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المهد الهزاز التقليدي »دركوش« إرث 
قديم نحو الزوال

عين روناهي

وأسبح؟!

المهد الهزاز أو ما يُعرف كرديّاً بـ »دركوش« 
أغلب  استخدمته  قديم،  اجتماعي  ثقافي  إرث 
األُسر والعوائل في تربية وتنويم أطفالها، يكاد 
داهمت  أن  بعد  حياتنا،  من  ويزول  يندثر  أن 
الصناعة والتطور العلمي شتى مجاالت الحياة.

بإتقانه  محمد  هللا  فيض  العم  يُعرف  ديرك  في 
الـ  من  النوع  هذا  صناعة  في  المميز  وعمله 
المهنة  »دركوش«، وهو رجل خمسيني ورث 
الِصغر وفقد »سبابته« في عمله  من والده منذُ 
مقاسات  لعدد من  هذا، ومعروف عنه تصنيعه 
وأشكال هذا المهد الذي يُصنع من الخشب، وقد 
أورث هذه المهنة ألوالده بعد أن زاولها قرابة 

هذه  يتقن  الذي  الوحيد  وهو  عاماً،  األربعين 
المهنة في مدينته حالياً.

في  واحدًا  يوًما  الهزاز  المهد  صناعة  تستغرق 
حال توفرت المواد المطلوبة، كون بعض المواد 
تنقطع من السوق المحلي نتيجة ارتفاع األسعار، 
باإلضافة إلى انقطاع الكهرباء الذي يؤدي إلى 

توقف اآلالت وتأخر صناعة المهد الهزاز.
ورشة العم محمد، تضم أدوات النجارة القديمة 
منها والكهربائية الحديثة، باإلضافة إلى جذوع 
الالزم  الخشب  منها  يُصنع  التي  األشجار 
ترك  إنه  محمد  هللا  فيض  العم  ويقول  لمهنته، 
والده  من  الهزاز  المهد  مهنة  وتعلم  المدرسة 

مهنته  طّور  ثم  بها،  لشغفه  صناعتها  وأتقن 
ليتعلم صناعة األثاث المنزلي من أبواب خشبية 

وغرف النوم والطاوالت والكراسي الخشبية.
لكن العم محمد ركز جل اهتمامه على صناعة 
المهد الهزاز كونه قطعة قديمة وتراثية وتحتاج 
إليه كل عائلة، يصنع العم محمد أشكااًل وأحجاًما 
مختلفة من المهد الهزاز وأحيانًا بحسب الطلب، 
من  مختلفة  أنواًعا  صناعتها  في  ويستخدم 
بحسب  متفاوتة  بأسعار  ويبيعها  األخشاب، 

حجمها ونوع الخشب المستخدم في صناعتها.

وكالة هاوار

روناهي/ قامشلو ـ الهطوالت المطرية األخيرة في قامشلو، وكما تُحِدثنا بها الصورة، غمرت 
المدينة  في األحياء الشرقية من  الجور )الحفر( الموجودة في شوارع الحي الغربي، وطبعاً 
الموضة نفسها، وبرك المياه هذه تتيح للمواطن السباحة فيها طوال فترة الشتاء، وبالمجان، 
ونقترح على المواطنين مألها بالمياه في فصل الصيف، طبعاً في حال توفرت المياه ولم تأِت 

بالقطارة!، والسباحة فيها بدالً من الذهاب للمسابح وهدر أموالهم.
 سنوات والصراخ والنقد والمناشدة لبلدية الشعب بقامشلو لتزفيت الجور في أحياء المدينة، 
ولكن حتى اآلن يبدو إن صوتنا لم يصل لهم؛ ولكن بنفس الوقت ال بد من شكرهم على هذه 
المسابح المجانية التي وفرت من دخل المواطن لشراء ربطة خبز سياحي وترفيه نفسه قليالً.

أهم ما جاء يف 
أطروحات القائد 

أوجالن عن 
المرأة والعائلة

وريت: النضال 
من أجل القائد 
أوجالن واجب 

وطين

غضب شعيب من رفع 
سعر باقات اإلنرتنت 
ودعوات لمقاطعة 

Rcell  شركة

المفكر  بقلم  ألفت  الكتب  من  العشرات 
والفيلسوف عبد هللا أوجالن، ومنها كتاب 
المرأة والعائلة، ضمن هذا الكتاب لخص 
عائلة  لبناء  األساسية  المبادئ  القائد 
تسودها الحياة الندية بين الرجل والمرأة 
قائمة على أساس المساواة والحرية دون 

التبعية والدونية...«5

اإلسالمية  الحركة  باسم  الناطق  أكد 
إطالق  أن  ورتي،  عبد هللا  الكردستانية، 
إلى  السالم  سيعيد  أوجالن  القائد  سراح 
كل  واجب  من  أنه  إلى  مشيراً  المنطقة، 
كردي العمل من أجل تحرير القائد أوجالن 

من أسره...«4

 بعد رفع شركة »Rcell« المزودة لخدمة 
مناطق  في  الرابع  الجيل  من  اإلنترنت 
الباقات  أسعار  سوريا  وشرق  شمال 
 %٣٠٠ عن  تزيد  بنسبة  لديها  الشهرية 
استهجن عدد كبير من مشتركي الشركة 
والنواحي  والمدن  الحسكة  مدينة  في 

التابعة لها...«7

والدة جيجك كوباين تطالب 
المجتمع الدويل بإبطال الحكم 

غري المقبول بحق ابنتها
 طالبت والدة المناضلة »جيجك كوباني« المنظمات الحقوقية واإلنسانية بالتدخل 
إلبطال الحكم غير المقبول الذي أصدرته الدولة التركية بحق ابنتها، واصفةً الحكم 

الصادر بحق ابنتها بغير قانوني...«٣ عدسة روناهي هايستان احمد
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هل ُتنقذ اإلغالقات حياة الماليين من الموت بكورونا؟

اللياقة في الِصغر تقود إلى التفّوق األكاديمي عند الِكبر

ثالث مدن عراقية تحتج

السلطات التركّية تعتقل مراسلة 
وكالة »جن نيوز« وتداهم مقر 

جمعية روز النسائية

جهود YAT في حملة اإلنسانية واألمن: ثالثة 
مرتزقة يجمعون المعلومات لداعش

أكثر من 25 ألف رسالة إيميل ُترسلها لجنة حرية أوجالن في شمال 
CPT وشرق سوريا لـ

اعتقال عشرة أدميراالت وّقعوا على بيان أزعج أردوغان

من  عدد  في  الجديدة  اإلغالقات  فعالية  مدى  ما 
كورونا  فيروس  وباء  لمحاصرة  العالم  دول 
المستجد »كوفيد-19″؟ وهل يمكن لهذا اإلجراء 

أن يقلل اإلصابات والوفيات؟
فرض  نعم،  هو  والمباشر  المختصر  الجواب 
للتحكم  وضروري  فعال  إجراء  هو  اإلغالق 
المتوافرة  للمعطيات  وفقاً  وذلك  كورونا،  بوباء 

حالياً.
دراسة  مثل  ذلك،  تدعم  دراسات  عدة  هناك 
أستراليا،  غرب  جامعة  من  باحثون  أجراها 
األكثر  هو  الصارم  اإلغالق  أن  إلى  وتوصلت 

فعالية ضد انتشار »كوفيد-19«.
لجنوب  الصارم  اإلغالق  أن  الباحثون  ووجد 
االستراتيجية  يكون  أن  المرجح  من  أستراليا 
ثم  »كوفيد-19«  انتشار  الحتواء  فعالية  األكثر 

الحد منه.
ميلن  جورج  البروفيسور  الباحثين  كبير  وقال 
من قسم علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات في 
أظهرت  الدراسة  »إن  أستراليا:  غرب  جامعة 
أن االستجابة المبكرة والحازمة لتفشي فيروس 
كورونا قللت بشكل كبير انتشار العدوى وحاالت 

دخول المستشفى ومعدالت الوفيات«.
نمو  معدل  تقلل  التدابير  هذه  مثل  أن  ثبت  وقد 
موارد  على  ذلك  عن  الناتج  والضغط  الوباء، 

الرعاية الصحية.
وأضاف إن: »النتائج توضح مدى أهمية توقيت 
البطيئة  االستجابة  تسمح  إذ  اإلغالق،  تنشيط 
للفيروس  بسرعة  المتزايدة  الحاالت  ألعداد 
أن  قبل  السكان،  بين  بسرعة  باالنتشار  التاجي 
األكثر  االجتماعي  التباعد  تدابير  تطبيق  يبدأ 

حزماً«.
كبيراً  تحدياً  هناك  إن  ميلن  البروفيسور  وقال 
حاالت  من  الثانية  للموجة  االستجابة  في 
»كوفيد-19″، حيث تتردد الحكومات في تطبيق 
تدابير اإلغالق الصارم نظراً للتأثير االقتصادي 

الناتج.

الثاني  تشرين  في  نُشر  لرويترز  لتقرير  ووفقاً 
عمليات  أن  إلى  الدراسات  تشير  الماضي، 
أنقذت  قد  كورونا  لفيروس  للتصدي  اإلغالق 

األرواح.

اإلغالق أنقذ حياة املاليني
ونقلت رويترز عن دراسات دولية توصلت إلى 
قد  تكون  أن  المحتمل  من  اإلغالق  عمليات  أن 

أنقذت حياة الماليين.
وصّرح لرويترز خبيران هما الدكتورة إليزابيث 
ستيوارت العميدة المشاركة للتعليم في كلية جونز 
والدكتور  العامة،  للصحة  بلومبيرغ  هوبكنز 
في  المعدية  األمراض  خبير  راي  ستيوارت 
بأن عمليات  بجامعة جونز هوبكنز  الطب  كلية 

اإلغالق تقلل انتقال كورونا.
أو  استهدافاً«  »أكثر  نهج  اتباع  أن  إلى  وأشار 
مخاطر  يخفف  أن  يمكن  للقيود  نسبياً«  »أكثر 
بشأن  األخرى  المخاوف  موازنة  مع  العدوى، 

االقتصاد والصحة العقلية.
وأشار راي إلى أدلة تشير إلى أن انتشار فيروس 
»سارس-كوف-2″  المسبب لـ«كوفيد-19« يتم 
تدريجية«،  صارمة  »تدابير  خالل  من  تخفيفه 

مثل أوامر البقاء في المنزل.
أن  يمكن  بينما  أنه  إلى  رويترز  تقرير  وخلص 
يكون لإلجراءات األكثر تقييداً - التي تهدف إلى 
التحكم في انتشار فيروس كورونا - تأثير على 
متعددة  دراسات  تشير  العقلية  والصحة  الدخل 
إلى أن أوامر البقاء في المنزل والتدخالت غير 
الصيدالنية األخرى لها دور حاسم في الحد من 

انتقال الفيروس.
ويسلط الخبراء الضوء على أن اتباع نهج »أكثر 
الصعيد  »على  اإلغالق  من  بدالً  استهدافاً« 
مما  الوباء،  تأثير  من  يحد  أن  يمكن  الوطني« 
والصحية  االقتصادية  االهتمامات  بين  يوازن 

النفسية واالجتماعية األخرى.

ما موقف منظمة الصحة العاملّية؟
موقعها  على  العالمية  الصحة  منظمة  تقول 
الجسدي  التباعد  لتدابير  يمكن  إنه  اإللكتروني 
الواسعة النطاق وقيود الحركة - التي يشار إليها 
غالباً باسم »عمليات اإلغالق«- أن تُبطئ انتقال 
»كوفيد-19« عن طريق الحد من االتصال بين 

األشخاص.
ومع ذلك - تقول المنظمة - إنه يمكن أن يكون 
األفراد  على  عميق  سلبي  تأثير  التدابير  لهذه 

والمجتمعات من خالل إيقاف الحياة االجتماعية 
التدابير  هذه  وتؤثر  تقريباً،  واالقتصادية 
الفقراء  ذلك  في  بمن  المحرومة،  الفئات  على 
والمهاجرين والمشردين داخلياً والالجئين الذين 
إلى  وتفتقر  مكتظة  أماكن  في  يعيشون  ما  غالباً 
الموارد، ويعتمدون على العمل اليومي من أجل 

الكفاف.
نقاط  في  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  وتدرك 
سوى  خيار  البلدان  بعض  أمام  يكن  لم  معينة 
من  وغيرها  المنزل  في  البقاء  أوامر  إصدار 

التدابير لكسب الوقت.

وتقول المنظمة إنه يجب على الحكومات تحقيق 
أقصى استفادة من الوقت اإلضافي الذي تمنحه 
ما  كل  بذل  خالل  من  »اإلغالق«،  إجراءات 
جميع  اكتشاف  على  قدراتها  لبناء  وسعها  في 
الحاالت وعزلها واختبارها والعناية بها، وتتبع 

وحجر جميع اإلصابات، وغير ذلك.
أن  في  تأمل  »إنها  بالقول:  المنظمة  وتختم 
لزم  متى  المستهدفة  التدخالت  البلدان  تستخدم 

األمر، وذلك بناًء على الوضع المحلي«.

صلة قوية بين ممارسة األطفال لألنشطة البدنية 
ونمو قدراتهم المعرفية والفكرية.

في  األطفال  فرص  تناقص  من  خبراء  حذّر 
الهواء  في  البدنية  األنشطة  بعض  ممارسة 
وعقل  صحي  بجسد  التمتع  في  ودورها  الطلق 
وقادرة  نفسها  من  واثقة  شخصية  وخلق  سليم، 
العلمية  المجاالت  في  والتفوق  االبتكار  على 

واألكاديمية.
وباء  انتشار  جراء  صعبة  بفترة  العالم  يمر 
مباشر  بشكل  األمر  ذلك  انعكس  وقد  كورونا، 
على األطفال الصغار وانتهى المطاف بمعظمهم 
الشاشات  أمام  طويلة  لساعات  الجلوس  إلى 

واألجهزة اإللكترونية.
أصبح  كورونا  فيروس  انتشار  استمرار  ومع 
الحفاظ على أنشطة األطفال الصغار أمراً صعباً 
العديد من اآلباء. كما يواجه اآلباء  إلى  بالنسبة 
الرياضية  المرافق  أمن  ضمان  حول  مشاكل 
والترفيهية وسهولة الوصول إليها ومدى قدرتهم 

على دفع أسعارها.
ممارسة  في  األطفال  فرص  تناقص  ومع 
أن  خبراء  الحظ  الهواء  في  البدنية  األنشطة 
مالمح الطفولة تغيرت بشكل كبير، محذرين من 
تكون  قد  الذي  الحركية  األنشطة  من  الحرمان 
الصحة  على  األجل  طويلة  سلبية  عواقب  له 

الجسدية والعقلية لألجيال.

تحفيز القدرات
سلطت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة 
المتحدة  بالواليات  شامبين   – إربانا  في  إلينوي 
إلى  بالنسبة  البدنية  اللياقة  أهمية  على  الضوء 
تحفيز  في  ودورها  الروضة  سن  في  األطفال 

القدرات المعرفية والفكرية.
على  الدراسة  على  المشرفون  الباحثون  وشدد 
في  ودورها  لألطفال  البدنية  األنشطة  أهمية 

التمتع بجسد صحي وعقل سليم، وخلق شخصية 
والتفوق  االبتكار  على  وقادرة  نفسها  من  واثقة 
ويؤكدون  واألكاديمية.  العلمية  المجاالت  في 
في  األطفال  إلى  بالنسبة  األنشطة  أهمية  على 
سن ما قبل المدرسة ودورها في التمتع بقدرات 

معرفية أفضل.
وأظهرت نتائج الدراسة أن األطفال في سن ما 
للقلب  جيدة  بلياقة  يتمتعون  الذين  المدرسة  قبل 
احتماالً  األكثر  أيضاً  هم  التنفسي  والجهاز 
التقييمات  في  الدرجات  أعلى  على  للحصول 

المعرفية واألكاديمية.
في  »األطفال  إن:  كي  شليبي  الباحث  وقال 
قلبية  لياقة  لديهم  الذين  المدرسة  قبل  ما  سن 
في  أعلى  درجات  أفضل، حصلوا على  تنفسية 
العامة  الفكرية  بالقدرات  المتعلقة  االختبارات 
بشكل  التعبيرية  للغة  استخدامهم  إلى  باإلضافة 
جيد، وكان لديهم أداء أفضل في مهام الحوسبة 
المهام،  تعدد  ومهارات  االنتباه  تتطلب  التي 
بمهام  القيام  عند  المعالجة  على  قدرة  وأظهروا 

الحوسبة«.

اللياقة والذكاء
في  طفالً   60 على  دراستهم  الباحثون  أجرى 
مرحلة ما قبل المدرسة، خضعوا إلى مجموعة 
قدراتهم  قيّمت  التي  االختبارات  من  متنوعة 

البدنية والمعرفية.
والجهاز  القلب  لياقة  باختبار  القيام  أجل  ومن 
التنفسي، ُطلب من األطفال المشي ألبعد مسافة 
االختبارات  وكانت  محدد.  وقت  في  ممكنة 
المعرفية أكثر تنوعاً، حيث أكمل األطفال العديد 
من تمارين الحوسبة على الكمبيوتر. وبعد تجميع 
الباحثون  وجد  التجارب،  هذه  كل  من  البيانات 
والقدرات  البدنية  اللياقة  بين  واضحاً  ارتباطاً 
الفكرية. وكان األطفال الذين تمتعوا بأقوى لياقة 

قلبية وتنفسية هم أيضاً األقوى فكرياً ومعرفياً.
اللياقة  بأن  يجزمون  ال  فالباحثون  ذلك،  ومع 
إلى  المرجح أن تؤدي  البدنية لدى األطفال من 
الدراسة  نتائج  ولكن  أفضل،  أكاديمية  نتائج 

أظهرت أن االثنين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً.
األطفال  على  تركز  الدراسة  هذه  ألن  ونظراً 
في مثل هذه السن المبكرة وخالل هذه المرحلة 
يشعرون  الباحثين  فإن  الحاسمة،  التنموية 
العالقة  هذه  تطوير  يتم  متى  لمعرفة  بالفضول 

بين اللياقة البدنية واإلدراك.
عدم ممارسة األطفال للتمارين البدنية بقدر كاٍف 
وبشكٍل يومي يعد مشكلة عالمية سواء في الدول 
أبحاث  عدة  أكدت  أن  وسبق  الفقيرة،  أو  الغنية 
كيف يمكن لروتين التمرين الجيد أن يكون مفيداً 
ما  غالباً  األبحاث  هذه  ولكن  الدماغ،  لوظيفة 

ركزت على البالغين.
البدنية  األنشطة  ممارسة  تقلل  أن  ويمكن 
خطر  من  األعمار  جميع  خالل  باستمرار 
اإلصابة بأمراض عديدة من بينها النوبات القلبية 
والسكتات الدماغية وأمراض السكري من النوع 
أدلة  هناك  أن  الصحة  خبراء  يؤكد  كما  الثاني. 
لنمو  متزايدة على أن النشاط البدني مفيد أيضاً 

أدمغة األطفال.
التي توصلت  الواعدة  النتائج  أهمية هذه  ورغم 
عقبة  أكبر  أن  الباحثون  يتوقع  الدراسة،  إليها 
نشيطين،  أطفالهم  إبقاء  هي  اآلباء  أمام  ستقف 
األطفال،  أن  الدراسات  من  مجموعة  وكشفت 
حتى في السن الصغيرة، يتبنون أنماط حياة تتسم 

بقلة الحركة.
مقلق،  أمر  »هذا  خان:  نيمان  الباحث  وقال 
التحكم  القيام بعمليات  الدماغ من أجل  ألن نمو 
المبكرة  الطفولة  في  يبدأ  األساسية  المعرفي 

ويستمر حتى مرحلة البلوغ المبكرة«.
وحذرت منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق 

من عدم ممارسة األطفال التمارين البدنية بشكٍل 
كاٍف، وتأثير ذلك على صحتهم ونموهم العقلي 

ومهاراتهم االجتماعية.
للتمارين  األطفال  ممارسة  عدم  أن  وأوضحت 
مشكلة  يعد  يومي  وبشكل  كاف  بقدٍر  البدنية 

عالمية سواء في الدول الغنية أو الفقيرة.
مستشفى  من  تريمبالي  مارك  الدكتور  وعلّق 
الشرقية  أونتاريو  أبحاث  لمعهد  التابع  األطفال 
الثورة اإللكترونية  بقوله: »لقد غيرت  في كندا 
خالل  من  الناس،  حركة  أنماط  أساسي  بشكل 
وعملهم  وتعليمهم  إقامتهم  وكيفية  مكان  تغيير 
منازلهم  في  تدريجياً  وعزلهم  وسفرهم  ولعبهم 

على الكراسي في معظم األحيان«.
أقل  بشكل  ينامون  الناس  »أصبح  وأضاف: 
ويجلسون أكثر ويمارسون نشاطاً بدنياً أقل مما 

اعتادوا عليه«.
جديدة  إرشادات  الصحة  منظمة  وأصدرت 
يحصل  بأن  وتوصي  الرياضة،  ممارسة  بشأن 

البالغون على 150 دقيقة على األقل، أي ساعتين 
البدني المعتدل إلى  ونصف الساعة من النشاط 

شديد الوتيرة أسبوعياً.
الجديدة، يحتاج األطفال حتى  للتوصيات  ووفقاً 
من  األقل  على  دقيقة   60 إلى  عاماً   17 سن 
يوم،  كل  الوتيرة  شديدة  إلى  المعتدلة  التمارين 
ويجب أن تشمل التمارين الهوائية مثل الركض 
التي  التمارين  تعد  كما  الدراجات،  ركوب  أو 

تقوي العضالت والعظام ضرورية أيضاً.
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان 
صحافي إن: »ممارسة النشاط البدني أمر بالغ 
األهمية للصحة والرفاهية ويمكن أن تساعد في 

إضافة سنوات إلى الحياة«.
وأشار غيبريسوس إلى أن »كل خطوة نخطوها 
تعد مهمة خاصة في الوقت الحالي خالل تعاملنا 
مع قيود جائحة كوفيد – 19«، مضيفاً: »يجب 

علينا جميعا التحرك يوميا بأمان وإبداع«.

عراقية،  مدن  ثالث  شهدت  ـ  األخبار  مركز 
صباح الخامس من نيسان الجاري تظاهرات 
التربية، احتجاجاً  أمام مديريات  واعتصامات 

على عدم حسم فقرة المحاضرين المجانيين.
المجانيين  المحاضرين  من  العشرات  وخرج 
من  الخامس  االثنين  يوم  قار، صباح  ذي  في 
نيسان الجاري، وأقدموا على قطع أحد مداخل 
للمطالبة  الناصرية،  وسط  الحبوبي  ساحة 

بتثبيتهم على المالك الدائم.
تربية  مديرية  المحاضرون  أغلق  كما 
المحافظات  محاضري  وطالبوا  المحافظة، 

لحين  تظاهراتهم  عن  التوقف  بعدم  األخرى 
حسم ملفهم قانونياً.

العشرات  اعتصام  يستمر  ذلك،  غضون  في 
من المحاضرين أمام بوابة مديرية تربية ديالى 

وسط بعقوبة المطالب بالتعيين والتثبيت.
 2021 لموازنة  النواب  مجلس  إقرار  وبعد 
على  المجانيين  المحاضرين  تثبيت  وعدم   ،
المالك الدائم، شهدت عدة مدن عراقية، خروج 
العشرات من المحاضرين بتظاهرات مستمرة، 

احتجاجاً على عدم حسم ملفهم.

التركيّة  الشرطة  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
في  العاملة  جانسوزر،  بريتان  الصحفيّة 
وكالة المرأة JINNEWS، كما داهمت مقر 

جمعية روز النسائية.
يوم  صباح  التركيّة،  السلطات  واعتقلت 
مراسلة  الجاري  نيسان  من  الخامس  االثنين 
جانسوز،  بريتان   JINNEWS المرأة  وكالة 

آمد  مدينة  في  الكائن  منزلها  مداهمة  إثر 
مديرية  إلى  إثرها  على  ونُقلت  الكردستانية، 

األمن في المدينة دون ذكر أسباب االعتقال.
التركيّة  الشرطة  داهمت  أيضاً،  السياق  وفي 
آمد،  مدينة  في  النسائية  “روز”  جمعية  مقر 

وأجرت عمليات بحث وتفتيش داخل المقر.

مكافحة  وحدات  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
يجمعون  كانوا  مرتزقة  ثالثة  اإلرهاب 
الهول  مخيم  في  داعش  لخاليا  المعلومات 
بشمال وشرق سوريا، فيما ال تزال عمليات 
مرتزقة  عن  مستمرة  والبحث  التفتيش 

آخرين تخفّوا في قطاعات المخيم.
تستمر وحدات مكافحة اإلرهاب )YAT( في 
الهول 45  في مخيم  الخاصة  تنفيذ عملياتها 
كم شرق مدينة الحسكة، بناًء على اعترافات 
»اإلنسانية  حملة  خالل  المعتقلين  المرتزقة 

واألمن«.
وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى  وأنهت 
األولى  المرحلة  الماضي،  الجمعة  سوريا، 

من  متواصلة  أيام  ستة  بعد  الحملة،  من 
وتثبيت  والتحري  والبحث  التفتيش  عمليات 

بيانات قاطني المخيم.
وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى  وكانت 
سوريا، قد أطلقت حملة »اإلنسانية واألمن« 
آذار  من   28 الـ  في  الهول،  مخيم  داخل 
المنصرم، بمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية 

من ضمنها وحدات حماية الشعب والمرأة.
مكافحة  وحدات  من  مجموعتان  وداهمت 
اإلرهاب )YAT( في ساعات الفجر األولى 
من يوم االثنين الخامس من نيسان الجاري، 
سبع مجموعات من الخيم في القطاع الخامس 
عمليتين  خالل  للسوريين،  المخصص 

عن  أسفرتا  نفسه،  التوقيت  في  منفصلتين 
اعتقال ثالث مرتزقة.

المخيم،  في  أمنيين  مسؤولين  وبحسب 
المعلومات  مصادر  هم  الثالثة  المعتقلون 
لمرتزقة داعش داخل مخيم الهول، ومهمتهم 
في  األمنية  الجهات  عن  المعلومات  جمع 
أسر  تحركات  وكذلك  وتحركاتها،  المخيم 

داعش السوريين في المخيم.
عمليات  في  الداخلي  األمن  قوى  واعتقلت 
 17 الماضية  الجمعة  ليل  منذ  مشابهة 
مرتزقًا، بينهم منفذين لعمليات القتل، وامرأة 
داعش  خاليا  أفراد  بين  السالح  تنقل  كانت 
في المخيم، وآخرين مسؤولين عن نشر فكر 

داعش المتطرف.
العمليات  فإن  أمنيين،  لمسؤولين  ووفقاً 
تخفي  بعد  سيما  ال  المخيم،  في  مستمرة 
هرباً  المخيم  قواطع  في  المرتزقة  من  عدد 
مكافحة  وحدات  تجريها  التي  العمليات  من 
اإلرهاب )YAT( والقوى المؤازرة لها بناًء 

على اعترافات المرتزقة.
يشار إلى أن مخيم الهول من أخطر األماكن 
من  داعش  مرتزقة  أسر  لوجود  العالم،  في 
وما  واألجانب«،  والعراقيين  »السوريين 
إعادة  في  داعش  نسوة  يشهده من محاوالت 
ونشر  والنحر  القتل  عمليات  وتنفيذ  تنظيمه 

فكره المتطرف.

القائد  حرية  »لجنة  كشفت  ـ  األخبار  مركز 
أوجالن« في شمال وشرق سوريا الحصيلة 
ُجِمعت  التي  )اإليميالت(  للرسائل  النهائية 
في  التعذيب  مناهضة  لجنة  إلى  وأُرسلت 
المعتقالت من أجل عقد لقاء فوري مع القائد 

أوجالن.

في  أوجالن«  القائد  حرية  »لجنة  وجمعت 
رسالة  ألف   25821 سوريا  وشرق  شمال 
األوروبية  اللجنة  إلى  وأرسلتها  )إيميل( 
 )CPT( المعتقالت  في  التعذيب  لمناهضة 
للضغط عليها من أجل تشكيل وفد للذهاب إلى 

القائد  مع  فوري  لقاء  وعقد  إيمرالي  جزيرة 
أوجالن.

وجاء في رسالة »اإليميل« الذي أُرِسل للجنة 
 27 »منذ  المعتقالت:  في  التعذيب  مناهضة 
أية معلومات  لم نحصل على  نيسان 2020 
منع  يتم  حيث  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  من 
ومؤخراً  األشكال،  بجميع  معه  االتصال 
وسائل  على  معلومات  وردت  آذار   14 في 
التواصل االجتماعي مفادها إن القائد عبد هللا 
إيمرالي،  سجن  داخل  حياته  فقد  قد  أوجالن 
وقلق  مخاوف  االدعاءات  هذه  أثارت  حيث 
خطوة  أي  التركيّة  الدولة  تتخذ  ولم  الجميع، 
بشأن صحة هذه المعلومات، وما تزال تمنع 

المحاميين وذويه من اللقاء به.
وتقع المسؤولية على عاتق اللجنة األوروبية 
 ،)CPT( المعتقالت  في  التعذيب  لمناهضة 
هذه  تجاه  بواجبها   القيام  عليها  يجب  لهذا 
كما  أوجالن،  القائد  على  المفروضة  العزلة 
وذوي  محاميي  مع  وفد  إرسال  عليها  يجب 

القائد أوجالن إلى جزيرة إيمرالي للقائه«.
وكان قد أطلقت »لجنة حرية القائد أوجالن« 
إرسال  حملة  سوريا،  وشرق  شمال  في 
مناهضة  للجنة  »اإليميل«  عبر  الرسائل 
آذار  من   27 في  المعتقالت،  في  التعذيب 

المنصرم.

مركز األخبار ـ اعتقلت السلطات التركيّة عشرة 
خلفية  على  أميرال،  برتبة  متقاعدين  ضباط 
اتفاقية  من  االنسحاب  يرفض  بياناً  توقيعهم 

مونترو الخاصة بالمضائق البحريّة.
قرار االعتقال الذي أصدره مكتب المدعي العام 
في أنقرة، تضّمن اعتقال جيم جودنيز، مصطفى 

أوزباي، قادير ساغديتش.

كما تم إخطار أربعة من األدميراالت للتقدم إلى 
الشرطة في غضون ثالثة أيام.

“نُفذت  أنه  العام  المدعي  مكتب  بيان  وأوضح 
بجميع  المتعلقة  والمصادرة  البحث  إجراءات 
والتحقيق  الواجب.  النحو  على  بهم  المشتبه 
مستمر بشكل متعدد الوجوه في ضوء األدلة التي 

تم الحصول عليها”.
وتتهم السلطات التركية األدميراالت بـ “االتفاق 
والنظام  الدولة  أمن  ضد  جريمة  ارتكاب  على 

الدستوري”.
قال نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، 
على  الرسمي  حسابه  على  أوزكوتش،  إنجين 
جيم  المتقاعد  األميرال  اعتقال  “تم  تويتر: 
إلى  جاءت  التي  الشرطة  قبل  من  جوردينيز 
منزله، يوم عار على تركيا، لقد رأينا هذه الحيل 
يحنوا  لن  الوطن  محبو  قبل،  من  واألالعيب 

رؤوسهم اليوم مثل عدم تنحيته أمس”.
بياناً  السبت  مساء  متقاعداً  جنراالً   103 ونشر 
العام  الرأي  في  المثار  الجدل  عقب  مشتركاً 
التركي على خلفية تصريحات رئيس البرلمان، 
في  الرئيس  أحقية  بشأن  شانتوب،  مصطفى 
االنسحاب من أي اتفاقية حتى لو كانت مونترو.

وذكر البيان أن اتفاقية مونترو ليست اتفاقية تنظم 
أنها  بل  فقط  التركية  بالمضايق  العبور  حركة 
لوزان،  التفاقية  مكمل  كبير  دبلوماسي  انتصار 
وأعاد لتركيا جميع حقوقها السيادية في مضايق 

إسطنبول وشانق قلعة وبحر مرمرة.
لواء  لرئيس  المتداولة  الصور  على  وتعليقاً 
التموين البحري، مصطفى ساري، وهو يرتدي 

الجبة والقفطان.
التي  واألخبار  الصور  بعض  أن  البيان  أوضح 
شديد  حزن  مصدر  تشكل  بالمرفوضة  وصفها 
بالنسبة لهم باعتبارهم رجاالً وهبوا حياتهم لهذه 

المهنة.
والقى البيان ردود فعل غاضبة من قبل العديد من 
المسؤولين األتراك، الذين عبّروا عن رفضهم له 
ووصفوه بأنه “انقالب” على أردوغان، وكانت 
السلطات التركيّة أعلنت فتح تحقيق حول البيان 

المشار إليه.
ومن جهة أخرى اتّهم حزب الشعب الجمهوري 
الكردي،  الديمقراطية  الشعوب  حزب  وكذلك 
اصطناع  بمحاولة  تركيا،  في  الحاكم  الحزب 
خطر استناداً إلى حدث ليس له قيمة، من خالل 

توصيف البيان على أنه “انقالب”.
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وحفل  شعبي  استقبال  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
فني أُقيم برعاية االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة 
لوصول بعثة بطالت سوريا لكرة القدم بنسخته 
قامشلو؛  مدينة  إلى  الخابور«  »سيدات  الثانية 
ساعة   15 حوالي  دامت  شاقة  رحلة  بعد  وذلك 

قادمين من دمشق براً.
وبالرغم من مشقة السفر والعناء لكن الالعبات 
الحفل من رياضيين  وأهاليهن والمشاركون في 
وأهالي المدينة ومناطق أخرى، قاموا بعقد حلقات 
الدبكة احتفاالً باإلنجاز الكبير الذي حققته سيدات 
الخابور وإحرازهن لقب الدوري السوري لكرة 
2020ـ  لموسم  الثانية  بنسخته  للسيدات  القدم 

.2021
وأسعد  ملك  بهزات  الفنانين  الحفل  بإحياء  وقام 
قناة  بحي  دجلة  نادي  ملعب  في  وذلك  زكي، 
السويس بقامشلو، وأقيم برعاية االتحاد الرياضي 

حيث  الخابور،  لسيدات  تكريماً  الجزيرة  بإقليم 
جل الالعبات كنَّ من سيدات نادي قامشلو وفدنك 

المرخصين من االتحاد الرياضي.
ذكرت  توبر  بيريفان  الخابور  نادي  العبة 
ال  اليوم  شعورهن  بأن  »روناهي«  لصحيفتنا 
يوصف بهذا االستقبال الحافل، وطالبت الجهات 
والمنظمات  المرأة  هيئة  وبخاصةً  المعنية 
بتقديم  الجزيرة  إقليم  في  المرأة  بشؤون  المعنية 
النواحي  كافة  من  لالعبات  والمساندة  الدعم 
حصد  في  يستمررَن  لكي  وذلك  تركهن  وعدم 

اإلنجازات.
الكابتن صفوان موسى مدرب شباب نادي الجهاد 
قال: »اليوم لدينا إنجازين األول حصول سيدات 
سوريا،  في  السيدات  دوري  لقب  على  الخابور 
الدوري  مصافي  إلى  الجهاد  شباب  وتأهل 
هذا  عن  سنة   15 من  ألكثر  تغيّب  بعد  الممتاز 

الرياضي  االتحاد  من  مطلوب  ولذلك  الدوري، 
بإقليم الجزيرة تقديم كل أنواع الدعم لهم فقامشلو 
لما  القدم  كرة  مهد  بالبرازيل  نشبهها  مدينة  هي 
فيها من خامات ومواهب واالهتمام بهم سيخلق 

اإلنجاز تلو اآلخر«.
رهف  الخابور  نادي  العبة  والد  حسين  عماد 
إلى  وأشار  الدعم  بتقديم  المعنية  الجهات  طالب 

وناشد  بالكالم  يوصف  ال  اليوم  شعورهم  أن 
المواهب مثل رهف وزميالتها هكذا  بعدم ترك 
وتكثيف الدعم لهن ليصلَن دائماً إلى اإلنجازات.

سيدات الخابور حققَن دوري كرة القدم للسيدات 
الدوري  بتصدرهم  الثانية  بنسخته  سوريا  في 
أيّة هزيمة طوال  يتلقيَن  برصيد 38 نقطة، ولم 
مباريات الذهاب واإلياب، وحصلت الالعبة آية 

محمد على لقب هدافة الدوري برصيد 18 هدفاً 
حارسة  أفضل  لقب  على  علي  آلين  والحارسة 

مرمى.
كنَّ  ذكرنا  كما  الالعبات  جل  الخابور  وسيدات 
لمرتين  اللواتي حققن  قامشلو  نادي  من العبات 
دوري اإلقليم والكأس لمرتين باإلضافة لالعبات 

من نادي فدنك من كركي لكي.

الرياضي    االتحاد  نظم   - الفارس  الطبقة/ عمر 
في مدينة الطبقة بطولة كرة القدم لفئة األشبال، 
وذلك في ملعب الشبيبة والتي تهدف إلى تنشيط 
في  الفئات  لجميع  الرياضية  المشاركة  دور 
المنطقة واكتشاف المواهب ورعايتها وتشجيعها 

على ممارسة الرياضة.

تعتبر لعبة كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية 
العمرية  الفئات  جميع  قبل  من  ومحبة  شعبية 
من  للجسم  تحققها  التي  الفوائد  إلى  باإلضافة 
صحة للقلب واألوعية الدموية وتنشيط عضالت 
الجسم، وضمن الخطط الموضوعة في الفعاليات 
والتي  الطبقة  بمدينة  الرياضية  والنشاطات 

ينظمها المشرفون واإلدارات واللجان في االتحاد 
الرياضي بالطبقة انطلقت بطولة كرة القدم لفئة 
في  وجرت   )2008  -2007( لمواليد  األشبال 
الملعب السداسي لكرة القدم حيث أقيمت في مقر 
تم  والذي  بالطبقة  الرياضي  واالتحاد  الشبيبة 

تشييده مؤخراً وهو )ملعب الشبيبة(.
كان  المقامة  البطولة  عن  أكثر  وللحديث 
لصحيفتنا لقاًء مع اإلداري في مكتب كرة القدم 
الذي  قاسم  خالد  بالطبقة  الرياضي  االتحاد  في 
االتحاد  قبل  من  العمل  »بدأ  بالقول:  لنا  أوضح 
صغيرة  بطولة  تنظيم  على  بالطبقة  الرياضي 
لكرة القدم لألشبال بمشاركة 14 فريقاً من مدينة 
مجموعات  ثالث  إلى  قُسمت  وريفها  الطبقة 
يتأهل األول والثاني من كل مجموعة إلى الدور 
الثاني, واستهدفت هذه البطولة الفئة العمرية ما 
بين )2007 - 2008( والتي تسمى فئة األشبال 

وفق فئات التصنيف الرياضي«.

أهمية االستمرار
النشاطات  هذه  أهمية  إلى  القاسم  خالد  وأشار 
أنها  حيث  الفئات  لهذه  الرياضية  والفعاليات 
تعزز الثقة بالنفس وتنمي المواهب وتعمل على 

إعطاء هذه الفئة حقها في المشاركات الرياضية 
في  الحميدة  األخالق  وغرس  إهمالها  وعدم 
اللعب وتعليمهم اللعب النظيف والتنظيم القانوني 
ومدربين  وإداريين  وحكام  مختصين  بإشراف 

وأصحاب الخبرة من المدينة.
واختيرت لجنة مشرفة ومسيّرة للبطولة الرياضية 
 - منهم غازي عطية  أشخاص  سبعة  من  مؤلفة 
حسينو  حسين  المدرب  زكور-  يوسف  المدرب 
كركور  وليد   - الرجب  الرحيم  عبد  المدرب   -
ورئيس لجنة الحكام بندر النبهان - والحكم عواد 

التركي - والحكم محمد عضيب.

ندوات تثقيفية وتعليمية

والندوات  الخطط  عن  بالحديث  القاسم  ونوه 
التثقيفية التي ستقام في االتحاد الرياضي وتعطى 
لألطفال بحكم أن الرياضة تستقطب عدداً كبيراً 
من محبيها ضمن حملة توعية بمعدل ساعة يومياً 
تتناول عدة مواضيع منها االبتعاد عن المخدرات 
الصحيحة  والتغذية  الرياضية  والمنشطات 
الرياضية,  واألسس  الصحية  والقواعد  والجيدة 
شارك فيها العديد من األطباء منهم عبد الرحمن 

الفتاح  عبد   - ناصيف  الباسط  عبد   - الخطيب 
حميدي والعديد من المعلمين منهم: محمد شوقي 

- طارق محمد - عبد الرحيم الرجب. 

تأخر يف اإلعالن

واختتم اإلداري في مكتب كرة القدم في االتحاد 
بالقول:  حديثه  قاسم  خالد  بالطبقة  الرياضي 
إقامة  في  الصعوبات  من  العديد  »واجهتنا 
في  اإلمكانات  ضعف  منها  الرياضية،  البطولة 
توجيه  بعد  أكبر  بشكل  الملعب  تأهيل  إعادة 
بآليات  للمطالبة  المعنية  الجهات  إلى  الطلب 
لتسوية  ومدحلة  وتركس  )كريدر-  مثل  للعمل 
العوارض  وتركيب  بالملعب  الترابية  األرضية 
هذه  الملعب(  وتأهيل  لصيانة  المواد  وتوفير 
لكن  البطولة  إعالن  تأخير  في  ساهمت  األمور 
مع االنتهاء من هذه الخطوات تم استئناف العمل 
جملة  لدينا  أنه  باإلضافة  الطبقة  في  الرياضي 
الرياضية  الفعاليات والنشاطات والبطوالت  من 
العمرية  الفئات  لجميع  المستقبلية  الخطط  ضمن 

الرياضية في المدينة«. 

والدة جيجك كوباني تطالب المجتمع الدولي بإبطال 
الحكم غير المقبول بحق ابنتها

سوق منتوجات المرأة بقامشلو.. مشروع ريادي بحاجة 
للدعم والتشجيع

المناضلة  والدة  طالبت   - أحمد  كوباني/ سالفا 
الحقوقية  المنظمات  كوباني«  »جيجك 
واإلنسانية بالتدخل إلبطال الحكم غير المقبول 
ابنتها،  بحق  التركية  الدولة  أصدرته  الذي 
واصفةً الحكم الصادر بحق ابنتها بغير قانوني.

أصدرت الدولة التركية في الـ 23 آذار الماضي، 
حكماً بالسجن المؤبد »مدى الحياة« على المقاتلة 
الديمقراطية دوزكين  في صفوف قوات سوريا 
التي أسرت  المعروفة باسم جيجك كوباني  تمو 
في  التركي  لالحتالل  التابعة  المرتزقة  قبل  من 

تركيا  داخل  إلى  اقتيدت  وبعدها  عيسى  عين 
غضب  موجة  أثار  مما  المؤبد،  بالحكم  لتحاكم 
مطالبين  المنطقة،  شعوب  قبل  من  واسعة 
إلنهاء  بالتدخل  واإلنسانية  الحقوقية  المنظمات 
الحكم غير المقبول وغير القانوني بحق جيجك 

كوباني. 

»حكم غري مقبول«

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  السياق،  هذا  وفي 
بوالدة  والتقينا  كوباني  جيجك  لعائلة  زيارة 
التي  عثمان،  وحيدة  كوباني  جيجك  المقاتلة 
صدر  الذي  »الحكم  قائلةً:  الصدد  بهذا  حدثتنا 
يحق  وال  مقبول،  غير  حكم  جيجك  ابنتي  بحق 
فهي  جيجك،  محاكمة  التركي  االحتالل  لدولة 

ليست مواطنة تركية«. 
مشيرةً إلى أنه بالحكم على جيجك خرقت تركيا 
جميع المعايير الدولية، وزادت: »جيجك كانت 

لتقديم  الديمقراطية  سوريا  قوات  ضمن  تعمل 
للجرحى،  العالج  وتقديم  اإلنسانية  المساعدات 
لدولة  مواطنة  أي  اعتقال  دولة  ألي  يحق  وال 
أخرى تعمل ألجل حماية عرضها ووطنها من 

االحتالل«.
تقدم  وهي  اعتقلت  ابنتها  أن  إلى  وتطرقت 
هجوم  أثناء  عيسى  عين  بلدة  في  المساعدات 
المرتزقة  سلمها  عليها، حيث  ومرتزقتها  تركيا 
واهية.  بتهم  وحوكمت  التركية،  للسلطات 
من  وعرضها  أرضها  تحمي  »من  متسائلةً: 

االحتالل واإلرهاب، هل تكون إرهابيةً؟«.

وأكدت: »اإلرهابي الحقيقي هو أردوغان، فهو 
أنواع  أفظع  وشعبنا  أهلنا  بحق  يمارس  الذي 
الجرائم واالنتهاكات، ويسمي حماة هذه األرض 

إرهابين!«.

عىل املنظامت اإلنسانية التدخل

اإلنسانية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  وناشدت 
العادل  غير  الحكم  إلبطال  بالتدخل  والحقوقية 
بحق ابنتها، مشيرةً إلى أن جيجك لم تكن سوى 
الجرحى  تساعد  اإلنساني  المجال  في  عاملة 

وتداويهم وتقدم العون لألهالي. 
في  اعتقلت  كوباني  جيجك  أن  بالذكر  والجدير 
الـ  في  عيسى  عين  لبلدة  التابعة  المشرفة  قرية 
11 تشرين األول لعام 2019 من قبل مرتزقة 

االحتالل التركي. 

قامشلو/ ميديا غانم - بمرور فترة وجيزة على 
افتتاح سوق منتوجات المرأة بمدينة قامشلو؛ 
قلة  من  الرغم  على  بالعمل  البائعات  تستمر 
المشروع  هذا  ينجح  أن  ويأملن  عليه،  اإلقبال 
بدعم وتشجيع الشعب كي يكون خطوة تضاف 

إلى نجاح المرأة في المجال االقتصادي. 

العمل  سوق  مواكبة  على  المرأة  لتشجيع 
في  دورها  ولتعزيز  قدراتها  على  واالعتماد 
البلديات  المرأة في هيئة  افتتحت لجنة  التجارة، 
سوريا  وشرق  بشمال  قامشلو  لمقاطعة  التابعة 

الماضي سوقاً خاصاً  آذار  السابع من  اليوم  في 
لبيع منتجات المرأة، الكائن في حي أربع شوارع 

بمدينة قامشلو.

تشجيع للنساء لتقوية اقتصادهن

البضائع،  لبيع  محالً   14 السوق  في  يتواجد 
والورود،  اليدوية،  الفنون  الكردي،  »كالزي 
مكتبة  إلى  إضافةً  العطورات«،  المنظفات، 
مصغرة تحوي العديد من الكتب وبكافة اللغات 
الساعة  من  فيه  العمل  وساعات  وغيرها.. 

التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساًء.

بيريفان عمر نائبة هيئة اإلدارة المحلية والبيئة 
في إقليم الجزيرة حدثتنا بدايةً عن سبب افتتاحهن 
هذا المشروع وقالت: »منذ سنتين نجهز الفتتاح 
سوق منتوجات المرأة، الهدف كان تشجيع النساء 
على دخول سوق العمل وتقوية اقتصادهن، ومن 
وجهة أخرى قلة عدد النساء العامالت فالبعض 
مجاالت  بعض  في  الدخول  يخشين  كن  منهن 
العامالت  النساء  عدد  من  قلل  ما  وهذا  العمل، 
ملح،  وبشكل  للعمل  حاجتهن  من  الرغم  على 
فالكثير منهن ال يمتلكن شهادات وبحاجة للعمل، 
وأيضاً لتطوير المرأة في مجال التجارة، لذا كان 

هذا السوق من نتاج ما عملنا ألجل تقوية اقتصاد 
المرأة«.

وحول كيفية اختيار ما يباع في المحالت نوهت 
بيريفان: »أعلننا عن افتتاح 14 محالً في السوق 
األعمال  تكون  أن  وسعينا  بالعمل،  ترغب  لمن 
ولكن من  بشكل عام،  فيه  تباع  التي  يدوية هي 
يعملن في المحل كان لهن األحقية في اختيار ما 

سيبعن، وهن اخترن ما سيعملن به«.
المحالت  في  تتواجد  التي  البضاعة  عن  أما 
وقفة  مع  بالتعاون  قمن  بأنهن  بيريفان  فأكدت 
فرنسية بشراء البضاعة لهن ألول مرة كتشجيع 
منهن  تؤخذ  ال  اشهر  ثالثة  لمدة  وأيضاً  لهن، 
ليرة  ألف   30 األجرة  ستكون  وبعدها  األجرة، 

سورية، وهذه األجرة ستعود لمصاريف النظافة 
والخدمات في السوق، بحسب بيريفان.  

وأثناء تجوال عدسة روناهي في السوق شاهدنا 
ذكرت  ذلك  وحيال  قليالً،  كان  اإلقبال  بأن 
ارتفاع  إلى  اإلقبال  قلة  سبب  »أرجع  بيريفان: 
الدوالر الملحوظ وقلة البيع والشراء بشكل عام 
المكان  ألن  وأيضاً  فقط،  السوق  هذا  في  وليس 

جديد، وهذا يتطلب أن نقوم بدعاية أكبر له«. 
وفي الختام لفتت بيريفان بأن »هذه الخطوة هي 
يتطلب  وهذا  اقتصادهن،  لتقوية  للنساء  تشجيع 

دعماً وتشجيعاً من الجميع لنصل لهدفنا«.

»أحببت فكرة فتح
 سوق خاص بالنساء«

في  األلبسة  لبيع  محل  وصاحبة  الخياطة  أما 
عن  فتعبر  عاماً   »42« أحمد  مزكين  السوق 
للسوق من  يأتين  لديها زبائن  بات  فرحتها ألنه 
أجل أن تخيط لهم، وتابعت: »أعمل في الخياطة 
محل  في  ألبسة  أبيع  واآلن  عاماً،  عشرين  منذ 
مزاولة  إلى  باإلضافة  المرأة  منتوجات  سوق 

مهنتي كخياطة«.
وعن سبب اختيارها العمل في هذا السوق قالت 
العمل هنا ألنني أحببت فكرة  مزكين: »قررت 
أعين  لكي  وأيضاً  بالنساء،  خاص  سوق  فتح 
قليل  بسعر  أخيط  حيث  الغالء،  هذا  في  النساء 

مقارنةً بغيري«.
أما بالنسبة آلجار المحل واإلقبال عليه وضحت: 
»لن تؤخذ منا األجرة لمدة ثالثة أشهر من تاريخ 
االفتتاح، وبعدها سيكون اآلجار رمزياً، وبالرغم 
من افتتاحي للمحل منذ مدة وجيزة إال أن اإلقبال 

جيد وأصبح لدي زبونات أحببن خياطتي«.
المتسوقات  إحدى  مع  التقينا  ذاته؛  السياق  وفي 
سناء شيخموس حسين التي ذكرت سبب مجيئها 
بزيارة  رغبت  ألنني  هنا  إلى  »جئت  للسوق: 
الخياطة  هذا السوق وأيضاً ألني أعجبت بعمل 

خيطت  حيث  جداً،  مناسب  السعر  وأيضاً  فيه، 
هنا الزي الكردي، فهي تخيط بـ 15 ألف ليرة 
سورية بينما باقي الخياطات ال يخيطن بأقل من 

50 ألف ناهيك عن خياطتها المتقنة«.
هذه  على  حسين  سناء  أثنت  حديثها  ختام  وفي 
أسواق  هكذا  فتح  وقالت: »أشجع على  الخطوة 
وأيضاً  المناسبة  أسعارها  جهة  من  مفيدة  فهي 
وتكوين  العمل  على  للمرأة  كبير  لتشجيع 

اقتصادها«.

استقبال حافل بوصول بطالت سوريا إلى مدينة قامشلو

انطالق بطولة كرة القدم لفئة األشبال في الطبقة

تير شتيغن وكورتوا.. صراع الخبرات والثقة في الكالسيكو
أيام قليلة تفصلنا عن مباراة الكالسيكو المنتظرة 
بين لاير مدريد وبرشلونة، على ملعب ألفريدو 
للدوري   30 الجولة  ضمن  ستيفانو،  دي 

اإلسباني. 
الُمقبل  السبت  ستقام  التي  المباراة  هذه  وتمثل 
مشوارهما  خالل  الفريقين  لكال  كبيرة  أهمية 
طريقه  في  سيستمر  بها  الفائز  ألنه  بالليغا، 
الخاسر  سيضل  بينما  اللقب،  على  للمنافسة 

الطريق نسبيًا.
دور  وهناك  هنا  المرمى  لحارسي  وسيكون 
كبير في قيادة فريقه نحو الثالث نقاط، ولما ال، 
والميرنجي يضم حارًسا بحجم تيبو كورتوا، في 

حين يملك البلوغرانا تير شتيغن.
عامل  في  كورتوا  على  شتيغن  تير  ويتفوق 

الخبرات بمباراة الكالسيكو، بعد أن خاض 12 
لقاء، بينما خاض كورتوا خمسة لقاءات فقط.

صحيح أن كورتوا واجه برشلونة كثيًرا عندما 
أن  إال  مدريد،  أتلتيكو  صفوف  في  العبًا  كان 
مباريات  أي  عن  تختلف  الكالسيكو  لقاءات 

أخرى.
وخالل 12 مباراة لتير شتيغن أمام لاير مدريد 
المسابقات،  مختلف  في  برشلونة  بقميص 
خمس  في  للفوز  فريقه  األلماني  الحارس  قاد 
مباريات، وتعادل في أربعة أخرى، بينما خسر 

في ثالثة لقاءات. 
 8 في  هدفًا   14 شتيغن  تير  شباك  واستقبلت 
أربعة  في  نظيفة  بشباك  خرج  بينما  مباريات، 

لقاءات.

مباريات  خمس  فخاض  لكورتوا،  بالنسبة  أما 
كالسيكو فقط، األول فيهم يحمل ذكريات سيئة 
للغاية، بعد أن استقبلت شباكه خمسة أهداف، في 

لقاء خسره الميرنجي بنتيجة 1-5.
فيها  تواجد  التي  الخمسة  المباريات  وفي 
كورتوا حارًسا لريال مدريد، فاز الميرنجي في 
في  وتعادال  لبرشلونة،  مثلهما  مقابل  مناسبتين، 

مباراة وحيدة.
واستقبلت شباك كورتوا سبعة أهداف في ثالث 
مباراتين  في  نظيفة  بشباك  وخرج  مباريات، 
أن  بعد  كبيرة،  بثقة  كورتوا  يتحلى  ولكن  فقط. 
قاد لاير مدريد للفوز بآخر مباراتين كالسيكو، 
األولى في إياب الموسم الماضي )2-0(، وفي 

ذهاب هذا الموسم )1-3(.
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شورش درويش )كاتب(

الحبيب األسود )كاتب( 

إعالن  قبل  انتخابات  تنظيم  لليبيا  يمكن  هل 
قبل  المصالحة  تتحقق  وهل  الوطنية؟  المصالحة 
وهل  والعسكرية؟  األمنية  الدولة  مؤسسات  توحيد 
القوات األجنبية  قبل إجالء  المؤسسات  تلك  تتوحد 
وهل  السالح؟  وجمع  الميليشيات  وحل  والمرتزقة 
يمكن التوصل إلى ذلك دون قرار دولي ملزم تساهم 
من خالله القوى النافذة في نزع آثار الفوضى التي 

تواجهها البالد منذ عام 2011؟
كل الملفات الليبية تبدو متداخلة وفق سلّم أولويات 
ولكن  الجديدة،  السلطات  على  فقط  ال  مطروحة 
اإلقليمي  القرار  ومراكز  المتحدة  األمم  على 
الهدوء  من  بكثير  المعالجة  إلى  وتحتاج  والدولي، 
والحزم في آن، وإلى الرؤية الثاقبة للواقع الميداني 
ولكن  توقفت،  الحرب  أن  بمعنى  هادئاً  يبدو  الذي 
مظاهرها ال تزال مستمرة. ونتائج سنوات الصراع 
في  الميليشيات  نفوذ  في  قائمة  تزال  ال  الدموي 
الشرق، وفي معاناة  األمني في  الغرب واالرتباك 
وفي  واألسرى،  والسجناء  والنازحين  المهجرين 
المحاوالت  وفي  المتشنج،  اإلعالمي  الخطاب 
يرون  من  قبل  من  السياسي  الحل  لعرقلة  الدائمة 
فيه نسفاً لمشاريع يعتقدون أن تنفيذها ال يكتمل إال 
بالسيطرة المطلقة على البالد وتحييد إرادة الشعب، 
بالتجزئة  أو ذاك، وأحياناً  الطرف  بإقصاء هذا  أو 
والتقسيم واالرتهان إلى أجندات المحاور اإلقليمية 

وتنافس القوى الدولية.
لنكن متفائلين ونسأل: هل يستطيع المجلس الرئاسي 
اجتماع  عقد  الجديدان  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
لكل  أو  الفاعلة،  الليبية  السياسية  القوى  لكل  شامل 
ميثاق وطني  في طرابلس إلطالق  الليبية،  القبائل 
يستطيع  هل  بل  األطراف؟  لجميع  وملزم  جامع 
أعضائه  بكافة  جلسة  عقد  الليبي  النواب  مجلس 
بنغازي  أو  طرابلس  في  سواء  الحالية،  وبرئاسته 
العام  العفو  قانون  لتكريس  سرت،  في  حتى  أو 
وطي  الوطنية  المصالحة  باب  فتح  عن  واإلعالن 

صفحة الماضي بكل ما لها وعليها؟
وهل يمكن أن يبادر مجلس النواب ومجلس الدولة 
وموحدة  وشاملة  جامعة  تاريخية  جلسة  عقد  إلى 
أو  غدامس  أو  سرت  أو  بنغازي  أو  طرابلس  في 
نهائياً عن طي صفحة  أي مدينة أخرى؛ لإلعالن 
على  والمصادقة  وعليها،  لها  ما  بكل  الماضي، 
خارطة الطريق السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة 

وتحديد موعد االنتخابات؟
قبل  وحتى  رسمياً،  الجديدة  السلطات  تنصيب  منذ 
ذلك، ارتفعت األصوات من داخل البالد وخارجها 
وهذا  والمرتزقة،  األجنبية  القوات  بإجالء  للمناداة 
أمر جيّد، ولكن ال أحد يستطيع تحديد من أين ستكون 
البداية؟ من شرق سرت أم من غربها؟ من مراكز 
الميليشيات؟  سيطرة  مواقع  من  أم  الجيش  نفوذ 
الحكومية  القوات  بمصير  التنبؤ  يستطيع  أحد  وال 
في غرب  نصبهما  تم  اللتين  التركيتين  والقاعدتين 
ثان  طرف  حساب  على  بعينه  طرف  لدعم  البالد 
يراد له االندماج في العملية السياسية، بل وال أحد 

يستطيع التكهن بما سيكون عليه وضع الميليشيات 
والجماعات المسلحة التي تبدو اليوم على نفس ما 
كانت عليه بعد اتفاق الصخيرات ووصول حكومة 
الوفاق إلى سدة الحكم قبل أكثر من خمس سنوات.

المسلحة  الجماعات  تلك  لحل  إمكانية  هناك  هل 
وجمع سالحها دون قرار أممي ملزم وتدخل دولي 
حازم؟ أكثر المراقبين تفاؤالً يؤكدون أنه ال أمل في 
اندماج فعلي ألمراء الحرب والميليشيات في الحل 
السياسي دون موقف صارم يصدره مجلس األمن 
وينفذه عن طريق اآلليات المتوفرة لديه، تماماً كما 
فعل قبل عشر سنوات عندما تدخل إلسقاط الدولة 
خاضعة  تزال  ال  ليبيا  وأن  السيما  ومؤسساتها، 

للفصل السابع.
المصالحة الوطنية في ليبيا ال يمكن الحديث عنها 
واالنتقام،  الثأر  ودعوات  الميليشيات  سالح  تحت 
أو  تاورغاء  نازحي  عودة  إلى  التطرق  يمكن  ال 
ترهونة أو بني وليد أو سرت أو غيرها دون توفير 
نفوذ  بسط  خالل  من  واالستقرار  األمن  من  حالة 

الموحدة،  والعسكرية  الوطنية  بمؤسساتها  الدولة 
واألسرى  والمعتقلين  السجناء  عن  اإلفراج  ودون 
والمحتجزين، سواء وفق قانون العفو العام الصادر 
بمرسوم  أم   ،2015 مايو  في  النواب  مجلس  عن 
من  يعلن  حاسم  سياسي  قرار  عن  نابع  حكومي 
تعهد  تمضي على  فاعلة  اجتماعية  منظومة  خالل 
السياسي  الكامل في الحل  وطني جامع باالنخراط 
واالجتماعي على أساس عدم اإلقصاء ألي طرف 

يلتزم به.
اليوم ال حديث إال عن انتخابات الرابع والعشرين 
القادم. األمم المتحدة والقوى اإلقليمية  من ديسمبر 
تنظيم  على  تشدد  الداخلية  واألطراف  والدولية 
يكون  أن  على  موعده  في  االنتخابي  االستحقاق 
أن  نفهم  ورئاسي.  برلماني  ببعدين،  االستحقاق 
تنتظم انتخابات برلمانية تشهد حمالت دعائية وفق 
الدوائر، رغم أن الوضع األمني في صورته الحالية 
سيطرحان  حين  إلى  والنازحين  المهجرين  وملف 
عن  ماذا  ولكن  شرعيتها،  على  سؤال  من  أكثر 

الرئاسيات التي ستكون ضمن دائرة واحدة؟ كيف 
كامل  في  التنقل  الدولة  لرئاسة  مرشح  يستطيع 
أو  الطرف  هذا  من  مرفوضاً  كان  إذا  ليبيا  أنحاء 
السراج  أو  المشري  أو  لو ترشح حفتر  ماذا  ذاك؟ 
أو باشاغا أو سيف اإلسالم أو صوان أو بوسهمين 
أو أي شخصية جدلية أخرى؟ كيف يمكن أن تدار 
الحملة االنتخابية، وكيف تحكم البالد في حال الفوز 
دون تجاوز الخالف بإعالن المصالحة والقطع مع 

صراعات الماضي؟
األرض  على  والحل  ليبيا،  في  متشابكة  األوضاع 
في  أو  الخطابة  منابر  على  الحل  ذاته  هو  ليس 
بد من  أمني ال  واقع  الصحافية، هناك  المؤتمرات 
معالجته أوالً، ثم وضع اجتماعي ال بد من تصحيحه 
ثانياً، ثم لتأتي بعد ذلك االنتخابات في الوقت الذي 
الشرعية  إطار  في  لتنظيمها  الظروف  فيه  تتوفر 

الكاملة والنزاهة التي ال تقبل التشكيك.

ماذا في حقيبة فرنسا لشمال وشرق سوريا؟

ال انتخابات شرعية في ليبيا قبل نزع السالح

ورتي: النضال من أجل القائد أوجالن
 واجب وطني

القيادية في وحدات حماية المرأة: النساء الالتي هزمَن 
داعش سيهزمَن المحتلين أيضًا

أكد الناطق باسم الحركة اإلسالمية الكردستانية، 
عبد هللا ورتي، أن إطالق سراح القائد أوجالن 
سيعيد السالم إلى المنطقة، مشيراً إلى أنه من 
القائد  تحرير  أجل  من  العمل  كردي  كل  واجب 

أوجالن من أسره.

ردود األفعال املستنكرة

تواصل سلطات االحتالل التركي العزلة المشددة 
في  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على 
األفعال  ردود  تزداد  المقابل  وفي  إمرالي، 
سياسات  من  الكردي  المجتمع  في  المستنكرة 
الدولة التركية المحتلة، وفي هذا السياق، تحدث 
الكردستانية  اإلسالمية  الحركة  باسم  المتحدث 

عبد هللا ورتي لوكالة روج نيوز.

وأكد ورتي على أنه من واجب كل 
أجل  من  ويناضل  يعمل  أن  كردي 
حرية القائد أوجالن، وقال: »يجب 

القيام  المتحدة  واألمم  الدولي  المجتمع  على 
التركية  الدولة  لدى  أسير  أوجالن  بدورهما، 
للقوانين  وفقاً  معه  تتعامل  أن  عليها  ويجب 

والسماح للمحامين بزيارته«.
النضال من أجل  أن  إلى  وأشار عبد هللا ورتي 
القائد أوجالن من سجنه واجب وطني،  تحرير 
وأضاف: »يجب على جميع الكرد أن يمارسوا 
بنشاطات  والقيام  المعنية  الجهات  على  الضغط 
مدنية وسلمية، لتحرير القائد أوجالن من أسره«.

دوره الهام يف إحالل السالم 

وأكد ورتي على أن دور القائد أوجالن إلحالل 
السالم هام، وقال: »أثناء االعتقال وبعده عمل 
القضية  وحل  السالم  عملية  أجل  من  أوجالن 
السالم  لمشروع  يسمحوا  لم  بالطبع  الكردية، 
خطتا  قد  وأنقرة  قنديل  لكانت  وإال  بالنجاح، 
كردستان  باكور  في  إيجابي  حوار  نحو  خطوة 

والمنطقة«.
اإلسالمية  الكرة  باسم  المتحدث  وأردف 
الكردستانية عبد هللا ورتي: »بكل تأكيد سيكون 
الحوار  بدء  على  إيجابي  تأثير  أوجالن  للقائد 
الكردية،  القضية  لحل  سياسية  طريقة  وإيجاد 
الناس  على  يؤثرون  الذين  القادة  هؤالء  اعتقال 
له أثر سلبي، فاإلفراج عن القائد أوجالن سيعيد 

االستقرار إلى المنطقة«.

المرأة،  حماية  وحدات  في  القيادية  أكدت 
ستيرك كوباني بأن النساء الالتي هزمن داعش 
يهاجمون  الذين  المحتلين  أيضاً  سيهزمن 

المكتسبات وإنجازات المرأة.
قوات عسكرية  تشكلت  عام 2013  بدايات  مع 
خاصة بالمرأة، في الثالث والعشرين من شباط 
كتيبة خاصة  أول  تشكيل  في عفرين عن  أُعلن 
عموم  في  للمرأة  قوات  تشكيل  ومع  بالمرأة، 
الثاني  في  ُعقد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
من شهر نيسان ألفين وثالثة عشر الكونفرانس 
التأسيسي األول لوحدات حماية المرأة في مدينة 
ديرك، وتم في الرابع من نيسان اإلعالن رسمياً 

عن تشكيل وحدات حماية المرأة. 

مدافعات عن مرياث النساء 
اللوايت يناضلَن من أجل الحرية

حماية  وحدات  في  القيادية  قالت  الصدد  وبهذا 
الفرات:  أنباء  لوكالة  كوباني  ستيرك  المرأة، 
حماية  وحدات  صفوف  في  المقاتالت  »إن 
في  الريادي  دورهن  يلعبن  أن  يستطعَن  المرأة 
الجيش  الفن،  الثقافة،  الحياة،  مجاالت  جميع 
وحدات  مقاتالت  »إن  وأضافت:  والسياسة«. 
حماية المرأة هن األتباع والمدافعات عن ميراث 
جميع النساء اللواتي يناضلن من أجل الحرية«.

وزادت: »بالطبع، كان إلعالن تأسيس وحدات 

حماية المرأة في 4 أبريل )نيسان( عام 2013 
أوجالن،  القائد  ميالد  يوم  ألنه  عظيمة،  أهمية 

لذلك هذا اليوم ها جداً بالنسبة لنا«.
وحدات  تأسيس  أهمية  إلى  ستيرك  أشارت  كما 
حماية المرأة من أجل النساء، وذّكرت أن النساء 
شاركن في الحروب على مدار التاريخ، وأنهن 
لذلك لعبَن دوراً ريادياً مهماً، وقالت: »لكن من 
بها  خاصة  قوى  أسست  المرأة  أن  جداً  المهم 
هللا  عبد  القائد  وفلسفة  أليديولوجية  وفقاً  وذلك 
القوة،   هذه  إلى  النساء  آالف  وانضمت  أوجالن 
الكردية  للمرأة  فقط  ليس  جداً  هام  ألمر  وأنه 
األرمنية وجميع  السريانية،  العربية،  للمرأة  بل 

النساء الالتي يناضلن من أجل الحرية«.
مقاتالت  نضال  أن  كوباني  ستيرك  وذكرت 
كبير  إيجابي  تأثير  له  المرأة  حماية  وحدات 
أثرت هذه  قائلةً: »لقد  المجتمع، وأضافت  على 
الكردية  المجتمعات  على  والنضال  المقاومة 
الشرق  ومجتمعات  خاص،  بشكل  والعربية 

األوسط والعالم بأسره«.

تناضل وفق فلسفة القائد أوجالن

إلى وحدات  يُنظر  بأن  يجوز  ولكن ال  وأكدت: 
حماية المرأة YPJ على أنها قوة عسكرية فقط، 
بل أنها قوة تكافح وتناضل على خط فلسفة القائد 
آبو في  جميع األطراف لتغيير العقلية التي ترى 
وحدات  تأسيس  إلعالن  وإن  فقط،  جثة  المرأة 

حماية المرأة YPJ في الرابع من نيسان أهمية 
كبيرة لنا، ونؤكد على مواصلة النضال والكفاح 
حتى نثبت أننا على قدر المسؤولية حيال عظامة 

يوم ميالد القائد أوجالن.
وأشارت ستيرك كوباني أن وحدات حماية المرأة 
الكرديات،  النساء  وقفة  وإن  االنتقام،  قوة  هي 
أهمية  لها  واألرمنيات  اآلشوريات  العربيات، 

كبيرة ضد عدو المجتمع ومرتزقة داعش.
حماية  مقاتالت  أنهن  كوباني  ستيرك  وأردفت 
ومقاومتهن  نضالهن  وتيرة  سيصعّدن  المرأة 
سري  عفرين،  شنكال،  لنساء  االنتقام  لتحقيق 
كانيه، وكري سبي، وقالت إن »مشاركة المرأة 
في  كانت  المرأة  حماية  وحدات  صفوف  في 
البداية عالقة باألمة والشعب، كان يوجد مخاوف 
هذا  وكان  واألرض،  الشعب  على  كبير  وقلق 
وطني  فعل  رد  بمثابة  الوقت،  بنفس  االنضمام 

أيضاً، ومظهر من مظاهر الروح الوطنية«.
انضممن  النساء  إن  كوباني  ستيرك  وأفادت 
وجود  عن  للدفاع  المرأة  حماية  وحدات  إلى 
شعبهن ضد هجمات اإلبادة الجماعية التي كانت 
ووجود  وتاريخ  هوية،  على  للقضاء  تستهدفهن 

الشعب الكردي.
منوهةً بأن حماية الشعوب ال تتم فقط بالسالح، 
ولكن أيضاً بالفكر، وتابعت: »إن المشاركة في 

مواصلة  تعني  المرأة  حماية  وحدات  صفوف 
النضال واتخاذ زمام المبادرة، فالمقاتالت يأخذن 
مكانهن في صفوف YPJ ويلعبن دوراً هاماً في 
العسكرية  الحياتية،  الفنية،  الثقافية،  الجوانب 

والسياسية وبكل األشكال«.

تدافع عن هويتها وتؤّمن 
مستقبل بلدها 

وأشارت ستيرك كوباني إلى أن المرأة تدافع عن 
وتقاوم  وأرضها،  بلدها  مستقبل  وتؤّمن  هويتها 
»المستوى  وقالت:  الهدف،  هذا  لتحقيق  جاهدةً 
الذي وصلت إليه المرأة على مر السنين لم يؤثر 
على المرأة فحسب، بل المجتمع الكردي أيًضا«.
الذي كان يعتبر  موضحةً بأن »المجتمع الكرديـ 
تأثير عقلية  المرأة مقدسة من حين آلخر تحت 
السلطات الحاكمة- بدأ بإلغاء هذه القداسة ودخل 
وفلسفة  فكر  وبفضل  ذلك،  الظالم، وعكس  في 
المرأة  حياة  على  الظالم  أزيل  أوجالن،  القائد 
الذي  المستوى  الفكرية والحياتية، إن  الجسدية، 
وصلت إليه المرأة اليوم هو التضامن مع فلسفة 
القائد آبو وقوة مسيرة الحرية التي سطرها القائد 

أوجالن«.

ليوم ميالد  وذكرت ستيرك كوباني أنه وتزامناً 
المرأة  مقاومة  ستزداد  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
المسيرة  تلو اآلخر، وخالل هذه  يوماً  ونضالها 
العظيمة، استشهدت العديد من مقاتالت وحدات 
رفاقهن  جانب  إلى  قتالهن  أثناء  المرأة   حماية 
في وحدات حماية الشعب )YPG( في ساحات 
وخلقن  داعش،  مرتزقة  ضد  والمقاومة  القتال 

أمثلة رائعة على البطولة.
آرين  خابور،  أفيستا  »قاتلت  بالقول:  وشددت 
أجل  األخريات من  النساء  من  والعديد  ميركان 
داعش  هزمن  اللواتي  النساء  وإن  الحرية، 
التركيّة  الدولة  بحربهن ونضالهن سيقاتلن ضد 
قمنا  مثلما  المنطقة،  هذه  احتلت  التي  والقوات 
سنواصل  داعش،  إرهاب  من  أرضنا  بتحرير 
المقاومة والنضال بقوة ضد المحتلين وهجمات 
سري  عفرين،  نحرر  أن  حتى  التركيّة  الدولة 
أبيض، وهذا هو عهدنا  تل  كانيه وكري سبي/ 

لقائدنا وشهدائنا«.
المرأة  حماية  وحدات  في  القيادية  واختتمت 
ستيرك كوباني حديثها بالقول: »وحدات حماية 
عن  للدفاع  المبادرة  زمام  يأخذن   YPJ المرأة 
الحرية  أجل  من  يناضلن  الالتي  النساء  إرث 
وأصبحن مثال المرأة العظيمة في جميع أنحاء 

العالم«.

هزيمة  عقب  منتِدبة،  دولة  فرنسا  تحّل  أن  قبل 
بين  باريس  في  انقساٌم  حصل  العثمانية،  الدولة 
ال  وآخر  سوريا،  على  السيطرة  يستعجل  فريٍق 
يرى في هذه البالد سوى كونها »بضعة هكتارات 
اللصوص  من  »لحفنة  ودياراً  مزروعة«،  غير 
والرؤى  اآلراء  هذه  تقاطعت  ربما  المتوّحشين«، 
مع  سوريا،  الستعمار  المتحّمسة  وغير  القديمة 
ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  رأي 
الذي لم يَر في سوريا سوى أنها »رمال ودماء«، 
كان  الحاد،  الفرنسّي  الرأي  هذا  وإزاء  ولكن 
و«المنفعي«،  »األخالقي«  بين  يدمج  رأٌي  هناك 
فيما يخص استعمار سوريا، حيث شدّد رسميون 
من  البشر  ماليين  »إنقاذ  على وجوب  فرنسيون، 
)عبد  األحمر  السلطان  مرتزقة  يد  على  الموت 
الفرنسية  المطامح  تخُل  ولم  الثاني(«،  الحميد 
عبر  البالد،  موارد  من  االستفادة  في  الرغبة  من 
خالل  من  الزراعية،  األراضي  خصوبة  تجديد 
القديمة،  الرومانية  الّري  أقنية  اكتشاف  إعادة 
الداخلة  العطرية  النباتات  من  لالستفادة  وصوالً 
في صناعات العطور، وانتهاًء بالنفط الذي ذهبت 

تضّم  كانت  والتي  سوريا،  في  توافره  إلى  آراء 
جرى  التي  األولى،  الخرائط  في  الموصل  والية 

االتفاق عليها بين سايكس وبيكو.
سياسات  حكمها  سنوات  في  فرنسا  اعتمدت 
إلى  سوريا  بتقسيم  فقامت  صرفة،  تجريبية 
شوط  بعد  ثم  والعلويين،  ودمشق  حلب  دويالت، 
فدرالي  اتحاد  عن  باإلعالن  قامت  الفشل،  من 
وافقت  عناد  طول  وبعد  السورية،  الدويالت  بين 
على اعتبار سوريا كياناً سياسياً موّحداً، وإذا كنّا 
في سياق تشريح المنهج الفرنسي في سوريا فإن 
المالحظة األبرز، مسألة عدم تيقّن فرنسا من أن 
إلى  نظراً  واحداً؛  كياناً  تكون  أن  تصلح  سوريا 
التعدّد اإلثني والديني، وأن »وحدة سوريا مجّرد 
اختراع عربّي قومّي، وبالتالي فإنها تمثّل عصبيّة 
البريطانيون، لضرب مصالح  إسالميّة اصطنعها 

فرنسا في الشرق األوسط«.
عالقة  قيام  في  ساهم  سوريا  عن  القوات  جالء   
متوازنة حيناً ومضطربةً أحياناً كثيرة بين البلدين، 
تخّص  التي  بالمسائل  فرنسا  التزام  يخَف  ولم 
قد  البلدين  بين  العالقة  كانت  وإذا  ولبنان،  سوريا 
الراحل،  الفرنسي  الرئيس  مشاركة  مع  تحّسنت 
السوري، حافظ  الرئيس  تشييع  جاك شيراك، في 
األسد عام 2000، وهي المشاركة الوحيدة لزعيم 
باريس  توّسمت  الحقاً،  المناسبة.  هذه  في  غربي 
خيراً باإلعالنات الحكومية السورية، التي تحدّثت 
بعد،  فيما  بدت،  والتي  والتغيير،  اإلصالح  عن 
منهج  إلى  منها  الفارغة  البروباغندا  إلى  أقرب 

من  مزيد  إلى  العالقة  ولتعود  جدّي.  إصالحي 
التعقيد على هدير اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري عام 2005، ومع انطالق حركة 
االحتجاجات في سوريا عام 2011، بدت باريس 
برحيل  مطالباتها  وتضاعفت  للتغيير،  ميالً  أكثر 
العنفي  المنحى  السوري  النظام  اتخاذ  مع  األسد، 
مساراً أوحد في معالجة األزمة، ومن ثّم استخدام 
طلعات  عبر  شاركت  حيث  الكيماوية،  األسلحة 
جويّة محدودة، باإلغارة على العديد من المنشآت 
سياسة  على  األعباء  من  زاد  السورية.  الكيماوية 
فرنسا في سوريا وجعلها أكثر تدّخالً، بروز تنظيم 
التحالف  رفقة  باريس  وعثور  اإلرهابي،  داعش 
بوحدات  متمثّلين  محليين،  حلفاء  على  الدولي 
حماية الشعب، وقسد الحقاً، ما جعل فرنسا تتصدّر 
الحرب على داعش، وربّما  الدول األوروبية في 
ُعدت ممثّلتها في هذا الصدد، أّما األمر الذي زاد 
غالباً  أنّها  داعش؛  في محاربة  فرنسا  من حماسة 
ما تكون في قائمة الدول التي تستهدفها التنظيمات 

اإلرهابية.
ومن المفارقات أن منطقة شرق الفرات والجزيرة 
أولتها  التي  من سوريا  تكن جزءاً  لم  التي  العليا، 
البالغ، كما هو الحال في الشريط  فرنسا االهتمام 
استعمارها،  فترة  إبان  وحلب  ودمشق  الساحلي 
غدت المنطقة المفضلّة لديها، في هذه األثناء، وأنّها 
تصلح ألن تكون القاعدة األمثل للحد من السياسات 
التركية التدّخلية المستقوية بالجماعات المتطّرفة، 
والتي يمكن ألنقرة إعادة استعمالها في غير مكان 

وزمان، وبما يضّر بالمصالح الفرنسيّة كما حصل 
في ليبيا، إلى ذلك تمثّل منطقة شرق الفرات قاعدة 
الضغط  لممارسة  وعسكرية  وسياسية  اجتماعية 
مرتبطة  عوائد  تحقيق  وبالتالي  دمشق،  نظام  على 

بتغيير سلوك النظام.
كمية  خالل  من  الفرنسي،  اإلصرار  فهم  يمكن 
شمال  إلى  بها  قامت  التي  الرسمية  الزيارات 
قسد  أمام  اإلليزيه  أبواب  وفتح  سوريا،  وشرق 
لحلفائها  االحترام  وإبداء  الشعب،  حماية  ووحدات 
المتحدة من  الواليات  أبدته  على األرض، رغم ما 
بين  الكالمية  والحرب  االنسحاب  مسألة  في  جدّية 
األميركي،  ونظيره  ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس 
الرغبة في االنسحاب  إبان إعالن األخير  ترامب، 
من سوريا، بل إنّه سخر عبر تغريدة من المشاعر 
الفرنسية الساخطة على االنسحاب بقوله »… من 
أكانت  سواء  لي،  جيداً  سيكون  الكرد  حماية  يريد 

روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت..«.
بالنسبة  مثّل قرار االنسحاب أكثر اللحظات حرجاً 
للشك  مجاالً  يدع  ال  بشكل  ربطت  التي  لباريس، 
المتحدة،  الواليات  وبقاء  سوريا،  في  بقائها  بين 
وبعيداً عن التصريحات في هذا الشأن، كان لكاتب 
رفقة  فرنسيين،  رسميين  مع  لقاءات  السطور  هذه 
الخارجية  مبنيي  في  سوريين،  نشطاء  مجموعة 
أن  أّكدا  اللذين  واإلليزيه،  دورسيه(  )كي  الفرنسية 
فرنسا لن يكون أمامها من حل، سوى مغادرة شمال 

وشرق سوريا، حال مغادرة القوات األميركية.
ساهمت فرنسا زمن الهجرة المليونية لكرد العراق، 

القاضي  في استصدار قرار مجلس األمن 688، 
بتأمين مالذ آمن لكرد العراق، يمتد على طول خط 
العرض 36، وبجهود عظيمة من قبل شخصيات 
الرئيس  كعقيلة  الفرنسي،  المشهد  في  مؤثرة 
الفرنسي، دانيال ميتران وبرنار كوشنير وآخرين، 
إاّل أن الدور الفرنسي، آنذاك، يختلف عّما تشهده 
منطقة شمال وشرق سوريا، المختلطة إثنياً، والتي 
وضبابية  متصلّبة،  تركية  وسياسات  عداًء  تواجه 
في الموقف األميركي رغم تحّوله اإليجابي، وهذه 
ثالثة  على  مترّكزة  فرنسا  مهّمة  تكون  قد  المّرة، 
في ملف  مناحٍ: ملف محاربة داعش والنظر مليّاً 
العائالت الفرنسية العالقة في المخيّمات، ومواصلة 
الضغط على نظام دمشق، ومحاولة تخفيض كلفة 

التدّخالت التركية في شمال وشرق سوريا.
ثمة دالئل على إمكانية مساهمة فرنسا في تعويم 
مكتب  افتتاح  عبر  سوريا،  وشرق  شمال  إدارة 
تمثيل دبلوماسي، وبطبيعة الحال، سيمثّل مثل هذا 
في  وتصعيداً  التركية،  للحكومة  تحدّياً  التصّرف 
العالقة الحرجة بين البلدين، وفي مطلق األحوال 
أسيرة  الدبلوماسي،  »االعتراف«  مسألة  ستبقى 
قراءة  يمكن  ال  حيث  القادم،  األميركي  الموقف 
مواقف باريس، بمعزل عّما تسعى إليه واشنطن، 
التي  التجريبية،  السياسات  سياق  في  كنّا  إذا  إاّل 

خاضت فيها فرنسا زمن االنتداب.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أهم ما جاء في أطروحات القائد أوجالن عن المرأة والعائلة
العشرات من الكتب ألفت بقلم المفكر والفيلسوف 
والعائلة،  المرأة  كتاب  أوجالن، ومنها  عبد هللا 
ضمن هذا الكتاب لخص القائد المبادئ األساسية 
الرجل  بين  الندية  الحياة  تسودها  عائلة  لبناء 
والحرية  المساواة  أساس  على  قائمة  والمرأة 

دون التبعية والدونية.

القائد األممي  التي ذكرها  النقاط  أهم  وتركزت 
عبد هللا أوجالن في كتاب المرأة والعائلة على 

ما يلي:

الطرح العام للقضية

»دون تجاوز المواقف التقليدية فإن أي مناقشة 
لحقوق المرأة وحريتها لن يتجاوز الثرثرة«

جدوى  وعدم  المرأة  وحقوق  حرية  قضية  تُعد 
المواقف التقليدية منها وضرورة اتخاذ الموقف 
المواضيع  أهم  من  القضية  هذه  لحل  الثوري 
التي اهتمت بها حركتنا التحررية الكردستانية, 
الحريات  يُعتبر عصر  الذي  فنحن في عصرنا 
نرى بأن القضية قد فتحت للنقاش وتتم مناقشتها 
حقيقة،  ثورية  تحوالت  أية  تتم  لم  ولكن  بجرأة 
أما األساليب والوسائل والتجارب التي طرحت 
النضال  نوعيتها  في  تتجاوز  فلم  الحل  ألجل 
تطور  أما  اإلصالحية،  والحلول  اإلصالحي 
في  تطويرها  أرادوا  التي  النسائية  الحركة 
المجتمع الغربي وما حققت من مكاسب للمرأة 
فهي موضع شك ونقاش وحتى طرح القضية تم 
على أساس )كمالية وراقية( ولم تستطع تجاوز 

هذا المفهوم.
ارتباطاً  مرتبط  االستعمار  نير  تحت  بقاءنا  إن 
فإن  شك؛  وبدون  المرأة  تأنيث  بقضية  وثيقاً 
واالستعمار  شعبنا  إلى  الموجه  الشرس  التهديد 
قمنا  نحن  لممارسته.  بحدود  يعترف  ال  الذي 
الوحشي  لالستعمار  وجذري  عميق  بتحليل 
العالم  في  مثيله  يندر  والذي  علينا  المطبق 
المرأة(  )موضوع  من  نابع  أنه  وجدنا  أجمع 
ألن مرحلة دخولنا تحت نير االستعمار مرتبط 
جعلها  أي  المرأة  تأنيث  بقضية  وثيقاً  ارتباطاً 
»زوجة, أمة« ترضى بعبوديتها، وكما نالحظ 
فإن مسألة خنوع المرأة منتشرة وبشكل مكثف 
رضا  هناك  مثلما  بأنه  الحظنا  المجتمع,  بين 
من جانب المرأة بسيطرة وسطوة الرجل على 
واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  مجاالت  كافة 
والسياسية والثقافية واالخالقية؛ فإن االستعمار 

أيضاً قام بالسيطرة على كل ذلك.
بالتأكيد؛ فإن ضعف اإلنسان البدائي دفعه للجوء 
التقوقع  أي  والجمود(  )القالبية  الدوغمائية  إلى 
حتى  وبعشوائية  تامة  وبعفوية  غريزية  بدوافع 
عائلة  اسمه  شيء  عن  التحدث  نستطيع  ال  أننا 
في البدايات، وعملية التكاثر كانت تتم كما لدى 
قريبة  بطريقة  أو  الغرائز  طريق  عن  الحيوان 
جداً من الحيوان. المرأة هي األقوى لدى الجنس 
تتمتع  لما  نظراً  البدايات,  مرحلة  في  البشري 

به المرأة من نشاط إنتاجي من جميع النواحي. 
في  المهيمنة  هي  المرأة  بأن  القول  نستطيع 
لم  وعندما  الرجل  مواهب  تطور  عدم  مرحلة 
لكن  للرجل.  العضلي  للجهد  حاجة  هناك  يكن 
سيطرته  يفرض  أن  الرجل  استطاع  بعد  فيما 
في  مقدساً  إلهاً  نفسه  من  وجعل  المرأة  على 
السماء ورب االسرة والعائلة ولم يمكن المساس 
به. أما المرأة الضائعة أصبحت سبباً في زيادة 
المجتمع  وعلى  عليها  الرجل  وهيمنة  سيطرة 
بأسره. ضاعت المرأة سواء في القصور أو في 
الحظائر ولم تكن حرة أبداً بل أصبحت مصدر 
ملذات وسعادة للرجل حتى وهي ملكة أو أميرة 
حبك  أسلوب  لديها  تطورت  وهنا  سلطانة،  أو 
تحقيق  سبيل  في  والدسائس  المؤامرات  ونسج 
منذ  المختبئة  المرأة  الذكور.  ألوالدها  السلطة 
مئات السنين أصبحت مكشوفة وتُستخدم بشكل 
اليوم  عالم  في  الغربي.  المجتمع  في  فاضح 
بالمرأة  الساحة قطاع خاص وكبير  ظهر على 
والملك  كالمال  متاعاً  كانت  التي  فالمرأة  فقط, 
الزينة  نباتات  مثل  لإلعالنات  وسيلة  أصبحت 
وليس لديها إرادة ذاتية وال هي صاحبة كلمة في 
قضايا المجتمع وال حتى لها تأثير في عائلتها. 
الرجل،  صالح  في  هو  للعائلة  الحالي  الوضع 
الغصن  بقطع  يقوم  أن  المتوقع  من  ليس  لهذا 

الذي يجلس عليه أبداً.
حرية  درجة  ربط  ماركس  االشتراكية  أستاذ 
المجتمع  المرأة في ذاك  المجتمع بدرجة حرية 
فتحدث عن عدم وصول  لينين  أما  بشكل عام. 
النجاح.  إلى  المرأة  فيه  تشارك  ال  ثوري  عمل 
أما تحليل ضياع المرأة فقد قام به انجلس. ولكن 
المبادئ  مستوى  على  الحقائق  هذه  بيان  رغم 
يتم وضع برنامج عملي محدد لمساواة  لم  فإنه 
المرأة أو قضية حريتها, فالعشوائية هي الناحية 
إن مجرد  العالمية.  النسائية  الحركة  الملفتة في 
تحديد يوم واحد من 365 يوم من العام للمرأة 

هو دليل على االستخفاف بها.
التاريخية  األحقاب  خالل  تكون  الذي  الرجل 
من  به  تليق  التي  المرأة  يصنع  أن  استطاع 
الخنوع  حيث  والعائلة،  الزواج  مؤسسة  خالل 
الحلول  الرجل.  وهيمنة  لسلطة  والخضوع 
بل  المرأة،  قضية  في  نافعة  غير  اإلصالحية 
يجب تطوير الثورة في سبيل حل هذه القضية. 
كوسيلة  المرأة  استخدم  الرأسمالي  المجتمع 
تطور  تحقق  كلما  فقط.  والتحريض  للدعاية 
المساواة  عمت  كلما  المرأة  تحرر  على صعيد 
في  زالت  ال  المرأة  العالمي.  المستوى  على 
من  المرحلة  هذه  في  ذاتها  عن  البحث  طور 
األسباب  أهم  األسرة هي من  البشري.  التاريخ 
المرأة  الثورة، وذلك بسبب أن  التي دفعتنا إلى 
القيم  نطاق  خارج  ببعضهما  ارتبطا  والرجل 
واألهداف الوطنية. لذا فإن الشكل الموجود في 
كردستان هو مأساة أكثر من أن نسميه عائلة أو 
أسرة. األسرة في كردستان تحولت إلى حاضنة 
التعمق في مسألة  إن  المضادة.  للثورة والثورة 
حرية ومساواة المرأة هو جزء من أيديولوجيتنا 

العامة. 

حول مؤسسة العائلة

مبنية  طبيعية  عالقة  هي  األساس  في  األسرة 
والرجل  المرأة  بين  والتضامن  التفاهم  على 
االجتماعية  والظروف  الطبيعة  قوى  لمواجهة 
المعقدة. ومن هذا المنطق؛ فإن نضالنا التحرري 
تأثيرات  من  المجتمع  تحرير  على  منصب 
عبارة  هي  التي  الكالسيكية  العائلة  مؤسسة 
تطوره  وتُعيق  المجتمع  على  وعالة  عن عبء 
وتحرره, فبدالً من أن يكون الرجل قائداً سياسياً 
واجتماعياً ثورياً في المجتمع ويسعى ويعمل من 
أجل تحول ثوري حقيقي في بنية المجتمع نراه 
يكتفي بقيادة العائلة فقط. الثورة التي ال تحوي 
النجاح  تحقيق  لها  يمكن  المرأة في صفوفها ال 
على اإلطالق. وبالتأكيد إن مسألة الهروب إلى 

أوروبا ال تعتبر بحثاً عن الحرية.  
»أنا لست متردداً بشأن عالقات المرأة بالرجل 

ولكني ضد االنحطاط في هذه العالقات«. 
تصحيح  أهمية  أوجالن  القائد  يصف  هكذا 
العالقات ما بين المرأة والرجل، وهذه العالقات 
لن تتحقق ما لم تقم المرأة بخوض حرب وتقوم 
بنشاطات نظرية وعملية في سبيل تنامي حريتها 
لتصل إلى عالقة مبنية على التكافئ والمساواة 
وصوالً لحياة ندية تشاركية مع الرجل بعيداً عن 
طبعاً  نستطيع  كحركة  ونحن  والدونية.  التبعية 
الصحيحة  االجتماعية  والحياة  العائلة  تأسيس 
بعد دحر الفاشية وليس قبلها مطلقاً. أما بالنسبة 
أجل  من  العمل  في  الشروع  فيستطيع  للمجتمع 
الوصول إلى هذه العالقات المبنية على االحترام 

المتبادل والعيش التشاركي الحر.

    

العائلة الجديدة يف مواجهة 
العائلة القدمية

منحرف  كردستان  في  بالعائلة  االرتباط  إن 
بشكل كبير وهو يشبه في ذلك االرتباط العبودي 
جوهر  على  القضاء  إلى  بالتالي  ويؤدي  القديم 
في  االجتماعي  االنحالل  إن  الحقيقي.  العائلة 
طبعاً  العائلة.  حدود  عند  توقف  قد  كردستان 
قد  العدو  ألن  إنما  العدو  قلب  في  لرحمة  ليس 
والمخادعة  لالنزالق  مصدراً  العائلة  من  جعل 
وبيتاً لألسرى يعيش داخله أفراد، فالمشاجرات 
العائلية ال تنتهي »فإما أنا أو أنت« أو »ولدي 
كل  إلى  ويُنظر  األحسن«  هي  وعائلتي  وابني 
شيء من منظور مصالح العائلة الضيقة، وبناء 
عليه؛ فإن التحول الثوري يبدأ من العائلة كأول 
خطوة في سبيل التحرر الوطني واالجتماعي، 
القديمة.  العائلة  في مواجهة  الجديدة  العائلة  أي 
إن لم نتجرأ على طرح العالقات الحرة الحقيقية 
التي تعبر عن العائلة الحرة المكونة من المرأة 
الحرة والرجل الحر, عندها تبقى القيم والمقاييس 

اإلقطاعية هي الحاكمة.
المجتمع مرتبطة بوقوفها  المرأة في  إن كرامة 
أجواء  إلى  حاجة  وهناك  الفاشية  مواجهة  في 
والكرامة  للشرف  جديد  ومفهوم  وعالقات 
المساواة  تحقيق  يمكن  ال  األصعدة.  كافة  على 
والحرية بين المرأة والرجل دون التخلص من 
التأثير الثقيل للعادات والتقاليد البالية التي تُثقل 
كاهل المجتمعات. ال بد لكم من إيجاد حل لكافة 
التي تنمو بالقرب منكم وإن  العبودية  العالقات 
ألية عالقة  قيمة  فال   بذلك  القيام  تستطيعوا  لم 

تقيمونها ما لم تكن في خدمة الحرية والوطن. 
ايضاً  فللرجولة  بالعبودية  عالقة  لألنوثة  مثلما 
فيها  نكون  مرحلة  إلى  نصل  لكي  بها,  عالقة 
نبالء ونحقق السمو والكرامة بدالً من أن نكون 
آبو:  القائد  يقول  واإلدمانات,  للنزوات  عبيداً 
»يجب أن تفرضوا الوطنية وعشق الحرية على 

الذين تحبونهم«.
 

مبدأ الحرية هو األساس يف 
PKK أوساط

»حزب  كردستان  حرية  حركة  تأسيس  منذ 
العمال الكردستاني »PKK في 1978/11/27 
واعتبار كردستان مستعمرة, جرى العمل على 
اتخاذ مبدأ الحرية هو األساس في كافة النشاطات 
التي يقوم بها الحزب. إن سنين هذه الثورة هي 
 PKK إن  كثيرة.  أشياء  من  الحرمان  سنين 
الشعب  إليها  يتطلع  التي  الجديدة  العائلة  هو 
كوادره  القائد  يُخاطب  بأكمله.  الكردستاني 
الثورة  مرحلة  من  نقترب  ما  »بمقدار  بالقول: 
بنفس  االنحطاط  بتطوير  يقومون  ما  في ساحة 
جهودنا  كل  لنصب  الساحة.  تلك  في  الدرجة 
إذا  الحر.  الوطن  في  الحر  اإلنسان  خلق  على 
كان خروجكم نتيجة تخليكم عن العائلة أو تخلي 
العائلة عنكم فليس لهذا الخروج أية قيمة ثورية. 

من  وانطلقت  اإلنسانية،  القيم  على  توقفت  لقد 
موقف تفضيل حرية اإلنسان على كل شيء آخر. 
نستهدف  كنا   PKK عائلة  ببناء  انشغلنا  عندما 
الشعب  طموحات  تحقق  شعبية  عائلة  تكوين 
الكردستاني. يجب أال يقف اإلنسان على قدميه 
بفضل الجبال بل يجب عليه االعتماد على عقله 
وقلبه أساساً للوقوف. ما دامت العبودية منتشرة 
بهذا الشكل فنحن بحاجة إلى ثورة على الصعيد 
األخالقي. عبروا عن آمالكم ورغباتكم فإن هذه 
الساحة هي ساحة الحرية وليس هناك كم ألفواه 
المحاربين ألجل الحرية والكرامة اإلنسانية، ال 
بالمال.  شراؤهم  وال  بالضغوط  إسكاتهم  يمكن 
القائد هو الشهيد الذي وفى بوعده وظل شامخاً 

يقاوم حتى الرمق األخير«.
بدون  وشعبنا  والكرامة  الشرف  ندعي  كيف 

وطن وهوية ويُزال من التاريخ.

املرأة الحرة تعني كردستان حرة

المرأة  لقضية  التحرري  الحل  بتطبيق  لنبدأ 
سنحارب  المجتمع.  على  نعممه  ثم  ذاتنا  على 
بوعي العالم العظيم الذي نعمل لتأسيسه, الثورة 
السلطة  على  اعتماداً  ستتطور  الكردستانية 
يسعى  الحزب  والرجل.  للمرأة  المشتركة 
التملك  دنيا  يعيشون  الذين  الحرية,  عالقة  إلى 
ال  متحكمين  أم  عبيداً  أكانوا  سواء  واالمتالك 
الخالقة  المواقف  أمام  الطريق  فتح  يستطيعون 
بالموقف  أو  بالفكر  سواء  المرأة  تحرر  نحو 

الحر. 

املرأة.. العائلة.. املحبة

الجوانب  جميع  من  المرأة  واقع  تقييم  علينا 
والوصول إلى الحل السليم الذي يطرحه الحزب, 
ال يمكن المضي في الثورة مع عبودية المرأة. 
إن لم نتمكن من تحليل الشخصية الكردية؛ فإن 
إنقاذ  تستطيعوا  ولن  حلماً  بالثورة يصبح  القيام 
مستقالت  ستصبحن  التنفس.  حتى  أو  رقابكم 
الحرية،  نحو  سيدفعكن  واالستقالل  مذهالت، 
وهذا  محبوبات،  تصبحن  تحررتن  وكلما 
تحقيق  أردنا  عادي.  كالم  مجرد  وليس  قانون 
والحقائق عن طريق  الثورة  مع  المرأة  ارتباط 
التي  الجبارة  العملية  والمواقف  التحليالت 
على  أمامكن  الباب  فتحت  لقد  الحزب.  قدمها 
انفتاحاً  وأكثر  أكثر وعياً  مصراعيه وأصبحتن 
في  مرة  ألول  المرأة  تمرد  حققنا  الثورة.  على 
التاريخ وأمددناها بالسالح وجعلناها تحارب في 

قمم الجبال والشوارع. 
والقائد  )القائد(  تسمية  علي  أطلق  الشعب  إن 
االستعمار  وطأة  من  شعبه  يخلص  أن  يجب 
قائد  فإنني  وإال  للحياة  المناسب  الشكل  ويعطيه 
والتشويش...  األلم  بعض  فيه  مسارنا  مزيف.  
اصبروا  إيمان,  وأصحاب  صادقين  كنتم  وإذا 
كردستان  في  الحقائق  فبعض  قليالً  وتحملوا 
قاسية أكثر من العدو نفسه وتحتاج إلى مقاومة 

وعناء وصبر. 

انتهاء عروض المسرح واختتام المهرجان بتكريم الفائزين

»حوش اليتريك«

مهرجان  فعاليات  ضمن   - قامشلو  روناهي/ 
الشهيد يكتا هركول المسرحي الخامس وعلى 
خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن، 
قدمت يوم األحد آخر العروض المسرحية وتم 
والفرق  األعمال  أسماء  إعالن  االثنين  يوم 
الفائزة وتكريمها، بعد أن تم تقديم حفل الختام 
ليوم واحد إثر إعالن الحظر الكلي في كل من 
وشرق  شمال  في  والرقة  والحسكة  قامشلو 

سوريا.
كانتا مسرحية  أخيراً  قدمتا  اللتان  والمسرحيتان 
هيفي  الشهيد  لفرقة  الجديد«  مقام  »القائم 

تأليف  من  رميالن،  بلدة  من  القادمة  للمسرح 
جواد باشكوت، وإخراج خليل تحلو، ومسرحية 
»الصرخة« لفرقة »تولهلدان« الخاصة بالمرأة، 
تأليف وإخراج فاطمة  القادمة من الحسكة، من 

أحمد.
قدّمتها  التي  الجديد«  مقام  »القائم  مسرحية  في 
بعض  المسرحية  طرحت  هيفي  الشهيد  فرقة 
ومنها  النفسية،  واألمراض  االستغالل  أوجه 
انفصام  من  تعاني  تم طرحه حول شخصية  ما 
الّشخصية في مستشفى لألمراض العقلية، يروي 
ما  الحديث  خالل  من  ويبرز  للطبيب،  قصته 

تمارسه السلطات الحاكمة تجاه المجتمع وسلب 
الذي  المريض  الشخص  خالل  ومن  حقوقه، 
يروي قصته للطبيب، ومن خالل إسقاط الضوء 
يتمكن  كيف  يتجلى  كمثال  القرى  إحدى  على 
مفاصل  على  يده  وضع  من  المتسلط  الحاكم 
ومقدرات القرية بالكامل. ويظهر المخرج الدور 
القرية  للشخص من حيث معالجته ألمور  الهام 
النظر  بغض  ومعاقبتهم  المتسلطين  ومحاسبة 
ذلك  ومن  وتسلطهم،  ومكاناتهم  مراتبهم  عن 
ينتهي  أن  وبعد  أعوانه،  وكل  الحاكم  محاسبة 
عليه  القبض  بإلقاء  األمر  ينتهي  محاسبتهم  من 
الكثير من األسئلة  عقلياً، ويترك  ليودع مصحاً 

مطروحة على الطاولة.
أما في العمل الثاني الذي جاء بعنوان الصرخة، 
من  للواقع  فنرى رصداً  أحمد  فاطمة  للمخرجة 
ناحية أخرى وهو الفساد واالستغالل من خالل 
خمس  بفتيات  المصانع  إحدى  صاحب  عالقة 
للعمل  حاجتهن  ويستغل  مصنعه  في  يعملن 
ويسلبهن أتعابهن، وما يدور بينهن من جهة وما 
جهة  من  المصنع  صاحب  وبين  بينهن  يجري 

أخرى. 
يدفع  لالحتمال  القابل  وغير  الزائد  االستغالل 
والتمرد  الحالة  لرفض  »سارة«  الفتيات  إحدى 
عن  الدفاع  رحلة  وتستمر  استغاللها،  ورفض 
بكسر  النهاية  في  لتظفر  عشر  لسنوات  حقها 
جهدها  وتستغل  حقها  تسلبها  التي  النمطية  تلك 

وإمكاناتها الفكرية والجسدية.
االختتام  يكون  أن  المقرر  من  كان  وبينما 
والتكريم يوم الثالثاء إال أن فرض الحظر الكلي 

إلى  المهرجان  على  القائمين  دفع  قامشلو  على 
تقديم  لهم  ليتسنى  يوم األحد  عرض مسرحيتين 
نيسان،  من  الخامس  االثنين  يوم  االختتام  حفل 
وحول المعايير واألسس التي تعتمد عليها لجنة 
ريما  التحكيم  لجنة  عضوة  أوضحت  التحكيم 
سليمان لوكالة أنباء هاوار أن اللجنة المكونة من 
ستة أعضاء من االختصاصيين واألكاديميين في 
شؤون المسرح تعتمد على معايير أساسية دقيقة 
في رصد  النصوص ورسالتها  من حيث هدف 
أشارت  سليمان  ريما  الهادفة,  والتوعية  الواقع 
في  التحكيم  لجنة  عليها  تعتمد  التي  األسس  إلى 
أن  »يجب  قائلة:  الفائزة،  المسرحية  اختيار 

واضحين  ومضمونًا  ا  نصًّ المسرحية  تتضمن 
برسالة توعوية هادفة، وأن تجّسد الواقع«. 

ومن الالفت هذا العام غلبة النصوص المسرحية 
المحلية، وهذا ما كان ينادي به المهتمون بشأن 
المهرجان،  من  السابقة  النسخ  في  المسرح 
التالية  المحاور  يخص  فيما  الجوائز  ومنحت 
وأفضل  مسرحي،  عرض  أفضل  »جائزة 
وأفضل  بطولة،  بدور  ممثل/ـة  وأفضل  نص، 
ثانوي،  بدور  ممثل/ـة  وأفضل  سينوغرافيا، 
لجنة  جائزة  إلى  باإلضافة  إخراج«،  وأفضل 

التحكيم الخاصة.

عزة كامل املقهور )كاتبة وباحثة ليبية(

عند  المياه  صنبور  أمام  زينوبة  وقفت  حين 
فحسب  البرد  من  ليس  ترتعش،  كانت  الفجر.. 
التي  المياه  ببرودة  مرتقب  شعور  من  ولكن 
ستنهمر على يديها الحمراوين والمنتفختين من 

شدته.
يكن  ولم  األمس،  منذ  الكهربائي  التيار  انقطع 
لزينوبة إال أن تستعد له. ارتدت الروب الصوف 
تصل  وجوارب  الطويل،  القطيفة  فستانها  فوق 
حتى ركبتيها، عقصت شعرها إلى الخلف ولفت 
رأسها بوشاح، وتمددت على »المندار«، ولفت 
صوت  تسمع  أن  وانتظرت  ببطانية،  جسدها 
الثالجة وقد انبعثت فيها الحياة. لكنها سرعان ما 
غطت في نوم عميق، ولم يصدر عن البيت أي 
صوت يبعث فيه الحياة سوى صوت المنبه الذي 

أفزعها من نومها.
نصف  من  ألكثر  الكهرباء  غياب  امتد  أن  منذ 
داع  من  يعد  فلم  نومها،  ساعات  طالت  النهار 
النهار  وتحول  األيام  تشابهت  متيقظة..  للبقاء 
إلى ما يشبه الليل. هالها أن اليوم يرتبط ارتباطاً 
بالكهرباء حتى في عز النهار، وأنه يمثل  وثيقاً 
الحواس  وحتى  والحركة  والدفء  الصخب 

ونمنمة الحياة..
ما أن يسدل المغرب ستائره حتى يوهن الضوء 
الحركة  وتهدأ  الظلمة  وتعتاد  األحداق  وتتسع 
في البيت ويخف دبيب األقدام، ويركن كل إلى 
مكانه الذي فيه، إال زينوبة تمتد على »المندار«، 
ترسل ذبذبات اطمئنان إلى أوالدها عبر نظرتها 
يجي  لين  غفضة  »بناخذ  تقول  وهي  المشجعة 

الضي«.. لكنه ال يأتي.
تتمنى زينوبة حتى أن يكون زائراً للفجر ولحين 
حقائبهم،  ويعدوا  مالبسهم  أوالدها  يرتدي  أن 
ال  أمنيتها  لكن  وخبزهم..  إفطارهم  لهم  وتعد 
ويعيد  البيت  مفاصل  في  يسري  أن  ما  تتحقق. 
وتخض  األنابيب،  وتتكرعه  أزيزها،  للثالجة 
شاشات  التلفاز، وتضيء  وينطق  الصنابير،  له 
دفعة  »المسجات«  وتصل  المحمولة،  الهواتف 
»اللمبات«  وترتعش  المدفأة،  وتحمى  واحدة، 
الجوانب  بين  ما  فرحة  تسري  حتى  العارية، 
األحبة.  بلقاء  ظفرت  قد  وكأنها  القلوب  وتخفق 
أحدهم »اليتريك  أن يصيح  بد في كل مرة  وال 
جي..« وتسمع صوتا مبتهالً »الحمد هلل«، وتبدأ 

الحياة من حيث عودته.
تتذكر زينوبة حين كان والدها يقود السيارة في 
الصباح الباكر إليصالهم إلى المدرسة، يمر من 
أمام مبنى رمادي في شارع النصر، يخفف من 
األصغر،  شقيقها  إلى  يلتفت  السيارة،  سرعة 
حوش  اليتريك..  »حوش  فيصيح  له  ويومئ 

اليتريك.. حوش اليتريك«..
أنفسهم  في  ثالث  المكررة  الجملة  هذه  تبعث 
المقطع مع  انطفأ  البهجة وكأنها مقطع غنائي.. 
الزمن، لكنه أضاء ذاكرتها هذه األيام، »كلمبة« 
نحو  تسربت  التي  ذكرياتها  تنير  خافتة  حمراء 

عتمة الذاكرة.
بعدها بعقدين انتقلت شركة الكهرباء إلى مقرها 
طريق  يفصلهما  الملك«  »قصر  أمام  الجديد 
وتضيئان  الماء  تنثران  حديثتين  ونافورتين 
أنواره  تظل  الغروب..  كلما حل  الطيف  بألوان 
الداخلية مشتعلة طوال الليل.. »خلي وهللا يشعل 
مش شركة الكهرباء؟« هكذا ردت زينوبة حين 
تكشخي  وانت  شاعل  ديما  أبنها »عالش  سألها 

ع الضي؟«.
»نوضوا هيا نوضو... وقت«.

»جي الضي يا أمي؟«
»فرقة حاله.. غير هيا نوضوا«.

على  األفقية  خيوطه  أول  أرسل  قد  الفجر  كان 
السماء  دثر  ما  سرعان  ثم  فأضاءها،  األفق 
من  فزقزقت  العصافير  باغت  حتى  بضوئه، 
زينوبة خيوط  شاهدت  تطير..  أن  دون  أمكنتها 
الخشبي،  الشباك  فتحات  من  تتسلل  الضوء 

وطرق سمعها محرك سيارة جارهم.

»عمكم حميدة حتى من الطلوع طلع.. هيا«.
ما  عالش  الصيانة..  في  يخدم  حميدة  »عمي 

يديرش حل«.
»تي باهلل.. كان في حل راهو داره لعمره.. الناس 

كلوله وجهه.. يطلع بكري ويروح متأخر«.
منذ أن ودعت زوجها ذات شتاء إلى مثواه في 
مهمة  تتولى  أصبحت  منيدر«،  سيدي  »جبانة 
إيصال أوالدها إلى مدارسهم المبعثرة في وسط 
المدينة، تحاول في كل مرة أن تخرج بهم باكراً 
و«كان  بالسيارات«.  الطرقات  تختنق  أن  قبل 
عندنا باصات زي الناس وهللا ما نسوق«.. تعيد 
هذه الجملة كل صباح وهي تخنق »المارشا« بيد 
ويزداد خناقها كلما رغبت في تحريكها وكأنها 
حانقة عليها، وباليد األخرى تقبض على عجلة 
القيادة، تكاد بطنها تالمس العجلة ورأسها ممتد 

نحو األمام.
»تي سوقي باهي ياحاجة«.

»حطي حزام األمان يا أمي..«.
»باهلل عليك خليني في حالي.. األعمار بيد هللا«.
أمام  من  تمر  السيارة،  في  عميق  صمت  يخيم 
ابتسامة  وجهها  تعلو  الكهرباء،  شركة  مبنى 
خفيفة، تحاول أال تظهرها وهي تتذكر »حوش 

اليتريك.. حوش اليتريك.. حوش اليتريك«.
المدرسة  نحو  الفارغة  بسيارتها  زينوبة  تتجه 
على  العجالت  لتسرع  الوقود  على  وتضغط 
تقتحم  ماطرة..  ليلة  بعد  المبلل  الشارع  إسفلت 
رغم  األرصفة  تجاوزت  التي  المياه  برك 
الوقوف  من  السيارات  منع  بغرض  ارتفاعها 
تحتك  الرصيف، حتى  حافة  من  تقترب  عليها، 
به أحيانا بحثاً عن أقل األماكن انغماراً بالماء... 

وتستجيب  بمحركها  وتهدر  السيارة  تطاوعها 
لدعواتها وتخرج بسالم...

ما أن تصل مبنى المدرسة حتى تلوح لها بوادر 
الظالم فيها.

»صبح يا فتاح«!
»أبلة زينوبة ما نشبحش في الكتيبة ع السبورة«.
شن  مندي..  التاباشير  »حتى  زينوبة  تجيب 

هالحالة بس«.
»بوي قال كله من الثورة«.

السنة..  أول  من  قلنا  زينوبة »شن  يعلو صوت 
ممنوع الكالم في السياسة«.

»يا أبلة جمدنا«!
وقد  بالدماء  تشعر  يديها..  إلى  زينوبة  تنظر 
تنظر  ازرقت...  التي  أظافرها  تحت  تيبست 
من  يخرج  البخار  فترى  تالميذها،  وجوه  إلى 
أفواههم، واألصابع بالكاد تقبض على أقالمهم، 
وتلمح أقدامهم وهي ترتفع عن البالط بين الحين 
من  يفلت  جاف  سعال  إلى  وتستمع  واآلخر، 
للسعات  أصوات  هسيس  أو  صدورهم  أقفاص 
الناطقة  المصفّرة  الوجوه  وتتأمل  الصقيع، 

بوخزات البرد.
»البره أدفى من داخل يا أبلة«.

حجرة  إلى  زينوبة  تتجه  الجرس...  يرن 
المدرسات وهي تتوقع أن تعج أُذناها بالشكاوى 
من انقطاع الكهرباء، لكن زينوبة لم تعد تسمع 
اإلفاضة..  لحد  أُذناها  امتألت  فقد  سنوات  منذ 
تبحلق في الوجوه، فترى األلم.. ذاك األلم الذي 
لم تره في حياتها حتى حين كان زوجها يصارع 
المرض.. مستلقياً على سريره، وفي يده آلة تحكم 
يضيء  أخرى،  إلى  محطة  من  ينتقل  التلفاز، 

مصباحه إلى جانبه ويقرأ، بل يلعب »الكارطة« 
إلى  تأز  الصغيرة  والثالجة  هاتفه..  على شاشة 

جواره.
وحين مات في ذلك الشتاء.. اقتربت منه زينوبة 
اليوم كل األحياء  دافئة.  بيده فوجدتها  وأمسكت 

من حولها يرتعدون من شدة البرد...
»قالوا غريان ويفرن والبيضا ثلج.. ما بعدهم«.

»إماال التاورغية في المخيمات...«.
لم تعد تسمع لكنها باتت تتخيل.. صنابير المياه 
الهواء.. والسحنات  في  معلقاً  التي تُخرج جليداً 
الذي  بالبرد  إال  تتدثر  عادت  ما  التي  السمراء 
من  بيضاء  طبقة  في  أجسادهم  على  تكثف 
ووّرم  الكالم،  عن  األفواه  وأعاق  »الوشن«، 
المخالب،  يشبه  ما  إلى  تحولت  التي  األصابع 
وأغار األعين التي ال تنام من قسوته.. والعائلة 
»زنزانة  بسبب  التسعة  أرواحها  فاضت  التي 

الكانون«...
»عام الجميد ياهوه«.

باب  فتحت  وحين  مسرعة..  زينوبة  خرجت 
أغلقته  صديده،  أنين  أُذنها  في  سرى  سيارتها 
أكثر من مرة بسبب انزالق معطفها من بين ثنايا 
الباب، جذبته نحوها وأحكمت إغالقه، واقتربت 
العودة.. وحين  إلى رحلة  من مقودها وانطلقت 
من  واقتربت  »السكة«  طريق  إلى  وصلت 
مبنى أنيق بواجهة زجاجية، تقف أمامه مدرعة 
الصواري  وتزينه  مسلحون،  حوله  ويصطف 
ذات األعالم التي ترتعد برداً كفرائصها، فتحت 
زجاج سيارتها الذي ال يهبط إال قليالً.. وبصقت 
صوتها  بأعلى  وصرخت  الزجاج..  فلطخت 
وطيح  عليكم...  هللا  لعنة  اليتريك..  »حوش 

مزالكم.. وينه«.. ولم يسمعها أحد.
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غضب شعبي من رفع سعر باقات اإلنترنت ودعوات
Rcell  لمقاطعة شركة 

أطباق لم َيُعد باإلمكان شرائها؟؟؟

مواطنون: الدولة التركية المحتلة دمرت بيوتنا دون إدانة 
دولية لتصرفاتها اإلجرامية

الحكومة السورية توجه المجتمع في 
السويداء حسب مصالحها

تكثيف توزيع النقاط 
األمنية الثابتة في الطبقة

شركة  رفع  بعد  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
»Rcell« المزودة لخدمة اإلنترنت من الجيل 
الرابع في مناطق شمال وشرق سوريا أسعار 
الباقات الشهرية لديها بنسبة تزيد عن ٣٠٠% 
في  الشركة  مشتركي  من  كبير  عدد  استهجن 

مدينة الحسكة والمدن والنواحي التابعة لها.
أطلق ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
دعوات كبيرة لمقاطعة الشركة واصفين عملية 
رفع األسعار باستغالل حاجة األهالي لإلنترنت 

وغياب الشركات المنافسة.
وهدف  مختلفة  عناوين  تحت  انطلقت  الحمالت 
موحد لمقاطعة »آرسيل« على منصات التواصل 
أسعارها،  رفع  الشركة  إعالن  منذ  االجتماعي 
النصب  شركة   لمقاطعة  »معاً  وعناوينها 

واالحتيال Rcell«، »استغني عن آرسيل«.
غيغا   5 إلى  غيغا   8 الـ  باقة  الشركة  وخفضت 
ورفعت سعرها من خمسة إلى تسعة آالف ليرة 
سورية، كما خفضت باقة الـ 25 غيغا إلى 15 
غيغا ورفعت سعرها إلى 25 ألف ليرة سوريّة، 
سوريّة،  ليرة  آالف  عشرة  ثمنها  كان  أن  بعد 
وارتفاع  الباقة  حجم  انخفاض  إلى  وبالنظر 

سعرها؛ فإن نسبة الزيادة تصل إلى 300 %.
حجمها  يومية  جديدة  باقات  الشركة  وطرحت 
ليرة سوريّة، و2 غيغا  ألف  وثمنها  ميغا   800
أسبوعية مقابل أربعة آالف ليرة سوريّة، وباقة 
ليرة  ألف   50 مقابل  شهر  لمدة  محدودة  غير 

بعض  »روناهي«  ورصدت صحيفتنا  سورية. 
اإلنترنت  خدمة  مستخدمي  لدى  الفعل  ردود 
أعتبر  حيث   ،Rcell شركة  من  المقدمة 
المواطن بسام المناف أن هذه الحركة هي حركة 
لجيب  صريح  وتشليح  للمستخدمين  استفزازية 
التي طرحتها  الجديدة  األسعار  المواطن، حيث 

الشركة ال تتناسب أبداً مع دخل األهالي.
ألسعارها  الشركة  رفع  سبب  المناف  وأرجع 
لديها فقط،  الخدمة  المنافس واحتكار  هو غياب 
إنترنت  بدو  المواطن  أن  »إلى  منهم  إشارة  في 

ومجبور بدو يشتري شو ما كان السعر«.
الشركة  فقال: »إن  المخلف  المشترك حسن  أما 
توفر خدمة سيئة جداً، وال تتجاوز سرعة النت 
لديها الـ 128 كيلو بايت، لماذا ترفع األسعار؟«.
إلى  »سنعود  العامية:  بلهجته  المخلف  وأضاف 
رافعة  يومين  كل  مو  القليلة  على  سيرياتيل 
التسعيرة، وتوجد لديها عروض كثيرة، بخمسين 
ليرة فيك تفعل باقة يوميّة«، على عكس شركة 
Rcell والتي وضعت في قائمة عروضها باقة 

يومية بقيمة الـ 2000 ليرة.
حديثه  نهاية  في  المخلف  حسن  المشترك  ودعا 
جميع مشتركي الشركة إلى مقاطعتها واالستغناء 

عن الخدمة التي تقدمها.
أما باسم الحسين وهو أحد مشتركي خدمة الجيل 
الرابع التي تقدمها Rcell قال: »إجت الحزينة 
الشركة  بقدوم  فرحنا  مطرح«  لقتلها  ما  لتفرح 

للمنطقة ودخولها في منافسة مع شركة سيرياتيل 
التي تقدم خدمة االتصال واإلنترنت في سوريا 
وجهين  بأنهم  يبدو  ما  على  ولكن  كامل،  بشكل 

لعملة واحدة تشليح بتشليح«.

»متسكنوا لحتى متكنوا«

الشركة  مالكي  »إن  بالقول:  الحسين  وأضاف 
البداية من  المشتركين في  تمكنوا من كسب ود 
خالل تقديم خدماتهم بسعر مقبول، ولكن بعد ما 
تمكنوا بدأوا يتحكمون في األسعار على كيفهم ال 

حسيب وال رقيب«.

انخفاض نسبة املبيعات

الباقات  لبيع  معتمد  وهو  الشيخ  محمد  قال  فيما 
انخفضت  المبيعات  »إن   :Rcell شركة  لدى 
االنخفاض  نسبة  وصلت  حيث  كبير،  بشكٍل 
إلى أكثر من 90% منذ إعالن الشركة عن رفع 

أسعارها«.
ولفت على أن الدعوات المطالبة بمقاطعة الشركة 
ربما حصدت بعض النتائج لدى المشتركين مما 
لم  فيما  المبيعات،  مستوى  انخفاض  في  سبب 
يصدر أي تصريح رسمي من الشركة حتى هذه 

اللحظة«. 

اإلنترنت  خدمة   RCELL شركة  وتوفر 
لمؤسسة  وتتبع  لمشتركيها،  الرابع  الجيل  من 
»فالين« التي تزود مناطق شمال وشرق سوريا 
باإلنترنت عبر كابل ضوئي من إقليم كردستان 

العراق.
مقاطعة  مدن  جميع  )آرسيل(  شركة  وتغطي 
الحسكة، بدءاً من ديرك ووصوالً إلى الدرباسية، 
باإلضافة إلى الحسكة والشدادي والعريشة وبلدة 

الصور في ريف دير الزور الشمالي.
صفحتها  عبر  أعلنت   R-cell شركة  وكانت 

الجديدة  األسعار  الئحة  عن  بوك  الفيس  على 
وهي كالتالي:

ليرة   2000 بـ   –  MB  800  – يومية  باقة 
سوريّة.

باقة أسبوعية – GB 2 – بـ 4000 ليرة سوريّة.

باقة شهرية – GB 5 – بـ 9000 ليرة سوريّة.
ليرة   25000 بـ   –  GB  15  – شهرية  باقة 

سوريّة.
ليرة   50000 بـ   – محدودة  ال   – شهرية  باقة 

سوريّة.

روناهي/ الدرباسية - نظراً للظروف االقتصادية 
العوائل  اضطرت  المزرية،  واالجتماعية 
الطبقة  إلى  تنتمي  التي  تلك  سيما  ال  السوريّة 
كانت  التي  األشياء  من  الكثير  إللغاء  الفقيرة؛ 
ضرورة  من  بالرغم  سابقاً،  منزلها  إلى  تدخل 
المعاشي  الوضع  رياح  إن  إال  منها؛  البعض 

تجري بما ال تشتهيه السفن السوريّة. 
إحدى أهم األشياء التي شطبتها العوائل السوريّة 
هي عدد من األطباق والمأكوالت، والتي يُعتبر 
بالعموم  ولكن  ثانوياً،  وبعضها  رئيسياً  بعضها 
فقد خسر المواطن الكثير من السعرات الحرارية 

التي كانت تتوزع بين األطعمة المختلفة. 

الحلويات مثاالً

على الرغم من إن الحلويات تعتبر من األغذية 
الثانوية من الناحية الصحية، ولكن هذا ال ينفي 
اعتاد  لذلك  اإلنسان،  لجسم  بالنسبة  ضرورتها 
غالبية أهالي ناحية الدرباسية في شمال وشرق 
المسائية،  سهراتهم  يقضوا  أن  على  سوريا 
فضالً  الحلو،  من  على طبق  الشتوية،  وخاصةً 
في  تجهيزها  يتم  التي  المتعددة  األطباق  عن 
العشرة  السنوات  ولكن  والمناسبات،  األعياد 
الكثير  أجبرت  سوريا  بها  مرت  التي  العجاف 

باإلضافة  العادة  هذه  عن  التخلي  على  منهم 
لعادات أخرى. 

يعمل  الدرباسية  مدينة  أبناء  أحد  علي،  غمكين 
التغيرات  الكهرباء، يشرح لصحيفتنا  في مجال 
الحرب  هذه  ظل  في  حياته  على  طرأت  التي 
عاداتنا،  من  الكثير  لتغيير  ويقول: »اضطررنا 
التي  األمور  من  العديد  نتجاهل  أصبحنا  فمثالً 
اعتدنا عليها سابقاً، ففي كل مساء عندما انتهي 
من العمل أعود للمنزل حامالً معي )أكلة حلو( 
سواء كانت كنافة، هريسة، مشبك...إلخ، ولكن 
تُثقل  باتت  تلك  الحلو  فأكلة  تغير  األمر  اآلن 
لذلك  المحدود،  الدخل  أصحاب  كأحد  كاهلي 
كل  جعلناها  حيث  المسألة،  هذه  بتقنين  بدأت 
إلى  تحولت  ثم  ومن  أيام،  ثالثة  كل  أو  يومين 
شهرية  أكلة  فأصبحت  اآلن  أما  أسبوعية،  أكلة 

أو حتى أكثر«.
كان  »سابقاً  بالقول:  علي  غمكين  ويضيف 
اآلن  أما  فكنا ال نقصر بشيء،  مقبوالً  المردود 
فلم نعد نستطيع تأمين ما كنا نؤمنه سابقاً، وذلك 
بسبب ارتفاع األسعار وتدني األجور، فبتنا نقنن 
رئيسية  أشياٍء  حساب  على  األشياء  بعض  من 

أخرى«. 
                                              
العيد يفقد أحد أركانه

 
جيهان بركو، مواطنة في الخامسة واألربعين من 
العمر تقول: »أحد أهم أركان العيد سابقاً كانت 
الَحلويات، وخصوصاً الـ )كليجة( حيث إن العيد 
كان ناقصاً دون وجود هذا النوع من الحلو، فكنا 
نبدأ بتجهيزها قبل أسبوع، ألننا كنا نخبز كميات 
في  اقتصدنا  الراهن  الوقت  ففي  منها،  كبيرة 
الكمية عالوة على إننا لم نعد نحّضرها في كل 
عيد، وذلك نظراً الرتفاع تكاليفها وعدم قدرتنا 

على تغطية هذه التكاليف«. 
                                                    

للبائع هموم أخرى

كما كل المهن فإن مهنة صناعة وبيع الحلويات 
وللحديث  حولها،  بما  وتتأثر  صعوباتها  لها 
باستفاضة أكثر عن هذا الموضوع، التقينا حسن 
مدينة  في  الحلوى  لبيع  محل  صاحب  جمعة، 
السنتين  يقارب  ما  »منذ  قال:  حيث  الدرباسية، 
الغاز، وإن عملنا مرتبط  تأمين مادة  نعاني من 
السوق  من  شرائه  إلى  فنضطر  الغاز،  بتوفير 
إلى  فيه  السوداء والذي وصل سعر األسطوانة 
ألف   13 إلى  تصل  وأحياناً  ليرة،  آالف  عشرة 
المواد  تكاليف  ذلك  إلى  ضف  سوريّة،  ليرة 
والسمن، وغيرها  والزيت  السكر  مثل  األخرى 
من المواد التي ارتفع سعرها مع موجة ارتفاع 

األسعار األخيرة«. 
نقوم  المحالت  وأضاف جمعة: »نحن أصحاب 
التي  الحلويات  سعر  إلى  االرتفاع  هذا  بإضافة 
نبيعها، أي أنني كبائع حلويات ال أخسر بسبب 
هو  المستهلك  المواطن  ولكن  األسعار،  ارتفاع 

فارق  أن  حيث  السعر،  بارتفاع  يتضرر  الذي 
ارتفاع األسعار يدفعه المواطن من جيبه«.

جمعة تابع حديثه بالقول: »أنا اآلن اتحدث باسم 
كافة محالت الحلويات وأتمنى أن يصل صوتنا، 
كثيراً ما طلبنا من المعنيين إيجاد حلول لمسألة 
إلى  اتجهنا  صاغية،  أذاناً  نجد  لم  ولكن  الغاز، 

لجنة المحروقات لم تقم بفعل شيء لنا، نريد حالً 
محل  صاحب  جمعة،  حسن  الموضوع«.  لهذا 
لبيع الحلويات في مدينة الدرباسية اختتم حديثه 
إليصال  »روناهي«  صحيفتنا  عبر  بالمطالبة 
التجئوا  أنهم  حيث  المعنيين،  إلى  هذا  صوته 
للكثير من األساليب والطرق ولكن دون جدوى.

أهالي  طالب  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
المنازل المدمرة بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض 
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واألممية 
االحتالل  لدولة  العدوانية  الممارسات  بإدانة 
وممتلكاتهم  بيوتهم  على  ومرتزقتها  التركي 
ووضعت  منها  المئات  بتدمير  تسببت  التي 

األهالي بمصيٍر مجهول.
سببت آلة الحرب التركية في تدمير المئات من 
األراضي  منذ دخولها عسكرياً  والقرى  البيوت 
واعزاز  والباب  جرابلس  من  ابتداًء  السورية، 
على  التركي  العدوان  إلى  ووصوالً  وعفرين، 
مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر 
تشرين األول من عام 2019، وتهجير اآلالف 
من السوريين الذين يعانون من مرارة التهجير 
وفقدان بيوتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم نتيجة ذلك.

السوريين  المدنيين  بيوت  تعرضت  فيما 
قبل  من  يومي  شبه  بشكل  المباشر  لالستهداف 
الجيش التركي المحتل والمرتزقة التابعين له في 
وناحية  أبيض،  تل  مقاطعة كري سبي/  مناطق 
عين عيسى ومركزها، حيث طال القصف عدداً 
ـ  )الجهبل  التماس  لخطوط  المحاذية  القرى  من 
صيدا ـ معلق ـ الحدريات ـ فاطسة الشركراك ـ 
ناحية  مشرفة عين عيسى وصوامعها(، وقرى 
عين عيسى الشمالية الغربية )الهوشانـ  الخالدية 
عاصم(،  كازية  ـ  الصقر  استراحة  ـ  الدبس  ـ 
التابعة  الغربي  الريف  قرى  إلى  باإلضافة 
لمقاطعة كري سبي )الجرن ـ بير عرب ـ زنار ـ 
كور حسن - وغيرها(، مما تسبب باستشهاد عدد 
من المدنيين وتدمير المزيد من البيوت، وتعرض 

ممتلكاتهم وأرزاقهم لالستهداف المباشر. 

قذائف املحتل ومرتزقته 
دمرت بيوتنا..

مع  لقاءات  صحيفتنا  أجرت  الصدد؛  وبهذا 
مواطنين تعرضت منازلهم للتدمير والنهب بشكل 
كامل؛ بسبب االستهداف المباشر من قبل جيش 
االحتالل التركي ومرتزقته لمناطقهم، تقول األم 
»خود الحمد« من قرية صيدا التابعة لناحية عين 
المباشر  لالستهداف  تعرضت  »قريتنا  عيسى: 
سقوط  بسبب  المحتل  التركي  الجيش  قبل  من 
»ما  وتساءلت:  باستمرار«،  عليها  القذائف 
المحتل  بيوتنا بسبب  ذنبنا لكي نُجبر على ترك 

إلى  العودة  »نريد  حديثها:  وأكملت  التركي؟«، 
قريتنا والرجوع ألرزاقنا وممتلكاتنا، وهذا األمر 
القذائف  انهمار  استمرار  ظل  في  حلماً  أصبح 

والعدوان من قبل الدولة التركية المحتلة«.
بضمانة  فترة  منذ  العودة  »تأملنا  وأردفت: 
الروس، ولكنها لم تقم بواجبها، وتركتنا عرضة 
المحتل  التركي  الجيش  قبل  من  لالستهداف 
عندما  بالرصاص  أمطرونا  الذين  والمرتزقة 

أردنا التوجه الى قريتنا«.
وأكدت األم خود بأن المرتزقة والجيش التركي 
المحتل لم يبقوا على شيء من الممتلكات بسبب 
االستهداف المباشر بالقذائف واألسلحة المتنوعة 
تدمير  في  مما سبب  القرية،  لها  تعرضت  التي 

الحاكمة  السلطة  الماضي، عملت  القرن  منذ ستينات 
في سوريا على تنميٍط ممنهج في كل الحياة السياسية 
يتالءم مع  بما  السويداء وسوريا عامة،  والمدنية في 

توجهاتها في ديمومة بقائها على كرسي الحكم.
ما  أو  سوريا  في  انقالب  حصل   ،1963 عام  وفي 
يسمى رسمياً بـ«ثورة الثامن من آذار«، وفيه استولت 
اللجنة العسكرية للفرع اإلقليمي السوري حزب البعث 

على القيادة المدنية في البلد.
ومنذ ذلك الحين، بات العمل داخل المؤسسة الحكومية 
روتينياً ال إبداع فيه وال تقدير ألي عمل مميز أو نجاح 
تعتمد  مؤسساتية  منظومة  داخل  تحقيقه  يمكن  فردي 
مبدأ الوالء للحزب الواحد واألفراد المتنفذين، بحسب 

موظٍف حكومي في السويداء.

قتل محاوالت التطوير

مستعار  اسم  وهو  عاماً(،   52( رؤوف  سامي  وقال 
لمهندس عمارة يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية 
في السويداء، إن: »مبدأ السلطات السورية في إدارة 
التطوير  محاوالت  كل  أنفسنا  في  أطفأ  المؤسسات، 

والمبادرة واإلنجاز«.
قسم  في  »رؤوف«  يعمل  عاماً،   25 من  أكثر  ومنذ 

التخطيط بمديرية الخدمات الفنية في السويداء.
تتم  لم  المدة  تلك  »طوال  برس:  لنورث  وأضاف 
أنني أعددت خططاً  تعزيز موقعي، رغم  أو  ترقيتي 
في  الخدمي  العمل  سوية  من  ترفع  وتنموية  حيوية 

السويداء«.
أو  تشجيع  أي  الخطط  تلك  تلَق  لم  »لألسف  ولكن: 
وأملك  البعث،  حزب  إلى  أنتمي  ال  ألني  فقط  دعم، 

فكراً معارضاً للسلطة«.
بأي  »رؤوف«  ارتباط  عدم  ذلك  دون  حال  كما 
عالقات شخصية بالمتنفذين الحكوميين في السويداء: 
هامة،  إدارية  مناصب  تولوا  الذين  أقراني  »كباقي 
خاللها  من  حققوا  التي  األمنية  ارتباطاتهم  بسبب 

مكاسب فردية«.
للعطاء  التحفيزي  الدافع  أمتلك  أعد  »لم  وأضاف: 
للخبرات  والمهمشة  المنّمطة  المؤسسات  هذه  داخل 

العلمية«.
عدو الدولة!

ضد  صائباً  توجهاً  يمتلك  من  كل  أن  إلى  وأشار 
السياسات الحزبية التي تتبعها الحكومة: »هو بمثابة 
إلى أقصى  عدو لها، يجب تحطيمه وتهميشه وظيفياً 

حد«.
البلد، وال  في  االستثمار  لكيفية  الحكومة  تكترث  وال 
تعنيها العقول العلمية على اإلطالق، »فال تحفيز وال 
عاماً(   56( إسكندر  أحمد  قال  ما  بحسب  مكافآت«، 

وهو اسم مستعار لمهندس في السويداء.

تهميش واضطهاد وظيفي

كنت  »عندما  فرنسا:  من  المتخرج  »إسكندر«  وقال 
في  لإلسكان  الحكومية  المؤسسات  إحدى  في  أعمل 
التهميش واالضطهاد  أنواع  واجهت شتى  السويداء، 

الوظيفي«.
وكان سبب التهميش: »هو أنني أبديت رأياً في إحدى 
التقصير  ينتقد   ،2003 عام  العمالية  االجتماعات 

والسبل  المؤسسة،  تلك  أروقة  داخل  القائم  والفساد 
العلمية الضرورية للنهوض بالواقع السكني المتهالك 

الذي تتبناه«.
التقارير  عشرات  أن  حينها  يعلم  المهندس،  يكن  ولم 
األمنية: »قد سطرت في حقي وأرسلت إلي األجهزة 
األمنية، ليتم نقلي بعدها إلى مركز حكومي في منطقة 

نائية«.
مديره  من  تلقاها  كعقوبة  جاء  النقل،  قرار  إن  وقال 
من  أوامر  تلقى  بأنه  بدوره  بررها  والذي  المباشر 

دمشق.
بشكل  قبولها  تم  التي  استقالته،  »إسكندر«  وقدم 
العمل  عن  »بعيداً  الخاص:  للعمل  ليتفرغ  مباشر، 
الحكومي المنمط والمهمش، والذي يدار بعقلية أمنية 

وليس مؤسساتية«، على حد وصفه.
تبعية سياسية وفساد

ويعتمد غالبية سكان السويداء على الرواتب الوظيفية، 
الفرد  يجعل  ما  وهو  العسكرية،  أو  المدنية  سواء 
باالنقطاع في أي لحظة،  بمورد رزق مهدد  مرتبطاً 
وغير قادر على االنفكاك عن المنظومة المبنية على 

الوالءات الشخصية والتبعية.
وقال جمال العلم )55عاماً(، وهو اسم مستعار لباحث 
وكاتب أكاديمي يعيش في مدينة السويداء، إن األجهزة 
المعارضين  فصل  على  درجت  الحكومية  األمنية 
السياسيين من وظائفهم، ومثلهم المتخلفين عن الخدمة 

اإللزامية أو االحتياطية من الشباب.
االقتصادية  القوانين  بحكم  »المعروف  وأضاف: 
العالمية أن اقتصاد الوظيفة ال يمكنه أن يبني اقتصاداً 
تنموياً أو مستقالً بقدر ما يبني سياسة التبعية والفساد 

مع الزمن«.
وبسبب تلك السياسة: »تجد ظاهرة المخبرين األمنيين 
منتشرة بكثافة في مؤسسات الدولة الخدمية بالسويداء، 
وهم ذاتهم المستخدمون في ترويج اإلشاعات وتجنيد 
غيرهم في مسيرات التأييد، خاصة العاملين منهم في 

أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحزب البعث«.

األمان  تحقيق  بهدف   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
األسايش  ووحدات  النجدة  قوى  تعمل  والسالم؛ 
تكثيف  األمنية على  النقاط  الطبقة ضمن  مدينة  في 
حيث  المدينة،  وأسواق  أحياء  في  األمني  التواجد 
تعد قوى النجدة واألمن الداخلي إحدى أهم الدعائم 

األساسية في حفظ أمن واستقرار المدينة.
الستمرار  الطبقة  مدينة  في  المطبقة  الخطط  ضمن 
اإلجراءات  واتخاذ  واألمان  األمن  ضبط  عمليات 
وحل  الفوضى  عمليات  وضبط  الضرورية،  األمنية 
إدارة  قامت  القانون,  مخالفة  وضبط  النزاعات 
تواجد  بتكثيف  الطبقة  مدينة  وأسايش  النجدة  قوى 
النقاط األمنية في جميع األحياء والدوارات  وتوزيع 
والشوارع، ضمن أساسيات حفظ األمن واألمان في 
المنطقة، والتي تعتبر حاجة أساسية لجميع المواطنين 
وال سيما للنازحين الذين تركوا مناطقهم باحثين عن 

األمان الذي فقدوه في مناطقهم.

إنشاء غرفة العمليات

ولالطالع أكثر على تفاصيل وحيثيات هذا األمر كان 
لصحيفتنا »روناهي« لقاء مع إداري غرفة العمليات 
في مركز مدينة الطبقة »محمد النهار« الذي أوضح 
وجيزة  فترة  منذ  العمليات  غرفة  »أُنشئت  قائالً:  لنا 
مهمتها تسيير كافة أمور الدوريات، وتأمين الحماية 

وضبط األمن بالمدينة، حيث توزع العديد من النقاط 
أماكن  واسعة وال سيما  أجزاء جغرافية  الثابتة على 
الجوالة  الدوريات  وتسيير  واألسواق،  التجمعات 

بشكل مستمر ليالً ونهاراً«.

مهمة النقاط األمنية 

وأشار النهار إلى أن مهمة النقاط األمنية والدوريات، 
من  يحدث  أمني  خلل  بأي  العمليات  غرفة  تبليغ 
حيث  المنطقة،  بأمن  يخل  حدث  أي  أو  مشاجرات 
العمل  آلية  أن  بحكم  الحدث  لمكان  الدوريات  تُسير 
والوصول  السريعة  التلبية  على  كبير  بشكٍل  تعتمد 

السريع للحدث.

تفعيل الرقم الساخن للبالغات

واختتم النهار حديثه بالقول: »خصصنا الرقم الساخن 
لتلقي  اليوم،  مدار  على  العمل  إجراءات  ضمن 
البالغات من قبل المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، 
وتوجد دوريات مناوبة ضمن إجراءات حفظ األمن 
والسالمة بالمدينة, وسيكون لدينا العديد من الدراسات 
األمنية لسن إجراءات جديدة مستقبالً تزيد من مستوى 
الحفاظ على األمن واألمان واالستقرار المعيشي في 

مدينة الطبقة«. 

خود الحمد شريف حمادة محمد شيخ محمد

عدد من البيوت، واحتراق أخرى، حيث تحتاج 
استطاعوا  حال  في  جديد  من  بنائها  إعادة  إلى 

العودة إلى بيوتهم مرة أخرى.

موقف متخاذل

فيما أَِسَف المهجر محمد شيخ محمد )من منطقة 
الجرن التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة( وهو 
القصف  بسبب  المدمرة  البيوت  أصحاب  أحد 
الموقف  على  التركي  االحتالل  لجيش  الهمجي 
»المجتمع  وقال:  الدولي،  للمجتمع  المتخاذل 
الجرائم  اآلن من  لم يوضح موقفه حتى  الدولي 
واالنتهاكات الممارسة بحق المدنيين السوريين«، 
حرب،  كجرائم  الجرائم  هذه  بتصنيف  وطالبه 
وإلزامها  عليها،  التركية  الدولة  معاقبة  ويجب 

بالتعويض المادي والمعنوي ألصحابها.
لقوات سوريا  البطولية  بالمقاومة  المحمد  وأشاد 
التركية الغاشمة،  آلة الحرب  الديمقراطية بوجه 
حتى  معها  بالوقوف  األطراف  كافة  وطالب 
إخراج المحتل التركي ومرتزقته من األراضي 

في  لمنازلهم  وأمان  بسالم  والعودة  السورية، 
القريب العاجل. 

سأعيد بناءه من جديد

)في  العيدانية  قرية  من  حمادة  شريف  المواطن 
بيته  طالت  سبي(  كري  لمقاطعة  الغربي  الريف 
الواقع على خطوط التماس قذائف المحتل التركي، 
مما سبب في دمار بيته بشكٍل كلي، باإلضافة إلى 
وعزيمة:  بإصرار  يقول  األربعة،  إخوته  بيوت 
من  قريبة  منطقة  في  عائلتي  مع  أسكن  »اآلن 
قريتي التي طالتها القذائف التركية، وسوف أعود 
أردوغان  أنف  رغم  جديد  من  بناءه  ألعيد  لبيتي 
ومرتزقته، ولو اضطررت للعيش في خيمة فوق 
حجر«.  فوق  حجراً  بناءه  سأعيد  بيتي،  أنقاض 
الحقوقية  والمنظمات  الدول  كافة  بغضب  وطالب 
التركية  االعتداءات  جرائم  بإدانة  واإلنسانية 
طردها  على  والعمل  السوريين،  بحق  المستمرة 
من كافة األراضي السورية، مشيداً بمقاومة قوات 
سوريا الديمقراطية ووقوفها مع الشعوب السورية 

بوجه آلة الحرب التركية المدمرة. 


