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اإلدارة الذاتية تناقش زيادة الرواتب
واإلجراءات الالزمة يف ظل كورونا

shrktronahi@gmail.com

ناقشت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مؤخراً أهم المواضيع التي تمس
حاجة المواطنين من جهة وحاجة العاملين لديها لتكون زيادة الرواتب إحداها2»....
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لصد جائحة كورونا ..تأهب تام في
ّ
مناطق شمال وشرق سوريا

بعدسة :بيريفان خليل

تطوير العالقات ودعم التعليم
من أهداف المنتدى الكردي
األلماني

زراعة  7000غرسة زيتون بالتزامن
مع ميالد القائد أوجالن

جل آغا /غزال العمر ـ حملة تشجير واسعة
تضمنت غرس  7٠٠٠غرسة زيتون وذلك في
حرم سدي جل آغا وذخيرة التابعين لناحية جل
آغا في شمال وشرق سوريا والتي بدأت في
مطلع هذا األسبوع من الشهر الجاري.
اإلداري في لجنة الزراعة والثروة الحيوانية
صرح لصحيفتنا «روناهي» ّ
بأن
أحمد عبد هللا
ّ
هذه الحملة تهدف لزيادة المساحات الخضراء
المزروعة في السدين «زراعة المساحة
الواسعة المتموضعة على جانبي السدين» .
وأوضح العبد هللا ّ
بأن أرض السدين كانت
مزروعة بما يتجاوز الـ  ٧٠٠٠شجرة «حراجية
ومثمرة» وتعرضت للرعي الجائر وللقطع أثناء
بداية األزمة السوريّة من قبل السكان للتدفئة
دون رادع إنساني وأخالقي «األشجار أرواح»
علما ً بأن عمرها كان يقارب العشرين عاماً.
وأشار العبد هللا إلى ّ
أن هذين السدين كانا بمثابة
مكان استجمام لسكان المنطقة ونواحيها وأنه
«تم تكليف حارسان لحماية الغراس من الرعي
والقطع ورعايتها».

«الزيتون رمز للسالم»
وأكد العبد هللا بأنه سيتم اتخاذ اإلجراء القانوني
والتغريم المالي لك ّل من يتجاوز القوانين ويقوم
بقطع أو تخريب الغراس قائالً« :اخترنا عيد
ميالد القائد موعدا ً لزراعة الغراس لنبعث
برسالة للعالم بأننا أبناء شعب ينادي بالسالم
والحرية وشجرة الزيتون رمز لذلك».
هذا وقد تشاركت كافة مؤسسات الناحية بزراعة
هذه الغراس في الرابع من نيسان الذي يصادف
عيد ميالد القائد مؤكدين على ضرورة إغناء

المنطقة باألشجار وبخاصة مع ارتفاع الغازات
السامة كغاز ثاني أكسيد الكربون في الجو.
هذا وأشار اإلداري في لجنة الزراعة والثروة
الحيوانية بضرورة تقيد المزارعين باإلجراءات
االحترازية والتقييد بلبس الكمامة والمعقم في
حال مراجعتهم لدائرة الزراعة حفاظا ً على
السالمة والتباعد االجتماعي وتمنى الصحة
ّ
وأن ينجح مشروع تشجير
والعافية للجميع
السدين وبالتالي الحفاظ على جو مناسب ومالئم
وصحي.

بهدف تطوير العالقات وعقد بعض
االتفاقات الثنائية ،زار وفد من المنتدى
الكردي األلماني المعروف في ألمانيا،
في الثالث من نيسان الجاري ،روج
آفا ،بهدف تطوير الحوار األلماني –
الكردي.
وحول تفاصيل الزيارة تحدّث رئيس
المنتدى الكردي األلماني ،يونس بهرام،
لوكالة هاوار عن أهداف الزيارة.
أوضح يونس ّ
أن هدف الزيارة هو حل
الخالفات بين الشعب الكردي وحكومة
ألمانيا ،وخاصةً الكرد الذين يعيشون
في ألمانيا ،وقال »:هدفنا تطوير
السياسة والعالقات الدبلوماسية بين
الكرد وألمانيا ،لنتم ّكن من جعل سياسة
الكرد تحظى بالقبول من قبل الحكومة
األلمانية».
بهرام قال إن ذهنية تركيا الفاشية ال تقبل
بوجود الكرد ،وتصفهم باإلرهابيين،
وتضعهم على الئحة اإلرهاب بقرار
فردي ،ومن حق دول الناتو أيضا ً البت
في ذلك ،مشيرا ً إلى ّ
أن مشكلة تركيا
ليست مع حركة كردية واحدة ،وأردف:
«الدولة التركيّة تعتبر حكومة باشور
ضا إرهابية ،وظهر هذا
كردستان أي ً
األمر عند إجراء االستفتاء ،بمعنى أنّ
مشكلة ذهنية الدولة التركية هي عدم
قبول الكرد».
ونوه بهرام ّ
إن هناك المئات من
ّ
الجمعيات الكردية موجودة حول العالم،
ولكن يتم وصف غالبيتها من قبل
الحكومات على أنّها «إرهابية» ،ومن
أمثلتها الهالل األحمر الكردي ،وقال:
«على الرغم من ّ
أن مثل هذه الجمعيات
والمنظمات يتم وصفها بأنها إرهابية من
قبل الحكومة األلمانية ،إلاّ أنها تحظى
بدعم الشعب األلماني ويُنظر إليها
بشك ٍل إيجابيّ ،
ألن الشعب يدرك حقيقة
هذه الجمعيات عبر التعامل واالحتكاك

ً
إجراءات وقائي�ة عدة اتخذتها الجهات المعني�ة تزامنا مع الحظر المفروض في مناطق شمال وشرق سوريا كإجراء وقائي من فيروس
كورونا؛ منها حمالت تعقيم األسواق والشوارع؛ عالوة على تأهب فريق الطوارئ في الهالل األحمر الكردي لخدمة المصابي�ن4»...

معها».
نوه إلى أنّهم يسعون من
يونس بهرام ّ
خالل المنتدى األلماني الكردي إلى
إظهار حقيقة الشعب الكردي ،وأضاف:
«وبشكل خاص بعد أن تراجعت
العالقات بين الدولة التركيّة والدول
األوروبية ،وفشل مساعي أردوغان في
إعادة إحياء اإلمبراطورية العثمانية».
وأوضح بهرام أنّه بعد تراجع العالقات
بين الدولة التركية والدول األوروبية،
ارتأوا ضرورة بناء وتطوير الحوار
على أسس قوية ،وقال في هذا الصدد:
«نحن ال نقول لهم بشكل مباشر ّ
أن عليكم
قطع العالقات مع الدولة التركيّة ،ولكنّنا
نحاول أن نذ ّكرهم بأن ال ينسونا».
ضا« :أردنا
وأضاف يونس بهرام أي ً
من خالل هذه الزيارة أن نعقد اتفاقاً

نطور
مع اإلدارة الذاتية ،من أجل أن ّ
هذه العالقات ونضعها في خدمة تطوير
العالقات السياسية والدبلوماسية مع
اإلدارة الذاتية .وتطوير جامعة روج
آفا :لقد قمنا بالتواصل مع عدد من
األساتذة األلمان ،من أجل أن يعملوا
على تدريس الطالب في جامعة روج
آفا عبر اإلنترنت».
ونوه رئيس المنتدى األلماني الكردي،
ّ
يونس بهرام ،أنّهم يعملون بشك ٍل
متواصل على تطوير العالقات بين
جامعة روج آفا والجامعات األلمانية،
ّ
وأن هناك العديد من األساتذة الجامعيين
م ّمن يودّون التدريس في جامعة روج
تطوعي ،ويرغبون في دعم
آفا بشك ٍل ّ
ومساندة الجامعة.
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وجيه عشرية الفليتة بالشدادي :حملة اإلنسانية واألمن ستعيد
االستقرار للمخيم وتحد من العمليات اإلرهابية
أشاد وجيه عشيرة الفليت�ة في الشدادي محمد حجاب بالحمالت األمني�ة اليت أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية وقوى األمن الداخلي في كل
من الدشيشة ضمن إطار حملة «االنتقام للشهيدتي�ن هند وسعدة» وفي حملة «اإلنساني�ة واألمن» في مخيم الهول4»...

نساء كوباين يعاهدن القائد أوجالن بالسري عىل
طريق النصر الذي رسمه لهن..
اعتبرت نساء مدينة كوباني ميالد القائد أوجالن يوما ً مقدساً ،وعاهدن القائد أوجالن بالسير في طريق النضال
حتى فك أسره3»...

يف اليوم الدويل للرياضة ..هوية ِلمن ال هوية له ،وغياب
االهتمام معضلة مىت ُتحل؟
في آب عام  ،2013قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن يوم  6نيسان اليوم الدولي للرياضة من أجل
التنمية والسالم ،وكشعوب شمال وشرق سوريا عليها أن تجعل من الرياضة غاية للتعريف بنفسها في العالم عبر
المواهب والفرق الرياضية ومنح اهتمام أكثر ألصحاب اإلنجازات ويُتطلب من اليونسكو القيام بواجبها تجاه هذه
الشعوب التي أصبحت مهمشة من دول العالم بسبب مصالحها السياسية10»...

إغالق المعابر توازن يفرضه
تقاطع المصالح5»...
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كيف حافظت ملكات مصر الفرعونية

مفكر بولندي :المجتمع الدولي التزم الصمت في

مواجهة الممارسات الالإنسانية الجارية بإيمرالي
مركز األخبار ـ وصف المفكر البولندي توماس
كونيكز المساعي الدولية تجاه التعسف في
إيمرالي بأنها ساكنة لتكون ألمانيا في مقدمتها
خوفا ً على مصالحها مع تركيا.
تحدث الكاتب والمفكر توماس كونيكز ،الذي
ينشر مقاالته وتحليالته في وسائل اإلعالم
األلمانية المعارضة مثل  TelepolisوNeues
 Deutschlandو  ،Kontretلوكالة فرات
لألنباء  ANFعن صمت الدول الغربية حيال
العزلة ونظام التعذيب المشدد في سجن إيمرالي
وتأثير حرية القائد عبد هللا أوجالن على السالم
اإلقليمي والعالمي.
وأشار كونيكز إلى أنه رغم أحكام المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ( )DMMEوتقارير
اللجنة األوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقالت
( ،)CPTفإن الدول األوروبية ،وخاصة ألمانيا،
قد التزمت الصمت في مواجهة الممارسات

الالإنسانية التي تجري في سجن إيمرالي ،مشيرا ً
إلى أن «القوة والمصالح الجيوسياسية» لها دور
رئيسي في هذه االنتهاكات والممارسات.
ووفقا ً للمفكر البولندي ،فإن أحد أسباب الصمت
الدولي حيال العزلة المطلقة المفروضة ضد
القائد أوجالن في سجن إيمرالي هو أن الدولة
التركية تلعب دورا ً هاما ً جدا ً لصالح ألمانيا في
المنطقة ،فهي حليف كبير ،وتركيا هي الدولة
االستثمارية الرئيسية لها.
ونوه المفكر البولندي إلى أن تركيا تمثل المراقب
الحدودي الرئيسي بالنسبة إلدارة برلين التي تحد
من عبور الالجئين إلى أوروبا.
وقال :إن الحكومة األلمانية الفدرالية تتجاهل
الديمقراطية ومعايير حقوق اإلنسان بسبب
هذه التقاربات ،حيث يُنظر إلى النهج المعياري
للحكومة األلمانية االتحادية تجاه قضايا حقوق
اإلنسان بطريقة شاملة من خالل القضية

الكردية ،والصمت بشأن قضية القائد عبد هللا
أوجالن يسلط الضوء على النهج تجاه القضية
الكردية.

تسيير رحالت الالجئين العراقيين من مخيم
الهول إلى بلدهم بعد سنتين من اإليقاف

مركز األخبار ـ تستعد إدارة مخيم الهول
شرق سوريا لتسيير رحالت جديدة لقاطني
المخيم من الجنسية العراقية في األسبوع
المقبل إلى العراق ،بعد الجهود التي بذلتها
اإلدارة الذاتية السترجاع حكومة بغداد
رعاياها.
وبعد انقطاع دام أكثر من عامين لرحالت
عودة العراقيين إلى ديارهم ،نتيجة رفض
الحكومة العراقية إجالء رعاياها ،ستبدأ
رحالت عودة العراقيين من مخيم الهول
باتجاه األراضي العراقية ،بعد الجهود
الحثيثة لإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
في هذا المسعى.
الحكومة العراقية كانت ترفض إعادة
مواطنيها من مخيم الهول إلى أراضيها وال
سيما بعد عودة كامل األراضي العراقية إلى
سيطرتها منذ  2017إال أن اإلدارة الذاتية

واصلت جهودها إلى أن وافقت حكومة بغداد
على استعادة  500عائلة من رعاياها إلى
األراضي العراقية.
وقال عضو مكتب الخروج في مخيم الهول
منير محمد بهذا الخصوص« :بناء على
التنسيق بين اإلدارة الذاتية والحكومة العراقية
تمت الموافقة على إخراج  500عائلة من
مخيم الهول ،وسيتم إخراج هذه العوائل على

شكل دفعات ،وحاليا ً يجري تدقيق أسماء
ومعلومات العوائل واألشخاص الذين كانت
قد رفعت معلوماتهم للحكومة العراقية منذ
.»2018
بعد تدقيق إثباتات األشخاص ،والحصول
على الموافقات األمنية ،سيتم إخراج 100
عائلة كدفعة أولى خالل األيام المقبلة،
واإلدارة ستستمر في تسيير هكذا نوع
من الرحالت ،كل دفعة  100عائلة حتى
الوصول إلى الـ  500عائلة التي تمت
الموافقة على استعادتهم من قبل الحكومة
العراقية ،كما أوضح محمد.
ويقطن مخيم الهول الواقع  45كم شرق
مدينة الحسكة ،حسب آخر إحصائية إلدارة
المخيم  30738شخصا ً ضمن 8256عائلة
من الجنسية العراقية يتوزعون بين «رجال،
ونساء ،وأطفال».

بمرور  41سنة على مجزرة الكرد الفيليين ..مطالب بمنح
مركز األخبارـ استذكر المؤتمر الوطني
الكردستاني (KNK) ضحايا مجزرة الكرد
الفيليين في ذكراها الحادية واألربعين،
وطالب الحكومة العراقية وحكومة إقليم
كردستان بمنح الكرد الفيليين حقوقهم.
أصدرت لجنة الكرد الفيليين في المؤتمر
الوطني الكردستاني (KNK) بمناسبة
الذكرى الـ  41على المجزرة والهجرة التي
تعرض لها الكرد الفيليين بيانا ً بهذا الخصوص
واستذكرت جميع ضحايا تلك المجزرة.
وجاء في نص البيان« :قبل واحد وأربعين
عاما ً وبعملية شوفينية ووحشية ،تم تجريد أكثر
من  600ألف من الكرد الفيليين األبرياء قسرا ً
من هويتهم العراقية من قبل النظام البعثي
المنهار في العراق ،وطردهم من أراضيهم
ليلجؤوا إلى األراضي اإليرانية ،وبعدها قاموا
بمداهمة بيوتهم وممتلكاتهم واعتقلوا أكثر من
 20ألف شاب فيلي وتم سجنهم ،وحتى يومنا
هذا ال يزال مصيرهم مجهوالً».
وأفاد المؤتمر الوطني الكردستاني أن مجزرة
الكرد الفيليين جرح ال يزال ينزف منذ 41
عاما ً وفي الوقت نفسه هي قضية وطنية
بالنسبة للشعب الكردستاني.

العدد 1096

ضحاياها الحقوق

وتابع البيان« :الكرد الفيليين هم جزء رئيسي
من األمة الكردية ،وكانوا دائما ً ضمن النضال
القومي والمقاومة للشعب الكردستاني ،وقدموا
آالف الضحايا في هذا الطريق ،ونظرا ً ألهمية
موقعهم وجغرافية تواجدهم في مركز الدولة
العراقية وعلى طول الحدود بين الجنوب
والشرق (العراق وإيران) ،فضالً عن دورهم
وتأثيرهم الهام في حركة تحرير كردستان
وعدم قبولهم بحياة الذل والعبودية وظلم
الديكتاتوريات ،كانوا دائما ً يقاومون ويناضلون
من أجل نيل حقوقهم الوطنية والقومية ،ولذلك
فقد تعرضوا خالل مسيرة نضالهم وتاريخهم
لموجتين من اإلبادة واالستيعاب من قبل
الحكومات العراقية».
وأضاف البيان «في هذا اليوم وبعد انهيار
النظام المجرم منذ  18عاماً ،لم ينل الكرد
الفيليين حقوقهم وال زالوا يعانون من الظلم
واإلجحاف بحقوقهم ،وفي ظل غياب العدالة
لم يتم تعويض الذين تضرروا جراء تلك
المجازر ،وال زال جرحهم ينزف منذ ذلك
الحين ،وهؤالء الكرد الفيليين القاطنون في
تلك المناطق يعانون من الموجة الفاشية في
ظل الفوضى والعنف تهدد حياتهم .نحن

في المؤتمر الوطني الكردستاني ()KNK
نستذكر العام الحادي واألربعين على مرور
المجزرة والكارثة التي حلت بشعبنا ،ونقف
إجالالً أمام ضحايا تلك المجزرة من الكرد
الفيليين ونطالب بحقوقهم الشرعية من الدولة
العراقية وحكومة إقليم كردستان ،كما نطالب
باالعتراف بحقوقهم من قبل المجتمع الدولي،
ونحن بدورنا سنواصل العمل لحل هذه
المشكلة».
وجاء في نهاية البيان« :وفي الوقت نفسه نطالب
حكومة جنوب كردستان بالعمل مع األحزاب
والقوى والمنظمات الكردية لتبني قضية الكرد
الفيليين والعمل معا ً إلنهاء الجرائم والظلم ضد
هذا الجزء المهم من شعبنا ،ونكرر دعمنا
لمواقف الملتزمين بهذه القضية .إن استعادة
الحقوق والحريات المشروعة للكرد الفيليين
تتطلب أوالً وقبل كل شيء الوحدة الداخلية
للكرد الفيليين ،فضالً عن القوى واألحزاب
الكردية داخل نظام الدولة الفيدرالية العراقية
التي تدرك هذه القضية».
وختم البيان باستذكار ضحايا مجزرة الكرد
الفيليين وعموم شهداء الشعب الكردستاني.

وولفت كونيكز إلى أنه عندما يتعلق األمر
بحقوق اإلنسان ،فإن الحكومة األلمانية توجه
أنظارها إلى روسيا والصين فقط« ،إن إدارة

برلين تطبق بسرعة حقوق اإلنسان ضد روسيا
والصين ،لكنها تبقى صامتة عندما يتعلق األمر
بالقائد عبد هللا أوجالن واالحتالل الذي تمارسه
الدولة التركية في مناطق شمال وشرق سوريا
أو انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها ضد
شعبها في تركيا».
الكاتب والمفكر البولندي توماس كونيكز ،هو
أحد أكثر الشخصيات شهرة في عالم الفلسفة
األلمانية البديلة في العصر الحالي بفضل
أعماله .كما أنه أحد الخبراء البارزين في
نظرية النظام العالمي إليمانويل والرشتاين.
ومن مؤلفاته« :السياسة في عمليات األزمة»،
«إيديولوجيا األزمة»« ،صعود وسقوط أوروبا
األلمانية»« ،انهيار رأس المال»« ،الفاشية في
القرن الحادي والعشرين» « ،نظام رأس المال
االقتصادي العدو»« ،كيف دمر المناخ سبل
عيشنا؟».

األمعاء الخاوية تقاوم منذ أكثر
من أربعة أشهر

مركز األخبار ـ يواصل المعتقلون السياسيون
في سجون تركيا وباكور كردستان مقاومتهم
في حملة اإلضراب المفتوح عن الطعام ضد
العزلة المشددة على القائد األممي عبد هللا
أوجالن خالل أكثر من أربعة أشهر.
تتواصل حملة اإلضراب المفتوح عن الطعام
التي أطلقها المعتقلون السياسيون في سجون
باكور كردستان وتركيا ضد العزلة المشددة العزلة المشددة التي تطال قائد الشعب الكردي
على قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن في عبد هللا أوجالن في سجن جزيرة إيمرالي
يومها الـ .132
وإنهاء االنتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون
بدأ المعتقلون السياسيون بتاريخ السابع في السجون.
والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي ومقاومة األمعاء الخاوية دخلت يومها الـ
حملة اإلضراب المفتوحة عن الطعام إلنهاء  132بتاريخ  7نيسان الجاري.

اإلدارة الذاتية تناقش زيادة الرواتب

أثارت صورة الملكة المصرية تيي إعجاب
الماليين ،ال سيما لدى انتشارها عبر
منصات التواصل االجتماعي ،وبات السؤال
الذي حيّر الكثيرين كيف استطاع المصريون
القدماء الحفاظ على مالمح المومياوات،
خاصة الشعر ليظل دليالً على حضارتهم
حتى بعد مرور آالف السنوات؟ بينما كانت
للنساء أسئلة أخرى حول كيفية العناية بالشعر
في مصر القديمة بالطرق الطبيعية.
عاشت الملكة «تيي» ( )Tiyeفي عام
 1398قبل الميالد ،كان والدها يويا كاهنا ً
إقليميا ً في بلدة أخميم ،وعمل أيضا ً كقائد
للعربات الملكية ،وكان يمتلك قطعة كبيرة من
األرض ،وكان يعتبر من أغنى المصريين
في ذلك الوقت ،أما والدة الملكة تيي فهي
تجويا ،التي كانت تُعرف أيضا ً باسم تويا أو
تجويو.
تزوجت الملكة تيي في وقت الحق من
أمنحوتب الثالث ،وأنجبت على األقل سبعة
أبناء من بينهم أمنحوتب الرابع «أخناتون»،
وهي جدة للملك توت عنخ آمون.
إذن نحن أمام ملكة لديها فريق يعمل في
خدمتها للعناية بجمالها ،فكيف اهتمت
الملكات في العصر القديم بالشعر والبشرة؟
رغم ارتداء الملكات للشعر المستعار؛ لكن
من المعروف أن المصريين استخدموا
الزيوت العطرية لنضارة الشعر والبشرة ،إذ
كان يغلف الشعر بشمع العسل ومواد دهنية
أخرى ،حيث كان شمع العسل باهظ الثمن،
وال يستخدمه سوى الملوك والنبالء.
تنوعت تسريحات شعر المومياوات بين
الطويل والقصير مع تجعيد الشعر بشكل
خاص ،وتم العثور على أدوات معدنية تشبه
الملقط في العديد من المقابر ،بمجرد تصفيف
الشعر ،كانت المواد الدهنية الطبيعية تستخدم
لتثبيت تجعيد الشعر في مكانه.
كما استخدم المصريون مادة الحناء (تستخدم
أيضا ً لألظافر والشفاه) لصبغ شعرهم باللون
األحمر ،وتظهر األبحاث التاريخية أن

واإلجراءات الالزمة في ظل كورونا

مركز األخبارـ ناقشت اإلدارة الذاتية في
شمال وشرق سوريا مؤخراً أهم المواضيع
التي تمس حاجة المواطنين من جهة وحاجة
العاملين لديها لتكون زيادة الرواتب إحداها.
عقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
والرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية في
اإلدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق
سوريا اجتماعا ً يوم الثالثاء السادس من نيسان
الجاري في الرقة.
ناقش المجتمعون بحسب ما نشرته الصفحة
الرسمية «فيسبوك» لإلدارة جملة من
المواضيع والقضايا ،على رأسها آليات
توفير المواد األساسية التي تهم المواطنين
كالطحين والخبز والغاز والكاز السائل وباقي
المحروقات ،حيث تم التأكيد على ضرورة
توفيرها بحسب حاجة المواطنين لها ومنع
التالعب بمسائل عرض وتوفر هذه المواد في
السوق أو التالعب بأسعارها من قبل تجار
األزمات.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة تفعيل جهاز
التموين وحماية المستهلك بالشكل األمثل بما
يضمن متابعة حثيثة وضبط لألسعار ومنع
االحتكار في األسواق ودعمه بكافة اإلمكانات
المتوفرة ضمانا لفعالية هذا الجهاز بما يمكنه
من ضبط األسعار.

كما ناقش المجتمعون مسألة زيادة رواتب
العاملين في مؤسسات اإلدارة الذاتية ضمن
اإلمكانات المتاحة.
وكانت مسألة تطبيق قانون العاملين وإمكانية
تطبيقه الشهر القادم إحدى مواضيع النقاش
وكذلك المصادقة على موازنة عام ٢٠٢١
خالل شهر نيسان الحالي.
وفي الختام تم البحث في آخر األوضاع
الصحية في شمال وشرق سوريا في ظل
انتشار وباء كورونا حيث تم التأكيد على
ضرورة اتخاذ كافة اإلدارات لمجموعة
إجراءات صارمة تساعد في منع هذا الوباء
من االنتشار أكثر وإيجاد آليات وتدابير
صحية عامة في المنطقة ،والعمل على قضايا
التوعية بمخاطر الوباء وأهمية الوقاية منه
بين المواطنين ،واالستمرار بحملة تعقيم عامة
في كافة اإلدارات الذاتية والمدنية في شمال
وشرق سوريا.

محررة الصفحة  -بيريفان خليل
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على جمال شعرهن؟

المصريين استخدموا الحناء إلخفاء الشيب
منذ عام  3400قبل الميالد.
وهناك مجموعة أدلة من اللوحات ،التي
تصور وجود األشخاص ذوي الشعر
األحمر المميز في األسرة الـ ،18وفق كوزو
تاكاهاشي ،جامعة والية مينيسوتا.

وكانت تسريحات الشعر النسائية فريدة
من نوعها أكثر من تسريحات الرجال.
وتفضل النساء عموما ً تسريحة ناعمة مع
تموج طبيعي ،وفضلت النساء في المملكة
القديمة أن يكون لديهن قصات شعر قصيرة،
ومع ذلك ،كانت النساء في المملكة الحديثة
( 1070-1550قبل الميالد) يرتدين شعرا ً
مستعاراً ،كما ربطت النساء شعرهن وزينه
بالورود وشرائط الكتان.

تزيني الشعر
كانت زهرة اللوتس المنمقة هي الزينة
المفضلة للرأس ،ومنها تطور ذلك إلى
استخدام تيجان وأكاليل ،وتم اكتشاف تيجان
مصنوعة من الذهب والفيروز والعقيق
وخرز الملكيت على جسد مصري قديم يعود
تاريخه إلى  3200قبل الميالد .واستخدم
األشخاص األكثر فقرا ً زخارف بسيطة
وغير مكلفة من البتالت والتوت لتثبيت
الشعر في الخلف ،كما قام األطفال بتزيين
شعرهم بتمائم من األسماك الصغيرة ،من
المفترض أنها تحميهم من أخطار النيل،
كما كان المصريون يرتدون عصابات على
رؤوسهم أو يثبتون شعرهم بدبابيس شعر من
العاج والمعدن ،ويمكن استخدام الخرز لربط
الشعر المستعار أو وصالت الشعر.

عالج تساقط الشعر
كما هو الحال اليوم ،كان المصريون القدماء
يواجهون أيضا ً مشكلة تساقط الشعر نفسها،

وكانوا يريدون الحفاظ على مظهرهم الشاب
ألطول فترة ممكنة.
استخدم المصريون أنواعا ً عديدة من
العالجات التي تستهدف الرجال في المقام
األول ،لعالج الصلع ،ويعتقد أنه في عام
 1150قبل الميالد ،استخدم الرجال دهن
الوعل واألسود والتماسيح والثعابين وفرس
النهر على فروة رأسهم ،كما ينسب إليهم
استخدام دهن القطط والماعز والخس
المفروم لعالج الصلع ،وتحفيز نمو الشعر.
بالعودة إلى المنتجات الطبيعية التي
استخدمها المصريون في العناية بالشعر،
تشير الدراسات إلى استخدامهم للزيوت
العطرية كزيت إكليل الجبل وزيت اللوز
(الحلو) وزيت الخروع لتحفيز نمو الشعر.
وكذلك استعانوا ببذور الحلبة ،التي ما يزال
علماء األعشاب وعلماء األدوية يستخدمونها
حتى اليوم.

«جل الشعر» املرصي القديم
كشف تحليل للمومياوات تم اإلعالن عنه
في عام  ،2011أن قدماء المصريين قاموا
بتصفيف شعرهم باستخدام مادة هالمية
تحتوي على دهون .قال الباحثون الذين
أجروا الدراسة إن المصريين استخدموا
المنتج للتأكد من بقاء شعرهم بالطريقة التي
يريدونها في الحياة والموت.
قادت الدراسة ناتالي ماكريش ،عالمة آثار
ومتخصصة في علم المصريات بجامعة
مانشستر في بريطانيا ،وقد درس فريقها
عينات شعر من  18مومياء ،أقدمها كان
عمره حوالي  3500عام ،وتشمل الذكور
واإلناث الذين تتراوح أعمارهم من  4إلى
 58عاماً.
تم تحنيط البعض بشكل مصطنع ،والبعض
اآلخر تم الحفاظ عليه بشكل طبيعي من
خالل الرمال الجافة التي دُفنوا فيها.
وكشف الفحص المجهري باستخدام الضوء

واإللكترونات أن تسعة من المومياوات لديها
شعر مغطى بمادة غامضة تشبه الدهون.
استخدم الباحثون تقنية كروماتوغرافيا
الغاز؛ لفصل الجزيئات المختلفة في العينات،
ووجدوا أن الغالف يحتوي على أحماض
دهنية بيولوجية بما في ذلك حمض البالمتيك
وحمض دهني.
وتعتقد ناتالي أن الطالء الدهني هو منتج
تصفيف تم استخدامه لتثبيت الشعر في
مكانه ،تم العثور عليه في كل من المومياوات

الطبيعية واالصطناعية؛ لذلك تعتقد أنه كان
أحد منتجات التجميل خالل الحياة وجزءا ً
أساسيا ً من عملية التحنيط.
لم يتم العثور على الراتنجات ومواد التحنيط
المستخدمة في تحضير الجثث المحنطة
صناعيا ً في عينات الشعر؛ مما يشير إلى أن
الشعر كان محميا ً أثناء التحنيط ثم تم تصفيفه
بشكل منفصل .تقول ناتالي ماكريش« :ربما
أولوا اهتماما ً خاصا ً بالشعر؛ ألنهم أدركوا
أنه ال يتحلل مثل بقية الجسم».

كورونا موضوع يوم الصحة العالمي
في عام  1948دعت جمعية الصحة العالمية
األولى إلى تكريس «يوم عالمي للصحة»
إلحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية،
ومنذ عام  ،1950جرى االحتفال سنويا ً بيوم
الصحة العالمي في السابع من نيسان ،وكل
عام ،يُختار موضوع ليوم الصحة العالمي،
للتركيز على مجال من المجاالت التي تثير
القلق وتحظى باألولوية في سلّم منظمة
الصحة العالمية ،وذلك اليوم هو أيضا ً مناسبة
الستهالل برنامج دعوي طويل األجل يتم في
إطاره االضطالع بشتى األنشطة وتخصيص
موارد لفترة ال تقتصر على يوم السابع من
نيسان بل تتجاوزه أما دستور المنظمة فقد جاء
في أيار عام  1984عندما صادقت  26دولة
من الدول األعضاء اإلحدى والستين بالموافقة
عليه فيما بعد عقدت الجمعية العمومية األولى
للصحة العالمية في جنيف بحضور مندوبين
من  53دولة أصبحوا أعضاء في المنظمة.
اليوم تحتفل منظمة الصحة العالمية ،2021
تحت شعار «إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر
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من العدالة والصحة» ،ويدعو االحتفال إلى
االنضمام إلى حملة جديدة تهدف إلى إقامة
عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة.

عاملنا ال تتحقق فيه املساواة
قالت المنظمة ،إن جائحة كورونا سلطت
الضوء على أن بعض الناس يمكنهم أن
يتمتعوا في حياتهم بالصحة وأن يحصلوا على
الخدمات الصحية أكثر من غيرهم ،ألسباب
تعود كلها إلى الظروف التي يولدون ويكبرون
ويعيشون ويعملون ويشيخون فيها ،ففي جميع
أنحاء العالم ،تكافح بعض الفئات من أجل
تلبية احتياجاتها بالدخل اليومي القليل ،وتعيش
في أوضاع سكنية وتعليمية سيئة ،وتحظى
بفرص عمل أقل ،وتعاني من قدر أكبر من
عدم المساواة بين الجنسين ،وتقل أو تنعدم
فرص حصولها على البيئة اآلمنة والمياه
والهواء النظيفين واألمن الغذائي والخدمات

الصحية.
وقالت ،يؤدي ذلك إلى معاناة ال داعٍ لها،
واإلصابة بأمراض يمكن تالفيها والوفاة
المبكرة ،ويضر بمجتمعاتنا واقتصاداتنا.
وال يُعد ذلك مجحفا ً فحسب ،بل يُعد أيضا ً أمرا ً
يمكن تالفيه ،ولذا فإننا ندعو القادة إلى ضمان
تمتع كل شخص بظروف معيشية وظروف
عمل مواتية للتمتع بالصحة الجيدة ،وفي
الوقت نفسه ،نحث القادة على رصد أوجه
اإلجحاف في الصحة ،وضمان أن يتمكن جميع
الناس من الحصول على خدمات صحية جيدة
عندما وأينما يحتاجون إليها .وأشارت إلى أن
فيروس كورونا قد أضر بجميع البلدان بشدة،
ولكن أثره كان أشد وطأة على المجتمعات
المحلية التي كانت تعاني بالفعل من الضعف،
والتي كانت أشد تعرضا ً للمرض ،وقلّت
احتماالت حصولها على خدمات الرعاية
الصحية الجيدة ،وزادت احتماالت تعرضها
لعواقب ضارة نتيجة للتدابير المتخذة الحتواء
الجائحة.
محررة الصفحة  -هايستان أحمد
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في اليوم الدولي للرياضة ..هوية ِلمن ال هوية له ،وغياب
االهتمام معضلة متى ُتحل؟
قامشلو /جوان محمد ـ في آب عام ،2013
قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن يوم
 6نيسان اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية
والسالم ،وكشعوب شمال وشرق سوريا عليها
أن تجعل من الرياضة غاية للتعريف بنفسها
في العالم عبر المواهب والفرق الرياضية
ومنح اهتمام أكثر ألصحاب اإلنجازات ويُتطلب
من اليونسكو القيام بواجبها تجاه هذه الشعوب
التي أصبحت مهمشة من دول العالم بسبب
مصالحها السياسية.
تلعب الرياضة دورا ً هاما ً في حياة اإلنسان
فهي تحافظ على صحته وفي المجتمع تستطيع
الرياضة لو استُغلت بالشكل الصحيح أن تعمل
على تقوية األطر والعالقات بين الشعوب
المتواجدة في المنطقة ،والمساواة بين الجنسين،
باإلضافة أن تكون هوية لمن ال هوية له ،وبمعنى
أدق هوية لشعوب ُمغيّبة عن أعين العالم ألسباب
على رأسها السياسية.
وتعد الرياضة فرصة إلظهار هوية وثقافة
الشعوب للعالم في ظل تغاضي دولي عما
يحصل في شمال وشرق سوريا سواء إن كان
على صعيد التهديدات التي تطال المنطقة بشك ٍل
دائم من قبل دولة االحتالل التركي وتؤثر على
األمن واالستقرار في المنطقة ومنها الحالة
الرياضية باإلضافة لوجود مواهب وبوادر

رياضية وصلت للعالمية ولكن بسبب السياسة
المنتهجة تجاه شمال وشرق سوريا يتم غض
النظر عنها.
وبحسب اليونسكو وهي وكالة األمم المتحدة
الرائدة في مجال التربية البدنية والرياضة.
«إن الرياضة وسيلة قوية لتحقيق االندماج

االجتماعي ،والمساواة بين الجنسين ،وتمكين
الشباب ،فإن منافعها تتجاوز ميادين المالعب،
فالقيم التي تُلقن في مجال الرياضة ومن خاللها
كاللعب النزيه وروح الفريق ،هي قيم في غاية
األهمية بالنسبة إلى المجتمع بأسره».
ويتوضح من هذا الكالم مدى أهمية الرياضة
ودورها المجتمعي ،ولكن األمم المتحدة اليوم
بقيت مجرد آلة بيد الدول الكبرى ووكالة لطرح
شعارات وأفكار مرموقة ،ولكنها ال تُطبّق على
أرض الواقع كما يجب وبالشكل المطلوب.
وتمثل الرياضة في شمال وشرق سوريا صورة
جميلة عن التآلف واالنسجام الحاصل بين
الكردي والعربي والسرياني ،فهي فسيفساء
يُحسدون عليه رغم كل المؤامرات والمحاوالت
بضرب شعوب المنطقة بعضهم ببعض سواء إن
كان من قبل النظام السوري أو دولة االحتالل
التركي ،ولكن الرياضيون كانوا أعقل من كل
تلك الطرق الملتوية التي كانت تحاول زرع
الفتن ،فاليوم نشهد مشاركة الكردي في بطولة
آذار تل مشحن التي تدار من لجنة مكونة
من رياضيين عرب ويشارك العربي بدورة
دورات نوروز للكرة الطائرة التي يُشرف عليها
رياضيين كرد.

كنوز ال تفرطوا بها

الرياضيون اليوم يتأملون من اإلدارة الذاتية
بدعم نواديهم وفرقهم ومواهبهم كما يجب
وخاصةً في األلعاب األنثوية التي حققت
ى عالميا ً ففي ،2021/1/16
إنجازات القت صد ً
أقيم سباق للدراجات الهوائية بناحية عامودا في
شمال وشرق سوريا بقيادة المدربة ميديا غانم
قائدة حملة «بدي بسكليت» وبرعاية االتحاد

من حقنا أن نشارك دول ّياً

الرياضي ومكتب المرأة في هيئة اإلدارة المحلية
ى
والبيئة بإقليم الجزيرة ،والقت الحملة صد ً
عالمياً ،حيث أصبحت حديث ومحور النقاشات
والتقارير الفضائية والمرئية والمكتوبة ،ولكن
هذا الفريق اآلن بحاجة للدعم وتقديم دراجات
هوائية لالعبات للقدرة لالستمرار وتنمية
قدارتهم بشك ٍل أفضل والعمل على تمثيل شمال
وشرق سوريا في المحافل المحلية والخارجية،
وهذا األمر يقع على عاتق اإلدارة الذاتية في
شمال وشرق سوريا.

ومثلهن بطالت التايكواندو فريق روج ضمن
مدرسة نمور التايكواندو الدولية اللواتي حققن
إنجازات على الساحة الدولية وجلبنَ ميداليات
ملونة وحصلنَ على شهادات دولية ،ولكن أين
الدعم لهن والتقدير من الجهات المعنية بالمرأة؟.
كما أن العبات من النوادي في إقليم الجزيرة

لكرة القدم مثلنَ في موسم  2019ـ ،2020
فحققت سيدات عامودا في الدوري السوري
المركز األول ،وفي موسم 2020ـ،2021
حققت سيدات الخابور المركز األول أيضا ً
وكذلك مثّلنَ سيدات عامودا لنفس الموسم،
وحققنَ المركز الرابع ،ولكن لم يُقدم دعم كبير
لالعبات حتى اآلن يتناسب بما قدّمنَ من إنجاز
على مستوى سوريا.
واآلن االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة يسعى
لتقديم الدعم الممكن لسيدات الخابور وكافة
الفرق النسائية لكرة القدم وغيرها من الرياضات
ولكنه ال يملك تلك اإلمكانات الكبيرة ،فلذلك
يُتطلب من اإلدارة الذاتية وهيئة المرأة القيام
بدورهما كما يجب تجاه المواهب النسائية في
شمال وشرق سوريا وتقديم الدعم الالزم بأسرع
وقت ممكن .وعلى صعيد الرياضات المختلفة
في إقليم الجزيرة فهي ُمفعلة بشك ٍل جيد وتعتبر
في زمن الحرب والتهديدات المستمرة على
المنطقة من قبل دولة االحتالل التركي إنجازا ً
كبيرا ً من حيث استمرار الرياضة في هذه
الظروف ،ولكنها بحاجة أكثر لالهتمام ولكي
تعلب دورا ً أكبر ضمن المجتمع ،حيث الرياضة
تلعب دورا ً هاما ً إلبعاد الشباب عن المخدرات
وطرق السوء ،وهي طريق يحميه من األمراض
ويرتقي بشخصه في المجتمع وخاصةً في
مجال التعليم وهي وسيلة لتكاتف المجتمع أثناء
الصعوبات حيث يتساعد الرياضيون لمساعدة
شخص ما دخل في محنة أو مرض.

إن إغفال دول العالم عن الرياضيين في شمال
وشرق سوريا والعمل مع النظام السوري فقط
يعتبر خطأ كبيراً ،وتغاضي عن حقوق هذه
الشعوب بتمثيل نفسها في المحافل الدولية ،فيذكر
اليونسكو في تقريرا ً له التالي« :إن الرياضة
واللعب حق من حقوق اإلنسان التي يجب
احترامها وتطبيقها في جميع أنحاء العالم» ،وهنا
نتساءل لماذا ال تعترفون بالرياضة الحاصلة
في شمال وشرق سوريا؟ ،ما ذنب هؤالء
الرياضيين في ظل حكومة عنصرية ال تعترف
بشعوبها وتحاربها عبر كافة الوسائل والرياضة
واحدة منها؟.
كما تشير المديرة العامة لليونسكو أودري
أزوالي ،بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل
التنمية والسالم« :الرياضة نشاط في متناول
الجميع بصرف النظر عن السن أو الجنس
أو االنتماء ،وما من جمال يضاهي الرياضة
في انفتاحها على الجميع ،واألهم من ذلك هو
تروج قيما ً عالمية تتجاوز اللغة
أن الرياضة ّ
والثقافة ،ومن أبرزها اإلدماج االجتماعي،
والتاريخ زاخر بأمثلة وقصص ملهمة تبين كيف
تؤدي زيادة فرص ممارسة الرياضة إلى تعزيز
اإلدماج االجتماعي ومكافحة التحيز ضد المرأة
واألقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة».
عليهم تطبيق الكالم على أرض الواقع وزيارة
مناطق الحروب األخيرة مثل سوريا واليمن
وليبيا والعراق والتعرف على شعوب هذه
المناطق وعلى الرياضيين ،وليس فقط طرح
شعارات تبقى في خانة الكالم وبعيدة عن الواقع،
ويتطلب من اليونسكو منح شعوب شمال وشرق
سوريا حقها .يقول المناضل الراحل نيسلون
مناديال «إن الرياضة تتمتع بقوة تمكنها من
تغيير العالم» ،ولذلك نرى في ممارسة األنشطة
الرياضية دوليا ً هو حق شرعي لهم ولكي تكن
الرياضة بالفعل صاحبة الدور في دمج الشعوب
في المجتمع وتقوية روابط اإلنسانية فيما بينها،
كما ال ننسى الدور الهام والمسؤولية الكبيرة التي
تقع على عاتق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق
سوريا بتقديم الدعم الالزم لتأهيل المالعب التي
تأثرت بالحرب في المنطقة ،ومساندة المواهب
والفرق والنوادي الرياضية لتكون نواة لمجتمع
متماسك وخالي من الشوائب.

آفدار بط ً
ال لدورة نوروز والمحبة والصناعة إلى نهائي دورة الوفاء
روناهي /قامشلو ـ بحضور جماهير مميّز ،وفي
مباراة مثيرة آفدار بطالً لدورة نوروز لكرة

العدد 1096

القدم التي أقيمت في ملعب قامشلو المغطى،
في نهائي ممتع منذ البداية وحتى النهاية ،كما

تأهل فريقا المحبة والصناعة إلى نهائي دورة
الوفاء للكابتن زياد طعان المقامة في ملعب
كالسيكو.
بعد االستماع لنشيد «أي رقيب» انطلقت المباراة
النهائية لدورة نوروز لكرة القدم والتي كانت
لمواليد  2000وما دون ،وجمعت بين فريقي
آفدار وآشتي وكان األخير هو السبّاق للتسجيل
بهدف اعترض عليه فريق آفدار بداعي الكرة
لم تدخل المرمى ،في شوط أول شهد الندية بين
الفريقين ،ولكن النتيجة انتهت بالشوط األول
لمصلحة آشتي بهدف بدون رد.
في الشوط الثاني نشط آفدار الذي كان جمع
العديد من نجوم إقليم الجزيرة لكرة القدم،
واستطاع تسجيل هدفين وقلب خسارته إلى فوز،
ليتوج بلقب دورة نوروز التي شارك فيها 28
فريقا ً قُسمت على سبع مجموعات تأهل من كالً
منها األول الثاني باإلضافة لتأهيل أفضل فريقين
حاصلين على المركز الثالث ،ولعب فيها 58
مباراة .وبعد نهاية المباراة بدأت مراسم التتويج
مصاف الدرجة
لنادي الجهاد لتأهل شبابه إلى
ِ
الممتازة ،ونادي برخدان لنيله لقبي األشبال
والناشئين ،والعديد من الشخصيات الرياضية
والفرق واألندية باإلضافة لوسائل إعالم من
بينها صحيفتنا «روناهي».

أما في دورة الوفاء للكابتن زياد طعان فقد تأهل
فريقا المحبة والصناعة إلى المباراة النهائية،
المحبة تأهل بعد فوزه على روني بهدف بدون
رد ،في مباراة كانت مثيرة وخشنة بنفس الوقت،
بينما تأهل الصناعة بعد تغلبه بفارق ركالت
الترجيح بنتيجة  ،3×4بعد التعادل في الوقت
األصلي بهدفين لهدفين ،وسيُحدد الحقا ً موعد
المباراة النهائية وذلك لحين البدء بالنشاطات

الرياضية التي توقفت من قبل االتحاد الرياضي
تماشيا ً مع القرار ( )84الصادر عن المجلس
التنفيذي لإلدارة الذاتية في شمال وشرق
سوريا ،الذي ينص على تطبيق الحظر الكلي
على مدن قامشلو والحسكة والرقة ،والجزئي
على باقي المدن والمناطق ،وذلك اعتبارا ً من
 ،2021/4/6ولغاية .2021/4/12
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نساء كوباني يعاهدن القائد أوجالن بالسير على طريق
النصر الذي رسمه لهن..

كوباني /سالفا أحمد  -اعتبرت نساء مدينة
كوباني ميالد القائد أوجالن يوما ً مقدساً،
وعاهدن القائد أوجالن بالسير في طريق
النضال حتى فك أسره.
لم يكن شروق شمس الرابع من نيسان عام
 ،1949شروقا ً عاديا ً للشعب الكردي والشعوب
التواقة للحرية ،فشروق شمس الرابع من نيسان
كان بزوغا ً لفجر الحرية والنضال للشعب

الكردي ،ومعها أشرقت شرارة المقاومة
والنضال من جديد في الشعب الكردي ،وأنير
دربهم بفكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن
العظيمة ،ولم تكن فلسفة للشعب الكردي فقط
بل سطع بفكره الحر على دروب جميع الشعوب
المضطهدة.
ولد القائد الكردي عبد هللا أوجالن في الرابع
من نيسان عام 1949م ،في قرية أمارة التابعة
لمنطقة رها في باكور كردستان ،ويعتبر ميالد

القائد أوجالن ميالدا ً جديدا ً لإلنسانية في زمن
الظلم والطغيان ،ويحتفل به شعوب المنطقة
بشكل خاص كيوم مقدس.
وال يحتفل الشعب الكردي وحده في يوم ميالد
القائد أوجالن ،بل يحتفل معهم كافة الشعوب
التي عانت االستبداد والتعسف على يد السلطات
الدكتاتورية ،ويعتبرونه بداية الحرية لهم.
واستطلعت صحيفتنا «روناهي» آراء نسوة
كوباني حول ميالد القائد أوجالن الثالث
هدلة حسن

كلبهار حمو

والسبعين ،وعن أهمية القائد بالنسبة لهم.
حيث باركت بدايةً عضوة المنسقية العامة لمؤتمر
ستار في إقليم الفرات هدلة حسن ميالد القائد
أوجالن على جميع شعوب العالم ،وقالت« :مع
والدة القائد أوجالن ولدت معه حرية المرأة التي
عانت على مر العصور من الذهنية الذكورية
والسلطوية ،وتمكنت بفكره وفلسفته الحرة من
تحرير نفسها من تلك القوقعة التي حصرتها
السطلة الذكورية ،ولعبت دورها الريادي في
كافة المجاالت الحياتية ،وبمقاومتها أصبحت
مثال المرأة المقاومة والحرة في العالم».

ميالد الشعب الكردي
وبدورها هنأت كولبهار حمو جميع أمهات
الشهداء والمناضالت اللواتي يقاومن في جبهات
القتال دفاعا ً عن أرضهن.
ونوهت« :ميالد القائد آبو هو ميالد الشعب
الكردي من جديد وميالد كافة الشعوب
المضطهدة».
مشيرة ً إلى أنهن بفكر وفلسفة القائد أوجالن

فاطمة اسماعيل

َّ
تمكن من تحقيق جميع هذه المكاسب
الحرة
وتحرير أنفسهن من قوقعة الدولة السلطوية.
وناشدت كولبهار جميع النسوة للرفع من وتيرة
ّ
يتمكن من تحريره ،وقالت:
نضالهن حتى
«سنبقى سائرات على درب القائد أوجالن حتى
تحقيق الحرية لنا وله».
ومن جانبها عاهدت فاطمة إسماعيل القائد
أوجالن بالسير على فكره وفلسفته حتى تحرير
كافة الشعوب المظلومة من الظلم واالستبداد،
وتحريره من سجون الفاشية التركية.
مزجت والدة القائد أوجالن بين القيم الكردية
والقيم الديمقراطية المعاصرة ،مما جعل الشعب
الكردي قوة الحرية والديمقراطية القديمة في
الشرق األوسط ،ألن والدة القائد هي في الوقت
نفسه تعني الحفاظ على القيم في الشرق األوسط،
والتي كانت تتويجا ً آلالف السنوات من اإلنسانية
والحضارة ،فوالدة القائد أوجالن إحياء للمرأة
الحرة التي تعد رائدة للحياة االجتماعية ،حيث
كرس القائد أوجالن حياته للشعب والمجتمعات
الديمقراطية ،وحمل على عاتقه مسؤولية حقوق
هذا الشعب وقيمه االجتماعية.

تؤسس مشروع ًا فريداً من نوعه
امرأة في الطبقة ّ
تنهمك فاطمة العلي في تأمين البيئة المثالية
لديدانها ،تكشف عنها أكياس الخيش ،وتقيس
درجة حرارة الغرفة ورطوبتها ،وأيضا ً حرارة
األحواض ونسبة الحموضة فيها ،ترش عليها
المياه مرتين إلى ثالث أسبوعيا ً إن كانت نسبة
الحموضة أقل من المطلوب ،وتغسل ثم تطحن
قشور البيض وتنثرها في األحواض.
فاطمة «أم محمد» ( 46عاماً) ،هي أم ألربعة
أطفال في الطبقة ،تحملت مسؤولية إعالتهم
بعد وفاة زوجها إلى جانب مهام رعايتهم ،هذا
باإلضافة إلعالة والدتها التي تعيش معهم تحت
سقف المنزل نفسه.

فكرة وبحث
وقبل ستة أشهر ،خالل تصفحها على شبكة
اإلنترنت ،وقعت عينا فاطمة على ما سيصبح
الحقا ً مشروعها الشخصي .قرأت عن مشروع
تربية الديدان في أحواض بهدف إنتاج السماد
العضوي منها ،أو ما يسمى «الريد ويجلر
والتايغو».
تعمل «أم محمد» اليوم في مزرعتها في حي
المسحر الشرقي بمدينة الطبقة ،والمكونة من
غرفة طوالنية الشكل تتخللها نوافذ غير جاهزة،
غطتها بالنايلون لعزلها عن برودة وحرارة
الخارج ،وأنشأت داخلها وعلى طول جدرانها
أحواضا ً إسمنتية بارتفاع متر واحد تقريباً.
تقول لنورث برس« :بعد أن اقتنعت بالمشروع
وفوائده وجدواه االقتصادية والصحية ،تواصلت
مع حسان خليفة ،وهو من دمشق ،كان قد سبقني
إلى تنفيذ المشروع واستورد ديدانه من جنوب
إفريقيا منذ عام .»2007

محرر الصفحة  -جوان محمد
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وتعتمد فاطمة في مشروعها على أدوات
متواضعة ،تتناسب مع حالتها المادية السيئة.
أعادت تدوير العديد من األدوات المنزلية،
فمرش المياه هو عبارة عن «غالون» بالستيكي
زودته بمرش دوش الح ّمام ،واألكياس التي
تستخدمها لتغطية األحواض مستعملة بالية.
تقول« :ما زلت بحاجة للمزيد من أكياس الخيش

اإلضافية ،وشوادر لفرز السماد عليها ،واألهم
مكيف للتبريد في فصل الصيف».

إقالع باملرشوع
تحولت الفكرة إلى حقيقة ،عقب وصول سيارة

«فان» من دمشق مح ّملة بصناديق خضراء
مليئة بالتربة (البيئة) وفيها نحو سبعة آالف
دودة« ،كان مشروعي هو األول من نوعه في
شمال وشرق سوريا» تؤكد فاطمة بفخر.
كانت «أم محمد» قد هيّأت األحواض مسبقاً،
فأفرغت الصناديق في األحواض الجديدة،
وبدأت بمراقبة الديدان وتأمين البيئة المناسبة

لها .تقول« :أرشدني حسان إلى كيفية العناية
بالديدان ،وطريقة مراقبتها وتأمين ما يلزمها».
وتصف تفاصيل عملها اليومي« :أقيس درجة
حرارة ورطوبة الغرفة ،وأيضا ً رطوبة وحرارة
تربة البيئة وحموضتها ،أرش المياه على التربة
كل يومين أو ثالثة في فصل الشتاء ،أما في
فصل الصيف فأقوم برشها يومياً».
فضالً عن ذلك ،تنثر قشور البيض على التربة
بعد غسلها وتنظيفها وطحنها بشكل ناعم «من
أجل أن تتوازن الحموضة في البيئة» ،على حد
قولها.

تأقلم فإمثار
لم تمر فترة طويلة على وصول الديدان حتى
أظهرت تأقلما ً مع بيئتها الجديدة ،ثم بدأت
بالتكاثر ،و»اليوم تضاعف عدد الديدان من
سبعة آالف إلى أربعة عشر ألفاً» ،كما تقدّر
فاطمة.
وتتفاءل صاحبة المشروع بتضاعف الرقم أكثر
خالل األشهر القادمة« ،فكل دودة ترمي شرنقة
في األسبوع الواحد ،وهذه الشرنقة تتألف من
دودة واحدة على األقل ،وربما خمس إلى عشر
ديدان أسبوعيا ً إذا حصلت على تغذية جيدة».
وتضيف :أنتجت الديدان كمية كبيرة من السماد
خالل ستة أشهر منذ بدء المشروع« ،كل دودة
تنتج  25غراما ً من السماد العضوي يومياً،
وكمية السماد ستزيد حتما ً مع ازدياد أعداد
الديدان».
ويتميز السماد العضوي الناتج عن مخلفات
الديدان بفوائده االقتصادية والصحية ،كما تقول
فاطمة مستندة إلى ما قرأته من أبحاث وتجارب
علمية وعملية في بلدان أخرى.
محررة الصفحة  -ميديا غانم
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وجيه عشيرة الفليتة بالشدادي :حملة «اإلنسانية واألمن» ستعيد
االستقرار للمخيم وتحد من العمليات اإلرهابية

الشدادي /حسام دخيل  -أشاد وجيه عشيرة
الفليتة في الشدادي محمد حجاب بالحمالت
األمنية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية
وقوى األمن الداخلي في كل من الدشيشة ضمن
إطار حملة «االنتقام للشهيدتين هند وسعدة»
وفي حملة «اإلنسانية واألمن» في مخيم الهول.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية توقيف
العشرات في إطار حملة أمنية غير مسبوقة
بدأت مؤخرا ً ضد «مرتزقة داعش والمتعاونين
معهم داخل مخيم الهول» الذي شهد مؤخرا ً
حوادث أمنية واغتياالت وصلت لحدود ٤٧
عملية اغتيال منذ بداية العام الحالي.
وشارك خمسة آالف عضو من قوات سوريا
الديمقراطية وقوى األمن الداخلي (األسايش)
في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو  62ألف
شخص ،غالبيتهم نساء وأطفال ،وبينهم آالف
األجانب من عوائل مرتزقة داعش ممن يقبعون
في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة.

إعادة االستقرار وبسط األمن
وفي هذا الصدد؛ قال وجية عشيرة الفليتة في
الشدادي محمد حجاب لصحيفتنا «روناهي»:

«حملة قوى األمن في المخيم ستساهم بشكل
كبير في إعادة االستقرار وبسط األمن وستحد

من العمليات اإلرهابية التي كانت تستهدف
المدنيين خالل األيام الماضية».

مؤكدا ً على أهمية الحملة من خالل كبح خاليا
مرتزقة داعش داخل المخيم وخارجه ،وأضاف:

«سيكون لها أثر إيجابي على كافة المستويات».
وأضاف حجاب« :الحملة من شأنها أن تُعيد
االستقرار إلى المخيم وتساهم في نشر األمان
وبسط السيطرة بعد أن كان المخيم يعيش
حالة فوضى عارمة ومستقبالً مبهما ً وعمليات
إرهابية تطال القاطنين في المخيم بشكل شبه
يومي».
كما أشاد حجاب بالنتائج التي ظهرت بعد الحملة
األمنية األخيرة التي أطلقتها قسد في الدشيشة
انتقاما ً للشهيدتين هند الخضير وسعدة الهرماس
على الحدود العراقية السوريّة ،وقال« :تم شل
حركة الخاليا النائمة للمرتزقة في المنطقة
بشكل شبه كامل ومنذ انتهاء الحملة لم تُسجل
أيّة خروقات أمنية في المنطقة».
وطالب الحجاب قوات سوريا الديمقراطية
وقوى األمن الداخلي باتخاذ المزيد من التدابير
تسول له نفسه
حتى القضاء على آخر مرتزق ّ
العبث بأمن واستقرار المنطقة.
هذا وأطلقت قوى األمن الداخلي في شمال
وشرق سوريا يوم األحد  ،٢٠٢١/٣/٢٨حملة
أمنية واسعة النطاق في مخيم الهول  45كم
شرق مدينة الحسكة ،عبر بيان رسمي إلى
الرأي العام ،ضمن مؤتمر صحفي ،الستهداف
خاليا مرتزقة داعش المنتشرة في المخيم،
وإنهاء تأثيره هناك.

كردية تدعو الشعب إلى التيقظ حيال
باحثة
ّ

روناهي

مساعدات إنسانية لسوريا في مهب الرياح

لمى األتاسي (ناشطة حقوقية)
دعا االتحاد األوروبي منذ أيام في بروكسل
بالتعاون مع األمم المتحدة خمسين دولة
باإلضافة لمنظمات دولية للمشاركة بالمؤتمر
الدولي الخامس عن سوريا ،وهذا للحديث عن
مستقبل الوضع السوري .وتم رصد  5.3مليار
يورو إلعانة الالجئين ضحايا الحرب.
وخصص االتحاد االوروبي ثالثة مليارات
يورو من ميزانيته كتبرعات للسوريين .قدمت
بلجيكا منها  18مليون يورو ,كما التزمت
بعض المؤسسات العالمية بتقديم قروض بما
يعادل خمس مليارات يورو وكلها بالنهاية أرقام
ستذوب بسرعة في بحر الجوع والفقر المدقع
الذي يعيشه السوريون.
وعلى مدى عشرة أعوام سقط نصف مليون
شهيد على يد النظام السوري وداعش ,ويعيش
أكثر من  12مليون سوري تحت خط الفقر،
بينما نصف الشعب السوري نازح ومهاجر.
وتدخلت دول عديدة في الصراع بين الشعب
والنظام وهم إيران وروسيا وتركيا ودول
التحالف.
ويقف العالم ،اليوم ،عاجزا ً عن مساعدة
الشعب السوري على تجاوز محنته .ورغم

سياسة تركيا بحق القائد أوجالن

صرحت الكاتبة والباحثة الكردية في باشور
ّ
كردستان سروشت حلبجة أن ادعاء تدهور
وضع القائد أوجالن الصحي بين الحين واآلخر
هو إلثارة الخوف لدى الشعب ،ودعت أبناء
الشعب الكردي إلى أن يكونوا يقظين تجاه
السياسة التي تتبعها تركيا ويوحدوا صفوفهم.
نشرت وسائل اإلعالم التركي بتاريخ  14آذار
الفائت ادعاءات عن تدهور الوضع الصحي
للقائد عبد هللا أوجالن ،انتفض على أساسها
الشارع الكردي مطالبا ً بالكشف عن وضعه.
فيما أعلن مكتب العصر الحقوقي أن شقيق
القائد عبد هللا أوجالن أجرى محادثة هاتفية،
يوم الخميس  25آذار ،من مكتب النائب العام
في مدينة رها الكردستانية مع القائد أوجالن
استمرت بضع دقائق فقط وتم قطعها من قبل
دولة االحتالل التركي.
وتعليقًا على الموضوع ،أدانت المحامية والكاتبة
والباحثة الكردية في باشور كردستان ،سروشت
حلبجة ،الممارسات التركية ،في تصريح
لوكالة أنباء هاوار ،وقالت« :هذه ليست سياسة
جديدة لتركيا ،فتركيا ال تريد إجراء أي نوع
من المقابالت مع القائد أوجالن واللقاء بذويه
ومحاميه».
وأضافت« :السياسة التي تتبعها تركيا منافية
لحقوق اإلنسان ،فمعايير حقوق اإلنسان
معدومة فيها وازدادت الضغوط بشكل خاص
بعد انتصار أردوغان في االنتخابات الفائتة
إذ تغيرت السياسة التركية وتفاقمت أكثر بعد
األزمة االقتصادية والسياسة التي شهدتها البالد،
لذا يحاول أردوغان التد ّخل في دول الجوار
لصرف األنظار عما يحدث في الداخل».
مبينةً بأن صفحات تاريخ العثمانيين القدماء
والجدد مليئة بالدم ،الذين وصلوا إلى الحكم
عبر سفك دماء كل الذين انتفضوا ضد سياساتهم
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األزمات التي ظهرت ،وظهور المرتزقة الذي
كشف سياستها الداعية إلى العنف والعنصرية
القوموية واسترجاع أمجاد الدولة العثمانية.
سروشت أشارت إلى أن مسألة حقوق اإلنسان
هامة لكنها تأسست في دول استعمارية،
وأضافت« :إذا کانت مصالحها مع ترکیا فهي
تلتزم الصمت ،مثلما رأينا عند اعتداء تركيا
على عفرين وسري كانيه وعين عيسى في
شمال وشرق سوريا ومدن باشور كردستان
نر أي تحرك منهم».
حيث لم َ

فلسفة القائد أوجالن
ملهمة للمرأة

القمعية ،فبحجة الدين قتلوا األرمن ،وبحجة
التمرد قتلوا النخبة العربية ،وبحجة القومية
يقتلون الكرد ويسجنون قائدهم.

الشعب الكردي ُمتعلِّق بقائده
سروشت أوضحت أن أردوغان بممارساته
يحاول أن يشغل العالم وبشكل خاص الشعب
الكردي بمواضيع أخرى ،وتابعت« :أحد هذه

المواضيع هو اللقاء مع القائد أوجالن ونشر
ادعاءات عن تدهور وضعه بين الحين واآلخر
ألنها على دراية تامة بمدى تعلق الشعب بقائده
إلثارة الخوف في قلوبهم وليتناسوا موضوع
السياسة والبرلمان ويركزوا فقط على االطمئنان
على حياته».
ودعت سروشت الشعب إلى أن يكونوا يقظين
للسياسة التي تتبعها تركيا.
وعن االتصال الهاتفي بين القائد وشقيقه،

نوهت سروشت حلبجة أن السياسة الجديدة التي
ّ
تتبعها تركيا ال تبشر بالخير ،فعندما ال یُسمح
لسجین سیاسي برؤیة محامیە یعتبر ذلك انتها ًكا
لقانون حقوق اإلنسان ،وهذه مؤامرة خارجية
بالمشاركة مع ترکیا.
ولفتت :العزلة على القائد ما هي إال امتداد
للممارسات الوحشية التي قامت بها تركيا منذ
مئات السنين ،حيث أصبح مكشوفًا أن دولة
محتلة كتركيا ال تريد االستقرار في الشرق
األوسط ،خاصةً وأنها هي من تسببت بالعديد من

وأكدت سروشت أن أهم ما دعا إليه القائد
أوجالن هو حرية المرأة وأكد أن المجتمعات ال
تتحرر إال بتحرر المرأة.
وأكدت :على أساس هذا الفكر قامت المرأة
بتنظيم نفسها بعد أن كانت مهمشة ،فكانت
فلسفة القائد أوجالن ملهمة للمرأة وفتحت
أمامها آفاقًا واسعة استطاعت من خاللها إبراز
شخصيتها وفرض إرادتها ،لذا يتم مهاجمة
النساء الطليعيات والمتحررات ويتم اغتيالهن
مثلما حصل مع المناضالت الثالث في عاصمة
فرنسا «باريس».
وفي ختام التصريح ،أشارت سروشت إلى
االنتصار الذي حققه المقاتلون والمقاتالت في
ضا:
قوات الدفاع الشعبي في كاري ،وقالت أي ً
«على الشعب الكردي االعتماد على نفسه
وتوحيد صفوفه».

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم
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عدم مشاركة الصين رسميا ً في الحرب في
سوريا إال أنها وروسيا اعترضتا على إدخال
المساعدات لألراضي السورية مطالبتين أن يتم
توزيعها على يد نظام األسد ،أي النظام الذي ما
زال شرعيا ً بنظرهم .وتعتبران أن أي تفويض
خارجي يمس بالسيادة السورية .طبعا ً هذه النقطة
غير المتفق عليها منذ سنوات تشكل عائقا ً إلعانة
الماليين في الداخل.
وكانت األمم المتحدة قد طلبت من المانحين
عشر مليارات دوالر إلعانة  24مليون سوري،
ولكن المؤتمر لم يحصد إال نصف المبلغ.
ولربما أصيب العالم بالملل من الكارثة السورية
وخفت حساسيته تجاه معاناة السوريين .يعلن
المؤتمر أن نصف المساعدات ستذهب لخزائن
دول الجوار المعنية ،تركيا واألردن ولبنان.
ولربما ال داعي أن نذكر بأزمة البنوك اللبنانية
وخطورة تسليم هكذا مبالغ لدولة كلبنان ال أحد
مسؤول فيها عن شيء.
وكلنا نعلم أن ال شيء سيصل من تلك اإلعانات
لالجئين السوريين… السوري اليوم يتيم
وقاصر وهو المتصدق عليه وليس بإمكانه أن
يشترط أو يحاسب ،هذا رغم وجود كلمة قرض
وديون باألفق.
ووسط هذا التفويض الدولي على لقمة السوريين
وكيف ستقدم لهم ومن يديرها ,يقف السوري
عاجزا ً وال يستطيع حتى أن يشتكي من الفوضى
والفساد اللذين تدار بهما تلك اإلعانات من قبل
المنظمات العالمية.
وهذا رغم أن تلك األموال تصل باسمه وربما
سيطالب بتسديدها الحقاً .ولكن في الواقع ال
يمكن تصور سيناريو آخر للدول الفاشلة التي لم
تنجح بحل مشاكلها بنفسها.
وتأكيدا ً على فساد اإلدارة تنشر من وقت آلخر
الصحف الغربية فضائح مخجلة عن سرقة
المنظمات القائمة على إدارة إعانات الدول
الفقيرة ،ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية تم
الكشف عن فضيحة الرشاوي التي تلقاها موظفو

فايق عمر (إعالمي)
بالرغم من السلوك العدواني والتخريبي للنظام
التركي ،واستفزازاته وانتهاكاته المتواصلة
للقوانين واالتفاقيات الدولية ،والتي يُعد االتحاد
األوروبي من أشدّ المنتقدين لها ،والمتضررين
منها ،تنتهج بروكسل سياسة استرضائية في
التعامل مع أنقرة .ففي القمة األوروبية األخيرة،
أواخر آذار الفائت ،وبينما كان يُنتظر أن يتخذ
القادة األوروبيون خطوات تصعيدية ضد أنقرة،
عبر تشديد العقوبات االقتصادية عليها ،نظرا ً
لغياب أية مؤشرات على احتمال عدول النظام
التركي عن سياساته القمعية والتخريبية ،في
الداخل والخارج ،تبنى البيان الختامي للقمة
لهجة تصالحية ،بالتشديد على عزم االتحاد
األوروبي تعزيز العالقات مع أنقرة ،زاعما ً
أن هناك «أجندة إيجابية» يمكن التعويل عليها
لتحقيق تطورات إيجابية وكسر الجليد بين
الطرفين.
في الواقع ،ال يزال النظام التركي ينتهج كالسابق
سياسة عنفية قمعية في الداخل ،وعدوانية
توسعية في الخارج ،ولم يُقدم على أية خطوات
إلثبات حسن النوايا ،وحتى إن كان هناك نوع
من التهدئة في ساحات الصراع والتنافس،
سواء شرقي المتوسط أو في سوريا وليبيا ،فإن
األمر ال يخلو من استفزازات تركية ،بين الفينة
واألخرى ،في هذه الساحة أو تلك ،وقد ال تعدو
«التهدئة» في بعض تلك الساحات أكثر من
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بعيداً عن السياسة
رجائي فايد

منظمة كبيرة يقدر حجمها بمئات اآلالف من
الدوالرات.
وهل بإمكان المتلقي للتبرعات أن يفعل شيئاً؟ ال
طبعاً ،فكيف لمن ال يملك أن يردع سرقات قادته
السياسيين الذين يديرونه أن يردع الغريب .وفي
لوائح منظمة الصحة العالمية هناك لقاحات ضد
كوفيد  ،19رصدت للدول الفقيرة ،لكن عندما
يصل األمر للسؤال عن سوريا يضيع الجواب.
وهل الصين التي تدافع عن سيادة سوريا
بشراسة لديها حل لتلقيح الشعب السوري مجانا ً
وتقديم مساعدات مادية تقيه الجوع؟
في الواقع الصين وروسيا يقدمان الدعم لبقاء
األسد فقط ولمساندته ماديا ً وسياسيا ً وعسكرياً،
ولربما تساوم الصين في مشاوراتها الدبلوماسية
مع السعودية لكي تعيد تكرار األسد ونظامه
عبر وساطات عربية ،لكن هذا الوضع المتجمد
سياسيا ً ال أحد يمكنه التكهن بنهاية قريبة له
أو ممكنة ،فكل دول المنطقة يتشابك مصيرها
ويبدو مرتبطا ً ببعضه.
فمصير اللبنانيين والعراقيين مرتبط بمصير
السوريين وكذلك مرتبط باستمرار نفوذ إيران
في تلك الدول ،ومن غير المتوقع تغيير الصين
لموقفها بالتخلي عن إيران وإن كان إخراج

إيران شرطا ً سعوديا ً ال يمكن التراجع عنه ،إذ
إن بقاء إيران ال يعني فقط تهديد أمن واستقرار
العراق وسوريا ولبنان وإنما يهدد استقرار
المنطقة برمتها.
وحتى اآلن ،لم تتدخل الصين رسميا ً بجيوشها
في سوريا كما فعلت الواليات المتحدة في حربها
مع داعش ولكنها ال تبخل بوضع الفيتو في
األمم المتحدة كلما تعلق األمر بحماية المصالح
اإليرانية في سوريا وبقاء نظام األسد.
ً
ويبدو األمر هكذا معقدا ً جدا ً ومجمدا غير
قابل للتطور ,ويبدو السوري رهينة بيد النظام
السوري وإيران ..فهل المعجزة ستكون قرارا ً
أميركيا ً جادا ً في الملف السوري على غرار ما
فعل أوباما في ليبيا؟
ال شيء مستبعد لكن الصين هددت بأن أي
مواجهة معها ستكون كارثية على العالم.
وكيف لهذا العالم أن يتحرك وهو يعيش كارثة
صحية خرجت من الصين لتجتاح العالم بأسره
وتعطله اقتصاديا ً وسياسياً؟ أزمة كورونا
أخرت الحلول وأجلت القرارات ولم يعد يكترث
المواطن في دول الديمقراطية والرأي العام
الحر لهموم أحد وهو يواجه همومه الداخلية.

أوروبا وتركيا ..المصالح أهم من المبادئ
كونها «ظرفية» مبنية على حسابات أردوغان
الخاصة ،أما على صعيد انتهاكات حقوق
اإلنسان وتضييق الحريات ،فالحملة القمعية
مستمرة بوتيرة متصاعدة لكتم جميع األصوات
المعارضة.
تمسّك االتحاد األوروبي في التعامل مع نظام
أردوغان ،بالرغم من تصعيد األخير لحملة سحق
الخصوم والمعارضين ،ومحاوالته المتواصلة
تحول إلى مبعث للقلق
لتعزيز سلطته المطلقةّ ،
لدى أوساط سياسية أوروبية ،ومنظمات دولية
مدافعة عن حقوق اإلنسان ،وأثار لديها مخاوف
من احتمال أن يكون تطوير وتحسين العالقات
مع أنقرة على حساب حقوق اإلنسان ،بمعنى أن
تغض بروكسل النظر عن ممارسات وانتهاكات
ّ
أردوغان بحق مواطني تركيا.
على هذا األساس ،استبق أعضاء في البرلمان
األوروبي زيارة مرتقبة لمسؤولين في التكتل إلى
أنقرة ،بالدعوة إلى فرض عقوبات صارمة على
تركيا ،بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان ،و»وضع
القيم األوروبية فوق أي مصلحة وطنية»،
معتبرين أن الصمت عن جرائم أردوغان واتباع
سياسة االسترضاء معه ،إنما يعتبر بمثابة تكرار
لنفس الخطأ مع ألمانيا النازية.
بدورها و ّجهت عشرون منظمة حقوق إنسان
رسالة لقادة االتحاد األوروبي ،عبّرت فيها عن
أسفها في إطالق المفاوضات مع أنقرة بشأن
قضايا األمن والتجارة والهجرة ،في الوقت
الذي يتواصل فيه انتهاك سيادة القانون والحقوق
والحريات األساسية ،داعية التكتل إلى جعل
هذه القضايا أساسا ً في أية محادثات مع الجانب
التركي.
تحركها المصالح وليس العواطف
الدول
ّ
والمشاعر اإلنسانية ،ويخلو التاريخ من أي
مثال قدّمت فيه دولة ما حياة اإلنسان وحقوقه
األساسية في دولة أخرى على مصالحها معها،

روناهي القاهرة ...ضياء روج آفا

وليس التلويح بورقة حقوق اإلنسان سوى وسيلة
ضغط تستغلها الدول لتحقيق أهداف ومآرب
سياسية.
تشهد أوروبا ،والدول الغربية عموماً ،طيلة
عقود من الزمن ،على أفظع الجرائم والمظالم
التي تقترفها الحكومات التركية المتعاقبة بحق
الشعب الكردي ،ويا ليتها اكتفت بالوقوف موقف
المتفرج ،إذ إنها بدالً من ذلك كانت على الدوام
ّ
داعمة ومؤيدة لحرب اإلبادة ضد الكرد ،على
الصعيد العسكري عبر تزويد أنقرة بالمعدات
المتطورة ،وعلى الصعيد األمني بمالحقة الكرد
الهاربين ،الموجودين على أراضيها ،وتسليمهم
للسلطات التركية ،أو الز ّج بهم في سجونها ،كما
فعلت فرنسا قبل أيام باعتقال عدد من المواطنين
الكرد بذريعة اإلرهاب ،قربانا ً لتحسين العالقات
مع أنقرة ،فضالً عن التضييق على نشاطهم
السياسي ،الذي يَعتبر الغرب ممارسته مظهرا ً
من مظاهر التعددية السياسية والديمقراطية!
وفي الواقع ،ما يجري اآلن من انتهاكات
لحقوق اإلنسان وقمع للحريات األساسية والقيم
الديمقراطية ،إنما هو سمة راسخة للسياسة
التركية منذ تأسيس الجمهورية ،باستثناء أن
نظام أردوغان ،وعلى غرار قادة االنقالبات
العسكرية التي شهدتها البالد ،وسّع قاعدة
الضحايا لتشمل كل من يقف في وجهه ويعارض
سياساته ،بعد أن كانت جميع الحكومات السابقة
متفقة فقط على «العدو» األوحد ،أي الكرد،
ومن غير المعقول أن الذي صمت دهرا ً على
تلك الجرائم والمظالم ،بل وكان شريكا ً فيها
بطريقة ما ،تدبّ فيه النخوة فجأة اآلن ،ويخاطر
بمصالحه مع تركيا من أجل إيقافها.
وألن أردوغان يعلم جيدا ً أن قادة االتحاد
األوروبي ،مثله تماماً ،آخر همهم قضايا
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في تركيا ،فإنه
استبق القمة األوروبية األخيرة بسلسلة انتهاكات
جديدة ،عبر تصعيد الضغط على حزب الشعوب

الديمقراطي ،واالنسحاب المفاجئ من اتفاقية
اسطنبول ،ولوال يقينه بأن هذه اإلجراءات لن
تؤثر في نتائج القمة ،والموقف األوروبي من
إعادة تطبيع العالقات مع نظامه ،لكان على
األقل أجلّها إلى ما بعد انعقادها ،وكم كان ذلك
سهالً ،ودون أن يترتب عنه أية نتائج سلبية.
من الواضح أن االتحاد األوروبي يحقق بعض
المكاسب في نزاعاته العديدة مع تركيا .ففي
ليبيا كلّل التكتل المرحلة األولى من مسار الحل
السياسي ،بإرسال البعثات الدبلوماسية وفتح
السفارات ،األمر الذي يعني بطريقة ما لجم
أطماع تركيا وتحجيم نفوذها هناك .وفي قضية
الهجرة ،يبدو أن سياسة الترغيب التي تمارسها
بروكسل ،بعرض مليارات اليورهات ،ستأتي
أكلها وتدفع أنقرة للرضوخ للشروط األوروبية.
وبشأن النزاع شرقي المتوسط ،أنهى أردوغان
أشهرا ً من االستفزازات المستمرة بإرسال
رسائل إيجابية للمرة األولى ،وقَ ِبل العودة إلى
المحادثات االستكشافية مع اليونان منتصف
الشهر الفائت.
لم يتوصل االتحاد األوروبي وتركيا إلى حلول
جذرية بشأن النزاع والتنافس في أكثر من
ساحة ،وال يمكن الجزم بأنهما على وشك طي
صفحة الخالف قريباً ،لكن يبدو في حكم المؤكد،
استنادا ً إلى جملة من المؤشرات ،ومنها االنطباع
المتكون لدى ساسة أوروبيين ومؤسسات
ّ
ومنظمات دولية مدافعة عن حقوق اإلنسان ،هذا
فضالً عن تجارب التاريخ والطابع البراغماتي
المهيمن على طبيعة العالقات بين الدول ،أن
القيم التي ينادي بها االتحاد األوروبي تسقط
بمجرد
أمام المصالح ،وأن الزعماء األوروبيين
ّ
التوصل إلى حلول مع أنقرة بشأن النزاعات
القائمة ،سيرمون ورقة «القيم األوروبية» في
أقرب سلة قمامة ،وينظرون ،وهم يضحكون
ملء أشداقهم ،إلى حليفهم أردوغان وهو
يغتصب قيمهم ومبادئهم.

بني حني وآخر يحتاج اإلنسان إلى فترة
يستجم فيها بعيدا ً عن الغرق في هموم
السياسة خصوصا ً وأن األوضاع السياسية
في منطقتنا صارت ال تسر حبيباً ،في
حني أنها تسعد كل من يضمر لنا شراً،
وقد أتاحت لي ابنتي هذه الفرصة ،حيث
تقطن مع زوجها العامل في اجملال الطبي
بدولة اإلمارات ،في حني أن حفيدي يدرس
في مراحل التعليم األولى في مدارس أبو
ظبي ،في مستوى يعتبر أفضل املستويات
التعليمية العاملية ،وخالل تواجدي معهم
خالل تلك الفترة التي قاربت على أربعة
شهور ،خرجت بنتيجة أن تلك الدولة
(اإلمارات العربية املتحدة) تعتبر منوذجا ً
متفردا ً عن املنطقة ،حيث ينظر إلى املواطن
على أنه األغلى ،وبالتالي يبذلون في سبيله
كل شيء.
بداية كان علي أن أجري اختبار (كورونا)
قبل السفر ،وجاءت نتيجته سلبية واحلمد
هلل ،لكن بتكلفتة باهظة الثمن ،ومبعاناة
جسدية مضنية ،وسافرت بالطائرة إلى
(دبي) حيث ال يسمح بدخول الزائرين
إلمارة أبو ظبي إال من خاللها ،ألن دبي
تعتمد اقتصاديا ً على السياحة ،وبالتالي
يصعب عليها إغالق مجالها اجلوي ،في ظل
االحترازات اخلاصة بهذه اجلائحة اللعينة،
ومع وصولي ملطار (دبي) أجروا لي اختبارا ً
مجانيا ً لـ(كورونا) ،ومت ذلك بسهولة وبال
تعقيد ،كما أنشؤوا لي بطاقة صحية على
(اإلنترنت) ،يسجل فيها كل ما له عالقة
بوضعي الصحي ،وكانت تلك أول مرة في
حياتي أحوز فيها تلك البطاقة ،انتقلت إلى
مدينة (أبو ظبى) حيث فوجئت مبا يشبه
احلدود بينها وبني باقي اإلمارات ،إذ ال يسمح
بالدخول إليها ،إال بعد االطالع على ما يثبت
إجراء مسحة سلبية جلائحة (كورونا)
ويطبق ذلك بصرامة وبال أي تهاون ،على
عكس ما كان يحدث في السابق ،حيث كان
االنتقال إلى (أبو ظبي) ،ومن أي أمارة ،يتم
بسالسة وبال أي حدود أو إجراءات ،ولكنها
ظروف اجلائحة امللعونة التي حتمت تلك
القيود ،حماية لألغلى وهو اإلنسان ،لذلك
كانت تلك األوامر والنواهي التي ال يستثنى
منها أحد ،كان علي أن أبقى في املنزل أليام،
وأجرى خاللها اختبارين (كورونا) للتأكد من
خلو جسدي من هذا (الفيروس) ،وبعد أن
مت التأكد من أنه ال يوجد خطر صحي مني
على املواطنني ،سمح لي باالنطالق بحرية،
واالستمتاع بكل ما في (أبو ظبى) من
منجزات رائعة حديثة( ،أسواق ،ومطاعم
عاملية ومنتجعات ،وشواطئ ...إلخ).
خالل فترة إقامتي عشت وضعا ً استثنائيا ً
لم أعشه في منطقتنا ،ال من قبل أو بعد،
فإدارة املنطقة تعاملت مع هذه اجلائحة ،على
أنه عدو يجب هزميته ،ولذلك وضعت احلصون
واملتاريس من أجل ذلك ،فالعقوبات القاسية
ملن ينتهك تلك التعليمات ،ويتساوى فيها
املواطن والعامل املقيم وكذلك الزائر ،والتزم
اجلميع بذلك ،فلم أجد أحدا ً خارج مسكنه
بدون كمامة على وجهه ،كافة العاملني في
احلكومة وفي األنشطة التجارية واخلدمية،
يجرون اختبارات إجبارية منتظمة ،مبا
فيهم طالب املدارس واجلامعات ،ويتم عزل
املصاب فورا ً بعيدا ً عن نشاطه ،مع إجراء
تكتف
اختبارات لكل من خالطه ،بل ولم
ِ
اإلدارة بذلك ،إذ نظمت قوافل طبية في
األحياء من أجل البحث في أجساد اجلميع
عن هذا (الفيروس) لعزل صاحبه وعالجه،
لقد مت تطبيق كل ما قرره العلم لكيفية
مواجهة األوبئة واجلوائح ،وأؤكد من جديد
أنني عشت أياما ً بعيدا ً عن السياسة ،كنت
خاللها مطمئنا ً متاما ً على وضعي الصحي،
وأشكر كل من أدخل الطمأنينة إلى قلبي،
وهو واجب علي.
وعدت إلى مصر وهموم السياسة ،ألجدها
كما تركتها( ،خليها على اهلل)( ،قل لن
يصيبنا إال ما كتب علينا)( ،مصر محفوظة
ببركة األولياء) ،في حني أنهم خالفوا أمر
اهلل (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

محرر الصفحة -رفيق ابراهيم
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روناهي

«بنت الشهيد» مسرحية وطنية لفرقة مجلس عوائل الشهداء
منبج /آزاد كردي  -قدمت فرقة مجلس عوائل
الشهداء للمسرح في مدينة منبج وريفها
عرضا ً مسرحيا ً بعنوان «بنت الشهيد» تزامنا ً
مع ذكرى ميالد القائد عبد هللا أوجالن.
نظم مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها
وبالتنسيق مع لجنة مبادرة حرية القائد في منبج
احتفالية بمناسبة ميالد القائد عبدا هلل أوجالن،
الذي يصادف الرابع من شهر نيسان .وتضمنت
االحتفالية العديد من الكلمات والعروض الفنية،
منها فقرة غنائية لفرقة عوائل الشهداء بعنوان
«مبارك ميالدك القائد عبد هللا أوجالن» كما
قدمت فرقة حلبية فقرة «عراضة» من التراث
الحلبي العتيق.
مسرحية «بنت الشهيد» مسرحية وطنية
استعراضية ،تبدأ أحداثها في لحظة اشتباك دون
أن يكون هناك بعد زماني ومكاني وربما كان
الحدث ممتد إلى ال نهاية ،وتدور مجرياتها منذ
ذهاب األب إلى للدفاع عن أرضه واستشهاده
وكيف سارت ابنته على نهجه وواصلت طريق
المقاومة.

وتعد من العروض المسرحية الوطنية األولى
التي تقدمها فرقة مجلس عوائل الشهداء للمسرح.
ويرغب مجلس عوائل الشهداء من دخول عالم
المسرح إلى تنمية الروح الوطنية لدى األطفال
والشباب والكبار الذين يبحثون عن ميراث وقيم
النضال والمقاومة.

وفي هذا السياق ،التقت صحيفتنا «روناهي»
بمؤلف العمل والمخرج محمود العيدو ليحدثنا
عن هذا العمل فقال« :إن العرض المسرحي /
بنت الشهيد /يجسد حالة نفسية تعتري وجدان

الشهيد الذي ال يتوانى أن يبذل روحه رخيصة
للوطن .فاألحداث تبدأ بصراع حول قيم الحرية

والحياة مذ هرع الشهيد لتلبية نداء الوطن
وتنتهي بعودته على نعش ليعبر عن ذلك بميالد

حياة جديدة على يد مقاتل آخر ،فيما تتجدد ثنائية
متواز ومتسا ٍو في
الشهادة والحياة بينهما بشكل
ٍ
مقابل تضاد جوهري أبدي».
العيدو أضاف »:ال شك أن الحوار الذي دار
بين البطلين طيلة العرض هو عبارة عن قصيدة
شعرية باللغة الشعبية .ألفتها منذ ثالث سنوات
وتعتمد على طريقة فيلو دراما ذات التأثير على
مشهد الحوار المؤثر .كما أن لحظة تصميم ابنة
الشهيد على السير على خطا والدها أمر طبيعي
بحكم ثقافة المقاومة التي باتت مترسخة في
البالد».
المؤلف والمخرج محمود العيدو اختتم حديثه
بالقول« :تمكن العرض المسرحي من خلق
إبداع ألطفال الشهداء لتعزيز شعور وقيم الشهيد
الذي ال يمكن أن يندثر .وهذا أول عمل لفرقة
مسرح عوائل الشهداء بالتأليف واإلخراج
جميعاً .ونعمل في الفترة القادمة على زيادة جهد
أكبر لتقديم عروض على نحو يكرس المسرح
ثقافة المجتمع».

إعداد /عبد الرحمن محمد
الكثير من جيل الخمسينات والستينات يتذكر
صوتا خالدا ً طالما داعب أسماعهم ،وكثيرا ً ما
انتظروه بشغف ،صوتا ً كان متفردا ً في وقته،
وبقي مميزا ً ورائعا ً حتى بعد رحيله ،وبقيت
نبرة صوته الكردية الخالصة منقوشة في أسماع
وضمائر الكرد في أرجاء المعمورة وعبر
القسم الكردي في إذاعة يريفان التي كانت تبث
من ارمينيا« ،كرمي صياد» من أوائل وأبرز
اإلعالميين والصحفيين والمثقفين الكرد.

كرمي صياد «كرم صياد خالد» من مواليد
قرية هكو  -التابعة لناحية  -تلين في جمهورية
أرمينيا عام 1938م .وانضم إلى إذاعة يريفان
منذ عام  1960وبقي يعمل فيها ألكثر من
خمسين عاماً ،وإلى جانبه زوجته وولده وابنته
اللذين انضما للعمل مع والديهما بعد تقاعد األب
عام 2014م.
عرف كرمي صياد كأبرز العاملين في مجال
اإلعالم المسموع ،وإلى جانب ذلك كان له
نشاطات صحفية أخرى ،وكان من المثقفين
النادرين ،بسعة فكره وثقافته العالية ،وسخر كل
ذلك وعبر اإلذاعة للدفع بالثقافة واللغة الكردية

لألمام وتطوير عمله وإيصال رسالته السامية.
توقفت الحكومة األرمنية عن تقديم الدعم المادي
لإلذاعة ،في فترة معينة عصيبة ،لكن كرمي
صياد لم يتوقف وقدم كل النفقات المالية وخالل
تلك الفترة من حسابه الخاص ،وقال كرمي
صياد عن ذلك« :تخلت الحكومة األرمنية عن
دعم القسم ال ُكـردي لإلذاعة ألسباب اقتصادية
في فترة ما ،فاضطر  12عامالً في الراديو
لترك العمل» ،مضيفاً« :أنا وزوجتي تابعنا
عملنا ومن دخلنا الخاص تمكنا من اإلبقاء على
القسم الكردي حيا ً واالستمرار في البث» .وكان
مثاالً للمصداقية في العمل والعطاء.

توفي كرمي صياد يوم السبت  27آذار 2021
عن عمر ناهز الثانية والثمانين عاماً ،ودفن يوم
الثالثاء في مسقط رأسه يريفان.

مندكان وسموقة من عشائر اإليزيدية في جبل شنكال
تعد عشيرة «مندكان» من أقدم العشائر
اإليزيدية في شنكال وأغناها ،وقد قدمت من
والتي خالتا في باكور إلى جبل شنكال في زمن
بعيد ،وسكنت في البداية في قرية (كرسي) في
زمن كبيرهم (مير ملس) وثم انتقل أبناء هذه
العشيرة فيما بعد إلى بارا في عهد كبير العشيرة
(مندي خوركي) ،ثم انتقلوا إلى الجهة الجنوبية
من الجبل وسكنوا في قرية (سكينية) وعاشوا
فترة من الزمن فيها ،وبعدها انتقلوا إلى أطراف
مدينة شنكال وسكنوا في منطقة (مام هارون)
وثم توجهوا إلى جنوب المدينة وقاموا ببناء عدة
قرى لهم وسكنوا فيها.
ومن مناطق سكناهم في شنكال« :خانا جوري -
خانا جئيري  -كوجو ـ حاتمي  -تل قصب القديم

 تل بنات القديم  -حلي مسحجر – نارنجوك –باشوك  -ديلوخان».
اهتم المندكان بالزراعة وتربية المواشي،
واهتموا كذلك بالعلم والدراسة وأصبحوا من
أكثر العشائر اإليزيدية من حيث عدد الخريجين
حتى في وقتنا الحاضر.
تقسم العشيرة لعدة أفخاذ رئيسية ،منها:
 -1الشهواني :وهي فخذ من أفخاذ عشيرة
المندكان في جبل شنكال تسكن في قريتي (خانا
جئيري ،خانا جوري ،مجمع تل بنات) ويعرف
فخذ الشهوان بتمتعهم بالعلم والمعرفة والثقافة
إلى جانب الزراعة وتربية المواشي .والفخذان
األساسيان فيها هما «خلوي ورشوي».
 -2عزوي :من أكبر أفخاذ العشيرة ويسكنون في

قرية ديلوخان وتل بنات القديم ،وهم يرجعون
باألصل إلى قبيلة الشرقيان .وتتفرع إلى عدة
أفخاذ ،منها« :عليكا ،حمد عزو ،هاللي».
 -3كلشي :فخذ من أفخاذ عشيرة المندكان في
جبل شنكال ويسكنون في قرى (كوجو ،حاتمي،
وتل قصب القديم) ولهم مكانة خاصة بين جميع
اإليزيديين .وأيضا ً تتفرع إلى عدة أفخاذ ،منها:
«جاسو ،أوسو ،جزاع ،عجم ،حاونج».
 -4آل حمد :يسكنون منذ القدم في قرية تل
قصب القديم التي تقع على بعد  11كم جنوب
مركز قضاء شنكال .أما عشيرة سموقة فهي من
العشائر اإليزيدية القديمة والكبيرة في شنكال
والتي مضى على تواجدها في المنطقة أحقاب
طويلة من الزمن ،وإن السموقيين معروفون
بطابعهم الذي يميل إلى الهدوء بين جميع
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اإليزيديين.
إن السموقيين نزحوا من مناطقهم في باكور
كردستان هربا ً من ظلم واستبداد تركيا إلى
االتحاد السوفيتي السابق بالتحديد إلى منطقة
(يريفان) ،وبعد مدة من الزمن انتقلوا إلى منطقة
(كلك ياسين آغا) بالقرب من هولير التي كانت
من المناطق اإليزيدية في ذلك الوقت ،ومن ثم
هاجروا إلى شنكال نتيجة تعرضهم إلى الفرمان
في منطقة كلك ياسين آغا آنذاك.
وكانت قرية (راشد) القريبة من مزار شرفدين من
أولى المناطق الشنكالية التي سكنها السموقيون
وعاشوا فيها فترة من الزمن مع عشيرة بيت
الخالد ،ثم انتقلوا فيما بعد إلى قرية (يوسفا) ومن
ثم إلى منطقة (حليقي) ،وبعد فترة من الزمن
انتقلوا إلى الكهوف والمغارات الغربية من كلي

إغالق المعابر توازن يفرضه تقاطع المصالح
كركي لكي /غاندي إسكندر ـ منذ بدء األزمة
السورية قبل نحو عشر سنوات وحينما تحول
الحراك الثوري الديمقراطي إلى حراك مسلح،
سلكت األحداث من ًحا آخر أدى إلى تدخل الدول
اإلقليمية والدول الكبرى في رسم األحداث،
والتوزع الميداني للفصائل المسلحة ،كانت المعابر
التي فرضتها فوهة البندقية ،والسيطرة عليها أمر
له أهمية قصوى في التحكم بعقارب البوصلة
السورية ،سواء من قبل الحكومة السورية وحلفائها
الروس واإليرانيين ،أو المرتزقة المرتبطين
بتركيا ،فإغالق المعابر اإلنسانية والمعابر الدولية
ما هي إال سياسة خبيثة ال إنسانية تهدف إلى فرض
االستسالم من خالل التجويع.

الشعب السوري عىل أعتاب
املجاعة
كثيرة هي الدالئل التي تشير إلى أن الشعب السوري
بات على أعتاب الدخول في مجاعة ،فالحصار
االقتصادي المطبق على الحكومة السورية من
قبل المجتمع الدولي ،والحرب التي حصدت آالف
األرواح ،واالحتالل التركي لألراضي السورية
وما رافقه من تهجير للسكان األصليين في عفرين،
وسري كانيه ،وكري سبي ،فضالً عن قانون قيصر
الذي تفرضه الواليات المتحدة األمريكية على

كرمي صياد ...صوت خالد في الذاكرة الكردية
سخر كرمي صياد سنوات طويلة من عمره من
دون كلل في سبيل تقدم وتطوير األدب واللغة
الكردية ،وعمل كمذيع ومدير في راديو يريفان،
كما كان له دور مؤثر وفاعل في نشر الثقافة
واللغة الكردية في أرمينيا وبلدان أخرى من
االتحاد السوفييتي السابق.
كانت اإلذاعة تبعد عن مكان إقامة صياد حوالي
 24كم مع ذلك كان يعمل يوميا ً وال يتخلف عن
موعد عمله إال في حاالت الضرورة القصوى،
ولعمله المتفاني كرم لعدة مرات في أرمينيا
وخارجها وكان آخرها تكريمه رسميا ً في
أرمينيا عام 2006م.
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كرسي وقاموا ببناء بعض المساكن لهم في تلك
المنطقة وال زالت آثارهم موجودة في «خربي
موسى» ،ومن بعدها توجهوا إلى غرب الجبل
وسكنوا في قرية جفرية ،وثم انتقلوا إلى كورا
سموقي.
أما تسمية العشيرة ،فترجع إلى المنطقة التي
يكثر فيها زراعة (السماق) ،لذلك سميت
العشيرة بـ(السموقة) .والسموقيون معروفون
بتربية المواشي في المنطقة ،وكثير منهم
يشتغلون بالزراعة ،والسموقة ينحدرون من جد
واحد وهو (مندو موسى).
ومن مناطق سكناهم في شنكال« :كورا سموقي،
باره ،حويل خالتي ،واركي خولي ،كه ركي،
ريز ،دوغجي ،جريبا ،حسكي ،دوكري ،تل
البنات».
والسموقة تتفرع إلى أربعة أفخاذ رئيسية ،وكل
فخذ يتفرع بدوره إلى عدة أفخاذ:
 -1محمود :وهم من أكبر أفخاذ العشيرة،
وتتفرع إلى عدة أفخاذ« :مطو .غانم .هجوي.
اللوي».
 -2حلي جرمكا :وأيضا ً تتفرع إلى عدة أفخاذ:
«علي آغا .عسكر .مرادكو».
 -3ريفي :وأيضا ً تتفرع إلى عدة أفخاذ ،منها:
«أومر .هسن .آدي».
 -4أوسكي :وأيضا ً تتفرع إلى فرعين ،هما:
«نعمت .وبركات».
ويجب علينا أال ننسى بأن هناك بعض من
العشائر األخرى يعيشون مع السموقة ويحسبون
أنفسهم سموقيين ،ومن أهمها« :قيرانيين،
كوركوركا» والتي بدورها تنقسم للعديد من
األفخاذ والعائالت الكبيرة.
وكاالت

محرر الصفحة  -عبدالرحمن محمد
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الحكومة السورية ،ومحاربة روسيا ألي محاولة
لفتح المعابر الدولية؛ ساهمت في خلق أزمات
اقتصادية خانقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ
السوري.
فحياة المواطن السوري باتت تنهار شيئا ً فشيئاً ،ففي
مناطق سيطرة الحكومة السورية دخلت الطوابير
الطويلة أمام أفران الخبز ،ومحطات التزود بالوقود،
قائمة غينيس لألرقام القياسية في طول الطوابير،
كل هذه المعاناة المعاشة ،وال تزال روسيا ومعها
الصين تعطالن القرارات األممية في مجلس األمن
حول فتح المعابر الدولية أمام المساعدات اإلنسانية
باستخدامهما لحق النقض ،الفيتو.
إذا ما أدخلت المساعدات اإلنسانية من المعابر
بين العراق وسوريا كمعبر تل كوجر الحدودي
سيستفيد منها ماليين السوريين في شمال وشرق
سوريا ،ومئات آالف المهجرين الذين شردتهم
تركيا من مناطقهم األصلية ،وألن روسيا حريصة
على سيطرة النظام على المعابر الدولية ،فهي على عليه فصيل جبهة النصرة المصنف بـ «التنظيم الواقع جنوب شرق الرقة ومعبر التايهة في منبج .فاستمرار تركيا بخفض كميات المياه المتدفقة لنهر
الدوام تجهض كل محاولة أممية لفتح المعابر ،وال اإلرهابي» من قبل جميع دول العالم.
كما أنها ال تلتفت إلى المعاناة التي يعانيها الشعب الفرات ستكون له تداعيات اقتصادية كارثية ،وال
توافق إال على معبر وحيد هو معبر باب الهوى
السوري جراء قطع مياه نهر الفرات من قبل دولة سيما الزراعة المروية ،إضافة إلى خلق أزمة
الذي تسيطر عليه جبهة النصرة وتركيا ،ويأتي
االحتالل التركي ،فالالعبون على الساحة السورية الكهرباء ،وإن استمرت الحكومة السورية بإغالق
عليها
متفق
سياسة
اللين الروسي في فتح معبر باب الهوى لتقاطع
يشتركون معا ً في سياسة مرسومة مسبقاً ،وهي المعابر فإن النتيجة الوحيدة من هذه السياسات
المصالح بينها وبين تركيا بينما معبر تل كوجر
سياسة تجويع السوريين وتعميق جراحه من أجل الممنهجة والمتفق عليها بين سوريا وتركيا برعاية
الذي كانت تستخدمه منظمة الصحة العالمية من جهة أخرى تغض روسيا الطرف عن إغالق تقديم التنازالت ،فليس من باب الصدفة التضييق روسية هي خلق بلبلة بين شعوب شمال وشرق
إلدخال المساعدات الطبية فتقف روسيا أمام فتحه المعابر بين مناطق شمال وشرق سوريا ،ومناطق والخناق الذي تمارسه كل من تركيا والحكومة سوريا من جهة ومن جهة أخرى محاربة الحالة
بالمرصاد متذرعة بأن فتح المعبر ينتهك السيادة
الديمقراطية المعاشة في المنطقة.
الحكومة السورية كمعبر الطبقة ومعبر العكيرشي السورية على شمال وشرق سوريا.
السورية متناسية أن معبر باب الهوى يسيطر

حكومة دمشق تحاصر الشيخ مقصود واألشرفية ..ما هي التداعيات واالنعكاسات؟

تفرض حواجز قوات حكومة دمشق في
حصارا على حيي الشيخ مقصود
مدينة حلب
ً
واألشرفية ،األمر الذي حرم أكثر من  150ألف
مواطن من المحروقات هذا العام ،وينذر بأزمة
إنسانية.
بدأت حكومة دمشق بفرض حصارها هذا منذ
أشهر على الجزء الشمالي الغربي لمدينة حلب
تحت ذرائع واهية وألهداف سياسية بحتة ،وهو
ما يؤثر سلبا ً على لقمة عيش المواطن مباشرة.

الشيخ مقصود يف أسطر
يقع حي الشيخ مقصود على األطراف الشمالية
الغربية لمدينة حلب ،ويعتبر من أكثر األحياء
األمرين من هجمات مرتزقة جيش
التي عانت
ّ
االحتالل التركي أو القوات التابعة لحكومة
دمشق فيما مضى.
ويشكل الحي مع األشرفية مزي ًجا فسيفسائيًّا من
الشعوب السورية من الكرد والعرب والتركمان
والسريان ،يتعايشون معًا وتعمل على إدارة
نفسها بنفسها ضمن كومينات ومجالس وفق نظام
األمة الديمقراطية.
ويبلغ تعداد سكان حيي الشيخ مقصود واألشرفية
حوالي  150ألف شخص ،يتوزعون على 25
ألف عائلة تقطن في القسمين الشرقي والغربي
والمعروف إلى جانب قسم من حي األشرفية
وقرية بنو ،وذلك بحسب سجالت لجنة العقود في
الحي ،لكن هذه األعداد في تزايد مستمر نتيجة
وفود عائالت عدة من مناطق سيطرة الحكومة
في حلب إلى هذين الحيين.
كما يعدّ حي الشيخ مقصود من أكثر المناطق
الصناعية المنتجة لأللبسة في حلب ،إذ أسهمت
الخبرة وتوفر اليد العاملة في بناء الورش
لصناعة وتسويق األلبسة الجاهزة التي تعتبر
مصدر دخل أغلب األسر في الحي .إال أن
الحصار األخير سبّب مشاكل كثيرة لألهالي في
المجاالت الحياتية والعمل لصعوبة تأمين المواد
األولية األساسية كالمحروقات التي تمد ورشهم
بالكهرباء.

الحصار ...ليس وليد اليوم
إن الحصار المفروض على هذه األحياء ليس
وليد اليوم ،فمنذ ثمانية أشهر وحكومة دمشق
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تعمل على خلق عوائق إلغالق الطريق أمام
تأمين المستلزمات الضرورية ألهالي األحياء.
وكانت وكالة هاوار نشرت في الخامس من شهر
كانون األول من عام  2020شهادات مدنيين من
حيي الشيخ مقصود واألشرفية حول الحصار
الذي فرضته عليهم حكومة دمشق ،والذي ما
مستمرا بشكل متقطع.
زال
ً

فقدان املحروقات
إن الحصار الذي طال أمده وأفشلت محاوالت
حله عبر الحوار أسهم في فقدان المحروقات
بشكل عام في الحيين ،حيث بلغ سعر لتر
المازوت في السوق الحرة  2000ليرة سورية
وهو في ارتفاع مستمر يو ًما بعد آخر .وكان
المجلس العام ألحياء الشيخ مقصود واألشرفية
قد وضع برنام ًجا قبل إغالق الطريق لتوزيع
مادة المازوت على أهالي الحيين بسعر رمزي
يبلغ حوالي  41800ليرة سورية للبرميل و 190الفترة األخيرة.
ليرة للتر ،بينما يبلغ سعر البرميل اآلن في السوق «هنالك اتفاق غير معلن بين حكومة دمشق
والحكومة التركية المحتلة التي اقتطعت أراضي
السوداء حوالي  400000ليرة سورية.
لكن منذ صيف العام الماضي وإلى اآلن تعمد من الوطن السوري ،سواء كانت جرابلس أو
مرورا بسري
الحكومة السورية إلى قطع الطريق ألسباب الباب وعفرين إلى كري سبي
ً
جيوسياسية ما تسبّب في فشل توزيع المادة على كانيه» بهذا الشكل تابع شيخو حديثه وتساءل،
«كيف للحكومة السورية التعامل واالتفاق مع
األهالي بشكل كامل.
المحتلين ألراضينا وفرض الحصار علينا؟!،
أما الغاز المنزلي فقد وصل سعر الكيلو منه إلى
نحن مواطنون سوريون ننادي بالحفاظ على
 6000ليرة سورية ،أي إذا أردت شراء أسطوانة
وحدة األراضي السورية».
غاز ذات تسعة كيلو فعليك دفع  54000ليرة
ومضى متسائلاً «هل هذا هو جزاؤنا لحماية
سورية ،أي ما يعادل راتب موظف حكومي.
أهالي حلب عامةً من هجمات المرتزقة؟»
وعلى الرغم من ذلك يحاول المجلس العام
مضيفًا «لقد دفعنا شهداء ود ًما لنصل إلى هذا
تخفيف معاناة األهالي عبر تقديم الدعم من خالل
اليوم ،ولن نتوانى عن المضي في طريق الشهداء
بلدية الشعب بتوزيع كيلوين غاز منزلي لكل
والمحافظة على مبادئهم».
عائلة بسعر  600للكيلو الواحد إلى حين انفراج
وشدد شيخو على ضرورة تمكين أسس الحل
األزمة.
عبر الحوار بين السوريين أنفسهم وحل المشاكل
بتبادل اآلراء ،لكن سياسة الحكومة حاليًّا تنجذب
ملاذا تخنق دمشق املدنيني؟
نحو المحتلين ،وهذا شيء غير مقبول.

التشديد عىل الحواجز

وحول هذا الموضوع ولبحث تفاصيل مجريات
األمور المتعلقة به ،أجرت وكالة هاور لقاء مع
الرئيس المشترك للمجلس العام ألحياء الشيخ تشدد حواجز قوات حكومة دمشق المحيطة بحي
مقصود واألشرفية محمد شيخو ،الذي أشار إلى الشيخ مقصود واألشرفية على دخول وخروج
وجود تفاهمات بين الحكومة السورية وحكومة األهالي وتضيق الخناق على تحركاتهم وتمنع
االحتالل التركي بتشديد الحصار على مقاطعة اصطحاب أغراض كثيرة معهم ،وتعمل على
الشهباء وحيي الشيخ مقصود واألشرفية ،في

فاطمة محمد

محمد شيخو

تفتيشها .إلى جانب ذلك تمنع مرور كل من على المعاناة ،جراء إغالق الطرق وفرض
مواد الطحين أو المحروقات والمواد األساسية الحصار على الحي ،الذي يؤدي بدوره إلى غالء
األخرى بين الفترة واألخرى ،األمر الذي أثار أسعار المواد وندرتها في األسواق.
حفيظة المواطنين.
وكان ثمة اتفاق فرضته االدارة الذاتية على
كارثة إنسانية
حكومة دمشق عبر الوسيط الروسي قبل أشهر
يفضي برفع الحكومة حصارها عن الشهباء
والشيخ مقصود مقابل رفع قوات االمن الداخلي وعن تداعيات استمرار الحصار على الحي
الحصار الذي فرضته على المربع األمني في الذي يؤوي  150ألف شخص ،حذر شيخو
الحسكة وقامشلو ،ولكن يبدو ان الحكومة تتنصل من مغبة استمراره وتحوله إلى كارثة إنسانية،
عن تعهداتها تلك.
وقال« :على الرغم من الحصار إال أننا استطعنا
المواطنة فاطمة محمد ،من أهالي عفرين تأمين الطحين اليومي لتوزيع الخبز على
ال ُمه ّجرين إلى حي الشيخ مقصود تقول «نعاني األهالي ،وسنستمر في ذلك ،لكن يجب أن يتدخل
من نقص المحروقات وإغالق الطرق أمامنا ،المعنيون ،سواء المنظمات الدولية أو األمم
وال نستطيع شراء المازوت».
المتحدة لفتح الطرق وفك الحصار».
وتذكر المواطنة أن لها حفيدًا يبلغ من العمر سنة وكالة هاوار
وأربعة أشهر ،وتساءلت :ما ذنبه ليكون شاهدًا
محرر الصفحة  -صالح إيبو
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لصد جائحة كورونا ..تأهب تام في مناطق شمال وشرق سوريا
ّ
روناهي /كولي مصطفى ـ عمر الفارس ـ
إجراءات وقائية عدة اتخذتها الجهات المعنية
تزامنا ً مع الحظر المفروض في مناطق
شمال وشرق سوريا كإجراء وقائي من
فيروس كورونا؛ منها حمالت تعقيم األسواق
والشوارع؛ عالوة على تأهب فريق الطوارئ
في الهالل األحمر الكردي لخدمة المصابين..
اتخذت العديد من دول العالم اإلجراءات الوقائية
الالزمة للحد من فايروس كورونا المستجد والذي
ظهر أواخر عام  ،2019حيث كان للحظر
المنزلي وحمالت التعقيم المستمرة والندوات
التثقيفية جزء كبير من خطة العمل كأحد
أساليب درء الخطر ،واتخاذ اجراءات السالمة
االحترازية والتعامل مع هذا الفايروس والوقاية
منه ،حيث قامت اإلدارة المحلية للبيئة والبلديات
وبدعم من
في كل من الطبقة والحسكة وقامشلو
ٍ
وحدات اإلطفاء في المدن المذكورة بحمالت
التطهير المنزلي وتعقيم الشوارع الرئيسية
والفرعية ،وبخاصة في أماكن االزدحام ،وذلك
بعد تطبيق الحظر الجزئي المفروض على
الطبقة والحظر الكلي على قامشلو والحسكة
كإجراءات وقائية من انتشار فايروس كورونا،
وال سيما مع تزايد عدد اإلصابات في اآلونة
األخيرة بمراكز الحجر الصحي.

نقوم بعملنا عىل مدار الـ24
ساعة
وبهذا الصدد كان لصحيفتنا لقاء مع خليل سليمان
قائد فريق الطوارئ في الهالل األحمر الكردي
بمقاطعة الحسكة ،حيث قال« :فريق الطوارئ
في الهالل األحمر يعمل على مدار اليوم ,فينقل
المرضى ،إن لزم األمر ،من المشافي العامة
والخاصة إلى مشفى كوفيد في قسم الحاالت
اإليجابية».

وباإلضافة إلى نقل المرضى لمشفى كوفيد أيضا ً
يقومون بإجراء الماسحات وأخذ عينات من
المرضى المشتبه بهم ,ونوه إلى أن من تكون
حالته حرجة من المرضى فقط يُنقلون لمشفى
كوفيد ،وأشار إلى وجود فرق تثقيفية تقوم
بتوعية المواطنين ،وكانت النتائج إيجابية لهذه
الفرق التوعوية ،حيث شكل فارقا ً كبيرا ً عند
المواطنين لخطورة الفايروس.

ازدياد حاالت اإلصابات بنسبة
%75
ومن جانبه؛ تحدث مدير مشفى كوفيد في مقاطعة
الحسكة عماد الندى عن الوضع الراهن النتشار
الفيروس قائالً« :في نهاية شهر شباط المنصرم
لم تتواجد أية إصابة ،بعد نهاية الموجة األولى
من جائحة كورونا ،لكن في بداية شهر آذار
وصل الفايروس المتحور إلى باشور كردستان,
فبدأت اإلصابات تزداد».
وأشار إلى أنهم جهزوا المشفى الستقبال الحاالت
مسبقا ً قبل انتشار الفايروس في الحسكة ،وفعالً
استقبل مشفى كوفيد تسع حاالت خالل أربع
وعشرين ساعة ،وهي حاالت شديدة ,متوسط
األعمار  54سنة مع وجود عامل خطورة
أصحاب المناعة الضعيفة.

ردة فعل املجتمع
وأردف الندى« :بالنسبة للرأي العام وردة فعل
المجتمع من اإلقناع بوجود الفايروس مقارنة
بالموجة األولى والموجة الحالية ,هناك فرق كبير
بالوعي واإلدراك وأي شخص يشعر بأعراض
تشبه إصابته بكوفيد  ,19يتصل بالجهات
المختصة للتعامل معه وإحالته إلى مشفى كوفيد,

فالوعي واالستجابة السريعة وتدبير الحالة من
قبل المجتمع أفضل من السابق».

تنسيق مستمر
يتم التنسيق بين الهالل األحمر الكردي ومشفى
كوفيد بدرجة عالية جداً ,ويضيف أنه منح
المشفى أولوية من قبل اإلدارة ،فهي تدعم
العالج للمرضى بشك ٍل مجاني ,وأيضا ً تُقدم
وجبات الطعام المعتمدة من قبل منظمة الصحة
العالمية لتقوية مناعة المرضى.

اإلجراءات الوقائية
كما والتقينا بالرئيس المشترك لبلدية الشعب
بالطبقة عبد الحميد الخمري الذي أوضح لنا

بالقول« :ضمن التوجيهات واإلجراءات المقررة
من المجلس التنفيذي بالطبقة واإلدارة المحلية
للبيئة والبلديات ووفق القرارات المعلن عنها
ُ
طبق حظر جزئي على المدينة ،يلزم أصحاب
المحالت التجارية باإلغالق التام بعد الساعة
الرابعة عصرا ً وإلغاء التجمعات الرياضية،
وتغلق المدارس والمعاهد ،ويُمنع التجول،
مع أخذ التدابير الصحية الالزمة للوقاية من
الفايروس الذي يعاود انتشاره كل فترة منذ أن
ظهر في عام .»2019

تنظيم حملة تعقيم
واختتم الخمري بأن «حملة التعقيم ستستمر
طيلة أيام الحظر المفروض المقرر بسبعة أيام،
وفي أماكن متنوعة داخل مدينة الطبقة وريفها،
كما أنه هناك العديد من الخطط الستمرار

الحمالت التطهيرية لفايروس كورونا ،وغيره
من األوبئة مثل الحملة التي أطلقتها إدارة البلدية
ضد «الالشمانيا» ضمن إجراءات السالمة
للمواطنين ومكافحة األوبئة واألمراض في
المنطقة».
ويذكر أن بلدية قامشلو بدأت اليوم بحملة تعقيم
واسعة في المدينة ،مع شبه خلو الشوارع
من األهالي ،وتُستخدم في حملة التعقيم مادة
الفورمالين المعقمة ومادة الكلور.
وفي آخر عشرين ساعة أدلت هيئة الصحة
بإحصائيات لإلصابات :أربع وفيات و٢٧٩
إصابة جديدة بفايروس كوفيد  ١٩في شمال
وشرق سوريا .وأوضح الدكتور جوان مصطفى
الرئيس المشترك لهيئة الصحة في اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا أن حاالت الوفاة هي
المرأتين ورجلين من قامشلو .وأكد مصطفى
أنهم سجلوا  ٢٧٩إصابة جديدة بفايروس كوفيد
 ١٩في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٦٧
ذكور و  ١١٢إناث وتتوزع على الشكل التالي:
 ٣٤حالة في الحسكة.
 ٨٧حالة في قامشلو.
 ٣٧حالة في الطبقة.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حاالت شفاء
جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في
مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعالن هذه
الحاالت الجديدة  ١١٠٩٢حالة منها  ٤٠٠حالة
وفاة و ١٣٤٠حالة شفاء .والجدير بالذكر أن قبل
يوم كانت عدد اإلصابات  ٣٠٤إصابة جديدة
بفايروس كوفيد ١٩في مناطق شمال وشرق
سوريا وهي  ١٥١ذكور و ١٥٣إناث ،وأكثر
المناطق التي يوجد فيها مصابون هي قامشلو
والحسكة والطبقة.

الشهباء /ميديا عبدو ـ أكد أهالي الشهباء أن
القائد أوجالن حول فسلفته إلى ثورة تقودها
النساء ،حيث ألهمت أفكاره حول حرية المرأة
كل نساء العالم ،وأشاروا إلى أن الهدف
الرئيسي من تشديد العزلة على القائد كسر
عزيمة الشعوب التواقة إلى الحرية.
حديث األهالي جاء من خالل جولة لصحيفتنا في
فعالية افتتاح حديقة القائد آبو في الشهباء بمناسبة
ميالد قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن.

وكان لصحيفتنا جولة ضمن هذه الفعاليات التقت
خاللها بعضو مجلس حزب االتحاد الديمقراطي
في الشهباء وليد دنكلي الذي قال« :والدة القائد
هي والدة تاريخ جديد لشعوب الشرق األوسط،
ميالد فلسفة بناء حياة اإلنسان الحر للوصول إلى
مجتمع ديمقراطي سياسي أخالقي متحرر ،على
مبدأ المساواة والعدالة».
وباركت عضوة مؤتمر ستار صالحة محمد يوم
الرابع من نيسان على الشعب الكردي وكافة

شعوب المنطقة ،ونوهت إلى أن نساء مؤتمر
ستار يباركن هذا اليوم العظيم ،وأضافت« :لقد
حول القائد أوجالن فسلفته إلى ثورة تقودها
النساء ،حيث ألهمت أفكاره حول حرية المرأة
كل نساء العالم» .واختتمت صالحة محمد
حديثها عن ميالد القائد والفعاليات التي تخللتها
قائلة« :األشجار التي تُزرع في الرابع من نيسان
من كل عام هي رمز لعمق النضال من أجل
الحرة التي ّ
خطها القائد آبو».
الحياة
ّ
ياسر شيخو

وليد دنكي

العلفية
مربو الماشية بعين عيسى ..قلق لقلة المخصصات
ّ
ومطالبات بزيادة الدعم

محمد عدنان

نواف الغثوان

عين عيسى /حسام اسماعيل ـ اشتكى مربو
الماشية في ناحية عين عيسى من قلة
المقنن العلفي في ظل الظروف المناخية
التي فرضتها الطبيعة هذا العام ،فيما بررته
الجهات المعنية «بقلة الكميات المخصصة
الواردة».

المتواجدة في مناطق شمال وشرق سوريا،
والسعي لدعمهم بحسب اإلمكانيات المتاحة.

ويعتمد أغلب األهالي في ناحية عين عيسى
على الثروة الحيوانية كمصدر معيشي وحيد
في ظل الظروف المعيشية الصعبة الحالية،
في حين َّ
أن شح األمطار لهذا العام قلل من
فرص اعتمادهم على المراعي المتوفرة في
المنطقة ليتجهوا إلى االعتماد بشكل رئيسي
على األعالف ،أو استئجار مساحات محدودة
من األراضي الزراعية بأسعار مرتفعة لتأمين
المرعى لماشيتهم.
وبهذا الخصوص أصدرت اإلدارة الذاتية
قرارا ً بدعم مربي الماشية بمادة النخالة بأسعار
مدعومة ( )300ليرة سوريّة للكيلو الغرام
الواحد ،بحسب الكميات المتوفرة من المطاحن

نازلية عيسى

سنقاوم من أجل القائد

جل آغا /غزال العمر ـ عامالت من ريف
ديرك في شمال وشرق سوريا بحالة استياء
جراء قلة فرص العمل الزراعي مقارنةً بالعام
الماضي ،ومزارعون يعتمدون على اآلبار
لتالفي الخسائر الكبيرة.
سوء األحوال المعيشية وانهيار الليرة السوريّة
أمام صرف الدوالر وقلة فرص العمل بالمجال
الزراعي سببه قلة الهطوالت المطرية لهذا العام
التي لم تتجاوز الـ  65ملم مقارنةً بالعام الفائت
ما تُجبر نساء ريفيات من ريف ديرك في شمال
وشرق سوريا على العمل بأجر زهيد.
تقوم عائشة المحمد من سكان ريف ناحية جل
آغا  60عاما ً المعيلة الوحيدة لعائلتها بتنظيم عمل
ورشتها وتوزيع المهام والعمل على العامالت
اللواتي يقمن بزراعة البصل للموسم الصيفي
وتعشيب الكمون حيث قالت« :العمل قليل وال
نصدق أن نحظى بعمل» جمعت عائشة المحمد
عامالت من قريتها واختارت األكثر عوزا ً
وحاجة للعمل «كانت الورشة تتجاوز األربعين
عاملة لتصل اليوم لعشر عامالت» أثناء لقائها
مع صحيفتنا «روناهي».

قلة األمطار تقلل من فرص العمل
الزراعي

ومن جانبه قال عضو مجلس العالقات في
الشهباء ياسر شيخو« :يوم ميالد القائد هو يوم
تاريخي ،يوم ميالد حرية اإلنسانية والشعوب،
لذلك تريد الدول الرأسمالية تجريد القائد وعزل
أفكاره ،ولكن رغم ممارسات الدولة التركية
الالإنسانية تجاه القائد ،سنظل نقاوم في الساحات
لحين الوصول إلى حرية القائد أوجالن».
وأشارت المواطنة نازلية عيسى إلى أن الدولة
التركية ،ومن ورائها كافة الدول المشاركة في
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كميات العلف املخصصة قليلة!...
وبهذا الصدد يقول أحد مربي األغنام نواف
الغثوان لصحيفتنا« :الكميات التي توزع علينا
من مادة النخالة ال تفي بالحاجة ،وعليه نضطر
إلى شراء أضعاف مضاعفة من المادة وغيرها
من المواد العلفية األخرى كالشعير والتبن....
وغيرها ،بالتالي بيع المزيد من رؤوس األغنام
لتأمين حاجة البيت ،واألغنام على ح ٍد سواء».
وأضاف الغثوان« :ال بد من إيجاد حل لهذا
الوضع ،وإال سوف أخسر مورد رزقي،
وأغنامي بسبب ذلك ،وأضطر إلى شراء كميات
العلف المطلوبة من السوق السوداء بأسعار
باهظة جداً».
وطالب المربي نواف الغثوان في نهاية حديثه
الجهات المعنية بالعمل على زيادة دعم الثروة

الحيوانية بكافة المواد العلفية المتوفرة ،ووجوب
دعم هذا القطاع الحيوي والمهم الداعم القتصاد
المنطقة.

دعم املوايش َيتطلب قرارات
َمدروسة

في حين أكد اإلداري في لجنة االقتصاد والزراعة
بمقاطعة كري سبي/تل أبيض محمد عدنان بأنهم
كجهات معنية عملوا على تأمين كمية ما يقارب
الـ  600طن من مادة النخالة أي ما يقارب
الثلث من الكمية المقررة ( )2000طن الواجب
توزيعها بفترة زمنية معينة (شهر) ،وعلل ذلك
بقلة الكميات الواردة إليهم من المطحنة الوحيدة
التي تُجلب منها المادة (مطحنة قراط)».

وأوضح محمد العدنان بالقول« :تم إحصاء أكثر
من  600ألف رأس من الماشية في ناحية عين
عيسى والمناطق التابعة لمقاطعة كري سبي/
تل أبيض إلى اآلن ،لذلك هنالك حاجة ملحة
لزيادة الكميات المخصصة ،والداعمة من المواد
العلفية ،وهذا األمر يتطلب دراسات لدعم هذه
الثروة ،وإصدار قرارات بهذا الخصوص».

المعنية تطالبهن بالتنظيم
يشتكين من قلة األجور والجهات
عامالت الورش الزراعية
َ
ّ

مواطنون :والدة القائد أوجالن ..نبوغ الفكر الحر
والدة تاريخ جديد

روناهي
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المؤامرة الدولية ضد القائد تريد عبر ممارسة
العزلة المشددة على القائد خنق إرادة الشعوب،
واستطردت« :الهدف الرئيسي من تشديد العزلة
على القائد كسر عزيمة الشعوب التواقة إلى
الحرية ،ألن فلسفة القائد تشكل خطرا ً على
مصير هذه األنظمة القمعية» ،وناشدت نازلية
في ختام حديثها المنظمات المعنية بحقوق
اإلنسان القيام بواجبها لكسر العزلة المفروضة
على القائد أوجالن ،وشددت على أن قضية القائد
هي «قضية إنسانية وسياسية وحقوقية بحتة».

محررة الصفحة  -هايستان أحمد

وتابعت عائشة قائلةً« :إن تأخر األمطار هذا
العام أثر على الجميع ،خاصةً ّ
أن  %٧٠من
األراضي الزراعية تعتمد على الزراعة البعلية،
والمروية أصبحت مكلفة تقتصر الزراعة
المروية على مساحات قليلة مما يدفع بالمزارع
الستغالل العاملة التي تبحث عن عمل ،كنا
نعمل خمس ساعات مأجورة اليوم نعمل ست
ساعات وبنفس األجرة».
تتقاضى عائشة المحمد وزميالتها  ٢٥٠٠ليرة
سوريّة ويعملن ست ساعات ويبذلن قصارى
جهدهن مداراة ً لرزقهن كما ذكرت.
أما سهام المصطفى من سكان ريف ناحية جل
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آغا ( ٣٠عاماً) تترك خمسة أطفا ٍل وزوجٍ
مريض ينتظرون عودتها ،وقالت« :الحياة
المعيشية صعبة و ٢٥٠٠ليرة ال تؤمن ولو جزء
بسيط من احتياجاتنا» تعمل سهام التي كانت
تبحث عن فرصة عمل يومين بثمن لتر الزيت
النباتي الواحد «ك ّل شيء أصبح بالدوالر» لتقف
عاجزة عن تأمين احتياجات منزلها وأوالدها
«حليب وأدوية ومواد تموينية والعامل لوحده ال
يستطيع تأمين كافة المستلزمات».

قلة املساحات الزراعية املرو ّية
وأشارت سهام بأنها في العام الفائت عملت
وزميالتها عمالً جيدا ً أثناء الموسم في تعشيب
الكمون وتنظيف العدس من األوساخ ،وبذار
البصل والثوم وحصاد العدس والكمون؛
«فالمزارع كان يبحث عن العاملة أما اليوم ال
مساحات زراعية الستيعاب الكم الهائل من عدد
العامالت».
وبدورها أضافت مريم العلي من سكان ريف
جل آغا ( ٣٥عاماً) أم ألربعة أطفال بأنّها جاءت
مع بنات قريتها للعمل بريف بلدة تربه سبيه لقلة
المشاريع الزراعية المروية «زوجي يعمل
عامالً في مكابس البلوك والمعيشة صعبة» اليوم
الذي ال تعمل به عائلة مريم العلي ال يأكلون به.
تقول مريم بأنها تعمل في الورش الزراعية
منذ عشر سنوات لكنها لم تشهد غالء أسعار
وارتفاعا ً للمواد بهذا الشكل الذي ال يوصف وال
يقارن بسنوات مضت «سنين األزمة والحرب

السوريّة األولى كانت أرحم من هذه األشهر
األخيرة».
ونوهت مريم العلي بأنهن كعامالت بحاجة لعمل
دائم ومستعدات للعمل حتى لو كانت األماكن
بعيدة.

خوف وقلق املزارعني
كما بدأ القلق من تدهور المحاصيل الزراعية
وسوء وضع اإلنبات واضحا ً من خالل حديث
المزارع فاضل الموسى من سكان ريف ناحية
تربه سبيه ( 65عاماً) الذي زرع مساحات
كبيرة بمحاصيل مختلفة« ،بقولية وعطرية
وقمح وشعير» تتجاوز السبعين كيس وقال:
«كمية المطر شحيحة هذا العام وخسائرنا فادحة
في حال استمر انحباس المطر».
ال يستطيع الموسى قلب جميع مساحاته
المزروعة لمروية بسبب «التكاليف الباهظة

والغالء يطال المحروقات» ارتفاع لتر
المازوت من  75ليرة إلى  150أثر على تقليل
عدد المرات التي يسقون بها «نريد مؤونة بيتنا
وعلف مواشينا ليس إال».

الجهات املعن ّية مع العامل
صرح الرئيس المشترك التحاد
ومن جهته
ّ
العمال شيروان سفو بناحية جل آغا« :إن
أجرة العامالت في الورش الزراعية الموسمية
ُحددت بـ  ١٠٠٠ليرة سوريّة للساعة الواحدة
من اإلدارة العاملة بقامشلو منذ الموسم الزراعي
للعام الفائت ،وهناك خطة لرفعها لتتماشى مع
األوضاع المعيشية للعامالت».
كما أشار سفو بالقول« :عدد العامالت بناحية
جل آغا وريفها يتجاوز الـ  ٢٥٠٠عاملة ،حيث
يتجاوز عدد الورش الزراعية  ٢٥ورشة».

«يجب أن يكون العامل منظامً»
وأكد سفو بأن العامالت يساهمن باالنتقاص
من أجرهن المادي «التهاون بالحصول على
البطاقات النقابية التي تحميهن في حال ورود
أي شكوى» هناك خطة لجمع أصحاب الورش
«الشاويش» للتنسيق معه ومنعه من العمل دون
حصول كافة العامالت على البطاقة».
سفو مؤكدا ً بأن أصحاب الورش يستغلون
العامالت لعدم وجود عمل منظم وتنسيق بينهن
وبين اتحاد العمال .واعتبر الرئيس المشترك
التحاد العمال شيروان سفو« :إن البطاقة
النقابية تحمي جميع أصحاب المهن الحرة
والشاقة من استغالل أرباب العمل أيّا ً كان نوعها
واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة بحق ك ّل
من يخالف ويتجاوز األسعار المحددة من قبل
اإلدارة العامة لنقابة العمال في قامشلو».

محررة الصفحة  -بيريفان حمي

