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بعدسة:عبدالرحمن محمد

في ذكرى ميالد القائد أوجالن جذور ٢٥٠ 
شجرة ُتعانق أرض الشدادي

سياق  ضمن   - الدخيل  حسام  الشدادي/ 
الفعاليات التي أطلقها مؤتمر ستار في الشدادي 
القائد  لميالد  والسبعين  الثانية  الذكرى  بمناسبة 
عبد هللا أوجالن تم زراعة ٢٥٠ شجرة في فناء 

مقر مؤتمر ستار في الناحية. 
الشدادي  ناحية  في  ستار  مؤتمر  لنداء  وتلبيةً 
في  بالناحية  المدنية  المؤسسات  جميع  شاركت 
والذي  نيسان  من  الرابع  بمناسبة  تشجير  حملة 
أوجالن،  عبد هللا  القائد  ميالد  ذكرى   يصادف 
وذلك وفق المساعي الهادفة لحماية البيئة والتي 

ينادي بها القائد.
ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  السعد  أميرة  وقالت 
بالشدادي »إن حملة التشجير جاءت في الذكرى 
الثانية والسبعين لميالد القائد والذي يعتبر ميالداً 
لفجر حرية جديدة لجميع شعوب المنطقة وليس 

فقط للشعب الكردي«.
قد  كان  الشدادي  في  مؤتمر ستار  أن  وأضافت 
الذكرى  هذه  في  الفعاليات  من  مجموعة  نظم 
أهمها إطالق حملة نظافة عامة استهدفت كامل 
الشوارع واألحياء في المدينة إضافة إلى حملة 
التشجير والتي تم من خاللها زراعة ما يقارب 

٢٥٠ شجرة.
ونوهت أميرة السعد على إنه تم اختيار زراعة 
لحماية  الهادفة  المساعي  من  انطالقاً  االشجار 

أوجالن،  القائد  عليها  حث  طالما  والتي  البيئة 
الثورية  الشعارات  بترديد  الفعالية  وانتهت 

والمطالبة بفك العزلة عن القائد أوجالن.

المرأة اإليزيدية تنهض 
بقوة وتطالب بحقوقها..

بعد ما عانته وعاشته المرأة اإليزيدية من استرقاق وخطف وسبي على يد مرتزقة 
داعش؛ ها هي تنهض بوعيها وقوتها وصالبتها وتوثّق هذه الجرائم وتنخرط في 

المجال السياسي والعسكري لتقرير مصيرها بنفسها....«3

مباراة ونشاطات رياضّية كرنفالية بمناسبة 
ميالد القائد أوجالن

يصادف الرابع من نيسان ميالد القائد عبد هللا أوجالن، وبهذه المناسبة أُقيمت مباراة كرنفالية جمعت بين اتحاد معلمي 
مقاطعة قامشلو وفريق جامعة روج آفا لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، باإلضافة 

لدوريات كرة القدم في مناطق أخرى....«1٠

مديرية محروقات الطبقة.. خطة لتوزيع الرابع من نيسان.. ميالد إلرادة الشعوب الحرة
البطاقات وتحديد كمية مادة البزنين

هنأت نساء مدينة ديرك من 
مختلف الشعوب الذكرى 
الثانية والسبعين لميالد 

القائد عبد هللا أوجالن 
على شعوب شمال وشرق 

سوريا والعالم قاطبة, 
وأكدَن على أنَّ الرابع من 

نيسان هو أيضاً يوم إلحياء 
جوهر المرأة...«4

بهدف تحديد كمية موحدة 
لجميع أصحاب اآلليات، 

وتنظيم عمليات تسليم 
الحصص المخصصة 

لكل آلية؛ بدأت اإلدارة 
التابعة لمديرية 

المحروقات بمدينة الطبقة 
بعملية توزيع بطاقات 

البنزين....«7

بعد مرور ثماني سنوات.. YPJ أسطورة 
الحاضر والمستقبل

بعد مرور ثماني 
سنوات من الكدح 

والنضال نالت 
وحدات حماية 

المرأة مركز العالمية 
بتضحياتها وجبروت 

قوتها بتصديها 
ألعىت التنظيمات 

والمجموعات 
المرتزقة وهزيمتها، 

لتجدد عهدها 
في الذكرى 

السنوية الثامنة 
بمساندة المرأة 
وتحريرها...«2

الطبعة الثانية من كتاب 
»أدب األطفال في الثَّقافة 
الكردّية« تصدر في القاهرة

قامشلو/ عبد الرحمن محمد - صدرت 
راً عن دار نفرتيتي للنشر والدراسات  مؤخَّ
مصر  بجمهورية  القاهرة،  في  والترجمة 
)أدب  كتاب  من  الثانية  الطبعة  العربية، 
سوريا  كرد  الكرديّة..  الثقافة  في  األطفال 
بعد  قاسم،  المجيد  عبد  للكاتب  أنموذجاً( 

مرور ثالث سنوات على طبعته األولى.
ألصحاب  مرجعاً  ل  ليشّكِ العنوان  ويأتي 
لندرة األبحاث في  الشَّأن واالهتمام؛ نظراً 
العربية  المكتبتين:  وحاجة  سياق،  هكذا 
وجاء  المصادر،  هذه  مثل  إلى  والكرديّة 
الكتاب مقسماً على محاور ثالثة رئيسية ، 
األول: أدب األطفال بصفة عامة، المحور 
عموماً،  الكرد  لدى  األطفال  أدب  الثاني: 
سوريا  كرد  خصوصية  الثالث:  المحور 
النماذج  وأبرز  األطفال،  ألدب  بالنسبة 
هذا  تطور  مراحل  عبر  المدّونة  األدبية 

النوع من الكتابة.
الهامة الحديثة  يُعتبر من المصادر  الكتاب 
في  وتناوله  األطفال  أدب  يخص  فيما 
األدب الكردي، ويعد دراسة واقعية جديرة 
بالبحث والوقوف على أهمية النقاط الواردة 

والثقافية والتربوية  األدبية  فيه، والجوانب 
الدراسات  من  الكثير  على  ويعتمد  فيه، 
السابقة والعديد من المراجع وجهد شخصي 

للمؤلف.
من  قاسم  المجيد  عبد  والباحث  الكاتب   
أهلية  على  حاصل   ،1973 عام  مواليد 
واإلجازة   ،1996 عام  االبتدائي،  التعليم 
الفرات، الحسكة عام  التربية - جامعة  في 
تربويّة  وأبحاث  دراسات  وله   ،٢٠1٠
األطفال  أدب  في  متخّصصة  ونفسيّة 
المحاضرات  العديد من  قدّم  وثقافتهم، كما 
الجوائز  بعض  ونال  واألدبية،  التربوية 
له  صدرت  وقد  والصحافية،  األدبية 
الذاكرة(،  في  )حنين  عرية:  الّشِ المجموعة 
مون(  وكتاب تشاركي بعنوان: )أدباء مكرَّ
ودراسة  البارزين،  المؤلفين  ِمن  عدد  مع 
وله  جبران،  خليل  جبران  أدب  عن  نقدية 
تاريخه،  األطفال..  أدب  الطبع:  تحت 
وخصائصه وفنونه، الهيئة العاّمة السُّورية 
وقصائد  دمشق،  الثقافة،  وزارة   - للكتاب 
منذورة للريح، شعر، وهو عضو في اتحاد 

مثقفي روج آفاي كردستان.
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نتائج تجارب المصادم الهادروني الكبير قد ُتنبئبعد مرور ثماني سنوات.. YPJ أسطورة الحاضر والمستقبل
 بقوة كونية غير معروفة

حكمة األشخاص على عالقة بحجم 
التنوع الميكروبي في أمعائهم

الشمندر ينبوع 
الصحة والرشاقة

مركز الدفاع الشعبي بميالد القائد أوجالن: 
ساحات النضال تتحرك نحو النصر التاريخي

حملة إنهاء خطر داعش من الهول ال تزال مستمرة 

ديميرتاش: تحالف أردوغان يفاوض المعارضة
 على الدستور الجديد

أعلنت وحدات حماية المرأة YPJ في الـ 4 من 
انعقاد  وبعد  تأسيسها،  عن   ٢٠13 عام  نيسان 
وهي  كتائبها؛  أولى  تشكلت  األول  كونفرانسها 
جنديرس  ناحية  في  »روكن«  الشهيدة  كتيبة 
الشهيدة  كتيبة  تشكلت  فيما  عفرين،  بمقاطعة 
الشهيدة  وكتيبة  قامشلو،  مدينة  في  »عدالت« 
»دجلة« في كوباني. وطيلة هذه السنوات أبدت 
لهجمات  التصدي  في  بطولية  مقاومة  الوحدات 
التركي  االحتالل  وجيش  داعش  مرتزقة 
حاولت  التي  األخرى  المرتزقة  والمجموعات 

احتالل شمال وشرق سوريا.
طالت  التي  والهجمات  الحرب  لواقع  ووفقًا 
جميع  في  صفوفها  الوحدات  نظمت  المنطقة، 
انضمت  ثم  الكردية،  المرأة  بطليعة  المدن، 
الشابات من الشعوب األخرى وبخاصةً العربية. 
وتأسست وحدات حماية المرأة استنادًا إلى فكر 
في  مقاتالتها  وشاركت  أوجالن،  عبد هللا  القائد 

جميع المعارك وحمالت التحرير في المنطقة.
الـ  في  »سالفا«  مقاتالتها  أولى  واستشهدت 

مع  مواجهة  خالل   ،٢٠13 عام  أيار  من   ٢9
المجموعات المرتزقة المؤتمرة باألوامر التركية 
التي شنت هجماتها على قرى عفرين، وتركزت 

آنذاك على قرى ناحية شيراوا.
دفاًعا  بعد حياتهن  فيما  المقاتالت  وقدمت آالف 
عن أرضهن، ومنهن من جّسدن مقاومة تاريخية 
أمثال الشهيدات »آرين ميركان، أفيستا خابور، 

وغيرهن  كوباني«  بارين 
من المناضالت.

السنوية  الذكرى  وبمناسبة 
الوحدات،  لتأسيس  الثامنة 
هاوار  أنباء  وكالة  أجرت 
مقاتالت  مع  لقاءات  عدة 
المقاتلة  وكرديات.  عربيات 
نوجان خابور التي انضمت 
المرأة  حماية  وحدات  إلى 
في  قالت   ٢٠13 عام  بداية 
تأسست  »وحداتنا  حديثها: 

لتكون قوة لحماية المرأة«.
أوجالن  »القائد  وأضافت: 
قدم مجهودًا في سبيل إعادة بناء شخصية المرأة 
المجهود  المستقلة ولكي نحافظ على هذا  الحرة 
يجب علينا المحافظة على ميراث نضال المرأة 
أو  توقف  دون  النضال  يتطلب  وذلك  وتطويره 

ملل«.
وأكدت أنهن كمقاتالت يسرَن على نهج الشهيدات 

المؤسسات لـ YPJ ليحافظن بذلك على الميراث 
التاريخي لهن. نوجان ذكرت إن ما يميز وحدات 
حماية المرأة عن غيرها من القوى تألفها من كافة 
الشعوب كلوحة فسيفسائية، واستطاعت تحرير 
النساء من العبودية، منوهةً أن »العدو يستهدف 
المرأة بالدرجة األولى لدورها الريادي ونضالها 

في وجه هجمات المرتزقة واالحتالل«.
في ختام حديثها عبّرت المقاتلة نوجيان خابور: 
وتطبيق  المرأة  حرية  هي  وطموحاتنا  »آمالنا 
لذلك  والسالم،  األمن  وتأمين  والمساوة  العدالة 
سوف نكثف من نشاطنا ضمن القوات العسكرية 

وتحقيق أهداف الشهداء«.
ومع تحرير العديد من المناطق والقرى العربية، 
العربيات  الشابات  من  العشرات  انضمت 
أرضهن  لحماية  المرأة  وحدات  صفوف  إلى 
وشعبهن، من ضمنهن المقاتلة »آيلم منبج« التي 

انضمت بدايةً عام ٢٠17.
أن  بعد  انضمامها،  تحدثت عن سبب  منبج  آيلم 
بكل  المرتزقة  يقاتلن ضد  المقاتالت كيف  رأت 

شجاعة.
ونوهت إلى أن هدفها من االنضمام هو تحرير 
وفي  المجتمع  في  دور  لها  يكون  وأن  المرأة 
مقاتلة  وتكون  والمدنية،  العسكرية  المؤسسات 

تدافع عن أرضها ضد أي معتٍد.  

ليست  المرأة؛  حماية  وحدات  »إن  آيلم:  وتقول 
للمرأة الكردية فحسب، بل لجميع الشعوب تتخذ 
جميع  من  الشابات  لذلك  ضمنها،  مكانًا  لنفسها 
الشعوب يمكنهن االنضمام ولعب دورهن فيها«.
قرأت المقاتلة أيلم منبج كتب القائد ومجلداته عن 
المرأة وحريتها كثيًرا، وتأثرت بها، وتقول في 
ناحية  من  تختلف  القائد  أفكار  إن  الصدد،  هذا 

تأثيره في حياة الفرد وتوجيهه نحو الحرية. 
النساء في ختام حديثها  آيلم منبج دعت  المقاتلة 
والتكاتف  االحتالل  هجمات  ضد  الوقوف  إلى 

والتوحد من أجل حريتهن.

األوروبية  المنظمة  من  جديد  إعالن  كشف 
لألبحاث النووية »سيرن« )CERN( أن تحليل 
المصادمات  أحد  بيانات  من  سنوات   1٠ نتائج 
يشير إلى وجود قوة كونية جديدة غير معروفة، 
األمر الذي قد يغير من الفيزياء التي نعرفها، إن 

تأكد ذلك خالل السنوات القليلة القادمة.
المصادم  مثل   - الجسيمات  مصادمات  وتهدف 
 - سيرن  داخل  الموجود  الكبير  الهادروني 
الستكشاف تركيب الجسيمات دون الذرية عبر 
حيث  من  جداً  معقدة  لكنها  الفهم،  بسيطة  آلية 
ببعضها  الجسيمات  بضرب  تقوم  حيث  التنفيذ، 
سرعة  من  تقترب  هائلة  بسرعات  البعض، 
بالفروض  الناتج ومقارنته  الضوء، ثم مالحظة 

النظرية.

علامء املصادم الهادروين الكبري 
يحاولون توليد ثقب أسود صغري

وجاء في بيان رسمي أصدرته المنظمة، في ٢3 
بحسب  المفترض  من  كان  أنه  المنصرم،  آذار 
النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات أن يتحول 
بعد  ـ  ميزون«  »بي  -ويسمى  الجسيمات  أحد 

أخرى  جسيمات  من  متساوية  نسب  إلى  تفتته 
وهي اإللكترونات والميونات.

النتائج  وبحسب   - ذلك  من  الرغم  على  لكن 
البحثية التي أشار إليها البيان - فإن هذا النوع من 
التفتت يبدو أنه قد مال ناحية اإللكترونات بشكل 
أكبر، وهو ما يعني أن هناك خطأ في النموذج 

الذي يشرح هذه الظاهرة.
ويعد النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات أحد 
كل  تركيب  تفسر  التي  النظرية  النماذج  أهم 
المادة مثل  المادة، وفيه يمكن أن تجد جسيمات 
التي  القوى  وأيضاً  واإللكترونات،  الكواركات 

تتفاعل بها تلك الجسيمات معاً.
قوى  أربعة  هناك  فإن  النموذج،  هذا  وبحسب 
مسؤولة  وهي  الضعيفة  النووية  القوة  كونية: 
وهي  القوية  النووية  والقوة  الذرات،  تحلل  عن 
الذرة، والقوة  نواة  التحام مكونات  مسؤولة عن 
أدواراً  تلعب  التي  وهي  الكهرومغناطيسية 
وأخيراً  والبيولوجية،  الكيميائية  التفاعالت  في 
الجاذبية وهي القوة التي نعرفها جميعاً ودرسناها 

في كتب العلوم منذ الصغر.

قوة خامسة

قوة  وجود  الجديدة  النتائج  تلك  تقترح  اآلن 
خامسة هي التي تتسبب في توجيه عملية تفتت 
الميزونات من النوع »بي« ناحية اإللكترونات، 
لكن ما زالت هذه النتائج بحاجة إلى المزيد من 
قد يكون مجرد صدفة، وهو  فما حدث  التأكيد، 

أمر ليس جديداً على نتائج سيرن.
النموذج  عن  شذوذ  حالة  وجود  تأكيد  يتم  وكي 
الخطأ  احتمال  يكون  أن  يجب  النظري، 
المصادف أصغر من واحد إلى عدة ماليين، أما 
في هذه الحالة فإن االحتمال هو فقط واحد إلى 
أن  فرصة   999 هناك  أن  يعني  ما  وهو  ألف، 
يكون ما حدث هو شيء حقيقي يتطلب منا تغيير 

فيزياء الجسيمات، وفرصة واحدة فقط أن يكون 
مجرد خطأ.

لهذا السبب فإن النتائج الجديدة تحتاج إلى الكثير 
من العمل التحليلي خالل السنوات القادمة، علماً 
النموذج  عن  شذوذ  حالة  تظهر  أن  بد  ال  أنه 
النظري في مرحلة ما، ذلك ألنه ال يشرح العديد 

من الظواهر بشكل كامل، منها مثالً الجاذبية.

من جانب آخر، فإن هذا النموذج يفسر ٥% فقط 
من تركيب الكون، بينما الـ9٥% الباقية المتمثلة 
أي  بعد  توجد  ال  المظلمتين  والطاقة  المادة  في 
نظريات صلبة يمكن أن تفسرها، وربما حينما 
تظهر »فيزياء ما بعد النموذج المعياري« نجد 

تفسيراً لهذه الظواهر.

تتعدى  كثيرة  وظائف  يؤدي  الهضمي  الجهاز 
أن  يمكن  كما  األفراد،  يأكله  الذي  الطعام  حدود 
على  فيه  تعيش  التي  الميكروبات  أعداد  تؤثر 

صحتهم.
الميكروبات  عدد  زاد  كلما  أنه  الباحثون  وأكد 
الشخص  يكون  أن  احتمالية  زادت  األمعاء،  في 
حكيماً، ما يضيف وزناً علمياً لمفهوم األشخاص 
الذين يتصرفون بناء على »شعورهم الغريزي«.
دييغو  سان  في  الطب  كلية  في  باحثون  وقال 
الناس  إبالغ  كيفية  إن  كاليفورنيا  جامعة  في 
ارتباطاً  ترتبط  الوحدة،  أو  الحكمة  مشاعر  عن 
مباشراً بمستويات التنوع الميكروبي في أمعائهم. 
ووجدوا أنه كلما زاد حجم الشبكات االجتماعية 
الميكروبات  تنوع  زاد  الناس،  يمتلكها  التي 

المعوية لديهم.
وعلى العكس من ذلك، وجد مؤلفو الدراسة، التي 
نُشرت في مجلة »فرنتيارز إن بسيكياتري«، أن 
األمعاء  ميكروبات  من  المنخفضة  المستويات 

عادةً ما تمثل صحة بدنية وعقلية أسوأ.
الرئيسية  المؤلفة  نغوين  تانيا  الدكتورة  وقالت 
المنخفضة من  المستويات  أن  للدراسة: »وجدنا 
الوحدة والمستويات األعلى من الحكمة والرحمة 
بثراء  ارتبطت  والمشاركة،  االجتماعي  والدعم 

أكبر لتطور وتنوع ميكروبيوم األمعاء«.
في  التعديالت  الحديثة  الدراسة  وربطت 
والفايروسات  والبكتيريا  الميكروبات  تريليونات 
الهضمي،  الجهاز  في  الموجودة  والفطريات 
والعواطف  للتوتر  االستجابة  في  باضطرابات 

والعمليات مثل اتخاذ القرار.
أعمارهم  تتراوح  الباحثون 187 شخصاً  وتابع 
أشياء  قياس  منهم  وطلبوا  عاماً،  و97   ٢8 بين 
والرحمة  والحكمة  بالوحدة  الشعور  مثل  ذاتياً 
االجتماعية،  والمشاركة  االجتماعي  والدعم 
وقارنوا  البراز،  من  عيّنات  الباحثون  جمع  كما 
تنوع تلك الميكروبات بالمشاعر التي أبلغ عنها 
الشعور  في  األكبر  التغيير  وانعكس  األفراد، 

بالوحدة.
ويقول ديليب جيستي أستاذ الطب النفسي وعلوم 
تؤدي  »قد  البحثية:  الورقة  ومؤلف  األعصاب 
أو  األمعاء،  تغيرات في ميكروبيوم  إلى  الوحدة 

بالمثل، تغيرات في بيئة القناة الهضمية قد تهيئ 
التحقيق  إلى  بحاجة  نحن  وحيداً،  ليصبح  الفرد 
األمعاء  محور  ظاهرة  لفهم  شموالً  أكثر  بشكل 

والدماغ بشكٍل أفضل«.
الخاليا  من  الماليين  على  األمعاء  وتحتوي 
»الدماغ  عليها  يُطلق  أصبح  لهذا  العصبية، 

الثاني«.
تتعدى  كثيرة  وظائف  الهضمي  الجهاز  ويؤدي 
أن  يمكن  كما  األفراد،  يأكله  الذي  الطعام  حدود 
على  فيه  تعيش  التي  الميكروبات  أعداد  تؤثر 

صحتهم.
ويبحث العلماء في ما إذا كان تحسين صحة القناة 
الهضمية يُسهم في تحسين الجهاز المناعي لدى 
على  تؤثر  التي  االضطرابات،  ومعالجة  الفرد 

صحته النفسية.

تقول ميغان روسي أخصائية في التغذية حاصلة 
القناة الهضمية  الدكتوراه في صحة  على درجة 
»إن  األمعاء«،  »صحة  بعنوان  كتاب  ومؤلفة 
قراراتها  اتخاذ  في  باستقاللية  تتمتع  األمعاء 
بما  يخبرها  كي  المخ  إلى  تحتاج  وال  الخاصة، 

يجب أن تفعله«.
اسم  لألمعاء  المستقل  العقل  هذا  على  ويطلق 
في  جزء  وهو  المعوي«،  العصبي  »الجهاز 
عن  فقط  مسؤول  المركزي  العصبي  الجهاز 
الخاليا  من  شبكة  ويشبه  المعوي،  السلوك 

العصبية التي تبطن المعدة والجهاز الهضمي.
مع  عادةً  المعوي  العصبي  الجهاز  ويتواصل 
العصب  خالل  من  المركزي،  العصبي  الجهاز 

»السمبثاوي« والعصب »شبه السمبثاوي«.

البنجر أو كما يعرف بالشمندر األحمر 
يعد مصدر غني بالعديد من العناصر 
الغذائية التي تقدم للجسم فوائد صحية 
البنجر  من  يجعل  ما  لها،  حصر  ال 
للصحة،  المفيدة  األطعمة  رأس  على 
أمر  الغذائي  النظام  وتضمينها ضمن 

في غاية األهمية.
فوائد  من  البنجر  يقدمه  ما  وأبرز 

تتلخص:
1- الحفاظ على مستويات ضغط الدم: 
عند تناول البنجر يتم تحويل النترات 
وهو  النيتريك،  أكسيد  إلى  الغذائية 
مما  الدموية،  األوعية  يوسع  جزيء 

يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.
االلتهاب:  محاربة  في  يساعد   -٢
تمتلك  أصباغ  على  البنجر  يحتوى 
خصائص مضادة لاللتهابات، تساعد 
المزمنة  االلتهابات  تخفيف  في 
مثل  األمراض،  من  بعدد  المرتبطة 
وأمراض  القلب  وأمراض  السمنة 

الكبد والسرطان.
الهضمي:  الجهاز  صحة  يحّسن   -3

عملية  تحسن  التي  باأللياف  لغناه 
وتمنع  القولون،  ووظائف  الهضم  
مثل  الهضمي  الجهاز  أمراض 
األمعاء  التهاب  ومرض  اإلمساك 

والتهاب الرتج.
الدماغ:  صحة  دعم  في  يساعد   -4
البنجر  في  الموجودة  النترات  تحسن 
خالل  من  والمعرفية  العقلية  الوظيفة 
تعزيز تمدد األوعية الدموية وبالتالي 
الدماغ  وإمداد  الدم  تدفق  زيادة 

باألكسجين.
يقلل  كونه  السرطان:  من  يحمى   -٥
السرطانية  الخاليا  ونمو  انقسام  من 
أصباغ  على  يحتوى  ألنه  نظراً 
خاليا  نمو  من  تقلل  التي  البيتالين 

سرطان البروستاتا والثدي.
الوزن:  إنقاص  على  يساعد   -6  
الخصائص  من  العديد  على  يحتوي 
لفقدان  مفيداً  تجعله  التي  الغذائية 
الوزن، نظراً ألنه يحتوي على نسبة 
الحرارية  السعرات  من  منخفضة 

ونسبة عالية من الماء.

الشعبي  الدفاع  مركز  أكد  ـ  األخبار  مركز 
القائد  وجهها  التي  الرسالة  أن    )NPG( 
أوجالن خالل حديثه مع شقيقه محمد أوجالن 
تعني تصعيد  األخيرة  اآلونة  في  الهاتف  عبر 
مرحلة  إلى  المرحلة  هذه  وسيحّول  النضال، 

النصر التاريخية.
وجهت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي 
الكريال  قوات  إلى  تهنئة  رسالة    )NPG( 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  ميالد  بمناسبة 
كل  من  نيسان  من  للرابع  المصادف  أوجالن 

عام.
واستذكرت القيادة شهادة شهداء الثورة وكررت 
الحرية  أجل  من  النضال  مواصلة  في  عهدها 
أوجالن  القائد  »ميالد  الرسالة:  في  وجاءت 
نيسان  أربع  بل  اعتيادي،  شخص  ميالد  ليس 
يجلب معه ميالد الثاني والثالث, الميالد األول 
تأسيس  الثاني هو  الحرية، والميالد  هو ميالد 
الحزب وانطالقه من أجل الحرية، أما الميالد 
الثالث، فهو ميالد فكر النهج الجديد مع القائد 
أوجالن وتطور حتى وصل النضال من أجل 
الحرية والديمقراطية إلى مرحلة جديدة، وبهذا 
القائد  ميالد  وهو  األول  الميالد  أصبح  الشكل 
أوجالن ميالدنا جميعاً، كما أصبح ميالد نضال 
المضطهدة،  الشعوب  وجميع  كردستان  حرية 

لهذا نهنئ ميالد جميع الرفاق وشعبنا«..  
بيننا  الرسالة »اليوم تستمر الحرب  وذكر في 
القمعية  واألنظمة  الديكتاتورية  سياسات  وبين 
بشكل واسع في جميع المجاالت. لكن المعركة 
الرئيسية تدور رحاها في إيمرالي، صحيح أنه 
قد ال يكون هناك نزاع مسلح، لكن هناك حرب 
المعتقلين  والرفاق  أوجالن  القائد  ضد  نفسية 
هي  النفسية  الحرب  أن  المعروف  من  معه، 
يواصل  حيث  وشراسة،  حدة  أكثر  حرب 
العدو حربه ضد قائدنا أوجالن  في ظل عزلة 
وضد  ضده  شرسة  هجمات  ويشن  شديدة، 
شعبنا وحركتنا كي يكسر إرادته ويجبره على 
بالتأكيد  هو  الحرب  هذه  مركز  له،  الخضوع 

إيمرالي«.
»خضعت  رسالتها  في  القيادة  وأشارت 
الذي  السخط  بسبب  لضغوط   التركية  الدولة 
من  تتخلص  ولكي  العام،  الرأي  من  واجهته 
ورفاقه  أوجالن   للقائد  الضغوط سمحت  هذه 
الهاتف،  ذويهم عبر  بالتواصل مع  معه  الذين 
لقد تحدث القائد أوجالن ورفيقه هاميلي يلدرم 
مع ذويه، إال أن الحديث لم يستمر لمدة 4 – ٥ 
االتصال  “هذا  القائد  حينها  وقال  فقط   دقائق 
خاطئ وخطير، لن نقبل هذا األسلوب” وقال 
أخطأت  ”لقد  أوجالن  محمد  لشقيقه  القائد 
أيضاً، وكان عليك رفض هذا االتصال،  أنت 
خطير،  أسلوب  وهذا  خطأ،  ترتكب  والدولة 

اللقاء  يتم  ال  مجراه،  القانون  يأخذ  أن  ويجب 
لقد  بمحامينا”.  نلتقي  أن  ويجب  الشكل،  بهذا 
االتصال  هذا  من  موقفه  أوجالن  القائد  أظهر 

بهذا الشكل«.
وشددت الرسالة على إن الموقف الذي أظهره 
القائد عبر االتصال هو موقف نضالي  جاد، 
رسالة  هي  وإنما  العادي،  باألمر  ليس  وهو 
النضال  تصعيد  أجل  من  للجميع  موجهة 

والمقاومة.
نؤِد  لم  »إذا  رسالتها:  في  القيادة  وأوضحت   
الوقت  هذا  في  المنشود  النحو  على  واجباتنا 
عليه  المفروض  الخطر  هذا  فإن  التاريخي، 
بمسؤولياتنا،  الوفاء  علينا  يجب  لهذا  سيزداد، 
ووقفة مقاتلي الكريال لها أهمية كبيرة في هذه 
لما  كاري،  مقاومة  انتصار  فلوال  المرحلة، 
كان رد فعل شعبنا بهذا الشكل ولما كان العدو 
الهاتفية،  المحادثة  هذه  مثل  إلجراء  سيسمح  
وهذا  القائد،  عن  معلومات  تلقينا  قد  كنا  ولما 
العدو،  يُفرض على  أنه هناك ضغط  لنا  يؤكد 
النضالي،  الشعب  الضغط  سببه موقف  وهذا 
المعنوية  الروح  تعطي  الكريال  مقاتلو  وقفة 
نضاله  ويصعّد  موقفاً  يتخذ  وبالتالي  للشعب 
وفعالياته، والعدو يضعف ويتراجع عن موقفه 
الخطط  هذه  بمثل  يقوم  انه  أو  الدكتاتوري، 
الشعب،  سخط  من  يتخلص  حتى  واألالعيب 
التي  الخاصة  بالحرب  خاصة  التكتيكات  هذه 

يشنها العدو ضد شعبنا وقائدنا«.
وتطرقت القيادة في ختام الرسالة: »إذا تصرفنا 
على  وحصلنا  أوجالن  للقائد  الفدائية  بروح 
المعنى الحقيقي للرسالة األخيرة التي وجهها لنا 
عبر الهاتف، فيجب علينا تحويل هذه المرحلة 
الطريقة  وبهذه  والنصر،  للنضال  مرحلة  إلى 
حملة  اتخاذ  من  ووحدة  رفيق  كل  سيتمكن 
تحرير  لمسيرة  كأساس  الحرية”  وقت  “حان 
كردستان،  لتحرير  والمسيرة  أوجالن  القائد 
لدينا إيمان بمثابرة وخبرة وتضحية رفاقنا حتى 
النهاية، حيث إن التضحية األخيرة لرفاقنا في 
مقاومة كاري أثبتت ذلك، وعلى هذا األساس 
نعتقد أن جميع ساحات النضال تتحرك في هذا 
مرحلة  إلى  المرحلة  هذه  وسيحولون  النطاق 
اإليمان  وبهذا  التاريخي،  والنصر  النضال 
العميق بنضال والروح الفدائية لرفاقنا، نحيّي 
النصر  ونتمنى  واحترام  بحب  الرفاق  جميع 

للجميع«.

مكافحة  وحدات  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
مّمن  داعش،  خاليا  من  مرتزقة  تسع  اإلرهاب 
شرق  الهول  مخيم  في  القتل  عمليات  ينفذون 
الخاليا  بين  السالح  تنقل  امرأة  بينهم  سوريا، 

داخل المخيم.
متواصلة من حملة »اإلنسانية  أيام  وبعد خمس 
مدينة  شرق  كم   4٥ الهول  مخيم  في  واألمن« 
شمال  في  الداخلي  األمن  قوى  أنهت  الحسكة، 
المرحلة  الماضي،  الجمعة  يوم،  سوريا  وشرق 
مكافحة  وحدات  أّن  إاّل  الحملة،  من  األولى 
عملياتها  في  مستمّرة  تزال  ال   YAT اإلرهاب 

الخاصة داخل المخيم.
 ،YAT وتأتي عمليات وحدات مكافحة اإلرهاب
واألمن«  »اإلنسانية  حملة  لهدف  استكمااًل  تلك 
وبناًء  الهول،  مخيم  في  داعش  تأثير  إنهاء  في 
على المعلومات التي يعترف بها المرتزقة الذين 
قُبض عليهم خالل الحملة التي أُطلقت في الـ ٢8 

من آذار المنصرم.
وأفاد مراسل وكالة أنباء هاوار من مخيم الهول 
مكافحة  وحدات  من  مجموعات  ثالث  بمداهمة 
األول  القّطاعين  في  الخيم  من  عددًا  اإلرهاب 

ثماني  واعتقلت  العراقيين،  لالجئين  والثاني 
داعش  لمرتزقة  يتحركون كخاليا  مرتزقة ممن 

في المخيم.
ونقاًل عن مسؤولين أمنيين مشاركين في العملية 
القتل  عمليات  منفّذي  هم  المرتزقة  هؤالء  فإن 
نقل  على  تعمل  امرأة  بينهم  ومن  واالغتياالت، 

السالح بين الخاليا والمنفّذين داخل المخيم.

ويعدّ مخيم الهول أخطر مخيم في العالم، نظًرا 
لما يقطنه من أُسر مرتزقة داعش من »سوريين، 
محاوالت  من  يشهده  ولما  أجانب«،  عراقيين، 
نسوة داعش إعادة تنظيمه، وتنفيذ عمليات القتل، 

النّحر، ونشر فكر داعش المتطّرف.

الدين  صالح  تركيا  في  السياسي  المعتقل  قال 
المكون  الحاكم  الشعب  تحالف  إن  ديميرتاش، 
القومية،  والحركة  والتنمية  لعدالة  حزبي  من 
المعارضة من أجل  يتفاوض مع بعض أحزاب 

الدستور الجديد.
السابق  المشترك  الرئيس  ديميرتاش  وأوضح 
في  حالياً  المعتقل  الديمقراطي،  الشعوب  لحزب 
النظام الحاكم يجري  أنه يعتقد أن  سجن أدرنة، 
بعض  مع  الرسمية  غير  المفاوضات  بعض 
إلى  العودة  أن  إلى  مشيراً  المعارضة،  أحزاب 

النظام البرلماني مطروح في المفاوضات.
وأكد ديميرتاش أن حزب الشعوب الديمقراطي ذو 

الغالبية الكردية ال يشارك في هذه المفاوضات.
لدى  الماضي  الشهر  قضائية  دعوى  ورفعت 
المحكمة الدستورية، تطالب بحل حزب الشعوب 
العمل  من  أعضائه  وحظر  الديمقراطية، 

السياسي.
اقتراًحا  سابق  بيان  في  قدم  قد  ديميرتاش  وكان 
القوى  استمرت  “إذا  وقال:  ثالث”  “تحالف  بـ 
التحالف  عرقلة  في  المعارضة  الوطنية 
بقيادة  ثالث  تحالف  إنشاء  يمكن  الديمقراطي، 

حزب الشعوب الديمقراطية”.
إلى  المعارضة  دعا  أنه  ديميرتاش  وصّرح 

الطاولة ألنه فهم أن الحكومة ال يمكن أن تفوز.
للنظام  الشعبي  التأييد  نسبة  تناقص  عن  وفضالً 
 ،٢٠17 عام  عليه  االستفتاء  تم  الذي  الرئاسي 
تطالب أحزاب المعارضة السياسية بالعودة إلى 

نظام الحكم البرلماني.
ومدح أردوغان، األسبوع الماضي عقب اجتماع 
مجلس الوزراء نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ 
عام ٢٠18 ودعا األحزاب إلى تأييده، في الوقت 

فيه  تكشف  الذي 
رأي  استطالعات 
المواطنين  أن 
مزايا  يفتقدون 
النظام البرلماني.

أردوغان  وقال 
االتفاق  إلى  داعياً 
إقرار  على 
في  جديد  دستور 
إلى  يُنظر  خطوة 
منها  الهدف  أن 
منصب  تحصين 
وزيادة  الرئيس 
»إن  صالحياته 
باإلجماع  السير 

الدستور  صياغة  عملية  في  اإلمكان  قدر 
مليون  ويتبناه 84  لتركيا  أمر ضروري  الجديد 
وخاصةً  القطاعات،  جميع  من  نتوقع  شخص، 
األحزاب السياسية، أن تساهم في إعداد الدستور 
الجديد، نحن منفتحون على جميع أنواع اآلراء 
نأتي  أن  آمل  الجديد،  للدستور  والمقترحات 
لألجيال  والذي سيسمح  لبلدنا،  الجديد  بالدستور 

القادمة بتذكرنا بالخير«.

مركز األخبار ـ بعد مرور مثاِن سنوات من الكدح والنضال نالت وحدات حامية املرأة مركز العاملية بتضحياتها وجربوت قوتها بتصديها ألعتى التنظيامت واملجموعات املرتزقة وهزميتها، لتجدد 
عهدها يف الذكرى السنوية الثامنة مبساندة املرأة وتحريرها.
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المرأة اإليزيدية تنهض بقوة وتطالب بحقوقها..

مكانة اإليزيدية قدمياً

مكانة  اإليزيدية  للمرأة  كان  واجتماعياً  تاريخياً 
إدارتها  كون  االتجاهات،  مختلف  من  هامة 
القبول  يتلقى  كان  عائلتها  ولشؤون  لمنزلها 
األزل  فمنذ  اقتصادياً  أما  اجتماعي،  كعرف 
كانت الريادية في إدارة المنزل وتوفير المورد 
المعيشي والعمل في الحقل والمزرعة بمشاركة 
الرجل، كما أنه كان لها مكانة دينية في اإلرشاد 
والمهم  اآلخر  والجانب  أسرتها،  ضمن  الديني 
إدارة  في  اإليزيدية  المرأة  ونجاح  قبول  كان 
شؤون المجتمع، لذا كان دورها ريادياً منذ القدم.
ما  كل  من  وبالرغم  الحالي  الوقت  في  أما 
بسوق  وبيع  وسبي  انتهاكات  من  له  تعرضت 

ال  أنها  إال  داعش  مرتزقة  يد  على  النخاسة 
زالت تتميز بشخصيتها القوية لتصل إلى أفضل 

المستويات المرموقة بالحياة والمجتمع. 

»سوق السبي اإللكرتوين«!

تعرض   ٢٠14 عام  آب  شهر  من  الثالث  في 
مروعة  مجزرة  إلى  بأكمله  اإليزيدي  الشعب 
طالت النساء والفتيات والشيوخ والشباب وحتى 
األطفال، الضحايا الذين وقعوا في قبضة مرتزقة 
اإلرهاب  أبشع صنوف  بحقهم  مورست  داعش 
بأبخس  ببيعهم  ابتدأوا  حيث  واالعتداءات، 
النساء  ببيع  الخاصة  األسواق  وفتح  األثمان 
الوقت  في  االعتداءات  هذه  وجاءت  وشرائهن، 
وتعزيز  المرأة  بإنصاف  العالم  فيه  يدعي  الذي 
مكانتها في المجتمع، في قرن »حقوق اإلنسان 
الفتيات  تعرضت  المرأة«  حقوق  وضمان 

اإليزيديات ألسوأ وأبشع االنتهاكات والجرائم.
إن المآسي الكبيرة التي عانتها المرأة اإليزيدية 
والتي  داعش  مرتزقة  قبل  من  خطفها  جراء 
وثقت بأنها أبشع جرائم تُرتكب بحق النساء بدءاً 
من عمليات الخطف والسبي والبيع والممارسات 
والجماعي  االنفرادي  والسجن  الالأخالقية 
مرة،  من  ألكثر  وبيعهن  والتجويع،  والتعذيب 
إلى جانب البيع كسبايا تجددت ظاهرة العبودية 
أيضاً إذ أُجبر العديد من منهن أن يصبحن إماء 
والرقة  الموصل  في  داعش  ومقار  منازل  في 
في  يعملن  كن  فقد  وغيرها،  والفلوجة  وحلب 
االعتداءات  جانب  إلى  جداً،  قاسية  ظروف 
واعتناق  دينهن  تغيير  على  وإجبارهن  الجنسية 
عقوبات  عليهن  وفرض  عنوةً  »اإلسالم« 
إلى  آخرها  وصلت  التزامهن،  عدم  حال  في 
عرض صورهن على مواقع خاصة تعمل تحت 
وتشترى  تباع  كسلع  داعش  مرتزقة  إشراف 
في مواقع تسمى »سوق الخالفة - سوق السبي 
اإللكتروني«، حيث أصبحن سلعاً تُعرض على 
مزاياهن  إلى  اإلشارة  يتم  إلكترونية  صفحات 

وعرض صورهن للمزايدة عليهن.

بداية النهوض للمرأة اإليزيدية

أمام هذه الجرائم الوحشية بحق المرأة اإليزيدية 
في  النزوح  تحت رحمة  والعيش  المآسي  وهذه 
مخيمات ال تتوفر في العديد منها سوى ظروف 
بل  األيدي،  مكتوفة  تقف  لم  البسيطة،  العيش 
سارعت إلى مواكبة العالم والتواصل في سبيل 

مساندة  أجل  من  والعمل  رسالتها  توصل  أن 
ومساعدة الجهات ذات العالقة في دعم الناجيات 
اإليزيديات، واألبرز أنه انخرطت المئات منهن 
في صفوف وحدات المرأة - شنكال، وذلك ردًّا 
على الفرمان وانتقاًما للنساء المختطفات واألخذ 

بثأرهن.
نساء  وحدات  تشكيل  عن   ٢٠1٥ عام  أُعلن 
شنكال بانضمام المئات من الشابات الشنكاليات، 
حرية  ميثاق   YJŞ« شعار  الوحدات  واتخذت 
في  المقاتالت  وشاركت  اإليزيدية«،  المرأة 
المرتزقة، وكان لهن  التي دارت ضد  المعارك 
إرهاب  من  اإليزيدية  القرى  تحرير  في  دور 

داعش وتحرير العشرات من المختطفات.
 ٢٠16 الثاني  تشرين  من  العاشر  وبتاريخ 

وبمشاركة وحدات  المرأة  قادت وحدات حماية 
حماية المرأة - شنكال حملة تحرير مدينة الرقة 
اسم  تحت  داعش  لمرتزقة  المزعومة  العاصمة 
ثالثة  من  أكثر  وحررت  الفرات«،  »غضب 
ألفًا،   6417 أصل  من  وطفل  امرأة  آالف 
في  المرأة  وهيئة  اإليزيدي  البيت  إلى  وسلمتهم 
مجلس  إلى  بدورهم  وسلمتهم  الجزيرة،  إقليم 

شنكال إلعادتهم لذويهم.
مع  وبالتنسيق  البحث  عمليات  خالل  أنه  كما 
إدارة مخيم الهول حررت أكثر من 144امرأة، 
لذويهم  تسليمهم  وتم  طفاًل   ٢33 إلى  باإلضافة 

في شنكال.
وتؤكد المعلومات من البيت اإليزيدي أن 3٥3٠ 
عمليات  من  نجوا   6417 أصل  من  شخًصا 
الخطف بينهم )1199 من النساء، الرجال 339، 

أطفال الذكور 9٥1، أطفال إناث 1٠41(.
ثم  لها،  هامة  مكانة  الصورة  هذه  أعطت  حيث 
المنظمات  مع  للعمل  منهن  العشرات  توجهن 

في  مكانتها  عزز  الذي  األمر  وهو  الدولية 
مع  تتواصل  تدريجياً  وبدأت  أكثر  المجتمع 
فيها  لتصبح  مهمة  وهي خطوة  القرار،  مراكز 
بل  فقط،  مآسيها  عن  تدافع  ال  اإليزيدية  المرأة 
النساء في بلدان أخرى، وهناك أخريات كثيرات 
الزلن يشاركن خطوات نضالهن مع المؤسسات 
اإلعالمية في نقل المعاناة والمآسي والظلم إلى 
مستويات،  لعدة  أخريات  وصلن  بينما  العالم، 
أو مجاميع  نسوية  بتشكيل منظمات  قيامهن  مع 

للعمل التطوعي.

دورها املتقدم

إن هذا الوعي واالهتمام من قبل المرأة اإليزيدية 
يبين  له  ما تعرضت  والنهوض رغم  بمجتمعها 
كان  والذي  للصمت  هاماً  حاجزاً  كسرت  أنها 
يلف النساء في الشرق األوسط عندما يتعرضن 
إلى االعتداءات، وبدأن ينقلن معاناتهن بأنفسهن، 
لدى  بعد  تتوضح  لم  التي  الصورة  هذه  ولكن 
بشكل  توظف  لم  أنها  كما  المعنية  المؤسسات 
مهني من قبل المنظمات النسوية العالمية، فقيام 
بالمشاركة  الناجيات  النساء والفتيات  العديد من 
في أفالم وثائقية أو مؤتمرات والحديث عما جرى 
المختطفات  النساء  وصوت  مطالب  ونقل  لهن 
من قبل مرتزقة داعش للعالم وصوالً إلى أكبر 
األمريكي  »الكونغرس  العالمي  القرار  مراكز 
بعد  القوية  إرادتها  بينت  المتحدة«،  واألمم 
اإليزيدية  الدينية  المرجعية  كما ساهمت  النجاة. 
لكي  ومساندتهن  ومساعدتهن  استقبالهن  بحسن 
يعدن لالندماج في المجتمع، وعدم السماح ألحد 
يقرر مصيرهن ومستقبلهن غيرهن، وهذا  بأن 
كان له وقع كبير ليس فقط على الشأن المحلي 
مهمة  خطوة  باعتباره  دولياً  دورها  تعزيز  بل 
داعش،  مرتزقة  من  الناجيات  النساء  لمساعدة 
ورغم المأساة المستمرة إال أن المرأة اإليزيدية 
تحديهن  عن  مميزة  صورة  تقدم  أن  استطاعت 
الطبيعية وممارسة  إلى حياتهن  للعالم، والعودة 
األعمال اليومية بوعي أكثر ومعرفة ذاتها بشكل 
الواسع  يأخذ صداه  لم  الذي  األمر  هذا  أوضح، 
المنظمات  تقارير  في  وال  اإلعالم  وسائل  في 

المعنية.

رؤية مستقبلية لدورهن

في اإلشارة إلى المظالم التي تعرضت لها المرأة 
المعاناة  مسيرة  ضمن  وعرضها  اإليزيدية، 
الذي هي عليه  الموقف  تبين صعوبة  المستمرة 

ميزان  في  الحالية  لمكانتها  وفقاً  لكن  اآلن، 
الصراع وبعد تحرير عدد من المناطق الخاصة 
بهن، فإن مساهمة المرأة في عملية تعزيز األمن 
واالستقرار وبناء السالم، وفي نزاع مثل النزاع 
والصراع الذي أصبحت المرأة الجزء التكتيكي 
بعد  ما  مرحلة  في  مكانتها  تعزيز  فأن  لذا  فيه، 
ينتظر  ما  وهو  األكبر،  المهمة  تعد  الصراع 
في  العاملة  والمعنية  الدولية  المؤسسات  على 
وإعداد  تأهيل  في  بدورها  القيام  المناطق  تلك 
في  دورهن  لهن  يكون  حتى  النسوة  من  المزيد 

تدافع  السالم، وحتى  العدالة وبناء  تحقيق  لجان 
لمطالبهن وحقوقهن  النساء وتشير  قريناتها من 
وتطوير  بتأهليهن  الخاصة  المشاريع  وإقرار 

قدراتهن. 
والمؤسسات  الدولي  المجتمع  على  يجب  كما 
المرأة  تجاه  بواجبها  تقوم  أن  المعنية  الحكومية 
مؤتمرات  في  هامة  مكانة  لتأخذ  اإليزيدية  
وجلسات خاصة باالعتراف بالقوة التي شكلنها 
المساهمة  إلى  وصوالً  ودعمها  أنفسهن  لحماية 

والمشاركة في وضع خطط العودة وإعادة البناء 
واإلعمار في مناطقهن التي دُمرت، والمؤسسات 
اإلدارية والمدنية وتوفير األمن ألنهن يتعرضن 
أن  بعد  أخرى  مرة  شنكال  باحتالل  للتهديدات 
شكلن إدارة خاصة بهن، ولتحقيق هذا األمر ال 
بد من أن تكون هناك المزيد من دورات إعداد 
وخاصةً  التخصصية  القياديات  النساء  وتأهيل 
وتزويدهن  داعش،  قبضة  من  الناجيات  تأهيل 
عليهن  يقع  وما  والتفاوض،  الحوار  بمهارات 
من المسؤوليات في مساهمتهن وتفعيل دورهن 

حياتهن  لممارسة  والعودة  العدالة  تحقيق  في 
النسوية  المؤسسات  على  أن  كما  الطبيعية، 
المرأة  يساندون  أن  واالتحادات  والجمعيات 
صوتها  بنفسها  هي  توصل  أن  في  اإليزيدية 
واحد  صف  في  معهن  وتعمل  القرار،  لمراكز 
المعاناة  تلك  وعانت  لألذى  تعرضت  التي  ألن 
تعرف  التي  هي  فقط  داعش  قبضة  في  القاسية 
دورها  لممارسة  وتعود  تتجاوزه  وكيف  األلم 
الطبيعي في الحياة وتعتمد على ذاتها في حماية 

نفسها.

ـ انطلقت منافسات بطولة الدوري العام لكرة 
السيدات  لفئة   ٢٠٢1 عفرين  إلقليم  الطائرة 
بمشاركة خمسة فرق وهي )سردم وبرخدان 
وألقت   ) وشيراوا  رفعت  وتل  قراح  وتل 
إلقليم  الرياضي  لالتحاد  المشتركة  الرئيسة 
بها  رحبت  كلمة  بكر  دنيا  الكابتن  عفرين 
المرأة  دور  على  ومؤكدةً  المشاركة  بالفرق 
وشهدت  والحياة  الرياضة  مجال  في  الشابة 
الشابة  المرأة  من  تحكيم  مرة  ألول  البطولة 
دليل  عشان  الحكمة  وهي  البطولة  لمنافسات 
الشكل  على  األول  األسبوع  نتائج  وجاءت 

اآلتي:
سردام ×شيراوا )3×1( 
برخدان×تل قراح)3×1(

تل رفعت )استراحة(
الترتيب العام:

1ـ برخدان٢نقطة.
٢ـ سردم ٢نقطة.

3ـ شيراوا 1نقطة.
4ـ تل قراح 1نقطة. 
٥ـ تل رفعت٠نقاط.

مالحظة: الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.
نوروز  دورة  لقب  عامودا  فريق  أحرز  ـ 
٢٠٢1 للكرة الطائرة في خريجكة بعد فوزه 
بالنهائي على فريق باور بشوطين دون رد، 
عاماً   3٠ من  أكثر  منذ  تقام  نوروز  ودورة 
وتعتبر الدورة أكبر تجمعاً للكرة الطائرة في 

شمال وشرق سوريا.
ـ انطلقت منافسات دوري أندية إقليم الفرات 
بكرة القدم للرجال، وفي مباراة االفتتاح فاز 
نادي الفرات على نادي العمال بأربعة أهداف 

بدون رد.
الوحدة  ناديي  بيّن  الثانية  المباراة  في  بينما 
وكري سبي فقد غلبت األجواء الماطرة على 
المباراة في شوطها األول مما اضطر الحكم 
إلى إيقافها، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 
أرضية  على  وذلك  لهدف  بهدف  اإليجابي 

ملعب كوله بكوباني.
ج نادي سردم من قبل االتحاد الرياضي  ـ تّوِ
الطائرة  للكرة  اإلقليم  بكأس  الجزيرة  بإقليم 
حيث  قامشلو،  بمدينة  االتحاد  مقر  في  وذلك 
ر إعادتها بعد  لم تقام المباراة النهائية التي قُّرِ
انسحاب الصناديد في المباراة األولى لمطالبة 
جماهيره الخروج من الصالة، وليقرر االتحاد 
إعادتها ولكن قدم الصناديد اعتذاراً عن لعبها، 

وليتّوج سردم بلقب الكأس.
زياد  للكابتن  الوفاء  دورة  منافسات  تستمر  ـ 
وسجلت  الثاني  للدور  وصلت  والتي  طعان 

فيها النتائج التالية: 
الجهاد  متقاعدي  على  المحبة  فريق  فوز 
انتهاء  بعد   ،٢×3 بنتيجة  الترجيح  بركالت 
بهدفين  اإليجابي  بالتعادل  األصلي  الوقت 

لهدفين.
بيمان  فريق  على  سبورت  جين  فريق  تغلب 

بنتيجة 4×3.
مباريات األحد ٢٠٢1/4/4:

الثامنة  الساعة  ـ  الصناعة   × جميل  شركة 
مساًء.

روني × التجار ـ الساعة التاسعة مساًء.
ملعب كالسيكو بقامشلو

روناهي/ قامشلو

مباراة ونشاطات رياضّية كرنفالية بمناسبة ميالد القائد أوجالن

رونالدو ُينقذ يوفنتوس من خسارة 
ديربي تورينو

حقيبة روناهي الرياضّية...

ونُِظمت في شمال وشرق سوريا نشاطات مكثفة 
الذي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  بميالد  ومختلفة 
يصادف الرابع من نيسان، ومن ضمنها نشاطات 
رياضية، حيث أقيمت مباراة كرنفالية بين فريق 
اتحاد معلمي مقاطعة قامشلو وفريق جامعة روج 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك  آفا 
بقامشلو، وبحضور ممثلين عن االتحاد والجامعة 
أبناء  ومن  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  واالتحاد 

المدينة.
المباراة كانت ندية في الكثير من أوقاتها وكانت 
استطاع  الذي  آفا  روج  جامعة  لفريق  األفضلية 
ليُقام  واحد،  هدف  مقابل  وبهدفين  الفوز  تحقيق 
الفريقين  بين  التذكارية  الدروع  تبادل  بعدها 
بإقليم  الرياضي  لالتحاد  تكريم  درع  وتقديم 
الرياضية  والنشاطات  الرياضة  لدعم  الجزيرة 
التي تقام من قبل هيئة التربية والتعليم، باإلضافة 
لتكريم حكام المباراة وفي الختام ُسِلم كأس الفوز 

لفريق روج آفا.
منتخبات  بطوالت  أقيمت  متصل  سياق  وفي 
من  العديد  في  للذكور  القدم  لكرة  المدارس 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  ميالد  بمناسبة  المناطق 
مجموعات  ثالث  على  قامشلو  مقاطعة  وقُسمت 

وفق الشكل التالي:
كركي  في  مبارياتها  وأقيمت  األولى  المجموعة 

لكي:
إعدادي:

فوز كركي لكي على ديرك بهدفين بدون رد.
تغلب تل كوجر على جزعة بثالثة أهداف بدون 

رد.
الثانوي 

فوز ديرك على كركي لكي بهدفين مقابل هدف 
واحد.

ركالت  بفارق  جزعة  على  كوجر  تل  فوز 
الترجيح بنتيجة ٥×4.

المجموعة الثانية وأقيمت مبارياتها في قامشلو:
فوز عامودا على قامشلو بهدف بدون رد.

تغلب تل براك على عامودا بهدف بدون رد.
فوز تل براك على قامشلو بثالثة أهداف بدون رد 

قانونياً بسبب انسحاب قامشلو.
اإلعدادي

التعادل السلبي بدون أهداف بين قامشلو وعامودا.
بدون  أهداف  بثالثة  براك على عامودا  تل  فوز 

رد.
التعادل اإليجابي بين قامشلو و تل براك بهدف 

لهدف.
تربه  في  مبارياتها  وأقيمت  الثالثة  المجموعة 

سبيه:
اإلعدادي

 فوز تربه سبيه على تل حميس بهدفين بدون رد.

 تغلب تربه سبيه على جل آغا بهدفين بدون رد.
الثانوي 

فوز تربه سبيه على جل آغا بهدف بدون رد.
تربه سبيه على تل حميس بهدفين بدون رد.

النشاطات  تستمر  أن  المفترض  من  وكان 
من  العاشر  إلى  القائد  ميالد  بمناسبة  الرياضية 
نيسان الجاري، من قبل لجنة الفعاليات لمقاطعة 
البطوالت  إقامة  خالل  من  وذلك  قامشلو، 
والشطرنج  القدم  كرة  مثل  المختلفة  الرياضية 
وألعاب قوى متضمنة )الجري، الوثب الطويل، 
الكرة الحديدية( لمراحل اإلعدادية والثانوية بنات 
الكلي  الحظر  تطبيق  قرار  بسبب  ولكن  وبنين، 

بمدن قامشلو والحسكة والرقة والحظر الجزئي 
والذي  سوريا  وشرق  بشمال  المناطق  باقي  في 
بتاريخ  وينتهي   ،٢٠٢1/4/6 تاريخ  من  يبدأ 
إلى وقت  النشاطات  ٢٠٢1/4/1٢، تأجلت هذه 
آخر، وذلك بسبب تزايد عدد اإلصابات بفيروس 
األحد  يوم  صباح  إلى  وصل  حيث  كورونا، 
حالة   389 منها  حالة   1٠4٠4  ،٢٠٢1/4/4

وفاة و13٢7حالة شفاء.

مضيفه  أمام  التعادل  فخ  في  يوفنتوس  سقط 
تورينو )٢-٢(، في ديربي على ملعب أولمبيكو 
الدوري  الـ٢9 من  الجولة  لحساب  تورينو،  دي 

اإليطالي.
 ،13 بالدقيقة  ليوفنتوس  كييزا  فيديريكو  وتقدم 
لتورينو،  أنتونيو سانابريا هدفين  أن يسجل  قبل 
كريستيانو  أحرز  فيما  و46،   ٢7 الدقيقتين  في 

رونالدو هدف التعادل لليوفي، بالدقيقة 79. 
 ٥6 إلى  رصيده  يوفنتوس  رفع  التعادل،  وبهذا 
نقطة، بالمركز الرابع، بينما رفع تورينو رصيده 

إلى ٢4 نقطة، في المركز الـ17.
البداية سريعة من يوفنتوس، حيث كاد  وجاءت 
موراتا أن يتقدم بالهدف األول، عقب مرور دقيقة 
ونصف فقط، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة 
جهة اليسار، ليطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس 

سيريجو عن مرماه.
جزاء،  ركلة  باحتساب  تورينو  العبو  وطالب 
لكن  ليخت،  دي  قبل  من  بيلوتي  بدعوى عرقلة 
بتقنية  االستعانة  بعد  اللعب،  استكمل  اللقاء  حكم 

الفيديو.

وافتتح كييزا النتيجة ليوفنتوس بالدقيقة 13، بعد 
تمريرة من موراتا، استلمها األول وتوغل داخل 
بين  مرت  اليسرى،  بقدمه  كرة  ليسدد  المنطقة، 

قدمي الحارس إلى الشباك.
تسجيل  من  سانابريا  تمكن   ،٢7 الدقيقة  وفي 
من  قوية  تسديدة  بعد  لتورينو،  التعادل  هدف 
ماندراجورا، تصدى لها تشيزني لترتد منه داخل 
منطقة الست ياردات، ويتابعها سانابريا برأسية 

في الشباك.
وتألق سيريجو وأنقذ مرماه من هدف ثان لليوفي، 
موراتا،  لها  ارتقى  كوادرادو  من  عرضية  بعد 
وقابلها برأسية قوية، أبعدها الحارس بقبضة يده 

بعيداً عن مرماه.
الشوط  بداية  من  فقط  ثانية   17 مرور  وبعد 
الثاني، سجل سانابريا هدف تورينو الثاني، حيث 
أطلق تسديدة قوية بيسراه، فشل الحارس تشيزني 

في إبعادها.
تمريرة  بعد  لليوفي،  يتعادل  أن  رونالدو  وكاد 
األول  لها  ارتقى  كولوسيفسكي،  من  عرضية 
لمسها  برأسية  وضربها  الجميع،  من  أعلى 

بالعارضة  لترتطم  أصابعه،  بأطراف  سيريجو 
وتخرج إلى ركنية، بالدقيقة ٥3.

وواصل رونالدو تفوقه في الثنائيات، ومن كرة 
عرضية أرسلها ساندرو من جهة اليسار، ارتقى 
البرتغالي فوق الجميع مجددًا، وسدد برأسه فوق 

العارضة، في الدقيقة 69.
التعادل  هدف  رونالدو  سجل   ،79 الدقيقة  وفي 
كيليني،  لرأسية  متابعته  بعد   ،)٢-٢( ليوفنتوس 
حيث أسكنها الشباك، ليقرر الحكم إلغاء الهدف، 

قبل أن تثبت تقنية الفيديو صحته.
واستمر سيريجو في تألقه، حيث تمكن من إبعاد 
تسديدة بنتانكور بأطراف أصابعه، لترتطم بالقائم 

وتخرج بعيداً عن المرمى.
وكان سانابريا على أعتاب تسجيل هاتريك، بعد 
لها  ارتقى  اليمنى،  الناحية  من  تمريرة عرضية 
لمسها  برأسية  وحّولها  الجميع،  فوق  المهاجم 

الحارس وأبعدها إلى ركنية.
حيث  األخيرة،  الثواني  في  تشيزني  وتوهج 
في  بازيلي  سددها  مباشرة،  حرة  لركلة  تصدى 

زاوية صعبة، لينتهي الديربي بالتعادل.

روناهي/ قامشلو ـ يصادف الرابع من نيسان ميالد القائد عبد الله 
أوجالن، وبهذه املناسبة أُقيمت مباراة كرنفالية جمعت بني اتحاد 

معلمي مقاطعة قامشلو وفريق جامعة روج آفا لكرة القدم، وذلك 
عىل أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، باإلضافة لدوريات كرة 

القدم يف مناطق أخرى.

قامشلو/ رؤى النايف - بعد ما عانته وعاشته املرأة اإليزيدية من اسرتقاق وخطف وسبي عىل يد مرتزقة داعش؛ ها هي تنهض بوعيها وقوتها وصالبتها وتوثّق هذه الجرائم وتنخرط يف املجال 
السيايس والعسكري لتقرير مصريها بنفسها.
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ازرعوا الشجر في يوم 4 نيسان

تونس… فوبيا المحكمة الدستورية

الرابع من نيسان.. ميالد إلرادة الشعوب الحرة

كركايا: إعالء الصوت ضد العزلة المفروضة على إيمرالي سبيل للدفاع عن الحقوق األساسية

أحمد شيخو )كاتب(
الكردي وأصدقائهم  يحتفل الماليين من الشعب 
بعيد  والعالم  المنطقة  من شعوب  الكثير  ومعهم 
 4 في  أوجالن  هللا  عبد  والقائد  المفكر  ميالد 
قرية  في   1949 عام  في  ميالده  كيوم  نيسان، 
أمارا بناحية خلفتي التابعة لمدينة روها )أورفا(، 
وفائهم  عن  للتعبير  اليوم  بهذا  االحتفال  ويأتي 
وتمسكهم وإصرارهم وتضامنهم مع من ضحى 
بشبابه وبحياته وما زال مسجوناً منذ ٢3 عاماً 
في سبيلهم وفي سبيل تأمين حريتهم وكرامتهم، 
والوقوف  الدعم  يؤكد  االحتفال  أن  باإلضافة 
ومطالبهم  الكردي  الشعب  حقوق  بجانب 
وتقاليدهم  ولغتهم  بثقافتهم  العيش  في  العادلة 
وخصوصياتهم وإدارة مناطقهم وأنفسهم بأنفسهم 

ضمن دساتير وبلدان ديمقراطية.
االحتفال  يتم  لماذا  نعرف  أن  أردنا  لو  لكن 
سواه  دون  أوجالن  والقائد  المفكر  ميالد  بعيد 
وخصوصاً في المجتمع الكردي وبين أصدقائه 
جميع  وفي  والمجتمعية  الديمقراطية  والقوى 
أماكن تواجد الكرد وأصدقائهم حول العالم علينا 

أن نعرف:
قبل  المنطقة ومنها كردستان من  تقسيم  بعد  1ـ 
األولى  العالمية  الحرب  في  المنتصرة  القوى 
ضمن  نصفها  من  أكثر  وبقاء  دول  أربعة  بين 
الحالية  تركيا  تشكيل  وبعد  المستحدثة،  تركيا 
في 19٢3 ومن 19٢٥ وحتى 194٠ تعرض 
عرقي  وتطهير  إبادة  لعمليات  الكردي  الشعب 
االنتفاضات  فشل  ونتيجة  ديموغرافي،  وتغيير 
اإلبادة  لعمليات  المقاومة  الكردية  والثورات 
للعوامل الداخلية المختلفة وإفشالها كذلك من قبل 
القوى العالمية المهيمنة حينها لتوافق مصالحهم 
حقوق  دون  وإبقائهم  الكرد  أراضي  تقسيم  مع 
وجعلهم بؤرة توتر واضطراب دائم للتحكم عبر 
هذه الوضعية والحالة بالكرد وبالمنطقة وتحقيق 
التي  المنطقة  ودول  شعوب  على  هيمنتهم 
الفكر  وتحكم  الوضعية  لهذه  ونتيجة  أقاموها. 
القوموي اإللغائي والنمطي في أغلب السلطات 
قتل وتهجير ماليين  تم  المنطقة  الدول في  لتلك 
ثقافية  بأخرى  الفيزيائية  اإلبادة  وإكمال  الكرد 
ما  وكل  واللغة  والثقافة  الهوية  منع  وتم  أخطر 

يمت للكردياتية بشيء.
وضع  ساد   ،197٠ وحتى   194٠ عام  ومن 
وشرق  )جنوب  كردستان  باكور  في  السكون 
وسلطاتها  التركية  الدولة  وظنت  تركيا(، 
تابع  هي  التي  البيضاء  التركياتية  وخصوصاً 
المالي  العالمي  اليهودي  النفوذ  من  وجزء 
والسياسي، أنها نجحت في تتريك الكرد وإنهاء 
التركية  بالقومية  وإلصاقهم  وهويتهم  مجتمعهم 

وتحقيق االنصهار والذوبان عليهم، وخصوصاً 
إذا علمنا أن الدولة التركية كانت وبعد القضاء 
ونسائها  رجالها  وقتل  الكردية  الثورات  على 
واألسلحة  والمدافع  الطائرات  باستعمال 
المحرمة، كانت تأخذ األطفال إلى أماكن خاصة 
لفصلهم  خاصة،  بأساليب  تربيتهم  على  وتعمل 
في  أدوات  وليكونوا  وشعبهم  آبائهم  تاريخ  عن 

الدولة التركية.
وبدء  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ظهور  مع  لكن 
مسيرته من نوروز 1973 وبكلمتين »كردستان 
مستعمرة«، كانت تلك المسيرة بمثابة وضع حد 
إلى  الكردي  الشعب  وإعادة  ووقفه  الموت  لهذا 
يذكر  أوجالن  القائد  أن  حتى  جديد،  من  الحياة 
أن  له  قال  الُكرد  السن  كبار  أحد  أن  كتبه  في 
الخشب فكيف  الكردي مثل عود  الشعب  وضع 
ستستطيع إحيائه واخضراره كداللة على وضعه 

المتأزم والضعيف.
يقودها  التي  والثورة  أوجالن  القائد  يعتبر   -٢
بين  الديمقراطية  الكردية  للوحدة  تحقيق  أول 
كرد كافة أجزاء كردستان رغم التقسيم الموجود 
العالم فالتنظيم  والمفروض وحتى من هم حول 
استطاع  الذي  الوحيد  التنظيم  هو  أنشئه  الذي 
كافة  ومن  الكردي  الشعب  أبناء  كافة  يضم  أن 
لتحقيق هدف  والمذاهب  األديان  األماكن وكافة 

حرية الشعب الكردي وشعوب المنطقة.
وحركته  لعمله  نتيجة  وأنشأ  أوجالن  قدم   -3
ومقاوم  متماسك  جديد  وطني  كردي  مجتمع 
الوسائل  بكافة  المشروعة  حقوقه  على  وُمِصر 
وفق براديغما العصرانية الديمقراطية المتضمنة 
واأليكولوجي  الديمقراطي  المجتمع  ثالثية 
وتحرير المرأة كحالة ثورة وبناء حياة ديمقراطية 
للحرية  الساعية  الشعوب  لمختلف  طبيعية 

والعدالة والكرامة والديمقراطية والتنمية.
الذاتية كجسد  اإلدارة  أوجالن  القائد  - طرح   4
القضية  لحل  كنظرية  الديمقراطية  واألمة 
الدول  ضمن  وطنية  قضية  وأية  الكردية 
وقيمها  المنطقة  ثقافة  إلى  وباالستناد  الموجودة 
اإلنسانية والتاريخية وليس عبر الفكر والطرح 
القوموي الغريب عن المنطقة والمقسم والمفتت 
لألزمات  والممنتج  المنطقة  وشعوب  لدول 
الخارجية  وللهيمنة  السلطوية  للقوى  والخادم 

على المنطقة.
٥- تعتبر األمة الديمقراطية وكونفدرالية الشرق 
الديمقراطية  األمم  واتحاد  الديمقراطي  األوسط 
وفلسفة  منهج  أول  أوجالن  القائد  طرحها  التي 
المنطقة  وأزمات  للقضايا  الديمقراطية  للحلول 
والتبعية  االستشرافية  األفكار  يتجاوز  والعالم 
األخّوة  يحقق  وبذلك  الغربية  الفكرية  والهيمنة 
الديمقراطية  والحلول  الشعوب  بين  واألخوات 

جوهرها  وتحديث  المنطقة  ثقافة  إلى  باالستناد 
وفق  المجتمعية  األخالقية  وتقاليدها  وقيمها 

الزمكانية والعلم المجتمعي والتوقيت الجديد.
وسلوكه  بأفكاره  أوجالن  القائد  تجاوز  لقد   -6
ومفكر  قائد  أصبح  أنه  بل  الكردية  الدائرة 
وفيلسوف تاريخي للشعوب الساعية إلى الحرية 
العصرانية  بفكرة  أنه  حيث  والديمقراطية، 
كبديل  الديمقراطية  الحضارة  أو  الديمقراطية 
وللحضارة  المهيمنة  العالمية  للرأسمالية 
المركزية. أصبح لحركته ولألحزاب التي تتبنى 
نهج  هو  والحل  للنضال  وطريق  نهج  أفكاره 
الخط الثالث المستند إلى المجتمع عبر السياسة 
تحولوا  وبذلك  الذاتي،  والدفاع  الديمقراطية 
إلطار جامع وشامل لكل من هم خارج السلطة 
وإثنياتهم  ومذاهبهم  قومياتهم  اختالف  وعلى 
وخصوصياتهم كما حزب الشعوب الديمقراطية 
في  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  تركيا  في 
والعمل  للنضال  طريقة  يقدم  فبذلك  سوريا، 
وكٌل  الجميع،  إرادة  ويحترم  يراعي  والحياة 
حسب خصوصياتهم في إطار وحدة ديمقراطية 
وحالة تكاملية كلية محققة لوحدة المنطقة وتقوية 
اإلقليمية  التدخالت  وردع  الداخلية  جبهاتها 

والخارجية الضارة.
نحتفل  التي  حياته  أوجالن  القائد  أمضى  لقد 
الشعب  حرية  قضية  خدمة  في   73 بميالده 
في  جّسد  حتى  المنطقة،  وشعوب  الكردي 
وقيم  تاريخ  وفلسفته  وقيادته  ونضاله  شخصيته 
شعب من أقدم شعوب المنطقة أُريد أن يتم إفنائه 
غيّر مسيرة  وفكره  بنضاله  لكن  عليه  والقضاء 
التاريخ، وأصبح القائد أوجالن ال يمثل فرداً بل 
هو تمثيل لظاهرة أخالقية وإنسانية ولفلسفة الكد 
الحرة  والحياة  واألخّوة  البناء  والنقد  والنضال 
ولحالة االختالف في إطار الوحدة الديمقراطية 

التكاملية والكلية للمنطقة والعالم.
أوجالن  القائد  عن  نقول  أن  الصحيح  من  لعله 
وملهمها، حيث  ومبدعها  الحرة  المرأة  قائد  هو 
قام ببناء ومن أضعف مكونات وأضعف مجتمع 
للمرأة والعالم وهو نموذج  أقوى نموذج وقدمه 
المنطقة  كل  به  تتباهى  الذي  الحرة،  المرأة 
والعالم كما هو نموذج منظومة المرأة ووحدات 
التي بنت نفسها  حماية المرأة في شمال سوريا 
أوجالن  للقائد  الحرة  المرأة  وفلسفة  فكر  وفق 
ولها دور فعال في حماية النساء والمجتمع من 
األخرى  اإلرهابية  والتنظيمات  داعش  إرهاب 
كافة  في  الرجل  مع  المشترك  العمل  وممارسة 

ميادين الحياة.
ونتيجة لألفكار والسلوك المستقل والديمقراطي 
ارتباطه  وعدم  وحركته  أوجالن  للقائد  والحر 
دولية وطرحه  أو  إقليمية  قوى  ألية  وخضوعه 
البديل الديمقراطي للهيمنة العالمية على شعوب 

تخريب  وبذلك  المنطقة،  ودول 
حسابات الرأسمالية العالمية ومصالح 
استغاللها وهيمنتها ولمحاولة تحقيق 
المنطقة  شعوب  بين  وتقارب  وفاق 
متجاوزاً الفكر القوموي واإلسالموي 
والشيوعية  االشتراكية  والتجارب 
الفاشلة، تم اعتقاله وسجنه في جزيرة 
إمرالي بمؤامرة دولية وبعملية كبيرة 
لحلف الناتو ودور أمريكي وإسرائيلي 
دولة   4٠ حوالي  وباشتراك  رئيسي 
اعتقال  ويدخل  والعالم،  المنطقة  في 
من  مقترباً   ٢3 السنة  أوجالن  القائد 
نيلسون  الرئيس  سجن  سنوات  عدد 

مانديال الـ ٢7 وما زالت حالة العزلة والتجريد 
وعدم السماح لذويه ولمحامييه بالتواصل قائمة، 
الحقوقية واإلنسانية  المؤسسات  في ظل صمت 
للمجلس  التابعة  العنف  مناهضة  منظمة  ومنهم 
حقوقه  على  والتجاوزات  العزلة  على  األوربي 

في السجن.
المؤامرة  في  شاركت  التي  القوى  أرادت  لقد 
الدولية العتقاله في 1٥ شباط 1999 إضعاف 
يقودها  التي  والديمقراطية  الحرية  حركة 
ومؤسسها  قائدها  عن  وفصلها  أوجالن  القائد 
كيفما  الستخدامها  عليها  والسيطرة  وترويضها 
وبأفكاره  بمقاومته  أوجالن  القائد  لكن  تشاء، 
استطاع  السجن على شكل مرافعات  في  وكتبه 
الكردي  الشعب  شهداء  ميراث  على  الحفاظ 
حركته  أن  بل  شعبه  ونضال  حركته  وعلى 
وتأثيره وزخم القضية الكردية تعاظم ومن ظن 
أن ثورة القائد أوجالن هي مثل الثورات الكردية 
ستموت باعتقال أو إعدام قائدها كان مخطئاً، بل 
أصبح أغلبية الشعب الكردي والكثير من شعوب 
المنطقة والعالم ترى في أفكاره وفلسفته ونهجه 
دماء  وأقل  ديمقراطي  حل  الديمقراطية  وأمته 

وتكلفة للقضايا واألزمات في المنطقة والعالم.
تم االحتفال بعيد ميالد القائد بعد اعتقاله وسجنه 
وعندما سمع القائد بذلك طلب من المحتفلين أن 
الرابع من  اليوم في  يتم زرع األشجار في هذا 
الحياة  واستمرار  للمحبة  ورمز  كداللة  نيسان 

الحرة الطبيعية والعودة إلى الطبيعية.
لحل  كثيرة  مبادرات  أوجالن  القائد  قدم  لقد 
القتال  إيقاف  وتم  تركيا  في  الكردية  القضية 
ألكثر من تسع مرات لكن طرف الدولة التركيّة 
من  هي  كانت  وسلطاتها  المختلفة  وحكوماتها 
كانت  وأخرها  ديمقراطية  حلول  أية  ترفض 
الفاشية  الدولة  ومازالت  بخجلي،  دولما  مطابقة 
التركية تلجأ إلى الخيار العسكري واألمني وعدم 
الطبيعية  وحقوقه  الكردي  الشعب  إرادة  قبول 
وحتى أنها تجاوزت الحدود التركية الدولية إلى 
مكان  كل  وإلى  العراق  وشمالي  سوريا  شمالي 

لعدم حصول الكرد على أية حقوق في أي مكان 
كردي  هو  ما  لكل  شديد  عداء  حالة  في  وهي 
والقتل  فالموت  وإال  وتسليمه  إخضاعه  محاولةً 
والتهجير كما حصل في سور وجزير ونصيبين 
في  حصل  وكما  و٢٠16   ٢٠1٥ عام  وكفر 
تل  سبي/  وكري  كانيه  وسري   ٢٠18 عفرين 
أمام هذه  البديهي  في عام ٢٠19، ومن  أبيض 
الشعب  يلجأ  أن  الفاشية  التركية  الممارسات 
الكردي إلى حماية نفسه ووجوده بطرق الدفاع 

الذاتية المشروعة.
بعد حوالي مئة سنة من تشكيل تركيا وصراعها 
ورغم  المنطقة  وشعوب  الكردي  الشعب  مع 
إبادتها للشعوب األصلية المختلفة في األناضول 
وميزوبوتاميا من األرمن والسريان اآلشوريين 
وغيرهم  والالز  والبونتس  والروم  واليونان 
الكردي  الشعب  على  القضاء  تستطع  لم  لكنها 
تاريخ  في  إنسانية  ثورة  أقدم  صاحب  األصيل 
البشرية الثورة النيوليتية قبل 1٢٠٠٠ سنة، بل 
إلى خط  وقائدهم  الكردي  الشعب  نضال  تحول 
الحرية  إلى  والسعي  واإلصرار  للنضال  ونهج 
والديمقراطية لكل شعوب المنطقة، حتى أصبح 
كما قال أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني 
الشهيد القائد كمال بير وهو من الشعب الالزي 
وليس الكردي، أن تحقيق الثورة في تركيا يمر من 
خالل ثورة كردستان وكمال قال رفاقه للحركات 
األوسط  الشرق  ثورة  أن  لبنان  في  الفلسطينية 
وخاللها،  كردستان  ثورة  عبر  تمر  والمنطقة 
واليوم فإن تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة 
الكردي  الشعب  بحصول  ممكنة  المنطقة  في 
على حريته كمدخل وكقوة أساسية وفاعل قوي 
وقواها  شعوبها  آمال  وتحقيق  المنطقة  لتغير 
الديمقراطية والمجتمعية. ومن يقف مع الشعب 
يقف  ومن  معه،  ويتحالف  ونضاله  الكردي 
المنتصرين،  من  سيكون  معه  الكردي  الشعب 
سواًء من القوى المحلية أو اإلقليمية أو العالمية.
واحتفال  ميالد  هو  به  واالحتفال  القائد  وميالد 
وبفلسفة  والحر  الديمقراطي  األوسط  بالشرق 

الحياة الحرة المجتمعية واألخالقية الجديدة.

علم  وأستاذة  وكاتبة  )شاعرة  موسى  آمال 
االجتماع في الجامعة التونسية(

منذ أشهر طويلة وتونس تعيش على وقع أزمة 
الوضع  في  كبير  بشكل  أثرت  حادة  سياسية 
االقتصادي ومستقبل الوضع المالي، خصوصاً 
أن التداعيات جعلت تونس تُصنف دولياً، ومن 
أطراف فاعلة في عالم األسواق واالستثمارات، 

كدولة تسير بخطى حثيثة نحو الهاوية مالياً.
االقتصادي  التأزم  مظاهر  فإن  الحقيقة،  وفي 
معضلة  معالجة  تكلس  خالل  من  واضحة 
قوارب  في  التونسيون  تدفق  وتواصل  البطالة، 
الموت والهجرة السرية، وأيضاً تراجع المقدرة 
الشرائية وتأكد مؤشرات التضخم المالي وتدهور 
األحوال المعيشية للطبقة المتوسطة، التي تمثل 

العمود الفقري للمجتمع في تونس.
وإذ نركز على الربط بين السياسي واالقتصادي؛ 
األزمة  عن  الحديث  نستطيع  ال  حالياً  فألننا 
مؤسسات  بين  الحاصلة  تونس  في  السياسية 
الحكم الثالث من دون الحديث آلياً عن تداعياتها 
مهم  مظهر  اعتقادنا  حسب  وهذا  االقتصادية، 
تفطنت إليه المؤسسات الدولية المالية، وجعلت 

شرطاً  التونسية  السياسية  األزمة  معالجة  من 
مادياً،  لدعمها  ومقدمة ضرورية  عنه،  ال غنى 
االقتصاد  عجلة  لتحريك  حلول  إيجاد  ومحاولة 
ال  الذي  االستثمار  بها  نقصد  التي  المعطلة، 
خصائصها  من  سياسية،  بيئة  في  إال  يزدهر 

االستقرار.
في  المعارضة  السياسية  النخب  ركزت 
المحكمة  السياسية على غياب  لألزمة  مقاربتها 
عملت  الثالثة  األطراف  أن  ورأت  الدستورية، 
على تأجيلها، وها هي اليوم تحصد نتيجة سوء 
التكتيك السياسي الذي صور المحكمة الدستورية 
من  البساط  ستسحب  عليا  مؤسسة  شكل  في 
طرف حاكم لفائدة طرف حاكم آخر. وطبعاً، فإن 
الطبقة  بين  الثقة  عدم  هو  المخاوف  هذه  مبعث 
أفرزتها  طبقة  وهي  اليوم،  تونس،  في  الحاكمة 
ومختلفة  متباينة  وكانت  األخيرة،  االنتخابات 
أدى  الذي  األمر  السياسية،  والمقاربات  الميول 
إلى صعوبة التعايش السياسي والعمل معاً، طبقاً 

لنتائج االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكي نفهم مشكلة المحكمة الدستورية في تونس، 
التذكير  المهم  من  عنها،  الحديث  يكثر  ولماذا 
تؤكد  التي  الدقيقة  البسيطة  المعطيات  ببعض 
هذه  إلحداث  السياسية  اإلرادة  غياب  فكرة  لنا 
إلى  المالحظ  الفتور  أن  إلى  إضافة  المحكمة، 
درجة تعطيل إرسائها والعمل على جعلها مسألة 

مؤجلة يطرح بدوره مجموعة من األسئلة التي 
بالحسابات  ناهيك  يجري،  ما  براءة  عدم  تكافح 

قصيرة المدى.
وتتمثل المعطيات التي تساعدنا في فهم ضعف 
اإلرادة السياسية لتكوين المحكمة الدستورية في 
أن الدستور الذي تم إقراره في نهاية سنة ٢٠14 
في  دستورية  محكمة  بعث  على ضرورة  نصَّ 
هم  ها  ولكن  التاريخ،  ذلك  من  سنة  غضون 
دون  من  الستة  األعوام  يتجاوزون  التونسيون 
مسيّس  تقاعس  وهو  المحكمة،  هذه  إحداث 

واضح يعكس غياب اإلرادة السياسية لذلك.
وبناء على أن أهمية أي مؤسسة هي في ارتباط 
المحكمة  فإن  وظيفتها،  أهمية  مع  عضوي 
لها  المخول  الوحيدة  بكونها  تتسم  الدستورية 
جميع  من  القوانين  مشاريع  دستورية  مراقبة 
المعاهدات  تراقب  وأيضاً  الحاكمة،  األطراف 
والقوانين والنظام الداخلي للقوانين. وكي ندرك 
أهمية وظيفة المحكمة الدستورية يكفي اإلشارة 
له  الحافظة  وهي  الدستور،  من  أعلى  أنها  إلى 
والضامنة لحسن تطبيقه، من دون أن ننسى أن 
أعلى  بأنه  يُعرف  ما  عادة  عام  بشكل  الدستور 
القوانين  كل  من  أعلى  وأنه  تشريعية،  سلطة 
على  حرص  دائماً  هناك  لذلك  والتشريعات. 
ال  إذ  القوانين؛  بدستورية  يسمى  فيما  التدقيق 
معنى ألي قانون ال يتماشى مع فصول الدستور 

وبنوده.
من ناحية أخرى، وكي نعرف الحاجة التونسية 
التجربة  فإن  المحكمة،  هذه  لتكون  األكيدة 
الدستور  إقرار  تاريخ  من  تونس  في  السياسية 
إلى اليوم، أي على امتداد قرابة السبع سنوات، 
الدستور ينطوي على ثغرات،  أظهرت أن هذا 
وضوح  وعدم  البنود،  بعض  في  الدقة  وتنعدم 
الثغرات  هذه  أشعلت  ولقد  أيضاً.  منها  البعض 
جدالً تشريعياً تباينت فيه قراءات المختصين في 
البنود  بعض  أن  تعكس  تباينات  وهي  القانون، 
قابلة للتأويل، خالفاً لما يقتضيه القانون من دقة 

ووضوح متناهيين.
قد نتساءل: ما الذي يربط بين األزمة السياسية 

وإنشاء المحكمة الدستورية؟
في الحقيقة الرابط قوي جداً، ألن األزمة السياسية 
التي انطلقت منذ أن رفض رئيس الدولة التحوير 
وعبر  الحكومة،  رئيس  به  قام  الذي  الوزاري 
اليمين  عن رفضه من خالل منع أداء الوزراء 
الدستوري أمامه، كما ينص على ذلك الدستور، 
خالف  هو  الوزارية،  الحقائب  تسلمهم  قبل 
دستوري محض، ولو كانت المحكمة الدستورية 
ولفرضت  األزمة،  هذه  تجاوز  لتم  موجودة 
المحكمة قرارها على الجميع، خصوصاً أنه في 
ضوء غياب هذه المحكمة فإن رئيس الدولة هو 
يقدم  وهو  ومراقبته،  الدستور  بحماية  المخول 

القراءة الدستورية التي يراها مناسبة، من دون 
أنّه في األصل أستاذ جامعي مختص  أن ننسى 

في القانون الدستوري.
بعض  أن  الواضح  فمن  أخرى،  جهة  من 
أنّها  تُدرك  بدأت  الفاعلة  السياسية  األطراف 
الدستورية،  المحكمة  بغياب  األولى  الخاسرة 
وهو ما يؤكده التوصل إلى المصادقة على تنقيح 
القانون الدستوري للمحكمة الدستورية األسبوع 

الماضي.
للمحكمة  الدستوري  القانون  تنقيحات  حالياً 
في  الجمهورية،  رئيس  طاولة  فوق  الدستورية 
انتظار الختم عليها: فهل الرئيس سيختم ليتم بعث 
المحكمة الدستورية أم أنه لن يفعل تخوفاً من أن 
الحاكمين،  الطرفين  ألحد  تابعة  المحكمة  تكون 
حول  ال  نفسها  الرئاسة  مؤسسة  تجد  ثم  ومن 
لها وال قوة؛ باعتبار أن الدستور ال يمنحها من 
النظام  القليل، من منطلق كون  إال  الصالحيات 

المعتمد في تونس حالياً هو النظام البرلماني؟
قبل  الدستورية  المحكمة  من  فوبيا  حالة  هناك 
ضده  ستكون  أنها  يعتقد  طرف  وكل  إنشائها، 
وستضعفه، بمعنى آخر، فإن الصراع السياسي 
حد  وبلغ  الدستورية  المحكمة  على  انعكس 

شيطنتها قبل أن تُقام!

في الرابع من نيسان من كل عام يحتفل الشعب 
الكردي  القائد  الحرة, بميالد  الكردي والشعوب 
عبد هللا أوجالن, الذي مهد طرق وأساليب الحياة 
الحرة للمرأة والشعوب المضطهدة، وبات فكره 
حيث  األوسط,  الشرق  لشعوب  منارة  وفلسفته 
للبحث عن حقيقتها وحريتها,  المرأة  أنار درب 
شعوب  ثورة  قاد  وفلسفته  فكره  خالل  من  كما 
شمال وشرق سوريا نحو الحرية والديمقراطية. 
»روناهي«  صحيفتنا  رصدت  الصدد  وبهذا 
آراء نساء مدينة ديرك من الشعوب السريانية، 
أوجالن,  القائد  ميالد  عن  الكردية  العربية، 
توحيد  من  تمكنَّ  أنهن  على  أكدن  اللواتي 
الهجمات  أمام  أنفسهن  عن  والدفاع  صفوفهن 
وفلسفة  جهود  بفضل  وجودهن,  استهدفت  التي 

القائد أوجالن.

نهضة لجميع شعوب العامل

في  باركت  ديرك  مدينة  أهالي  صباح علي من 
النساء  على  أوجالن  القائد  ميالد  حديثها,  بداية 
وأمهات الشهداء وشعوب شمال وشرق سوريا 
يعتبر نهضة  اليوم  والعالم أجمع, وقالت: »هذا 
اليوم  هذا  معنى  ولذلك  العالم،  شعوب  لجميع 
هام وكبير للغاية، خصوًصا لدى النساء اللواتي 
عرفَن من خالل فكر وأطروحات القائد, طرق 
حياته  خالل  من  وذلك  الحرة,  الحياة  وأساليب 

وواقعه ونضاله بين الشعوب المضطهدة«.
وأضافت صباح علي: »إن يوم الرابع من نيسان 
وغيره  الكردي  الشعب  إلرادة  أيًضا  ميالد  هو 
وإرادة  لحقيقة  وباألخص  الحرة،  الشعوب  من 

المرأة الحرة في الشرق األوسط«.

املرأة الرسيانية تبّنت فكر 
وفلسفة القائد أوجالن

نائبة  السرياني  الشعب  من  فتحو  كريمة  أما 
ديرك  منطقة  مجلس  في  المشتركة  الرئاسة 
النساء في شمال  قائلةً: »نحن  استهلت حديثها، 
وشرق سوريا تعرفنا على فكر وثقافة القائد عبد 
من  مهماً  المرأة حيّزاً  أعطى  الذي  أوجالن  هللا 
المجتمع  فكره وفلسفته, والذي قال: »إن حرية 
كبيرة  أهمية  اليوم  لهذا  لذا  المرأة«،  حرية  من 
نساء  كافة  على  ميالده  ونهنئ  لنا،  بالنسبة 
في  ونرى  والعالم  األوسط  الشرق  وشعوب 
ميالده إحياًء لحقيقة المرأة ونضالها ضد الذهنية 

الذكورية والالمساواة«. 
نضاله  خالل  ومن  أوجالن  القائد  بأن  مضيفةً 
المستمر ضد األنظمة الرأسمالية, لم يعِط أهمية 
العربية  المرأة  أعطى  بل  فقط  الكردية  للمرأة 
والسريانية وجميع النساء في كل بقاع األرض، 
المرأة  لتحرير  تهدف  التي  فلسفته  خالل  من 

كافة  في  حقوقها  وضمان  والعبودية  الظلم  من 
المجتمعات.

نهج  من  إرادتها  استمدت  العربية  المرأة 
»أوجالن«

سامية  ديرك  بمدينة  ستار  مؤتمر  عضوة  أما 
برهو من الشعب العربي، فقالت بهذه المناسبة: 
المرأة  خاص  وبشكل  مضطهدة  كانت  »المرأة 
والتقاليد  والعادات  األعراف  بحكم  العربية، 
األمة  فكر  انتشار  وبعد  عليها،  فُرضت  التي 
الديمقراطية الذي نادى به القائد عبد هللا أوجالن 
وفلسفته،  فكره  على  العربيات  النساء  تعرفت 
وآمنَّ به ورأين في فكره الخالص من العبودية 

والظلم«.
مؤكدةً بأن القائد أوجالن خلق ظروف المقاومة 
جميعها للنساء, مشددةً على أن الرابع من نيسان 

هو يوم التجديد والتحرير بالنسبة لهن.  
شمال  ثورة  خالل  من  أنه  سامية  وأوضحت 
شورق سوريا وفكر القائد, حصلت المرأة ومن 
تلك  من  وخرجت  حقوقها  على  الشعوب  كافة 
وخاضت  فيها،  محصورة  كانت  التي  القوقعة 
االجتماعية،  الثقافية،  الحياة  مجاالت  جميع 

العسكرية، والسياسية.
الشهداء  بمباركة  حديثها  سامية  واختتمت 
الشرق  وشعوب  واألمهات  والنساء  وعوائلهم 
األوسط, بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين 

لميالد القائد عبد هللا أوجالن.

التي  الهجمات  أن  كركايا  كنعان  الصحفي  أكد 
في  تأتي  الديمقراطية  الشعوب  حزب  تستهدف 
إطار السياسات المعادية للشعب الكردي، وهي 

امتداداً لمخطط إصالحات الشرق األوسط.
تتصاعد  السياسية،  اإلبادة  حمالت  إطار  في 
الشعوب  حزب  تستهدف  التي  الهجمات 
وطالبت  التركية،  الدولة  قبل  من  الديمقراطية 
المحكمة العليا التركية بتاريخ 18 آذار بإغالق 
وفتحت   ،)HDP( الديمقراطية  الشعوب  حزب 

دعوى بهذا الصدد لدى المحكمة الدستورية.
المستجدات  ومجمل  الموضوع،  عن  وللحديث 
فيما يتعلق بسياسات الدولة التركية ضد الشعب 
الكردي، أجرت وكالة هاوار لقاء مع الصحفي 

كنعان كركايا.

ـ ما الحجج القانونية إلغالق حزب الشعوب 
الديمقراطية واعتقال أعضائه؟

هذا سؤال وجيه، ألنه ال توجد أي قاعدة وأسس 
غير  هجمات  وهي  الهجمات،  لهذه  حقوقية 
قانونية، وهذه الهجمات والحمالت هي هجمات 
هو  واألحكام،  بالقانون  يسمونه  وما  سياسية، 
لشرعنة  ومحاولة  أيديهم،  في  أداة  عن  عبارة 

النظام على المجتمع.
إن القضاء والقوانين تستخدم على الدوام من قبل 
القوى السياسية ومؤسسات الدولة التركية كوسيلة 
للترهيب  ووسيلة  السياسية،  السلطة  لخدمة 
والتصفية. طبعًا، هناك العديد من األسباب التي 
تقف وراء هذه الهجمات والحمالت، فهي تعود 
للشعب  المعادية  السياسات  إلى  بالدرجة األولى 

الكردي وتمتد إلى مخطط »إصالح الشرق«.
وألنهم ال يستطيعون تطبيق ذلك سياسيًّا، فإنهم 
يتوجهون إلى الثكنات العسكرية وإلى المحاكم، 
وإذا ذهبنا إلى قاعة أي محكمة في تركيا تنظر 
هناك  يُناقش  ما  أن  سنرى  سياسية،  قضية  في 
هو  مناقشته  يتم  ما  إن  بل  معينة،  جريمة  ليس 
لذلك  ولغته،  وهويته  الكردي  الشعب  حقوق 
لمناقشة  ميادين  إلى  تركيا  في  المحاكم  تحولت 

القضية الكردية.
الكردية  الحركة  فإن  أخرى؛  جهة  ومن   
بمعنى  تركيا،  في  الديمقراطية  محرك  تعتبر 
تهديدًا  يعتبر  الديمقراطية  الشعوب  حزب  أن 

بأنها  والديكتاتورية  المستبدة  للحكومة  خطيًرا 
يتم  ولذلك  والحرية،  والسالم  الديمقراطية  تمثل 

استهداف حزب الشعوب الديمقراطية.
حزب  على  هجومها  خالل  من  الدولة  إن  كما 
باقي  إلى  رسالة  وجهت  الديمقراطية  الشعوب 
الفئات االجتماعية مفادها »ال تعترض ضدي، 
بشكل  األوصياء  تجربة  رأينا  لقد  دولة«،  هذه 
واضح؛ ألن هناك فئة من المجتمع مشبعة وثملة 
للهجمات  وتصفق  القومية،  العنصرية  بسموم 
التي تستهدف الشعب الكردي وقيمه، فإنها تسهل 
ولكن  الكردي،  الشعب  على  الحكومة  هجمات 
تستهدف  سوف  الهجمات  هذه  فإن  النهاية  في 

سائر المجتمع.

حزب  عن  البرلماني  استهدف  لماذا  ـ 
عمر  كوجالي  في  الديمقراطية  الشعوب 
إلغاء  تم  الذي  أوغلو  كركرلي  فاروق 

عضويته في البرلمان؟

كان  اآلن  وحتى  البرلمان  إلى  دخوله  منذ 
عضًوا  كونه  على  باإلضافة  أوغلو،  كركرلي 
وبصفته  الديمقراطية،  الشعوب  حزب  في 
صوت  يمثل  كان  اإلنسان  حقوق  عن  مدافعًا 
يفضح  وكان  المضطهدين،  األشخاص  جميع 
لقد  والخطف،  العاري  والتفتيش  االنتهاكات 
كان إلى جانب الضحايا، وفعل كل ذلك بهويته 
التركيّة والدينية ضمن صفوف حزب الشعوب 
النساء  قضية  وفضح  وكشف  الديمقراطية، 
المحجبات اللواتي يتعرضن للتفتيش العاري في 

مخافر الشرطة.
للضرب  وتعرض  اعتقلته،  الحكومة  فإن  لذلك 
أن  دون  الفجر  ساعات  في  الشرطة  يد  على 
نفسه  الوقت  وفي  صالته،  بأداء  له  يسمحوا 
لألتراك  مختلفة  بأشكال  تهديدات  وجهوا 
في  الكرد  جانب  إلى  يعملون  الذين  المخلصين 

حزب الشعوب الديمقراطية.

تظهر  تركيا،  في  االقتصادية  األزمة  في ظل  ـ 
لبرلمانيي  االجتماعي  التواصل  حسابات  على 
حزبي العدالة والتنمية والحزب القومي، مقاطع 
الفعل  ردود  هي  ما  والتبذير.  الترف  تُظهر 

الشعبية إزاء ذلك؟
هذا واضح، فعلى الرغم من الجوع والفقر، لم 
المشاهد، وهذا  هذه  االنزعاج من  بوادر  تظهر 
األمر ال يمكن أن يُفّسر سوى بأنه حالة مرضية 
نفسية، كما أنها ليست المرة األولى التي يتم فيها 
شيء من هذا القبيل، فقد ظهرت في أوقات سابقة 
العديد من المشاهد أمام الرأي العام تتعلق بالفساد 

والكسب غير المشروع والتفاوت الطبقي.
فعل  ردود  هناك  أن  فيه  شك  ال  ومما  طبعًا   
واضحة من قبل األوساط الشعبية، ولكن المجتمع 
مضطهد ومقموع لدرجة أنه ال يستطيع التعبير 
اليأس،  بسبب  ينتحرون  الناس  فعله،  ردة  عن 
ويضرمون النار في أجسادهم، وكل هذه األمور 
تحدث في تركيا، وال يمكن أن تظهر ردود فعل 
أقوى من هذا، ولكن ونظًرا لسيطرتها على كل 
تعمل على تطبيع هذه  الحكومة  فإن  القوة،  هذه 
امتصاص  من  وتتمكن  المجتمع  لدى  العقلية 
وأحد  مختلفة،  بأشكال  واالستياء  الفعل  ردود 
والهجمات  الرعناء  العنصرية  تصاعد  أسباب 
المناهضة للشعب الكردي، هو أنهم يعملون على 

تضليل الحقائق وتحييد المجتمع.

والتنمية  العدالة  حزب  سلطات  سعت  ـ 
على مدى سنوات إلى منع االحتفاالت بعيد 
نوروز، ولكنها سمحت هذا العام باالحتفال 
السياسية  الحسابات  المراكز. ما  في جميع 
اعتقال  تم  أنه  كما  ذلك؟  وراء  تقف  التي 
في هذه  العشرات من األشخاص ممن شاركوا 

االحتفاالت. كيف يمكن تقييم ذلك؟
باحتفاالت  للسماح  األسباب  من  العديد  هناك 
العنف  سياسات  من  سنوات  فبعد  نوروز، 
ردة  واختبار  تجربة  الحكومة  رغبت  والقمع، 
بعض  أطلق  أنقرة  ففي  الكردي،  المجتمع  فعل 
األشخاص عبارات من قبل »لقد قضينا عليهم، 
لقد انتصرنا«. فلو أن المشاركة في االحتفاالت 
تراجعت مثاًل بسبب جائحة كورونا أو ألسباب 
لقد  عليهم،  قضينا  »لقد  قالوا  لكانوا  أخرى 

انتصرنا«، وكانوا سيروجون لذلك.

أنهم  أخرى  مرة  أثبتت  نوروز  ميادين  ولكن   
كان  العام  هذا  نوروز  فإن  لذلك  خطأ،  على 
يقولون  كانوا  الذين  أولئك  وأحالم  آلمال  مخيّبًا 
التي  الخطيرة  والمزاعم  الكرد«،  انتهى  »لقد 
قُبيل نوروز حول صحة وحياة  لها  الترويج  تم 

أوجالن، كانت دلياًل على ذلك.
 لذلك فلو أنه ظهر مشهد »ليبرالي« في نوروز 
هذا العام، لكانوا فرضوا هويات سياسية مزيفة 
فمنذ  الكردي.  الشعب  على  مزيفين  وأشخاص 
أحزاب  بناء  أجل  من  مساعيهم  يخفون  ال  فترة 
كردية جديدة، ولكن الكرد أثبتوا، ليس للحكومة 
فقط، بل للعالم أجمع، أنهم ال يتخلون عن قيمهم.

ـ دعوى معتقلي حزب الشعوب الديمقراطية، 
إسطنبول،  باتفاقية  العمل  إلغاء  وكذلك 
كلها  هل  أوجالن،  القائد  حول  والمزاعم 
مرتبطة ببعضها البعض؟ كيف يجب قراءة 

هذه التطورات؟
واألمر  البعض،  ببعضها  مرتبطة  هي  بال شك 
كله ليس مجرد صدفة، فبدايةً هناك عزلة مشددة 
إيمرالي،  صوت  إسكات  بهدف  أوجالن،  على 

وبالتالي بناء حكومة مستبدة.
المجتمع  ٢٠1٥ رأى   فخالل أعوام ٢٠13 – 
بشكل واضح القوة التي يتمتع بها أوجالن فيما 
لذلك  الديمقراطية،  بالمجتمع نحو  بالسير  بتعلق 

بدأت الدولة بحبك المؤامرات واألالعيب.
وحاليًّا، فإنهم يسعون إلى إغالق حزب الشعوب 
الديمقراطية، الذي يعتبر األداة السياسية والعملية 
أنهم  ويعتقدون  الديمقراطية،  مسيرة  لتطبيق 
فسوف  الديمقراطية  الشعوب  حزب  أغلقوا  إذا 

يتخلصون من أكبر العقبات.
إن تغيير إدارة جامعة بوغازايشي، واالستيالء 
النساء،  الجماعية ضد  البلديات، والجرائم  على 
الموضوع هو موضوع  إن  القول  يمكن  بمعنى 

شامل بالنسبة للسلطة.
اتفاقية  عن  للدفاع  الوحيد  السبيل  فإن  وعليه 
والدفاع  الوصاية،  نظام  ورفض  إسطنبول، 
عن الحقوق األساسية، هو إعالء الصوت ضد 

العزلة المفروضة على إيمرالي.

ديرك/ هيلني عيل - هنأت نساء مدينة ديرك من مختلف الشعوب الذكرى الثانية والسبعني مليالد القائد عبد الله 
أوجالن عىل شعوب شامل ورشق سوريا والعامل قاطبة, وأكدَن عىل أنَّ الرابع من نيسان هو أيضاً يوم إلحياء جوهر 

املرأة.

سامية برهو صباح علي

كريمة فتحو
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أزمة المحروقات توّسع دائرة األزمات في مناطق حكومة دمشق

ألول مّرة في كوباني؛ قسم للقسطرة القلبّية

حكومة  سيطرة  مناطق  في  السوريون  قضى 
المحروقات  غياب  ظل  في  شتاءهم  دمشق 
حلول  ومع  القارس،  البرد  متحّملين  والكهرباء 
أن  بعد  المحروقات  بتوفر  خيًرا  تأملوا  الربيع 
وقود  توفير  إلى  بسعيها  تتحجج  الحكومة  كانت 
أرض  على  خطوات  وجود  عدم  رغم  التدفئة 
أزمة  تفاقم  مع  ضاع  األمل  هذا  لكن  الواقع، 

المحروقات.

أزمة تولّد أخرى

تتمثل  أخرى  أزمة  المحروقات  أزمة  وخلقت 
في أزمة النقل، وذلك بعد قرار وزارة النفط في 
محطات  مخصصات  بتخفيض  دمشق  حكومة 
الماضي  الشهر  والبنزين  المازوت  من  الوقود 
المتبقية  الكمية  وتقنين  الوقود  توفر  عدم  بحجة 

بحوزتها.
البلديات  مجالس  بدأت  القرار،  هذا  إثر  وعلى 
لدى حكومة دمشق بتخفيض كميات وقود التعبئة 
للسيارات العامة والخاصة، فأصبحت السيارات 
الحكومة(  نظر  وجهة  من  )السياحية  الخاصة 
أيام، في حين  ليتًرا كل سبعة  تحصل على ٢٠ 
تحصل السيارات العامة على ٢٠ ليتًرا كل أربعة 
العاملة على  العامة  للسيارات  الكمية  أيام ونفس 

الخطوط الخارجية بين سوريا ولبنان واألردن.
كما تم إيقاف الكمية المخصصة للحافالت العامة 
)الباصات( واالقتصار بالعمل فقط على باصات 

الشركة العامة للنقل الداخلي.

بلد ثري يفقد مقومات العيش

السابق  في  تتحجج  دمشق  حكومة  وكانت 

المفروضة  واألوروبية  األمريكية  بالعقوبات 
توفر  عدم  سبب  للسوريين  لتبرر  عليها 
المحروقات، ولكنها هذه المرة ربطت عدم توفر 
جنوح  خلفية  على  السويس  قناة  بإغالق  الوقود 

السفينة »إيفر جيفن«.
وفي هذا السياق قال خبير اقتصادي في مناطق 
لدواعٍ  اسمه  يذكر  )لم  دمشق  حكومة  سيطرة 
الموارد  من  العديد  تمتلك  سوريا  إن  أمنية(، 
لم  التي  اآلبار  إلى  باإلضافة  المستثمرة  النفطية 
يتم الكشف عنها بعد والتي تقوم روسيا »حليفة« 

الحكومة بالتنقيب عنها.
في  النفط  عن  الروسي  التنقيب  أن  إلى  ولفت 
إطار  في  يأتي  دمشق  حكومة  سيطرة  مناطق 
االتفاقات المبرمة بينهما حول استثمار الثروات 

السورية بما يخدم مصالحها )روسيا(.
حليفتا  وإيران  روسيا  بين  صراع  بدأ  ومؤخًرا 
النفط،  حقوق  على  للسيطرة  دمشق  حكومة 
التيم  حقلي  على  الروسية  القوات  تسيطر  إذ 
في  الماضي،  الصيف  منذ  الزور،  بدير  والورد 
حقلي  على  اإليرانية  المجموعات  تسيطر  حين 
الحسيان والحمار في ريف البو كمال، منذ طرد 

مرتزقة داعش منها عام ٢٠17.
التيم  حقل  ينتج  دمشق،  حكومة  أرقام  وبحسب 
حقول  إنتاج  يبلغ  فيما  يوميًّا،  برميل   ٢٥٠٠
الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق  الزور  دير 

وحلفائها 46٠٠ برميل يوميًّا.
»من  قائاًل:  السوري  االقتصادي  الخبير  وتابع 
هنا تأتي المفارقة الكبرى من بلد ثري بالموارد 
ولكنه يفقد في الوقت نفسه أدنى مقومات العيش، 

حيث تم نهب هذا البلد فعليًّا من خالل مستعمرين 
وِصفوا على أنهم أصدقاء«.

حجج ترُبر نقصها

دمشق  حكومة  أن  االقتصادي  الخبير  وأوضح 
المفروض  والحصار  بالعقوبات  دوًما  تتحجج 
الحياة  مستلزمات  توفر  عدم  لتبرير  عليها 
لم  لماذا  تساءل:  ولكنه  للمواطنين،  األساسية 
كالسيارات  الكماليات  على  العقوبات  تفرض 
يحملها  التي  الحديثة  االتصال  وأجهزة  الفارهة 

المسؤولون وأوالدهم؟
على  خانقة  بأزمة  الحكومة  قرارات  وتسببت 
النقل  العامة )باصات  النقل  الطرقات، فحافالت 

المناطق  كافة  تغطية  بمقدورها  ليس  الداخلي( 
األجرة  سيارات  أن  حين  في  كبيرة،  وبأعداد 
باتت غير قادرة على الحركة وإن تحركت تكون 
ثمانية  حوالي  إلى  تصل  قد  جدًّا  عالية  أجورها 
وسطيًّا  الموظفون  يتقاضى  حين  في  ليرة  آالف 

٥٠ ألف.
المواطنين  على  بظاللها  النقل  أزمة  وتلقي 
عاملين  أو  الحكومة  لدى  موظفين  كانوا  سواء 
في القطاع الخاص، إذ لم يعد بمقدورهم تغطية 
التكاليف المرتفعة للنقل، فأصبحوا مجبرين على 
التغيّب عن العمل أو السير على األقدام لمسافات 
رحلة  في  ساعة  من  أكثر  تستغرق  قد  طويلة 

الذهاب ومثلها للعودة.
وكالة هاوار

كوباني/ سالفا أحمد ـ بهدف تخفيف العبء 
عن األهالي، افتتح مشفى كوباني بدعم من هيئة 
الصحة في إقليم الفرات قسم القسطرة القلبية في 
مدينة كوباني، الذي يعتبر القسم الوحيد واألول 

في إقليم الفرات. 
هيئة  أعلنت  كوباني،  مقاطعة  في  مرة  وألول 
القسطرة  قسم  افتتاح  الفرات  إقليم  في  الصحة 
القلبية في مشفى كوباني، للمرضى الذين يعانون 
من اضطرابات القلب، بعد عمل دام لمدة أربعة 
أعوام، وذلك في الثالث من شهر نيسان الجاري.

أسباب تأخري فتح القسم

وعملت هيئة الصحة ومشفى كوباني لمدة أربعة 
في  القلبية  القسطرة  قسم  افتتاح  على  أعوام 
كوباني، لكن األعطال التكنيكية ونقص الكوادر 
افتتاح  عن  اإلعالن  لتأخير  سبباً  كانت  الطبيبة 

القسم. 
كوباني  مشفى  في  القلبية  القسطرة  قسم  ويضم 
العمليات والتشخيص وغرفة  أقسام غرفة  ثالثة 
المراقبة الطبية، إضافة إلى غرفة العناية المشددة 
أخصائيين  أطباء  أربعة  بإشراف  وذلك  القلبية، 

في مجال القلبية والداخلية، وعشر ممرضات. 
ومن المفترض أن يستقبل القسم في اليوم الواحد 
ثالث حاالت باردة )غير مستعجلة(، إضافة إلى 
استقبال جميع الحاالت الطارئة،  وذلك بحسب ما 
أفاده الطبيب المشرف على قسم القسطرة القلبية. 
العمليات  من  نوعان  القسم  هذا  في  وسيجري 
وتوسيع  القلبية  القسطرة  تركيب  وهي  القلبية 
المشفى  اإلكليلية. ويعتبر مشفى كوباني  شريان 
الذي يضم قسم  الرابع في شمال وشرق سوريا 

القسطرة القلبية. 

أجور رمزية تُخّفف العبء املادي

قال  »روناهي«  لصحيفتنا  خاص  لقاء  وخالل 
القلبية في  القسطرة  المشرف على قسم  الدكتور 
مشفى كوباني أحمد عوني بأنهم عملوا على مدار 
القسطرة في كوباني،  أعوام الفتتاح قسم  أربعة 
هذا  افتتاح  من  الطويل  التأخير  إن سبب  وأشار 
الطبيبة وبعض  الكوادر  نقص  نتيجة  كان  القسم 

المشاكل الفنية.
افتتاح  مشروع  »إن  حديثه  خالل  عوني  وركز 
قسم القسطرة في كوباني مشروع خدمي يصب 
منه  الهدف  وإن  المواطنين،  مصلحة  لصالح 

تخفيف التكاليف الطبية وتسهيل الطريق لهم«.
 مشيراً إلى إن مرضى القلب الذين كانوا بحاجة 
إلى قامشلو والرقة  القسطرة كان يتوجهون  إلى 
العبء  تخفيف  من  وليتمكنوا  ودمشق،  وحلب 
حتى  جاهداً  عملوا  والمرضى  األهالي  على 

تمكنوا من افتتاح هذا القسم. 
مؤكداً بأن تكلفة العملية التي سيجرونها ستكون 

عبارة عن أجور رمزية فقط. 

مهرجان مسرح الشهيد يكتا يستعد الختتام فعالياته

كردستان الحمراء... حلم تحطم على صخرة ستالين أتاتورك

الشهيد  مهرجان  شعار  كاني«  واشو  »صرخة 
الخامس،  موسمه  في  المسرحي  هركول  يكتا 
والذي ينطلق في ٢7 آذار من كل عام ويشارك 
فيه العديد من الفرق المسرحية من كافة مناطق 
شيخو  محمد  مركز  في  سوريا  وشرق  شمال 
للثقافة والفن بمدينة قامشلو، والذي سينتهي في 

السادس من شهر نيسان الجاري.
وأهدافه  المهرجان  حول  المزيد  ولمعرفة 
صحيفتنا  التقت  له،  تمت  التي  والتحضيرات 
»روناهي« مع »عدنان مصطفى« عضو اللجنة 
التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول، الذي 
أشار لنا في حديثه إلى أن العرض الخامس لهذا 
المهرجان تم التحضير له منذ أكثر ثالثة أشهر 
كل  في  هركول  يكتا  مهرجان  »يُعرض  وقال: 
العام كان تحت شعار »صرخة  عام، وفي هذا 
مركز  في  قدمت  والعروض  كاني«،  واشو 
محمد شيخو للثقافة والفن بتاريخ ٢7/٢٠٢1/3 

وستُختتم يوم السادس من نيسان الجاري«. 

برنامج املهرجان

األول  اليوم  منذ  بدأت  التي  العروض  وعن 
لنا  بيّن  للمهرجان  يوم  آخر  إلى  وستستمر 
مصطفى: »بدأ المهرجان بقراءة رسالة الشهيد 
يكتا هركول ثم تقديم نبذة تعريفية عن المهرجان 
ثم تالها عرض رسائل مصورة لبعض الفنانين 
ومن  المهجر،  في  الكرد  والمخرجين  والكتّاب 
بعدها تقديم ثالثة عروض مسرحية، ومن اليوم 
عرض  فيها  وسيستمر  تم  التاسع  لليوم  الثاني 
مسرحي في كل يوم، وفي يومها الحادي عشر 
مسرحية  بعروض  ستاره  المهرجان  سيسدل 

وتوزيع الجوائز على الفائزين«. 
وأما عن الجوائز التي ستُمنح للمشاركين وضح 
جوائز  تسع  هناك  سيكون  بأنه  مصطفى  لنا 
ألفضل  جائزة  التالي،  الشكل  على  وستوزع 
األولى،  المرتبة  في  مسرحية  وممثلة  ممثل 

وأيضاً جائزة أفضل ممثلة وممثل مسرحية في 
المرتبة الثانية، وجائزة ألفضل مخرج وألفضل 

سينوغرافي وألفضل نص مسرحي«.
وضح  للمهرجان  الجماهيري  الحضور  وعن 
قليالً  الجماهيري  اإلقبال  قائالً: »كان  مصطفى 
جائحة  وكانت  الماضية،  السنوات  إلى  نسبة 
الذين  من  الكثير  حضور  لعدم  سبباً  كورونا 
األخرى  المناطق  من  المشاركة  في  رغبوا 
المشاركين  من  الكثير  لحضور  عائقاً  وشكلت 
من  الكثير  وإرسال  األخرى،  المناطق  من 
الفرق  من  اإلنترنت  عبر  لنا  المسرحيات 
المقيمة في أجزاء كردستان األخرى من باشور 
العام  هذا  في  وتلقينا  روجهالت،  وباكورو 
الكثير من الرسائل المهمة من الفنانين والكتّاب 
بخصوص  والعالم  كردستان  مناطق  جميع  من 

المهرجان«. 

الهدف 

استمراره،  من  والهدف  المهرجان  أهمية  وعن 
نوه مصطفى برغبتهم في أن يصبح المهرجان 
العالم  شعوب  جميع  تعرف  أجل  من  عالمياً 
تطويره،  على  والعمل  الكردي  المسرح  على 
من  يوم  كل  في  تحدث  التي  المواضيع  وتقديم 
معاناة وآالم الشعب على شكل عرض مسرحي 
وتقديمه للعالم ولألجيال القادمة، ليعلموا ما ذاق 

الكرد من الظلم واالضطهاد. 
المهرجان  عليها  ركز  التي  المواضيع  وعن 
قائالً:  مصطفى  ذكر  السنة  هذه  في  المسرحي 
في  العام  هذا  في  ركزت  المسرحية  »الفرق 
المخيمات  وأوضاع  االحتالل  على  مواضيعها 
تل  سبي/  وكري  كانيه  سري  من  والمهجرين 
يبيّن  المسرحي  فالعرض  وعفرين،  أبيض 
االحتالل  من  ومعاناتهم  المدنيين  أوضاع 
المقدمة،  في  اإلنساني  الوضع  التركي، ويظهر 
التي  والصعوبات  اآلالم  حجم  للعالم  ويظهر 

أرضهم،  من  تهجيرهم  بعد  الشعب  منها  يعاني 
وكتابة النص المسرحي من قبل عدنان مصطفى 

ورابرين حسن«. 
المهرجان  عرض  مكان  اختيار  كيفية  وعن 
أردف مصطفى قائالً: »تم اختيار مركز محمد 
المهرجان  لعرض  مكاناً  والفن  للثقافة  شيخو 
وبقرار  الفرق  جميع  إليه  تنضم  مركزاً  لكونه 
الجزيرة  إقليمي  في  المسرحيين  الممثلين  من 

والفرات من خالل اجتماعهم قبل المهرجان«.
اللجنة  عضو  مصطفى«  »عدنان  واختتم 
التحضيرية لمهرجان الشهيد يكتا هركول حديثه 
الكردي  المسرح  يتطور  أن  »نتمنى  بالقول: 
صوتاً  يصبح  وأن  أيضاً،  المجتمع  ويطور 
وإيصاله  الكردي  الشعب  معاناة  عن  للتعبير 

لجميع الشعوب«. 

دور املرأة يف املرسح

أحمد«  »لورين  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
الممثلة المسرحية في فرقة جيان والتي شاركت 
الثالث  اليوم  في  الباب  مسرحية  عرض  في 
مسرحيتهم  فكرة  عن  وحدثتنا  المهرجان  من 
والرسالة التي أرادوا أن يوصلوها إلى الشعب: 
»مسرحيتنا تتحدث عن أبواب المنظمات والدول 
العظمى، أردنا من خالل هذه المسرحية أن نبيّن 
للشعب بأن جميع األبواب أمامنا مغلقة، فشعبنا 

عانى الكثير من الظلم والصعوبات، وآن األوان 
لتُفتح األبواب ويتحرر الشعب من اآلالم«.

لورين  فأكدت  المسرحية  في  دورها  عن  وأما 
بأنه كان صعباً، حيث مثّلت أكثر من دور خالل 
ودور  المهّجر  الرجل  ابنة  دور  ومنها  العرض 
السيدة العجوز، أما عن دور المرأة في المسرح 
في  كبيرة  وأهمية  دور  »للمرأة  لورين:  قالت 
المسرح وتستطيع من خالله التعبير عما تعانيه 
المرأة في الحياة، وإعطاء صورة جميلة والئقة 
المسرح،  خشبة  على  الرجل  جانب  إلى  للمرأة 
استطعنا  لقد  بدونهما،  المسرح  يكتمل  ولن 
وبشكل  الجمهور  إلى  المطلوبة  الفكرة  إيصال 

جميل والئق«.
أما »أحمد رمو« الممثل في فرقة جيان، فتحدث 

لنا عن أهمية المسرح للشعب قائالً: »يتم إيصال 
معاناة الشعب الكردي للعالم عن طريق المسرح، 
وأنا أشارك في هذا المهرجان منذ انطالقه في 
أول سنة، أتمنى أن يعطي هذا المهرجان صدًى 

عالمياً ونحو المزيد من النجاح والتطور«. 
والجدير بالذكر بأن تسمية المهرجان بهذا االسم 
قهرمان  أردوغان  الكردي  المسرحّي  إلى  نسبةً 
 ٢7 في  فدائية  عملية  نفّذ  الذي  هركول(  )يكتا 
آذار عام ٢٠٠4، والّذي يصادف يوم المسرح 
التي  الدولية  بالمؤامرة  تنديداً  وذلك  العالمي، 
إلى  إضافةً  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  استهدفت 
الكرد،  تجاه  دمشق  حكومة  لسياسات  رفضه 
حيث أضرم الشهيد يكتا هركول النار في جسده 
بعد  حلب،  بمدينة  الجابري  هللا  سعد  ساحة  في 

تقديمه عرضاً مسرحياً.

 إعداد/غاندي إسكندر       

بصفات  تمتع  قضاء  الحمراء،  كردستان 
جمهورية  داخل  ذاتّي  حكٍم  ذات  جمهورية 
عهد  بداية  في  تأسست  االشتراكية،  أذربيجان 
لينين في السابع من تموز من عام 19٢3وانتهت 
19٢9بأمر  عام  نيسان  في  تراجيدي  بشكل 

مباشر من ستالين.
روسيا،  في  البلشفية  الثورة  نجاح  أعقاب  في 
وفي إطار حل المسألة القومية، أرسل فالديمير 
تشرين   17 في  مؤرخاً  خطاباً  لينين  إيليتش 
نيريمانوف  نيرمان  19٢1إلى  عام  الثاني 
أذربيجان  لجمهورية  األول  العام  المفوض 
من  األول  الرئيس  السوفياتية،  االشتراكية 
جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية االشتراكية 
لشعب كردستان  االقتصادي  بالدعم  فيه  يطالب 
على  لينين  تعليمات  اشتملت  حيث  القوقازية، 
الكلمات التالية »التبرع بـ4٠ مليون روبل لمن 
وكردستان«،  بوفولجيا  في  جوعاً  يتضورون 
مرة  ألول  المنطقة  سميت  األساس  هذا  وعلى 
منطقة  في  السكان  من   99،٥ كان  بكردستان، 
وفي  الكرد،  من  التشين  في  و٢،99  كيلبجار 
إطار الحل اللينيني للمسألة القومية، وخاصةً في 
القوقاز المعقدة تقرر إنشاء منطقة حكم  مناطق 
ذاتي للكرد، وقد كانت منطقة جبلية تقع ضمن 
جمهورية أذربيجان، ويفصلها عن أرمينيا ممر 
المنطقة، وكانت  ضيق، والممر كان جزءاً من 
تقع فيه عاصمة كردستان الحمراء »التشين«، 
كلبجار، وزنكيالن،  وتضم فضالً عن التشين، 
ضمن  اليوم  تقع  التي  وقوبادلي  وجبراييل، 
منطقة ناكورنو كرباخ المتنازع عليه بين كل من 
كيروف  لعب سيركي  لقد  وأذربيجان،  أرمينيا، 
دوراً  األذربيجاني  الشيوعي  الحزب  سكرتير 

مهماً في إصدار قرار لينين بشأن تحديد حدود 
مناطق  أربع  ضمت  حيث  كردستان  وعاصمة 
6٢1٠كم٢وتعيين  قدرها  بمساحة  دوائر  وست 
مدينة التشين عاصمة لها، وقد ضمت كردستان 
الحمراء نسبة 9٠،1من مجموع كرد أذربيجان، 
وفي اجتماع لجنة تنظيم المقاطعات التابعة للجنة 
األذربيجانية،  )الحكومية(  المركزية  التنفيذية 
واللجنة المركزية للحزب الشيوعي األذربيجاني 
)البالشفة( اللجنة الخاصة لتحديد الشكل اإلداري 
 7 اجتماع  وفي  وكردستان،  كاراباخ  لناكورنو 
تاريخي  قرار  اتخاذ  تم   19٢3 عام  تموزمن 
بالنسبة للكرد، وأعلنت المفوضية عن قرارها بـ 
» إقامة حكم ذاتي لكردستان« بعبارات واضحة 
بالحكم  المتمتع  كردستان  إقليم  »إقامة  تضمن 
الذاتي، وتحديد مركزه، وحدوده مع تحديد حدود 
الذاتي«  بالحكم  المتمتع  كاراباخ  ناكورنو  إقليم 
حسو  البلشفي  تعيين  تم   19٢3 أغسطس  وفي 
حجييف رئيساً للجنة التنفيذية لكردستان، وبدأت 
المدارس باللغة الكردية ومن ثم تم افتتاح الكلية 
الكردية في مدرسة شوشا التربوية والمؤسسات 

األخرى.

نهاية تراجيديّة

في عام 19٢9 تم إلغاء مقاطعة كردستان بضغط 
جعفر   « رأسهم  وعلى  األذريين،  القوميين  من 
باقيروف« رئيس جمهورية أذربيجان السوفيتية، 
أتاتورك  وبتحريض مباشر من مصطفى كمال 
حيث  واألذربيجانية  السوفيتية،  السلطات  على 
الحمراء«  كردستان   « أن  يرى  أتاتورك  كان 
الكرد  وتحرض  تركيا،  على  خطراً  تشكل 
مماثلة،  بحقوق  للمطالبة  كردستان  باكور  في 
السلطات  لبت  النفطية  مصالحها  من  وانطالقاً 

قرارها  وأصدرت  أتاتورك،  مطالب  السوفيتية 
أذربيجان«  »سوفييتات  مؤتمر  من  المجحف 
الذاتي  الحكم  ذات  كردستان  جمهورية  بحل 
وبعدها  عام 19٢9  وفي  نيسان  من  الثامن  في 

بعربات  وهجرهم  الكرد،  »ستالين«  شتت 
الشتاء  في  الصحراء  إلى  بهم  وساق  القطار 
القارس ووزعهم في دول االتحاد السوفيتي مثل 
أوكرانيا ومولدافيا وقيرغيزستان، وأوزبكستان، 

لقد  وكازخستان،  وتركمانستان،  وطاجيكستان، 
ُطعن الكرد من الظهر على يد ستالين، وقدمهم 

أكباش فداء على مذبح المصالح السوفيتية.

قامشلو/ رشا عيل - تحت شعار »رصخة واشو كاين«، بالتزامن مع املوعد السنوي لالحتفال باليوم العاملي للمرسح؛ 
انطلقت يف السابع والعرشين من آذار فعاليات مهرجان مرسح الشهيد يكتا هركول الخامس، حيث شهد االفتتاح 

حضوراً الفتاً من جامهري املثقفني والكّتاب وعامة الشعب.   

اعتاد املواطنون يف مناطق سيطرة حكومة دمشق عىل رؤية الطوابري الطويلة أمام األفران ومحطات الوقود، ولكن هذه الطوابري امتدت إىل الشوارع مع انتظار السكان لوسيلة نقل تقلهم إىل 
مكان عملهم، فالعاصمة دمشق التي كانت تعج بالحركة، باتت شوارعها شبه خالية مع تفاقم أزمة املحروقات.

أحمد رمو

لورين أحمد عدنان مصطفى

أحمد عوني
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مديرية محروقات الطبقة.. خطة لتوزيع البطاقات 
وتحديد كمية مادة البنزين

حشرة النيماتودا

تردي القطاع الصحي في مركدة ومطالب بإعادة تأهيل المشفى

مساٍع مستمرة لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة

مزارعو الحسكة يلجؤون إلى مياه الصرف لقطع تركيا المياه

وفي خطوات سابقة عمدت لجان ومكاتب مديرية 
المحروقات بمدينة الطبقة على االستمرار بتنظيم 
الخطط القائمة في توزيع مواد المحروقات والتي 
للتدفئة أو  تعتبر مادة أساسية للمواطنين، سواء 
التجارية والعمومية ومنها  اآلليات منها  لحركة 
الخاصة والدراجات النارية، وبعد نجاح الخطة 
المطبقة في توزيع مادة )المازوت( لآلليات وفق 
أًدخلت  المخصصة,  الكمية  فيها  تُحدد  بطاقات 
مديرية المحروقات مادة البنزين في خطة العمل 

وتوزيع )بطاقات( تحدد فيها الكمية لآلليات.
وبهذا الخصوص؛ أجرت صحيفتنا »روناهي« 
وهو  العبي  نور  محمد  المواطنين  أحد  مع  لقاء 
قال:  الذي  خصوصية؛  سيارة  يمتلك  سائق 
»تعتبر هذه الخطوة من األمور التنظيمية الجيدة 
في ضمان حق كل فرد يمتلك سيارة في استالم 
حصته من البنزين، وعدم االلتزام بوقت محدد 
كان  الذي  االزدحام  من  والتخلص  التسليم  في 
عمليات  وضبط  الكمية،  نفاذ  من  خوفاً  يحدث 

التالعب والبيع الحر من قبل التجار«.
خصوصية  سيارة  يمتلك  أنه  إلى  العبي  وأشار 
كبيرة من  تحتاج وتصرف كميات  ٢٠ حصان 
المحروقات، وأن الكمية المخصصة غير كافية، 
في  التجاري  العمل  ضمن  يعمل  أنه  سيما  وال 

األراضي الزراعية. 
مديرية  في  العمل  آلية  عن  أكثر  وللحديث 

المشترك  الرئيس  مع  لقاء  لنا  كان  المحروقات 
الذي  العمر  أحمد  بالطبقة  المحروقات  لمديرية 
جميع  تسجيل  عمليات  من  االنتهاء  »بعد  قال: 
إدارة  مع  وبالتنسيق  المدينة  في  السيارات 
البنزين  قسائم  توزيع  اعتماد  تم  المواصالت 
تخفيف  بهدف  وذلك  لدينا  متبع  جديد  كأسلوب 
ذلك  التوزيع،  محطات  على  االزدحام  عمليات 
محددة  حصة  له  آلية  صاحب  شخص  كل  أن 

ومحفوظة«. 

الكمية املخصصة لكل آلية

قائالً:  العمر  أوضح  التوزيع  آلية  وبخصوص 
التي وضعت  آلية  لكل  المخصصة  الكمية  »إن 
شهرياً  لتر   ٢6٠ بـ  تُقدر  والتي  أولى  كمرحلة 
للسيارات العمومية، و16٠ لتر شهرياً للسيارات 
على  الكمية  هذه  تقسم  حيث  الخصوصية، 
أسبوعي،  بشكل  التوزيع  ويتم  أسابيع،  أربعة 
باإلضافة لـ سبعة لتر باألسبوع للدراجة النارية 
يتم  فقط, حيث  الريف  في  استخدامها  المسموح 
ثم  المواصالت،  مديرية  في  اآلليات  تسجيل 

العمومية  السيارات  لسائقي  البطاقات  تسليم  يتم 
والخصوصية«. 

أهمية توزيع البطاقات وتخصيص 
حصص البنزين

ونوه العمر إلى أهمية اتخاذ هذا اإلجراء التنظيمي 
بالقول: »بعدما كانت مديرية المحروقات تعاني 
عملية  في  المتمثلة  المشاكل  من  العديد  من 
وعدم  الحرة  والتجارة  البنزين  مادة  ضبط 
االلتزام بالدور في التوزيع في محطات الوقود 
كمية  وبتخصيص  حالياً  ولكن  )الكازيات(, 
تسليم  وتسهيل  سيارة  لكل  وتحديدها  البنزين 
الحصص من أي محطة تعبئة في أي مكان حلت 
هذه المشاكل, وسوف يكون لدينا خطط مستقبلية 
لم  المخصصة ما  الكمية  ودراسات حول زيادة 

تكفي للمواطنين في الفترة المقبلة«.

سبب تأخري تسليم البطاقات
المحروقات  لمديرية  المشترك  الرئيس  واختتم 
سبب  عن  بالحديث  اللقاء  العمر  أحمد  بالطبقة 
البنزين  بطاقات  توزيع  عملية  تطبيق  تأخير 

في  اآلليات  بعض  تسجيل  عدم  وهو  بالطبقة 
مديرية المواصالت، ولكن مع التنسيق المستمر 
بين المديرية وإدارة المواصالت تم ضبط وتأكيد 

تسجيل جميع اآلليات.

حشرة النيماتودا هي حيوانات ال فقارية أسطوانية 
أطوالها  المجردة  بالعين  تُرى  ال  الشكل  دودية 
األنواع  منها  كبيرة،  وأعدادها  جداً،  صغيرة 
الممرضة التي تصيب الحيوان، ومنها ما تصيب 
النبات، ومنها ما توجد في المياه العذبة، وكذلك 
في التربة، وتنتشر في األوساط التي توجد فيها 
أسطوانية،  متطاولة  اللون  عديمة  وهي  المياه، 

وأحياناً شريطية.

دورة حياة النيامتودا

تضع  حيث  التربة  في  المعيشة  حرة  النيماتودا 
ثم  الجذور،  أو على  التربة  في  البيوض  األنثى 
وتمر  اليرقات،  منها  وتخرج  البيوض  تفقس 
انسالخات،  أربعة  ذلك  أطوار، ويرافق  بأربعة 
والرطوبة  العالية  الحرارة  تتحمل  ال  وهي 
المنخفضة، وتستمر دورة حياة حشرة النيماتودا 
مقاومة  وهي  أشهر  ثالثة  إلى  شهرين  من 

للظروف القاسية.

أهم أنواع النيامتودا

الحويصالت،  نيماتودا  الجذور،  تعقد  نيماتودا 
نيماتودا  القطن،  نيماتودا  التقرح،  نيماتودا 

الخنجرية.

أعراض اإلصابة بالنيامتودا

تجعد األوراق والتفافها، عقد بذرية، تغيير لون 
الساق واألوراق، عقد ورقية )انتفاخات(، تعقد 

الجذور، تعفن الجذور.
من  بالعديد  ونوعاً  كماً  القمح  محصول  ويتأثر 
اآلفات  وتعد  والالحيوية،  الحيوية  اإلجهادات 
أهم  إحدى  النيماتودا  أمراض  ومنها  الزراعية 
المستوى  على  المحصول  لهذا  الضارة  اآلفات 
اإلنتاج،  في  كبير  »فقد  تسبب:  حيث  العالمي 
سوء في النوعية، خسارة في غلة القمح قدرت 

بحوالي %7«.

أعراض اإلصابة

والتفاف  تجعد  هيئة  على  األعراض  تبدو 
األوراق في المراحل المبكرة من عمر النبات، 
السليمة  من  أقصر  تكون  المصابة  والسنابل 
في موضع  ويتكون  متباعدة  تكون  والعصافات 
الحبوب انتفاخات )ثآليل( يكون لونها مائل إلى 
أطوار  عن  عبارة  وهي  المسود،  البني  اللون 

النيماتودا، وأحياناً قد تحمل حبوباً وقالباً.
في  الموجودة  اليرقات  من  اإلصابة  تحدث 
الحبوب  زراعة  عند  حيث  المصابة،  الحبوب 
المصابة تصبح هذه الحبوب طرية تحت سطح 
اليرقات  منها  وتخرج  جدارها،  ويتشقق  التربة 
وتسبب  القمح،  بادرات  وتهاجم  فيها  الموجودة 

تشوهات لألوراق وتقزم للبادرة.

طرق مكافحة النيامتودا

على  التام  للقضاء  طريقة  اآلن  حتى  يوجد  ال 
النيماتودا، ولكن هذه الطرق تعمل على  حشرة 
»الدورة  أهمها:  ومن  الديدان  هذه  من  اإلقالل 
الزراعية، زراعة األصناف المقاومة، استخدام 
المكافحة  اإلصابة،  من  خالية  سليمة  بذور 
المجموع  على  بالرش  وذلك  الكيميائية«، 
وهذا  البذار،  معقمات  باستخدام  أو  الخضري 

بحسب المركز اإلعالمي لالقتصاد«.

ويعتبر القطاع الصحي في البلدة هشاً جداً حيث 
وممرضين.  وصيادلة  أطباء  وجود  إلى  يفتقر 
ويعتمد سكان البلدة الواقعة في منتصف الطريق 
الواصل بين مدينتي الحسكة ودير الزور، على 
بدورة  والذي  البلدة،  في  الوحيد  المستوصف 
يفتقر إلى وجود األطباء ويعتمد على الممرضين 

فقط.

تخريب داعش

الراشد«  »حامد  المواطن  قال  الصدد  هذا  وفي 
مركدة  بلدة  في  الموجود  المشفى  أن  لصحيفتنا 
منتصف  في  األرمنية،  الحكومة  نفقة  على  بُني 
وفاء  كعربون  الثانية  األلفية  من  األول  العقد 
األرمن  بحماية  قاموا  الذين  المنطقة  ألهالي 
الدولة  قبل  من  مالحقتهم  أثناء  عام 191٥  في 

العثمانية آنذاك.
وأشار الراشد إلى أن بناء المشفى أصبح جاهزاً 
 ،٢٠11 آذار  في  السوريّة  األزمة  اندالع  قبيل 

إال أن األوضاع األمنية المتوترة في ذلك الحين 
حالت دون افتتاح المشفى.

مرتزقة  أن  إلى  منوهاً  حديثه  الراشد  وتابع 
منتصف  في  البلدة  على  سيطرتهم  بعد  داعش 
رئيسياً  مقراً  المشفى  من  اتخذوا   ،٢٠13 عام 
لهم، وكان مركزهم لشن عملياتهم األمنية على 
إذاعة  لبث  كمركٍز  اتخذوه  وبعدها  األهالي، 

البيان الخاصة بداعش.
وعلى إثر كل هذا تعرض البناء لتخريب كبير 
من  مركدة  بلدة  تحرير  قبل  المرتزقة،  قبل  من 
قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام ٢٠17م.

تأهيل املشايف رضوري!

 ولفت المواطن حامد الراشد في حديثه إلى أن 
بلدة مركدة تعاني حالياً من واقع صحي متردي 
وغياب  أوالً،  الطبية  الكوادر  غياب  نتيجة 

المراكز الصحيّة والمشافي ثانياً.
في  المعنية  الجهات  حديثه  نهاية  في  وطالب 

تأهيل  بإعادة  الصحة  وهيئة  الذاتية  اإلدارة 
المشفى، لتدارك أي كارثة قد تحصل في القطاع 
االنتشار  مع  وخصوصاً  البلدة،  في  الصحي 

السريع لفيروس كورونا.
أمر  »أهم  النشمي:  المواطن حامد  قال  وبدوره 
الوقت  في  الذاتية  اإلدارة  علية  تعمل  أن  يجب 

الراهن هو تأهيل المشفى في مركدة«. 
ولفت إلى أن الكثير من المواطنين فقدوا حياتهم 
نتيجة تردي الوضع الصحي في المنطقة وغياب 
للسفر  المريض  يضطر  حيث  الطبية،  الكوادر 
أقرب مشفى في  إلى  للوصول  مسافة 1٠٠ كم 
مدينة الحسكة، وهذا ما قد يشكل خطر على حياة 
حاالت  في  الخصوص  وجه  وعلى  المرضى، 
القلبية  واألزمة  السير  حوادث  مثل  اإلسعاف 

والجلطات.
يوجد  »ال  فقال:  الجاسم  خليف  المواطن  أما 
صحي  مركز  سوى  مركدة  بلدة  في  حالياً 
وحيد، ويقتصر خدمات هذا المركز على تقديم 
الممرضين  قبل  من  فقط  األولية  اإلسعافات 
أن  إلى  وأشار  المركز«.  في  المتواجدين 

الخدمات التي يقدمها المركز الصحي غير كافية 
الناحية الصحية حيث يفتقر  لخدمة األهالي من 

إلى أبسط اإلمكانات.
الذاتية  اإلدارة  حديثه  نهاية  في  الجاسم  وطالب 
تعرض  الذي  مركدة  بلدة  مشفى  تأهيل  بإعادة 
للتخريب على يد مرتزقة داعش أثناء سيطرتهم 

على البلدة.
الحسكة وتبعد  لمدينة  تتبع  بلدة مركدة  أن  يُذكر 
الحسكة و8٠ كم عن  مسافة 9٥ كم عن مدينة 

دير الزور، تقع على الطريق الرئيسي الواصل 
بين الحسكة ودير الزور، حيث يقسمها الطريق 
إلى قسمين شرقي وغربي، وأغلبية سكان البلدة 
عرب من قبائل من العقيدات والجبور وعشيرة 

المشاهدة الحسينة.
من  البلدة  الديمقراطية  سوريا  قوات  وحررت 
بعد   ٢٠17 عام  منتصف  في  داعش  مرتزقة 

معارك شرسة.

العمل  الفارس - تستمر لجنة  الطبقة/ عمر 
عن  الطبقة،  مدينة  في  االجتماعية  والشؤون 
فرص  توفير  أجل  من  بالعمل  مكاتبها  طريق 
المساعدات  وتقديم  الخبرات،  ألصحاب  العمل 
اإلنسانية لذوي االحتياجات الخاصة في الطبقة 

والقرى المجاورة لها.
االجتماعية  والشؤون  العمل  لجنة  بدأت  أن  منذ 
األشخاص  أعداد  تتزايد  تأسيسها  بعد  بعملها 
المسجلين بحثاً عن العمل في الطبقة والمنصورة 
والجرنية, حيث ساهمت بتأمين عمل ومصادر 
الخبرات  وفق  األشخاص  لمئات  مادي  كسب 
العلمي،  والتأهيل  التحصيل  ومستوى  المكتسبة 
وتشغيلهم في المؤسسات التابعة لإلدارة المدنية 
في  الموجودة  المنظمات  في  أو  الديمقراطية، 
احتوت  الطبقة  مدينة  أن  العلم  مع  المنطقة، 
التي  الحرب  آثار  من  النازحين  من  الكثير 
مزقت مناطقهم، حيث تقوم لجنة العمل بدورها 
المساعدات  ومنحهم  المهجرين  تسجيل  في 
اإلنسانية، واالهتمام بذوي االحتياجات الخاصة 

بالتنسيق مع الجهات المعنية وبعض المنظمات 
اإلنسانية، حيث وزعت في هذه الفترة ما يقارب 
ألصحاب  تنظيفية«  »مواد  تشمل  حصة   ٥٠٠

االحتياجات الخاصة.

آلية عمل مكتب ذوي 
االحتياجات الخاصة

رئيس  مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  وكان 
للجنة  التابع  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مكتب 
»يوسف  بالطبقة  االجتماعية  والشؤون  العمل 
بعملية  »نقوم  قال:  الذي  العواد«،  مصطفى 
االحتياجات  لذوي  المرضية  الحاالت  إحصاء 
أعداد  وحصر  وريفها،  المدينة  في  الخاصة 
حاالت ذوي االحتياجات الخاصة في المخيمات 
حتى  المكتب  في  ُسجل  حيث  اإليواء،  ومراكز 
االحتياجات  لذوي  حالة   ٢٢8٠ اللحظة  هذه 
اإلناث،  من  و13٢٢  الذكور  من  الخاصة 

بلغ عدد  ذهنية وحركية وحسية،  أمراض  منها 
إعاقة  إعاقة و1484  الذهنية 1391  اإلعاقات 
إعاقة حسية، وفق اإلحصائيات  حركية و66٥ 

والجداول المؤرشفة لدينا«. 

رضورة الدعم واملساعدة

توجيه  وأهمية  ضرورة  إلى  العواد  لنا  وأشار 

الدعم لهذه الفئة، التي تعتبر في رأس الهرم وفي 
أولويات العمل، وتوجيه االهتمام منوهاً إلى أن 
الصحة هي الكنز للفرد في الحياة، ومحور العمل 
اإلنساني يكمن في هذا الجانب, حيث أوضح لنا 
العواد بالقول: »المكتب بحاجة للمتابعة والعمل 
وفق  فقط  العمل  عدة، ألن  جهات  من  المستمر 
لسد  كافي  غير  والمتاحة  الموجودة  اإلمكانات 
حاجة هؤالء األشخاص«. موضحاً أن أصحاب 
إلى كراسي  الحركية بعضهم بحاجة  األمراض 
متحركة أو ألطراف صناعية أو لقدرات طبية 
من  وغيرها  الجراحية،  العمليات  مثل  مكلفة، 
لسماعات  يحتاجون  السمعية  الحسية  األمراض 
للصم  التعليم  لتوجيه  ماسة  والحاجة  حديثة، 
والسعي  اإلشارة،  لغة  تعليم  خالل  من  والبكم 
بعض  لتشغيل  المهني  للتدريب  مراكز  لتطوير 

الحاالت القادرين على العمل. 
االحتياجات  ذوي  من  الشخص  على  يُكشف 
يُحول  ثم  أوالً،  المركز  إدارة  قبل  من  الخاصة 
التقارير  استكمال  أجل  من  مختص  طبيب  إلى 

األوراق  تصديق  من  المطلوبة،  واألوراق 
المدنية  لإلدارة  التابعة  الصحة  لجنة  قبل  من 
الديمقراطية لمدينة الطبقة, وإعطاء البطاقة لمن 

يستحق فقط والذي بحاجة إلى المساعدة. 

مناشدة املنظامت والجهات 
الداعمة

واختتم رئيس مكتب ذوي االحتياجات الخاصة 
يوسف مصطفى العواد حديثه قائالً: »نناشد من 
الدعم  نتلقى  أن  ونتمنى  المعنية،  الجهات  هنا 
هذا  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لفئة  المستمر 
المعيشي  الواقع  على  بالفائدة  يعود  الذي  الدعم 
لهم، من توفير األدوات واألجهزة التي تخدمهم 
وفق الحاجة في األمراض الدائمة أو المؤقتة«. 

بمقاطعة  تمر  تل  بلدة  في  مزارعون  يقول 
أراضيهم  لسقاية  يضطرون  إنهم  الحسكة، 
الزراعية الواقعة على ضفاف نهر الخابور بمياه 
الصرف الصحي، في ظل استمرار تركيا بحبس 

المياه عن النهر وقلة الهطوالت المطرية.
التركي  االحتالل  دولة  تقطع  منذ ست سنوات، 
المزارعون  وكان  الخابور،  نهر  عن  المياه 
خالل فترات انقطاع جريان النهر يعتمدون على 

األمطار لري محاصيلهم.
العام  المطرية هذا  الهطوالت  لكن في ظل شح 
واسعة  مساحات  تلف  من  المزارعون  يتخوف 

من محصولي القمح والشعير بسبب الجفاف.
مزارع  وهو  عاماً(   41( محمد  سليمان  وقال 
إنه  برس،  نورث  لوكالة  تمر  تل  بلدة  في 
ومزارعين آخرين يسقون محاصيلهم حالياً من 
مجاري الصرف الصحي التي تصب في النهر. 
إنتاج  تؤثر على  أن  يمكن  المياه  تلك  أن  ورغم 
والصحة:  للتربة  مضرة  تكون  وقد  المحصول 

»لكنها السبيل الوحيد المتبقي أمامنا«. 
الحسكة  لمدينة  الصحي  الصرف  مياه  وتتجمع 
جريان  عدم  وبسبب  الخابور،  نهر  حوض  في 
الراكدة،  المياه  من  كريهة  روائح  تفوح  النهر 

إضافة إلى انتشار الحشرات.

من  ينبع  كم،   3٢٠ الخابور  نهر  طول  ويبلغ 
السوريّة  األراضي  ويدخل  كردستان  باكور 
عند مدينة سري كانيه مروراً بالحسكة، ويندمج 
الخابور مع نهر جقجق ليصب في الفرات قرب 
بعدها  ليدخل  الزور  دير  في  الميادين  مدينة 

األراضي العراقية.

لن يبقى الخابور!

األمر  بقي  المزارع محمد: »في حال  وأضاف 
على هذا المنوال سينتهي الخابور والزراعة كلياً 

في مناطقنا وسنبحث عن عمل بديل آخر«.
والعتمادهم بشكل رئيسي على نهر الخابور في 
سقاية محاصيلهم، ال يملك المزارعون الذين تقع 
أراضيهم الزراعية على ضفاف النهر أي آبار 

مياه، ما يجعل خياراتهم محدودة في السقاية.
ومنذ منتصف شهر شباط الماضي، تحبس تركيا 
أيضاً مياه نهر الفرات عن سوريا، ما أثر على 
عملية توليد الطاقة الكهربائية إضافةً لمشكالت 
في  المشكلة  لكن  الزراعية.  األراضي  ري  في 
المزارعين  بعض  لجوء  هي  الخابور  حوض 
بدائل  توفر  عدم  وسط  الملوثة  بالمياه  للري 

أخرى.
ورغم أن لجنة الزراعة في تل تمر تمنع سقاية 
ال  أنها  إال  الصحي،  الصرف  بمياه  الخضار 
تضع قيوداً على سقاية محاصيل القمح والشعير 

من المياه الملوثة، بحسب اللجنة.
ولم يلجأ برجس إبراهيم وهو مزارع في تل تمر 
كغيره لسقاية أرضه المزروعة بـ3٠٠ دونم من 
القمح بمياه الصرف الصحي، رغم مخاوفه من 

تعرض محصوله للتلف.
ويأمل مزارعون أن تنقذ األمطار الربيعية التي 

هطلت مؤخراً بعض المساحات المزروعة.
وبحسب سكان فإن تأثير قطع مياه نهر الخابور 
ال يقتصر على الزراعة فقط بل يمتد إلى الطبيعة 

والثروة الحيوانية والسمكية.

الطبقة/ عمر الفارس ـ بهدف تحديد كمية موحدة لجميع أصحاب اآلليات، وتنظيم عمليات تسليم الحصص 
املخصصة لكل آلية؛ بدأت اإلدارة التابعة ملديرية املحروقات مبدينة الطبقة بعملية توزيع بطاقات البنزين.

الشدادي/ حسام دخيل ـ طالب أهايل بلدة مركدة ٩٥ كم جنوب الحسكة الجهات املعنّية يف اإلدارة الذاتية بإعادة 
تأهيل املشفى الوحيد يف البلدة، الذي كان قد تعرض للتخريب عىل أيدي مرتزقة داعش أثناء سيطرتهم عىل البلدة.

محمد نور العبي أحمد العمر

يوسف مصطفى العواد


