 

التي كانت هي أحد أسبابها.
باألحرى  أو  اإلشارة  المنطقة  دول  التقطت 
واجهت الواقع الجديد الذي يشهد رغبة أميركية 
وَحيرة  هائالً  فراغاً  مخلفة  لالنسحاب  متزايدة 
في  األوسط  الشرق  ويبدو  المنطقة،  دول  في 
لترتيب اصطفافاته في ظل  اآلخر  مخاض هو 
العداوات  من  الكثير  العالمية؛  التبدالت  هذه 
أخذت تتالشى في ظل الواقع المتبلور، ومثلها 
واستجابات  استجدت  التي  الصداقات  بعض 

الستحقاقات المرحلة وما تشهده من تغير.
إسرائيل،  الخليج،  سوريا،  إيران،  اليمن،  في 
تركيا، مصر، ليبيا؛ نسمع الكثير من التصريحات 

البّراقة والقليل من األفكار العملية، وكأنما قدرة 
واشنطن قد شّحت عن بلورة موقف واضح في 
كل هذا الكّم المتناقض والمتعارض من المصالح 
نهائية  ال  حروب  إنها  والواجبات؛  والشراكات 
بالفعل تخيّم على الشرق األوسط. ويعتقد فريق 
بايدن بجدوى سياسية اإلدارة من الخلف - كما 
أسلفنا - يدلي بما ينبغي على الجميع فعله، ويقدم 
هذه  كل  تجاه  بشأنه  يفكر  ما  سبيل  في  الكثير 

األزمات والواجبات.
موقف  هناك  الخليج  بدول  األمر  يتعلق  عندما 
كان  التي  التفضيلية  المعاملة  بسبب  مرتجل 
يبديها ترامب تبدو بسببها خطوات إدارة بايدن 
دونالد  فعله  ما  تشبه  رجعي  بأثر  انتقام  بمثابة 
كان  عندما  أوباما  باراك  سلفه  بإرث  ترامب 
يمحو خطواته على أرض السياسات والقرارات 
هناك  أخرى  بدول  يتعلق  وعندما  الرئاسية. 
يتم  اإلنسان  حقوق  لقضايا  اعتباطي  تفسير 
استخدامه لتحقيق طلبات أميركية من شأنها أن 
تحقق المصالح بأقل التكاليف وبأقل االلتزامات.
في اليمن يرى الجميع ضرورة إنهاء الحرب لكن 
التفاصيل.  في  يسكن  والعفريت  عالقة،  األزمة 
التصريحات  تجد واشنطن سوى سيل  حيث ال 
الماضيين. هناك  الشهرين  الموزعة على مدى 
تواصل فوق الطاولة وتحتها، لكن ال ضمانات 

الحوثي  الطرف  لتشجيع  كافية  ضغوط  وال 
في  الرعاة  مآرب  بتحقيق  والمتشبث  المتعنت 
لعودة  متحمسة  األطراف  إيران  مع  طهران، 
االتفاق السابق، لكن ال أحد مستعد ليأخذ الخطوة 
بل إن طهران تمضي  االتجاه،  األولى في هذا 

بعيداً في تعقيد المسألة ورفع الثمن.
والَحيرة  والتردد  التشكك  حالة  من  زاد  بايدن 
في المنطقة، وثمة فكرة رئيسة ينبغي أن تكون 
أن  وهي  العربية  النخب  اهتمامات  صدر  في 
أو  المنطقة  تجاه  نظر  وجهة  واشنطن  لدى 
تصور جديد لتسيير شؤونها، ولدى روسيا نية 
لتوسعها  الممانعة  ارتخاء  من  لالستفادة  أخرى 
الرغبة  نفس  الصين  وتشاركها  المنطقة،  في 
اقتصادية  ناعمة  أدوات  عبر  ولكن  للتوسع 
واستثمارية، وأخرى صلبة للتأثير في محيطها 
الحيوي مستفيدة من فرص واعدة لدى العبين 
وتطمح  وإسرائيل،  وتركيا  إيران  مثل  إقليميين 
بريطانيا وفرنسا وعدد من دول أوروبا النتزاع 
نصيب من صناعة السياسات وحيازة المكاسب 

االقتصادية أيضاً.
التداعي الدولي واإلقليمي تكتفي دول  أمام هذا 
المنطقة برد الفعل، والتوقف عند إبداء التعاون 
مصير  على  وضرراً  كلفة  األقل  الحلفاء  مع 
المنطقة، ال يوجد تصور واضح لمشروع يتبنى 
مبادرات وأفعال تحصين المنطقة من 
االختراق ويعطي وجهة نظر عربية 
رياح  توجيه  في  األولوية  خالصة 
بحد  هذا  العام.  والشأن  السياسات 
تنفذ  رخو  وموقف  نقطة ضعف  ذاته 
المشاريع األكثر جرأة في  من خالله 
يد  من  واختطافها  المنطقة  استقطاب 

أصحابها األصليين.
لمواجهة ذلك ينبغي التوقف عن ترك 
التصورات  لهذه  مستباحة  المنطقة 
سياسي  معمار  وبناء  الخارجية، 
أصيلة  استجابة  يكون  وإستراتيجي 
المنطقة  ويحمي  المحلية،  لحاجاتها 
تغمرها  سياسات  أمواج  من  وأهلها 
بالفوضى وتستنزف مقدراتها وتسلب 

أجيالها حق العيش بسالم واستقرار.

أشارت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الدميقراطية نوروز أحمد إىل أّن الحرب عىل مرتزقة داعش وفكره املتطرف مستمرة, وشددت عىل رضورة التنسيق بني جميع األطراف املحاربة 
لداعش ملكافحة هذا الفكر، والنضال مًعا وزيادة دعم مناطق شامل ورشق سوريا، وأكدت: »وإال؛ فإن محاولة مكافحة داعش لن تصل إىل مبتغاها يف إنهاء داعش«.

نوروز أحمد
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

إقراُر االحتالل بعيد نوروز محاولُة سطٍو على قيمه
التي  االنتهاكاُت  تقتصُر  ال  ـ  آزاد  رامان  حلب/ 
المرتزقة  وفصائل  التركّي  االحتالُل  يمارسها 
التابعة له على عمليات السلب والنهب والسرقات 
بارتكاب  اإلدانة  تقارير  فبعد  واالختطاف، 
مواقف  وبروز  اإلنسان  لحقوق  االنتهاكات 
سياسة  ينتهج  االحتالل  بدأ  الرسميّة،  الرفض 
عبر  للواقع  تجميليّة  صورٍة  لتشكيِل  مغايرة، 
إجراءاٍت شكليٍّة، ففي عملية سطو موصوفة على 
القيم األخالقيّة واإلنسانيّة ليوم نوروز، أصدر ما 
يسمى »االئتالف« قراراً بجعل يوم نوروز عيداً 
عليها،  يسيطر  التي  المناطق  في  عطلة  ويوم 
وألن جوهر نوروز يتناقض مع وجود االحتالل، 
فقد انتشر بالمقابل هاشتاغ على مواقع التواصل 

»نوروز ليس لالحتالل«.

محاولة سطو عىل عيد نوروز 
وتفريغه

»االئتالف  يسمى  ما  أصدر   2021/3/20 في 
الوطنّي« بياناً خاصاً بيوم نوروز بعنوان »النوروز 
واالستبداد«،  الظلم  من  واالنعتاق  الحرية  رمز 
تجميليّاً، ألّن سلوك االئتالف  البيان إنشائيّاً  وكان 
أبداً  ومن يمثلهم من الفصائل المسلحة ال يتطابق 
البيان،  ذكرها  والتي  الساميّة  نوروز  معاني  مع 
ولكن ربط المناسبة بأبعاد أخرى كاألزمة السوريّة 
وما سموه »الثورة« ال أساَس له من الصّحة، ألنّهم 
العداء  الكرد  ناصبوا  األزمة  سنوات  مدى  على 
للكرد  التهنئة  لتقديم  ألقصى حد، واليوم ال معنى 
بيوم نوروز وهم يحتلون أرضهم ويستولون على 
ممتلكاتهم ويختطفون المواطنين الكرد ويمارسون 

كّلِ االنتهاكات بحقهم.
نوروز،  بكلمة  التعريف  »ال«  استخدام  الالفت 
والكلمة غير عربيّة وهي اسم علم، وهي معرفة 
بذاتها، أي تمَّ تعريُب اللفظ، وال نعتقد أّن ذلك األمر 
جرى سهواً، بل إنّه ينسجم مع هدف تفريغ العيد 
وداللته  التاريخيّة  سياقه  من رمزيته وفصله عن 

القوميّة الكرديّة.
»نصر  المدعو  وّجه  نوروز  يوم  وصبيحة 
مصّورةٍ،  كلمٍة  في  بالعيد  التهنئة  الحريرّي« 
استكماالً للدوِر المسند إليه، في انقالٍب على ذاته، 
إذ سبق أن صرح برفض الحقوق الكرديّة في اللغة 

وتأطيرها دستوريّاً.
في  التركّي  لالحتالل  التابعة  المؤسسات  تلتزِم  لم 
في  صدر  الذي  االئتالف«  »هيئة  بقرار  عفرين 
عطلة   2021/3/21 يوم  بجعل   2021/3/15
ذكرته  ما  وفق  اعتياديّاً  الدوام  كان  بل  رسميّة، 
بالمجلس  قيادّي  حديث  عن  نقالً  بوست،  عفرين 

الوطنّي الكردّي.
والتزم كل المدرسيين والطالب وموظفي المجالس 
إلى  بالحضور  التركّي  لالحتالل  التابعة  المحليّة 
عملهم، لعدم صدور قرار رسمي بالعطلة من قبل 

حكومة االحتالل.
وقد شهدت عفرين احتفاالٍت محدودة، دون حشود 
اليوم،  هذا  إحياِء  في  معتاد  هو  كما  جماهيريّة 
لإلعالم،  صورةِ  إنتاجِ  مجرد  منها  الغايةُ  وكانِت 
)ميدانكي  قرى  على  االحتفاالت  واقتصرت 
حاج  قاسم،  ميدانا،  درومية،  باسوطة،  زيتوناك، 
خليل، شيخ بالل، مسكة، شيه(، لكن االحتفال لم 
به  قام  الذي  اإلعالمّي  الضجيج  مع  متناسباً  يكن 

اإلعالم الموالي لالحتالل التركّي.
)العمشات(  شاه  سليمان  “السلطان  مرتزقة 
متزعمها  بحضور  نوروز  ليلة  النيران  أوقدوا 
المدعو “محمد جاسم »أبو عمشة«، وطلبوا عبر 

القرى  سكان  من  المساجد  في  الصوت  مكبرات 
في  نقطة  إلى  الحضور  عليها  يسيطرون  التي 
مركز ناحية شيه لالحتفال. وتم إجبار سكان قرية 
مرتزقة  لسيطرة  الخاضعة  القرى  وباقي  قرمتلق 
»العمشات« على حضور االحتفاليّة التي اتسمت 

بمجرِد الشكل دون مظاهر الفرح المعتادة.
 بالمجمل كان االحتفال في سياق عملية سطو على 
يوم له رمزيّة ومعاٍن سامية، وقد أرادت سلطات 
إال  االحتالل.  صورة  بتجميل  استثماره  االحتالل 
أّن عملية السطو لم تنجح، وهي تختلف عن سرقة 
وسلب الممتلكات واالستيالء على البيوت وحقول 

الزيتون والمواسم وحتى اختطاف األشخاص.
والفصائل  االحتالل  لتجميل صورة   وفي مسعى 
المسلحة التابعة له دّشن مرتزقة »جيش الشرقيّة« 
»الشهيد  باسم  تذكاريّاً  نصباً   ،2021/3/18 في 
طريق  بداية  عفرين،  مدينة  في  تمو«  مشعل 
ماراتِه، وتأتي الخطوةُ ضمن توجهات جديدة من 
االستخبارات التركيّة من جملتها إقرار عيد نوروز 
واالحتفال به. بعد ثالث سنوات من التتريك ومنع 

الرموز والثقافة الكرديّة.

اعتقاالت واختطاف

محليّة  مصادر  عن  نقالً   ،24 عفرين  موقع  ذكر 
عدداً من حاالت االعتقال واالختطاف التي وقعت 

خالل األيام الماضية.
ــ فقد اعتقلت سلطات االحتالل التركّي في عفرين 
بتاريخ 2021/3/16 الصيدالنّي »فراس محمد« 
من أهالي قرية غزاوية شيروا، وتم االعتداء عليه 
بشكٍل وحشّي وسط القرية أثناء مداهمتها، ويذكر 
على  تسيطر  التي  هي  الشام«  »فيلق  مرتزقة  أن 

القرية.
باسل  بركات،  جمال  »أحمد  المواطنان  اُعتقل  ــ 
بتاريخ  جلمة،  بلدة  أهالي  من  خلو«  كل  بكر 

.2021/3/16

- اُعتقل المواطنان »منذر حجي، فوزي إيبش« من 
الغربي- ماباتا/ معبطلي  أهالي قرية عين الحجر 
»فوزي«  المواطن  عن  واُفرج  أيام،  عشرة  قبل 
في 2021/3/16 بعد تغريمه، بينما بقي المواطن 
منذر قيد االحتجاز، ويُذكر أنَّ المواطن شيخ أحمد 
الغربّي  الحجر  عين  قرية  من  عاماً(   50( عزت 
أيضاً ما زال قيد االحتجاز وكان قد اُعتقل قبل نحو 

شهر ونصف، بتهمة مفبركة.
ــ في ناحية بلبله اختطف مرتزقة »فرقة السلطان 
المواطنين  الماضية  القليلة  األيام  خالل  مراد« 
َكاريه  قرية  أهالي  من  عثمان«  خليل  »محمد 
قرية  أهالي  من  كالو«  سيدو  »محمد  والمواكن 
عشونة وتمت إهانتهما، وأُفرج عنهما بعد أربعة 
مقدارها  مالية  فدية  ودفع  االختطاف  من  أيام 

)1500 دوالر( لكٍل منهما.
في 2021/3/16 اُختطفت الفتاة الكردية »كيبار 
ماباتا/  شيتكا-  قرية  أهالي  من  حسن«  محمد 
الطريق  على   ،2021/3/16 في  معبطلي، 
ذهابها  أثناء  وجنديرس«،  غزاوية  بين  الواصل 
الحدود  عبور  في  فشلها  بعد  جنديرس،  إلى 
التركيّة، وكانت قد جاءت في وقٍت سابٍق من حلب 

إلى عفرين بقصِد الهجرة.
الحديدي حول  السياج  بعد تفشي ظاهرة سرقة  ــ 
األهالي  كيمار، اضطر  قرية  في  القبور  أضرحة 

لفكها بأنفسهم لمنع سرقتها من قبل المسلحين.
وسط  أضاحٍ  بذبح  المرتزقة  متزعمي  أحد  قام   -
فيما يسمونه  بيوم احتالل عفرين،  احتفاٍء  عفرين 
»تحرير عفرين«، وتم توزيع اللحم على المنازل، 

فيما رفض مواطنون كرد استالم اللحم.

اعتقاالت سابقة

واالختطاف  االعتقال  حاالت  توثيق  سياق  في 
الُكردي  الديمقراطي  الوحدة  حزب  ذكر  السابقة: 
في تقريره المؤرخ 2021/3/20 الحاالت التالية:

-اختطاف أربعة مواطنين من أهالي قرية زعِره- 
)لقمان  وهم:   ،2021/3/14 بتاريخ  بلبل،  ناحية 
حمزة  محمود  علي،  محمد  حمزة  علي،  محمد 
تعرف  ولم  علي(  موسى  شيخ  محمود  جمعة، 

أوضاعهم األخيرة. 
 45( ناصرو  صالح  محمد  المواطن  -اعتقال 
بتاريخ  شيروا،  إيسكا-  قرية  أهالي  من  عاماً( 
بقرية  العسكرّي  الحاجز  لدى   ،2021/3/15
ترنده، أثناء ذهابه إلى عمله في مدينة عفرين رغم 
أنه يسلك الطريق نفسه على مدى ثالث سنوات، 

وال يزال مجهول المصير.
جوقيه،  قرية  أهالي  من  مواطنين  ستة  اعتقال   –
بتاريخ 2021/3/15 وهم: مصطفى كمال سعيد، 
عنتر،  بن  موس  حسن  باسل  قره،  عثمان  جوان 
كمال وهاب سعيد، إسماعيل عليوي، محمد قاسم، 

ولم تعرف أوضاعهم األخيرة.
– بتاريخ 2021/3/8، اُعتقل أربعة مواطنين من 
جميل مصطفى  وهم:  معبطلي  ماباتا/  بلدة  أهالي 
 59( مصطفى  يوسف  علي  عاماً(،   73( محمد 
عاماً(، أسعد يوسف مصطفى )63 عاماً(، جيلو 
منان مختار )53 عاماً( ووجهوا لهم تهمة الخروج 
في نوباِت الحراسة الليليّة خالل فترة حكم اإلدارة 
منهما  اثنين  عن  وأفرجت  عفرين،  في  الذاتية 
اآلخرين  الثالثة  وعن   2021/3/11 بتاريخ 

بتاريخ 2021/3/14م، بعد دفع غرامات ماليّة.

اعتقال عائلة كرديّة يف تركيا

وليد  المهندس  أسرة  التركيّة  السلطات  اعتقلت 
جلمة  قرية  أهالي  من  عاماً(   40( بركات  حسن 
يقارب  ما  منذ  وطفليهما،  حنان  أربيل  وزوجته 
أثناء  تركيا  في  أدرنه  منطقة  في  أشهر  أربعة 
محاولتهم العبور إلى اليونان للهجرة، وتم اإلفراج 
عن الجميع، واإلبقاء عليهم رهن االعتقال، وأفاد 
المحامي الموكل أحد أقرباء العائلة بأّن السلطات 
التركية نقلت العائلة إلى سوريا، دون التمكن من 
التواصل معها، وليبقى مصيرهم مجهوالً. وكانت 
إسطنبول  إلى  عفرين  من  هاجرت  قد  العائلة 

الصيف الماضي.

اإلفراج عن ستة مواطنني كُرد

ستة  عن  التركي  االحتالل  سلطات  أفرجت 
مواطنين ُكرد، بعد قضائهم نحو ثالثة أعوام من 
وفقاً  السرية،  السجون  أقبية  في  القسري  اإلخفاء 
لما ذكرته شبكة عفرين بوست في 2021/3/23. 
ففي 2021/3/20 أفرد عن الشقيقين عارف فريد 
شيخ ومحمد فريد شيخ – من أهالي قرية جوقي/

رحلة  وذلك  معراتة،  ماراتي/  سجن  من  جويق- 
في سجون  أعوام  ثالثة  نحو  قسري طالت  إخفاء 

االحتالل التركي.
قرية  أهالي  من  ُكرد  شبان  ثالثة  عن  أفرج  كما 
داركير/ معبطلي، بعد قضائهم نحو ثالثة أعوام في 
اإلخفاء القسري وهم كلٌّ من: وليد جودت عليكو 
 –  2021/3/19 بتاريخ  أفرج   –  1975 مواليد 
وقبله بأسبوع أفرج عن المواطنين بكر مصطفى 

بكر 1982 – وكاوا رشيد عليكو.

وأفرج عن المواطن الشاب علي كوجر، وهو من 
أهالي منطقة سري كانيه المحتلة، بعد اعتقال دام 
أكثر من سنة، علماً أنه تم اعتقاله في سري كانيه 
ونقله إلى سجون االحتالل في الراعي ومنها إلى 
عفرين ليفرج عنه من سجن ماراتي، وهو موجودٌ 

في مدينة عفرين ــ حي األشرفية.

استيالء جديد عىل ألرض

يواصل المدعو محمد جاسم )أبو عمشة( العمل في 
الحديد  شيخ  شيه/  ناحية  في  الخاصة  إمارته  بناء 
وإقامة مشاريع جيدة لتبييض األموال، وقد استولى 
على أراٍض جديدة، وقام مرتزقة »سليمان شاه« 
وبإشراف مهندس تركّي على تسوية ودحل أراٍض 
»شيه/  بلدة  في  المستوصف  مبنى  حول  واقعة 
لتنفيذ مشروعٍ جديد، وتعود  الحديد« تمهيداً  شيخ 
ملكية األراضي للمواطنين »يوسف معمو، مستك 
إبراهيم، خوجة حسين، جميل خليه«، وكما العادة 
ال تلزم المرتزقة بدفع أية تعويضات عن األراضي 
المستولى عليها. كما استولت على منزل المواطن 
مهدم،  له  مجاور  مهدم  ومنزل  عمر«  »عثمان 
وأجرت تسوية بين المنزلين إلقامة مشروعٍ آخر.

طرد عوائل مستوِطنة
 بحي األرشفية

ذكرت عفرين بوست في 2021/3/23 أّن مرتزقة 
طرد  على  أيام  قبل  أقدموا  الشامية«  »الجبهة 
سنواٍت  ثالث  منذ  تشغل  كانت  مستوطنة  عوائل 
بيوتاً بحي األشرفية في محيط جامع “بالل”، في 
بالقوة  لهم، وتم إخراجها  الخاضع  القطاع األمنّي 
من المنازل، بسبب رفضها دفع بدل اإليجار لها، 
للمواطنين  ملكيتها  تعودُ  المنازل  تلك  أنَّ  علماً 

الكرد المهّجرين قسراً.

رسقات

وسرقات  لصوصيّة  أعمال  األشرفية  حي  يشهد 
الفلتان  حالة  ظل  في  األهالي،  ممتلكات  تطال 
األمني والفوضى العارمة التي تسود كافة مناطق 
االحتالل التركّي وبخاصة مدينة عفرين، إذ تمت 
سرقة ألواح طاقة شمسية ودراجة نارية وعبوتي 
ميليشيا  من  عليه عنصر  يستولى  منزل  من  غاز 

“الشرطة المدنية” بالحي.
وعلى األوتوستراد الغربي، ُسرقت سيارة “فان” 
مرتزقة  من  مسلحين  قبل  من  اللون،  بيضاء 
مالكها  أنَّ  علماً  إدلب،  في  وباعوها  “سمرقند” 
على  تعّرف  “الحلبي”  ملبوسات  متجر  صاحب 
ميليشيا  لدى  بشكوى  وتقدم  اللصوص  هوية 
البت  رفضت  أنّها  إال  العسكريّة”  “الشرطة 

بالقضية.

فدية

من  بأّن مسلحاً  أنها علمت  ذكرت عفرين بوست 
مرتزقة “السلطان مراد” تواصل مع ذوي المعتقل 

الُكردي زكي علي صبري “خجونة” وطلب منهم 
دفع مبلغ ألفي دوالر أمريكي لإلفراج عنه.

قرية  أهالي  من  وهو  صبري”،  “زكي  وكان 
موساكا/ راجو، اعتقل من قبل سلطات االحتالل 
ورشة  في  عمله  أثناء   2021/2/10 في  التركي 

الخياطة العائدة له، واقتادته إلى جهة مجهولة.

قطع أشجار

أقدم مسلحون من مرتزقة »السلطان مراد«، على 
بشكل  و15  كامل  بشكل  زيتون  30 شجرة  قطع 
عين  قريتي  بين  يقع  للزيتون  حقل  من  جزئّي 
حجر وقرية أومو – ناحية معبطلي بغية االتجار 
بأحطابها، وتعود ملكية الحقل إلى المواطن محمد 

شكري صالح المقيم في مدينة عفرين.

نرش التطرف

أيام،  عشرة  نحو  قبل  جالت  عفرين  مدينة  في 
عناصر  لباس  يرتدون  ملتحين  رجال  مجموعة 
تنظيم القاعدة، وأبلغوا أصحاَب المحالِت والناِس 
الخطب  إلى  المساجِد واالستماعِ  ارتياد  بضرورةِ 
الدينيّة، بذريعة »هداية الناس إلى الطريِق القويِم«.
أنها  بوست”  “عفرين  نشرت   2021/3/22 في 
مجموعة  أنَّ  الموثوقة  مصادرها  من  علمت 
الدعوي  المتطرفة، وّسعت نشاطها  “أحباب هللا” 
وتجبر  اإليزيدية،  الُكردية  القرى  إلى  اإلكراهّي 
األهالي على النطِق بالشهادتين وإشهار إسالمهم.

هللا”  “أحباب  مجموعة  فإّن  للمصادر  ووفقاً 
جامع  في  أسبوع  نحو  منذ  تتمركُز  المتطرفة 
تجمع  بأنها  المعروفة  قيبار  عرش  قيباريه/  قرية 
الكرد من أتباع الديانتين )اإلسالميّة واإليزيديّة(، 
من  تبقى  من  منازل  على  المجموعة  وتجولت 
األهالي األصليين للدعوة باإلكراه إلى دخول الدين 

اإلسالمي ونطق الشهادتين.  
 15 تضم  المجموعة  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
مسكناً  القرية  مسجد  من  وتتخذ  إسالميّاً  متطرفاً 
لها وتنطلق منه مجموعات كل منها ثالثة أفراد، 
اإلسالم،  إلى  وتدعوهم  الكرد  منازل  وتتقاسم 
اإليزيديين”.  بتكفير  تقضي  فتوى  إلى  استناداً 
نطق  على  ويجبرونهم  أيضاً  المارة  ويستوقفون 

الشهادتين.    
وذكرت عفرين في 2021/2/21 أن مستوطنين 
إكراهاً،  الجامع  ارتياد  على  األهالي  يجبرون 
مستوطنين  جنديرس،  في حي طريق  شوهد  وقد 
يتجولون على المحال التجاريّة ويأمرون أصحابها 
بإغالق محالهم والذهاب إلى الجامع ألداء الصالة، 
بدعوى أنَّ العمل في وقت الصالة حرام، واألمُر 

يتمُّ باإلكراِه والترهيِب.
كما لوحظ مؤخراً ظهور نسوة منقبات في شوارع 
المدينة باسم “حبيبات هللا”، يترددن على المحال 
نشر  على  ويعملن  النساء،  تديرها  التي  التجاريّة 
تلك  إحدى  أقرت  وقد  بينهّن،  متطرفة  أفكار 
هللا”  “أحباب  جماعة  من  المتطرفات  الداعيات 
هناك  وأنَّ  لمرتزقة »داعش«،  ينتمي  أنَّ زوجها 

أخريات غيرها يعملن في المجال الدَّعوّي.

ديرك ُتحيي الذكرى التاسعة عشر لرحيل الشاعر 
الكردي »سيداي تيريج«

حريق سجن الحسكة المركزي... 
جرح في الذاكرة الكردّية

نوروز... قراءات في 
الشعر العربي

في  المثقفين  اتحاد  أحيا   - علي  هيلين  ديرك/ 
السنوية  الذكرى  ديرك  مكتب  الجزيرة،  إقليم 
سيداي  الكردي  الشاعر  لرحيل  عشر  التاسعة 
تيريج، بحضور نخبة من مثقفي إقليم الجزيرة 

والعشرات من أهالي مدينة ديرك.
دجلة  مركز  في  أُقيمت  االستذكارية  المراسم 
التحاد  بكلمة  ديرك،  مدينة  في  والفن  للثقافة 
ألقاها عضو االتحاد  الجزيرة  إقليم  المثقفين في 
محمد بشير قال فيها »في مثل هذا اليوم من كل 
سيراي  القدير  الشاعر  وفاة  ذكرى  نُحيي  عام 
لألدب  ورمزاً  أيقونة  زال  ما  الذي  تيريج، 
مدرسة  صاحب  كان  حيث  الكردي،  والشعر 
الكردي  الكالسيكي  الشعر  على  الحفاظ  في 
وترك خلفه العشرات من التالميذ إلحياء الثقافة 

والشعر الكردي«.
الكردي  الشاعر  »أمثال  بشير:  محمد  وأشار 
سيداي تيريج قدوة لنا جميعاً، كونهم زيّنوا تاريخ 
يجب  لذلك  شأنها،  من  وأعلوا  الكردية  الثقافة 

إيالء مكان كبير ألمثاله في قلوبنا«.
بعدها تحدث جمال تيريج نجل الشاعر الكردي 

أنه  إلى  مشيراً  للحضور  الشكر  وقدّم  الراحل، 
فخور بإحياء ذكرى والده اليوم في مدينة ديرك, 
هذه  على  العظيم  الكردي  الشعب  مهنئاً  وأشاد 
وثقافته  تراثه  على  الحفاظ  في  وذلك  اإلرادة 
التي  الصعبة  الظروف  من  بالرغم  وفولكلوره 

يمرون بها.
والباحث  الشاعر  ألقى  اإلحياء  مراسم  في  و 
فيها  تحدث  كلمة  حيدو“  “صالح  الفلكلوري 
عن صفات الشاعر الكردي » سيداي تيريج«, 
كان  تيريج  سيداي  الكردي  :«الشاعر  وقال 
يتحلى بصفتين عرفها الجميع، التواضع الشديد، 
وتحفيزه للكتّاب واألدباء الكرد، مؤكداً أن نتاج 
أرض  على  اليوم  تتجلى  إنما  تموت  لن  أعماله 

الواقع«.
من  والفنانين  الشعراء  من  عدد  بعدها  وألقى 
من  كل  وهم  الجزيرة  مثقفي  اتحاد  أعضاء 
فنر,  بافي  يوسف,  مال  سعيد  حيدو,  »صالح 
هبو«  وحسين  بركو  عدنان  كركندي,  هوزان 

أغاني وقصائد من نتاج الراحل سيداي تيريج.
اتحاد  عضو  االتحاد  كّرم  المراسم  نهاية  وفي 

المثقفين في إقليم الجزيرة, مكتب ديرك »جوان 
للشاعر  صورة  يحمل  تذكاري  بدرع  محمد« 

الكردي سيداي تيريج.
من  حسو«  نايف  »مال  تيريج  سيداي  الشاعر 
التابعة  قرية »نجموك«  مواليد عام 1923 في 

انتقل  عمره  من  السادسة  بلغ  وعندما  لقامشلو، 
للسكن إلى قرية »توكى«, حيث بقي فيها قرابة 
نصف قرن, ومن ثم انتقل إلى قرية »سى متكى 
تلقى  حيث  عامودا,  مدينة  من  بالقرب  نواف« 
القرآن  علوم  الكولي«  »إبراهيم  المال  يد  على 

والنحو،  والصرف,  والدين,  والشريعة  الكريم, 
وكذلك األدب الكردي.

تجّول الشاعر تيريج بقصائده في معظم مناطق 
واقتنى  وسوريا،  كردستان  آفا  روج  ومدن 
اآلالف دواوين شعره، إضافة إلى أنه زار ألمانيا 
وأصبحت  الكردية,  الجالية  رغبة  على  بناًء 
قصائده الشعرية مواد جميلة ألغاني العديد من 
الفنانين، حيث غنى العديد منهم قصائد« تيريج« 
كاباري،  سعيد  الفنان  ومنهم  بذلك،  وافتخروا 
برور،  شفان  شيخو،  بهاء  شيخو،  ومحمد 
ورمضان نجم أومري، وآخرون، ترك سيداي 
تيريج العديد من الدواوين والمواد الثقافية التي 
إلى مخطوط  الكردي, إضافة  يفتخر بها األدب 
من  الثاني  والجزء  الكردي،  النبوي  المولد 

الفلكلور الكردي وقصائد متفرقة لم تُطبع.
غادر الحياة مساء السبت 23 /3 /2002، وتّم 
تشييع جثمانه بمشاركة اآلالف من أبناء الشعب 
من   2002/3/25 االثنين  يوم  صباح  الكردي 
إلى مثواه األخير في قرية »كر  الحسكة  مدينة 

كفتار«.

روناهي/ قامشلو - كثيرة هي األحداث المؤسفة 
والموجعة التي تأبى ذكراها أن تزول، بل أنها 
في  وثوابت  الكردي  الحاضر  أصبحت مفردات 
والديكتاتوريات  األنظمة  مع  الطويل  تاريخه 
األيام  تعج  آذار  كل  وفي  والسلطات،  والقمع 
أيامه  كل  باتت  حتى  وتتالحق  األحداث  بتلك 
ذكريات وجع وحقائق مقاومة، ومفردات ثورة 

ال تتوقف.
زالت  ما  التي  الموجعة  الذكريات  تلك  إحدى 
حاضرة في الوجدان الكردي ودليالً على الفكر 
سجن  حريق  البعث  لنظام  القمعي  الشوفيني 
الحسكة المركزي في حي غويران، والذي وقع 
1993م،  عام  آذار  من  والعشرين  الرابع  في 
وكانت مجزرة بحق الكرد راح ضحيتها ما يزيد 

عن 60 شخصاً حرقاً واختناقاً.
النماذج  من  نموذجاً  كان  الصيت  سيء  السجن 
سجونه  وفي  النظام  دوائر  في  للفساد  الكثيرة 
الكثيرة، فقد كان يحوي أكثر من 700 شخصاً 
وكانت  فقط،  شخص  لمئتي  ُمعداً  كان  أنه  مع 
من  ليكون  الموقف  سيدة  والمحسوبية  الرشوة 
يحظى بالدعم سيداً على من يشاركه تلك األقبية 
المقيتة، وكان التعذيب واإلهانة والتهديد نصيب 

الكثير من نزالئه القسريين.
من  كانوا  السجن  وأمن  إدارة  على  العاملون 

وتمييزها  وحقدها  بشوفينيتها  المعروفة  النخبة 
نزيل  التمييز، ولكّلِ  لتعميق سياسة  العنصري، 
أول  خاصة،  معاملة  موقوف  وكل  السجن  في 
خلط  في  وإمعاناً  القومي،  االنتماء  يميزها  ما 
السلطات  كانت  المعتقلين،  وإهانة  األوراق 
التهم  بشتى  والمتهمين  بالمجرمين  تزج  القائمة 
من سرقات واغتصاب ومهربي المخدرات مع 

السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي. 
من حي  أ. ش«  الحريق »ج.  من  الناجين  أحد 
والده  فقد  والذي  الحادثة  من  الناجي  العزيزية 
له  شهادة  وفي  الحريق،  في  حياتهما  وأخوه 
يضم  كان  السجن  أن  أكد  إعالمية  لوسائل 
موقوفين كرد على ذمة التحقيق في قضية مقتل 
رجل ذي نفوذ في السلطة، وقامت عائلة القتيل 
»الكاز«  بتوزيع  السجن  حراس  مع  باالتفاق 
على السجناء وبكميات أكثر من المعتادة بحجة 
احتياطاتهم  أخذ  عليهم  وإن  سينفذ،  الكاز  أن 
برش  السجن  إدارة  قامت  ذلك  وقبل  لذلك، 
بمادة  احترق  الذي  المهجع  وبطانيات  أرضية 
ويبدو  الحشرات،  مكافحة  بحجة  بيضاء  بودرة 
أنها أيضاً كانت مادة مساعدة على زيادة قابلية 

اشتعال النيران. 

تفاصيل نشوب الحريق

الحريق،  من  نجوا  ممن  السجناء  من  العديد 
رووا بعض تفاصيل الحريق المروع وأجمعت 
الساعة  حوالي  في  نشب  الحريق  إن  معظمها 
السادسة مساًء وبشكل ُمفتعل وتسبب في حرق 
بالحسكة،  المركزي  السجن  في  الثاني  المهجع 
مجرمي  مع  السجن  إدارة  تواطؤ  سببه  كان 
المخدرات في السجن بافتعال الحريق، وامتنعت 
ضراوة  رغم  المهجع  أبواب  فتح  عن  اإلدارة 

النيران واالستغاثات
السيطرة  عن  وتخرج  تتوسع  النيران  وبدأت 
وخاصةً مع تواجد كميات كبيرة من مادة الكاز 
»قهرمان  قام  األثناء  هذه  وفي  المهجع  داخل 
علي« وهو أحد السجناء في المهجع الثالث بفتح 
السجان  من  أخذه  الذي  بالمفتاح  المهجع  باب 
وبدأ  المكان  من  الهرب  حاول  أن  بعد  بالقوة 
السجناء بالخروج من المهجع ولكن نتيجة طول 
المهجع الذي يصل إلى حوالي 30 متراً واتساع 
رقعة النيران، ذلك حاَل دون خروج كل السجناء 
حوالي  إلى مصرع  الحريق  وأدى  المهجع  من 
61 سجيناً وإصابة اآلخرين بالجروح وحاالت 
المتصاعد من الحريق،  الدخان  االختناق نتيجة 
وبحسب أقوال شهود الحدث أن جميع السجناء 
نالت  أن  بعد  اختناقاً  حياتهم  فقدوا  المهجع  في 

منهم النيران.

ذر الرماد يف العيون

السجن المريع كان قد بُنَي أيام الوحدة السوريّة 
المصريّة وكعادتها قدمت إدارة السجن وسلطات 
تُصدق،  لم  وروايات مسرحية  تبريرات  النظام 
وقامت بإعدام عدد من المعتقلين الكرد، ليكونوا 
ضحايا من جديد لشوفينية النظام وإلصاق التهمة 
قائد  وقدم  الحقيقيين،  المجرمين  وتبرئة  بهم 
شرطة الحسكة تقريراً إلى وزارة الداخلية تحت 
الرقم 1321/ص، ذكر فيه إن مسببي الحريق 
وبعد  المخدرات،  مدمني  من  مجموعة  هم 
شهرين أُعِدم المتهمون الخمسة، وتم إغفال ملف 

أسود آخر من ملفات النظام الشوفيني.

روناهي/ آزاد كردي - يحمل عيد النوروز الذي يأتي 
في 21 آذار بجعبته مظاهر الطبيعة بأسمى معانيها 
كالسالم والخير والعطاء وتبدل الطبيعة، في المقابل 
تغنّى األدباء والشعراء بالنوروز، فحظَي بكثير من 

االهتمام والِذكر في عيون الفن والشعر.
ويحظى االحتفال بعيد النوروز بمكانة مرموقة عند 
في  فاألمر  خاصة،  والكرد  عامة-  المنطقة  شعوب 
هذه األيام مع انتشار فلسفة الديمقراطية مختلف، إذ 
والشركس  والتركمان  العرب  االحتفال  في  يتشارك 
وغيرهم، ويزخر تاريخ الشعوب وخاصة الموروث 
الذي  والحضاري  الثقافي  التفاعل  بمدى  األدبي 
يوم  تعبيرهم عن  في  والكرد  العرب  بين  قائماً  كان 

النوروز. 
والفن  األدب  في  مادة خصبة  النوروز  عيد  ويشّكل 
حيث ذُِكر في العديد من القصائد الشعرية والنثرية، 
وعبّر أصحابها عن جمال الطبيعة إذ من الممكن أن 
والتحليل،  والبحث  للدراسة  خصباً  موضوعاً  تكون 
ويعبّر النوروز عن معاني المحبة ولقاء األحبة حيث 
التي  الهدايا  أجمل  فيتبادلون  القلوب،  فيه  تتصافى 
تزيد العيد بهجةً وحبوراً. ويعتبر الحجاج بن يوسف 
فقد  اإلسالم،  في  النوروز  هدايا  قدم  أول من  الثقفي 
أهدى أحمد بن يوسف الكاتب إلى المأمون سفطاً من 
وكتب  وعرضه،  طوله  في  هندي  عود  فيه  الذهب 
العيد  بألطاف  العادة  فيه  جرت  يوٌم  هذا  معه:« 

والسعادة«.
أما في الشعر، فالنوروز هو عيد الطبيعة، والطبيعة 
إذ تكشف عن محاسن وجهها، وتبدي طرائف شتى 
في  العرب  الشعراء  ونظم  الجميلة،  ظواهرها  من 
أمير  تهنئة  أو  النوروز قصائد في مدح خليفة  قدوم 
الصداقة،  أواصر  وتوطيد  الصلة  تمكين  أجل  من 

ومن ذلك قول أبو تمام:
قد شرد الصبح هذا الليل من أفقه
وسّوغ الدهر ما قد كان من شرفه

سبقت إلى الخلق في النوروز عافية
بها شفاهم جديد الدهر من خلقه 

وقد اتخذ الشعراء في العهد العباسي من هذه المناسبة 
فقد  اليوم،  بهذا  سعادتهم  عن  للتعبير  سانحة  فرصة 
بالنوروز  الدولة  بهاء  الرضي  الشريف  الشاعر  هنأ 
في قوله: »وأنعم بذا النوروز زوراً نازالً ومنتظره 

آل بويٍه أنتم األمطار والناس الخضره«.
بين  المقارنة  ووجه  الوالء  النوروز  وأظهر  كما 
الممدوحين ومظاهر الطبيعة عبر استذكارهم بعطاء 
الطبيعة في إشارة إلى دفع الممدوح ليمثل بالطبيعة، 

بمدحه  البحتري  فعل  كما  للشاعر،  العطاء  فيجزل 
الهيثم الغنوي:

»أتاَك الربيع الطلق يختال ضاحكاً 
من الُحسن حتى كاد أن يتكلما

وقد نبّه النوروز في غسق الدجى 
أوائل ورد كّن باألمس نّوما«

وهنّأ ابن الرومي عبيد هللا بن عبد هللا بمناسبة عيد 
النوروز فأنشده:

»كأنَّها هو في األسبوع واسطة 
 في سمِط ُدرِّ يحل جيد حسناء

ما طابق هللا نيروز األمير بِه            
إال لتلقى فيه كلَّ ساء«

وأشار الشعراء إلى إشعال النيران ليالً ابتهاجاً بيوم 
النوروز حيث تُصنع الحلوى وتضاء األسواق، ومن 
هؤالء الشاعر أبي الحسن محمد بن عبد هللا السالمي 
قيمة في  تعنيه من  النار وما  حيث يذكر في قصيدة 
هذا اليوم، إذ قال: »ال زلت أشتاق ناراً أوقدت لهباً ـ 

حتى ظننت عذاب النار قد عذُبا«.
رمزاً  النوروز  برز  الحديث،  العربي  األدب  وفي 
وأعوانه،  االستعمار  للشعوب ضد  وتحررياً  كفاحياً 
السياب في قصيدته  بدر شاكر  الشاعر  ومن هؤالء 
)وحي النوروز(، داعياً إلى تكاتف الشعبين الكردي 
المنطقة،  في  االستعمار  مخططات  ضد  والعربي 
الكادحين  والكرد  العرب  للفقراء  بثورة  إياه  واصفاً 

على الظلم فيقول:

يا شعب كاوه سل الحداد كيف هوى
صرٌح على الساعد المفتول ينهاُر

وكيف أهوت على الطاغي يداً نفضت
عنها الغبار وكيف أنقَض ثوار

والجاعل الكير يوم الهول مشعله
ينصب منه على اآلفاق أنواُر«
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مواطنو كوباني: على المجتمع الدولي التدخل سريعا
ً للكشف عن صحة القائد أوجالن

طرق عقاب الّطفل الصحيحة في المراحل 
العمرية المختلفة

»أرقام مرعبة وحلول غائبة« لألطفال 
المتسربين من المدارس شمال غربي سوريا

مقاطعة  أهالي  حّمل  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
المسؤولية  التركي  االحتالل  دولة  كوباني 
الكاملة فيما يخص وضع القائد عبد هللا أوجالن، 
مطالبين المجتمع الدولي الكف عن صمتهم أمام 
انتهاكات المحتل التركي بحق الشعب الكردي، 

والكشف الفوري عن صحة القائد أوجالن.

نشرت على مواقع التواصل االجتماعي وبعض 
صحة  تدهور  حول  أنباء  اإلعالمية  الوسائل 
شهر  من   14 الـ  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
االنتفاضات  بدأت  أثرها  على  الجاري،  آذار 
للمطالبة  عامة  الكردي  للشعب  واالعتصامات 

بالكشف عن وضع القائد أوجالن الصحي. 
جولة  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  وعليها 
كوباني،  مقاطعة  في  األهالي  آراء  الستطالع 
وأكد المواطنون أن الهدف من العزلة المفروضة 
على القائد أوجالن هو النيل من الوجود الكردي 

وتصفية وجوده في المنطقة عامة.  
االحتالل  دولة  خليل  خناف  الشابة  وحملت 
التركي المسؤولية الكاملة لوضع القائد أوجالن، 
الذي  والتنمية  العدالة  حزب  »أن  إلى:  مشيرة 
يترأسه أردوغان يحاول من خالل فرض العزلة 
القضية  إفشال  أوجالن  القائد  على  المشددة 

الكردية في المنطقة«. 
الشعب  بحق  »يُمارس  بالقول:  حديثها  متابعة 
الممارسات  أنواع  أفظع  وقائدهم  الكردي 
الدولي  المجتمع  مرأى  أمام  واالنتهاكات 
أصم  فالجميع  واإلنسانية،  الحقوقية  والمنظمات 

وأبكم أمام هذه الممارسات«.

يطلقون  الذين  المنظمات  »تلك  خناف:  وأكدت 
آالت  مجرد  اإلنسانية،  حماة  أنفسهم  على 
ومنظمات تدعم الطغيانية بحق الشعب الكردي 
بصمتها، وإنها مجرد منظمات إنسانية باالسم ال 
غير، وعار عليها ادعاؤهم بأنهم منظمات تعمل 

ألجل حماية حقوق اإلنسان في العالم«. 

تحتاج  التي  المواقف  من  الكثير  األم  تواجه 
أو حتى  شائناً  أمراً  فعل  إذا  لمعاقبة طفلها  فيها 
يحترم  لم  إذا  المراهق  ابنها  لمعاقبة  تحتاج  قد 
سلطاتها وقراراتها، مع الوضع في االعتبار أنه 
أياً كان عمر طفلك فعليك أن تكوني حازمة وال 
تسحبي كالمك إذا كنِت قد قررِت معاقبة الطفل.
التي ستساعدك  األفكار والنصائح  وإليك بعض 
التفكير في طرق مختلفة ومناسبة لمعاقبة  على 

طفلك في مراحله العمرية المختلفة:
الطفل  إن  عامين:  وحتى  الوالدة  حديث  الطفل 
العامين  وحتى  والدته  تلي  التي  المرحلة  في 
يكون بطبيعته فضولياً، ولذلك فمن األفضل أن 
األغراض  بعض  بإبعاد  الفترة  تلك  في  تقومي 
عن طريقه، مثل التلفزيون وبعض المجوهرات 
إذا رأيت  التنظيف واألدوية.  الصغيرة وأدوات 
يعرضه  قد  غرض  بإمساك  سيقوم  طفلك  أن 
أو  ال  له  تقولي  بأن  تمنعيه  أن  فعليك  للخطر 
عن  إلهائه  حتى  أو  الغرفة  من  بإبعاده  تقومي 

طريق أي نشاط آخر. 
أما إذا قام طفلك بسلوك مثل العض أو الضرب 
مثل  أن  له  توضحي  أن  فعليك  الطعام  إلقاء  أو 
هذا السلوك غير مقبول ثم اجعليه يجلس بمفرده 
بعد ذلك لمدة دقيقة أو دقيقتين ليهدأ. اعلمي أن 
الضرب بصفة عامة ليس طريقة مقبولة لمعاقبة 
أن  االعتبار  في  الوضع  مع  سن  أي  في  طفل 
الطفل حتى عمر العامين بصفة خاصة لن يفهم 
العالقة بين ما ارتكبه من خطأ والعقاب الجسدي. 
على األم أيضاً أن تتأكد من أنها تتصرف بشكل 
مثالي أمام طفلها، فمثالً ال تطلبي من طفلك أن 
أغراضك  تتركين  أنت  بينما  ألعابه  بتنظيم  يقوم 

ملقاة في أنحاء المنزل.

الطفل من ثالثة حتى 
خمسة أعوام

في  وخاصة  النمو  في  طفلك  يبدأ  أن  بمجرد 
الفترة ما بين ثالثة وخمسة أعوام فإنه سيبدأ في 
األفعال والعواقب، ولذلك  بين  العالقة  استيعاب 
على  طفلك  تعرفي  أن  عليك  الفترة  تلك  ففي 
تخبري  أن  أيضاً  والمنزل. عليك  العائلة  قواعد 
طفلك ماذا تتوقعين منه وكيف يجب أن يتصرف 
معين.  تصرف  على  بمعاقبته  تقومي  أن  قبل 
على سبيل المثال، إذا كان طفلك في الثالثة من 
عمره وقام ألول مرة بالرسم على حائط غرفة 
المعيشة مستخدماً األلوان فعليك أن تتحدثي معه 
وتخبريه أن مثل هذا التصرف غير مقبول وأنه 
سيساعدك  فإنه  أخرى  مرة  األمر  هذا  فعل  إذا 
لبقية  األلوان  يستخدم  ولن  الجدران  تنظيف  في 
اليوم. وبعد بضعة أيام إذا عاد طفلك الستخدام 
بتذكيره  الحائط مرة أخرى قومي  األلوان على 
وقومي  فقط  الورق  على  تستخدم  األلوان  أن 
بتطبيق عواقب ما فعل عليه. يجب على كل أم 
لطفلها.  اإليجابي  الثناء  أهمية  تدرك  أن  أيضاً 
بالجلوس  طفلك  بمعاقبة  ستقومين  كنت  إذا  أما 
قد  أي شيء  عن  بعيداً  مكاناً  فاختاري  بمفرده، 
تقومي  ال  فمثالً  فعله،  فيما  التفكير  عن  يشغله 
في  كانت  إذا  لغرفته  بإرساله  الطفل  بمعاقبة 
أن  أيضاً  عليك  كومبيوتر.  أو  تليفزيون  غرفته 
أن  يجب  الذى  السليم  بالتصرف  طفلك  تخبري 

تصرفاته  على  بمعاتبته  فقط  تقومي  وال  يتبعه، 
الخاطئة.

الطفل من ستة حتى مثانية أعوام

بين ستة وثمانية  المرحلة ما  إذا كان طفلك في 
أعوام فإن معاقبته تكون نافعة سواء بتركه يجلس 
بمفرده أو بإخباره بعواقب ما فعله وتطبيق نوع 
من العقوبة عليه. عليك أن تدركي أنه يجب أن 
تكوني ثابتة على موقفك وال تتراجعي عن قرار 
اتخذتِه بمعاقبة الطفل حتى ال تقللي من سلطتك 
الطفل  بتهديد  تقومي  أال  أيضاً  يجب  نظره.  في 
تقولي  ال  بأنك ستعاقبينه عقوبات خيالية، فمثالً 
له أنه إذا لم يغلق الباب فإنه لن يشاهد التليفزيون 

في حياته مرة أخرى.

الطفل من 9 أعوام حتى 12 عاماً

الطفل ما بين 9 و12 عاما يبدأ في الشعور بأنه 
أكثر  يكون  أن  ويريد  نفسه  على  االعتماد  يريد 
أن  يمكنك  المرحلة  تلك  ففي  ولذلك  مسؤولية، 
تبدئي في تعليم طفلك كيفية التعامل مع عواقب 
إذا  المثال،  سبيل  فعلى  يرتكبها.  التي  األخطاء 
تحاولي  ال  المدرسي  واجبه  بأداء  الطفل  يقم  لم 
أن تساعديه إلنهائه، بل اتركيه يذهب للمدرسة 
دون إنهاء الواجب أو الفرض المدرسي ليواجه 
ستريد  أم  أي  فإن  وبالتأكيد  فعله.  ما  عواقب 
تحمل عواقب أخطاء طفلها ولكن األفضل لألم 
أن تترك طفلها يفشل ويتحمل عواقب فشله في 

بعض األحيان

طفل الثالثة عرشة وما فوق

قد  يكون  عشرة  الثالثة  سن  من  بدءاً  الطفل  إن 
التصرفات  وعواقب  منه  المطلوب  استوعب 
السيئة مع الوضع في االعتبار أن ابنك المراهق 
يحتاج أيضاً لنوع من الحدود والقواعد. ويمكنك 
أن تضعي لطفلك المراهق بعض القواعد المتعلقة 
للمنزل.  عودته  وبموعد  له  أصدقائه  بزيارات 
من  سيتذمر  المراهق  ابنك  أن  بالتأكيد  واعلمي 
قواعدك ولكنه في نفس الوقت سيشعر بسلطتك.

أحمد شيخ علي خناف خليل سميرة أحمد

القضاء عىل مكتسبات الكرد

إقليم  في  العشائر  وجهاء  أحد  طالب  وبدوره 
الفوري  بالكشف  علي«  شيخ  »أحمد  الفرات 
إلى أن الدولة  عن صحة القائد أوجالن، مشيراً 
التركية تحاول بشتى الوسائل النيل من مكتسبات 

الشعب الكردي وتصفية وجودهم. 
 1999 عام  أوجالن  القائد  اعتقال  »منذ  وقال: 
وتركيا تحاول النيل من أفكار قائد أوجالن الحرة 
التي تطالب بحرية كافة الشعوب المظلومة، وتريد 

إنهاء فكره الحر من خالل فرض العزلة عليه«. 

ناشد أحمد شيخ علي المنظمات الحقوقية التدخل 
عبد هللا  القائد  لمحاميي  والسماح  وقت،  بأسرع 
أوجالن وذويه اللقاء به واالطمئنان على صحته. 
أحمد  سميرة  المواطنة  طالبت  جهتها  ومن 
المنظمات الدولية بوضع حد لالنتهاكات التركية 
عن  السريع  والكشف  الكردي،  الشعب  بحق 
إلى  وأشارت  أوجالن،  للقائد  الصحي  الوضع 
حتى  وفعالياتهم  اعتصاماتهم  يوقفوا  لن  أنهم 
يُكشف عن صحة القائد أوجالن ووضعه عموماً. 

مناطق شمال غربي سوريا، ظاهرة  في  تنتشر 
من  األطفال  بتسرب  تتمثل  »مرعبة«  بأرقام 
على  النازحين  مخيمات  في  سيما  ال  المدارس، 

الحدود السورية ـ التركية.
مليون  من  أكثر  وأريافها  إدلب  في  ويعيش 
التعليم،  من  محرومين  طفل  المليون  ونصف 
تنسيق  »وحدة  عن  صادرة  إحصاءات  بحسب 

الدعم«.
في  المدارس  من  المتسربين  الطالب  عدد  وبلغ 
ألف   300 نحو  المعارضة،  سيطرة  مناطق 
طالب، من أصل 600 ألف طالب، أي بنسبة 50 
استجابة سوريا«  فريق »منسقو  بحسب  بالمئة، 

العامل في المنطقة.

أسباب متعددة

وتعود ظاهرة تسرب الطالب لعدة أسباب، أهمها 
سوء األوضاع المعيشية والظروف االقتصادية 

التي يعاني منها سكان تلك المناطق.
وهو  عاماً(،   14( العلي  يعقوب  الطفل  وقال 
»تركت  برس:  لنورث  إدلب،  مدينة  سكان  من 
االحتياجات  تأمين  في  والدي  ألساعد  المدرسة 

المنزلية«.
تصليح  محال  إحدى  في  »العلي«  ويعمل 
إدلب.  بمدينة  الصناعية  المنطقة  في  السيارات 
ويقول بلهجة حزينة: »أحلم بوضع الحقيبة على 

ظهري والذهاب للمدرسة مع أصدقائي«.

النزوح السبب!

وأعاد سليمان المحمود، وهو مدير سابق إلحدى 
التسرب  أسباب  أبرز  سراقب،  مدينة  مدارس 
وتشتت  االنقطاع  إلى  إدلب  في  المدرسي 
في  النزوح  ظروف  خالل  الدراسية  الصفوف 

السنوات العشر الماضية.
وأدت عمليات النزوح المستمرة لبقاء طالب في 
الصف الدراسي نفسه حتى عند الوصول لمرحلة 
االستقرار األمني النسبي، بحسب المدير السابق.
وأضاف »المحمود«: »جلوس الطالب في صف 
مع زمالء أصغر منه عمراً بكثير يشكل هاجساً 
آخرون  ويترك  المدرسة،  لكره  يدفعه  نفسياً 
دراستهم بسبب األوضاع المادية لذويهم، وانعدام 
مصادر الدخل، ناهيك عن التضخم السكاني في 

منطقة صغيرة تتفشى فيها البطالة«.
عدم  على  العائالت  األوضاع  تلك  وأجبرت 
على  قدرتها  لعدم  أطفالها،  بمستقبل  االهتمام 

تأمين المستلزمات المدرسية لهم.
وروى جميل بيوش )22 عاماً(، لنورث برس، 
وقال:  سنوات.  سبع  قبل  للمدرسة  تركه  أسباب 
جوي  بقصف  سنوات  سبع  قبل  والدي  »توفي 
نبل جنوبي  استهدف مكان عمله في مدينة كفر 
إدلب«. وأضاف: »خرجنا من المدينة وتوجهنا 
نفسي  ألجد  إدلب،  شمال  النازحين  لمخيمات 
واحتياجات  المعيشة  أعباء  بتحمل  ملزماً  حينها 

عائلتي«.
ويسكن »بيوش« مع عائلته في مخيم السالم على 
اضطررت  »وهنا  التركية:  ـ  السورية  الحدود 
للعمل في أحد المقالع الصخرية بالقرب من بلدة 

دير حسان«.

أوضاع معيشية

وأرجع محمد حالج، مدير فريق منسقو استجابة 
الرئيسي لحاالت  السبب  لنورث برس،  سوريا، 
إلى  إدلب،  في  المدارس  من  األطفال  تسرب 

الحالة االقتصادية المتردية.
فإن  الدعم«  تنسيق  »وحدة  إحصاءات  وبحسب 
ويعملون  المدرسة  خارج  األطفال  من   %51
إلعالة أسرهم، 63% منهم يعملون ضمن أعمال 
تتطلب  أعمال  في  يعملون  و%9  جهداً،  تتطلب 

جهداً وتشكل خطراً على حياتهم.
التي شهدتها  الكبيرة  النزوح  كما أثرت موجات 
القصف  خلفية  على  الفائت،  العام  منذ  المنطقة 
لتهدم  إضافة  النزاع،  طرفي  بين  المتواصل 
العديد من المدارس وخروجها عن الخدمة، على 

سير العملية التعليمية.
كتب  دون  الطالب  من   %56 نحو  تسجيل  وتم 
مدرسية، و43% تغيبوا بسبب المرض، و%37 
من المدرسين في المنطقة عبَّر لهم األطفال عن 
ضمن  وجودهم  بسبب  باألمان  شعورهم  عدم 

المدارس، بحسب »وحدة التنسيق«.
كانت  التسرب  ظاهرة  أن  إلى  وأشار »حالج« 
قائمة من قبل ولكن بشكل أقل: »أما اليوم ومع 
سوء األوضاع المادية، بدأت كل عائلة تبحث عن 
معيل آخر، حيث يلجؤون إلى عمالة األطفال«.

ما الدعم الذي تقدمه شركة نوروز لزيوت 
السيارات القتصاد شمال وشرق سوريا؟

البدء بزراعة الشتل في ريف كوباني

االستثمارات  تعد  ـ  محمد  آالن  الحسكة/ 
الركيزة األساسية في دعم االقتصاد, وتساهم في 
نمو البنية االقتصادية لبلٍد بعينه, وتحد من حجم 
التضخم المالي, وتكافح البطالة من خالل تأمين 

العديد من فرص العمل. 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وتمكنت 
العديد  إنجاز  من  المنصرمة,  األعوام  خالل 
األصعدة  كافة  على  اإليجابية  المتغيرات  من 
تحسين  باستثناء  منها,  االقتصادية  وخصوصاً 
المنتجات النفطية لعدم توفر اإلمكانات الالزمة 
أثراً  ترك  مما  الخام,  النفطية  المواد  لتكرير 
بسبب  والمركبات,  السيارات  أداء  على  سلبياً 
وعلى  فيها,  المستخدم  للوقود  الجودة  رداءة 
الزيوت  لنقص  المحركات,  الخصوص  وجه 
الزيوت  أكثر  تكون  حيث  لها,  الضرورية 
المصدر  المستخدمة عبارة عن زيوت مجهولة 

ومغشوشة.

وكالة حرصية 

وللحديث أكثر عن عمل شركة نوروز للزيوت, 
المشترك  بالرئيس  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
ثائر  البتروكيميائي  المهندس  الشركة  إلدارة 
النزال, حيث قال: »نتيجةً لألعطال واألضرار 
التي باتت تلحق بالمحركات الخاصة بالمركبات 
المدنية والمؤسساتية, كان ال بدّ من التفكير بإيجاد 
حلوٍل ناجعة وسريعة للتخلص من هذِه المعضلة 
النوع  اختالف  ومع  السيارات,  بأداء  المتعلقة 
والكمية للزيوت الموجودة باألسواق, ومقارنتها 
ورداءة  كفاءتها  عدم  مع  المرتفعة  باألسعار 

الوكيل  مع  تواصلنا  المنطلق  هذا  ومن  أدائها, 
الزيوت  لتوزيع  األوسط  الشرق  في  الحصري 
الشهيرة, وقمنا  العالمية, وهي ماركة »لوتس« 
بأخذ الوكالة الحصرية في شمال وشرق سوريا 

فقط«. 

تنافسّية الجودة ومنع االحتكار

من  العالية  الجودة  »كانت  بالقول:  النزال  ونوه 
األهداف الضرورية لشركة نوروز, وفي معهد 
السيارات  تصنيع  ومعهد  األمريكي,  البترول 
جداً  وخاصة  محددة  معايير  هناك  األوروبي, 
ومالئمة  والنقاوة  الكثافة  تصنيف  في  يعتمدها 
األداء للمحركات بالشكل المطلوب, فهي تعتمد 
ميزة  CI4 وتعتبر من أهم الميزات في جودة 
استخدامها  في  أوروبا  تعتمدها  كما  الزيوت, 
للمحركات وبشكٍل أساسي, ونالحظ وجود عدٍد 
شمال  في  األوروبية  السيارات  من  جداً  كبير 
وشرق سوريا, وهذا يدل على اعتمادنا لنوعية 
التصنيف  معهد  اعتماد  تطابق  للزيوت  ممتازة 
فرعين  وجود  ومع  العالية,  للجودة  األمريكي 
قامشلو,  مدينة  في  الرئيسي  نوروز,  لشركة 
والثاني في مدينة الحسكة, نستطيع تغطية السوق 

بشكٍل كامل«.
المقننة  األسعار  آلية  »اعتمدنا  النزال:  وقال 
للمادة  محتكرين  نكون  ال  لكي  للتجار  بالتوزيع 
من جهة, ونمنع احتكار التجار للزيوت من جهٍة 
الزيوت  من  نوعية  أي  حالياً  يوجد  فال  أخرى, 
تنافس جودة الزيوت في شركة نوروز. والجدير 
من  والتأكد  الزيوت  لتحليل  مختبر  لدينا  بالذكر 

نسبة جودتها, لذلك اقترحنا على غرفة التجارة 
بإصدار  الذاتية,  اإلدارة  في  الصناعة  وغرفة 
في  الزيوت  بمجال  العاملين  كافة  على  تعميم 
شمال وشرق سوريا, بالخضوع للرقابة المحلية 
تقارير  وإحضار  الذكر,  اآلنفة  الغرف  قبل  من 
وليس  المحلي,  المختبر  من  الجودة  تخص 

شهادات جودة قادمة من الخارج«.
وبحسب النزال: »يوجد الكثير من المواصفات 
عمل  مع  تتالئم  وال  الزبائن  يجهلها  التي 
وأخرى  زيوت صيفية  يوجد  فمثالً  المحركات, 
للغش  السيارات  شتوية, وهذا يعّرض أصحاب 
بعضهم  خبرة  مستغلين  التجار  بعض  قبل  من 

الضعيفة«. 

التشجيع عىل مكافحة البطالة, 
ودعم االقتصاد

األساسية  الغاية  »كانت  بالقول:  النزال  وأشار 
االقتصاد  دعم  هو  نوروز,  شركة  إنشاء  من 

وشرق  شمال  في  االقتصادية  البنية  وتطوير 
وجوه  من  وجهاً  اليوم  الشركة  فتمثل  سوريا, 
االستثمار الصناعي, وتساهم في مكافحة البطالة 
العاملة,  األيدي  من  العديد  تشغيل  خالل  من 
ولدينا القدرة على التحكم بسعر السوق, ونساهم 
األقل  على  أو  حالياً  الحاصل  التضخم  بمكافحة 
متوازن  مبدأ  ونعتمد  مباشر,  بشكل  به  نتأثر  ال 
جداً يخفف من تأثير الدوالر على السوق, فمثالً 
ونحن  المبيعات،  حجم  مع  يكبر  القليل  الربح 
بصدد توفير قطع الغيار وطرحها باألسواق مع 

ضمان جودتها«.
إلدارة  المشترك  الرئيس  نوه  حديثِه  نهاية  وفي 
شمال  في  السيارات  لزيوت  نوروز  شركة 
ثائر  البتروكيميائي  المهندس  سوريا  وشرق 

والصحافة,  اإلعالم  دور  أهمية  على  النزال 
في أن تكون سالح االستثمار القوي والخاص, 
ودعم  األجنبي  االستثمار  استقطاب  تشجيع  في 
االستثمار المحلي, في كافة مناطق شمال وشرق 

سوريا.

المحاصيل  زراعة  موسم  الستقبال  تمهيداً 
الصيفية، بدأ مزارعو ريف مقاطعة كوباني 
بزراعة الشتل في البيوت البالستيكية؛ وهذا 
الُمعدات  وسط غالء كبير في أسعار صيانة 

الزراعيّة.
من  الغربي  الريف  في  القنايا  ناحية  وتشتهر 
الصيفية  المحاصيل  بزراعة  مقاطعة كوباني 
والشتوية والزراعة المروية باإلجمال، نظراً 
عن  فضالً  الفرات،  نهر  مجرى  من  لقربها 
ما  األرض،  الجوفية من سطح  مياهها  قرب 

يجعلها بيئة مناسبة للزراعة.
الهكتارات  مئات  سنويّاً  القنايا  ناحية  وتزرع 
بحيث  الصيفية،  بالمحاصيل  األراضي  من 
إلى 300  الـ 200  يزيد عن  ما  منها  يُزرع 
بعض  في  تصل  وقد  األراضي،  من  هكتار 
األعوام  في  كما  هكتار،   400 إلى  األعوام 
2019 و2020 متوزعة في عدد من القرى 

المحيطة بناحية القنايا.

تصدير الفائض من اإلنتاج 

مقاطعة  حاجة  عن  تفيض  كميات  وتنتج 
هذه  ومن  الصيفية،  الخضروات  من  كوباني 
الخضار »البندورة والباذنجان، وأنواع أخرى 
من الخضار« ِلتُصدّر إلى مناطق أخرى مثل 

منبج وإقليم الجزيرة.
بيع  بغاية  يزرعون  مزارعون  وهناك 
المحاصيل،  يزرعون  وآخرون  الشتل، 
أحمد  ياسر  المزارع  يقول  السياق  هذا  وفي 
الجاسم لوكالة أنباء هاوار: »لدي ستة بيوت 
بالستيكية لزراعة الشتل وبيعها دون زراعة 

البستان«.

ويمضي مؤكداً بقوله: »ال قدرة لي أن أزرع 
البستان، لذلك أكتفي ببيع الشتل للمزارعين«.
بينما يقول المزارع عز الدين عبد هللا عيسى 
خمسة  في  الشتل  »زرعت  القنايا:  قرية  من 
بعد  فيما  منها  اثنين  سأنقل  بالستيكية،  بيوت 
إلى البستان، وسأكتفي ببيع ثالثة منها كشتل، 
خصصتهما  األرض  من  هكتاران  ولدي 

لزراعة البستان«.

ُمعاناة املزارعني

عيسى  تابع  األسعار  في  الغالء  وبخصوص 
بالقول: »لكننا نعاني من الغالء في األسعار، 
التي تضخ  المولدات  بينها أسعار صيانة  من 
أيضاً  العام  هذا  »نعاني  وأضاف:  المياه«، 
من عدم استقرار الطقس، إذ ال توجد حرارة 
كافية إلنبات الشتل، ولقد مات أكثر من ثلثي 

ما زرعته بسبب البرودة«.
قرية  أهالي  »من  العمر  عمر  أشار  بينما 
سهل القملق« إلى أن الغالء بات غير مقدور 
عليه في أسعار الصيانة، وقال: »لدي مولدة 
ألف   700 الـ  عن  يزيد  ما  سأدفع  كهربائية 
ليرة سوريّة لصيانتها، وأنا مضطر لصيانتها 

ألنني أريد سقاية محصول القمح«.
فرصة  عام  كل  من  الفصل  هذا  ويعتبر  هذا 
من  الغربي  الريف  في  للمزارعين  مناسبة 
وبيع  البساتين  لزراعة  كوباني  مقاطعة 
فرص  وجود  لعدم  لعيشهم  كقوت  مردودها 

أخرى للعمل في تلك المناطق النائية.

عز الدين عيسى عمر العمر ياسرالجاسم

ثائر النزال


