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»القومية الكردّية« في ندوة حوارّية لمجلس المرأة السورّية

افتتاح أول مطعم للمأكوالت الشعبية في الشهباء

المرأة  مجلس  نظّم   - علي  رشا  قامشلو/    
الكردية  القومية  عن  حوارية  ندوة  السوريّة 
وذلك ضمن  التاريخ  في  الكردية  المرأة  ودور 
لألديان  الشهري  المنتدى  فعاليات  سلسة 
والقوميات، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو 

الساعة العاشرة صباحاً.
الهادفة  السوريّة  المرأة  مجلس  نشاطات  ضمن 
مختلف  عن  شهرية  حوارية  ندوات  إلقامة 
مختلف  على  أكثر  ولتعرف  والقوميات  األديان 
لكل  والتقاليد  والعادات  والديانات  األعراق 
القومية  تاريخ  ندوة حوارية عن  أُقيمت  قومية. 
وبمشاركة  الكردية  المرأة  ودور  الكردية 
والمثقفين  السياسية  الشخصيات  من  العشرات 
وعضوات مجلس المرأة، وذلك بعد فترة توقف 
بسبب جائحة كورونا وفرض الحظر الكلي في 

المدينة.
القومية  تاريخ  عن  المحاضرة  ألقيت  حيث 

برادوست  والمؤرخ  الكاتب  قِبل  من  الكردية 
التاريخ  في  الكردية  المرأة  دور  وعن  ميتاني 
إقليم  مثقفي  اتحاد  في  وعضوة  الكاتبة  قبل  من 

الجزيرة كوثر مارديني.
إلى  برادوست  الباحث  أشار  حديثه  مستهل  في 
أهمية التعريف بالقومية الكردية لجميع الشعوب 
ومعرفة دورها وقال: »هدفنا هو تعريف جميع 
بتاريخ  واإليزيدية  والسريانية  العربية  الشعوب 

بتاريخ  معرفتهم  قلة  بسبب  ودورهم،  الكرد 
وضياع  البعثي،  النظام  بثقافة  والتأثر  الكرد 
النقاط  كل  بشرح  أقوم  سوف  الكردي،  التاريخ 
وعن  وتوضيحه،  الكرد  تاريخ  حول  الهامة 
بأن  يدّعي  من  فهناك  بها،  قاموا  التي  األعمال 
هذه األرض ليست للكرد وهم ليسوا من سكان 
سوريّا إليصال المعلومة الصحيحة لهم، فالكرد 

لهم دور كبير في بناء سوريّا منذ الِقدم«.
كما تحدثت الكاتبة كوثر مارديني بإسهاب عن 
عبر  ونضالها  المنطقة  في  الكردية  المرأة  دور 

التاريخ ودورها الريادي في شتى المجاالت.
السوريّة  المرأة  مجلس  أن  بالذكر  والجدير 
على  للتعرف  الحوارية،  ندواته  في  مستمر 
والتقاليد  والعادات  والديانات  األعراق  مختلف 
والسريانية  والعربية  الكردية  الشعوب  لكافة 

واإليزيدية، في مناطق شمال وشرق سوريا.

تسعى هيئة المرأة بعد احتالل مقاطعة عفرين 
العمل  فرص  لخلق  قسراً،  األهالي  وتهجير 
مشاريع  فتح  عبر  اقتصادياً  النساء  ودعم 

صغيرة.
وافتتحت هيئة المرأة إلقليم عفرين في الخامس 
عشر من أيار الفائت في ناحية فافين بمقاطعة 
الشعبية  للمأكوالت  صغيراً  مطعماً  الشهباء 
JIYAN« كأول  اسم »الحياة  العفرينية حمل 

مشروع لها.
عفرين  إلقليم  المرأة  هيئة  في  اإلدارية 
بالدرجة  تعمل  الهيئة  إن  قالت  رشيد  زلوخ 
االجتماعية  الناحية  من  المرأة  لتنظم  األولى 
واالقتصادية، ويُقدم المطعم تشكيلة واسعة من 
مقاطعة  بها  تشتهر  التي  التراثية  المأكوالت 
البرغل،  الرز،  لبنية،  )الكبب،  منها  عفرين 
بورانية، سمبوسك، شيش برك( والتي نحتاج 

للجهد والوقت إلعدادها.

كما يُقدم الوجبات السريعة كـ )شاورما، بيتزا 
مكسيكانو، المقبالت( لتلبية جميع األذواق.

وتعمل في المطعم أربع نساء يجمع بينهن روح 
األكالت  يُعددن  ثالث  والمشاركة،  التعاون 
خالل  ومن  وإدارية.  مالية  كمحاسبة  وواحدة 
احتياجاتهن  لتأمين  أمورهن  يتدبرن  المطعم 

األسرية.
ويلبّي المطعم الطلبات الخارجية التي تتم عبر 
الساعة  من  وتبدأ  مسبق،  وقت  في  الهاتف 
مساًء،  الثامنة  الساعة  حتى  صباحاً  السابعة 
كما ويتميز المطعم بأسعاره الرمزية المغايرة 

لباقي المحالت لتناسب جميع الزبائن.
من  الهدف  أن  إلى  رشيد  زلوخ  وأشارت 
إتاحة  إنما  فقط  المادي  الربح  ليس  المشروع 
للرفع  األمهات  وخاصةً  للنساء  العمل  فرص 
المشاريع  فتح  عبر  اقتصادهن  سوية  من 

وإدارتها.

رغم  كبير  المطعم  على  »اإلقبال  وأضافت: 
األطعمة،  لنكهة  قصير،  وقت  منذ  افتُتح  أنه 
وألسعار المأكوالت التي تناسب األهالي نظراً 
يرافق  الذي  االستقرار  وعدم  النزوح  لحالة 

وضعنا المعيشي«.
وبيّنت زلوخ رشيد في ختام كالمها: »نسعى 
اقتصاد  تخص  أفضل  مشاريع  لتحقيق  دائماً 
اإلمكانات  لنا  توفرت  وإن  وتنميتها،  المرأة 
سنوسع عملنا ونفتتح مشاريع أخرى بإشراف 

المرأة لتوفير دخل مستقل للنساء«.
أربع  »نحن  فقالت:  بطال  زينب  العاملة  أما 
بهذه  نريد  بيننا،  فيما  منظم  بشكل  نعمل  نساء 
األعمال،  إدارة  في  دورنا  تطوير  الخطوة 
والحفاظ على األطعمة التراثية التي تشتهر بها 

عفرين«.

العرس الكروي األورويب يقرتب... 
حيث اإلثارة والمتعة كل يوم

أهايل كوباين: تركيا تحارب
 الوجود الكردي

الفروج يف ارتفاع... خسائر التجار والمربين 
أحد األسباب

الناطق باسم لواء الشمال الديمقراطي: الدفاع 
الذايت واجب وطين للدفاع عن أرضنا ومكتسباتنا

يقترب العرس الكروي األوروبي، وأنظار وشغف متابعي كرة القدم تتجه 
لهذه البطولة التي أُِجلت العام الماضي بسبب فيروس كورونا، وتمتاز 

هذه البطولة بأنها للمرة األولى ستقام في 11 دولة...«10

 أشار أهالي مدينة كوباني إلى أن الهدف من الهجمات التركية المستمرة 
هو النيل من إرادة الشعب الكردي، وتصفية وجوده، مطالبين حكومة 

باشور كردستان الكف عن تعاونها مع أعداء الشعب الكردي والعمل ألجل 
مصلحة الكرد...«6

أبدى مواطنو الحسكة استياء من عدم القدرة على تحّمل الوضع المعيشي الحالي، متهمين التجار في التحكم باألسعار 
وال سيما تجار الفروج؛ في حين اشتكى األخير من قلة البيع نتيجة ارتفاع سعر الفروج لمستوياٍت غير مسبوقة، 

مناشدين اإلدارة الذاتية بإيجاد الحلول الناجعة لتحد من غالء أسعار الفروج...«7

سوريا  لقوات  المنضم  الديمقراطي  الشمال  لواء  قائد  اعتبر 
يائسة لضرب  ما حدث في منبج هو محاولة  أن  الديمقراطية 
األمن واالستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، الفتاً إلى أن 
واجب الدفاع الذاتي هو واجب وطني وأخالقي قبل كل شيء، 
الحالة  لضرب  إال  هو  ما  المعادية  األطراف  له  تروج  ما  وإن 

الديمقراطية التي تنعم بها المنطقة...«4

نساء منبج: كسر العزلة هدفنا، 
وفكر القائد أوجالن عّرفنا ذاتنا

 بعبارة »بفكره عرفنا ذاتنا« ورداً لجميله في تحريرهن، طالبت نساء منبج بالكشف 
عن مصير القائد عبد هللا أوجالن وبفك العزلة عنه فوراً، فيما ناشدن المنظمات 

الحقوقية والمجتمع الدولي التدخل لرفع العزلة عن القائد...«3

حصار النظـــــــــــــام للشهباء... هـــــــــــدف 
تــركي ســــــــــــــــــــــــوري مشتـــــــــــــــــــــــــرك

مر شهران ولم يدخل 
مقاطعة الشهباء اليت 

يقطنها زهاء مئيت ألف 
مهجر ومقيم، إال شحنة 
واحدة من المحروقات، 
 
ً
واليت ال تغطي إال جزءا
 من احتي�اجات 

ً
يسيرا

األهالي والمنطقة، 
فحصار الحكومة 

السورية للمنطقة 
مستمر، وهو ما قد 

ين�ذر بتوقف آبار المياه 
ومولدات الكهرباء 

5»....!!
ً
قريب�ا

بعدسة لورين داوود
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شاهدة على األنفال: من نجا من األنفال يعانون اآلن من 
المصير نفسه على يد تركيا

هل وضع الشاشة المظلم أفضل أم أسوأ للعين؟

هذا ما سيحدث لجسمك إذا توقفت عن 
تناول الخبز مدة شهر

العثور على قارب يحمل جثث 14 مهاجر 
انطلقوا من موريتانيا

غروشكو: عالقات موسكو مع االتحاد 
األوروبي وصلت نقطة الصفر

نجل شقيق كولن ُيمنع من لقاء محاميه وُيجبر 
للتوقيع على بيانات

العفو الدولّية َتِصُف سياسة إيران بالالإنسانية وتدعو 

لإلفراج عن األخوين أفكاري

األنفال  من  الناجية  عبّرت  ـ  األخبار  مركز 
المحتل  تجاه  موقفها  الدين عن  نجم  نعيمة 
التركي وأوضحت بأن من نجوا من األنفال 
يعانون اآلن من نفس المصير على يد تركيا.
نعيمة نجم الدين من أهالي إدارة كرميان التي 
على  أقربائها  من  ثالثين  ونحو  أهلها  فقدت 
البعثي إبان األنفال، أفصحت عن  يد النظام 
روج  لوكالة  التركي  االحتالل  ضد  موقفها 
نيوز مشيرةً على أن الذين تخلصوا من ظلم 
النظام البعثي في األنفال ونجوا من سياستهم 
يواجهون اليوم نفس المعاناة في ظل المحتل 

التركي.
وانتقدت نعيمة حكومة إقليم كردستان بقولها: 
قُضي  األيدي،  مكتوفي  ستبقون  متى  »إلى 
لم  ولكن  أحياء،  دفننا  وتم  األنفال  في  علينا 
من  نجوا  الذين  واآلن  إنهاءنا،  يستطيعوا 
تركيا،  من  المصير  نفس  يعانون  األنفال 
تركيا تتعدى على حياة الكرد وتدّمر غابات 

كردستان، لماذا ما زلتم مكتوفي األيدي«.
األنفال،  ضحايا  كأقارب  »نحن  وأردفت: 
االحتالل  لمناهضة  األطراف  جميع  نطالب 

التركي«.
الدول  جميع  الدين  نجم  نعيمة  دعت  كما 
لبيان موقفها تجاه هجمات االحتالل التركي، 

مطالبةً الحكومة بوقف الفساد.
الجماعية  اإلبادة  إحدى عمليات  األنفال هي 
برئاسة  السابق  العراقي  النظام  بها  قام  التي 
في  الكرد  ضد   1988 سنة  حسين  صدام 
قرابة  ضحيتها  راح  والتي  كردستان  إقليم 

100،000

إعداد/ مثنى املحمود

من  اإللكترونية  األجهزة  نستخدم  ما  كثيراً 
هواتف محمولة إلى أجهزة الحواسيب، دون 
إدراك منا حول حجم خطر زيادة عدد دقائق 

استخدامها.
إذا كنت تملك هاتفاً ذكياً أو حاسوباً محموالً 
إلكترونيٍ  جهاٍز  أي  أو  لوحياً  جهازاً  أو 
اتخاذ  إلى  قد اضطررت  تكون  فربما  آخر، 
المظلم  الوضع  الشاشة في  بين جعل  القرار 
بتغيير طريقة  تقم  لم  إذا  المضيء، حتى  أو 
عرض هاتفك، فإن قسم من تطبيقات وسائل 
الوضع  اختيار  التواصل االجتماعي تمنحك 
تعلم،  كما  أيضاً  الحاضر  الوقت  في  المظلم 
لهذا  العين،  بصحة  جميعاً  مهتمون  نحن 
الوضع  خيار  عن  التحدث  أردنا  السبب 
هل  الكبير:  السؤال  على  واإلجابة  المظلم 

وضع الشاشة المظلم أفضل أم أسوأ للعين؟

القراءة عىل الشاشة

الشاشات،  على  القراءة  عن  فلنتحدث 

هو  بيضاء  خلفية  على  األسود  النص  يعتبر 
والضوء  اللون  خصائص  ألن  األفضل، 
عندها هي األنسب للعين البشرية، ذلك ألن 
في  موجي  طول  كل  يعكس  األبيض  اللون 
اللون  إن سبب سهولة رؤية  األلوان.  طيف 
األبيض ال يختلف عن سبب الوصية بارتداء 
على  الثلوج  تساقط  عند  الشمسية  النظارات 
قزحية  تحتاج  ال  االنعكاس،  بسبب  األرض 
العين الفتح على اتساعها المتصاص الضوء 
في وضع  العين  قزحية  يترك  هذا  األبيض. 
محايد ويسمح لنا بالرؤية بوضوح أكثر هذا 
صحيح، بشكل خاص، عندما يتباين الضوء 
األطوال  يمتص  الذي  األسود،  مع  األبيض 

الموجية بدالً من عكسها.
أو  سوداء،  خلفية  على  األبيض  النص 
العين تعمل بجهد  المظلم«، يجعل  »الوضع 
تحتاج  ألنها  أوسع،  نطاق  على  وتُفتح  أكبر 
إلى امتصاص المزيد من الضوء، يمكن لهذا 
البيضاء  األحرف  على  غشاوة  يُضفي  أن 
ويسبب في تعتيم النص، وهو ما يُعرف أيضاً 
بالنسبة  العمل؟  إذًا ما   .»halation« بتأثير
بااللتزام  نوصي  اإللكترونيين،  القّراء  إلى 
الداكن على  النص  أو  بـ »وضع اإلضاءة« 

خلفية فاتحة.

إجهاد العني

ال يزال األمر صعباً لتحديد ما إذا كان الوضع 
المظلم هو األفضل لتقليل إجهاد العين أم ال، 

ولكن يمكننا تأكيد بعض األشياء:
إجهاد  من  المظلم  الوضع  يقلل  أن  يمكن  ـ 

العين في ظروف اإلضاءة المنخفض.
ـ يمكن أن يكون التباين بنسبة 100% )أبيض 
القراءة  في  أصعب  سوداء(  خلفية  على 

ويسبب إجهاداً أكبر للعين.
نصية  أجزاء  قراءة  الصعب  من  يكون  قد  ـ 
خلفية  على  أبيض  النص  كان  إذا  طويلة 

سوداء.
الوضع  باستخدام  يوصى  األساس،  في  ـ 
المظلم عندما تكون اإلضاءة خافتة أو عندما 

ال تخطط للقراءة لفترات طويلة من الزمن.

إذن؛ ما هو الحكم؟

الحصول  أمل  على  المقال  هذا  قرأت  ربما 

على إجابة مباشرة حول ما إذا كان الوضع 
ليس  الواقع  في  ال،  أم  لعينيك  مفيد  المظلم 
هناك جواب واحد، فاألمر يعتمد على كيفية 
مزاياه  استخدام  ولكل  لجهازك،  استخدامك 
الخاصة، بغض النظر عن طريقة استخدامك 
لجهازك، يوصى باستخدام العدسات الحاجبة 

منع  على  تساعد  والتي  األزرق،  للضوء 
المنبعث  األزرق  للضوء  الزائد  التعرض 
من األجهزة اإللكترونية، مما يحمي عينيك، 
دورية،  بفحوصات  قم  لذلك،  باإلضافة 
هي  عينيك  على  للحفاظ  طريقة  فأفضل 

فحصهما بانتظام.

تناول  عن  توقفت  إذا  لجسمك  سيحدث  ماذا 
الخبز مدة شهر؟ وما المقاربة الصحية ألكل 
الخبز؟ وما الكمية المناسبة منه يومياً؟ وهل 
التوقف عن تناول الخبز أمر صحي؟ سنجيب 

عن هذه األسئلة بالتفصيل.
نحن نتحدث هنا عن الخبز بأنواعه المختلفة، 
وغيرها،  وبالحبوب  واألسمر  األبيض 
لم  أنك  وبافتراض  عموماً،  هنا  ونتكلم 
تعوض ما أوقفته من خبز من مصادر أخرى 

للكربوهيدرات مثل األرز والمعكرونة.

وتشمل آثار إيقاف تناول الخبز 
مدة شهر اآليت:

ـ فقدان الوزن: عندما توقف تناول الخبز فإن 
أول شيء تالحظه هو انخفاض الوزن، هذا 
قد يكون ناجماً عن أنك أصبحت تأكل كمية 
أقل من السعرات الحرارية، وأيضاً هو ناجم 

عن فقدان الماء.
فعندما يقّل استهالك الجسم من الكربوهيدرات 
شكل  على  المخزنة  الطاقة  بحرق  يبدأ 
تخزن  التي  الصورة  )وهي  »غاليكوجين« 
والعضالت(،  الكبد  في  الكربوهيدرات  بها 
وهذا يؤدي إلى فقدان الماء، وفقدان الوزن، 
كل غرام واحد من الغاليكوجين مخزن في 
من  غرامات  بـ3  مرتبطاً  يكون  العضالت 
الماء، وفقدان الماء ليس فقداناً حقيقياً للوزن، 
بل بالعكس نقص الماء المستمر في الجسم له 

أضرار كبيرة على الصحة.
ـ تخفيض الشهية: الكربوهيدرات المكررة - 
مثل التي في الخبز األبيض - ترفع مستوى 
الجسم  ذلك  فيقود  بسرعة،  الدم  في  السكر 
ومن  األنسولين،  عبر  بسرعة  خفضها  إلى 
الكاملة  الحبوب  تعدّ  بالجوع،  الشعور  ثم 
مصدراً  الكامل-  الخبز  في  -الموجودة 
»بي«  وفيتامين  والمغنيسيوم  للفيتامينات 
على  الحفاظ  في  ضرورية  وكلها   ،)B(

مستويات الطاقة.
مصدر  هي  الكربوهيدرات  أن  إلى  ونظراً 
جميع  عمل  فإن  للجسم،  المفضل  الوقود 
من  المدخول  تخفيض  عند  يتباطأ  الخاليا 

الكربوهيدرات في الخبز.
األلياف  تناول  ويعدّ  باإلمساك:  تُصاب  قد  ـ 
الجهاز  صحة  في  مهماً  أمراً  الغذائية 
والخبز،  األمعاء،  حركة  وسالمة  الهضمي 
حتى األبيض، يحتوي على األلياف الغذائية، 

ولذلك عند إيقافه قد تصاب باإلمساك.
وألن  التمارين:  ممارسة  في  صعوبة  ـ 
الكربوهيدرات هي المصدر األساسي للطاقة 
في الجسم لدعم التمارين، فإن تقليلها قد يؤدي 
إلى انخفاض طاقة الشخص، وقد يصبح أقل 
أو  المشي  التمارين مثل  قدرة على ممارسة 

الجري أو تمارين القوة كرفع األثقال.
سواء   - الكربوهيدرات  المزاج:  في  تأثير  ـ 
مستويات  تزيد   - مكررة  أم  كاملة  أكانت 
الذي  السيروتونين  العصبي  للناقل  الدماغ 
تقطع  عندما  لذلك  المزاج،  في  بدور  يُسهم 
في  ذلك  يؤثر  فقد  الخبز  الكربوهيدرات من 

مزاجك.

هي  الكربوهيدرات  الكيتونات:  ارتفاع  ـ 
وعند  الجسم،  في  للطاقة  الرئيس  المصدر 
في  الجسم  في  المخزنة  الكربوهيدرات  نفاد 
صورة الغاليكوجين يُشرع الجسم في تفكيك 

الدهون وإنتاج الكيتونات، وتكون النتيجة:
ـ رائحة الفم الكريهة.

ـ جفاف الفم.
ـ التعب.

ـ الضعف.
ـ الدوخة.
ـ األرق.
ـ الغثيان.

تشوش التفكير.
ما المقاربة الصحيّة ألكل الخبز؟

من الواضح أن إيقاف تناول الخبز قد تكون 
له آثار سلبية في الجسم، ولذلك فإن المقاربة 
الصحية هي أن علينا أن نأكل الخبز، ولكن 

الخبز  وتناول  األبيض،  الخبز  تالفي  يجب 
من الحبوب الكاملة.

الخبز  فإن  سيلفا،  فيسنت  للكاتب،  ووفقاً 
أن  ينبغي  التي  األطعمة  أحد  يعدّ  األبيض 
أساساً  يصنع  ألنه  محدوداً  استهالكها  يكون 
يشار  إنه  الكاتب  وقال  المكرر،  الدقيق  من 
إلى الخبز، مثل جميع المنتجات المصنوعة 
من الدقيق المكرر، على أنه أحد أعداء النظام 

الغذائي الصحي.
على  يحتوي  الكامل  الخبز  فإن  بالمقابل 
األلياف الغذائية، وأيضاً الكربوهيدرات التي 
اإلسبانية  القلب  مؤسسة  من  الخبراء  يؤكد 
أن وظيفتها الرئيسة تتمثل في توفير الطاقة 
للجسم، إذ يوفر كل غرام منها أربع سعرات.

واحتياطي  مخزون  هي  والكربوهيدرات 
الذي  الغاليكوجين  صورة  في  للطاقة 
الحاجة  الغلوكوز عند  لتوليد  بسرعة  يحرق 
األطعمة  من  العديد  في  موجودة  إليه، وهي 

وبكمية أكثر في الخبز والمعكرونة والحبوب 
األخرى والخضراوات النشوية.

ولكن  الكربوهيدرات،  عن  غنى  ال  لذلك 
مصادر  من  عليها  الحصول  هو  الصحيح 

صحية.
التي  كتلك   - الكاملة  للحبوب  يمكن  بالمقابل 
تحسن  أن   - الكامل  الخبز  منها  يحضر 
وتقلل  الدم  في  الكوليسترول  مستويات 
والسكتة  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر 
الدماغية والسمنة ومرض السكري من النوع 

الثاني.

ما الكمية املناسبة من 
الخبز يومياً؟

وفقاً للجمعية األلمانية للتغذية إن كمية  الخبز 
و300   200 بين  تراوح  السليمة  اليومية 

غرام.   
 وأضافت الجمعية أن من األفضل تناول خبز 
الحبوب الكاملة، فهو غني باأللياف الغذائية 
وتساعد  للصحة.    المتعددة  الفوائد  ذات 
األلياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعاً، 
بالسكري من  من خطر  اإلصابة  تحدّ  كذلك 
الدهون  أيض  واضطرابات  الثاني  النوع 
القلب  وأمراض  األمعاء  الغليظة  وسرطان 

واألوعية الدموية.       

هل التوقف عن تناول الخبز أمر 
صحي؟

تعاني  كنت  إذا  إال  ال،  عموماً  الجواب 
حساسية القمح أو طلب منك الطبيب التوقف 

عن تناول الخبز.
مجموعة  تناول  تتطلب  الصحية  والتغذية 
الكربوهيدرات  تشمل  األطعمة  من  متنوعة 
مهم  والخبز مصدر  والدهون،  والبروتينات 
تناول  هو  المطلوب  ولكن  للكربوهيدرات، 
األبيض  الخبز  تناول  وتقليل  الكامل،  الخبز 

أو االمتناع عنه.

جزر  قُبالة  السلطات  عثرت  األخبارـ  مركز 
الكاريبي، على جثث 14 مهاجًرا كانوا على 
متن قارب يبدو أنه انطلق من موريتانيا، قبل 

نحو عشرة أيام على وصوله.
وبحسب ما نقل موقع “مهاجر نيوز”، االثنين 
9 حزيران، كان يفترض وصول القارب إلى 
بضعة  تبعد  التي  اإلسبانية،  الكناري  جزر 
تاه  المركب  لكن  موريتانيا،  عن  كيلومترات 
وصواًل  الكيلومترات  آالف  وقطع  عدة  أليام 

إلى القارة األمريكية.
بضعة  بُعد  على  عائًما  القارب  على  وُعثر 
أميال، قُبالة جزيرة توباغو في البحر الكاريبي، 
وقالت السلطات إن جثث الـ 14 مهاجًرا تعود 

لموريتانيين. 
متقدم  تحلل  حالة  في  الجثث  جميع  وكانت 
إلى شاطئ  القارب  السلطات  عندما أحضرت 

الجزيرة.
كان  القارب  أن  األولية  التحقيقات  وكشفت 
انطلق الجمعة 28 أيار الماضي، بهدف بلوغ 
جزر الكناري اإلسبانية. هذه هي المرة األولى 
الضفة  إلى  للهجرة،  قارب  فيها  يصل  التي 

األخرى من الكاريبي، حيث تشير المعلومات 
إلى أنه قطع نحو ستة آالف كيلومتر بحًرا.

في  أعلنت  قد  الموريتانية  السلطات  وكانت 
البشر  لتهريب  شبكة  تفكيك  حزيران،  من   6
وأجانب،  موريتانيين  بينهم  شخًصا،   11 من 
جنوب  الترارزة  بوالية  مهاجًرا   18 وإيقاف 

البالد.
وكشف وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم 
ولد مرزوك، في وقت سابق أن سلطات بالده 
فككت نحو 30 شبكة تنشط في مجال الهجرة 

غير الشرعية.
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة العام الماضي، 
وفاة أكثر من 500 مهاجر كانوا في طريقهم 
بكثير  يفوق  ما  و«هو  الكناري،  جزر  إلى 

األرقام المسجلة خالل السنوات األخيرة«.

الخارجية  وزير  نائب  أكد  ـ  األخبار  مركز 
بين  العالقات  أن  ألكسندر غروشكو  الروسي 
نقطة  إلى  وصلت  األوروبي  واالتحاد  روسيا 
يخدم  ال  الوضع  هذا  أن  إلى  مشيراً  الصفر، 

مصالح أوروبا نفسها.
لمنتدى  األخير  االجتماع  أعمال  ختام  وفي 
العلمي قال غروشكو:  »قراءات بريماكوف« 
»لقد أحسست قبل كل شيء بتنامي الوعي لعدم 
طبيعية العالقات الراهنة بين روسيا واالتحاد 

األوروبي«.
من  إيجابية  تجربة  الطرفين  لدى  أن  وذُِكر 
التبادل  حجم  في  تجسدت  المثمر،  التعاون 
يورو  مليار  قيمته 417  بلغت  الذي  التجاري 
االستثمارات  حجم  إلى  إضافة   ،2013 عام 
مليار   300 بحوالي  يُقدر  كان  الذي  المتبادلة 
دوالر من الطرف األوروبي، ومثله تقريباً من 
»روسيا  قمة  لقاءات  وعقد  الروسي،  الطرف 
- االتحاد األوروبي« كل ستة أشهر، وإجراء 
بين  مختلفة  ملفات  حول  قطاعياً  حواراً   17

الجانبين.
وأضاف أن كل هذه العالقات أصبحت »رهينة 
حيث  األوروبي  االتحاد  اتخذه  سياسي  لقرار 

تسوية  حول  مينسك«  اتفاقيات  بتنفيذ  ربطها 
ترفضه  الذي  األمر  األوكرانية،  األزمة 

موسكو«.

وقال: »بلغنا نقطة الصفر التي ال تسمح بالسير 
مصالح  ينافي  الراهن  والوضع  األمام،  إلى 

األوروبيين أنفسهم«.

أفراد أسرة صالح  قال أحد  ـ  مركز األخبار 
تعّرض  الدين  صالح  بأن  كولن،  الدين 
للتعذيب وسوء المعاملة وأُجبِر على التوقيع 

على اعترافات في السجن تحت الضغط.
تم  الذي  الدين  صالح  شقيق  كولن  كمال 
 3 في  كينيا،  من  قسراً  وترحيله  اختطافه 
ُمنع من مقابلة محاميه،  قال إن شقيقه  أيار، 
وأن لديه معلومات تفيد أن شقيقه قد تعرض 
للتعذيب وسوء المعاملة وأجبر على التوقيع 

على بيانات تحت ضغط.
ترفض  أيار،   31 منذ  »لألسف،  وأردف 
شرطة أنقرة السماح للمحامين الذين وكلناهم 
للدفاع عن شقيقي بمقابلته. لم يحَظ محامونا 
يمثل  لم  الحظ،  لسوء  أخي  لقاء  بفرصة 
ذهب  عندما  الشرطة  أمام  المنتخب  محامينا 

إلى المحكمة بعد إفادته«.
كمال ذكر أنه مر 28 يوماً دون أن يعلموا أي 
شيء عن صالح الدين، مؤكداً أن المخابرات 
صالح  أن  َعلموا  بعدها  اختطفته.  التركية 

الدين في مركز شرطة أنقرة.
كولن،  الدين  صالح  أخي  »اعتُِقل  وأوضح 
علمنا  كينيا.  من  أيار،   3 منذ  عنه  نسمع  لم 

أنه كان في مركز شرطة أنقرة في 31 أيار. 
تم اعتقاله لمدة خمسة أيام تحت بند مكافحة 
نحن  السجن،  إيداعه  تم  واليوم  اإلرهاب 
النزيهين،  غير  الصحفيين  بعض  حزينين. 
أخباًرا  نشروا  الرسمية،  الوكالة  وخاصةً 
يومين،  لمدة  كاذبة  تصريحات  إلى  تستند 
أنه  العادي على  المعلم  لتصوير  في محاولة 
شخصية خطيرة. ولألسف، أذعنت السلطات 

وجعلت  اإلعالم،  وسائل  لضغوط  القضائية 
السياسيين القاسيين وبعض الصحفيين سعداء 

وأحزنوا ماليين األبرياء«.
أن شقيقه  وكان قد صرح كمال كولن سابقاً 
اختطف على الرغم من قرار المحكمة العليا 
خالل  أنه  وذكر  تسليمه،  برفض  كينيا  في 
تم  رسمية،  مؤسسة  من  خروجه  لحظات 
قبل  من  سيارة  إلى  واقتياده  عينيه  تعصيب 
مجهولين. وعقب االنقالب العسكري الفاشل 
أردوغان حربًا  أطلق  تموز 2016  في 15 
ومؤسسها  الخدمة،  حركة  مؤسسات  ضد 
وموظفيها،  ومؤيديها  كولن«  هللا  »فتح 
بل  واألكاديميين  الصحفيين  من  ومعارضيه 
وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على 
دون  واحد  يوم  يمر  وال  الفاشل،  االنقالب 
إصدار العشرات من قرارات االعتقال بحق 
إدانة قانوني سوى  المواطنين دون أي دليل 
أنهم عملوا في مؤسسة تابعة لحركة الخدمة 
)مدرسة ابتدائية، مراكز التحضير للجامعة، 
بيوت الطلبة، مشفى، جامعة، جريدة، ….(، 
حتى تجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم 

في ثالثة أعوام نصف مليون مواطن.

مركز األخبار ـ أطلقت منظمة العفو الدوليّة 
إجراءات  باتخاذ  فيها  طالبت  عامة  حملة 

والمعامالت  التعذيب  وقف  أجل  من  فورية 
القاسية للنظام اإليراني ضد األخوين أفكاري 

في سجن شيراز جنوبي إيران.

اإليرانية  السلطات  أن  المنظمة  وأوضحت 
ضد  إنسانية  غير  وممارسات  بتعذيب  تقوم 
وحيد وحبيب أفكاري في سجن عاد آباد في 

سجن شيراز 
الحبس  في  احتجازهما  إلى  أشارت  كما 
على  الحصول  من  ومنعهما  االنفرادي 
واالتصال  الطلق  والهواء  الطبية  الرعاية 

الهاتفي واللقاء مع أسرتيهما.
واحتجت منظمة العفو الدولية في حملتها على 
بالسجن  أحكام  وإصدار  الجائرة  المحاكمات 

طويلة األمد ضد السجينين السياسيين.
رئيسي  إبراهيم  إلى  مطالبها  ووجهت 
رئيس السلطة القضائية في إيران والمرشح 
على  وأكدت  حالياً  الرئاسية  النتخابات 

ضرورة اإلفراج عن األخوين أفكاري.
رئيس  الحقوقية  المنظمة  هذه  طالبت  كما 
الصادرة  األحكام  بإلغاء  اإليراني  القضاء 

بحق السجينين.
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نساء منبج: كسر العزلة هدفنا، وفكر القائد أوجالن عّرفنا ذاتنا

لماذا يدرس علم المرأة )الجينولوجيا( في شمال 
وشرق سوريا؟

ذاتنا«  بعبارة »بفكره عرفنا   - منبج  روناهي/ 
ورداً لجميله في تحريرهن، طالبت نساء منبج 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  مصير  عن  بالكشف 
وبفك العزلة عنه فوراً، فيما ناشدن المنظمات 
الحقوقية والمجتمع الدولي التدخل لرفع العزلة 

عن القائد.
فرضت النيابة العامة في بورصة التركية على 
القائد عبد هللا أوجالن عقوبة بمنع لقاء المحامين 
لمدة ستة أشهر بحجة تقديمه )خريطة الطريق( 
اإلنسان  حقوق  محكمة  إلى   2009 عام  في 
األوروبية )DMME(. وانتهت العقوبة منذ الـ 
23 من آذار الماضي، فيما يستمر االدعاء بعدم 
بلقاء  الرد على طلبات المحامين والعائلة أيضاً 

القائد.
تمادي  من  صارم  موقف  منبج  لنساء  وكان 
عزلة  في  الخناق  تضييق  في  التركي  االحتالل 
القائد، كما ودعين المجتمع الدولي بالضغط من 
أجل إطالق سراحه بشكل عاجل، وجاء ذلك من 
خالل استطالع أجرته صحيفتنا »روناهي« مع 

نساء منبج، وكان االستطالع وفق اآلتي:
منبج  مدينة  نساء  من  بكرو  رابعة  المواطنة 
»رغم  وقالت:  القائد  على  العزلة  حول  حدثتنا 
على  المشددة  العزلة  التركي  االحتالل  فرض 
والعائلة  للمحامين  ومنعها  عاماً   22 منذ  القائد 

على  لالطمئنان   2015 عام  منذ  به  اللقاء  من 
العزلة  بكسر  أصواتنا  تتعالى  تزال  ال  صحته، 

المطلقة بإصرار شديد«.

فكر القائد ألهمهنَّ معنى الحرية

مضيفةً إلى أن فكر القائد ألهمهنَّ معنى الحرية 
المخاطر  كافة  مواجهة  على  قادرات  وبتن 

يدعو  القائد  فكر  ألن  مجتمعهن  في  والتحديات 
حقوقهن  على  والتعرف  المرأة  دور  إثبات  إلى 

الطبيعية.
المجتمع  بمناشدة  حديثها  اختتمت  بكرو  رابعة 
لرفع  واإلنسانية  الحقوقية  والمنظمات  الدولي 
العزلة عن القائد عبد هللا أوجالن واإلفراج عنه 

بشكل فوري ودون اتفاق مشروط.
القائد  مع  بالتواصل  التركي  االحتالل  يسمح  لم 
أوجالن إال عبر الهاتف بعائلته مرتين، األولى 

ودام   2020 عام  نيسان  من   27 الـ  في  كانت 
الـ  في  كانت  والثانية  فقط،  دقيقة   20 االتصال 
االتصال  الجاري، ودام  العام  آذار من  25 من 

لنحو خمس دقائق فقط ثم انقطع.
إلى  دعت  سالم،  حياة  المواطنة  جهتها،  ومن 
التحرك الفوري إلطالق سراح القائد، وتابعت: 
دورنا  سوريا  وشرق  شمال  في  النساء  »نحن 
ومقاومة  التصدي  فيمكننا  السهل،  باألمر  ليس 
االحتالل التركي من خالل اتباع نهج القائد لنيل 

حريتنا وتحقيق عزنا«.
تحقيق هدف موحد  أجل  وتابعت: »نضالنا من 
الذي  القائد  مع  التضامن  أو  التكافؤ  على  قائم 
في  بأنفسنا  والثقة  والفكر  اإلرادة  قوة  أعطانا 
الكريم،  العدالة والمساواة والعيش  سبيل تحقيق 
وبهذه القوة لن يستطيعوا القضاء على هذا الفكر 

طالما هناك بقية من حريتنا المسلوبة«.

»نُعاهده عىل إكامل نضالنا 
ومقاومتنا«

»نحن  بالقول:  حديثها  سالم  حياة  واختتمت 
النساء سنسير على الطريق الذي رسمه لنا القائد 
نضالنا  إكمال  على  ونُعاهده  أوجالن،  هللا  عبد 

ومقاومتنا«.
أن  الحافظ  شيرين  المواطنة  أكدت  بدورها 
عزلة  عبر  استهدافنا  يتعمد  التركي  »االحتالل 
القائد عبد هللا أوجالن ومحاصرة شعوب مناطق 
لضرب  منه  محاولة  في  سوريا  وشرق  شمال 
األمة  أسس  على  القائم  الذاتية  اإلدارة  مشروع 

الديمقراطية«.
يترك طريقة  لم  التركي  االحتالل  أن  وأضافت 
المأجورين  بالقتلة  يزج  إذ  واستخدمها،  إال 
السكان  وتهجير  السورية  األراضي  الحتالل 
األصليين وسلب ممتلكاتهم، وذلك ما حصل في 

مدينة عفرين السورية.
ختام  في  الحافظ  شيرين  المواطنة  وحذرت 
جراء  خطيرة  تداعيات  »هناك  بالقول:  حديثها 
العزلة على القائد، وينبغي على المجتمع الدولي 
ألنه  القائد،  إلطالق  وجهه  ماء  لحفظ  التحرك 
فهناك  الشرق األوسط، وإال  السالم في  مصدر 

عدم استقرار كلي في ظل الالمباالة التركية«.
معتقل  أوجالن  هللا  عبد  القائد  أن  ذكره  الجدير 
إثر  إمرالي،  جزيرة  سجن  في  عاًما   22 منذ 
مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية في عام 
وسلمته  نيروبي،  الكينية  العاصمة  في   1999

إلى السلطات التركية منذ ذلك الوقت.

يُدرس اليوم علم المرأة )الجينولوجيا( في شمال 
حوله،  النّقاشات  تبادل  ويتم  سوريا،  وشرق 
ال  عامة  المجتمع  لقضايا  الحلول  عن  للبحث 

الُمتعلقة بالمرأة فقط.
ُمصطلٌح  الجينولوجيا  الجينولوجيا؟  ماهي 
 )Lojî(وتعني المرأة، و )Jin( ُمشتق من كلمة
والتي تعني العلم. علم المرأة طرحه القائد عبد 
مرافعته  خالل  من   ،2008 عام  أوجالن  هللا 
مبادئ  على  تعتمد  التي  الُحرية،  سيسيولوجيا 
وحرية  والديمقراطي،  األيكولوجي  المجتمع 

المرأة والرجل. 
الديناميكيات  إلخراج  المرأة  علم  ويسعى 
الجديدة  واألفكار  العلوم  ويطور  االجتماعية، 
وهو  العصر،  بروح  اإلحساس  عليها  ليطغى 
الدوغمائية  القوالب  يقبل  ال  الذي  الجمال  علم 
للمرأة  الطبيعي  الفكر  بناء  أجل  من  والمادية 
والرجل والطبيعة أيضاً، ضمن روابط اجتماعية 
فالمرأة  تحليلي،  أسلوب  طريق  عن  وأخالقية 
العلم  إلى  اإلنسان  لتقود  العلوم  تبني  التي  هي 
والعشرين  الواحد  القرن  علم  وهو  والمعرفة، 

الذي مهد لثورة المرأة وتبناها.
ومن ال يعرف علم المرأة ال يعلم علم االجتماع 
ورد  الفعل  دراسة  يعني  العلم  فهذا  أيضاً، 
ُمشكالتها  وحل  والمجتمع،  المرأة  بين  الفعل 
تحديد  ثم  تشخيصها  بعد  والذاتية  الموضوعية 
بناءة  بطريقة  ومعالجتها  وآثارها،  أسبابها 

وهادفة. 
وعلم المرأة يُناقش العنف والظلم الُممارس بحق 
اإليديولوجي،  والتهميش  واالستعمار  المجتمع 
فيه  اجتماعياَ  نظاماً  أسست  التي  هي  فالمرأة 
في  ووضعتها  واالكتشافات  والمساواة  العدالة 
هذه  سرق  الذي  هو  والرجل  المجتمع،  خدمة 

االكتشافات.

تُدرس يف الجامعات

وشرق  شمال  في  كوباني  جامعة  إدارة  بدأت 
لمادة  دروس  بإعطاء   2021 العام  هذا  سوريا 
ولمدة  األسبوع  في  واحداً  يوماً  الجينولوجيا 

ابعة.  ساعة للّسنتين، الثّالثة والرَّ
وبهذا الصدد قالت مدرسة الجينولوجيا في جامعة 
بمصطلح  نسمع  »عندما  حيدر:  دجلة  كوباني 
الجينولوجيا نعرف أنه منبع العلم والحياة الحرة 
التي أساسها المرأة، وبه نحل العديد من القضايا 

االجتماعية«. 
على  المالئم  د  الرَّ هي  الجينولوجيا  أن  وتعتبر 
فهي  المرأة،  تعترض  التي  المعوقات  جميع 
»هنالك  االجتماعية  العلوم  ضمن  تندرج 
المجتمع  تقدم  في  تسهم  التي  العلوم  من  العديد 

كاالقتصادية، والجغرافية، والتاريخية«.  
تتعلق  التي  والتَّقارير  العلمية  البحوث  وجميع 
بقضايا المرأة، كانت بفكر ذكوري، ولم تتمكن 
المرأة من فرض نفسها فيها، ولعل هذا السَّبب 
كما  المجتمع،  يخلقها  التي  للمشكالت  األبرز 

تبين.
ارتباط  تنكر  المتعصبة  الذهنيات  إن  وتقول 
العلوم كافة بعلم المرأة »يريدون محو قوة المرأة 
بين  العالقات  وقطع  األخالقية،  قيمها  وتشويه 
التحكم  لتسهيل  والمرأة،  واالجتماع  البيئة  علم 

بالمجتمع«.
تشكيل  من  بد  ال  كان  السَّبب  »لهذا  وتكمل: 
وتُعرف  األبحاث،  لتتقدم  بالمرأة،  خاص  علم 
المختلفة،  العلوم  على  ستطرأ  التي  التَّغيرات 

والتي ستكون عملية واسعة وقيمة«.
توضح  المجتمع  في  الجينولوجيا  أهمية  وحول 
المرأة في كافة مراحل  دجلة: »ستكون صوت 
وبهذا  بأريحية مطلقة،  رأيها  لتعبر عن  الحياة، 

تصل لمرحلة التَّوازن بين الجنسين«.
في  الجينولوجيا  علم  حققه  الذي  النجاح  وعن 
مراكز  »افتتحنا  تقول:  سوريا  وشرق  شمال 

لهذا العلم، وتمكنا من التَّواصل مع المجتمعات، 
العراقيل  لبعض  األمثل  الحل  كانت  ما  ونوعاً 

المجتمعية للنساء والرجال واألطفال«.
مستوى  على  جينولوجيا  مركز  أول  وتأسس 
شمال وشرق سوريا بمدينة ديرك في 13 أيلول 
بمدينة  مركز  أول  تأسس  حين  في   ،2017

كوباني عام 2018.

»يبحث يف أسباب
 املشكالت ويحلها«

وترى دجلة حيدر أن الجينولوجيا تبحث وتحلل 
وتعمل  المجتمع  تواجه  التي  المشكالت  أسباب 
الجامعات  في  فقط  تدرس  »ال  حلها  على 
البحوث  مراكز  عبر  تنشر  ولكنها  والمدارس، 
لعلم المرأة وأقسامها كاإلعالم وقرية المرأة في 

مقاطعة الجزيرة«.
وتأسست قرية المرأة »جنوار« في العاشر من 
آذار 2017، بمدينة الدرباسية وتقطن فيها العديد 
الشهداء، وتعيش  النَّساء وأطفالهنَّ وعوائل  من 

النساء فيها حياة كومينالية حيث يتشاركَن بجميع 
األعمال. 

وتكمن أهمية الجينولوجيا ضمن مراحل التدريب 
في الجامعات التي تدرس فيها كمادة أساسية أو 
والمدارس  بالجامعات  البدء  »يجب  محاضرة 
والمعاهد، ألن الطَّلبة هم أساس المجتمع وجيله 
تطورنا  على  إيجاباً  ينعكس  ما  وهذا  اعد،  الصَّ

ويقودنا لبر األمان«.
كمادة  الجينولوجيا  تدريس  من  الهدف  وعن 
أساسية في األقسام العلمية واألدبية تقول: »علم 
بالمرأة، وهذا ما الحظناه  المرأة ال يرتبط فقط 
دارت  التي  والنقاشات  المحاضرات  خالل  من 
وتغيير  أهدافها،  من  المرأة هدف  فتقدم  حولها، 
شخصية الرجل ضرورة لبناء مجتمع صحيح«. 
وألن الذَّهنية الذّكورية تسيطر على مجتمعاتنا، 
وتمارس العنف ضد المرأة والطفل، إضافة إلى 
القاصرات، وبهذا تتزايد  تصاعد ظاهرة زواج 
الحلول،  إليجاد  النقاش  ويتم  االنتحار،  حاالت 
لنعمل  العلم،  هذا  في  الّطلبة  »نناقش  وزادت: 

فكرهم ونحفزه على إيجاد الحلول المناسبة«.
تقول جاكلين قادر، وهي طالبة في السَّنة الثَّالثة 

في  تدرس  التي  المواد  إن  كوباني،  بجامعة 
مادة  الجينولوجيا  أن  إال  علمية،  مواد  الجامعة 
والفروق  المرأة  علم  »نتلقى  وتابعت:  أدبية، 
بين الجنسين، وكيفية سيطرة الذّهنية الذَّكورية، 
مر  على  المرأة  حققتها  التي  واإلنجازات 

التّاريخ«.  
وعن تأثير هذا العلم في شخصية المتلقين أكدت: 
»له خصوصيته، ألنه يخلق التوازن االجتماعي، 
أنه  ورغم  الجوانب،  كافة  من  المساواة  ويحقق 
فيه  التّعمق  أن  إال  البداية،  في  مرغوباً  يكن  لم 
وأضافت:  ضرورياً«.  جعله  حوله  والنقاشات 
شخصيتي،  في  الفروق  مالحظة  من  »تمكنت 
ألنها  المادة،  لهذه  معلمة  سأكون  تخرجي  وبعد 

تمثل حقيقتي كامرأة«.
النّتاج  الطلبة  يقدم  الدّراسي  العام  نهاية  ومع 
األخير من مفاهيم هذه المادة، عبر حلقات بحث، 
وامتحانات، وسنفزيون، عن علم المرأة وطبيعة 
الحياة التي تعيشها النّساء في قرية المرأة، وهكذا 

يقيم مستوى الطَّلبة.

وكالة أنباء املرأة

العرس الكروي األوروبي يقترب... حيث اإلثارة
 والمتعة كل يوم

الكروي  العرس  يقترب  ـ  محمد  جوان  إعداد/ 
القدم  كرة  متابعي  وشغف  وأنظار  األوروبي، 
الماضي  العام  أُِجلت  التي  البطولة  لهذه  تتجه 
البطولة  هذه  وتمتاز  كورونا،  فيروس  بسبب 

بأنها للمرة األولى ستقام في 11 دولة.
وتسبب انتشار جائحة كوفيد-19 العام الماضي 
من  الرياضية،  األحداث  من  الكثير  تأجيل  في 
التي   ،2020 األوروبية  األمم  بطولة  بينها 
وتستعد  القادم،  الجمعة  يوم  مبارياتها  ستنطلق 
المسابقات  أبرز  إحدى  الستضافة  دولة   11

الرياضية العالمية.
»إندبندنت«  صحيفة  استعرضت  تقرير،  وفي 
المواعيد  أهم  البريطانية   )Independent(
األمم  بطولة  من  الـ16  النسخة  في  المنتظرة 
األوروبية، من ضربة البداية يوم 11 من الشهر 

القادم وصوالً إلى المباراة النهائية.
ويدافع المنتخب البرتغالي عن اللقب الذي أحرزه 
في النسخة الماضية على ملعب سان دوني في 
مهمته  تبدو  وال  )باريس(،  الفرنسية  العاصمة 
أنه يلعب في الدور األول ضمن  سهلة؛ خاصةً 
»مجموعة الموت«، التي تضم بطلي النسختين 
الماضيتين من كأس العالم، ألمانيا وفرنسا، إلى 

جانب منتخب المجر.
 11 في  تُقام  بطولة  أول  النسخة  هذه  وستكون 
والدانمارك  وأذربيجان  إيطاليا  وهي  دولة، 
وإسكتلندا  وإنكلترا  ورومانيا  وهولندا  وروسيا 
ما  كل  يلي،  وفيما  وإسبانيا.  وألمانيا  والمجر 

نحتاج معرفته حول البطولة.
1- متى تبدأ البطولة ومتى تنتهي؟

تبدأ البطولة يوم الجمعة 11 حزيران في ملعب 
وتنتهي  )روما(،  اإليطالية  بالعاصمة  أولمبيكو 
ويمبلي  ملعب  على  النهائية  المباراة  بإقامة 
 11 األحد  يوم  )لندن(  البريطانية  بالعاصمة 

تموز.
شهر كامل من المتعة واإلثار سيكون حاضراً في 
منازل الماليين من البشر في أصقاع األرض، 
رغم أن قضية النقل والبث المجاني باتت تؤرق 
وأصحاب  الفقراء  وخاصةً  الكثيرين،  حال 
القدرة  عدم  مكان  يحل  وقد  المحدود،  الدخل 
البطولة  لمتابعة  أو شراء جهاز  على االشتراك 
الحضور في مقاهي وأمكنة تضع شاشات كبيرة 

ويحضرها المواطنون من عشاق المستديرة.
ست  ضمن  يتنافسون  أوروبياً  منتخباً   24
التي  السادسة  المجموعة  ولعل  مجموعات، 
الموت«  »مجموعة  تسمى  أن  بالفعل  تستحق 
ومتعة  إثارة  ستشهد  التي  المجموعة  ستكون 
بحسب  األخرى  المجموعات  باقي  من  أكثر 
وتضم  األوروبية،  للكرة  والمتابعين  المحللين 
وال  المجر.  البرتغال،  فرنسا،  ألمانيا،  منتخبات 
الحلقة  كأنه  المجري  للمنتخب  النظر  يجوز 
المنتخبات  هذه  بين  المجموعة  في  األضعف 
الكبار، حيث لحق المنتخب المجري لكرة القدم 
بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس األمم األوروبية 
الثمين والدرامي 2 - 1  )يورو 2020( بفوزه 
على نظيره األيسلندي في نهائي فعاليات المسار 
المؤهلة  التصفيات  في  الفاصل  بالملحق  األول 

للبطولة.
واستفاد الفريقان من نتائجهما في النسخة األولى 
لتأهلهما  أدت  أوروبا، حيث  أمم  ببطولة دوري 
األيسلندي  المنتخب  وأنهى  الفاصل،  الدور  إلى 

الشوط األول لصالحه بهدف نظيف سجله غيلفي 
سيغوردسون في الدقيقة 11.

الهدف  بهذا  متقدماً  األيسلندي  المنتخب  وظل 
التعادل  هدف  شهدت  التي   88 الدقيقة  حتى 
للمجر بتوقيع ليوك نيجو قبل أن يحرز دومينيك 
شوبوشالي هدف الفوز الثمين للمنتخب المجري 
في الوقت بدل الضائع ليتيح للفريق خوض بعض 
مباريات هذه النسخة التاريخية من البطولة على 

أرضه.
البرتغال هو صاحب اللقب في النسخة السابقة، 
هذه  المطلوب  بالمستوى  ليس  المنتخب  ولكن 
الفائزة  المنتخبات  أكثر  األلمان  ولعل  البطولة، 
لنيل  المرشحين  من  إسبانيا  مع  مناصفةً  باللقب 
لقب هذه البطولة أيضاً، فقد حمل منتخب ألمانيا 
الرقم القياسي لعدد األلقاب في البطولة، مناصفةً 
مع إسبانيا، وذلك بفوزهما بها ثالث مرات لكل 

منهما.
في  األول  اللقب  األلمانية  الماكينات  ونالت 
في  أقيمت  والتي   ،1972 عام  الرابعة  النسخة 
بلجيكا، قبل الفوز به مجددًا بعد ثماني سنوات. 
للمرة  باللقب  األلمان  ظفر   ،1996 عام  وفي 
عن  التاريخي  البطل  ليغيب  واألخيرة،  الثالثة 

منصات التتويج طيلة 25 عاًما حتى اآلن.
لباحثين من جامعات في  ولكن أظهرت دراسة 
بطل  الفرنسي  المنتخب  أن  مختلفة  دول  أربع 

العالم، هو المرشح األبرز للقب يورو 2020.
حصل  الهجين«  اآللي  التعلم  لـ«تنبؤات  ووفقاً 
منتخب فرنسا على14.8% في قائمة المنتخبات 
إنكلترا  منتخب  وحل  اليورو،  للقب  المرشحة 
حصول  مقابل   ،%13.5 على  بحصوله  ثانيًا 

إسبانيا على %12.3.
واقتسمت البرتغال، حاملة اللقب المركز الرابع 

مع ألمانيا بحصول كالهما على %10.1.
دورتموند،  جامعات  في  العلماء  واستخدم 
وجينت  بالنمسا،  وإنسبروك  بألمانيا  وميونخ 
توقعات  نماذج   4 بالنرويج،  ومولده  بلجيكا  في 
التي   2020 يورو  لمباريات  ومحاكاة  مختلفة، 
تقام في الفترة من 11 حزيران إلى 11 تموز، 
وتم تكرار األمر 100 ألف مرة على هذا النحو.
بجامعة  زيليس  اخيم  اإلحصائيات  أستاذ  لكن 
من  التوقعات  »طبيعة  أن  من  حذّر  إنسبروك، 
الممكن أن تكون خاطئة وإال فإن بطوالت كرة 

القدم ستصبح مملة«.
وأضاف »نقدم احتماالت وليس تأكيدات«.

شرحنا عن »مجموعة الموت« ألنها هي األقوى 
فيما باقي المجموعات هي شبه متوازنة

2- ما هي المجموعات؟
ويلز،  إيطاليا،  تركيا،  األولى:  المجموعة 

سويسرا.
بلجيكا،  فنلندا،  الدانمارك،  الثانية:  المجموعة 

روسيا.
النمسا،  أوكرانيا،  هولندا،  الثالثة:  المجموعة 

مقدونيا الشمالية.
التشيك،  كرواتيا،  إنكلترا،  الرابعة:  المجموعة 

إسكتلندا.
بولندا،  السويد،  إسبانيا،  الخامسة:  المجموعة 

سلوفاكيا.
البرتغال،  فرنسا،  ألمانيا،  السادسة:  المجموعة 

المجر.

3- ما هي المالعب؟
روما )أولمبيكو(.

باكو )الملعب األولمبي(.
كوبنهاغن )ملعب باركن(.

سان بطرسبورغ )ملعب سان بطرسبورغ(.
أمستردام )ملعب يوهان كرويف أرينا(.

بوخارست )الملعب الوطني(.
لندن )ملعب ويمبلي(.

بودابست )ملعب بوشكاش أرينا(.
ميونخ )ملعب أليانز أرينا(.

إشبيلية )ملعب ال كارتوخا(.
غالسكو )ملعب هامبدن بارك(.

4- كم عدد الجماهير؟
األوروبي  االتحاد  لكن  بعد؛  األمر  يُحسم  لم 
بالحضور  التعهد  اشترط   )UEFA( »يويفا« 
وبعض  البطولة،  مباريات  في  الجماهيري 
للجماهير  السماح  عن  بالفعل  أعلنت  المالعب 
ويمبلي  ملعب  تعهد  حيث  المباريات،  بحضور 
طاقة  إجمالي  من   %25 يقارب  ما  باستقبال 
تم  حال  في  العدد  زيادة  إمكانية  مع  استيعابه، 

تخفيف القيود المفروضة في إنكلترا.
من   %25 حوالي  الستقبال  غالسكو  وتتطلع 
بارك،  هامبدن  ملعب  استيعاب  طاقة  إجمالي 
وأعلنت مالعب أخرى، مثل سان بطرسبورغ، 
استيعابها  طاقة  من  حوالي %50  ستستقبل  أنها 
خالل البطولة، بينما تأمل بودابست أن تحتضن 

المباريات بمدرجات ممتلئة بالكامل.
5- ماذا عن التذاكر؟

شهدت عملية بيع التذاكر قبل تأجيل البطولة أكبر 
نسبة إقبال في بطولة كبرى على اإلطالق، حيث 
تقدم أكثر من 19 مليون شخص لشراء مليوني 
تذكرة متاحة، وقد منح االتحاد األوروبي لكرة 
القدم الجماهير فرصة إعادة التذاكر مع استرداد 
ثمنها في شهر كانون األول الماضي، مع إمكانية 

تمديد المدة حتى تاريخ 22 نيسان المنصرم.
إقباالً  تشهد  أن  يُتوقع  التي  للمباريات  وبالنسبة 
التذاكر  كبيراً، لم يقع بعد تحديد عدد  جماهيرياً 

التي سيتم توفيرها.
6- مباريات مرحلة المجموعات:

الجمعة 11 حزيران
بالمجموعة  وإيطاليا  تركيا  بين   1 رقم  المباراة 

)أ(، وتقام في مدينة روما.
السبت 12 حزيران

المباراة 2 بين ويلز وسويسرا بالمجموعة )أ(، 
وتقام في مدينة باكو.

بالمجموعة  وفنلندا  الدانمارك  بين   3 المباراة 
)ب(، وتقام في مدينة كوبنهاغن.

المباراة 4 بين بلجيكا وروسيا بالمجموعة )ب(، 
وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

األحد 13 حزيران
بالمجموعة  وأوكرانيا  هولندا  بين   5 المباراة 

)ج(، وتقام في مدينة أمستردام.
المباراة 6 النمسا ومقدونيا الشمالية بالمجموعة 

)ج(، وتقام في مدينة بوخارست.
المباراة 7 بين إنكلترا وكرواتيا بالمجموعة )د(، 

وتقام في مدينة لندن.
االثنين 14 حزيران

بالمجموعة  والتشيك  إسكتلندا  بين   8 المباراة 
)د(، وتقام في مدينة غالسكو.

بالمجموعة  وسلوفاكيا  بولندا  بين   9 المباراة 
)هـ(، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

)هـ(،  بالمجموعة  والسويد  إسبانيا   10 المباراة 
وتقام في مدينة إشبيلية.

الثالثاء 15 حزيران
المباراة 11 المجر والبرتغال بالمجموعة )و(، 

وتقام في مدينة بودابست.
المباراة 12 بين فرنسا وألمانيا بالمجموعة )و(، 

وتقام في مدينة ميونخ.
األربعاء 16 حزيران

)أ(،  بالمجموعة  وويلز  تركيا  بين   13 المباراة 

وتقام في مدينة باكو.
)أ(،  بالمجموعة  إيطاليا وسويسرا  المباراة 14 

وتقام في مدينة روما.
المباراة 15 بين الدانمارك وبلجيكا بالمجموعة 

)ب(، وتقام في مدينة كوبنهاغن.
الخميس 17 حزيران

المباراة 16 بين فنلندا وروسيا بالمجموعة )ب(، 
وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

)ج(،  بالمجموعة  والنمسا  هولندا   17 المباراة 
وتقام في مدينة أمستردام.

الشمالية  ومقدونيا  أوكرانيا  بين   18 المباراة 
بالمجموعة )ج(، وتقام في مدينة بوخارست.

الجمعة 18 حزيران
بالمجموعة  والتشيك  كرواتيا  بين   19 المباراة 

)د(، وتقام في مدينة غالسكو.
بالمجموعة  وإسكتلندا  إنكلترا  بين   20 المباراة 

)د(، وتقام في مدينة لندن.
بالمجموعة  وسلوفاكيا  السويد  بين   21 المباراة 

)هـ(، وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.
السبت 19 حزيران

بالمجموعة  وبولندا  إسبانيا  بين   22 المباراة 
)هـ(، وتقام في مدينة إشبيلية.

المباراة 23 بين المجر وفرنسا بالمجموعة )و(، 
وتقام في مدينة بودابست.

بالمجموعة  وألمانيا  البرتغال  بين   24 المباراة 
)و(، وتقام في مدينة ميونخ.

األحد 20 حزيران
بالمجموعة  وتركيا  سويسرا  بين   25 المباراة 

)أ(، وتقام في مدينة باكو.
المباراة 26 بين إيطاليا وويلز بالمجموعة )أ(، 

وتقام في مدينة روما.
االثنين 21 حزيران

المباراة 27 بين روسيا والدانمارك بالمجموعة 
)ب(، وتقام في مدينة كوبنهاغن.

المباراة 28 بين فنلندا وبلجيكا بالمجموعة )ب(، 
وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

وهولندا  الشمالية  مقدونيا  بين   29 المباراة 
بالمجموعة )ج(، وتقام في مدينة أمستردام.

المجموعة  والنمسا  أوكرانيا  بين   30 المباراة 
)ج(، وتقام في مدينة بوخارست.

الثالثاء 22 حزيران
بالمجموعة  وإسكتلندا  بين كرواتيا  المباراة 31 

)د(، وتقام في مدينة غالسكو.
بالمجموعة  وإنكلترا  التشيك  بين   32 المباراة 

)د(، وتقام في مدينة لندن.
األربعاء 23 حزيران

بالمجموعة  وبولندا  السويد  بين   33 المباراة 
)هـ(، وتقام في مدينة إشبيلية.

المباراة 34 سلوفاكيا وإسبانيا بالمجموعة )هـ(، 
وتقام في مدينة سان بطرسبورغ.

بالمجموعة  وفرنسا  البرتغال  بين   35 المباراة 
)و(، وتقام في مدينة بودابست.

المباراة 36 بين ألمانيا والمجر بالمجموعة )و(، 
وتقام في مدينة ميونخ.

ثانياً- الدور ثمن النهائي:

السبت 26 حزيران
ضد  )أ(  المجموعة  متصدر  بين   37 المباراة 

ثاني المجموعة )ج(، وتقام بمدينة لندن.
ثاني  )أ( ضد  المجموعة  ثاني  بين  المباراة 38 

المجموعة )ب(، وتقام بمدينة أمستردام.
األحد 27 حزيران

)ب( ضد  المجموعة  متصدر  بين   39 المباراة 
بمدينة  وتقام  )أ-د-هـ-و(  المجموعات  ثالث 

إشبيلية.
)ج(  المجموعة  متصدر  بين   40 المباراة 
بمدينة  وتقام  )د-هـ-و(،  المجموعة  ثالث  ضد 

بودابست.
االثنين 28 حزيران

ثالث  المجموعة ضد  متصدر  بين   41 المباراة 
المجموعات )أ-ب-ج(، وتقام بمدينة بوخارست.
المباراة 42 بين ثاني المجموعة )د( ضد ثاني 

المجموعة )هـ(، وتقام بمدينة كوبنهاغن.
الثالثاء 29 حزيران

)هـ( ضد  المجموعة  متصدر  بين   43 المباراة 
بمدينة  وتقام  )أ-ب-ج-د(،  المجموعات  ثالث 

غالسكو.
ضد  )د(  المجموعة  متصدر  بين   44 المباراة 

ثاني المجموعة )و(، وتقام بمدينة لندن.
ثالثاً- الدور ربع النهائي:

الجمعة 2 تموز 
المباراة 45 بين الفائز في المباراة 41 ضد الفائز 
في المباراة 42، وتقام بمدينة سان بطرسبورغ.
ضد   39 المباراة  في  الفائز  بين   46 المباراة 

الفائز في المباراة 37، وتقام بمدينة ميونخ.
السبت 3 تموز 

ضد   40 المباراة  في  الفائز  بين   47 المباراة 
الفائز في المباراة 38، وتقام بمدينة باكو.

ضد   43 المباراة  في  الفائز  بين   48 المباراة 
الفائز في المباراة 44، وتقام بمدينة روما.

رابعاً- الدور نصف النهائي:
الثالثاء 6 تموز

ضد   45 المباراة  في  الفائز  بين   49 المباراة 
الفائز في المباراة 46، وتقام بمدينة لندن.

األربعاء 7 تموز
ضد   48 المباراة  في  الفائز  بين   50 المباراة 

الفائز في المباراة 47، وتقام بمدينة لندن.
خامساً- المباراة النهائية:

األحد 11 تموز
ضد   49 المباراة  في  الفائز  بين   51 المباراة 

الفائز في المباراة 50، وتقام بمدينة لندن.
تعرفنا على بعض مما هو مهم عن بطولة األمم 
السهرات  ومع  انتظارها  طال  التي  األوروبية 
للمباريات ولفترة شهر  المشاهدة  تحلو  الصيفية 
أوروبا  في  المستديرة  عشاق  ستكون  كامل 
كروية،  ومتعة  فنون  من  لديهم  ما  كل  يقدمون 
 2021 أمريكا  كوبا  بطولة  اقتراب  مع  تزامناً 
األحد  والتي ستبدأ  الماضي،  العام  منذ  المؤجلة 
سحب  بعد  البرازيلية،  األراضي  على  المقبل، 
باإلضافة  واألرجنتين  كولومبيا  من  التنظيم 
آسيا  تصفيات  منها  أخرى  كروية  لبطوالت 
كأس  وتصفيات   2022 العالم  لكأس  المؤهلة 

العالم: أمريكا الجنوبية المقامة حالياً.
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 معركة حد
 السيف... وعودة

الوعي ـ1ـ

كانت  المعركة  تلك  إن  القول  نستطيع 
بين زمنين، زمن كانت فيه  فاصالً  حداً 
الفلسطينية مجمدة وفي طريقها  القضية 
للتالشي، وزمن صارت فيه تلك القضية 
تبحث  التي  الدولية  القضايا  مقدمة  في 
الرئيس  لها،  حل  عن  الدوائر  كافة 
يسابق  كان  )ترمب(  السابق  األمريكي 
مع  التوحد  في  السابقين  الرؤساء  كل 
إسرائيل وتشجيعها في قضم المزيد من 
السفارة  بل ونقل  الفلسطينية،  األراضي 

األمريكية من )تل أبيب( إلى القدس. 
لم يجرؤ  التي  إنجازاته  ذلك من  معتبراً 
لغياب  ومطمئناً  ذلك  على  قبله  رئيساً 
أدنى رد فعل عربي كما لو أنهم من أهل 
الكهف، وبالفعل لم نعد نسمع منهم حتى 
عشنا  التي  واالستنكار  الشجب  كلمات 
عليها، بل إن رد فعلهم كان على العكس، 
إذ تسابقت بعض الدول العربية في سباق 
وكأن  )إسرائيل(،  مع  للتطبيع  محموم 
خارجية  تهديدات  أي  من  أمنها  تحقيق 
)وربما داخلية أيضاً(، ال يتحقق إال من 

خالل البوابة )اإلسرا أمريكية(.
الفلسطينية  بالقضية  االهتمام  وكأن   
على  االهتمام  ذلك  الدول  لتلك  كان  إن 
تحقيق حلم الفلسطينيين، وحدثت معركة 
بمساحة  التمسك  أن  ليتضح  السيف  حد 
أرض محدودة )حي الشيخ جراح( كان 
بداية  ذلك  يكون  أن  يجب  كما  هدفاً، 
ليست  القدس  وأن  ضاع،  ما  السترداد 
كأي مدينة، والمسجد األقصى ليس كأي 
مسجد، وإنما كالهما عقيدة، وكان عودة 

الوعي الذي كان.
قد  كانوا   )48 )عرب  الداخل  عرب 
تناسوا قضيتهم األصلية وشارك بعضهم 
في العملية السياسية اإلسرائيلية، ودخل 
منهم نواباً في الكنيست اإلسرائيلي، بل 
اليمين  مع  سياسية  تحالفات  في  ودخلوا 
أن  أمل  على  وبالمجان،  اإلسرائيلي 
يحصلوا على أي شيء متناسين أن هذا 
من  اإلسرائيلي  الشعب  وأغلب  اليمين 
الدولة،  يهودية  إلعالن  يسعى  اليمين 
يتمتع  ال  يهودياً  ليس  من  كل  بحيث 
بعد  ما  زمن  وجاء  الدولة،  بمواطنة 
أن وهماً  لهم  ليثبت  السيف،  معركة حد 
كانوا يعيشون فيه قد انقضى، وانضموا 
الغربية، ونشبت  الضفة  للغزاوية وأهل 
معارك بينهم وبين اإلسرائيليين في حيفا 
المعادلة  أن  وثبت  وغيرها،  واللد  ويافا 
المبنية عليها دولة إسرائيل خاطئة وأن 
وأن  هكذا،  تظل  أن  يستحيل  األمور 
سبعة  بين  ومرتقبة  متوقعة  مواجهة 
مليون إسرائيلي وسبعة مليون فلسطيني 
عددهم  يتكاثر  الفلسطينيون  وهؤالء 
بنسبة أكبر من اإلسرائيليين، وال بد من 
ما  وهو  الوضع،  لهذا  حل  عن  البحث 
حالياً  العالمية  السياسية  الدوائر  تضعه 

في مقدمة أجنداتها.
االنقسام  حالة  أن  شعبياً  اتضح  لقد 
أضاع  والضفة  غزة  بين  الفلسطيني 
الكثير على الشعب الفلسطيني وقضيته، 
كال  من  الزعماء  بعض  هناك  كان  وإن 
الحالة؛  تلك  من  يستفيدون  الطرفين 
يرفض  الفلسطيني  الشعب  معظم  فإن 
االستمرار فيها وال بد من المصالحة بين 
الطرفين، وإذا كانت معظم دول العالم ال 
تعترف إال بالسلطة الفلسطينية المهادنة 
وال  الفلسطيني،  للشعب  شرعي  كممثل 
في  ويرى  غزة  قطاع  بقيادة  يعترف 
أنه  رغم  إرهابية،  فصائل  أنها  فصائله 
التهدئة  أجل  من  االتصاالت  كافة  بعد 
أن  العالم  تيقن  استمرارها،  وضمان 
لن  الذي  الحل  من  جزء  الفصائل  تلك 
دولياً  مقبولة  تكون  وقد  بدونها،  يتم 
وضعاً  ستأخذ  ألنها  الحل،  في  وتساعد 
الدولي  اإلدراك  وتزايد  بينهما،  وسطاً 
بأن المصالحة باتت ضرورة، فلسطينياً 
بداية  على  أمالً  تعطي  وأنها  ودولياً، 

طريق حل هذه المشكلة.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

بالد النهرين بال نهرين

أال يحق لنا أن نكون جنوداً ألنفسنا؟

الناطق باسم لواء الشمال الديمقراطي: الدفاع 
الذاتي واجب وطني للدفاع عن أرضنا ومكتسباتنا

فاطمة حسينو: اإلدارة الذاتية أثبتت بأنها 
تستطيع التجاوب مع التحديات القائمة

إبراهيم الزبيدي )كاتب عراقي(

لقد كان للوفرة المائية في بالد ما بين النهرين، 
دجلة والفرات وروافِدهما الكثيرة، أهمية بالغة 
دفعها  قوة  إن  إذ  العريق،  تاريخها  في صياغة 
الرواد  أوائَل  البالد  هذه  أهَل  جعلت  الفاعلة 
في  واالختراع  واالبتكار  اإلبداع  في  السبّاقين 
مجاالت الفلسفة والفكر والعلوم واألدب والفنون 
وفي الزراعة والصناعة واالقتصاد على مدى 

ألوف السنين.
وقد ارتبطت حياة الماليين من البشر في بالد ما 
بين النهرين باألنهر الكبيرة والصغيرة ارتباطاً 
حيوياً ال فكاك عنه، ولم تتأثر بما شهدته البالد 
أصعب  من  أصبح  حتى  من حروب وغزوات 
دجلة  بال  للعراقيين  حياةٌ  تقوم  أن  المستحيالت 

وبال الفرات.
إال في أيامنا الرديئة هذه التي بلغت فيها الدولة 
عليها  لتتجرأ  الطويل  عمرها  أرذل  العراقية 
ظهرها  في  وتطعنانها  المسلمتان  جارتاها 
فتَقطعان شرايين الحياة عن أهلها المستضعفين، 
فقد كشف تقرير أعدته منظمة المياه األوروبية 
سيخسر  »العراق  إن  تقول  مخيفة  حقيقة  عن 
كامل  بشكل  والفرات  دجلة  نهري  واردات 

بحلول عام 2040«.
جنوب  في  مشروعاً  أقامت  تركيا  ألن  وذلك 
 ”GAP“ اسم  عليه  أطلقت  األناضول  شرق 
يتكون من 22 سداً ضخماً، منها 14 على نهر 
أتاتورك، وثمانية على دجلة  الفرات أهمها سد 
نصف  حبس  من  مكَّنها  الذي  إليسو  سد  أهمها 
موارد دجلة المائية وجعلها تحتكر بـ90 بالمئة 

من مياه نهر الفرات.
سليمان  األسبق  التركي  الرئيس  لّخص  وقد 
مياه  في  للتصرف  األتراك  دوافع  ديميريل 
النهرين بانفرادية أنانية مفرطة دون أي اعتبار 
دجلة  »مياه  إن  فقال:  فيها،  اآلخرين  لحقوق 
والفرات تركية ومصادر مياههما تركية، وكما 
وسوريا  للعراق  ملكيتها  تعود  النفط  آبار  أن 
فال  النفطية  مواردهما  في  نشاركهما  ال  ونحن 

إنها  المائية،  مواردنا  في  مشاركتنا  لهما  يحق 
مسألة سيادة«.

أوزال  تركوت  الوزراء  رئيس  حكومة  أن  إال 
األسد  حافظ  نظام  مع   1987 عام  في  عقدت 
اتفاقية منحت سوريا بموجبها 500 متر مكعب 
في الثانية من نهر الفرات، لكنها رفضت عقدها 
للرد  يفعل شيئاً  أن  يستطع  لم  الذي  العراق  مع 
بحربه  انشغاله  بسبب  وذلك  العدوان  هذا  على 
مع إيران، وبحكم حاجته الحيوية الملحة لتركيا 

كممٍر لوارداته العسكرية والمدنية آنذاك.
األمريكي  التدخل  منذ  إيران  دأبت  جانبها  من 
على  سدود  إقامة  على   2003 في  العراق  في 
منابع األنهار الكبيرة التي تتدفق باتجاه العراق 
لتسيطر على مياهها، مثل نهر الزاب، وحّولت 
األراضي  داخل  لتبقى  الصغيرة  األنهار  مسار 
العراق من حصته  الذي حرم  األمر  اإليرانية، 
األنهار  من  الكثير  جفاف  في  وتسبّب  المائية، 

بينها نهر الواند في خانقين.
عام  فإن  المائي  اإلجهاد  لتوقعات مؤشر  ووفقاً 
عموم  في  الشديد  الجفاف  عام  سيكون   2025
الفرات  لنهر  كلّي  شبه  جفاف  مع  العراق، 
وتحّول نهر دجلة إلى مجرى مائي شحيح، إن 
هذا النوع من الغزو واالغتصاب ليس استخفافاً 
بحقوق  وال  فقط،  العراقية  الوطنية  بالسيادة 

الجيرة وال برابطة الدين، بل هو حرب تجويع 
وأشدُّ  أخطر  مقصود  اقتصادي  وحصار  قاتلة 
فرضته  الذي  الظالم  الدولي  الحصار  من  إيذاء 
في  العراقي  الشعب  على  المتحدة  الواليات 

التسعينات، وقطع األعناق وال قطع األرزاق.
وإذالل  واحتقار  استصغار  اآلخر  بوجهه  وهو 
وفي  الحشد  وفي  الحكومة  في  من  لكل  متعّمد 
أحزاب السلطة، بل لكل الشعب العراقي عماًل 
عليها  تكثر  البقرة  تسقط  »حين  القائل  بالمثل 

السكاكين«.
هذا  ومن  الوزن  هذا  من  خطير  عدوان  وإزاء 
العام  والقائد  الحكومة  رئيس  يستحي  ال  النوع 
إكثار  من  الكاظمي  مصطفى  المسلحة  للقوات 
الحديث عن هيبة الدولة، وال يكّف »مجاهدو« 
ميليشيات الحشد الشعبي عن »تعيير« العراقيين 
بأنهم حماة أعراضهم، وال يتوقف قادة أحزاب 
بحب  الثرثرة  عن  الفقيه  لوالية  الكامل  الوالء 
ذلك  في  ويتبعهم  وسيادته،  وكرامته  الوطن 
ملوك دولة أربيل وأمراء السليمانية، وال يتخلف 
جعلوا  حتى  االنتهازيون  السياسيون  ذلك  عن 
ويسخر  »هيبة«  كلمة  يكره  العراقي  المواطن 

من كلمة »سيادة«.
المنطقة  حكام  بها  يعترف  ال  التي  فالحقيقة 
الخضراء هي أن الدولة العراقية منذ أيام الغزو 

األميركي وتابِعه االحتالل اإليراني، بال سيادة 
إيران،  المسلمة  فالجارة  كرامة،  بال  وحكامها 
داخلة بالعرض والطول في هيبة الدولة العراقية 
وسيادتها، وال أحد يرى وال أحد يسمع وال أحد 

يتكلّم.
والجارة المسلمة األخرى تركيا، تدخل بجيوشها 
وتعتقل  فتقتل  تشاء،  ومتى  تشاء  كما  وتخرج 
بغداد، وبصمت  وتدمر برضا حكومة  وتحرق 
نوري المالكي ومقتدى الصدر وهادي العامري 
البارزانية،  األسرة  ومباركة  الخزعلي،  وقيس 
النجيفي،  أثيل  وأخيه  النجيفي،  أسامة  وسعادة 
في  التركمانية  الجبهة  قائد  الصالحي،  وأرشد 

العراق.
نّصبهم  الذين  الحكام  أن  هي  والخالصة 
جمهورية  رؤساء  واإليرانيون  األميركيون 
ومدراء  وسفراء  ووزراء  وزارات  ورؤساء 
وقادة جيوش لم يكتفوا فقط ببيع الدولة وسرقة 
الفوضى  وإشاعة  مؤسساتها  وإفشال  أموالها 
وتعميق  أهلها،  وتجويع  مفاصلها  في  والرشوة 
مواطنيها،  بين  والعنصرية  الطائفية  الخالفات 
وإشعال نار االقتتال بين قبائلها ومحافظاتها، بل 
سمحوا فوق ذلك بسرقة مياه نهريها الخالدين، 
دجلة والفرات، وروافدهما العديدة، وسكتوا عن 
الشجر  وموت  الزهر  وذبول  العرب  شط  قتل 
واختفاء  السمك  ونفوق  العصافير  وهروب 
الشعراء  أغاني  واستبدال  والخضار،  الفواكه 
يتغنون  السنين  آالَف  ظلوا  الذين  والمطربين 
بشواطئ دجلة وضفاف الفرات بقصائد الشكوى 

وبالنغم الحزين.
تمنع  ولم  تشفع  لم  الدين  رابطة  دامت  ما  إذن 
الرافعة  وحدها  هي  القوة  لغة  فإن  تردع،  ولم 
وال  يخافون  الذين  جيراننا  مع  النافعة  الدافعة 
يستحون، ثم ما دام نظام المحاصصة المشؤوم 
مياه  سرقة  على  الفقيه  الولي  بمعاتبة  يسمح  ال 
بطل  وهو  الكاظمي  فلينهض  العراقي،  الشعب 
الهيبة والسيادة، ويستخدم سالح التجارة والنفط 
واالقتصاد مع تركيا كما استخدمه السعوديون، 
ويمكن االستفادة من األوضاع الحالية وبخاصة 

أن تركيا وإيران تعيشان أسوأ أيامهما. 

قهرمان مامد

لطالما تبادر إلى أذهاننا الرجوع إلى صفحات 
أن  لنستطيع  والشواهد  الِعبر  وأخذ  التاريخ 
نقيّم ونضع الحلول لما قد نواجهه من أزمات 
على  ونُقدم  وعسكرية  وسياسية  مجتمعية 

خطوات لنتجاوز المصاعب.
تمثل  زالت  وما  األوسط  الشرق  ساحة  كانت 
والسياسية،  العسكرية  الصراعات  كينونة 
مكامن  كل  هيأت  التي  الصدفة  أو  القدر  لعله 
والمناخ  الكوارث  معها  لتخلق  الصراع 
المعادي وسقطت على إثره ضحايا ال حصر 
لها رغم أن هذه الساحة هي مهد الحضارات.

مهد  إلى  الحضارات  مهد  يتحول  أن  أيُعقل 
الحروب والنزاعات والصراعات؟ نعم وبكل 

أسف!
قدم  فقد  سابقاً  قلنا  كما  التاريخ  إلى  ُعدنا  إذا 
اإلمبراطورية  نهاية  ومنذ  الكردي  الشعب 
الميدية التضحيات الِجسام والقرابين والضحايا 
كردستان  تحكم  كانت  إلمبراطوريات 
تلك  أهداف  تكن  لم  حيث  والنار،  بالحديد 
اإلمبراطوريات آنذاك إال توسيع رقعة نفوذها 
واألرض،  الجغرافيا  على  أكثر  والسيطرة 
مقدرات  على  واالستيالء  النهب  يضمن  بما 
االقتصاد والسياسة على حساب دماء الشباب 
المنطقة،  شعوب  وبقية  والعرب  الكرد  من 
الجنون وتوسيع  إلى حروب  تم سوقهم  الذين 
فعندما  كثيرة،  ذلك  على  والشواهد  النفوذ، 
نستحضر مسرح التاريخ نستطيع سرد العديد 
الصراعات  إبان  حصلت  التي  األمثلة  من 

الكبرى بين االمبراطوريات والدول.

قام   1071 عام  كرد«  »مالذ  معركة  في 
الروم  البيزنطة  بمحاربة  األتراك  السالجقة 
وتحقيق النصر عليهم وذلك إثر التحالف بين 
آالف  عشرات  ومساعدة  والسالجقة  الُكرد 
حينها،  السلجوقي  للجيش  الكرد  الفرسان 
والتي غيرت خارطة الشرق األوسط السياسية 
أقدام األتراك  تثبيت  إلى  واالجتماعية، وأدت 
في هذه المنطقة المهمة االستراتيجية وتوغلهم 

في األناضول.
التي   1514 عام  »جالديران«  معركة  في 
قام إدريس  بين الصفويين والعثمانيين  وقعت 
الكرد  الشباب  من  اآلالف  بتجنيد  البدليسي 
حققت  والتي  العثمانية  الدولة  لمؤازرة 
االنتصار على الدولة الصفوية واجتاحت إثر 
واحتلت  المناطق  من  الكثير  االنتصار  هذا 
يؤكدون  المؤرخين  وكل  تبريز،  العاصمة 
نصر  في  الفيصل  كان  الكردي  الدور  أن 

العثمانيين وسلطانهم.
وفي معركة »مرج دابق« عام 1516 والتي 
من خاللها تم اجتياح كردستان الغربية وبالد 
الشام وصوالً إلى مصر والبالد العربية حيث 
اقتيد اآلالف من الشاب الكرد لمساعدة الجيش 
النصر  تحقيق  وتم  المماليك  ليواجه  العثماني 

في المعركة.
العثمانيون  فيها  انتصر  كبرى  معارك  ثالث 
األوسط  الشرق  خارطة  معها  وتغيرت 

بمؤازرة العسكرية والجندية الكردية لها.
أُقيمت  التي  الدول  الحديث وفي  العصر  وفي 
على  المشؤومة  المئوية  االتفاقيات  خالل  من 
المتعاقبة  األنظمة  وخالل  كردستان  جغرافيَّة 
كان الكرد لهم القسم المهم في تأسيس جيوش 
العديد من األمثلة  الدول، ونستطيع سرد  تلك 

الكرد  الشباب  اقتياد  على  لها  حصر  ال  التي 
لمؤازرة الدول في حروبها وسقوطهم ضحايا 
لها،  مبرر  ال  ألهداف  الوغى  ساحات  في 
وليس لهم فيها ناقة وال جمل وال أي مصلحة 

للشعب الكردستاني.
آفا  روج  ثورة  إعالن  وبعد  الحالي  وقتنا  في 
سياسية  إدارة  لبناء  مضٍن  بشكل  والعمل 
الشعوب  وجود  على  تحافظ  عسكرية 
والمكونات، وخاصة الشعب الكردي، بعد أن 
مرَّ بعصوٍر مليئة بالظلم واإلفناء ومحاوالت 
محو الثقافة والوجود، تتطلب من هذه اإلدارة 
أن تقوم بحماية الشعوب والمكونات المنضوية 
بمنظومة  إال  يكتمل  ال  وهذا  لوائها،  تحت 
دفاعية يكون واجب الدفاع الذاتي أحد أركانها 
المستقبل  وصنع  الحاضر  لحماية  األساسية 

وتفادي كوارث الماضي.
تلك  أحفاد  تُعتبر  التي  اإلقليمية  القوى 

األوسط  الشرق  دمرت  التي  اإلمبراطوريات 
وقامت بالمجازر العديدة لتخلق الفتن وتحدث 
القالقل تحاول ضرب مشروع هذه اإلدارة من 
التي  الضعيفة  الشخصيات  الداخل، وتحرض 
تنجر وراء هذه الدول لتحارب اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية، التي كانت دعائمها األساسية وما 
والمحاربين  الشهداء  من  اآلالف  دماء  زالت 
على  ليحافظوا  والنفيس  الغالي  قدموا  الذين 
وإن  المكونات،  وبقية  الكردي  الشعب  هوية 
تدخل  الذاتي  الدفاع  واجب  إلغاء  مطالبات 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  إنهاء  جهود  في 
الديمقراطية الذي أصبح مشروعاً تستنير منه 

كافة الشعوب في إدارة نفسها.
يحق  أال  اليوم:  نفسه  يفرض  الذي  والسؤال 
لنا أن نكون جنوداً ألنفسنا ولو لمرة واحدة يا 

ترى؟ فهل نطبق ذلك قبل فوات األوان؟ 

باسم  الناطق  اعتبر  ـ  هللا  عبد  المهند  الرقة/ 
لواء الشمال الديمقراطي المنضم لقوات سوريا 
الديمقراطية أن ما حدث في منبج هو محاولة 
مناطق  في  واالستقرار  األمن  لضرب  يائسة 
واجب  أن  إلى  الفتاً  سوريا،  وشرق  شمال 
الدفاع الذاتي هو واجب وطني وأخالقي قبل كل 
ما  المعادية  األطراف  له  تروج  ما  وإن  شيء، 
هو إال لضرب الحالة الديمقراطية التي تنعم بها 

المنطقة. 
كالحكومة  خارجية  جهات  استغلت  أيام  قبل 
السورية واالحتالل التركي والمرتزقة المطالبات 
السلمية التي شهدتها منبج، حيث حاول البعض 
من المندسين والخاليا النائمة الموالية لهم ضرب 
ونفذت  المدينة،  في  واالستقرار  األمن  حالة 
الداخلي  األمن  قوى  أعضاء  على  اعتداءات 

والمرافق العامة في المدينة وهي ملك للشعب.

األيادي الخفية تحاول رضب 
األمان واالستقرار

لواء  باسم  بالناطق  التقت صحيفتنا  وحول ذلك؛ 
سوريا  لقوات  المنضم  الديمقراطي  الشمال 
أن  »علينا  فقال:  حبيب،  محمود  الديمقراطية 
التي  المكاسب  على  ونحافظ  أرضنا  عن  ندافع 
وما  الشهداء،  من  اآلالف  دماء  بفضل  تحققت 
تواجهه مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات 
وفتن مفتعلة، هناك من يحاول زرعها بين أبناء 
مسؤولة  الخارجية  واأليادي  الواحد،  الوطن 
قوات  به  تقوم  وما  حدث،  عما  مباشر  بشكل 
أراضي  عن  الدفاع  هو  الديمقراطية  سوريا 
شمال وشرق سوريا وعن شعوبها ضد األعداء 
كاالحتالل التركي ومرتزقته، ولذلك على شعوب 
المنطقة أن تكون رديفة وعلى أهبة االستعداد كي 
تقف خلف قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن 

أرضها وممتلكاتها وحقوقها«.
اإلدارة  ارتأت  هنا  »ومن  بقوله:  حبيب  وتابع 
الذاتي وله  للدفاع  يكون هناك واجب  أن  الذاتية 
أهمية كبرى في الدفاع عن األرض والعرض، 
وكيفية  السالح  حمل  يتعلم  أن  شاب  كل  وعلى 
استخدامه لصد أي هجوم من القوى التي تتربص 
بنا، وإذا ما قارنا بين منطق شمال وشرق سوريا 
من  هناك  نجد  األخرى  السورية  والمناطق 
مواطنيهم  بأمن  تعبث  لميليشيات  أمرهم  سلموا 
ومناطقهم، وهناك من سلم أمر حمايته لمرتزقة 

االحتالل التركي«. 
خارجية  أطراف  حاولت  الماضية  األيام  في 
مطالب  مستغلة  منبج  مدينة  في  الوضع  تأجيج 
المطالبات  تلك  استغلت  حيث  المحقة،  األهالي 
لتسويقها على أنها احتجاجات ضد قوات سوريا 
الديمقراطية، إال أن وعي األهالي كان أكبر من 

تلك المحاوالت التي باءت بالفشل.
الذاتي  الدفاع  واجب  مدة  إن  حبيب:  وأوضح 
للنظام  اإللزامية  بالخدمة  مقارنة  طويلة  ليست 
كأدنى  سنوات  لثماني  تصل  والتي  السوري، 

حد، النظام السوري يحاول إثارة االضطرابات 
والفتن الداخلية في مناطق شمال وشرق سوريا 
بدعم روسي، التي لم تتواَن لحظة عن المطالبات 
يتم  لن  األمر  المناطق، وهذا  لتلك  النظام  بعودة 
شرعية  عدم  على  دولي  إجماع  وجود  بسبب 
النظام وجهوزية قوات سوريا الديمقراطية ألي 

طارئ قد يحدث.

الروس والنظام وتركيا ضالعون 
فيام جرى

اقترن  بالقول: دور روسيا في ذلك  وأكد حبيب 
تجنيد  شعب  بإحداث  السوري  النظام  بمطالبات 
فإنا نرى ضلوع  له في مدينة منبج، ولهذا  تتبع 
النظام ووقوفه خلف األحداث التي شهدتها منبج، 
وهو يحاول افتتاح مؤسسات له ومن ثم التغلغل 

في المنطقة.
وقوات  اإلدارة  سرعة  بمدى  حبيب  وأشاد 
سوريا الديمقراطية لالستجابة لمطالب األهالي، 
مستشهداً بدور وجهاء وشيوخ العشائر ومجلس 
أن  إلى  الفتاً  الفتنة،  درء  في  العسكري  منبج 
ألنها  الشعبية  للمطالب  تستجيب  دائماً  اإلدارة 
ما  دليل  وخير  الشعب،  من  متشكلة  باألساس 
القاضي   119 رقم  القرار  ألغت  عندما  حدث 

برفع سعر المحروقات.
وبين الحبيب بالقول: إن محاولة االحتالل التركي 
المحررة،  المناطق  في  والمشاكل  الفتن  إحداث 
والتعايش  الشعوب  أخوة  لضرب  إال  هي  ما 
المحتلة،  المناطق  تتريك  تحاول  كما  المشترك 
والهدف ضرب التجربة الديمقراطية الناجحة في 

مناطق شمال وشرق سوريا.
وفي ختام حديثه طالب الناطق باسم لواء الشمال 
المجتمع  على  قائالً:  حبيب  محمد  الديمقراطي 
ضد  يحاك  لما  واإلدراك  الوعي  بروح  التحلي 
من  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الذاتية  اإلدارة 
تسعى  التي  الفتن  لتجنب  ودسائس،  مؤامرات 
الهوة  تركيا إلحداث  وبخاصة  الدول  بعض  لها 
بين الشعب السوري الواحد أو بين اإلدارة وقسد 

والشعب.
والجدير ذكره أن اإلدارة الذاتية أعلنت في وقت 
سابق عن تأجيل كافة المكلفين من أبناء المناطق 
الذين يقطنون في مناطق شمال وشرق  المحتلة 

سوريا الناجين من بطش االحتالل ومرتزقته.

قالت عضوة مكتب العالقات في مجلس سوريا 
أيادي  هناك  بأّن  حسينو  فاطمة  الديمقراطية 
لضرب  االحتجاجات  مسّمى  تستغل  خفية 
عبر  المنطقة  أبناء  يتبناه  الذي  المشروع 
الوطنية،  باللُّحمة  الضرر  وإلحاق  الفتن  بّث 
وأّكدت بأّن اإلدارة الذاتية أثبتت جدارتها من 
وتحقيق  والمحن  الصعوبات  مواجهة  خالل 

متطلّبات شعوب المنطقة.

الكثير  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شهدت 
المنصرمين من  الشهرين  من األحداث خالل 
التركي،  االحتالل  دولة  قبل  من  للمياه  قطع 
قبل  من  منبج  مدينة  احتجاجات  واستغالل 
التهديدات  جانب  إلى  استخباراتية،  جهات 

اإلقليمية والعسكرية للمنطقة.

إفشال مرشوع اإلدارة الذاتية 
الهدف األول

بهذا الصدد تحدثت عضوة مكتب العالقات في 
حسينو،  فاطمة  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
ليس  القرار  إّن  الواقع  فقالت:  هاوار  لوكالة 
التي  والفوضى  لالحتجاجات  المباشر  السبب 
حدثت، وإنما هنالك أيٍد خفية فاعلة تعمل على 

الذي  المشروع  الفوضى والفتن لضرب  خلق 
الشعب في  المنطقة إضافة لتالحم  أبناء  يتبناه 
منذ  شهدت  الذاتية  اإلدارة  ومناطق  المنطقة، 
فترة عمليات مشابهة في شهر نيسان، بالتحديد 
في حارة طي في قامشلو، كان هدفها ضرب 
بعض  واتخذت  الموجودين،  والسلم  األمن 
أعمال  لخلق  حّجة   119 القرار  الجماعات 

شغب في عموم شمال وشرق سوريا.
وعن أهداف هذه الجماعات قالت فاطمة: هذه 
القرارات واالحتجاجات التي حدثت لم تكن هي 
بحدّ ذاتها وراء الفوضى التي وجدت بالمنطقة، 

وإنّما هناك أيٍد خارجية تسعى لتطبيق أجندات 
الفتن  خلق  واألخير  األول  وهدفها  خارجية، 
وضرب حالة االستقرار واألمان وترابط أبناء 
مشروع  وإفشال  الوطنية،  ولحمتهم  المنطقة 

اإلدارات الذاتية والمدنية بالمنطقة.
االحتالل  حكومة  حديثها  في  فاطمة  واتّهمت 
ضرب  على  بالعمل  أردوغان  بقيادة  التركية 
مشروع اإلدارات الذاتية، إّما عبر االحتالالت 
المباشرة كاحتالل عفرين وسري كانية وكري 
تقل  ال  أخرى  أساليب  طريق  عن  أو  سبي، 
ومسألة  الحروب،  في  به  تقوم  عما  بشاعة 

نتج عنه  وما  ودجلة  الفرات  نهري  مياه  قطع 
من كارثة إنسانية نتيجة قطع المياه عن خمسة 
شمال  أراضي  على  يعيشون  شخص  ماليين 
البشاعة  تلك  على  دليل  ألكبر  سوريا  وشرق 
والقذارة التي تمارسها دولة االحتالل في هذه 
الحروب، وهذا ما يعتبر خرقاً فاضحاً للقوانين 

الدولية.
هناك  أّن  إلى  حديثها  خالل  فاطمة  ونّوهت 
صعوبات عديدة تواجهها اإلدارة الذاتية، منها 
نشر  من  عنه  ينجم  وما  الهول  مخيم  وجود 
ألفكار داعش محذّرة من انفجار أزمة في أي 
بأكملها  سوريا  وتهدّد  الفوضى  لتعود  لحظة 
الملف  هذا  مع  التعامل  في  العالم  إهمال  أمام 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  إن  الخطير. 
األكيد  الحل  أنها  أجمع  للعالم  أثبتت  سوريا 
فهي  السورية،  األزمة  من  للخروج  واألنسب 
دليل واقعي وملموس على إدارة الشعب نفسه 

بنفسه وتجاوز المحن وتلبية مطالب الشعب.

بتكاتف الشعب واإلدارة ميكننا 
تجاوز الصعوبات

أّما عن أهم الصعوبات التي تواجهها اإلدارة 
الذاتية فتحدثت فاطمة وقالت: أهم الصعوبات 

عن  الحقيقيين  الشعب  ممثّلي  إقصاء  هي 
المحافل السياسية لخلق الحل السياسي لسوريا، 
ألبناء  ككل  السياسية  الواجهة  تمثّل  أنّها  مع 
تواجه  أنها  كما  سوريا،  وشرق  شمال  منطقة 
كل  وهدف  أحياناً،  المعابر  وإغالق  الحصار 
الحقيقي  المشروع  هذا  ضرب  العراقيل  هذه 
رغبة  عن  يعبّر  والذي  السوري  الشمال  في 

األهالي.
أّن  على  شاهد  العالم  بأّن  فاطمة  وأكدت 
فهي  مرنة،  هيكلية  عن  تعبّر  الذاتية  اإلدارة 
في  النظر  وإعادة  الصعوبات  لهذه  بتجاوزها 
وبجدارة  للعالم  تثبت  أن  استطاعت  قراراتها 
المتطلبات وتجاوز  التجاوب مع  أنّها تستطيع 
التحديات القائمة، »نعّول دائماً وأبداً على أبناء 
دحر  استطاعوا  فكما  المحن،  لتجاوز  شعبنا 
فبفكرهم  أرضهم  وتحرير  الداعشي  اإلرهاب 

ووعيهم الحر يستطيعون تجاوز التحديات«.
مجلس  في  العالقات  مكتب  واختتمت عضوة 
حديثها  حسينو  فاطمة  الديمقراطية  سوريا 
بتوجيه نداء ألبناء الشعب من كي يكونوا على 
المشاكل  لتجاوز  والمسؤولية  الوعي  من  قدر 
وأن  والتحديات،  الصعوبات  أمام  والوقوف 
يبقوا جنباً إلى جنب، العربي بجانب الكردي، 
في  جنب  إلى  جنباً  دماؤهم  أريقت  »فكما 
إلى  جنباً  يبقوا  أن  يجب  الحروب،  ساحات 

جنب إلفشال المؤامرات«.
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أحتفظ بحق
الصمت

بحق الموت
والعدم

احتفظ بحق
العري

حق الجوع وحق البرد
حق اللهاث
خلف الخبز
أحتفظ بحق

الموت
من رأسي إلى قدمي

أحتفظ بحق الثأر
ال... بل أعلن

ندمي
قبل أن يسمع

الجالد
فيجلدني

ويجري دمي
أحتفظ بال شيء

في السهل
وفي القمم

أنا المفجوع بدم أبي
وصرخة أمي

الثكلى
بأخي األكبر

موؤود
في األنقاض مدفنه
وأختي الصغرى
تنعي إليَّ دميتها
وخيام الجوع

مأواها
أنا المسبي
في اآلفاق

وحبل الموت
في عنقي
أحتفظ...

وأكره ذاتي
في مسراتي
وفي نزقي

أحتفظ بحق اللقمة
غابت

بحق بقائي والعيش
أحتفظ بحق الرد

وحقاً فاق حد الحد
أحتفظ بحق الصمت
بحق عماي والصمم
أحتفظ بحق من؟؟

في مزادات
على القيم..

حصار النظام للشهباء... هدف تركي سوري مشترك

مستقبل الحل السياسي ما بعد االنتخابات
 الرئاسية السورية

يدخل  ولم  شهران  مر  ـ  إيبو  صالح  قامشلو/ 
ألف  مئتي  زهاء  يقطنها  التي  الشهباء  مقاطعة 
المحروقات،  إال شحنة واحدة من  مهجر ومقيم، 
احتياجات  من  يسيراً  جزءاً  إال  تغطي  ال  والتي 
السورية  الحكومة  فحصار  والمنطقة،  األهالي 
آبار  بتوقف  ينذر  قد  ما  وهو  مستمر،  للمنطقة 

المياه ومولدات الكهرباء قريباً!!
مقاطعة الشهباء الواقعة في الريف الشمالي لمدينة 
حلب، والتي ال تبعد عنها إال 20 كيلومتراً، يقطنها 
أكثر من مئتي ألف مهجر من مقاطعة عفرين التي 
هذه  وتتعرض  ومرتزقته،  التركي  الجيش  احتلها 
وجود  بسبب  إنسانية  كمنطقة  المصنفة  المنطقة 
والمهجرين  النازحين  تؤوي  مخيمات  خمس 
قبل  من  متقطع  لحصار  المتحدة،  األمم  وفق  فيها 

الحكومة السورية.

الحصار مجدداً

إذ تمنع الحواجز األمنية التابعة للحكومة السورية 
إلى  سلسل  بشكٍل  المحروقات  شحنات  دخول 
تسيطر  التي  المعابر  هذه  وتُعد  الشهباء،  مقاطعة 

عليها الحكومة المنفذ الوحيد لتلك المنطقة.
يقول اإلداري في محطة دجلة للمحروقات »بانكين 
واحد  شهر  خالل  المنطقة  احتياجات  إن  عبدو« 
مادة  من  ليتر  ألف  سعة  صهريج  مئة  إلى  يصل 
يسمح  لم  ونصف  شهر  وخالل  أنه  إال  المازوت، 

فقط  أسبوع  قبل  وصل  إذ  المخصصات،  بدخول 
ثلث  يمثل  ما  وهو  للمنطقة،  صهريجاً  عشرون 

االحتياج فقط.
ونتيجة ضعف الوارد، تلجأ مديرية المحروقات في 
الشهباء إلى التقنين، ويقتصر التوزيع العام لألهالي 
على كمية ضئيلة جداً وهي عشرون ليتراً للمركبة 

الواحدة، وهذه الكمية ال تكفي إال ليومين أو أقل.
المحطة  وهي  للمحروقات،  دجلة  محطة  وتعتمد 
اإلدارة  قبل  من  دعمها  يتم  التي  بالشهباء  الوحيدة 
المحروقات  توريد  على  عفرين،  إقليم  في  الذاتية 

من مناطق شمال وشرق سوريا.
الشهباء  إلى  منبج  من  الواصل  الطريق  أن  إال 
فرض  يتم  لذا  السوري،  النظام  البتزاز  يخضع 
بحسب  بحتة،  سياسية  ألسباب  فترة  كل  الحصار 
الشهباء والذي فضل  المقيمين في  الصحفيين  أحد 

عدم ذكر اسمه.

مامرسات »ال إنسانية«

منهم،  النازحون  المنطقة، وال سيما  أهالي  ويبدي 
دخول  النظام  ومنع  الراهن  الوضع  من  استياءهم 
على  باهظة  ضرائب  وفرض  بل  المحروقات، 
الشحنات الداخلة للمنطقة وتقييد حركة المواطنين 

بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء.
األهالي  وصفها  التي  التصرفات  هذه  وأثرت 
وأهمها  عدة،  قطاعات  على  بالـ«الالإنسانية« 

قطاع المواصالت، إذ ارتفعت تعرفة المواصالت 
إيقاف محطة  نتيجة  المنطقة بشكٍل كبير،  تلك  في 
دجلة تزويد المركبات بالوقود المدعوم )أي بسعر 
الذي دفع  الوارد، األمر  ليرة( بسبب ضآلة   250
على  لالعتماد  والسرافيس  المركبات  أصحاب 
الواحد  الليتر  سعر  يتعدى  والتي  السوداء  السوق 

من المازوت فيها األلف وثالثمئة ليرة سورية.
في  المحروقات  إدارة  على  القائمون  ويتخوف 
الشهباء من تأزم الوضع إذا ما استمرت الحكومة 
بمنع دخول المحروقات، األمر الذي سيؤثر على 
قطاعات أخرى أكثر حيوية، وهي الزراعة وتأمين 

مياه الشرب والكهرباء.
إذ تزود اإلدارة الذاتية في إقليم عفرين كافة اآلبار 
وكذلك  الشرب،  مياه  بتأمين  الخاصة  االرتوازية 
كافة  الوقود  بمستحقات  الكهرباء  مولدات  تزود 
مجاناً  والكهرباء  بالمياه  األهالي  فتمد  وبالمجان، 

على نفقة اإلدارة.
وفق القائمين على قطاع المحروقات، فإن استهالك 
المولدات الخاصة بالمياه والكهرباء يوازي نصف 
خمسون  أي  للمنطقة،  وصولها  الواجب  الكمية 
عشر  ثمانية  تخصيص  تم  لذا  شهرياً،  صهريج 

ثالثة  توزيع  وتم  الغرض،  لهذا  مؤخراً  صهريجاً 
صهاريج فقط على األهالي، األمر الذي ولد حالة 

استياء لديهم.

تخدم السياسة

األساسية  الخدمات  كافة  من  المنطقة  هذه  وتخلو 
السورية،  والحكومة  المنظمات  تدعمها  التي 
باستثناء بعض المنظمات المرخصة لدى الحكومة 
األمن  مكتب  من  أمني  إشراف  تحت  تعمل  والتي 
أي  دخول  الحكومة  وتمنع  دمشق،  في  القومي 
األحمر  الهالل  منظمة  عبر  إال  دولية  منظمات 

السوري التابع لها.
منطقة  النازحين،  تضم  التي  المنقطة  هذه  وتعتبر 
إنسانية، لذا يقول الصحفي المقيم في الشهباء، إن 
وحقوق  الدولية  المعايير  ينتهك  السوري  النظام 
القصف  بين  ترابط  وجود  يستبعد  وال  اإلنسان، 
التركي شبه اليومي للمنطقة وبين الحصار. ويرى 
أن الهدف المشترك هو تفريغ المنطقة من المدنيين 

وبالتالي ضياع قضية عفرين معها.
إجراء جملة  في عفرين  التركي  االحتالل  ويتعمد 
الديمغرافي  التغيير  إحداث  بهدف  االنتهاكات  من 
فيها  المتبقين  الكرد  وحث  المحتلة  المنطقة  في 
يد  إطالق  عبر  وذلك  عنهم،  رغماً  الخروج  على 
واختطاف  ونهب  لسلب  لها  المرتزقة  الفصائل 

المدنيين بداعي الفدية المالية.

بعد اإلعالن عن فوز رئيس  ـ  آزاد كردي  منبج/ 
النظام السوري باالنتخابات الرئاسية التي لم تأت 
بجديد يُذكر وكانت نتائجها محسومة سلفاً لصالح 
الرئيس الحالي بشار األسد. وبدا من الواضح أن 
دون  األسد  بها  مضى  التي  الرئاسية  االنتخابات 
اعتراف أممي تطرح العديد من التساؤالت بشأن 
تأثيرها على الحل السياسي، ومستقبل مفاوضات 
المعارضة  بين  المتأرجحة  الدستورية  اللجنة 
والنظام السوري أو مشروعية قَبول طرف ثالث 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  ممثلة  بينهما 

سوريا.
أثناء محاولة النظام السوري إقناع المجتمع الدولي 
يقيمها  كان  التي  االنتخابات  مسرحية  بمشروعية 
بما يسمى بـ«العرس الديمقراطي«، جاء الرد من 
المبعوث األممي الخاص بسوريا »غير بيدرسون« 
مؤكداً أن االنتخابات التي يجريها النظام السوري 
أن  تعني  وهي  السياسية،  العملية  ضمن  »ليست 
اعتبر  فيما  فيها«.  منخرطة  غير  المتحدة  األمم 
االحتالل التركي أن االنتخابات الرئاسية السورية 
كان  بينما  السوريين،  كل  تمثل  وال  شرعية  غير 
أكثر  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  موقف 
سوريا  مجلس  أصدره  الذي  البيان  عبر  حزماً 
معنية  غير  أنها  فيه  لتؤكد  )مسد(  الديمقراطية 
موضحة  اإلطالق،  على  السورية  باالنتخابات 
أنه لطالما كان النظام السوري رافضاً ألي حلول 
ومفاوضات فيما بينهما إليجاد حل سوري لألزمة 
المواقف  تتباين  المعطيات  هذه  وإزاء  السورية. 
حول تأثير االنتخابات السورية على مستقبل الحل 
في  عدمه  من  تحقيقه  وفرص  السوري  السياسي 

قادم األيام.

املعارضة املشتتة

الترشح  نيته  السوري  النظام  رأس  إعالن  مع 
لالنتخابات الرئاسية السورية كان موقف المعارضة 
أقل من المتوقع ومحدوداً أمام البروبوغندا الهائلة 
الرئاسية  االنتخابات  واكبت  الذي  السوري  للنظام 
ردهم  اقتصر  فيما  باهر  وذكاء  بحصافة  السورية 

على الشجب دون أي خطوات ملموسة.
وإن كان موقف المعارضة السورية يراوح في ذات 
اعتبرت  الفردية  األصوات  بعض  خال  ما  المكان 

أن إجراء هذه االنتخابات بالشكل الصوري يكشف 
عدم  جانب  إلى  له،  الداعمة  والدول  النظام  زيف 
بالعملية  وإيران  وروسيا  السوري  النظام  اكتراث 
في محاولة  بعضهم  يتقاطعون مع  الذين  السياسية 
وجود  رغم  واقعاً  أمراً  االستبداد  منظومة  فرض 

قرارات دولية.
للجنة  الخمسة  الجوالت  وطوال  أنه  حين  في 
الدستورية لم تكن المعارضة السورية قادرة على 
نفق  في  قواها مشتتة  ما جعل  بناء موقف موحد، 
مظلم بسبب عدم قدرتها في الحصول على مكاسب 
من النظام السوري الذي يناور في محاولة منه في 
التي  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  في  مأمنه  بلوغ 

يتوقعها أن تطيل عمره سبع سنوات أخرى. 

اإلدارة الذاتية األقوى

أكثر  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تبدو 
األطراف على األرض السورية التي تملك العديد 
واسعة  وآفاقاً  المفتوحة  السياسية  الخيارات  من 
الذي  العقل  صوت  عن  تعبير  كونها  من  منطلقة 
تتعامل  أنها  شك  وال  والمنطق.  بالحكمة  يتعامل 
مما  الشعب،  بشفافية ومصارحة مع  األزمات  مع 
رغم  واإلدارة  الشعب  بين  العالقة  متانة  إلى  أدى 
العام على  الرأي  تأليب  محاوالت جهات خارجية 
فشل  النداء  ذلك  أن  إال  المحقة،  المواضيع  بعض 
وال  قطع  أرضاً  ال  منها؛  السيل  غثاء  رغم  كلياً 

ظهراً أبقى، بسبب وعي الشعب للفتن السوداء.
وهي دعت النظام السوري في أكثر من مقام إلى 
السوري  الدم  حقن  إلى  المتتالية  دعواتها  قَبول 
أن  إال  سياسية  مفاوضات  في  بعجل  والشروع 
النظام السوري لم يرعِو عن غطرسته وجابه تلك 
بالتخوين والرفض، إلى جانب ذلك فإن  الدعوات 
اإلدارة الذاتية عرضت على دولة االحتالل التركي 
حسن  مبدأ  على  معها  التعاطي  إلى  دعوتها  قبول 
الجوار، كما ودعت في أكثر من مناسبة المعارضة 
التركي  االحتالل  بأوامر  المرتهنة  غير  السورية 
والقَبول  مناطقها  إلى  واإلقبال  السالح  رمي  إلى 
بالمشروع الديمقراطي الذي يؤمن لهم حياة كريمة 

دون استغالل من الخارج.
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وجددت 
مطالبتها بضرورة التزام المجتمع الدولي بمضمون 

الدولي 2254،  القرار  خاصة  الدولية،  القرارات 
كما أكدت أثناء االنتخابات الرئاسية السورية عبر 
بيان أن االنتخابات غير شرعية ألن جزءاً كبيراً من 
سوريا خارج حسابات الواقع االنتخابي السياسي، 
وذلك أن القضية قضية سورية بامتياز وهي تعني 
- دون ريب - بأن الشعب السوري ال يزال مرتهناً 

تحت القبضة الحديدية للنظام السوري.

نفق مظلم

في  خاصة  السياسية،  المعطيات  إلى  وبالنظر 
األمد المنظور، فإنه ال تغيير بالشأن األمريكي أو 
األممي بالحيثيات وبطريقة التعاطي مع االنتخابات 
الرئاسية التي حسمها الرئيس بشار األسد لصالحه، 
السياسي  الشأن  في  المؤثرة  الدول  أن  يعني  وهذا 
عدها  التي  االنتخابات  بإجراء  له  سمحت  التي 
له  التمديد  لها  أريد  هزلية  مسرحية  أنها  الكثير 
الدول  مواقف  اقتصرت  بينما  رابعة،  لوالية 
السورية  الرئاسية  االنتخابات  إزاء  األوروبية 
على التنديد والشجب، وهذا يعني أن ال تغيير بعد 
المجتمع  قبل  من  السياسي  الشأن  في  االنتخابات 
المساعدات  تقديم  عن  يتوقف  لم  الذي  الدولي 

اإلنسانية لدمشق، بانتظار عما يسفر عنه لقاء القمة 
بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألمريكي 
حيث  القادمة،  األيام  خالل  المرتقب  بايدن  جو 
سيحدد تفاصيل ماهية المرحلة القادمة للتعامل مع 
الوضع السوري رغم إعالن إدارة جو بايدن منذ 
الدولي 2254 كمسار متفق  بالقرار  فترة تمسكها 
عليه للمضي قدماً في الملف السوري. وال شك أن 
الموقف األمريكي جاء متغيراً ومنسجماً مع حقيقة 
النظام القمعية واالستبدادية، وهو إذ يأتي خالفاً لما 
كان عليه الموقف في فترة دونالد ترامب المتساهل 
لكنه  والمتذبذب في حين يبدو خلفه أكثر وضوحاً 

غير مبال بالملف السوري.

القادم الغامض

كل الدالئل تشير أن ال تغيير حقيقي في الموقف من 
الحل السوري رغم أن هناك ضوءاً أخضر أمريكياً 
فترة  بالتقدم خالل  السوري  للنظام  وروسياً سمحا 
قصيرة من إجراء االنتخابات، وهو ما يعني أنه ما 
كان له أن يخوض االنتخابات بهذه السهولة التامة. 
عدم  من خالل  مالمحه  تبدو  الغامض  الواقع  هذا 
الضغط على رأس النظام بشار األسد لتنحيته عن 

الحكم، بل زادت من تصعيد الضغوط االقتصادية 
التدهور  من  المزيد  سيفاقم  مما  عليه  والسياسية 
ونقص  المحروقات  شح  في  خاصة  المعيشي 
الفينة  بين  المشهد  لتتصدر  األساسية  المستلزمات 

واألخرى في مناطق سيطرة النظام السوري.
النفوذ  تحت  الواقعة  المناطق  مشهد  يتصدر  بينما 
من  كثير  في  التتريك  مسألة  التركي  االحتالل 
بالليرة  والتعامل  اللغة  من  بدءاً  الحياة،  جوانب 
على  التركية  األسماء  بإطالق  مروراً  التركية 
المرافق العامة والمدراس والشوارع وانتهاء بدعم 
منظومة مرتزقته في العديد من المحاور في ليبيا 

وأذربيجان وغيرها. 
تزال  ال  فهي  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  أما 
تنتهج الخط الثالث الرامي إلى الجلوس إلى طاولة 
ُخطوات  ال  لكن  األطراف،  كافة  مع  المفاوضات 
ملموسة من جانب األطراف األخرى أو نية للحل 
الغامض، خاصة أن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
خالل  المتنوعة  األوراق  من  العديد  تملك  سوريا 
الفترة المقبلة في كافة األصعدة، ويمكن تلخيصها 

كخطة عمل بما يلي:
1- التأكيد على مواصلة األمم المتحدة على أهمية 
القرار  لتنفيذ  عليه  متفاوض  سياسي  حل  إيجاد 
المستدام  الوحيد  المسار  هو  هذا  ويبقى   ،2254

إليقاف الصراع وإنهاء معاناة الشعب السوري.
2- إعادة الثقة بأعمال اللجنة الدستورية باعتبارها 
الجهات  إلى  الشعب  رغبات  بين  الوصل  صلة 

المؤثرة في المجتمع الدولي.
لإلصالح  متكاملة  اقتصادية  خطة  وضع   -3
االقتصادي والمالي تشمل إصدار قوانين في العديد 
من المجاالت، أهمها الزراعة والقانون الضريبي.

الرئاسية  االنتخابات  أن  القول  بمكان  المهم  ومن 
السورية لم تحسم، خاصة بعد تصريح نائب وزير 
للرئيس  الشخصي  المبعوث  الروسي  الخارجية 
ميخائيل  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  الروسي 
إقامة  إمكانية  إلى  مؤخراً  أشار  الذي  باغدانوف، 
هناك  وأن  سوريا  في  جديدة  رئاسية  انتخابات 

فرصة للمفاوضات ومجال التفاوض السياسي.
وعليه فإننا بانتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب 
جنيف  في  والروسي،  األمريكي  الرئيسين،  بين 

السويسرية.

عبد الرحمن محمد

أحتفظ بحق الـ...
قراءة في ديوان »سماٌء أخرى« للشاعرة الدكتورة

 شيرين عدوي

إخالص فرنسيس )أديبة لبنانية(

سمو  نزعة  إنسانية،  فسيفساء  أخرى؛  سماٌء 
فوق الواقع مبنية من حجارة الحب والجمال 

واأللم الحيّة
واإلهداء  أخرى«  »سماء  العنوان  بين  ما 
جمالية  وصوٌر  مشاعُر  أحّب«  من  »إلى 
تجاوزت المحسوس، نحو ِعلِّيَّة رفعتنا عليها 
عن  نرتفع  الحرية،  صرح  لنرتقي  الشاعرة 
وأرقى،  أسمى  هو  ما  إلى  المخاض  أرض 
وهل هناك أصفى من السماء؟ وهل هناك ما 
الحّب  السماء،  يسكن  الذي  الحّب  إلى  يرقى 
الذي يتجلّى بكّل أقانيمه اإلنسانية والسماوية، 
من  الدرجة  تلك  إلى  اإلنسان  يرقى  وكي 
الصوفية واإلحساس العالي ال بدّ أن يمّر في 
مشاعرنا  يصقل  الحزن  ألّن  الحزن،  أتون 
اإلنسانية  النفس  لتخرج  بناره  وأرواحنا 
النار، وهذا الحزن  الذهب المصفى في  مثل 
الشاعرة  اصطفى  الليل  موقد  في  المشتعل 
إلى  السفيرة  صوت  ومع  صفصافه،  تحت 
النجوم، ونغمة العتب الرقيق، التجلّي يكتمل 
المسيح، صوره هللا  للسيد  في رسم الصورة 
نفًسا  البنفسج  دمع  بين  من  يبعُث  للحياة،  آية 
معها  نسير  العلوية،  بالروح  تسربلنا  حيّة، 
من  عالم  في  حلم،  غزالة  الحياة  دهاليز  في 
هذه  والرذيلة،  الفضيلة  بين  ما  التناقض 
التكوين،  بداية  منذ  الجديدة  القديمة  المعركة 
من يوم سقوط آدم وخروجه من الجنة، ومعه 
الوطن  أكان  سواء  الوطن،  هذا  من  أخرجنا 
ترمح  أرضيًّا، ومع شرود غزالة  أو  روحيًّا 
كالحلم تبحث عن وطن، وأّي وطن أدفأ من 
أقوى محرك  الحزن والحّب  الحبيب؟  صدر 

لإلبداع.
نسيج ما بين الصوفية وأجراس الكنائس إلى 
فينوس  لندخل عوالم األسطورة مع  التلمود، 
اإللهة التي اجتمع فيها الحّب والجمال والرغبة 
أو  فينوس،  والنصر،  والرخاء  والخصوبة 
ولدت  أنّها  الرومان  يعتقد  التي  أفروديت، 
من البحر، وأي أسطورة وأغنية تنساب مع 
النيل إلى مصر، بها تفتتح حيوات أخرى من 
رحم األرض السمراء تعلن تاريخها وتكاتفها 
ووحدانية العبادة في محراب العشق منذ أقدم 
الدهور، كيف ال وهي كوكب الزهرة المتقد 

حرارة، ويختال تألّقًا.
إلى هياكل الشعر ندخل في كّل قصيدة ترنيمة 
صعود، لينقر النور صمت الظلمات، فكلمات 
على  محمولة  النعناع،  حدائق  تفّض  النشيد 
أكتاف المسافة ما بين الخيال والحقيقة، على 
سفح جبل التاريخ القديم، زيت يُشفي الجرح، 

وزيت قنديل ونبراس.
إلى المطر، وكم تغنّى به الشعراء، الشاعرة 
الغربة،  النحيب، فقد طالت  تدعوه ليشاركها 
قائاًل  السياب  أسمع  الرجال.  أعتى  الهّم  وهدّ 

في أنشودة المطر:
»وتغرقاِن في ضباٍب 

ِمن أسى شفيف
ح اليدين كالبحر سرَّ

فوقه المساء.. دفُء الشتاء
وارتِعاشةُ الخريِف

ويهطُل المطْر«
لمطر  استمرار  هو  الشاعرة  مطر  كأّن 
السياب الذي طال انتظاره له، وأين منه في 

انتظار غودو؟
»نُْح معي يا مطْر
طاَل هذا السفْر
عابٌر ما عبْر

دمُع وجدي عبْر
ما لماِء المآْل
هّد ِجّد الرجاْل

نُْح معي يا مطر
نُْح معي يا مطر«

الماء هو عصب الحياة، ما نفع حياة ال ماء 
فيها، كما النيل شريان حياة مصر، من الماء 
تستمدّ الشاعرة قوتها، يعمدها المطر بتسابيح 
السماء، يسحقها الحّب في معصرته، فتخرج 

روحها نبيذًا.
صور رائعة تترى تتراءى أمامي ونحن في 
الزيتون،  كرم  في  والقيامة  الفصح  مواسم 
لتبدأ بالموت رحلة الحياة، ومن خيوط الفجر 
يدّق ضوء الصبح أوتاده، أتى الصبح ولكن 
أنهار  تتقي  تقرع األبواب، كي  تلفّه،  الظلمة 
اإلنسانية  ذنب  تحمل  تطاردها، وكأنّها  دماء 
وجه  في  حمولتها  ترمي  أن  وتريد  كلّها، 
الريح  طي  األمنيات  تبقى  ولكن  الصباح، 
تربته،  تمأل  بذرة  الطفولة  األسود.  والصدى 
في  القمح  حبّة  تدفن  لم  وإن  وتكبر،  تنمو، 
سنبلة  كانت  وإن  السنابل،  تأتي  ال  األرض 
حبّة  هناك  تبقى  العجاف،  السبع  من  فارغة 
حنطة لم تلّوث في الحمأ المسنون، ألنّها بنت 
التائهين،  ترشد  الصبح«  »نجمة  الصباح 
على  تنام  زهرة  إلى  الطويل  الليل  فيتحول 
سرير الكون، وصمت يستجير بأنين أوراق 

شجر، ترقص على وقع المطر.
ضفاف  على  تيًها  أم  ألًما  ترقص  أتراها 
أبواب  على  ولكنّها  يدري،  من  الزمان؟ 
الوجود، عن  تائهة تبحث عن حقيقة  الحياة، 
أسئلة  والوالدة،  الموت  والجسد،  الروح  ألم 
فتفتح  وروحها،  وفكرها  مضجعها  تقّض 

في  الذاكرة  على  منه  تطّل  النهار،  أبواب 
األولى،  الدهشة  تستعيد  تاريخية،  قصائد 
نور  يضاهي  هل  تُرى  ولكن  األول،  والحلم 
النهار شفق النهاية؟ سؤال وجودي في فلسفة 
والوالدة،  الموت  جدلية  بين  تربط  عظيمة 
في  الروح  أي  الحمام،  أسراب  تطلق  وهنا 
سالم الستخدام الحمام الذي يرمز دائًما إلى 

السالم.
ُولدِت(،  يوم  عليِك  )السالم  الشاعرة:  تقول 
القرآنية،  اآلية  هذه  استعارت  كانت  وإن 
ويوم  أموت  ويوم  ولدت  يوم  علّي  »سالم 
أبعث حيّا« ففي هذه اآلية تجلّى ما تبحث عنه 
الكاتبة وإلى كّل ما تشير إليه، الصراع ما بين 
الجسد والروح التي تتوق إلى االنعتاق، كي 

تنجو من هذا القيد.
صراع النفس مع النفس وفي النهاية التسليم/ 
لآلية  آخر  اقتباس  وفي  بعدل.  يقضي  لمن 

القرآنية )هللِ األمُر من قبُل ومن بعدُ(.
كل الداللة على التسليم الكامل، التصالح مع 
أّن  وتعترف  والروح،  الجسد  بين  ما  ذاتها 
جناحان  ولروحها  عليها،  حقًّا  الجسد  لهذا 
أذنت لهما أن يحلقا بها. وهذه الفسيفساء التي 
ذكرتها في البداية تجلت في اطالع للشاعرة 
الواسع على الكتب المقدسة، وشغفها وتأثرها 

واضح، لذا أكثرت من التناص واالقتباس.
في قصيدتها )بنات الكرخ( بين قوسين بنات 
المرأة الشرقية  التي تجسد صراع  أورشليم، 
وأكتفي  النور  قوافل  في  وحديثًا،  قديًما 
المقدّسة  اآليات  الشاعرة  توّظف  بمثالين، 
من سفر نشيد اإلنشاد لتصف جمالها، وهذا 

يحسب لها
يانٌع  رماُن روٍض  خداك  حمامتان،  »عيناك 

تحَت النقاب«.
َعْينَاِك  َجِميلَةٌ!  أَْنِت  َها  هكذا:  تقول  واآلية 

َحَماَمتَاِن ِمْن تَْحِت نَقَابِِك..
واقتباس آخر من سفر نشيد اإلنشاد:

ٱْلُمْفِسدَةَ  غَاَر  ٱلّصِ ٱلثَّعَاِلَب  ٱلثَّعَاِلَب،  لَنَا  ُخذُوا 
ٱْلُكُروِم.

تقول الشاعرة:

تلك  المدن،  في  الطوائف  حراس  »ووجدت 
تلك  فلتأخذوا  الكروم،  بكر  أفسدت  الثعالب 

الثعالب«.
إن ضّل اإلنسان الطريق، وإن ضّل الحبيب 
وأراد  فاه،  الصدى  فتح  وإن  الحبيب،  عن 
فم  ففي  الوجد،  تعّرى  وإن  القلب،  اقتناص 
تردّد  ويجبر،  يكسر  الخبر،  كّل  العصفور 
الصوت، تخلع القلب، إلى النور تجري، إلى 
الحّب، تشدّها أشعّة صدر الحبيب، لتغرق في 
لن  الذي  الحّب  األبدي،  بالحّب  ثملة  النور، 
ينزع منها، متجلية تمسح بشعرها وحرفها دم 
األولين ممن استُشهدوا على مذابح الجهل في 

رقصة الموت والحياة.
الكلمات،  ومعاني  الحريري  القمع  بين  ما 
التي  اإلشارات  وارتفاع  انخفاض  بين  وما 
اإللهي،  الحضور  يتجلّى  والعبارات؛  تتردّد 
في صرخة القمر، وفي الوقوف فوق الماء، 
مقطر  الماء(  فوق  مشى  من  نعلم  )ونحن 
كاسر  بالموت،  الموت  من  محّرر  بالنور، 
نسٌر  وحيدته،  النار  من  خاط  بالقيد،  القيد 
يتجدّد عنفوانه، وبالحّب هي منه وإليه تعود، 
آدم  بين  التاريخ،  في  حّب  قصة  أول  ألنّها 
وحواء، من ضلعه أخذت، محدثة هذا الفراغ 
الذي لن يمأله إاّل حواؤه ولو بعد زمن. هما 
نغمة الفصول، وأريج البخور من سفر تكوين 
معًا  وهو  هي  الفردوس،  وبهجة  البدايات، 
محروسان  حكمة هللا،  تلفهما  قدامى،  عّشاق 
هناك  وهل  يحدّ،  ال  الذي  الحّب  بطوفان 
مذبح  على  تجلت  التي  تلك  من  أسمى  محبّة 
رسالة  يحمل  الذي  الحّب  والطهارة،  العشق 
عشقية،  تراتيل  المحبين،  وأغاريد  اإلنسان، 
وإنجيل  موسى  كتب  إلى  داود  مزامير  من 
المليء  الشاعرة سفرها  لنا  لتكشف  المسيح، 
)الحب(،  القلب  سفر  إلى  والدعوة  باألمل 
وكشف النقاب عن المستحيل، محبة القريب 
ونغم  القصائد،  بين  الحمام  هديل  كالنفس، 
النجوم تضيء الليل، الحّب هو فلك نوح يقهر 
تنتظر  حمامة  الداخل  وفي  طوفان،  أعتى 
إطالقها إلى ذلك القريب البعيد، لتقتنص قبلة 
فوهة  على  الشفاه،  فوق  تنتظر  التي  الحياة 
الوجع هناك تخّط الشاعرة عبارات مموسقة 
من  جمان  في  وتصوغ  السماء،  سحب  من 
فّضة نبض القلوب، تفرشها على صفحة اليّم، 
للقاصي  البحر،  وسمك  السماء  لطير  تنثرها 
قلوب  بياض  إاّل  بياض  ال  تقول:  والداني، 
زرقاء  رصاصة  وصقلتها  بالحّب،  تعّمدت 
بلون السماء. أوقفوا الحرب، أسقطوا الراء، 
القصيدة األخضر،  نعبر على بساط  ودعونا 
جوهر  قيثارة  هي  وهوايتنا،  هويتنا  هي 

الوجود.تقول: 
»يا حّب كن لي واحًدا 

ألكون أكثر
يا حّب كن وجًها 

ألفراد كثيرة
ألكون نقًشا موجًعا 

في قبلِة النجِم المقّدس«
وكأنّه  الشاعرة  عند  األخيرة  كلمته  للشعر 
الحكم بين القلوب وبين الناس وكاتب التاريخ 
ومدون االنتصارات. إيزيس كبرت وأصبحت 
ال  يرويها،  الحليب  يعد  لم  الفطام،  عمر  في 
تكتفي بالفتات، نجم مقدّس في الشرق يوّزع 
إلى  تنقلنا  الصورة  هذه  وفي  األبدي،  الخبز 
أهّمية  يقّل  الذي ال  لحّب هللا  الموازي  الحّب 
بسخاء،  تعطي  التي  األّم  حّب  وهو  عنه، 
قصيدة  في  أوالدها  سبيل  في  روحها  وتهب 

شجية البنها.
شرقنا  نصيب،  والبعيد  القريب  وللوطن 
المتعب المهان، موت في كّل مدنه، بركان ال 
تنفد حممه، هذا الشرق موطن األديان، ومنه 
االقتتال  فيه  السماوية،  الرساالت  خرجت 

وفيه تقطع الرؤوس على الُهوية.
من  أخرى  سماء  في  فلسفية  حالة  الديوان 
الحّب تعلن فيه الشاعرة أّن الحّب هو الوطن، 
وال وطن دون حّب، وكّل ما في األرض وما 

في السماء يتغنّى بالحّب.
بالحّب،  لنعش  تهدم.  والكراهية  يبني،  الحّب 
وإن كان ال بدّ من موت فليكن موتًا في الحّب.
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الفروج في ارتفاع... خسائر التجار والمربين أحد األسباب

مؤشرات إنتاج جيد لموسم حصاد الفول في كوباني

حلول إسعافية لمشكلة المياه في قامشلو لحين حلها نهائّيًا

أهالي كوباني: تركيا تحارب الوجود الكردي

للمرة األولى؛ امتحانات باللغة األم في إقليم الجزيرة؛ كيف تسير؟!

أهالي الحسكة يلجؤون إلى حفر اآلبار غير الصالحة للشرب 
نتيجة تفاقم أزمة المياه

الحسكة  مواطنو  أبدى  ـ  محمد  آالن  الحسكة/ 
الوضع  تحّمل  على  القدرة  عدم  من  استياء 
التحكم  في  التجار  متهمين  الحالي،  المعيشي 
حين  في  الفروج؛  تجار  سيما  وال  باألسعار 
اشتكى األخير من قلة البيع نتيجة ارتفاع سعر 
مناشدين  مسبوقة،  غير  لمستوياٍت  الفروج 
اإلدارة الذاتية بإيجاد الحلول الناجعة لتحد من 

غالء أسعار الفروج.  
السوريّة  الليرة  ارتفاع سعر صرف  بداية  منذ   
الغذائية  المواد  أسعار  وارتفاع  الدوالر،  أمام 
ووصولها  عام،  بشكٍل  األخرى  والسلع 
من  الكثير  بالمقابل  ارتفعت  قياسية،  لمستويات 
المواد المحلية، بشكٍل غير مسبوق، مثل اللحوم 

والفروج، وغيرها. 

ارتفاع فاق املعدل الطبيعي بكثري

من  عدٍد  مع  »روناهي«  لصحيفتنا  متابعٍة  في 
تجار الفروج بالجملة، تبيّن بأّن هناك خلالً في 
تحديد األسعار ووجود عدة عوامل، أدت للزيادة 
تاجر  منهم،  وكان  الفروج،  أسعار  في  الكبيرة 

قال:  حيث  المختار«  »سليمان  بالجملة  الفروج 
وشرق  شمال  مناطق  في  اإلنتاج  ضعف  »إّن 
يدفعنا  الجزيرة  إقليم  في  انعدامه  وشبه  سوريا، 
المداجن في مناطق أخرى وبعيدة،  للبحث عن 
ويتم التحكم بنا بشكٍل كيفي ومزاجي«، ويستورد 
الفروج من تركيا بنسبٍة تعادل 85 بالمئة، وقد 
للفروج  الواحد  غرام  الكيلو  سعر  بزيادة  قاموا 
بأرضِه )المعابر الحدودية( ألكثر من الضعف، 
فقد وصل سعر كيلو الغرام الواحد للمستهلكين 
من  ألكثر  الحسكة  مقاطعة  في  المواطنين  من 
وغير  قياسياً  رقماً  يعتبر  وهذا  ليرة،   6000
وتحديد  التموين  تدّخل  بعد  ولكن  مسبوق، 
التسعيرة ألكثر من 5000 ليرة لم تخف معاناة 
أن  المعقول  غير  فمن  الغالء،  من  المواطنين 
من  ألكثر  الواحد  غرام  الكيلو  سعر  يتجاوز 

دوالر أمريكي، إال أنه تجاوز ذلك بكثير. 

املأساة والحلول

تجار  أكبر  من  يعتبر  والذي  رزوق«  »أحمد 
يتحدث عن حجم  الحسكة،  مقاطعة  في  الفروج 
بسبب  منها  يعاني  بات  التي  والمعاناة  الخسائر 

هذا االرتفاع في األسعار بقوله »كان في السابق 
ما  نوعاً  تغطي  الكبيرة  المبيعات  وكمية  حجم 
الحر  نتيجة  لها  نتعرض  التي  الخسائر  كلفة 
نتيجة  الطريق  على  الطيور  ونفوق  الشديد، 
ما  أستورد  كنت  فقد  والسفر،  المزدحم  الحمل 
مقداره مليون فروجة، أما اليوم ال يتجاوز مئتي 
ألف، وذلك بسبب ارتفاع سعر العلف واألدوية، 
دولة  جانب  من  الُمصدّرة  السوق  وتحّكم 
جمركية  ضريبة  وفرض  باألسعار،  االحتالل 

كبيرة علينا«.
ووفق الرزوق يكمن حل جزء من المشكلة بيد 
اإلدارة الذاتية، لذا طالب جميع المعنيين باإلدارة 
تخفيض  ومنها  سريعة،  حلول  بإيجاد  الذاتية 
الضريبة الجمركية على النقل والدخول، وتوفير 
الدواجن  ليتمكن مربوا  بأسعار مشجعة،  العلف 
سعر  انخفاض  وبالتالي  خسائرهم  من  الحد 

الفروج بالتجزئة.
وهو  العبيد  فرحان  قال  متصل  سياٍق  وفي 
»كنت  بالتجزئة،  للبيع  فروج  محل  صاحب 
أبيع ما يقارب عشرين قفص من الفروج بشكٍل 
فقط،  أقفاص  خمسة  أبيع  فأنا  اليوم  أما  يومي، 
وهذا ال يغطي وال بأي شكٍل من األشكال نفقات 

وأجور العمال ومصاريف اإلجار«.  
الحالة تدعو بالتدخل الفوري من قبل غرفة  إذاً 
إليجاد  عاجل  بشكٍل  التموين  ومديرية  التجارة 
في  المداجن  إنشاء  وتشجيع  السريعة،  الحلول 
مقاطعة الحسكة، فإذا أصبح اإلنتاج محلياً، فهذا 

االقتصاد  ويدعم  األسعار،  بانخفاض  سيساهم 
حدة  من  وسيخفف  الذاتية،  اإلدارة  في  العام 
سحقت  التي  المتدهورة،  االقتصادية  األوضاع 

ذوي الدخل المحدود، والطبقة الوسطى.

وشرق  بشمال  كوباني  في  مزارعون  يحصد 
سوريا، منذ نحو أسبوع، موسم الفول والبقوليات 
العام مقارنةً مع  إنتاج جيد هذا  وسط مؤشرات 
إنتاج باقي المحاصيل الزراعية، ما يتيح كميات 

فائضة عن حاجة المدينة وريفها.
مزارع  وهو  عاماً(،   63( كورو  كالو  وقال 
في قرية “أوسه” 5 كم شرقي كوباني، إنه بدأ 
بحصاد عشرة دونمات من محصول الفول الذي 

زرعه في أرضه بالقرية.
وبحسب تقديرات المزارع، فإن الهكتار الواحد 
)ما  الفول،  من حبوب  كيساً   24 سينتج وسطياً 
يعادل 2000 كيلوغرام(، إذ يتراوح وزن كيس 
جودته  بحسب  كيلوغرام  و90   80 بين  الفول 

وحجم الحبة.
الفول  حبوب  من  الواحد  الكيلوغرام  ويباع 
فيما  سوريّة،  ليرة   1300 بسعر  حالياً  اليابسة 
يُستخدم  الذي  الفول  تبن  من  الكيلوغرام  يباع 

للحيوانات بـ 300 ليرة، بحسب تجار في  علفاً 
كوباني.

هذا  الفول  محصول  إنتاج  إن  “كورو”  وقال 
محاصيل  إنتاج  مع  مقارنةً  جيداً  “يبدو  العام 

القمح والشعير والعدس.”
الفول مكسباً،  المزارعون زراعة   كما ويعتبر 
األراضي  خصوبة  زيادة  حيث  من  لفائدتها 
الزراعية، إذ يتحسن إنتاج األرض عند زراعتها 

بمحصول آخر في العام التالي للفول.
وقال محمد خليل مسلم )38 عاماً(، وهو صاحب 
حصادة في قرية هوالقية، 15 كم شرق كوباني 
المدينة، إنه باشر قبل أسبوع بحصاد البقوليات 

)الفول والعدس والجلبان(.
وأضاف أن موسم حصاد البقوليات يستمر لنحو 
شهر ونصف، الفتاً إلى أن سبع حصادات فقط 

تعمل في حصاد البقوليات في كوباني.
ويتقاضى أصحاب الحصادات ثمانية آالف ليرة 

أجرة جني الكيس الواحد من حبوب الفول، بينما 
حصاد  عن  ليرة  آالف  عشرة  على  يحصلون 
والعدس  الجلبان  محاصيل  من  الواحد  الكيس 

والحمص.

وقدمت مديرية الزراعة مادة المازوت )الديزل( 
لثالث  يكفي  بما  كوباني  في  الفول  لمزارعي 
ريات خالل الموسم الزراعي الحالي، باإلضافة 

لتقديم الوقود للحصادات.

وتشجع المديرية المزارعين على زراعة الفول 
والبقوليات في المنطقة كونها تساهم في خصوبة 

التربة من خالل تزويد التربة بمادة اآلزوت. 
وقالت سوسن دابان الرئيسة المشاركة لمديرية 
إجمالي  إن  كوباني،  مقاطعة  في  الزراعة 
المساحات التي تم زراعتها بالفول خالل الموسم 

الحالي هو 10.960 دونماً.
من  بالمئة   50 الزراعية  الخطة  وخصصت 
المساحات المروية لزراعة القمح، و25 بالمئة 
لزراعة الفول والبقوليات، و25 بالمئة لزراعة 

الخضروات الصيفية.
الزراعة  لمديرية  المشاركة  الرئيسة  وأشارت 
في مقاطعة كوباني إلى أن أغلب المزارعين في 
كوباني يزرعون الفول من بين البقوليات، حيث 

تنتج كوباني كميات فائضة عن حاجتها.
وكاالت

الزيتونية  حيّي  قاطني  من  كبير  قسم  يُعاني 
والوسطى في مدينة قامشلو من انقطاع مستمر 
في  المياه  مديرية  بادرت  لذلك  الشرب،  لمياه 
خالل  من  لهم،  مؤقت  حّل  تقديم  إلى  المدينة 
مؤكدةً  األهالي،  على  بالصهاريج  المياه  توزيع 
تنفيذها  سيتم  دراستها  تمت  مشاريع  هناك  أن 

لحل هذه المشكلة نهائيّاً.
تستهلك مدينة قامشلو ما يقارب الـ 45 ألف متر 
المياه يومياً، وهي نسبة عالية جدّاً،  مكعب من 
في  المياه  كمية  في  حاد  نقص  هناك  ذلك  ومع 

حيي الزيتونية والوسطى.

استهالك يفوق االحتياج

يصف خورشيد أوسو، المشرف على محطات 
ويقول  جداً،  بالضخمة  األرقام  هذه  المياه  ضخ 
هذه الكمية من المياه تكفي لمدينتين، لكن شبكة 
مهترئة،  عقود  أو5   4 إلى  تعود  التي  المياه 
وخطوطها بحاجة إلى ترميم، هذا ما يفّسر قلة 

المياه في بعض األحياء.
المياه كل عام في مدينة  وتظهر مشكلة انقطاع 
قامشلو مع قدوم فصل الصيف، في كل من حيي 

زيادة  إلى  يعود  والسبب  والوسطى،  الزيتونية 
االستهالك الكبير للمياه، واهتراء شبكات المياه 
في المدينة، ومع بروز هذه المشكلة، خّصصت 
مديرية المياه صهاريجها وتكفّلت بتوزيع المياه 
قِبل  يتّم استغاللهم من  كيال  على األهالي مجاناً 
في  أرقاماً  خّصصت  حيث  المياه،  موّزعي 
االفتراضي،  التواصل  مواقع  على  صفحتها 
تعاني  التي  األحياء  أهالي  خاللها  من  دعت 
من انقطاع المياه إلى التواصل معهم لتزويدهم 

بالمياه حتى حل المشكلة.

مياه مجانية

الوسطى  حي  من  الحوار،  سمر  المواطنة 
من  كثيراً  »نعاني  تقول  قامشلو،  مدينة  في 
المياه،  مديرية  بمراجعة  قمنا  وقد  المياه،  قطع 
وأوضحوا لنا أنهم يضخون المياه لكن الحي يقع 

في منطقة مرتفعة لذلك ال تصلها المياه«.
المديرية  لتوزيع  امتنانها  عن  سمر  وعبّرت 
وقالت  الصهاريج،  طريق  عن  مّجاناً  للمياه 
ورأيت  االفتراضي  التواصل  مواقع  »تصفحت 
المياه، وحّل  نتمنّى أن يستمر توزيع  المنشور، 

هذه المشكلة«.
الزيتونية،  من حي  الليلي،  مشعل  المواطن  أّما 
فيقول إنهم يعانون من انقطاع المياه عن الحي، 
وتوّجه بالشكر إلى مديرية المياه، وقال: »نشكر 
مديرية المياه جزيل الشكر التي زودتنا بالمياه، 
هذه  تُحل  أن  ونتمنّى  إيجابيّة،  الخطوة  فهذه 

المشكلة بشكل جذرّي«.

العمل عىل حلول نهائية

بديع  قامشلو  مياه  دائرة  إداري  تحدّث  بدوره 
بالقول:  المياه  انقطاع  مشكلة  عن  عيسى، 
»مشكلة انقطاع المياه التي يعاني منها عدد من 
إلى  إنّما تعود  اليوم،  ليست وليدة  المدينة  أحياء 
عهد الحكومة السورية، فهذه المشاكل تظهر مع 
فيه  االستهالك  يكون  الذي  الصيف  قدوم فصل 

كبيراً«.

حي  إلى  المياه  بضخ  »قمنا  عيسى:  وأوضح 
والمياه  مرتفعة  مناطق  هناك  لكن  الوسطى، 
تلك  سكان  تمد  التي  الشبكة  نهاية  إلى  تصل  ال 

األحياء بالماء«.
وأردف عيسى: »يعاني أهالي هذه األحياء من 
السلوكيات  بعض  ظهور  بسبب  المياه  نقص 
السلبية من قبل بعض القاطنين في تلك األحياء، 
يمنع  الذي  األمر  الدينموات،  استخدامهم  إثر 

الجميع من االستفادة من حصتهم من المياه«.
لتوزيع  صهاريج  خّصصنا  »لقد  عيسى:  ونّوه 
المياه على األهالي، كحّل مؤقّت، ونحاول قدر 
يجب  الذين  أهلنا  إلى  المياه  إيصال  المستطاع 

عليهم أاّل يُسرفوا في االستهالك«.
وبيّن عيسى في ختام حديثه، أنّهم ينشئون ِسْكراً 
ضخ  في  للمساهمة  كخطوة  الزيتونية  حي  في 
المياه بقّوة إلى الشبكات التي تمدّ األحياء بالمياه، 
المياه  لضغط  فوهات  وضع  إلى  باإلضافة 
وضخها إلى شارع الوكاالت في حي الوسطى 
وحل المشكلة القائمة، مؤّكداً: »إّن هناك مشاريع 
وسنقوم  جاهزة،  وهي  دراستها،  تمت  أخرى 

بتنفيذها لحّل هذه المشكلة نهائيّاً«.
وكالة هاوار

كوباني/ سالفا أحمدـ  أشار أهالي مدينة كوباني 
إلى أن الهدف من الهجمات التركية المستمرة 
وتصفية  الكردي،  الشعب  إرادة  من  النيل  هو 
كردستان  باشور  حكومة  مطالبين  وجوده، 
الكردي  الشعب  أعداء  مع  تعاونها  عن  الكف 

والعمل ألجل مصلحة الكرد. 
)زاب،  المشروع  الدفاع  مناطق  تتعرض 
آفاشين، كاري، متينا( في باشور كردستان منذ 
الـ 23 من شهر نيسان المنصرم لهجمات شرسة 
فيه  مستخدمة  التركي،  االحتالل  قبل جيش  من 

األسلحة المحرمة دولياً. 
في ذات الخصوص أجرت صحيفتنا استطالعاً 
الشابة  أدنت  جهتها  ومن  كوباني،  في  للرأي 
على  التركي  االحتالل  هجمات  بوزان  نيروز 
بجديد  »ليس  وقالت:  المشروع،  الدفاع  مناطق 
تواجد  مناطق  على  التركي  المحتل  هجمات 

الكردي  الوجود  تحارب  فهي  الكردي،  الشعب 
على مر العصور، وحرب تركيا ليست لمحاربة 
الكريال أو أي قوة ثانية، وإنما تستهدف الوجود 

الكردي كله«. 
وشجبت نيروز صمت حكومة باشور كردستان 
الدفاع  مناطق  على  األخيرة  الهجمات  حيال 
مخمور  مخيم  طال  الذي  والقصف  المشروع، 
الذين  الكرد  المهجرين  من  اآلالف  يأوي  الذي 
عام  في  التركية  الدولة  واستبداد  ظلم  من  فروا 
1998م، وطالبت من حكومة باشور كردستان 
الكردي،  الشعب  عدو  مع  تعاونها  عن  الكف 
ألجل  وليس  الكردية  المصلحة  لصالح  والعمل 

القضاء على القضية الكردية. 
تكبد  »بعد  محمود:  محمد  الشاب  قال  وبدوره 
تركيا خسائر فادحة في مناطق الدفاع المشروع 
إلى  التجأت  وزاب(،  ومتينا،  وآفاشين  )كاري 

وهي  القذرة  مخططاتها  فيها  تنفذ  أخرى  طرق 
عن طريق استهداف مخيم مخمور الذي يؤوي 
ومهما  بوسعها  ما  كل  تفعل  تركيا  المهجرين، 
كلفها األمر فقط لتتمكن من القضاء على الوجود 

الكردي«. 
كامل  نعلن  ثورية  كشبيبة  »نحن  وأضاف: 
كون  الكريال،  قوات  مع  وتضامننا  استعدادنا 
يقع  واجبنا  وحمايتها  كردستان  عن  الدفاع 
يطال  هجوم  وأي  كردي،  كل  عاتق  على 
في  الكردي  الوجود  يستهدف  كردستان  جبال 
المنطقة، وإننا ننادي ونطالب كل فرد بالخروج 
مقاومة  اإلنسانية،  مقاومة  لدعم  الساحات  إلى 

الكريال، وإدانة هجمات تركيا الفاشية«.
أما المواطن فتحي علي فقد أدان هجمات الفاشية 
ومخيم  المشروع،  الدفاع  مناطق  على  التركي 
والصمود  المقاومة  مدينة  »من  قال:  مخمور، 

األولى  هي  خطوة  في   - الدرباسية  روناهي/ 
باللغة  »امتحانات  المنطقة  في  نوعها  من 
اإلدارة  في  والتعليم  التربية  هيئة  بدأت  األم«؛ 
الذاتية الديمقراطية بتنظيم امتحانات الشهادتين 
اإلعدادية والثانوية )بفرعيها العلمي واألدبي(. 
نوعها  من  سابقة  تعتبر  التي  االمتحانات  هذه 
منذ تأسيس اإلدارة الذاتية، تحدد مصير الطالب 
الفرع  تحديد  خالل  من  وذلك  لها،  المتقدم 
أو  العامة  الدراسة  تحديد  إلى  إضافة  الجامعي، 

المهنة لطالب الشهادة اإلعدادية.

آلية تنظيم االمتحانات

امتحانات   2021/6/7 اإلثنين  يوم  انطلقت 
الشهادة اإلعدادية في شمال وشرق سوريا، في 
حين كان اليوم األول المتحانات الشهادة الثانوية 
الطالب  وبلغ عدد  األحد 2021/6/6.  يوم  هو 
المتقدمين المتحان الشهادة اإلعدادية سبعة آالف 
من  الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  وطالبة  طالب 
ضمنهم حوالي 700 طالب في ناحية الدرباسية 
والقرى التابعة لها، موزعين على خمسة مراكز 

امتحانية داخل مدينة الدرباسية.
االمتحانية،  العملية  وإدارة  تنظيم  آلية  ولمعرفة 
من  عدد  إلى  »روناهي«  صحيفتنا  توجهت 

المراكز االمتحانية في ناحية الدرباسية، وتابعنا 
تحدثت  أوسع  ولشرحٍ  العملية،  هذه  صيرورة 
التربوي،  الدرباسية  مجمع  في  اإلدارية  لنا 
نسرين معمة وقالت: »بالرغم من أن امتحانات 
الشهادتين، اإلعدادية والثانوية، هي األولى من 
نوعها على مستوى شمال وشرق سوريا، إال أن 
حوالي شهرين،  استغرق  والذي  لها،  التحضير 
كان بمستوى عاٍل من التنظيم، حيث أننا لم نواجه 
حتى اآلن أية صعوبات أو عراقيل من أي ناحية، 
المراقبين وإدارة  بين  التعاون والتنسيق  كما أن 
الطالب،  لدى  االرتياح  من  جواً  خلق  المراكز 
األمر الذي ساعدهم على تقديم امتحاناتهم بشكل 
طالبنا  أن  إلى  إضافة  معوقات،  دون  سلس 
كانوا على قدٍر عاٍل من المسؤولية، حيث كانوا 
ولم  االمتحانية،  بالقواعد  وملتزمين  منضبطين 

نواجه أي خروقات«. 

تحضريات االمتحان

االمتحانية،  للعملية  الالزمة  التدابير  وحول 
في  االمتحانات  متابعة  لجنة  عضو  لنا  تحدث 
»أّمنّا  قائالً:  أوسي«  »دليار  الدرباسية  ناحية 
كافة المستلزمات لسير العملية االمتحانية، ومن 
ضمنها تأمين قوات لحماية المراكز، إضافة إلى 

حالة  أي  مع  للتعامل  اإلسعاف  سيارات  تجهيز 
إسعافية قد تظهر نتيجة ضغط االمتحانات، كما 
ناحية  طلبة  االمتحانية  الدرباسية  مراكز  تضم 

زركان إضافة إلى طلبة الدرباسية«. 
كورونا  وباء  ضد  االحترازية  التدابير  وحول 
وجود  على  حريصين  »كنا  أوسي:  دليار  قال 
الطالب  عدد  اقتصر  حيث  الطالب،  بين  تباعد 
في كل قاعة على 18 طالباَ بدالً من 30، ولكننا 
الكمامة،  بارتداء  الطالب  إلزام  نستطيع  لم 
في  تحصل  قد  التي  الغش  لعمليات  تفادياً  وذلك 

االمتحانات«. 
أوسي: »أسئلة  دليار  قال  األسئلة  نماذج  وحول 
هيئة  تعتمدها  مركزية  أسئلة  هي  االمتحان 
وال  للمنهاج  شاملة  أنها  كما  والتعليم،  التربية 
تناسب  أنها  كما  منه،  تقتصر على فصل محدد 

جميع المستويات«.

تجسيد أخوة الشعوب

تعتمد هيئة التربية والتعليم على اللغتين، الكردية 
والعربية، في مناهجها، حيث أن كل طالب يدرس 
مخصص  مركز  افتتح  عليه  وبناء  األم،  بلغته 
األسئلة  وُجهزت  العربي  الشعب  من  للطلبة 
الطالب  يقول  بلغتهم األم، وفي هذا اإلطار  لهم 

يتوجه سكان في مدينة الحسكة إلى حفر آبار في 
المياه،  من  حاجتهم  تأمين  بهدف  المدينة  أحياء 
الخطوط  من  للمياه  المتكرر  االنقطاع  ظل  في 
محطة  من  المائي  الوارد  قلة  بسبب  الرئيسية 
علوك بريف مدينة سري كانيه. وتعتبر المحطة 
تمر  تل  لمدن  الشرب  لمياه  الرئيسي  المصدر 
والحسكة والشدادي والهول وأريافها والمخيمات 

التابعة لها.
فإنه رغم  الذاتية،  اإلدارة  في  وبحسب مصادر 
تغذية منطقة سري كانيه، بكمية 20 ميغا واط من 
أربعة مضخات  تشغيل  مقابل  الكهربائي  التيار 
بمعدل 16 بئراً، إال أن ضعف ضخ المياه وقلة 
التركية  االدعاءات  زيف  يكشف  المائي  الوارد 

في اإليفاء بوعودها.
اآلبار  حفر  آليات  تنتشر  األخيرة  اآلونة  وفي 
السكان  يعتمد  إذ  الحسكة،  أحياء  شوارع  في 
على شراء مياه الشرب من الصهاريج الجوالة 
وبأسعار تصل لنحو ثمانية آالف ليرة لكل خزان 
الحسكة  سكان  ويواجه  براميل.  خمسة  سعة 

اآلبار  معظم  مياه  صالحية  عدم  في  مشكلة 
للتنظيف  للشرب، حيث يضطرون الستخدامها 

واالحتياجات المنزلية األخرى.

غري صالحة للرشب

لدائرة  المشارك  الرئيس  حمي،  يحيى  واعتبر 
المياه في مدينة الحسكة، »التوجه الكبير« لحفر 
اآلبار »ظاهرة سيئة«، كما أن تلك المياه »ملوثة 
وغير صالحة للشرب«. وأشار »حمي« إلى أن 
لحفر تلك اآلبار، حيث أن مكان  هناك شروطاً 
في  أو  المنزل  باحة  في  يكون  أن  البد  حفرها 
الشوارع.  في  الحفر  يمنع  الحي: »حيث  حديقة 

هناك قوانين ال يمكن تجاوزها«.
الصيف  مع حلول فصل  السكان  معاناة  وتتفاقم 
كميات  واستهالك  الحرارة  درجات  وارتفاع 
أكبر من المياه، إذ إن المدينة مقسمة إلى خمسة 
قطاعات، وتصل المياه إلى كل قطاع مرة واحدة 

عشر  من  ألقل  تستمر  تقريباً،  يوماً   15 كل 
ساعات في الكثير من األحيان.

الواردة،  الكميات  وقلة  الضخ  لضعف  ونتيجة 
المياه  تصلها  ال  الحسكة  في  أحياء  هناك 
مع  أحياناً  تتزامن  الضخ  فترات  أن  كما  أبداً. 

انقطاع الكهرباء، األمر الذي يحول دون تعبئة 
الخزانات، بحسب سكان محليين.

وقال أحمد الجبر )50عاماً(، وهو من سكان حي 
الطالئع بالحسكة، إن المياه منذ عدة سنوات لم 
تصلهم من خالل أنابيب المياه الممددة في الحي: 

الصهاريج  من  المياه  شراء  أسعار  »ارتفاع 
تجبرنا أحياناً على شرب مياه اآلبار«.

العامة  المؤسسة  مع  تواصلهم  إمكانية  وحول 
وتخصيصها  الحسكة  مقاطعة  في  الشرب  لمياه 
لصهاريج لتوصيل المياه للمناطق التي ال يصلها 
الضخ أبداً، أشار »الجبر« إلى أنهم قدموا طلباً 

»واشتكينا وحصلنا على وعود فقط«.
لمياه  العامة  للمديرية  المشاركة  الرئيسة  لكن 
عدد  إن  قالت  الحسكة  مقاطعة  في  الشرب 
لتغطية  يكفي  ال  للمديرية  التابعة  الصهاريج 

حاجة المنازل التي ال تصلها المياه.
الخطوط  المياه من خالل  لم تصل  ومنذ سنتين 
)41عاماً(،  حسين  فواز  منزل  إلى  الرئيسية 
وهو من سكان حي العزل في الحسكة، وأشار 
يأتي  حيهم  إلى  المياه  ضخ  أن  إلى  »حسين« 
ملء  تستطيع  ال  المنازل  »أغلب  يوماً   20 كل 

خزاناتها بسبب ضعف الضخ«.
وكاالت

فتحي علي محمد محمود نيروز بوزان

دليار أوسي نسرين معمة

لمقاومة  ومقاومتنا  مساندتنا  نعلن  كوباني 
الوجود  لتصفية  تسعى  تركيا  الكريال.  أبطالنا 
الكردي والقضاء عليه، لذا يجب أن نردع جميع 
ويجب  إرادتنا،  من  للنيل  الساعية  المخططات 

أخيه  يتكاتف ويتضامن مع  أن  على كل كردي 
الكردي اآلخر لنفشل جميع المساعي التي تطال 

الوجود الكردي«.

محمد إبراهيم: »أنا من الشعب العربي ودرست 
مناهج اإلدارة الذاتية باللغة العربية، واليوم أقدم 
االمتحانات بلغتي، مناهج اإلدارة الذاتية لم تفرق 
فقد سمحت  العكس  أو عربي، على  بين كردي 

لكل شعب أن يدرس بلغته األم«.
وتابع: »أسئلة االمتحان كانت سهلة، كما أن تأِنّ 
المراقبين معنا والوقت الكافي الُمعطى لنا خلقا 
امتحاناتنا  تقديم  استطعنا  الراحة،  من  جواً  لنا 

دون أي ضغوطات نفسية«. 

اللغة األم بعد سنوات الحرمان

تعرض الشعب الكردي في سوريا لشتى أنواع 

القمع  الظلم واالضطهاد، وكان أحد أشكال هذا 
ولكن  األم،  بلغتهم  التعلم  من  الكرد  هو حرمان 
بعد تأسيس اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
من  وغيره  المكسب  هذا  تأمين  استطاعت 
الموضوع  هذا  عن  الكردي،  للشعب  المكاسب 
»أهالينا  قائالً:  رمو  حسن  الطالب  لنا  تحدث 
يتحدثون لنا عن القمع الذي كانوا يتعرضون له 
بسبب لغتهم الكردية، ونحن أيضاً عشنا فترة من 
تلك المعاناة ولكنها لم تطل، وذلك بفضل تأسيس 
اإلدارة الذاتية، اليوم نقرأ ونكتب وندرس باللغة 
الكردية، لغتنا األم، اليوم ال أحد يستطيع حرماننا 
بلغتنا األم  امتحاناتنا  نقدم  أننا  لغتنا، وبدليل  من 
في  والفضل  أحد،  من  خوٍف  ودون  المأل  على 

ذلك يعود لإلدارة الذاتية ولمؤسساتها«.


