
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

|  النسخة اإللكرتونية  -  1211  |  األحد  -  28 تشرين الثاني 2021م     )200(  ل.س   تأسست سنة  2011 -  السنة احلادية عشرة  |  العدد :  1030 | النسخة املطبوعة - 1030  

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة سما 711410( 
آ
نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  / عامودا )م�كتبة ا

أ
444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
/ جل ا

املكتب الرئيسي: قامشلو - دوار سوني

shrktronahi@gmail.com
 0998723906

الوكيل احلصري للتوزيع
شركة الشمال

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

مشاريع متوفقة بانتظار موازنة 
العام القادم في منبج

لدعم  منها  سعٍي  في  ـ  منبج  روناهي/ 
المرأة اقتصادياً، تسعى بلدية الشعب إلى 
وتوظيف  بالمرأة،  خاص  مطعم  إنشاء 
المشروع  بهذا  النسوية  العاملة  األيدي 
المشتركة  الرئاسة  وأكدت  الحيوي، 
بيريفان  منبج؛  مدينة  في  الشعب  لبلدية 
المشاريع  من  العديد  هناك  أن  درويش، 
دراسة  خالل  من  لكن  بالمرأة  الخاصة 
أن  تبيّن  للمشروع  االقتصادية  الجدوى 

هذا المشروع هو أفضلها على اإلطالق.

وأضافت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب 
في منبج بيريفان درويش أن هذا المشروع 
تهدف  التي  اإلنتاجية  المشاريع  من  يُعد 
النساء  المرأة من خالل توظيف  إلى دعم 
ما  وهو  عمل،  لفرص  بحاجة  اللواتي 
تمر  التي  المعيشية  الحالة  على  سينعكس 

بها الكثير من العوائل الفقيرة.
واعتبرت أن المطعم سيضم قسمين اثنين 
ومن  للنساء،  واآلخر  للعوائل  أحدهما 
المأكوالت  المطعم بعض  يقدم  أن  المقرر 
الشعبية التي تحتاج إلى مشقة في صناعتها 
مما سيمنح فرصة للنساء إليجاد بديل يقوم 

بهذه المهمة.
على  المطعم  اختيار  سبب  وأوضحت 
ذلك  شان  من  »إن  بقولها:  حلب  طريق 
فضالً  الجميع  لدى  معروفاً  يكون  أن 
صخب  عن  بعيداً  والهدوء  الراحة  إلى 
المطعم  هذا  أن  إلى  مشيرةً  المدينة«، 
السياحية  المزارات  خريطة  من  سيزيد 
وبالتالي سيخلق فرص عمل متعددة لعدد 

كبيرة من المستفيدين.
وعطفاً على ذلك، تقول بيريفان أن أعمال 
البناء شملت بناء هيكلي مؤلف من جدران 

استنادية وأعمدة ترتكز على قواعد بيتونية 
البناء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  منفصلة، 

مؤلف من قبو وطابق أرضي. 
استكمال  عن  المشروع  توقف  وبررت 
 - »مياه  المرافق  جميع  وبناء  اإلكساء 
كهرباء - صرف« إلى إيقاف الدعم المالي 
إلى  أدى  مما  الموازنة،  كفاية  عدم  بسبب 

الموازنة  بانتظار  حالياً  المشروع  توقف 
للعام القادم حتى يتسنى استكماله ووضعه 

بالخدمة الفعلية.
البلدية  لجنة  خطط  ضمن  من  أن  وبيَّنت 
العامالت  بالنساء  خاصة  حضانة  إنشاء 
بلجنة البلدية، إال أنها من ضمن المشاريع 
المدروسة لكنها متوقفة بسبب عدم وجود 

اعتمادات مالية لتسيير المشروع.
الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئاسة  وطالبت 
النظر  درويش،  بيريفان  منبج؛  مدينة  في 
قبل  من  البلدية  لموازنة  مدروس  بشكٍل 
الجهات المختصة، والتي تحتاج إلى دعم 
الموضوعة  األعمال  كل  إلنجاز  إضافي 

قيد التنفيذ للمرأة أو غيرها.

مبروك ربحت 
معنا قنبلة؟!

روناهي/ قامشلو ـ غزت األلعاب 
الحربية البالستيكية واإللكترونية 

عقول الكثيرين من البشر في سوريا 
منذ قيام الثورة في عام 2011 والتي 

ُحِرفت عن مسارها، وبقيت أفكار 
الحرب والقنابل والمسدسات 

رائجة بين أبناء الشعب 
السوري إلى اآلن، 

وبخاصةً في األعياد 
حيث األطفال كانوا 

يحملون األسلحة 
التي هي على 
شاكلة ألعاب 

وبكثرة، ولكن 
مؤخراً بتنا 
نشهد بعض 

قنوات 
اليوتيوب 
عند القيام 

بطرح 
أسئلة على 
المواطنين 

وفي في الشوارع 
حال ربحهم يمنحونهم هدية 

ويقول المقدم »مبروك ربحت 
معنا قنبلة«، وتكون الهدية بداخلها، 
قد ينظر البعض للقضية هي عادية 

ولكن ال أبداً، فثقافة الحرب والقنابل 
التي نخرت بعقول الكثيرين تُترجم 

على أرض الواقع أفال يكفي هذه 
البالد البراميل المتفجرة واالحتالل 

والحروب والقصف الجوي والعبوات 
الناسفة، حتى وصل الحد بمجرد 

عين روناهي

حصول أي خالف بين شخصين في 
مناطق حكومة دمشق إلى تفجير 

القنابل، وشهد شهر تشرين األول 
المنصرم العديد من هذه الحاالت، 
وحتى قبل فترة فّجر شخص نفسه 

بقنبلة بحي جرمانا في 
دمشق. تروج 

بعض القنوات 
والوسائل 

اإلعالمية المختلفة 
عبر شبكات 

التواصل 
االجتماعي 

لهذه 
األفكار 

ولو كان 
بغير 

قصد، 
فهذا 

أمر غير 
منطقي 

وبغير مكانه، 
ويتطلب الوقوف 

بجدية على مثل 
هذه األمور من قِبل 
المعنيين باإلعالم في 
شمال وشرق سوريا؛ ألنها قنوات 
تسرح وتمرح في شوارعنا، وال 

يجوز التهاون معها ألنها تقيم 
مسابقات بشكٍل يومي في شوارع 

المدينة ولها متابعين ُكثر، وتشجيع 
ثقافة العنف والسالح تؤثر سلباً على 

المجتمع بشكٍل عام.

َس على قوة وإرادة ومقاومة الشعب حركة التحّرر الُكردستانية.. أحمي: حزب العمال الُكردستاني ُأسِّ
ثورة فكر متجّدد

سوزان علي

األحزاب  قبل  بالرفض من  قوبل  الكردستاني،  العمال  أُسِّس حزب  أنه عندما  أحمي،  لقمان  الديمقراطي  الخضر  لحزب  المشترك  الرئيس  أوضح 
الكالسيكية، بطرفيها الطبقة االقطاعية واليسارية أيضاً، وأشار إلى أن قوة الحزب تمكن في االنخراط بين صفوف الجماهير، حيث أنه اتخذ الحراك 
إمرالي« مصدر  استطاع جعل«  أنه  أوجالن، غير  بالقائد  المحيطة  الظروف  الرغم من  أنه على  وأكد  باألفعال،  األقوال  الشعبي، وطبق  الثوري 

التغييرات جميعها، وقِبلةً ألحرار العالم جميعهم...«6
»كردستان  مقولة  ومن  المعاناة؛  رحم  من 
شهد  جامعيين؛  طلبة  بضعة  وبفكر  مستعمرة« 
كردستان، والشرق األوسط والدة فكر حّر؛ غيّر 
مفاهيم وقيماً  المنطقة، وأحيا  في  التاريخ  مسار 
واالستسالم..  الخنوع  سبات  في  غارقة  كانت 
الفكر هو غرس بذور لتأسيس حركة  كان ذلك 
التحرر الكردستانية، التي اجتازت اليوم عامها 
الثالث واألربعين بهمة وروح الشبيبة.. أحدثت 
أعوامها  خالل  الكردستانية،  التحرر  حركة 
هللا  عبد  القائد  بريادة  المنصرمة،  األربعين 
والشرق  كردستان،  في  نوعية  نقلة  أوجالن 
الفكر  تبنّت  حيث  برّمته،  والعالم  بل  األوسط، 
في  الديمقراطية  األمة  ونهج  االشتراكي، 
والدفاع  تمييز،  دون  قاطبة  الشعوب  احتضان 
وللنظام  الرأسمالية،  للذهنية  والتصدي  عنها، 
في  الرأسمالية  الدول  شكلته  الذي  الدولتي، 
الشرق األوسط، للتحكم بشعوبها من خالله، كما 
تشكيل  فكان  المرأة،  نهج حرية  الحركة  وتبنّت 
صفوف  ضمن  ستار  ـ  الحرة  المرأة  وحدات 
الكريال، خطوة هاّمة في قدرة المرأة على حماية 
ذاتها، والدفاع عن نفسها، وعن محيطها ليس من 
الناحية الجسدية فحسب، بل من الناحية الفكرية 
المرأة  تعّرفت  الحركة،  تلك  خالل  فمن  أيضاً، 
واستشعرت  ذاتها،  وأدركت  كينونتها،  على 
فأزهر  السنين،  آالف  منذ  المفقودة  حريتها 
نضالها  ثمار  وكانت  ومقاومة،  نضاالً  فكرها 
وتحطيم  الذكورية،  المجتمع  لذهنية  التصدي 
العنف الُممارس بحقها. ووجدت المرأة حقوقها 
وكرامتها مصانة ضمن الحركة، فانضمت آالف 
النساء إليها، فأولى قائد الشعب الكردي االهتمام 
هويتها  استرداد  على  المرأة  وحض  بالمرأة، 
التدريبات  وتلقي  النضال،  خالل  من  بنفسها، 
األيديولوجية والعسكرية، وفلحت في ذلك فباتت 
حركة  تصدت  وسياسية.  وإعالمية،  مقاتلة، 
التي  الحالكة،  للظروف  الكردستانية  التحرر 
مّرت على الُكرد في باكور كردستان، واألجزاء 
كبير  تأثير  آمد  سجن  لمقاومة  وكان  الباقية، 
لمقاومة  كان  حيث  ومتانتها،  الحركة  بناء  في 
وحقي  دوغان،  مظلوم  األوائل؛  الحركة  رواد 
قرار، وكمال بير، وعاكف يلماز، ومحمد خير 
دورموش، صدى كبيراً في كردستان، المقاومة 
التصدي  في  الكردستاني  الواقع  غيرت  التي 
لذهنية االحتالل، واتباع نهج المقاومة، والتحلّي 
عشر  الخامس  قفزة  ننسى  وال  الحرة،  باإلرادة 
من آب التاريخية في إطالق الرصاصة األولى 
حركة  اعتنقت  المشروع.   الدفاع  حق  ضمن 
في  المشروع  الدفاع  نهج  الكردستانية  التحرر 
حماية شعوب المنطقة، وردّ العدوان، وفي هذا 
التركي  اإلطار تصدت لهجمات دولة االحتالل 
المتكررة على مدار أعوام على جبال كردستان، 
سواء في آفا شين، زاب، كاري، ومتينا والرامية 
إلبادة الكرد بشكل ممنهج، واستخدامها لألسلحة 
الرغم من إعالن حركة  المحرمة دولياً. وعلى 
إطالق  ووقف  الهدنة،  الكردستانية  التحرر 
يلتزم  لم  التركي  المحتل  أن  إال  مراراً  النار 
هجماته  استئناف  في  واستمر  االتفاقيات  بتلك 
وإمكاناته  بطاقاته  وسعى  واألخرى،  الفينة  بين 
اإلرهاب  قائمة  ضمن  الحركة  إدراج  في  كلها 
لقائد  عزله  ننسى  وال  ذلك،  في  وفلح  الدولية 
جزيرة  في  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب 
إمرالي، ومنع زيارة ذويه ومحاميه عنه؛ خشية 
أوجالن  القائد  أحدث  حيث  الحّر،  فكره  نشر 
المعاش،  الواقع  تحليل  خالل  من  ذهنية  ثورة 
والتاريخ وربطهما معاً، وكذلك تحليل األنظمة 
بالشعوب  التحكم  في  ومساعيها  االستبدادية 
قوات  مقاومة  وبنتيجة  واليوم  واستغاللها. 
الكريال، التي تركت صداها في العالم في تحليها 
أجل  من  »الموت  مبدأ  واتخاذ  اإلنسانية  بالقيم 
الشعوب  عن  الدفاع  في  التردد  وعدم  الحياة« 
المظلومة؛ تطالب الشعوب الكردستانية والشرق 
المجتمع  األوروبية  الشعوب  وكذلك  أوسطية 
الكردستانية  التحرر  حركة  بإخراج  الدولي، 
في  ذلك  على  العمل  ويتم  اإلرهاب،  قائمة  من 

المحافل الدولية.
الكردستانية،  التحرر  حركة  نضال  يكن  لم 
الناحية العسكرية فقط، بل  نضاالً مرتكزاً على 
الفكرية أيضاً من خالل  الناحية  كان مبنياً على 
كسر العادات البالية، والتصدي لألنظمة الدولتية 
المعشعش  السلطوي  الفكر  واستبدال  القوموية، 
الحّر،  الديمقراطي  بالفكر  المجتمع  ذهنية  في 
تاريخ  لها في  حتى أحدث ثورة فكرية ال مثيل 
التحرر  حركة  فكر  بات  العالمية،  الثورات 
المضطهدة،  للشعوب  المخلص  الكردستانية 

والحل لقضايا الشرق األوسط العالقة.  

بعدسة دارين سلي
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لن 
أهاجر

حديث  األخيرة  الفترة  في  وبقوةٍ  ازداد   
المجتمع  فئات  بين  الوطن  من  الهجرة 
جميعها، وخاّصةً فئةُ الشباِب في منطقتِنا. 
ربما كان لموضوع الهجرة من الوطن إلى 
أنَّ  بيدَ  عديدة،  ومبررات  أسباب  الخارج 
به، وهذا ال يعني  لكّلِ فرٍد ذريعةً خاّصةً 
أعيننا  فيها  فتحنا  التي  األرض،  نترك  أْن 
على الحياة، ونشأنا في ربوعها، وأسعدنا 
شيئا  وكأن  بالتالي  عنها،  لنرحل  رياضها 
األرض،  هذه  بقعٍة من  كل  ففي  يكن.   لم 
لنا ذكريات مع أحباء رحلوا عنا، وضحوا 
بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن تراب الوطن 
من هجمات الغزاة، لكي نحيا حياة كريمة. 
أجدادنا،  مع  ذكريات  لنا  الوطن  هذا  في 
ووالدينا، وأشقائنا، وأصدقائنا، فكيف للمرء 
أن يدير ظهره، ويترك كل هذه المقدسات 
خلفه؟   النظر  دون  عنها  ويرحل  الجميلة، 
كيف للمرء أن يترك قريته، مدينته، أهله، 
الذي تختبئ في كل ركن من أركانه  بيته 
قصص وذكريات الطفولة وذكريات األلم 
بدماء  روي  الذي  الوطن  تراب  والفرح؟ 
أبنائه، ما كان لنا أن نتركه بهذه السهولة؛ 
ليعبث به أعداؤنا، بعد كل ما قدمه أولئك 
منارة  ليبقى  تضحيات؛  من  األبطال 
فنحن  والعصور،  الزمان،  مر  على  لنا 
مدينون له.  فإذ ما رحلنا عن هذا الوطن، 
ال  التضحيات،  تلك  نخون  فكأننا  وتركناه 
غير  والرحيل  الهجرة  طريق  وأن  سيما 
معبد بالورود، كما قيل، وليس كما نتخيله 
في أذهاننا.  هؤالء الشباب الذين يتركون 
الوطن ويرحلون عنه، يقترفون ذنباً كبيراً 
بحقهم وبحق األرض، التي نشؤوا عليها.  
الفرد الذي يهاجر، فيعمل في وطن غيره، 
باستطاعته أن يعمل في وطنه أيضاً، بدل 
أن يعمل في مكان آخر ال يمت إليه بصلة، 
فوطنه أولى به.   ال يوجد شيء أجمل من 
ومذاق  وطعم  معنى  له  الوطن  الوطن، 
آخر، هو من يبعث فيك الروح، مهما كانت 
وصعبة،  قاسية  فيها  تمر  التي  الظروف 
ومغريات  جمال  يضاهيان  وجماله  نكهته 
دول العالم األخرى.  بالد الغربة قارسة، 
فاإلنسان الذي يهاجر من وطنه، ال بدّ أنه 
سيشتاق لدفء قريته، وبيته، وأهله، ويحّن 

إلى كل شيء فيه.  
في مناطق شمال وشرق سوريا، ازدادت 
الفترة  في  الوطن  من  الهجرة  فكرة 
الشابة،  الفئة  بين  وخاصة  األخيرة، 
االقتصادية،  األزمة  منها  عديدة،  ألسباب 
والضغوط النفسية، والحرب الخاصة التي 
تقودها جهات معادية لثورة شمال وشرق 
من  المنطقة  إفراغ  تحاول  والتي  سوريا، 
سكانها األصليين، وبشكٍل خاص الشباب، 
واألساسي  الديناميكي  المحرك  ألنهم 
هذه  في  هنا  المجتمع.    وتنمية  لتطوير 
الشباب  من  اآلالف  قدم  المقدسة  البقعة 
القوة  أيضاً  فلنكن  للوطن،  فداء  دماءهم 
األبطال،  هؤالء  دروب  على  تسير  التي 
التي  الظروف،  تحسين  أجل  من  وتعمل 
تمر بها منطقتنا، ونقف في وجه السياسات 
لنتمكن من إعادة  العدوانية،  والمخططات 
بناء بلداننا، كما هو حال الكثير من الدول، 
إعمارها  وأُعيد  حروباً،  شهدت  التي 
إرادة  يملكون  الذين  أبنائها  بسواعد 
يرتكنوا  ولم  االستسالم،  وعدم  المقاومة 
ألنهم  جباراً،  نضاالً  خاضوا  بل  للهجرة، 
تعمر  التي  الديناميكية  القوة  هم  كشباب 
مهما  ازدهارها  على  وتعمل  األوطان، 

كانت الظروف واإلمكانات محدودة.
 وليعلم الذين يهجرون أوطانهم جميعا، أن 
هجرتهم تلك ما هي إال خدمة للمخططات 
لنا  سبيل  وال  مناطقنا.  ضد  تُحاك  التي 
للنجاة غير أننا نتخذ جميعا من شعار« لن 
أهاجر من الوطن« أساساً للنضال، وإيجاد 
التي تمر بها  للخروج من األزمة  الحلول 

بالدنا.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

وليدة بوطي: نستمّد قّوتنا وصلب 
إرادتنا من حزب العمال الكردستاني

المرأة العربية تكسر قيود المجتمع الذكوري 
بإرادتها الحرة

العمال  حزب  يناضل   - علي  رشا  قامشلو/ 
وتصميم  بعزم  عاماً،   43 منذ  الكردستاني 
انتصارات  وحقق  الحرية،  أجل  من  وإيمان 
عظيمة خالل سنوات النضال، استطاع إعادة 
إحياء الشعب الكردي، بعد تعرضه للتهميش 
الحزب،  النساء داخل  واالنصهار، ولمع نجم 
الساحات  في  وعملهن  تنظيمهن،  أصبح 
السياسية، واإليديولوجية، والعسكرية، ساحة 
حزب  نساء  نضال  جميعهن،  النساء  لنضال 
أنحاء  في  المرأة  جعل  الكردستاني،  العمال 

العالم كله، تدافع عن هويتها وإرادتها.
في  كردية  ثورية  مجموعة  اجتمعت 
بتاريخ  »آمد«  لكردستان  الفعلية  العاصمة 
فيه  أسسوا  مؤتمراً،  وعقدوا   1978/11/27
وانتخبوا   )PKK( الكردستاني  العمال  حزب 
القائد عبد هللا أوجالن سكرتيراً للحزب، ويعدّ 
حقق  حزب  أول  الكردستاني  العمال  حزب 
تطورات كبيرة على صعيد النضال التحرري 
وبنى  والمنطقة،  كردستان  في  المعاصر 
نظامه  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد 
النيوليتة،  الثقافة  ميراث  بتأثيرات  االجتماعي 
وبذل جهوده إلحياء هذه الثقافة العريقة، وكان 
المرأة  خلق  الكردستاني  العمال  حزب  هدف 
والرجل أحراراً، فسعى بذلك إلى خلق وتطوير 

مجتمع عصري.

تشكيُل أول تنظيم للمرأة

 ،1987 عام  في  للمرأة  تنظيم  أول  تشكل 
الوطنيات  النساء  )اتحاد  اسم  عليه  وأُطِلق 
تنظيم  أول  الذي عدّ   YJWK الكردستانيات( 
داخل  للمرأة،  المنظمة  القوة  عن  عبّر  نسائي 
تنظيم  أول  ومثل  الكردستاني،  العمال  حزب 
أعوام  حلول  ومع  عامةً،  الكردية  للمرأة 
ملحوظاً  مستوى  المرأة  اكتسبت  التسعينات، 
النضالية  والخبرة  التحرري،  الوعي  من 
والتنظيمية، وتجلت قوة المرأة بوضوح؛ نتيجة 
انضمامها الفعّال إلى الحرب من جهة، وتقديمها 
والتضحية  والمقاومة،  البطولة،  آيات  ألروع 
تعلقها  أخرى، وبرهنت على عظمة  من جهة 
بالحرية؛ حتى في أحرج األوقات والظروف، 
حرب  في  بيريتان  المناضلة،  مقاومة  وكانت 

القاضية  الضربة  بمثابة   1992 عام  الجنوب 
1993كانت  عام  وفي  والعمالة،  للخيانة 
النساء  انتظمت  حيث  تُنظم،  البداية  خطوات 
على ذرى الجبال على شكل وحدات مستقلة، 
للمرأة  األول  المؤتمر  انعقد  آذار 1995  وفي 
الكردستانيات(  النساء  حرية  )اتحاد  س  وأٌّسِ
والذي كان انعكاساً لتوسيع نطاق تنظيم المرأة 
 1998 عام  آذار  من  الثامن  وفي  الكردية، 
المختزلة  المرأة  تحرر  أيديولوجية  عن  أُعِلن 
على شكل خمسة مبادئ أساسية، من قبل قيادة 

حزب العمال الكردستاني.

أبدْت أروع مالحم البطولة 
والفداء

العاملة  المرأة  حزب  أُّسِس   1999 عام  وفي 
س  أُّسِ PJKK، وفي عام 2000  الكردستانية 
توحيد  وألجل   ،YJA الحرة  المرأة  حزب 
قرار  اُتخذ  االجتماعية،  الساحة  مع  الحركة 
الكردستانية  المرأة  حرية  حزب  تأسيس 
ساحة  في  المرأة  تنظيم  وبهدف   ،)PAJK(
الدفاع المشروع، نُظمت وحدات المرأة الحرة 

 .)YJA STAR ( ـ ستار
حركة  في  المرأة  دور  حول  المزيد  ولمعرفة 
التقت  تأسيسه،  منذ  الكردستانية  التحرر 
منسقية  عضوة  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
بوطي:«  »وليدة  آفا  روج  في  ستار  مؤتمر 
ومقاتلي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  هنّأت  حيث 
بذكرى  أجمع،  العالم  وشعوب  الحرية، 
وأشارت  الكردستاني،  العمال  حزب  تأسيس 
كردستان  حرية  لحركة  النضالي  اإلرث  إلى 
الكردستانية  التحرر  حركة  »حافظت  وقالت: 
وتقديم  هويته،  وعلى  الكردي،  الوجود  على 
نضاله،  مراحل  عبر  التضحيات  من  الكثير 
أفشلتها  التي  الحمالت  أشرس  وواجهت 
نضالها  في  واختلفت  التاريخية،  بمقاومتها 
األخرى،  الكردية  الحركات  أو  الثورات  عن 
الشعب جميعها،  في صفوفها شرائح  وضمت 
كردستان  أجزاء  في  كبيرة  بسرعة  وانتشرت 
فعال،  بشكل  المرأة  إليها  وانضمت  األربعة، 

فأبدت أروع مالحم البطولة والفداء«.

إْن مل تتحّرر املرأة فلن يتحّرر املجتمع

وحول المجموعات األولى، التي أَسست حزب 
وليدة  لنا  بيَّنت   PKK الكردستاني  العمال 
قائلةً: »شاركت المرأة في تأسيس الحزب منذ 
بداياته، ففتح القائد أبواب النضال أمام المرأة؛ 
من أجل نيل حقوقها؛ ولتغير النظرة الدونية من 
قبل المجتمع، حيث يقول القائد »إن لم تتحرر 
المرأة فلن يتحرر المجتمع« وهذا المفهوم ذو 
لون وفلسفة جديدة في نضال الشعب الكردي«.
وأوضحت وليدة: إن المرأة شاركت الرجل في 
الكثير  وقدمت  المختلفة،  المجاالت  من  الكثير 
من التضحيات قائلةً: »هناك الكثير من النساء، 
ولكن  واالنتفاضات،  الثورات  في  شاركن 
تميزت  الكردستاني،  العمال  في حزب  المرأة 
بفعاليتها وأداء دورها بشكٍل ديناميكي، وعلى 
األصعدة جميعها، مشاركة المرأة في النضال، 
داخل  ثورة  الحرية، هو  تخوضه حركة  الذي 
القائد،  وفلسفة  بفكر  المرأة،  وعملت  ثورة، 
دورها  ومارست  واإلرادة،  القوة  فاكتسبت 
جانسيز  ساكينة  المناضلة،  الحركة،  ضمن 
الحزب،  إلى  األوائل  المنضمين  من  كانت 
في  مكانها  أخذت  الحرة  إرادتها  خالل  فمن 

الحزب«.

السريُ عىل هديهّن

وقيامها  القيادة،  في  المرأة  مشاركة  وحول 
بجميع بمهامها النضالية جميعها، تحدثت وليدة 
الحرية  حركة  في  المقاتالت  »النساء  قائلةً: 
أصبحن مثاالً يُحتذى به، فمنذ تأسيس الحزب، 
أنها  وأثبتت  فعال،  بشكٍل  المرأة  إليه  انضمت 
الحزب،  في  القيادي  بدورها  القيام  تستطيع 
كلها،  والعراقيل  الصعوبات  من  الرغم  وعلى 

فقد استطاعت بناء قوتها العسكرية«.
وحول نهج المرأة ضمن نضال حزب العمال 
المرأة  أن  إلى  وليدة:  نّوهت  الكردستاني، 
أصبحت قوة للدفاع عن الشعب الكردي قائلةً: 
»كانت المرأة تتعرض لالنتهاكات والهجمات 
ومقاومة  التركي،  االحتالل  دولة  قبل  من 
الكردي  الشعب  أيقظت  بيريتان  الشهيدة 

وجعله يثور ضد االحتالل والخيانة، ومقاومة 
السجون، وبذلك أثبتت حرية المرأة أو أنها ال 
النسوة،  من  الكثير  هناك  االستسالم،  تعرف 
يقمن بأحراق أنفسهن إن دعت الضرورة، إنها 

مقاومة منقطعة النظير«. 
الحزب،  في  المرأة  قوة  أن  وليدة  بيَّنت  كما 
بناء  استطعن  حيث  كبير،  مستوى  إلى  وصل 
المرأة  وحدات  »تقاوم  قائلةً:  بأنفسهن  قوتهن 
التركي،  لالحتالل  الوحشية  الهجمات  الحرة، 
على  بطولية  مقاومة  يُبدين  الحرية  ومقاتالت 
جبال كردستان، أن هؤالء المقاتالت األحرار 
المجتمع  فرضها  التي  كلها،  القيود  كسرن 
والعادات والتقاليد عليهن، استطعن بناء جيش 
لنساء  مثاالً  أصبحن  لقد  للنساء،  كبيرة  وقوة 
الكردستاني  العمال  حزب  نساء  أفا،  روج 
PKK، أصبحن أيقونة المقاومة والفداء، رغم 
الصعوبات لم تلن إرادتهن ولم تقل عزيمتهن«.

»ندافع عن املرأة أينام ُوِجدت«

تحقيق  حتى  يناضلن  أنهن  وليدة  وأوضحت 
قائلةً:  جميعا،  المضطهدات  للنسوة  الحرية 
وكحركة  ستار  كمؤتمر  نحن  علينا  »يجب 
النسوة،  تنظيم  أجل  من  معاً  نعمل  أن  نسائية، 
الحفاظ  لديهن؛ من أجل  المقاومة  وخلق روح 
من  العمل  يجب  كما  الثورة،  مكتسبات  على 
تقاوم  أن  فيجب  جميعا،  األحرار  النسوة  أجل 

قوة المرأة من أجل النساء جميعهّن«.
مؤتمر  منسقية  بوطي عضوة  وليدة  واختتمت 
قوة  »هناك  قائلةً:  حديثها  آفا  روج  في  ستار 
عسكرية تناضل، كما أن هناك منظومة المرأة 
الكردية، ونحن نساء مؤتمر ستار، أخذنا القوة 
الكردستاني،  العمال  حزب  مناضالت  من 
فوصلت المرأة إلى مستوى تستطيع أن تواجه 
المجتمع، وترفض قوانينه، وعاداته، وتقاليده، 
وإذا  العالم،  في  النساء  جميع  مع  سنقف 
تعرضت أي امرأة لالنتهاكات في أي بقعة من 
ونتحرر،  سنقوى  معاً  معها،  سنقف  األرض، 
الوعد  أصحاب  نكون  ستار  مؤتمر  في  نحن 
أينما  المرأة  عن  دائماً  وندافع  والمصداقية، 

وجدت«.

من  سنواٍت  بعد  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
بسبب  والتهميش؛  القيود  من  المرأة  معاناة 
الفكر الذكوري في المجتمع، النساء العربيات 
المجتمع،  في  للمرأة  النمطية  الصورة  مزقن 
وفعالً،  قوالً  المرأة  ضد  العنف  مناهضات 
محدثاٍت ثورة ضمن مجتمٍع حاول إخماد ثورة 

المرأة لعقود عدة.

بقيت المرأة العربية على مدى عقود طويلة من 
الذي  الذكوري،  المجتمع  فكر  رهينة  الزمن، 
بدأت  حتى  الحياة،  مفاصل  على  يهيمن  كان 
الثورة الحقيقية، ترسم مالمحها بصورة فردية 
هي  ما  إلى  اليوم  المرأة  حتى وصلت  أحياناً، 
الرائدة  المجتمع،  في  يجب  كما  لتكون  عليه؛ 

والقوية وذات دوٍر فعّال.

»حّريتي فوق الجميع«

وتقاليد  الذكوري،  المجتمع  هيمنة  ظل  في 
سلطوياً  دوراً  الرجل  تمنح  التي  العشيرة، 
المبادرة نحو  من أخذ  بدّ  المرأة، كان ال  على 
المفاهيم  تغير  جديدة،  مرحلة  إلى  الوصول 
بدأت  الكلمات  بهذه  العربي،  المجتمع  داخل 

طريق  عن  حديثها  سالم«  »ريم  المواطنة 
الحرية، الذي سارت عليه، الحرية التي ُحرمت 
العمر  من  البالغة  ريم  تقول  كثيرات،  منها 
ثالثة وثالثين عاماً إنها كانت تجد صعوبة في 
المجتمع،  داخل  حقوقها  أبسط  على  الحصول 
تحت  المرأة،  ضد  العنف  تجسيد  اعتاد  الذي 
شعارات أولها أن المرأة، ال تملك حق تقرير 
آخر، حيث  لها رأي  كان  ريم  لكن  مصيرها، 
البالي،  المجتمع  وتقاليد  عادات  ضد  ناضلت 
وأحدثت ثورتها الخاصة، ريم إحدى عضوات 
عن  تحدثت  كوجر،  تل  بلدة  في  ستار  مؤتمر 
معاناتها التي، رافقتها لعدة سنوات، ريم اليوم 
باتت تشكل أيقونة في مجال الحرية ضد العنف 
أبسط  من  طويل  لوقت  منعها  الذي  األسري، 
ريم  حصلت  فقد  اآلن  أما  الطبيعية،  حقوقها 
على امتيازات، أبرزها لعبها دوراً فعلياً داخل 
عن  جرأة  بكل  تتحدث  باتت  حيث  المجتمع، 
واجهة  فأصبحت  العشائري،  المجتمع  ثغرات 

لتحرير المرأة.

العنف ضد املرأة نحو الزوال

في سياق الحديث عن ثورة المرأة، ومن خالل 
مع  »روناهي«  أجرتها صحيفتنا  لقاءات  عدة 

بعض نساء تل كوجر، أثنت النساء على دور 
المرأة في المجتمع بشكٍل عام، وأشادت النساء 
بثورة روج آفا، التي أعطت المرأة دوراً فعاالً 
في قيادة المرحلة الزمنية، التي نمر بها حالياً، 
حيث قالت المواطنة سناء المحمود: »إن العنف 
ضد المرأة بات على وشك الزوال في مناطق 
الرئيسي في  العامل  شمال شرق سوريا، وإن 
اختفاء هذه الظاهرة، يتمثل في فكر القائد عبد 
هللا أوجالن، الذي أعطى المرأة حقوقها المفقودة 
»المرأة  أضافت:  سناء  طويل«،  زمن  منذ 
ميادين  في  أساسياً  عنصراً  تشكل  باتت  اليوم 
الذاتية،  الحماية  بمؤسسات  بدءاً  كلها،  الحياة 
باتت  القرار، حيث  اتخاذ  مراكز  إلى  وصوالً 
جميعها،  القرارات  في  الرجل  تشارك  فعلياً، 
التي تخص المجتمع المدني، وحتى القرارات 
العسكرية المعنية في حماية مكتسبات الثورة، 
حقوق  ضمان  في  كبيٌر  نصيٌب  للمرأة  بات 

شعب شمال وشرق سوريا«.

مستمرِّاٌت يف النضال

تقود اليوم المرأة المجتمع بشكٍل فعلي، وتجسد 
في  رأي  العربية  للمرأة  وكان  الفعال،  دورها 
مسألة ضرورة االستمرار في خط السير على 

فروقات  أحدثن  اللواتي  المناضالت،  خطى 
من  الخالص  نحو  المرأة  نضال  في  واضحة 
السياق،  هذا  وفي  الذكوري،  المجتمع  هيمنة 
كان لنا حديث مع اإلدارية في دار المرأة في تل 
كوجر »أسماء الجاسم« التي بدأت حديثها معنا 
القتال ضد  المرأة في خنادق  تأكيداً على دور 
رفيقاتها  بعض  واستذكرت  التركي،  المحتل 
كما  بسالة،  بكل  األرض  عن  دافعن  اللواتي 
أكدت أسماء أن دور المرأة العربية، ال يقل عن 
والسريانيات،  واإليزيديات  الكرديات  النساء 
حيث  السوري،  المجتمع  نساء  من  وغيرهن 
كان للمرأة العربية دور فاعل في النضال نحو 
الحرية بجميع أشكاله، هذا النضال مستمر حتى 
الوصول إلى النصر، لذا ال بدّ من االستمرار 
على نهج القائد عبد هللا أوجالن، الذي أوصل 
المنطقة إلى ما هي عليه من حرية، كما نوهت 
المنزل  من  يبدأ  المرأة،  دور  أن  إلى  أسماء 
بسيًطا،  بدا  مهما  تفصيل،  كل  إلى  وصوالً 
دورهن على  تفعيل  العربيات  النساء  على  لذا 
لظروف  االستسالم  وعدم  جميعها،  األصعدة 
الذي  المجتمع،  لمطالب  واالنصياع  الحياة، 
هامشية  العربية، وجعلها  المرأة  تحييد  يحاول 
بشكٍل  المجتمع  ومصير  مصيرها  تقرير  في 

عام.

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 681

طالب التنفيذ: عبد الجبار اإلبراهيم      
المنفذ عليه: روزي عجبة بنت صبحي -علي 

الرمضان بن محمد   
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 830 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك االجراءات 
القانونية.

.......................................................
.............................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/693 

طالب التنفيذ: عبد الخلف بن خليف 
المنفذ عليه: عمر صالح الشبيب

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 875 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال  سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

.......................................................
............................................

 مذكرة دعوى 
بالغ رقم /2069/ لعام 2021

على السيد: عبد اللطيف الحوت بن أحمد        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /2408/ المقامة 

عليك من قبل فيصل الشيخ شبلي بن شبلي  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

 ......................................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3664/ لعام 
2021 م

على السيد: عبد هللا األحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء 
الواقع في 2021/11/30م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: إبراهيم العبود، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 
.......................................................

.....................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 679

طالب التنفيذ: عبد المنعم مصطفى الحسن   
المنفذ عليه: خليف عبود السبع 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1004 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 
الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.......................................................

مذكرة دعوى 
بالغ رقم /1385/ لعام 2021

على السيد: عبدو غشم الحمود   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /1783/ المقامة 

عليك من قبل: خلف المحمد بن أسود

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

.......................................................
...............................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/695 

طالب التنفيذ: عبيد الديري   
المنفذ عليه: علي النهار  
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 765 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

.......................................................
......................................................

 ..............
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /994/ لعام 2021 
م

على السيد: علي محمد حسن الزعير 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2021/11/28م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: 
حلوم الزعير، بطلب: حصة إرثية  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
.......................................................

.................................................
 مذكرة دعوى 

بالغ رقم /2068/ لعام 2021
على السيد: فراس بن بنشي بن عادل       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /2687/ المقامة 

عليك من قبل: خالد حسن بن محمد 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.....................................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4339/ لعام 

2021 م
على السيد: فنر أحمد علي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد 
الواقع في 2021/11/28م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: 
كاوا أحمد ناجي، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارات  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ......................................................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1481م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فؤاد شيخ صالح 

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية    
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
مصطفى سعيد، بطلب/بجرم  تثبيت البيع، 

هو يوم االثنين الواقع 2021/12/6م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
.......................................................

 ...........................................
مذكرة دعوى 

بالغ رقم /2071/ لعام 2021
على السيد: فواز األحمد بن خليف          

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /2603/ المقامة 

عليك من قبل: يوسف خليل بن عبدو 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

............................................
 مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى للمستأنف عن هيئة التمييز في 
كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/172م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: كلبهار حسين 
عبد السالم – سكينة حسين عبد السالم   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 

فريد عثمان بن دريعي، بطلب/بجرم، 
هو يوم األحد الواقع 2021/12/5م الساعة 
/10/ فتدعوك هيئة االستئناف في كوباني 

فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 

النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

.......................................................
 ...............................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2314/ لعام 

2021م
على السيد: محمد أحمد العلي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/11/29م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: ياسر علي الظاهر، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ......................................................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 684

طالب التنفيذ: محمد األحمد بن حمود       
المنفذ عليه: عبد مخليف خليفة    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 994 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

.......................................................
مذكرة إخطار 

بالغ رقم /2074/ لعام 2021
على السيد: محمد الجديع بن ديبان             

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /1220/ المقامة 
عليك من قبل: محمد البكري بن عجيل 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

.......................................................
مذكرة دعوى

بالغ رقم /1376/ لعام 2021
على السيد: محمد الخليفة بن أحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /1634/ المقامة 

عليك من قبل: عبدو حمد الفرحان  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

................................
 مذكرة دعوى 

بالغ رقم /1371/ لعام 2021
على السيد: محمد المحمد بن محمود  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /1767/ المقامة 

عليك من قبل: بوزان محمد بن محمود
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

 ...............................
مذكرة دعوى                         

بالغ رقم /1367/ لعام 2021
على السيد: محمد رمضان السعدو 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /1624/ المقامة 

عليك من قبل: محمد األحمد بن عبد الرحمن
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

...............................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1681م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد محمد بن 

أحمد األم لطيفة  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
محمد محمد بن أحمد، بطلب/بجرم تثبت بيع 

سيارة، 
هو يوم األربعاء الواقع 2021/12/8م 

الساعة /10/ فعليك أن تحضر في الوقت 
المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.......................................................

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /481/ لعام 2021

على السيد: محمد هنانو بن شهاب الدين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /837/ المقامة عليك 

من قبل: إبراهيم الحمد بن شهاب الدين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 .......................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 683

طالب التنفيذ: محمد وليد عشوي العرهان       
المنفذ عليه: فادي داالتي بن رشيد   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 595 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال  سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

......................................................
. مذكرة إخطار 

بالغ رقم /2073/ لعام 2021
على السيد: محمود أسعد زهرة            

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /962/ المقامة عليك 

من قبل: حسين حنفي بن حسن
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

 ..........................................
مذكرة إخطار 

بالغ رقم /1387/ لعام 2021
على السيد: محمود جبلي بن أحمد    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

االثنين 2021/11/29م
للنظر بالدعوى األساس /1180/ المقامة 

عليك من قبل: دحام محمد بن عبود
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................

 ........................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1805م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مظلوم علي 

جمعان 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
بهزاد يوسف محمد جان، بطلب/بجرم تثبيت 

البيع، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/12/13م 

الساعة /10/ فعليك أن تحضر في الوقت 
المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

.......................................................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /994/ لعام 2021 
م

على السيد: مهند محمد حسن الزعير 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2021/11/28م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: 
حلوم الزعير، بطلب: حصة إرثية  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
 .......................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 686

طالب التنفيذ: وليد محمد شيخو     
المنفذ عليه: أحمد حجازي حجازي    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 778 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في 

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

.......................................................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /994/ لعام 2021م
على السيد: ياسين محمد حسن الزعير 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2021/11/28م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: 
حلو الزعير، بطلب: حصة إرثية  

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 
.......................................................
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فرحان علي عدنان بركو ديالن عثمان

مواطنون: PKK ثورة الحرية ضد اإلبادة الممنهجة
 بحق الشعوب

اإلدارة الذاتية ُتسلِّم كراسي متحركة وسماعات لعدد من ذوي 
االحتياجات الخاصة بمنبج

لجنة الصحة في الرقة تدعو إليجاد حل سريع بتأمين لوازم طبّية

ميتافيرس: كيف يبدو العالم بعد عشر سنوات في ظل
 التطور التكنولوجي المتسارع؟

ما طرق التعامل مع الطفل بطيء التعلم؟

كركي لكي/ غاندي إسكندر - هنّأ أهالي كركي 
لكي مرور الذكرى الثالثة واألربعين لتأسيس 
حركة التحرر الكردستانية مؤكدين أن الحركة 
بقيادة القائد عبد هللا أوجالن قد أعادت الروح 

في الجسد الكردي المتهالك.
إن إحياء اآلمال بحياة جديدة لشعب عانى من 
شتى أنواع الظلم واالضطهاد واإلنكار ورسم 
مجتمع  ضمن  العيش  على  قائم  جديد  مستقبل 
خاٍل من األحقاد والتصرفات العنصرية وٌملٍب 
بكرامة،  العيش  في  الشعوب  جميع  لتطلعات 
األممي  القائد  تحقيقه  سبيل  في  انطلق  ما  هو 
عبد هللا أوجالن ورفاقه عندما أعلنوا منذ ثالث 
وأربعين سنة والدة حركة الحرية الكردستانية 
التي تحّولت بفضل إرادة المقاومة ضد الفاشية 
بأفكارها  يهتدي  منارة  إلى  وداعميها  التركية 

جميع المتطلعين نحو الحياة الحرة.

ردة فعل عىل سياسة اإلبادة 
املمنهجة

»روناهي«  لصحيفتنا  تحدث  الصدد  بهذا 
عدنان  لكي  كركي  في  المثقفين  اتحاد  عضو 
ذو  شعب  الكردي  الشعب  »ألن  قائالً:  بركو 
أرض  على  الِقدم  في  موِغل  وتاريخ  ثقافة 
تذخر  كردستان  جغرافية  وألن  موزوبوتاميا، 
إمبراطورية  أبناء  تعرض  فقد  بالخيرات؛ 
»ميديا« للغزو والنهب والسلب واالحتالل من 

قبل الفرس والترك والعرب«.

أن سفك  بقولنا  نبالغ  ال  »لعلنا  بركو  وأضاف 
تركيا  ديدن  بات  وإزهاق روحه  الكردي  الدم 
منذ إن داست حوافر أحصنة قبائلهم المتوحشة 
القادمة من أواسط آسيا إلى كردستان قبل عدة 

قرون«.
»إن  بداياته  في  الحزب  تاريخ  إلى  وأشار   
الثقافة  معالم  وسحق  الحريات  وكبت  المعاناة 
وإضفاء  كردستان  وتتريك  الكردية  واللغة 
صفة أتراك الجبال من قبل الساسة األتراك في 
الجامعي  الشباب  ببعض  دفع  الحديث  العصر 
وشعوب  الكردي  الشعب  دعوة  على  الكرد 
والعصيان  غفلته  من  االستفاقة  إلى  المنطقة 
التركي والسير نحو إعادة الحياة  ضد المحتل 
أنهم  األتراك  القوميون  ادّعى  الذي  للشعب 
إفشالهم بحربة  بعد  نهائياً  قضوا على تطلعاته 
البندقية ثورة )ديرسم (عام 1937«،  موضحاً 
قبل  من  اإلنكار  وسياسة  المظالم  إرث  »إن 
المستعمر التركي دفعت بالقائد عبد هللا أوجالن 
ورفاقه إلى إعالن حركة التحرر الكردستانية 
لتكون  وألف  مئة  وتسع  وسبعين  ثمانية  عام 
في  الروح  إلعادة  االنطالق  خطوة  بمثابة 

الجسد الكردي المتهالك«.

مّثلت بأفكارها التنويرية ثورة 
حرية املرأة

ومن جانب آخر تطرقت عضوة اقتصاد المرأة 
الحرية  ثورة  حول  حديثها  في  عثمان  ديالن 

التي نادت بها الحركة الكردستانية الداعية إلى 
تحرير المرأة والمقاومة ضد العنف الممارس 
عليها: »إن الثورة التي أعلنتها حركة التحرر 
الكردستانية لم تكن ضد الممارسات االستبدادية 
بأفكارها  مثلت  بل  فقط،  التركي  لالحتالل 
إحساسها  وإن  المرأة  حرية  ثورة  التنويرية 
الذهنية  على  انقالبها  وبدء  المستقل  بكيانها 
الحرية«،  حركة  ميالد  مع  بدأ  قد  الذكورية 
الجدران  حبيسة  كانت  التي  المرأة  »إن  قائلةً 
وبال إرادة ورأي حتى في اختيار شريك حياتها 
حركة  تبنتها  التي  األفكار  بفضل  أصبحت  قد 

الحرية الكردستانية ذات شأن وقيمة«.
لحركة  األولى  األيام  »منذ  ديالن  ونوهت 
في  المرأة  انخرطت  الكردستانية  الحرية 
الفعاليات النضالية وُسجنت مع الرفاق الطالئع 
وماتزال  وسطرت  جانسيز  ساكنة  كالشهيدة 
صفوف  بين  المقاومة  صور  وأبهى  أجمل 
أن  شك  أدنى  »دون  موضحةً  )الكريال(«، 
األربعة  كردستان  أجزاء  في  الكردية  المرأة 
القائد  فكر  على  تعرفَن  الالتي  النساء  وجميع 
أوجالن يعتبرن حركة الحرية الكردستانية هي 

حركة حرية المرأة«.    

منذ نشأتها حملت عىل عاتقها 
عبء قضية الدميقراطية

كما وهنأ المواطن فرحان علي حلول الذكرى 
الحرية  حركة  لميالد  واألربعين  الثالثة 

دام  إحصاء  إجراء  بعد  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
الشؤون  لجنة  سلمت  الهمم  لذوي  أشهر  ثالثة 
االجتماعية والعمل عبر المكتب الخاص بهذه 
المتحركة  الكراسي  من  عدداً  منبج  في  الفئة 
والسماعات األذنية لعدد من ذوي االحتياجات 

الخاصة. 
أجرى مكتب ذوي االحتياجات الخاصة التابع 
اإلدارة  في  والعمل  االجتماعية  الشؤون  للجنة 
مدة  سابق  وقت  في  إحصاًء  بمنبج  المدنية 
ثالثة أشهر، ضمن األحياء الغربية والشرقية؛ 
كمرحلة أولى من بيان نسبة ذوي االحتياجات 
الخاصة وذلك بهدف تقديم الدعم لهم، بحسب 
قامت  ذلك  من  وانطالقاً  المانحة.  الجهات 
المتحركة  الكراسي  »بتقديم  المبادرة  هذه 
التخفيف  شأنها  من  التي  األذنية«  والسماعات 
من معاناة المستفيدين منها، تجاه الفئات األقل 
حظاً التي تحتاج إلى الدعم والمساندة المستمرة.

الدعم حسب اإلمكانيات

ذوي  بمكتب  اإلداري  أفاد  ذلك  وحول 

بعد  أنه  الحمدو  هيثم  الخاصة؛  االحتياجات 
األفراد  لكافة  الفرز  بعمليات  والقيام  الجرد 
الشؤون  هيئة  إلى  األسماء  ُرفعت  المستفيدين 
تقديم  في  ر  تُقّصِ لم  التي  والعمل  االجتماعية 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  مختلفة  معونات 
بأن الهيئة تحرس على دعمهم وتمكينهم  مبيناً 
التي  المهارات  مختلف  وإكسابهم  اجتماعياً، 

تؤهلهم للمشاركة اإليجابية الفعالة في مختلف 
تؤهله  حد  أقصى  إلى  الحياة  وفعاليات  أنشطة 
على  ومساعدتهم  وقدراتهم  إمكانياتهم  لهم 

تسهيل حياتهم واعتمادهم على ذاتهم.
لهيئة  وامتنانه  شكره  عميق  عن  وأوضح 
الذاتية  باإلدارة  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
على  بناًء  دوالر   5000 مبلغ  قدمت  التي 

الالئحة؛  وتضمنت  لهم  ُرفعت  التي  األسماء 
استفاد 60 فرداً من الجنسين للمعونات كمرحلة 
أولى، مع العلم أن العدد المستحق للمساعدات 

كاملة حوالي 500 فرداً.

االستمرار بواجبهم األخالقي

التوزيع  أعمال  استكمال  عدم  سبب  وأرجع 
العدد  المتضمن  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
المنظمات  من  الدعم  توفر  إلى: »عدم  الكلي، 
تقوم  أن  الفكرة  وكانت  اإلغاثية.  أو  اإلنسانية 
بهذه  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
الخطوة من قبيل التحفيز للقيام بأنشطة تنموية 

لدعم هذه الشريحة المهمشة«.
»هذه  أوضح:  واإلمكانيات  الدعم  آلية  وعن 
الكراسي  من  العديد  توزيع  تضمنت  البادرة 
والعالج  والسماعات  لمستحقيها  المتحركة 
الفيزيائي. وأنهم سيوزعون سماعات إلى 60 
 55 توزيع  إلى  باإلضافة  األطفال  من  فرداً 
يخضع  فيما  وللصغار  للكبار  متحرك  كرسي 

12 للعالج الفيزيائي«.

للمنظامت اإلنسانية واجب
 تجاه هذه الفئة

قبل  من  الدعم  »بتوفير  الحمدو:  وطالب 
ينالون  ال  فرداً  إلى 450  اإلنسانية  المنظمات 
التي  المعيشية  األزمة  رغم  الدعم  من  شيئاً 
من  يحتم  وإنه  الحال.  وضيق  منها  يعانون 
أن  األخالقي،  وواجبنا  االجتماعية  مسؤوليتنا 
نستمر بتكثيف ومضاعفة جهودنا من أجل تقديم 
االعتماد  على  قادرين  ليكونوا  الالزم  الدعم 
على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير 

الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم«.
االحتياجات  ذوي  بمكتب  اإلداري  وشدد 
على:  حديثه  ختام  في  الحمدو  هيثم  الخاصة؛ 
تخدمهم  تنموية  مشاريع  تنفيذ  »ضرورة 
للمساهمة  احتياجاتهم  توفير  من  وتمكنهم 
وإزالة  لهم،  االستقاللية  وتحقيق  تمكينهم  في 
للوصول  تعترضهم  التي  والِصعاب  العراقيل 

إلى مستوى حياة أفضل«.

المدنية  اإلدارة  في  الصحة  لجنة  بينت 
في  الموجود  النقص  الرقة  في  الديمقراطية 
القطاع الصحي ُمشددةً على ضرورة إيجاد حل 
سريع خاص فيما يتعلق بتوفير المواد الالزمة 

التي البديل لها كاألوكسجين والرذاذات.
الرئيسة  الحسن  بهجت  زينة  وأوضحت 
المدنيّة  اإلدارة  في  الصحة  للجنة  المشتركة 

الديمقراطيّة في الرقة لموقع اإلدارة بأّن لجنة 
الصحة،  مجال  في  جبار  بعمل  تقوم  الصحة 
ولكنها في الوقت نفسه تحتاج الكثير من الدعم 
المراكز  بأن بعض  والدوائّي«، مؤكدةً  المالّي 
تفتقر ألصناف من األدوية األمر الذي يدفعهم 
إلى الحصول عليها على شكل دفعات أو كميات 

خشية االنقطاع الدوائي.

زينة  أوضحت  الطبية  الكوادر  يخص  وفيما 
»تعمل فِرقنا الطبيّة للتصدي ألي مشكلة صحيّة 
الذي  المزمن  كورونا  كوباء  المنطقة،  تواجه 
سيطر على المدينة لمدة عام ونصف بموجاته 
المستوى  الكوادر لرفع  المختلفة، وتسعى هذه 

الصحّي عند األهالي ألعلى مستوياته«.
سريع  حل  إيجاد  بضرورة  حديثها  وأنهت 

القطاع الصحي »النقص  الموجود في  للنقص 
يحتاج  الصحي،  القطاع  الموجود في مضمار 
التقليل  نستطيع  ال  مواد  فهناك  سريع،  لحّل 
والموسعات  والرذاذات  كاألوكسجين  منها، 

القصبيّة لعالج اإلخوة المواطنين«.

مشابهة  األشياء  فيه  تبدو  رقمياً  عالماً  أدخُل 
التي أعرفها. أمسك أشياء  ألشكالها الحقيقيّة، 
تقنية  بفضل  حقيقية  وكأنها  بها  فأشعر  حولي 
ثم   .»Haptic  - الـ«هابتيك  اللمسية  المحاكاة 
الـ »أفاتار« الخاص بي؛ أختار شعراً  أصمم 
الحقيقة،  في  وأسلوبي  شكلي  تحاكي  وثياباً 
 »VRchat  - تشات  أر  »في  عالماً  ألدخل 
وأجد نفسي في غرفتي الرقمية، التي صممتها 

بنفسي أيضاً.
العالم  هذا  على  للتعّود  وقتا  األمر  يتطلب  قد 
جسدك  غير  جسد  رؤية  بسبب  الجديد؛ 
الحقيقي، يتجّول في مكان يختلف عن المكان، 
الذي توجد فيه فعلياً. شخصياً، أصبُت بالدوار 
لدى دخولي هذا العالم للمرة األولى، آخرون 
ربما يشعرون بالضيق أيضاً، ولكن بعد مرور 
بالتكيّف،  ستبدأ  العالم،  هذا  في  الوقت  بعض 
وتتعود على الحركة فيه، ويزداد انغماسك فيه 

تدريجياً، فتمضي وقتاً أطول داخله.
 »metaverse - ينتج ما يسمى بالـ«ميتافيرس
عن التقاء تقنية الواقع االفتراضي »في أر - 
VR« مع تقنية اللعب المشترك عبر اإلنترنت 

- المنتشرة جداً في العالم.
قد تبدو تقنيات الواقع االفتراضي جديدة، لكنها 
وليدة اختراع يعود لسنة 1838، عندما طّور 
نظارة  ويتستون،  تشارلز  البريطاني،  العالم 
يت:  ُسّمِ األبعاد،  ثالثي  بشكل  الصور  تظهر 
التقنية  هذه  واعتمدت  سكوب«،  بالـ«ستيريو 
لكل  واحد  لمجسم  مختلفة  على عرض صور 
عدسة، بحيث تختلف زاوية تلك الصورة قلياًل 
من عين ألخرى، كما تختلف زوايا النظر بين 
البريطاني،  العالم  طور  الحقيقة،  في  العينين 
تشارلز ويتستون، نظارة تظهر الصور بشكل 
سكوب«  بالـ«ستيريو  سميت  األبعاد  ثالثي 
تطورت تلك التقنية كثيراً بعد ذلك، مروراً بأول 
نظارة واقع افتراضي، بيعت في األسواق عام 
1985، والتي أنتجتها الشركة األمريكية »في 

بي إل« لألبحاث، حتى وصلنا إلى جيل الواقع 
االفتراضي الحديث، الذي تنتجه شركات مثل 

ميتا )فيسبوك سابقا(.
اليونانية  اللغة  Meta( من   - )ميتا  كلمة  تأتي 
فهي  )فيرس(  كلمة  أما  وراء(  )ما  وتعني 
 ،)Universe  - )يونيفرس  كلمة  من  مأخوذة 
كلمة  لتشير  باإلنكليزية،  )العالم(  تعني  والتي 
)ما  أو  الماورائي(  )العالم  إلى  )ميتافيرس( 
من  أكثر  الميتافيرس  هذا  يضم  العالم(،  وراء 
األربعين  يقارب  ما  يدخلها  عالم،  ألف   250

ألف مستخدم، يصمم المستخدمون تلك العوالم 
الرقمية  أجسادهم  يصممون  كما  بأنفسهم، 

»األفاتار«.
 )VRChat تشات  أر  )في  شركة  وأعلنت 
دوالر؛  مليون   95 مبلغ  تخصيصها  المستقلة 
على  حصولها  بعد  أكثر،  عالمها  لتطوير 
بعض  قبل  من  دوالر  مليون  قدره 80  تمويل 
بناء  على  التطوير  هذا  المستثمرين، وسيركز 
ويبيع  يعمل  حيث  العالم،  لهذا  رقمي  اقتصاد 
عوالمهم  داخل  وهم  ويشترون،  المستخدمون 

الرقمية.
حاليا  الموجودة  الميتافيرس  عوالم  تزال  وال 
يمكننا  أنه ال  يعني  التطوير، ولكن هذا ال  قيد 
المرور  خالل  من  الميتافيرس  تجربة  خوض 
على مجموعة من التطبيقات، الموجودة حاليا 

في بيئة الواقع االفتراضي المتاحة.
وقته  أغلب  عاما(   28( إيان  الفرنسي  يقضي 
يتنقّل من  االفتراضي،  الواقع  مرتديا نظارات 
افتراضية  في غرفة  تارة  ينام  آخر،  إلى  عالم 

مخصصة للقيلولة، وتارة أخرى يتناول وجبة 
الواقع  هذا  في  أصدقائه  من  عدد  مع  العشاء 
مع  »الصداقات«  مئات  كّون  فقد  البديل، 
أشخاص من كل دول العالم، قد يبدو هذا كجزء 
الواقع  لكنه  أمريكي،  علمي  خيال  فيلم  من 
تكنولوجيا  خالل  من  لنعيشه  لنا  اُختِير  الذي 

الميتافيرس.
القلق  اضطراب  من  »أعاني  فيقول: 
الواقع  بعالم  يتعلق  فيما  لذا  االجتماعي، 
هنا  نجاتي،  وسبب  ملجأي  هو  االفتراضي 
أتحدث مع الجميع« - هكذا يصف« إيان عالم 
في  وجوده  أن  يعد  أنه  حتى  الميتافيرس«. 
العالم االفتراضي قد طّور قدراته االجتماعية؛ 
فأصبح »أكثر جرأة في الحديث مع اآلخرين 

في العالم الحقيقي«.
مارشال  الشهير،  والفيلسوف  الكاتب  يقول 
الرسالة«،  كتابه »الوسيط هو  ماكلوهان، في 
إن »محتوى الكتاب الذي قرأته، ال يهّم بقدر 
أهمية أنك قرأت كتابا« - ال يقصد هنا أستاذ 
اإلعالم الكندي االنتقاص من محتوى الكتب، 
الفرد  على  المتعددة  الوسائط  تأثير  يدرس  بل 
واإلنترنت  والتليفزيون،  الراديو،  والمجتمع، 
هي وسائط غيّرت كيفية تعاملنا مع ما حولنا، 
أن  يبدو  وقد  جذري،  بشكل  تواصلنا  وطرق 

تقنية الميتافيرس هي التالية.
التطبيقات  من  بعدد  الميتافيرس  يمتلئ  وبينما 
الواعدة في مجاالت مختلفة مثل العمل، والفن، 
كبرى،  شركات  سباق  أن  غير  والرياضة، 
التقنية،  هذه  على  للسيطرة  ونيفيديا  ميتا  مثل 
النفاذ، التي يتطلبها استخدام تلك  وتصريحات 
التقنية، مثل التسجيل الصوتي والمرئي تطرح 
تساؤالت حول خصوصية المشترك وسالمته.

وكاالت

أبناؤهن  كون  من  األمهات  من  الكثير  تشتكي 
المعلومات  تلقي  على  القدرة  في  سرعة  أقلَّ 
نفسه  الصف  في  بزمالئهم  مقارنة  وحفظها، 
ال  الطفل  أن  من  الرغم  على  أيضاً،  والعمر 

يعاني أية مشاكل عقلية.
متعددة،  خصائص  التعلم  بطيء  للطفل 
االجتماعية “سراب رقية”  المرشدة  توضحها 
ومنها: »ضعف  سناك سوري  مع  حديثها  في 
القابلية  وضعف  االنتباه،  وتشتت  التركيز، 
للتعلم، وضعفه في المواد الدراسية كلها بشكل 

عام، وانخفاض مفهوم تقدير الذات«.
يحتاج  النوع،  هذا  من  األطفال  مع  التعامل 
حسب  والمنزل  الصف  في  خاص  لسلوك 
أن  المعلم  على  مثالً،  الصف  ففي  سراب، 
للمحافظة  باألمان،  الشعور  الكتساب  يساعده 
ما  تعلُم  في  يركز  حتى  النفسي،  هدوئه  على 
لتعزيز  المحفزات،  الستخدام  إضافة  له،  يقدم 
استجاباته خالل فترة التعلم والعمل على تكرار 
المعلومات له أكثر من مرة وبأساليب متنوعة.

بطيء  الطفل  يحتاج  النفسية،  الناحية  ومن 
تعاوناً  تتضمن  أيضاً،  خاصة  لمعاملة  التعلم 
بين األسرة والمدرسة، حسب قولها، حيث أنه 
من الواجب على المعلم، تقبل الطالب واإليمان 
عالقة  وبناء  الطالب،  بين  الفردية  بالفوارق 
تقبل واحترام من قبل المرشد النفسي؛ إلعادة 
الثقة واالهتمام له، وعدم توجيه كلمات جارحة 

إضافةً  وغيرها(،  بتفهم،...  ما  )غبي،  مثل  له 
لتعزيز الجوانب اإليجابية لدى التلميذ، وتقديره 
الرياضية  التميز في األنشطة  من خاللها مثل 
مهما  به  يقوم  إنجاز  بكل  وتشجيعه  الفنية،  أو 
خالياً  الدرس  مكان  يكون  وأن  صغيراً،  كان 

التعلم  بطيئي  الطالب  وإعطاء  المشتتات،  من 
تمارين، يستطيعون النجاح فيها، حتى ال نخلق 

إحباطاً لديهم أو فشالً.
يحتاج الطفل بطيء التعلم أيضاً لطرق خاصة 
في التعامل من الناحية العلمية، و منها حسب 

العناصر  التدريس على  سراب: »التركيز في 
األساسية في المادة العلمية، والتي تًبنى عليها 
واألعداد،  الحروف  مثل  المهارات  أغلب 
والتركيز على المهارات، التي لم يتقنها التلميذ 
شكل  على  عليها  تدريبه  ثم  ومن  وتجزئتها، 

أجزاء صغيرة، و تضمين المادة العلمية أسئلة 
وأمثلة توضيحية ملموسة بدل المجردة، وإتاحة 
الفرصة للتلميذ للتعبير عما يقوم به من أعمال، 
والبعد عن أسلوب الشرح واإلصغاء، وتكليفه 
مختلفة  بطريقة  المنزلية،  والواجبات  بالمهام 
أو  أجزاء،  على  تكون  أن  مثل  زمالئه  عن 
في  يكون مكان جلوسه  وأن  واجبات مختلفة، 

الصف بالمقدمة.
ابنهم،  تقبل وضع  فعلى األهل  المنزل  أما في 
إلى  لحديثها، إضافةً  الشكوى منه، وفقاً  وعدم 
ذلك تشجيعه ومساعدته  للفهم واالستيعاب دون 
غرفة  مثل  له،  المناسب  الجو  وتهيئة  ضجر، 
مصادر  أو  ضوضاء  أي  عن  بعيدة  خاصة 
اإلزعاج، سواء الخارجية أو الداخلية، والبدء 
بدراسة الواجبات المدرسية األكثر صعوبة، وال 
هواياته،  التعلم  بطيء  الطالب  مشاركة  ننسى 
حال  في  منه،  السخرية  وعدم  به،  واالهتمام 
ودون ضغوط،  بصبر،  معه  والتعامل  أخفق، 
به،  يهتم  من  هناك  بأن  شعوره  ألن  قيود،  أو 
ويقبله يؤدي لزيادة ثقته بنفسه، وبالتالي ارتفاع 
معنوياته وتحسن مستواه التعليمي، مشيرةً إلى 
أنه البدّ من األهل التركيز على مساعدة الطفل؛ 
لحفظ المعلومة من خالل التدريب العملي, كأن 
لمرات  كامالً  الدرس  قراءة  مثالً  منه  نطلب 
عدة, ثم كتابة المعلومات التي حفظها في ذهنه، 

ثم يشرح كل ما فهمه. 

التي  الحركة  هذه  فكر  إلى  ملفتاً  الكردستانية 
قائالً:  الديمقراطية  القضية  أجل  من  تسعى 
حملت  قد  الكردستانية  الحرية  حركة  »إن 
وقضية  الكردية  القضية  عبء  عاتقها  على 
الديمقراطية في تركيا منذ نشأتها وكان إعالنها 
بمثابة إيقاف اإلبادة الممنهجة ليس ضد الشعب 
الكردي فقط بل ضد جميع الشعوب في باكور 
كردستان كالشعب األرمني والكلداني وغيرهم 

من الشعوب«.
األوجالني  الفكر  دور  على  الضوء  وسلط 
ليكون حاضنة لكل أمة تسعى إلى كسر القيود: 
أربعة  طيلة  الحركة  حملتها  التي  القيم  »إن 
عقود وأفكارها التي شيّدها القائد األممي عبد 
جميع  تطلعات  عن  تعبّر  والتي  أوجالن  هللا 
الشعوب قد جعلت منها حاضنة لكل أمة تبحث 
وبيّن  كاهلها«  عن  االستبداد  قيود  فك  عن 
من  تعلمناها  التي  والِعبر  الدروس  »إن  علي 
المقاومة التي أبداها شهداء الحركة منذ مقاومة 

سجن )آمد( في الثمانينات إلى المقاومة الحالية 
دوغان  مظلوم  الشهيد  تالمذة  يسطرها  التي 
وآفاشين  متينا  )جبال  في  قورقماز  ومعصوم 
وجودي وهركول( ستستمر ألنها تمثل الحياة 

الحرة بكافة أشكالها«.
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ما هو ديسك الظهر..؟

عالج السعال عند األطفال أثناء النوم

السفلية  المنطقة  في  سيّما  ال  الظهر،  ألم  يُعدّ 
من الظهر، أحد المشاكل الشائعة بين األفراد، 
فبعضهم  األلم من فرد آلخر،  وتختلف طبيعة 
يعاني  اآلخر  والبعض  الخفيف،  باأللم  يشعر 
إلى  باإلضافة  الظهر،  في  وشديد  حاد  ألم  من 
في  آالم  مع  الظهر  ألم  يتصاحب  أن  احتمالية 

أماكن أخرى من الجسم. 
وتجدر اإلشارة إلى وجود نوعين آلالم الظهر، 
النوع الحاد الذي يظهر بشكٍل مفاجئ ويستمر 
لفترة بسيطة ال تتجاوز الستة أسابيع، والنوع 
ثالثة  من  أطول  لفترة  يستمر  الذي  المزمن 

أشهر. 
من  الحاد  بالنوع  اإلصابة  تكثر  الحقيقة  وفي 
آالم الظهر بين األفراد خاصةً بعد سقوطهم أو 

حملهم ألشياء ثقيلة.
أّما بالنسبة للديسك أو ما يُعرف علمياً باالنزالق 
العمود  من  جزء  أّي  يُصيب  فقد  الغضروفّي 
الفقري، وتجدر اإلشارة إلى أّن الرقبة ومنطقة 
أسفل الظهر هما األكثر تأثّراً بمشكلة االنزالق 

الغضروفي.

أسباب اإلصابة بآالم الظهر

في  الموجودة  واألربطة  العضالت  إجهاد  ـ 
بشكٍل  الثقيلة  األشياء  حمل  نتيجة  الظهر 
متكرر، أو أداء حركات خِطرة بشكٍل مفاجئ 

دون وجود لياقة بدنية مناسبة لذلك. 
في  الفقرية  األقراص  أحد  تمزق  أو  انتفاخ  ـ 
داخله  من  الرخوة  المادة  وخروج  الظهر، 

وضغطها على العصب الموجود في المنطقة.
تضيق  إلى  يؤدي  قد  الذي  المفاصل  التهاب  ـ 

الفراغ المحيط بالنخاع الشوكي. 
ـ انحناء الهيكل العظمي في الظهر بشكٍل غير 
طبيعي، كما يحدث في حالة االنحناء الجانبي 

في العمود الفقري. 
العمود  فقرات  في  تؤثر  قد  العظام  هشاشة  ـ 
ومعّرضة  وضعيفة،  هّشة،  لتجعلها  الفقري، 

للكسر االنضغاطي. 

الوقاية 

استخدام  يُفضل  صحيحة:  بطريقة  الجلوس  ـ 
أو  مستقيماً  الظهر  ببقاء  تسمح  التي  الكراسي 
رفع  ويجب  الظهر،  ألسفل  دعامة  توفر  التي 
ويمكن  الوركين،  أعلى من  لمستوى  الركبتين 
مقعد  باستخدام  القدمين  دعم  خالل  من  ذلك 

قصير الطول. 
االلتفاف  عدم  إلى ضرورة  اإلشارة  وتجدر  ـ 
الجسم  كامل  تحريك  بل  الخصر،  منطقة  من 

للجهة المطلوبة. 
ـ الوقوف بشكٍل جيد: يجب الحفاظ على استقامة 
الظهر خالل الوقوف، مع محاولة إبقاء كل من 
استقامة  على  والوركين  واألكتاف،  األذنين، 
واحدة، مع رفع الرأس لألعلى، وسحب المعدة 

للداخل. 
التي  المريحة  األحذية  ارتداء  إلى  باإلضافة  ـ 
الدعم للجسم، كما يمكن توفير استراحة  توفر 
لمدة  قصير  مقعد  على  بسندها  القدمين  ألحد 

5-15 دقيقة ثم التبديل مع القدم األخرى. 
ـ النوم بطريقة سليمة: تجنب النوم على فرشة 
لينة جداً واستبدالها بأخرى متينة لتوفير الدعم 

الالزم للجسم. 
جانبي  أحد  على  النوم  يُعتبر  الحقيقة  وفي  ـ 
للنوم،  طريقة  أفضل  الركبتين  ثني  مع  الجسم 
لدعم  الرأس  أسفل  وسادة  وضع  إمكانية  مع 
المزيد  لضمان  الركبتين  بين  وأخرى  الرقبة، 

من الراحة. 
ضرورة  مع  الظهر  على  النوم  يمكن  كما  ـ 
وأخرى صغيرة  الركبتين  أسفل  وسادة  وضع 
في أسفل الظهر، أّما في حال النوم على البطن 

فيجب وضع وسادة أسفل الوركين. 
ـ تقوية الظهر بممارسة التمارين: إّن ممارسة 
والمشي  السباحة  مثل  الرياضية  التمارين 
لياقة الجسم بشكٍل عام، إضافة  تضمن تعزيز 
إلى ممارسة التمارين الخاصة بالظهر، وتجدر 
قبل  الشدّ  بتمارين  القيام  إلى ضرورة  اإلشارة 

البدء بالتمارين األخرى. 

ما عوامل اإلصابة بالديسك؟

ـ العمر: يفقد القرص مرونته وما يحتوي من 
سوائل بشكٍل تدريجي مع التقدم في العمر، إذ 
تبدأ هذه العملية مع بلوغ الثالثين عاماً تقريباً. 
ببعض  القيام  إّن  المتكررة:  الحركات  ـ 
بعض  ممارسة  أو  متكّرر  بشكل  الحركات 
على  الضغط  من  تزيد  قد  الرياضية  األنشطة 

العمود الفقري. 
إذ يؤدي رفع  ـ حمل األشياء بطريقة خاطئة: 
احتمالية  زيادة  إلى  خاطئة  بطريقة  األشياء 
أّن  بالذكر  الجدير  ومن  بالديسك،  اإلصابة 
األسلوب الصحيح لرفع األشياء هو باتكاء ثقلها 

على الساقين مع بقاء الظهر مستقيماً. 
قد  قوية  لضربات  التعّرض  إّن  اإلصابة:  ـ 

يؤدي إلى انتفاخ القرص أو تمزقه. 
الضغط  زيادة  في  البدانة  تساهم  إذ  البدانة:  ـ 

والجهد على العمود الفقري.
بضعف  الجينات  بعض  ترتبط  الوراثة:   

األقراص وتنّكسها.

عالج الديسك

الديسك دون  في بعض األحيان تهدأ أعراض 
تدخل طبي، وذلك بسبب وجود عمليات تسير 
تقليل  إلى  تهدف  الجسم  في  طبيعي  بشكٍل 
وبالتالي  المنطقة،  في  وااللتهاب  الفتق  حجم 
القريب  العصبّي  الجذر  على  الضغط  يقل 

المصاحب  باأللم  الشعور  فيقل  القرص،  من 
هذه  أولى  وتتمثل  الغضروفي،  لالنزالق 
للجزء  المناعي  الجهاز  استجابة  في  العمليات 
غريب،  جسم  أنّه  على  القرص  من  المنفتق 
فهي  الثانية  أما  حجمه،  من  ويُقلل  فيهاجمه 
امتصاص السائل الخارج من القرص المنفتق، 
أّما بالنسبة للعملية الثالثة فما زال الجدال عليها 
أن  يمكن  التمدّد  تمارين  أّن  يُعتقد  قائماً، حيث 
القرص  داخل  إلى  المواد  تحريك  تساعد على 
هذه  فإّن  ذلك  ومع  العصب،  جذر  عن  بعيداً 
العمليات الثالث ال تعالج الديسك وإنّما تخفف 
التدخل  إلى  اللجوء  فيتم  فقط،  أعراضه  من 
الطبي لحل مشكلة االنزالق الغضروفي، ومن 

الخيارات العالجية الممكنة ما يلي:
ـ العالجات الدوائية، والطبيعية، والجراحية.

باستخدام  وتكون  الدوائية  العالجات   
المجموعات الدوائية التالية:

عليها  األمثلة  ومن  األلم:  مسكنات  ـ 
اآليبوبروفين، والنابروكسين.

وصف  للطبيب  يمكن  المخِدّرة:  العقاقير  ـ 
بعد  الحالة  تتحسن  لم  المجموعة في حال  هذه 
األمثلة  ومن  السابقة،  األلم  مسكنات  استخدام 

عليها الكودين. 
عليها  األمثلة  ومن  العصبي:  األلم  أدوية  ـ 

الغابابنتين، والبريغابالين. 
الكورتيزون  لمادة  يمكن  الكورتيزون:  ُحقن  ـ 
التي يتم حقنها في مكان اإلصابة أن تخفف من 

األلم وااللتهاب في المنطقة. 
ـ ُحقن فوق الجافية: يتم حقن الستيرويدات، أو 
المواد المخدرة، أو األدوية المضادة لاللتهاب 
النخاع  حول  يقع  الذي  الجافية  فوق  حيز  في 
واالنتفاخ  األلم  من  التقليل  بهدف  الشوكي، 

المحيط بالجذر العصبّي. 
ُمرخيات العضالت: تقلّل هذه األدوية من الشد 

العضلي المصاحب لالنزالق الغضروفّي.
 

العالج الطبيعي

بمساعدة  الطبيعي  العالج  أخصائي  يقوم   
مريض الديسك على القيام بالتمارين التي من 
واالنزعاج،  باأللم  شعوره  من  تقلّل  أن  شأنها 
الوسائل  إحدى  استخدام  إمكانية  إلى  إضافة 

العالجية التالية:
ـ العالج بالحرارة أو البرودة. 

لتحسين  الصوتية  فوق  بالموجات  العالج  ـ 
التروية الدموية في المنطقة المصابة بالديسك. 
بهدف  األوزان  بعض  باستخدام  العالج  ـ 

الضغط على األنسجة المتأثرة.
أسفل  أو  الرقبة  ودعامات  مشدّات  استخدام   

الظهر. 
ـ العالج الكهربائي لتقليل الشعور باأللم. 

العالجات الجراحية

مشكلة  لحل  األخير  العالج  الجراحة  تُعتبر   
الجراحية  العمليات  بعض  يلي  وفيما  الديسك، 

الخاصة بعالج االنزالق الغضروفي:
الناتئ: يمكن إزالة الجزء   ـ استئصال الجزء 
القرص عن طريق عملية جراحية  الناتئ من 

مفتوحة، أو باستخدام المنظار. 
يقوم  األحيان  من  قليل  في  القرص:  إزالة  ـ 
مكانه  ويضع  التالف،  القرص  بإزالة  الطبيب 

دعامة معدنية لضمان ثبات العمود الفقري.
يمكن  العملية  هذه  خالل  القرص:  استبدال  ـ 
استبدال كامل القرص التالف بقرص آخر، أو 

استبدال نواته بأخرى جديدة.

يُعتبر السعال رد فعل طبيعي للجسم يعمل على 
تنظيف مجرى الهواء من المخاط والُمهيجات، 
مثل: الغبار أو الدخان، ونادراً ما تكون عالمة 
السعال  يكون  ما  وغالباً  خطير،  شيء  على 
تدخل  أي  إلى  يحتاج  وال  بسيطاً  األطفال  عند 
عالجي، ومع ذلك هنالك بعض الحاالت التي 
السعال  حاالت  مثل:  طبي،  تدخل  تتطلب  قد 
التي ال تخف حدتها أبداً، والحاالت التي يرافقها 
أنّه  بالذكر،  الجدير  ومن  وغيرها،  الصفير، 
السعال أهمية خاصة،  يجب على األهل إيالء 
في حال كان يحدث في الليل، أو بعد التمارين، 

أو خالل موسم الحساسية.

عالج الّسعال عند األطفال أثناء 
النوم

أن  الممكن  من  التي  الطرق  من  العديد  هنالك 
تُخفف من حدة السعال عند األطفال سواء كان 
من  مختلفة  أوقات  في  أو  النوم  أثناء  يحدث 

اليوم.

العالجات املنزلية 

تُعالج  منزلية  طرق  عدة  اتباع  الممكن  من 
وفيما  األطفال،  لدى  السعال  حدة  من  وتُخفف 

يأتي بيان لبعض منها:
من  حاجته  بإعطاء  وذلك  الجفاف:  منع  ـ 
حليب األم، أو الحليب الصناعي، وأّما بالنسبة 
لألطفال األكبر سناً، فمن الممكن استخدام الماء 

أو العصائر المخلوطة مع الماء، حيث تساعد 
وتُبقي  المرض،  محاربة  على  الجسم  السوائل 

الممرات الهوائية رطبة وسليمة.
ـ تخفيف االحتقان: من الممكن تخفيف المخاط 
بعض  باستخدام  الُمصاب،  الطفل  أنف  من 
شراءها  يُمكن  التي  الملحية،  األنف  قطرات 
الصيدلية،  من  طبية  وصفة  إلى  الحاجة  دون 
أو إزالة المخاط من أنف الطفل باستخدام أداة 

شفط األنف. 
ـ تسهيل التنفس: وذلك باستخدام جهاز ُمرّطب، 
إلضافة الرطوبة إلى الهواء، حيث يُساعد ذلك 
الطفل،  لدى  الهواء  ممرات  جفاف  منع  على 
من  التخفيف  وبالتالي  المخاط،  وتخفيف 
الطفل  تعريض  أيضاً  الممكن  ومن  السعال، 

لبخار ماء دافئ. 
ـ مساعدة الطفل على أخذ قسط من الراحة: إذ 
يجب تهدئة الطفل قدر اإلمكان، وتجنيبه المواد 

المهيجة، مثل؛ دخان السجائر. 
استخدام  الممكن  من  الحلق:  وتلطيف  تهدئة  ـ 
تهدئة  على  تُساعد  خصائص  فللعسل  العسل، 
الحلق، حيث إنّه يحتوي على خصائص مضادة 
العدوى،  مكافحة  على  يُساعد  وقد  للجراثيم، 
ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن العسل ال يُعتبر آمناً 
لألطفال، الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، 
تناوله، لخطر اإلصابة  الممكن أن يؤدي  فمن 

بالتسمم الممباري .

 عالج املُسبب يف بعض حاالت 
سعال األطفال

ـ عالج نزالت البرد: والذي يُعالج عن طريق 
تُثبت  ولم  السوائل،  وإعطائه  الطفل  إراحة 
الدراسات أي فائدة لألدوية التي ال تحتاج إلى 
بل  الحاالت،  وصفة طبية في عالج مثل هذه 
إّن هنالك عدد من الدراسات، التي أشارت إلى 
وجود آثار جانبية محتملة، على األطفال الذين 

تقل أعمارهم عن ست سنوات. 
في  العالج  ويكون  البكتيرية:  العدوى  ـ عالج 

هذه الحالة باستخدام المضادات الحيوية. 
ـ عالج صعوبة التنفس: وذلك باستخدام أنواع 
من األدوية التي يتم استنشاقها، ولكن في حال 
كان هناك شّك بوجود جسم غريب في مجرى 
منظار  استخدام  األمر  يتطلب  فقد  التنفس، 

للشعب الهوائية إلزالته. 
أنواع  عدة  هنالك  المريء:  ارتجاع  عالج  ـ 
اعتماداً  طرق،  بعدة  تُعطى  التي  األدوية  من 
االرتجاع  ومضاعفات  األعراض،  شدة  على 

الحمضي في المريء. 

أسباب السعال عند األطفال

ـ التهاب القُصيبات: يحدث ذلك عندما تصاب 
هذه  وتصبح  بالفيروس،  الهوائية  القُصيبات 
الممرات الهوائية ملتهبة ومن ثم تنتفخ، وتمتأل 
بالُمخاط مما يجعل التنفس أمراً صعباً، ويُصيب 
في أغلب األحيان الرضع واألطفال الصغار، 
الهوائية صغيرة،  أنوفهم وممراتهم  وذلك ألّن 
فيمكن أن تُسد بسهولة، ومن األعراض التي قد 
تظهر على الطفل الُمصاب به، انسداد األنف، 
وارتفاع  السعال،  إلى  باإلضافة  وسيالنه، 

درجة الحرارة.

ـ الخانوق: حالة تُسببها عدوى فيروسية، تؤدي 
الهوائية،  الحنجرة والقصبة  أنسجة  انتفاخ  إلى 
وهذا االنتفاخ يجعل مجرى الهواء أضيق، لذلك 
يصعب على الطفل التنفس، ويُصاب بالُسعال 

الشديد ويصدر صوتاً عالياً يُشبه الصرير.
تنفسية تصيب  الديكي: وهي عدوى  السعال  ـ 
يتبعه  شديد،  بسعال  وتتميز  التنفسي،  الجهاز 
لصوت  مشابهة  تبدو  الشهيق،  من  عالية  نبرة 

الديك.
التليف الكيسي: في بعض األحيان يمكن أن  ـ 
يكون السعال المستمر عند الطفل، عالمة على 
التليف  مثل،  األمد  حالة خطيرة طويلة  وجود 
تراكم  إلى  تؤدي  وراثية  حالة  وهي  الكيسي، 
المخاط اللزج في الرئتين، والجهاز الهضمي.

مراجعة الطبيب 

ـ معاناة الطفل من صعوبة في التنفس. 

ـ زيادة سرعة تنفس الطفل بشكٍل يفوق المعتاد. 
إلى  اللسان،  أو  الوجه،  أو  الشفاه،  ـ تغير لون 

اللون األزرق. 
ـ ارتفاع درجة حرارة الطفل، خاصةً إذا كان 

يسعل، ولكن ليس لديه سيالن في األنف. 
من  يبلغ  كان  إذا  الحمى،  من  الطفل  معاناة  ـ 

العمر أقل من ثالثة أشهر. 
ـ استمرار السعال ألكثر من بضع ساعات، في 

حال كان عمره أقل من ثالثة أشهر. 
عند  الديك  لصوت  مشابه  صوت  خروج  ـ 

التنفس بعد السعال.
ـ خروج دم مع السعال. صدور صوت صرير، 

أو صفير عند التنفس. 
يُصبح  أن  مثل:  العالمات،  بعض  ظهور  ـ 
سريع  أو  األطوار،  غريب  أو  الطفل ضعيفاً، 
العالمات  بعض  لظهور  باإلضافة  االنفعال، 
التي تدل على الجفاف مثل: الدوخة، والنعاس، 
وجفاف الفم، باإلضافة إلى البكاء بدون دموع. 

مستوصف خاص لألمراض المزمنة في الحسكة

 أقدم »ساعاتي« بالرقة ما زال يحتفظ بساعات 

عمرها مئة عام

في  الصحة  لجنة  افتتحت  ـ  األخبار  مركز 
الصحة  هيئة  مع  بالتنسيق  الحسكة  مقاطعة 
مستوصفاً  الذاتية،  لإلدارة  الجزيرة  إقليم  في 
مسمى »مستوصف  تحت  المزمنة  لألمراض 
حي  في  وذلك  المزمنة«  لألمراض  شريعة 

النشوة جنوبي مدينة الحسكة .
الرعاية  تقديم  بهدف  المستوصف  افتتاح  جاء 
للعالج  يحتاجون  الذين  للمرضى  الصحية 
وأدوية  طبية  مراقبة  من  األمد  الطويل 
وفحوصات مستمرة، في وقت يعاني األهالي 
الطبية، وارتفاع  من غالء في أسعار األدوية 
العيادات  في  الطبية  المعاينات  في  باهظ 

والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

إقليم  في  الصحة  هيئة  أن  بالذكر  الجدير 
الحسكة  مقاطعة  في  الصحة  ولجنة  الجزيرة 
بصدد افتتاح مركز لألمراض المزمنة الطويلة 
األمد في األحياء الشمالية لمدينة الحسكة لتقديم 

الخدمات العالجية لألهالي.

مركز األخبارـ  يحتفظ العم يحيى الحسين في 
محله بمدينة الرقة بساعات يعود تاريخ صنعها 
يُعدّ  أنه  عنه  أكثر، فضالً  أو  الزمن  لقرن من 
أقدم ساعاتي ما زال يمارس مهنته في المدينة.
على  كبيراً  تطوراً  الساعات  صناعة  شهدت 
منها  عديدة،  وأنواع  أشكال  لها  الزمان،  مّرِ 
زمن  منذ  اختفى  ما  ومنها  موجوداً  يزال  ما 
بعيد وتعتبر مهنة إصالح الساعات من المهن 
المهنة  هذه  وتالقي  العصور  كافة  في  المهمة 

اهتماماً كبيراً في دول العالم.
الشمسية  الساعة  مثل  عديدة  أنواع  للساعة 
البخورية،  الرملية،  الفلكية،  والمائية، 
الميكانيكية، كلها اكتشفت في العصور القديمة 
شكلها  مثل  لتصبح  التاريخ  عبر  وتطورت 

اليوم.
الرقة،  مدينة  من  عاماً   65 الحسين  يحيى 
يُعرف بين أبناء مدينته بأبو حسين، اختار أن 
يمتهن تصليح الساعات منذ أن كان شاباً، يقول 
المهنة منذ عام 1985  العمل في هذه  بدأ  إنه 
وتعلّمها من والده ووصل لدرجة ِحرفية كبيرة 
وال يعجز عن تصليح أي نوع من الساعات في 

حين توفرت قطع التبديل لها.
يعمل أبو حسين في محله بسوق مدينة الرقة، 
يجلس منذ الصباح خلف طاولة خشبية ترافقه 
تصليح  بأدوات  سطحها  امتأل  عمله،  في 
المكان مكتظ  التبديل، وحوله  الساعات وقطع 
بساعات قديمة معّطلة ومصلّحة ومنها ما هو 
جديد، وبجانبه مذياع قديم يصدح بأغاني قديمة 
منغمس  وهو  إليها  االستماع  يحب  وفلكلورية 
تقدمه  رغم  يديه  بين  ساعات  تصليح  في 
وضعه  مصباح  الرؤية  في  يساعده  بالعمر، 
الساعات  قطع  رؤية  في  يعاونه  لعله  أمامه 
الصغيرة بوضوح. يتحدث يحيى الحسين عن 
بداية عمله وتعمله لمهنة الساعاتي فيقول: في 
إال  القديمة  القداحات  تصليح  تعلمت  صغري 
أنني لم أحس بشغف العمل وتعلمت مهنة أبي 
وأعتبرها الكنز الثمين لنفسي، مهنة الساعاتي 
ال  أحد  أي  يستطيع  ولن  الصبر«  »مهنة  هي 

يملك الصبر أن يعمل بها مهما كان ماهراً.
قديمة  الحسين في محله، ساعات  يحيى  يملك 

جداً، وأقدمها يعود تاريخ صنعها إلى 1885 
وساعات من نوع أورينت وسايكو، تعمل على 
النبض )حركة اليد(، وأيضاً ساعات )الربط( 
يتم  كان  عام 1935 حيث  في  والتي صنعت 
ساعة   24 لمدة  لتعمل  خاصة،  بمادة  تعبئتها 

متواصلة.

الساعات القدمية جزء ال يتجزأ 
من حيايت

جوفيال  ساعات  لدي  بقوله:  الحسين  وتابع 
عام  من  كامي  وساعات  عام 1935  صنعت 
بها  اهتمامي  بسبب  تعمل  تزال  ما   1942
وإصالحها«، وأيضاً يحفظ ساعة جيب قديمة 
عام   100 من  ألكثر  تعود  أنها  عنها  يقول 
متوقفة بحاجة لقطع تبديل وال تتوفر، وجميع 
ساعاته القديمة، يحفظها في علب خاصة عنده 

في محله الصغير، ضمن زاوية خاصة بها.
وأوضح الحسين: المهنة بشكل عام هي أمانة 
ألن الذين يجلبون ساعات إلصالحها يأتمنونها 
لديك كي تعمل على إصالحها وإعادتها إليهم 

تعمل بشكٍل جيد«.
ولدى سؤالنا يحيى الحسين عن سبب االحتفاظ 
الساعات  هذه  وقال:  أجاب  الساعات  بهذه 
الذي  التطور  ظل  في  جداً  قديمة  أصبحت 
أحب  إنني  إال  المجاالت،  بكافة  العالم  يشهده 
االحتفاظ بها ألنها تعتبر من الساعات المهمة 
جداً نظراً للمواصفات التي تمتلكها وفي الوقت 
الذي تم فيه صنع هذه الساعات كانت تعتبر من 

اإلنجازات العظيمة والمهمة في وقتها.
أنهم  ويؤكد  المهنة  أبنائه  الحسين  يحيى  علّم 
لن  بالقول:  ذلك  ويبين  منهم  برغبة  تعلموها 
يتقنها إال من أحبها بشغف كبير وجميع أوالدي 
بساعاته  وصيته  وعن  بها،  يعملون  اليوم 
القديمة التي يحتفظ بها يشير بأنه أوصى أبناءه 
أن يحافظوا على ساعاته القديمة، ويضيف » 

أعتبرها جزءاً من حياتي«.

التخلص من مئة جسم ُمتفجر من 
ُمخّلفات مرتزقة داعش

روج  منظمة  فريق  أتلف  ـ  األخبار  مركز 
إلزالة األلغام )RMCO( في شمال وشرق 
من  ُمتفجر  جسم   100 من  أكثر  سوريا، 
والعبوات  األلغام  من  داعش  ومخلّفات  بقايا 
الشدادي  ناحية  ريف  في  وذلك  الناسفة، 

التابعة لمقاطعة الحسكة.
أكثر  بلغت  التي  المتفجرات  كمية  وأُتلفت 
األماكن  عن  بعيداً  متفجر،  جسم   100 من 
السالمة  وتدابير  أسس  لمراعاة  السكنية، 

وحماية البيئة وتأثير نطاق التفجير.
تعد  والتي  اإلتالف  عملية  على  وأشرفت 
أشهر،  ثالثة  غضون  في  الثالثة  العملية 
روج  لمنظمة  التابعة  األلغام  هندسة  فرق 
خبرة  شهادات  يحملون  الذين   ،)RMCO(
تؤهلهم  دوليين  مدربين  قبل  من  وتدريبات 
الشركاء  وبحضور  التفجير  بعمليات  للقيام 
الدوليين المتواجدين في شمال وشرق سوريا.
وتهدف منظمة روج، إلى إزالة وإتالف كافة 
خلّفها  التي  المتفجرة،  واأللغام  الذخائر  بقايا 
المدنيين  حياة  تهدد  والتي  داعش،  مرتزقة 

المواد  هذه  استخدام  يتم  أال  على  وحرصاً 
المتفجرة ألغراض أخرى.

األلغام  إلزالة  روج  منظمة  وتعتبر 
سوريا،  وشرق  شمال  في   )RMCO(
المنظمة الوحيدة المحلية التي تنشط في مجال 

خطورتها،  من  والتوعية  األلغام  مكافحة 
وغير  حكومية  غير  منظمة  روج  ومنظمة 
وشرق  شمال  في  نشاطها  يتركز  ربحية 
سوريا، وتأسست نهاية عام 2016 ونشطت 
األلغام والتوعية  إزالة  منذ حينها في مجالي 

من المخاطر.

االستيالء على المنازل وقطع األشجار 
في عفرين سياسة تركّية ممنهجة

التركي  الجيش  يرتكب  ـ  األخبار  مركز 
الجرائم  من  الكثير  ومرتزقته  المحتل 
رين  واالنتهاكات بحِقّ أهالي عفرين المهجَّ

قسراً عبَر قطعِ األشجار وبيعِ المنازل.
حيث أفادَ المرصدُ السوريُّ لحقوِق اإلنسان، 

بأنَّ مرتزقة السلطان مراد اإلرهابي أقدَموا 
على قَطعِ أكثَر ِمن مئة شجرةِ زيتون، تعودُ 
ملكيّتُها لثالثِة مدنيّيَن ِمن سكاِن ناحية شران 

بعفرين المحتلّة شماَل غربّي البالد.
كما أقدََم مرتزقة أحرار الشرقية اإلرهابّي 
على قَطعِ أكثَر من أربعيَن شجرةِ رّمان في 

ملكيّتُها  قرية “استير” بريِف عفرين تعودُ 
أقدَم  فيَما  “خلنيرة”،  قريِة  أبناِء  ألحِد 
على  اإلرهابّية  الشامية”  “الجبهة  مرتزقة 
ملكيّتُها  تعودُ  عفرين  مدينِة  في  مناِزَل  بيعِ 
ألبناِء المنطقِة المهّجرين قسًرا من بيوتهم.

هيئة االقتصاد والزراعة: بذار القمح 
األمريكي يفحص في المختبرات

االقتصاد  هيئة  أوضحت  ـ  األخبار  مركز 
والزراعة في اإلدارة الذاتية أنها تنتظر نتائج 
الوكالة  من  الُمقدمة  القمح  بذار  فحوصات 

على  لتوزيعه  الدولية،  للتنمية  األمريكية 
الفالحين بعد التأكد من صالحيته للزراعة.

قدّمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ثالثة 
آالف طن من بذار القمح المعقم لمناطق شمال 
ضرب  جفاف  موسم  بعد  سوريا،  وشرق 
األراضي  إنتاج  بضعف  تسبب  المنطقة 

الزراعية.
دمشق  لحكومة  تابعة  إعالم  وسائل  وتناقلت 
غير  المرسلة  البذار  أن  إلى  تشير  إشاعات 
في  كبيراً  ضرراً  وتسبب  للزراعة  صالحة 

األراضي الزراعية.
لهيئة  المشترك  الرئيس  تحدث  ذلك  حول 
االقتصاد والزراعة في اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا، سلمان بارودو لوكالة هاوار 
فقال: إنهم أرسلوا عيّنات منه إلى مختبرات 
إكثار  ومؤسسة  الزراعية  البحوث  مركز 
من  والتأكد  وفحصها  عنها  للكشف  البذار 

صالحيتها للزراعة.
النتائج  ظهور  ينتظرون  بأنهم  بارودو  وأكد 
األولية لفحص سالمتها للبدء بتوزيعها على 

الفالحين دعماً للموسم الزراعي.
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الطبقة /عمر الفارس - نّظم االتحاد الرياضي في مدينة الطبقة بطولة دوري ُمصغر 
لكرة الطاولة دامت ليومين وذلك بمشاركة 60 العبًا والعبة من جميع الفئات العمرية، 

حيث جرت البطولة في صالة المركز الثقافي الواقعة في الحي الثاني بالطبقة.

االتحاد الرياضي في الطبقة ُيعلن عن بدء بطولة 
تنشيطية لكرة الطاولة

بعد أعوام من التوقف.. انطالق بطولة 
الفيفا ُيكّرم مارادوناكأس العرب للمنتخبات قريبًا

التي  التنشيطية  الرياضية  البطوالت  ضمن 
مكتب  قام  بالطبقة  الرياضي  االتحاد  ينظمها 
الرياضي  لالتحاد  التابع  الفردية  األلعاب 
استمرت  والتي  الطاولة،  كرة  بطولة  بإجراء 
الفئات  كافة  من  العبين  بمشاركة  ليومين 
العمرية ناشئين ورجال والسيدات التي سجلت 

مشاركتها ووجودها في هذِه البطولة.

تنظيم البطولة

وللحديث عن البطولة التقينا بالرئيسة المشتركة 
شذى  الطبقة  مدينة  في  الرياضي  لالتحاد 
الشبيب حيث تحدثت لنا بقولها: »أطلق االتحاد 

البينغ  الطاولة  كرة  بطولة  بالطبقة  الرياضي 
بونغ والتي أقيمت منافساتها في صالة المركز 
التصفيات  مرحلة  وتضمنت  بالطبقة،  الثقافي 
بلغ  والتي  المشاركة،  للمجموعات  األولى 
لفئة  مجموعتين  منها  مجموعات  أربع  عددها 
الرجال  الذكور  فئة  من  ومجموعة  الناشئين 
ومجموعة للسيدات، وتأهل األول والثاني من 
كل مجموعة للتصفيات النهائية في اليوم الثاني 

إلى المرحلة األخيرة«.
المشتركة  الرئيسة  الشبيب  شذى  وتابعت 
لالتحاد الرياضي بالطبقة حديثها: »إن البطولة 
الطاولة  لكرة  فرق  عدة  تشكيل  بعد  جاءت 
تدريبها  على  يُشرف  كبير  بشكٍل  منظمة 
المدربين  من  عدد  وبوجود  الرياضي  االتحاد 

وأصحاب الخبرة الرياضية في المدينة، حيث 
عمل االتحاد الرياضي على تأمين مستلزمات 
البطولة من طاوالت وكرات ومضارب وحكام 

أصحاب خبرة«.

توفري مشاركات وتطوير املواهب

المشاركين  أحد  لنا  تحدث  آخر  جانب  ومن 
ياسر  بالطبقة  الطاولة  لبطولة كرة  والمنظمين 
هذِه  مثل  أهمية  لنا  بين  حيث  الحسين،  علي 
البطوالت التي تُنمي المهارات الفردية لأللعاب 
الرياضية الفردية ذات التركيز العالي وتوفير 
وتطويرها، والسيما  المواهب  لكشف  الفرص 

من  البطولة  هذه  على  كبيراً  إقباالً  القينا  أننا 
أبناء مدينة الطبقة وريفها، وال ننسى مشاركة 
السيدات التي كانت محض االهتمام الكبير من 

قبل االتحاد الرياضي بالطبقة.

يُذكر بأنه شهد اليوم الثاني واألخير من البطولة 
المباريات النهائية للفئات المشاركة وتم تكريم 
الفائزين فيها من قبل االتحاد الرياضي بالطبقة.

نسخة  منافسات  تبدأ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
جديدة من بطولة كأس العرب في قطر اعتباراً 
 18 وحتى  الجاري  الثاني  تشرين   30 من 
منتخباً   16 وبمشاركة  القادم،  األول  كانون 
هذه  وتأتي  مجموعات،  أربع  على  مقسمين 
النسخة بعد توقف دام ألكثر من تسع سنوات، 
االتحاد  مظلة  تحت  مرة  ألول  البطولة  وتُقام 

الدولي لكرة القدم )الفيفا(.
وأثر تغيّب الكثير من المحترفين عن البطولة 
العبيهم  مشاركة  عن  نواديهم  امتناع  بسبب 
البطولة  فقدان  إلى  بالدوريات،  النشغالهم 
المنتخبات،  بين  الكبير  والتنافس  رونقها 
ولكن رغم ذلك يتوقع أن تكن البطولة مغايرة 
»الفيفا«  مظلة  تحت  هي  وخاصةً  لسابقتها، 
ناهيك عن اقتراب مونديال كأس العالم 2022، 
منافسات  المنتخبات  من  العديد  تخوض  حيث 

التأهل لهذا المونديال.
قطر  منتخبات  األولى  المجموعة  وتضم 
تشهد  بينما  والبحرين،  وعمان  والعراق 
إلى  سوريا  منتخب  تواجد  الثانية  المجموعة 

جانب تونس واإلمارات وموريتانيا.
واألردن  والسعودية  المغرب  منتخبات  وتأتي 
تتواجد  بينما  الثالثة  المجموعة  في  وفلسطين 
جانب  إلى  الرابعة  المجموعة  في  مصر 

الجزائر ولبنان والسودان.
وبحسب التصنيف الدولي تأهلت تسعة منتخبات 
والمغرب  ومصر  والجزائر  تونس  وهي: 
واإلمارات  وسوريا  والعراق  والسعودية 
خاض 14  بينما  المضيف،  البلد  قطر  بجانب 
فريقاً التصفيات، تأهل منها سبع منتخبات وهي 
وفلسطين  وعمان  والسودان  واألردن  لبنان 

وموريتانيا والبحرين.
والثاني من  األول  المركزين  ويتأهل صاحبي 

كل مجموعة إلى الدور الثاني.
ويشهد اليوم األول من افتتاح البطولة المصادف 
30 شهر تشرين الثاني الجاري مباريات على 

الشكل التالي:
ـ تونس × موريتانيا.

ـ العراق × عمان.

ـ قطر × البحرين.
ـ اإلمارات × سوريا.

البطولة على سبعة مالعب من أصل  وستقام 
مباريات  تستضيف  قطر،  في  مالعب  ثمانية 
في  البيت  استاد  وهي   ،2022 العالم  كأس 

الخور، واستاد الجنوب في الوكرة.

ملعبي  في  المباريات  ستكون  الدوحة  وفي 
وفي  التمامة،  واستاد  عبود،  أبو  راس  استاد 
المدينة  استاد  على،  المباريات  ستكون  الريان 
التعليمية، واستاد الريان، واستاد خليفة الدولي.
فقد  الجماهيري  الحضور  وبخصوص 
أوضحت اللجنة المنظمة أنه سيشترط لحضور 
المباريات الحصول على الجرعة الكاملة ألحد 
وزارة  لدى  المعتمدة   »19- »كوفيد  لقاحات 
التي  السفر  إرشادات  والتزام  العامة،  الصحة 

أقّرتها الوزارة في قطر.
أعمارهم  تقل  ممن  األطفال  على  ويتوجب 
التطعيم  على  الحاصلين  وغير  عاماً   12 عن 
عن  للكشف  السريع  االختبار  فحص  إجراء 

فيروس كورونا بأحد المراكز الخاصة بـ 24 
ساعة قبل كل مباراة، وسيتعين على المشجعين 
إبراز تطبيق احتراز على الحالة الخضراء قبل 

الدخول لالستادات.

تاريخ كأس العرب

المحيط  من  القدم  كرة  عشاق  ينتظر  وبشغف 
كأس  من  العاشرة  النسخة  انطالق  للخليج 
العرب للمنتخبات في قطر، كونها لم تقام منذ 

أكثر من تسعة أعوام.

ما هو تاريخ كأس العرب 
للمنتخبات؟

بدأت فكرة كأس العرب للمنتخبات من لبنان في 
عام 1962، وكان صاحبها هو رئيس االتحاد 
اللبناني لكرة القدم آنذاك جورج دباس، والذي 
دعا حينها الستحداث كيان عربي يخص كرة 

القدم.
القت الفكرة قبوالً في خمسة بلدان وهي سوريا 
وتونس والكويت واألردن، وتم تنظيم النسخة 
المنتخب  بها  وفاز   1963 عام  في  األولى 

التونسي.
الستينيات  حقبة  في  ذلك  بعد  مرتين  نُظمت 
عامي 1964 و1966، وبعد غياب 16 عاًما، 
العربي  االتحاد  رعاية  تحت  جديد  من  عادت 
لكرة القدم، والذي قرر تنظيمها في لبنان عام 

.1982
االجتياح  بسبب  العام  ذلك  في  البطولة  تُقم  لم 
المنتخبات  كانت  وقد  للبنان،  اإلسرائيلي 
التمهيدية  األدوار  خاضت  قد  بالفعل  العربية 

لها، لكن الهجوم حال دون قيام البطولة.
من  الرابعة  النسخة  أُقيمت  سنوات  ثالث  بعد 
النسخة  ولحقتها  السعودية،  في  العرب  كأس 
 .1988 في  األردن  في  أُقيمت  التي  الخامسة 
استمرت البطولة بشكٍل متقطع، ففي التسعينات 
في  1992و1998،  عامي  مرتين  أُقيمت 
لُعبت عام  الجديدة  العشرية األولى من األلفية 

2002 فقط.
تقرر إقامة كأس العرب للمنتخبات في 2009، 
الشركات  مع  مشاكل  بسبب  ألغيت  لكنها 
 2012 في  جديد  من  عادت  ثم  الراعية، 
العربية  المملكة  في  أقيمت  أخيرة  نسخة  في 

السعودية.
وبعد تسع سنوات، جاءت نجدة البطولة العربية 
تبناها  حيث  غريب،  حدٍث  في  الغرب  من 
رئيسه  دعوة  بعد  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
جياني إنفانتينو لذلك، وتقرر إقامتها تحت اسم 
في   2021 في  مرة  ألول  العرب  كأس  فيفا 

قطر.

ما هي املنتخبات الفائزة بكأس 
العرب يف التاريخ؟

منتخب  هو  العرب  لكأس  التاريخي  البطل 
ويليه  قبل  من  مراٍت   4 بها  فاز  الذي  العراق 
والمغرب  ثم مصر  بلقبين  السعودي  المنتخب 

وتونس بلقٍب لكٍل منهم

لكرة  الدولي  االتحاد  كرم 
القدم، الخميس، األرجنتيني 
في  مارادونا  دييجو 
وفاة  على  األولى  الذكرى 
 ،»10 رقم  »األسطورة 
وأحد أفضل الالعبين على 

مر العصور.
على  »عام  شعار  وتحت 
أوضح  مارادونا«،  رحيل 
»علم  أنه  الدولي،  االتحاد 
العالم  هز  بنبأ  عام  منذ 
األرجنتين  أيقونة  بوفاة 
كرة  العبي  أفضل  وأحد 
القدم في جميع العصور«.

عدم  ظل  »في  الفيفا  وأكد 
يعتبرونه  من  تصديق 
الوفاة  زادت  خالدًا، 
الالعبين  ألكثر  المفاجئة 

األرجنتين،  في  احتراًما 
عّشاق  بين  الالعب  مكانة 

الساحرة المستديرة«.
صور  وضع  وبجانب 
تاريخية لمسيرة مارادونا، 
تذكر الفيفا، كلمات رئيسه 
فعله  »ما  إنفانتينو  جياني 
وجميع  القدم  لكرة  دييجو 
فريد  اللعبة،  هذه  عشاق 

للغاية«.
اتحادات  كرمت  كما 
الرابطة  مثل  أخرى 
كرة  لالعبي  اإلسبانية 
التانجو،  أسطورة  القدم، 
»شكًرا  رسالة  في  مشيرةً 
كرة  الخالد،  إرثك  على 

القدم ستتذكرك دائماً«.

مظاهرات في إسطنبول تنديداً بالعنف ضد المرأة

س صينية قرب  سفينة تجسُّ

سواحل أستراليا الشرقية

ألول مرة امرأة تتولى منصب 

الوزارة الخارجية في ألمانيا 

الشرطة  أطلقت  ـ  األخبار  مركز 
على  للدموع،  المسيل  الغاز  التركية 
مئات المتظاهرات في إسطنبول؛ تنديدا 
بالعنف ضد المرأة وانسحاب تركيا من 
وفقا  حقوقها،  لحماية  دولية؛  معاهدة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
تقول:  الفتات  المتظاهرات  ورفعت 
نريد«،  ما  إلى  نحصل  حتى  »سنقاتل 
ومطالبات حكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغان بالعودة إلى اتفاقية إسطنبول.

هذه  من  رسميا  تركيا  وانسحبت 
الماضي،  تموز  في  الدولية  المعاهدة 

وهي أول معاهدة تضع معايير ملزمة 
ضد  العنف  مكافحة  إلى  يهدف  قانونا 
والتنمية  العدالة  حزب  ويرى  المرأة، 
األسرة  بنية  تهدد  المعاهدة  أن  الحاكم 

التقليدية.
كما رفعت المتظاهرات الفتات أخرى 
وجه  في  تصمتوا  »ال  عليها  ُكتب 
األخالق،  و«خذوا  الذكوري«  العنف 
واتجهن  حياتنا«،  لنا  أعيدوا  لكن 
الشهير  االستقالل  إلى شارع  للتظاهر 

في إسطنبول.
حواجز  تجاوز  الموكب  وحاول 

بإطالق  ردّت  األخيرة  لكن  الشرطة، 
الغاز المسيل للدموع: لتفريق الحشد.

وقُتلت 345 امرأة منذ بداية العام في 
لقتل  تركيا، وفق منصة »سنضع حدّا 
 410 مقتل  تركيا  وسجلت  النساء«، 

نساء عام 2020.
مجال  في  عديدات  ناشطات  وأكدت 
حقوق المرأة، أن النساء يشعرن بمقدار 
منذ  أقل  وحماية  الخطر،  من  أكبر 

انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول.

الجمعة  يوم  أستراليا  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
للبحرية  تابعة  سفينة  أن   ،2021/11/26
الصينية، قضت مؤخًرا بعض الوقت في المياه، 
قبالة الساحل الشرقي للبالد. وأقرت الحكومة 
التابعة  الصينية  السفينة  أن وجود  األسترالية، 

لالستخبارات، ال ينتهك القوانين الدولية.
األسترالية،  الداخلية  الشؤون  وزيرة  وقالت 
أن  أستطيع  ُحفيين:  للصُّ أندروز،  كارين 
أؤكد، أنه كانت هناك سفينة عسكرية صينية، 
آب  في  الشرقي ألستراليا  الساحل  قبالة  تعمل 
السفينة  تلك  أيًضا، أن  الماضي، ونحن ندرك 

قد عبرت بالفعل عبر مضيق توريس.
وتابعت كارين القول: إن حكومة كانبرا كانت 
على علم- بالتأكيد- باألمر، وإنها تراقب السفن 
الموجودة في منطقتنا االقتصادية جميعها، أو 

التي تقترب من المياه األسترالية.
ونقلت وسائل اإلعالم المحلية عن متحدث باسم 
االستخبارات  سفينة  إن  قوله:  الدفاع  وزارة 
كانت  تشانج«  هانج  »يو  الصينية  العامة 
في  ألستراليا  الشرقي  الساحل  قبالة  موجودة 

آب الماضي.

علينا االستعداد والتأهب لكل 
احتامل

سكوت  األسترالي  الوزراء  رئيس  وقال 
موريسون: أن حكومة كانبرا كانت على علم 
االقتصادية،  المنطقة  في  كانوا  لقد  بالوضع، 

وبالطبع كنا نعرف من كان هناك.
أن  يمكن  أعني،  قائال:  موريسون  وأضاف 
يكونوا في تلك المناطق، مثلما يمكن أن نكون 
لم  ولذلك،  الجنوبي،  الصين  بحر  في  نحن 
يتوافق  هذا  تعلمون،  وكما  ذلك،  في  نجادل 

تماًما مع القانون الدولي.
وأشار موريسون إلى أن »هذا يعني أن أستراليا 
ويتعين  االستعداد،  أهبة  على  تكون  أن  يجب 
على أستراليا الدفاع عن مصالحها، والوقوف 
في وجه أولئك الذين يريدون إكراهنا، والذين 
عادلة  غير  تجارية  عقوبات  فرض  يريدون 
على نبيذنا، وأشياء من هذا القبيل، وحكومتنا 

تقف في وجه ذلك.
الصين  بين  الدبلوماسية  العالقات  وتشهد 
طالبت  أن  منذ  متصاعداً،  توتّراً  وأستراليا 
كانبيرا بإجراء تحقيق مستقّل في منشأ جائحة 
»هواوي«  مجموعة  ومنعت  كوفيد-19، 
شبكة  بناء  من  لالتّصاالت  العمالقة  الصينية 

الجيل الخامس في أستراليا.
واتّخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات 
الشعير،  ذلك  في  بما  األسترالية،  المنتجات 
صحافيان  واختار  والنبيذ،  األبقار،  ولحوم 
يغادرا  أن  اعتقالهما  يخشيان  كانا  أستراليان، 
الصين في أيلول الماضي؛ بعد استجوابهما من 

قبل الشرطة الصينية.
وتأخذ بكين على كانبيرا عمليات دهم قامت بها 
الشرطة األسترالية، لمنازل صحفيين صينيين 
مقيمين في أستراليا في إطار تحقيق حول حملة 

تأثير محتملة.

في  الخضر  حزب  أعلن   - األخبار  مركز 
ألمانيا، أّن آنالينا بيربوك التي تتشارك رئاسة 
وزارة  ستتولّى  هابيك  روبرت  مع  الحزب 
بذلك  لتصبح  الجديدة؛  الحكومة  في  الخارجية 
أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البالد.
إلى هذا، قال الحزب إّن آنالينا بيربوك، البيئية 
األربعينية، التي رّشحها الخضر في االنتخابات 
لكنّها  المستشارة،  لمنصب  التشريعية األخيرة 
فشلت في تحقيق هذا الهدف، ستتولّى مهامها 
المقبل  األول  كانون  مطلع  الجديدة  الوزارية 
رأى  الذي  الحكومي،  االئتالف  إطار  في 
االشتراكيين  بين  الماضي  األربعاء  النور 
سيُدّشن  والذي  والليبراليين،  الديمقراطيين، 

عهد ما بعد أنغيال ميركل.
أما الرئيس المشارك اآلخر للحزب، فسيكون 
تجمع  وزارة«  »سوبر  رأس  على  جهته  من 

التي ستخلف،  وآنالينا  واالقتصاد.  المناخ  بين 
الديمقراطي  الخارجية،  وزارة  رأس  على 
االشتراكي هايكو ماس، ستصبح أيضاً أصغر 

شخص، يتولّى هذه الحقيبة في تاريخ ألمانيا.
فخالل الحملة االنتخابية األخيرة، وعدت آنالينا 
بجرعة  األلمانية  الدبلوماسية  بحقن  بيربوك 
منّشطات، وال سيّما من خالل تبنّي لهجة أكثر 

حزماً، تجاه روسيا والصين.
وقالت يومها: إن االتحاد األوروبي يحتاج إلى 
لكن  ومنفتحة،  قوية  ألمانية  خارجية  »سياسة 

نشطة«.
الغاز  أنابيب  لخط  شرسة  معارضة  أنها  كما 
بمضاعفة  سيسمح  الذي   ،)2( نوردستريم 
دون  من  أللمانيا  الروسي  الغاز  إمدادات 
اآلن  حتى  كانت  التي  أوكرانيا،  عبر  المرور 

دولة الترانزيت التقليدية لهذه المادّة الحيوية.

واشنطن تمهل إيران وتهدد بالتصعيد

وقف التعامل مع مجموعات فاغنر 
الروسية مطلب البرلمان األوروبي

طهران،  واشنطن  أمهلت   - األخبار  مركز 
إلى ما قبل نهاية العام، لتقديم تعاون أكبر مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن برنامجها 

النووي.
وهددت الواليات المتحدة بمواجهة إيران في 
المقبل،  الشهر  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
في  الوكالة،  مع  أكبر  بشكل  تتعاون  لم  إذا 
تصعيد قد يقوض المحادثات الرامية إلحياء 

االتفاق النووي مع إيران لعام 2015.
محافظي  لمجلس  بيان  في  واشنطن  وقالت 
التعاون  إيران  رفض  يُعالج  لم  إذا  الوكالة: 
سوى  خيار  المجلس  أمام  يكون  لن  فوراً، 
قبل  استثنائية  جلسة  في  االجتماع  معاودة 

نهاية العام للتعامل مع األزمة.
وسيكون الهدف على األرجح من عقد اجتماع 
استثنائي لمجلس محافظي الوكالة، الذي تهدد 
ما  إيران،  ضد  قرار  تمرير  واشنطن،  به 

سيكون تصعيدا دبلوماسيا، يُثير غضبها على 
األغلب.

بين  المباشرة  المحادثات غير  ذلك  يهدد  وقد 
إيران والواليات المتحدة، بشأن إحياء االتفاق 
النووي المقرر استئنافه يوم اإلثنين المقبل في 

فيينا.
لطهران عدة أزمات مع وكالة الطاقة الذرية، 
المؤلف من 35  التي يعقد مجلس محافظيها 

دولة اجتماعا ربع سنوي األسبوع المقبل.
دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  وسحب 
إلى  أدى  الذي  االتفاق،  ترامب واشنطن من 
على  قيود  مقابل  إيران  عن  العقوبات  رفع 
عقوبات  فرض  أعاد  كما  النووية،  أنشطتها 
بعدها  طهران  ووسعت  عليها،  صارمة 
تدريجيا نشاطها النووي وقلّصت التعاون مع 

الوكالة.

إعادة تثبيت الكامريات مطلب 
رئييس

الوكالة؛  دخول  طهران  سلطات  تمنع  حيث 
إلعادة تثبيت كاميرات مراقبة في ورشة، في 
إجابات  الوكالة  تريد  كما  كرج،  تيسا  مجمع 
بشأن مصدر جزيئات يورانيوم، ُعثر عليها 
في مواقع قديمة، لكنها غير معلنة فيما يبدو، 
مفتشيها  تعريض  تواصل  إيران  إن  وتقول: 

لتفتيش جسدي مبالغ فيه.
لعملية تخريب  يبدو  فيما  الورشة  وتعرضت 
إنها  طهران:  تقول  الماضي،  حزيران  في 
أربع  من  واحدة  دّمر  إسرائيل،  شنته  هجوم 
اللقطات  وإن  هناك،  للوكالة  تابعة  كاميرات 
مفقودة،  المدمرة  الكاميرا  صورتها  التي 
الواقعة،  بعد  كلها  الكاميرات  إيران  وأزالت 

ولم تعلق إسرائيل على األمر.
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
رافائيل جروسي، قال يوم األربعاء المنصرم: 
عادت  قد  الورشة  كانت  إذا  ما  يعلم  ال  إنه 
للعمل أم ال، وإن الوقت المتاح للتوصل إلى 

اتفاق ينفد.
بيانها  في  المتحدة  الواليات  وذكرت 
إلى  األخص«  »على  تشير  أنها  للمحافظين 
إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة 
أجزاء  تصنع  التي  كرج،  ورشة  في  الذرية 
التي  المتطورة،  المركزي  الطرد  ألجهزة 

تخصب اليورانيوم.

األوروبي،  البرلمان  حّض  ـ  األخبار  مركز 
الخميس 2021/11/25، الدول التي تعاملت 
»فاغنر«  الروسية  المرتزقة  مجموعة  مع 
الخاصة،  الشركة  مع  عالقة  أي  وقف  على 
فالديمير  الرئيس  من  بقربها  يشتبه  التي 

بوتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي نص غير ملزم تم تبنيه بـ585 صوتاً، 
طالب   ،43 وامتناع   ،40 اعتراض  مع 
النواب األوروبيون بإلحاح، كل الدول، التي 
تلجأ إلى خدمات مجموعة فاغنر وفروعها، 
وخصوصاً جمهورية أفريقيا الوسطى، بقطع 

أي صلة مع المجموعة والعاملين فيها.
بالجرائم  بشدة،  األوروبي  البرلمان  وندّد 

لها  أن  تبين  التي  المجموعة،  لهذه  المشينة 
والسودان،  وسوريا،  أوكرانيا،  في  مرتزقة 
علماً بأن الغربيين يخشون تدخلها في مالي، 
الحكومية،  غير  المنظمات  من  عدد  ويرى 
مجموعة  تستخدم  روسيا  أن  ُحفيون:  والصُّ
»فاغنر« ومرتزقتها؛ لخدمة مصالح موسكو 

في الخارج، األمر الذي ينفيه الكرملين.
عدّ  وجوب  األوروبيون،  النواب  وأكد 
أخرى،  أمنية  وشركات  فاغنر،  مجموعة 
الدولة  لحساب  تتحّرك  أنها  روسيا،  تديرها 

الروسية.
جوزيب  األوروبي  الخارجية  وزير  وأعلن 
بوريل منتصف )تشرين الثاني( التوصل إلى 

لفرض  األوروبي؛  االتحاد  دول  بين  تفاهم 
وقد  المذكورة،  المجموعة  على  عقوبات 

رّحب النواب األوروبيون بذلك.
العقوبات  هذه  تتضمن  أن  البرلمان،  وطلب 
وتجميد  فاغنر  مجموعة  عمالء  سفر  حظر 

أصولهم.
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كردستان موجود قبلك وقبل أجدادك يا أكار..

دجوار أحمد آغا

والعربية  التركية  الصحف  تناقلت  أيام  قبل 
عن  خبراً  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
دولة  دفاع  وزير  به  أدلى  الذي  التصريح 
خالل  أكار«  »خلوصي  التركي  االحتالل 
وزارة  ميزانية  مقترح  على  التصديق  اجتماع 
لجنة  مع  ومناقشتها   ،2022 للعام  الدفاع 

التخطيط والميزانية بالبرلمان.
المعارضة  التركية  »الزمان«  صحيفة  نقلت 
وزير  عن   2021/11/18 بتاريخ  الصادرة 
الدفاع لدولة االحتالل التركي، خلوصي أكار، 
تسمى  منطقة جغرافية  وجود،  بعدم  تصريحه 
كردستان، سواء في تركيا أو خارجها، وأفادت 
الصحيفة: أن أكار أدلى بهذا التصريح »خالل 
اجتماع التصديق على مقترح ميزانية 2022 
لوزارة الدفاع، بعد مناقشته في لجنة التخطيط 

والميزانية بالبرلمان«. 
أوروتش«  »توالي  بتصريح  الموقف  وبدأ 
الشعوب  حزب  عن  البرلمان  في  النائبة 

أكار:  فيه بحضور  قالت   ،HDP الديمقراطي 
كيماوية،  أسلحة  استخدام  عن  مزاعم  »هناك 
وغاز مسيل للدموع مؤخرا في إقليم كردستان 

الفيدرالي«.
ورد أكار على البرلمانية »أوروتش«، مؤكدا 
ى كردستان،  عدم وجود منطقة جغرافية، تُسمَّ

سواء داخل تركيا أو خارجها. 
وعقب تصريح أكار، قال البرلماني عن حزب 
الشعوب الديمقراطي HDP، »جارو بايالن«: 
» لماذا؟ أال توجد كردستان العراق؟«، وعقب 
وزير دفاع دولة االحتالل التركي على تساؤل 

بايالن، بقوله: »ال ال توجد«.
الوزير  أن  إلى  »الزمان«  صحيفة  ولفتت 
التركي خلوصي أكار، ورئيس األركان العامة 
»ياشار جوالر«، كانا قد زارا إقليم كردستان 
والتقيا  الماضي،  الثاني  كانون  في  العراق 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  بارزاني،  مسعود 

الكردستاني.
هذا  في  »الزمان«  صحيفة  رصدت  ذلك  إلى 
السياق، أن إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع 
عام  استفتاء  نتائج  أعلن  حين  الذاتي،  بالحكم 
عن  االنفصال  لصالح  جاءت  التي   ،2017
التي  الدول  أبرز  »من  تركيا  كانت  العراق، 
أجهضت هذا الحرك، إذ فرضت على اإلقليم 
المنافذ  وأغلقت  إيران حصارا شامال،  بجانب 
البرية والجوية جميعها، مع كرد العراق؛ لدعم 
أعلن  أن  إلى  بغداد،  في  المركزية  الحكومة 
تراجعه  بارزاني  مسعود  السابق  اإلقليم  زعيم 

واستقالته من منصب رئيس اإلقليم«.
إلى هنا وينتهي الحدث واالقتباس من صحيفة 
وسائل  معظم  عنها  أخذت  والذي  الزمان، 
الدولية  وحتى  واإلقليمية،  التركية  األعالم 

وأثار جدال واسعا على شبكات مواقع التواصل 
إقليم  حكومة  رد  كان  ماذا  لكن  االجتماعي. 
فقد  لوجودها!  اإلنكار  هذا  على  كردستان 
الثاني والعشرين  جاء ردّها بعد ثالثة أيام في 
شؤون  وزارة  من   2021 الثاني  تشرين  من 
البيشمركة، حسب قناة »ناس« البغدادية، حيث 
خطاب  »إن  فيه:  جاء  بياناً  الوزارة  أصدرت 
إنكار  أكار، بشأن  تركيا خلوصي  دفاع  وزير 
وجود كردستان، مثير للدهشة فيما يتعلق بنا، 
الرسمي  الموقع  يتعلق بشخص في  ألن األمر 
تاريخي،  واقع  إنكار  لنفسه  يسمح  للدولة، 
وديموغرافي، وجغرافي، ليس مقتنعا به حقا«.  
التركي  الدفاع  »وزير  أّن  البيان،  وأضاف 
خلوصي أكار، قد زار في وقت سابق كردستان، 

فليخبرنا أين هذه المنطقة وما اسمها؟«.  
شكوك  أي  لديه  الرجل  هذا  كان  »إذا  وتابع، 
حول وجود جغرافية كردستان، دعه ينظر إلى 
إذا  ما  ثم سيعرف  العثماني،  والتاريخ  الوثائق 
كانت كردستان موجودة أم ال، إن عقلية إنكار 
المشاكل  مصدر  دائماً  كانت  وجغرافية،  أمة 

دون توصل إلى أي استنتاجات«.  
ي أكار، ورئيسه أردوغان  سأخبركم ماذا يُسمَّ
كردستان،  إقليم  جميعهم  األتراك  والساسة 
إراق«  »كوزي  العراق(  )شمالي  يسمونه  هم 
وإن  باسمها،  أبداً  يسموها  ولم  بالتركية، 
اإلقليم؟  حكومة  رد  هو  فأين  ردكم  هذا  كان 
الذي  »الكردستاني«  الديمقراطي  والحزب 
يدّعي الكردايتي، وحرصه على وحدة الصف 

الكردي، وتحرير كردستان!؟.
الرحالة  كتاب  في  جاء  ما  بعضاً  لكم  أورد 
التركي »أوليا جلبي« عن رحلته في كردستان 
سنة 1655م، أي قبل ما يقرب350 سنة من 

كتابه  من  الرابع  مجلده  في  يقول  حيث  اآلن، 
»سياحة نامة« المؤلف من ستة أجزاء، وهذا 
نسميه  أن  بحق  نستطيع  الذي  الرابع،  الجزء 
مجلد كردستان:« في مقتبل الربيع يخرج الناس 
في كردستان الى الحقول والسهوب ويسرد في 
مجلده أوصاف المدن الكردية، من مالطية الى 
أرغني وآمد »ديار بكر« وميافارقين وجزيرة 
الكرد  أهلها  عن  ويتحدث  وغيرها،  وبدليس 
كتبه  ما  الى  أكار  فليرجع خلوصي  وعاداتهم. 
مؤرّخه، وليس شرفخان البدليسي، أمير الكرد 

في إمارة بدليس صاحب كتاب »شرفنامة« 
هذا  حول  علمداري  صالح  األستاذ  كتب 
الموضع، تحت عنوان )رد غير سياسي على 
خلوصي أكار وأمثاله( بالقول: »هذه المرأة التي 
أنا بجانبها هي أمي، وهي ال تعرف لغة غير 
غير هذه األرض،  تعرف وطناً  الكردية، وال 
وهذه  خيراتها،  من  ونأكل  فوقها،  نعيش  التي 
الشجرة، التي أستند عليها هي زيتونة زرَعتْها 
أمٌّ أخرى قبل حوالي ثالثمائة عام، كما ترويها 
أمي عن جدتي، وهي األخرى، عن جد جدي .. 
وهكذا فهّن، وهم أصدق من التاريخ الذي دونه 

أجدادكم بالقوة. 
)قبل  قدم  بالــ  مقاسة  األشجار  بين  المسافة 
اختراع المتر، وأدوات الحساب(، البستان من 
المتناثرة،  حولنا عبارة عن عشرات األشجار 
المكان،  وعورة  بسبب  بينها؛  دقيقاً  تناسق  ال 
السوق فيها متشققة، منخورة، وبعضها - حتى- 
مجوفة بالكامل، ومع ذلك ترى األغصان فتية، 

تتسابق في حمل الَحّبِ والعطاء. 
 أما قريتنا فمشادة على سفحٍ وعٍر، لجبل أشم 
يطل على سهل خصب، تتخلله أنهار موسمية 

غ فيه ما فاض من الينابيع.  وجداول تُفّرِ

مثاالً(  الصورة  )في  هذه  جدّي.  جدِّ  زيتونة 
تعرضت لعدوان خارجي )عواصف، جفاف، 
صقيع واعتداء من قبل أشرار( كما تعرضت 
للدود، ونخر من الداخل، لكنها بالرغم من ذلك 

كله، بقيت خضراء، معطاء.
إنكاركم، عدوانكم وجرائمكم كلها، لفناء الكرد 
ومحو كردستان... الدود الذي ينخر في الداخل 
ألسقاط القامة.. كل هذا لن يفلح في استئصال 
الجذر المتأصل في عمق التراب، والذي ينبت 
تعاود  ما  سرعان  جديدة  أغصانا  الدوام  على 

العطاء.  
زيتوننا إلى جانب البلوط والسنديان والسرو.. 
رموز مقاومتنا، تظل خضراء رغماً عن أنف 
والسهول  سهولنا  حماة  جبالنا  ذاته،  الخريف 

سند الجبال في الشموخ.
نسّمي  أكار،  خلوصي  يا  الكرد  نحن  هكذا 
منها  ونأكل  عليها،  نعيش  التي  األرض 
وعشقنا  ومحبوبتنا  وطننا  هي  بكردستان، 
التي ال نحيا إال  األزلي، هي دنيانا الصغيرة، 
ها أنت ما شئت لكن لن تستطيع نكران  فيها، سّمِ
وثمة  حي،  واحد  كردي  ثمة  طالما  وجودها 

حفنة تراب يقف عليها -فثمة كردستان إذاَ«.
هكذا كنا وال زلنا، متآلفين مع مفردات المكان 
منذ آالف السنين، لم نأت من جغرافيا أخرى – 
كما أنتم -، لم نغُز بلداً آخر، لم نرتكب إبادات 
وجرائم بحق أحد... لم نعتِد على الجيران، ولم 
نسرق تراثهم، خيراتهم، كنوزهم، محاصيلهم 
كما  والتاريخ  الجغرافيا،  من  أحدا  نلغِ  لم   ...

تفعلون أنتم«.
األعزاء  قراءنا  لكم  ونترك  القدر،  بهذا  نكتفي 

التعليق، والرد المناسب على خلوصي أكار.

الكردستاني، قوبل  العمال  س حزب  ُأسِّ أنه عندما  الديمقراطي لقمان أحمي،  الخضر  المشترك لحزب  الرئيس  أوضح 
بالرفض من قبل األحزاب الكالسيكية، بطرفيها الطبقة االقطاعية واليسارية أيضًا، وأشار إلى أن قوة الحزب تمكن 
في االنخراط بين صفوف الجماهير، حيث أنه اتخذ الحراك الثوري الشعبي، وطبق األقوال باألفعال، وأكد أنه على 
الرغم من الظروف المحيطة بالقائد أوجالن، غير أنه استطاع جعل« إمرالي« مصدر التغييرات جميعها، وِقبلًة ألحرار 

العالم جميعهم.

َس على قوة  أحمي: حزب العمال الُكردستاني ُأسِّ

وإرادة ومقاومة الشعب

حاوره/ رفيق إبراهيم

أسس  طبيعية  وغير  استثنائية،  ظروف  في 
مسار  لتصحيح  الكردستاني،  العمال  حزب 
من  والنضال  الكردستانية،  الوطنية  الحركة 
الكردي،  للشعب  المشروعة  الحقوق  أجل 
المفاهيم  جماهيرية، غيّرت  ثورةً  بحق  فكانت 
قادمون  الكرد  أن  وأثبتت  الكرد،  عن  السائدة 
وبقوة؛ ليكون لهم دور كبير في حل الكثير من 
المنطقة والشرق األوسط،  العالقة في  القضايا 

بشكل عام.
حول هذا الموضوع أجرت صحيفتنا حواراً مع 
الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي، 

لقمان أحمي، وإليكم نص الحوار:

عام  في  الكردستاني  العمال  حزب  -أُسِّس 
1978، ما التغيرات التي طرأت على الحركة 

الوطنية الكردية بعد تأسيس الحزب؟
الثالثة  السنوية  الذكرى  لشعبنا  نبارك  بداية 
واألربعين، لتأسيس حزب العمال الكردستاني 
الذكرى  هذه  نبارك  وأيضاً  الشهداء،  حزب 
جميعهم؛  الحزب  في  الرفاق  على  العظيمة 
الشعبية والثورية في جميع أجزاء  بانطالقتهم 
كردستان، أما بخصوص الذي تغير في الحركة 
الوطنية الكردية، في الحقيقة عندما أُّسس حزب 
قبل  من  بالرفض  قُوبل   الكردستاني،  العمال 
الكالسيكية، بطرفيها  الكردية  بعض األحزاب 
ولكن  أيضاً،  واليسارية  االقطاعية  الطبقية 
الصعيد  على  كانت  للحزب  النوعية  القفزة 
كوادر  انخرطت  حيث  والشعبي،  الجماهيري 
الجماهير  بين  هللا  عبد  القائد  بقيادة  الحزب 
أن  وبخاصة  مكان،  كل  وفي  كبير،  بشكل 
الشامل، والنهج  الثوري  الحزب اتخذ الحراك 
ما  باألقوال،  األفعال  تطبيق  على  يقوم  الذي 
في المجتمع، ومن خالل  أحدث تغييراً جذرياً 
على  أُّسس  ألنه  جماهيرياً؛  حزباً  أصبح  ذلك 

قوة الشعب.

التحّرر  حركة  تسمية  الحزب  اتّخذ  لماذا  ـ 
الُكردستانيّة اسماً له؟ 

شمل  الحزب  نضال  ألن  جاءت؛  التسمية 
ضمن  يبَق  ولم  األربع،  الكردستانية  األجزاء 
القول:  وبإمكاننا  كردستان،  باكور  إطار 
الوطن،  خارج  حتى  امتد  الحزب  نضال  إن 
بال  جميعها،  المجتمع  طبقات  شمل  وأيضاً 
على خصوصية  الحزب  عمل  حيث  استثناء، 
ضرورة  على  وأكد  الثورية،  الكردي  الشعب 
األعداء،  وجه  في  الشاملة،  الشعبية  المقاومة 
للشعب  المشروعة  الحقوق  على  والحصول 
الهامة، أن الحزب  الكردي، والنقطة األخرى 
عمل على تغيير المفاهيم السائدة والذهنية بين 
بتغيير  وقام  جميعها،  بفئاته  الكردي  الشعب 
النمطية التي كانت تتبناها األحزاب المتواجدة 
على األرض، وإحداث ثورة ذهنية وفكرية بين 
الجماهير الكردية، ومنذ البداية اعتمد الحزب 
على نفسه بالدرجة األولى، إضافة لهذا، التعامل 
مع محيطه بما يخدم المصلحة الكردية العليا، 
ما أدى إلى االنتشار الكبير بين الجماهير، التي 
وهذا  صدر،  رحابة  بكل  الحزب  أفكار  قبلت 
على  التسمية  إلطالق  الرئيسي  السبب  كان 
التذكير،  بمكان  األهمية  من  وأيضاً  الحزب، 
أن الحزب قام بإنشاء منظومات، تُعنى بالشأن 
الكردي، والكردستاني وفي المجاالت جميعها.

في ظروف  أُسِّس  الكردستاني  العمال  -حزب 
الرغم من ذلك، نجح بلعب  استثنائية، وعلى 

فما  الكردستانية،  الساحة  على  األبرز  الدور 
السبب؟ 

استثنائية،  ظروف  في  الحزب  نشأ  بالفعل 
ومنها  السلبية  منها  الظروف  تلك  حتى  ولكن 
التي  اإليجابية  الظروف  فمن  اإليجابية، 
بإمكاننا التحدث عنها، هي أن الظروف كانت 
من  الكثير  في  التحرر  حركات  لوجود  مهيأة 
األماكن، وكان االتحاد السوفياتي آنذاك قائماً، 
تلك  من  الكثير  به  ترتبط  عالمياً  قطباً  ويمثل 
إيجابية،  معنوية  نقطة  كانت  وهذه  الحركات، 
الحزب، كان  به  الذي مر  السلبي  الظرف  أما 
ثورة  فشل  على  سنوات  ثالث  بمرور  يتمثل 
باشور كردستان، وتسليمها األسلحة، وإيقافها 
للحزب  آخر  تحدياً  شكل  ما  المسلح،  الكفاح 
في مرحلة التأسيس، األمر اآلخر الذي اتخذه 
وهذا  الذاتية،  قواه  على  االعتماد  هو  الحزب 
الحزب،  لمسيرة  التاريخي  المنعطف  ما شكل 
التي  جميعها،  الكردية  الحركات  فشلت  حيث 
بنكسات  تسبب  ما  اآلخرين،  على  اعتمدت 
وعبر  نضالهم،  ومسيرة  للكرد  مستمرة 
الحزب،  شكلها  التي  الدعائية،  المجموعات 
كل  في  الكردية  الجماهير  بين  انتشرت  والتي 
مكان، استطاع الحزب اثبات نفسه، فسار من 
القيام  سياسة  اتبع  والحزب  نجاح،  إلى  نجاح 
بالمسؤوليات الملقاة على عاتقة جميعها، ضمن 
الكردية المصيرية، ومقاومة  القضية  ما يخدم 
ونكران  المقاومة  على  شاهد  خير  السجون 
وكمال  دوغان،  مظلوم  قادها  والتي  الذات، 
إنهم  ومع  وغيرهم،  دورموش  وخيري  بير، 
االشتراكية،  النظرية  مفهوم  على  اعتمدوا 
ولكنهم على أرض الواقع لم يستفيدوا شيئاً من 

وجود االتحاد السوفياتي.
في  الجذري  التحول  مثلت  آب،   15 وقفزة 
الكفاح  فكان  الكرد،  عن  والدفاع  النضال 
ومخططاتها،  التركية،  الدولة  ضد  المسلح 
تسميتها  وبإمكاننا  الكرد،  إبادة  استهدفت  التي 
الصهر  عمليات  ضد  األولى،  النصر  بطلقة 
الحكومات  تنتهجها  كانت  التي  واالنحالل، 
التركية المتعاقبة، عسكريةً كانت أم مدنية، هذه 
التفاف الكرد حول  األمور مجتمعة، أدّت إلى 
الحزب، الذي انطلق من بين الجماهير، فنجح 
الحزب جماهيرياً، وهذا هو المهم، وأثبت نفسه 
الكردي  الشعب  قضية  عن  المدافع  أنه  دولياً 
في كل مكان، وكان الحزب في تغيير مستمر 
ما  حدا،  على  مرحلة  كل  متطلبات  مع  ودائم 
ساهم في الوصول إلى مبدأ األمة الديمقراطية، 

الذي يعطي كل ذي حق حقه.

األّمة  مبدأ  الكردستاني  العمال  حزب  -تبنّى 
وفلسفة  فكر  على  يعتمد  الذي  الديمقراطية، 

القائد عبد هللا أوجالن، ما الهدف من ذلك؟ 
على  الحزب  أحدثها  التي  التغييرات،  نتيجة 
نظريته الثورية، وبخاصة في الظروف، التي 
الدولية  آبو، والمؤامرة  القائد  إلى اعتقال  أدّت 
المشينة، التي جرت بحقه، ووضعه في سجن 
العزلة  عليه  تفرض  حيث  إمرالي،  بجزيرة 
تلك  من  الرغم  وعلى  واالستثنائية،  المشددة 
الظروف، غير أن القائد استطاع أن يغير تلك 
مصدر  إمرالي  لتكون  به،  المحيطة  الظروف 
الحزب  مسار  في  طرأت  التي  التغيرات 
ونهاراً، استطاع  المتواصل ليالً  كلها، وبعمله 
التوصل إلى مشروع األمة الديمقراطية، الذي 
المشترك،  والتعايش  باآلخر،  القبول  أساسه 
واعتراف الكل بالكل في إطار ديمقراطي حر، 
في  والحروب  الصراعات  تنتفي  ذلك  وعند 
الشرق األوسط، واعتمد الحزب هذه النظرية، 
الحقوق  حيث  من  الجميع  بين  تساوي  التي 

والواجبات.

وشرق  شمال  شعوب  اعتماد  تقيّمون  -كيف 
سوريا على فكر وفلسفة األمة الديمقراطية؟ 

هذا  اختارت  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
ومشاركة  المساواة،  على  يعتمد  ألنه  المبدأ؛ 
بين  يفرق  وال  القرار،  صنع  في  الجميع 
في  يشارك  فالكل  واللغة،  والدين،  اللون، 
العملية السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، 
ووضع الخطط المناسبة لما فيه خدمة شعوبها، 
وشرق  شمال  في  والمدنية  الذاتية  واإلدارات 
وأثبتت  النظرية،  تطبيق  في  نجحت  سوريا، 
وها  العملي،  الواقع  أرض  على  األفضل  أنها 
بنفسها،  نفسها  تدير  المنطقة،  شعوب  هي 
واستطاعت تحقيق الكثير من اإلنجازات، التي 
تحسب لها، على الرغم من الظروف القاسية، 
المنطقة، وبالفعل حققت شعوبنا  بها  التي تمر 
جميعها؛  المجاالت  في  هامة  خطوات  معاً 

اعتماداً على هذه النظرية. 

من  أكثر  الكردستاني  العمال  لحزب  -كان 
إليقاف  التركّي؛  المحتّل  مع  سالم  مبادرة 
الحرب؛ وإيقاف نزيف الدم، لماذا فشلت تلك 

المبادرات برأيكم؟ 
العمال  حزب  بها  قام  التي  السالم،  مبادرات 
الكردستاني، كانت كثيرة من أجل حل القضية 
الكردية، في باكور كردستان، ولكننا نعلم بأن 

مع  تتعامل  كيف  لكردستان،  المحتلة  األنظمة 
الفاشية  الذهنية  المبادرات، وبخاصة  مثل تلك 
التركية، التي تتخذ من أساليب الحرب واإلبادة 
قادرة  إنها  تقول:  الكردي، وهي  الشعب  بحق 
هويته،  وطمس  الكردي،  الشعب  إنهاء  على 
كما كان يحدث كل مرة، هذه الذهنية اإلقصائية 
والديكتاتورية، تتعامل مع القضية الكردية بأن 
المطالبة  لهم  يحق  وال  وطن،  لهم  ليس  الكرد 
بحقوقهم بأي شكل من األشكال، وهذا التعامل 
طريق  فشل  إلى  دائماً  يؤدي  كان  الكرد  مع 

المحادثات والسالم.
المبادرة التي أطلقها القائد عبد هللا أوجالن، في 
عام 2013، لم تستمر ألكثر من سنتين، وفشلت 
على  واعتماده  التركي،  التعنّت  نتيجة  أيضاً؛ 
الحرب،  وهو  يفهمه  الذي  الوحيد،  األسلوب 
برأيي: لن تستطيع األنظمة الحاكمة في الشرق 
األوسط، ومن ضمنها المحتل التركي، حل أية 
هذه  إلى  واللجوء  الحرب،  طريق  عن  قضية 
الطريقة في إبادة الشعوب، لن تجدي نفعاً في 
حتى  وتؤثر  والمصيرية،  العالقة  القضايا  حل 
الجوانب  المتعايشة معها، ومن  الشعوب  على 
لحلول  للوصول  الوحيد  والطريق  جميعها، 
في  يكمن  المنطقة،  في  العالقة  القضايا  لجميع 
الشعوب،  مع  الحقيقي  والحوار  السلمي  الحل 
كاملةً  بحقوقهم  والقبول  باآلخر  واالعتراف 

دون تفرقة أو تمييز.

-هل من كلمة أخيرة توجهونها في نهاية هذا 
الحوار؟  

التحرر  حركة  حول  االلتفاف  شعبنا  ندعو 
ألنها  كلها،  كردستان  أجزاء  في  الكردستانية 
بشكل  الكردية  القضية  حل  في  الوحيد  األمل 
عادل، كما نوجه نداءنا إلى شعوبنا في مناطق 
اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، بااللتفاف 
سوريا  قوات  وقواتها،  الذاتية،  اإلدارة  حول 
في  حقوقها  ضمان  من  لتتمّكن  الديمقراطية، 

سوريا تعددية ديمقراطية، ال مركزية.

 ميالد
 الحضارات
الديمقراطية

لكل والدة معنى ُمشرق، ومعها تنبعث نور ساطعة، 
ميالد البشرية كوالدة نبتة، والدة أي كائن حي حقق 
احلياة  لتبدأ  جديدة  مراحل  وخلق  عظيمة،  حتوالت 
من جديد، والدة الفكرة والفلسفة اجلديدة للحياة 
أو يتقدم، لكل  أن يتغير  الكون  بدونها ال يستطيع 

والدة بداية ومنها يستمر األمل باحلياة. 

من  جديدة  والدة  إلى  ويؤدي  باألمل  يبعث  امليالد 
للشعوب  مشرق  ميالد  الواعي،  اإلنسان  بناء  أجل 
املضطهدة ومليراث مقاومة احلرية وثورة املرأة احلرة. 
انبعاث ووالدة حضارة  تاريخ 1978/11/27 هو ميالد 
جديدة بعد آالف السنيني ضد الذهنية السلطوية 
الذكورية والدولتية للوصول إلى احلرية والعودة إلى 

جوهر األم اآللهة واملرأة احلرة واإلنسان احلر.

الفكرة اآلبوجية ظهرت في مرحلة كان قد مت فيها 
إنهاء القضية الكردية، وخاصًة في باكور كردستان، 
القضية  دفنت  بأنها  التركية  احلكومة  وتقول 
أيديولوجية  بظهور  ولكن  اإلسمنت،  حتت  الكردية 
والتي  الكردستاني  العمال  حلزب  الشعوب  حترير 
الفكر  وإرادة  الشعبية  للمقاومة  ميراثاً  أصبحت 
األيديولوجية  الفكرة  وإنشاء  الفاشية،  ضد  احلر 
من  السبعينات  أعوام  في  والدميقراطية،  للحرية 
قبل املفكر وفيلسوف العصر عبد اهلل أوجالن، الذي 
تأثر أثناء دراسته اجلامعية بالفكر االشتراكي الذي 

يؤمن بحقوق اإلنسان.

في  املوجود  والقمع  الواقع  وحلل  بحث  لذلك   
البشر  بني  واملساواة  العدالة  وجود  وعدم  كردستان 
بقول  بدأ  واجلنس،  العرق  أساس  على  وتقييمهم 
عرش  بها  هز  مستعمرة«  »كردستان  جملة  أول 
الثورية  احلركة  بدأت  ومنها  التركية،  الطورانية 
لها معاني كبيرة وعظيمة،  الكلمة  الكردية، هذه 
لتنظيم الشعب، رغم أن قول مثل هذا كان يؤدي إلى 
السجن والقتل، إال أن القائد أرسل الرسالة للدولة 
التركية، وألعداء الكرد بشكٍل عام، بأن النصر قادم 

ببناء اإلنسان الثوري واحلضارة الدميقراطية. 

حترير  هو  وإميانها  اآلبوجية  الفكرة  هدف  بالطبع 
النضال  وبتطور  الطغاة،  وجبروت  ظلم  من  اجملتمع 
الفكري في باكور كردستان، وعبور النهر ودخوله إلى 
سوريا ولبنان مت تشبيهها بعبور سيدنا إبراهيم نهر 
عامه  بدخوله  الكردستاني  العمال  وحزب  الفرات، 
44 قد حقق الكثير من املكاسب واإلجنازات الكبيرة، 
التي أدت إلى بناء الوعي واملعرفة لدى اجملتمع وأزال 
العمال  حزب  نضال  ينحصر  لم  والتراجع،  اخلوف 
في  انتشر  بل  كردستان،  باكور  في  الكردستاني 
أجزاء كردستان األربعة، بهدف توحيد الروح والفكر 
وطنية،  ذهنية  بناء  في  والتعمق  الكردي  واجلسد 
وهذه املرحلة بالنسبة لكردستان بداية ميالد جديد 
للشعب الكردي ولشعوب الشرق األوسط والعالم، 

وتهدف لتطوير براديغما األمة الدميقراطية. 

توسعت  والصعبة،  القاسية  الظروف  كل  ورغم 
احلركة وكُبر معها األمل والرغبة في احلراك الثوري 
إليها  لينضم  الشعب،  من  املاليني  معها  والتحم 
في  والشعوب  والشرائح  الفئات  جميع  من  اآلالف 
شتى أنحاء العالم، وأصبحوا كأعضاء وكوادر ضمن 
مسيرة احلرية، وأول شهيد للحركة كان من األصول 
التركية حقي قرار وكمال بير، ومن األصول العربية 
روناهي  األوروبية  األصول  ومن  عرب،  وعزيز  روجبني 
كلِّ  ومن  باملئات  مستمراً  االنضمام  زال  وما  املان، 
اإلرهاب  بطولية ضد  وهناك مقاومة  حدٍب وصوب، 
وديناميكية  بروح  وتستمر  الشوفينية  والعقلية 

الشبيبة »بدأنا بالشباب وسننتصر بالشبيبة«.

)املنظار  لبراديغما  منبعاً  أصبحت  األوجالنية 
إلهام  وأعطت  احلرة،  املرأة  أيديولوجية  اجلديد( 
األمل للنساء وانخرطَن في صفوفها، وتبنت الثورة 
أمثال  من  اآللهة  األم  ثقافة  على  املبنية  الثقافية 
ونرى  جانسيز،  ساكينة  والثورية  الشجاعة  املرأة 
في  ريادياً  دوراً  يلعنب  اللواتي  النساء  من  اآلالف  اآلن 
شعوب  ومقاومة  آفا  روج  ثورة  احلي  واملثال  الثورة، 
شمال وشرق سوريا، في جميع النواحي العسكرية 
الفكر  والتنظيمية،  واإلدارية  واخلدمية  والسياسية 
الدميقراطية  احلضارة  براديغما  أصبح  األوجالني 
الدولتي  النظام  من  بدالً  للعالم  منوذج  وسيصبح 
كي  مانيفستو  إلى  حتول  حيث  والرأسمالية، 
والثوريني،  والدميقراطيني  األكادمييني  قبل  من  يدرّس 
وغيرت  للروح  األمل  حققت  اآلبوجية  الفلسفة 
والعزمية  احلرة  اإلرادة  وبنت  لإلنسان،  الذهنية 
والعيش بكرامة ليس في بالد  البقاء  واإلصرار على 
ما بن النهرين )ميزوبوتاميا(، بل في الشرق األوسط 
العمال  حزب  ميالد  نبارك  العالم،  أنحاء  وجميع 
حتية  وألف  اإلنسانية  جميع  على  الكردستاني 

للشهداء الِعظام الذين ضحو بكل ما ميلكون. 

رؤى

زالل جكر
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على تخوم الحدث
)دبلوماسية الُكرد في سوريا بين الُمعَطى والتحليل(

من أين تستمدُّ جرأة تنسيقك مع العدو؟؟

ٌص على جزيرِة إمرالي تلصُّ

»ترقص الجبال على وقع ُخطاهم«

 إبراهيم بركات

أوالً  علينا  »الدبلوماسية«  كـ  موضوع  لتناول 
والمراحل  كمصطلح،  بالموضوع  اإلحاطة 
التي مّرت بهذا المصطلح »الدبلوماسية« حتى 
وصلت إلى مفهومها الحالي والمتعارف عليه، 

لدى كل من يمارس الشأن السياسي.
من  مشتقة  األصل،  يونانية  كلمة  الدبلوماسية 
اسم دبلوما “Diploma” المأخوذة من الفعل 
“Diplom” وكانت تعني الوثيقة، التي تصدر 
السياسيين  والرؤساء  السلطة،  أصحاب  عن 
وقد  معينة،  امتيازات  حاملها  وتمنح  للمدن، 
إلى  لإلشارة  بعد؛  فيما  الرومان  استخدمها 
الوثيقة المطويّة، أو المكتوبة التي تطوى بشكل 
خاص، وتعطي بعض االمتيازات لمن يحملها، 
مثل جواز السفر، أو االتفاقات، التي كانت تعقد 
الجماعات  أو  الجاليات،  مع  العالقات  لترتيب 

األجنبية األخرى.
أو  الدبلوماسية،  لفظ  استخدام  يتم  ولم 
المتعارف  المعنى  إلى  لإلشارة  الدبلوماسي 
عليه اليوم، وهو إدارة العالقات الدولية، إال في 
نهاية القرن الثامن عشر، وتحديداً عام 1796، 
باللغة   ”Diplomacy“ كلمة  اُستُعملت  حيث 
اإلنكليزية في إنكلترا، وأصبحت الكلمة في ذلك 
الوقت، تُطلق على ممثلي الدول األجنبية، الذين 
يحملون كتب اعتماد من دولهم، كما ُعرفت عند 
قيام الثورة الفرنسية بمعنى التفاوض، وُعرف 
كلمة  وأخذت  المفاوض،  بأنه  الدبلوماسي 
محددة  بصورة  وتكتسب  تتبلور  الدبلوماسية 
على  ومراسمها  وتقاليدها،  الخاصة،  قواعدها 
هذا  وفي ضوء  لعام 1815،  فيّنا  مؤتمر  إثر 
التطور، ظهرت كوادر دبلوماسية متخصصة، 

ومتميزة عن غيرها من رجال السياسة.
والمهام  الدبلوماسية،  أهمية  لنا  يتبين  هنا  من 
الملقاة على كاهل الدبلوماسي، في هذا العصر، 
الذي يترنّح على صفيح ساخن؛ نتيجة توسيع 
تعدّد  ناهيك عن  العالم،  التوتر في  وتعدّد بؤر 

األقطاب ومراكز القرار في العالم.
وفي خضم تمّوجات وتأرجحات السياسية بين 

أقطاب السياسة في العالم، سؤال يطرح ذاته:
سوريا،  في  الكردي  الشعب  يمتلك  هل   -
لهم؟  المناسبة  الدبلوماسية  السياسية،  وحركته 

تحركها؟  وآليات  الدبلوماسية  هذه  معالم  وأين 
والبوصلة التي تحدد اتجاهاتها؟

نجزم سلفاً، أن الدبلوماسية الكردية في سوريا 
عقداً  يتجاوز  ال  عمرها  حيث  العهد،  حديثة 
الموضوعية،  الظروف  فرضتها  الزمن،  من 
رافق  الذي  والمتغير،  المتقلب  والواقع 
وتداعيات   ،2011 عام  منذ  السورية  األزمة 
الكرد  وجد  حيث  آفا،  روج  على  األزمة  هذه 
من  النار  من  طوق  وسط  أنفسهم  سوريا  في 
الجهات كلها، فباتت روج آفا هدفاً للمجموعات 
اإلرهابية؛ بغية القضاء على الوجود الكردي، 
عن  ناهيك  التركي،  النظام  من  وتمويل  بدعم 
رزح  الذي  الخانق  االقتصادي  الحصار  حالة 

تحته الشعب في روج آفا بمكوناته كلها.
ولعل من أهم العوامل التي فرضت على الكرد 
في سوريا، العمل على إيجاد دبلوماسية خاصة 
الدّول  إلى  ومطالبهم  معاناتهم  تحمل  بهم، 

الفاعلة ومراكز القرار في العالم:
»الخط  تبني  في  سوريا  في  الكرد  نجاح   -
الثالث«، وإدارة مناطقهم عبر قيامهم بتأسيس 
اإلدارات الذاتية الديمقراطية، ما أدى ذلك إلى:
باتت  حتى  عليهم،  الظالمية  القوى  تكالب   -
الذاتية،  اإلدارات  بها  قامت  التي  المنجزات 
أردوغان،  وخاصة  التركي  النظام  تؤّرق 
ودفعه حقده وتربصه بكرد روج آفا إلى تقديم 
للمجموعات  كافة،  والتمويل  الدعم  أنواع 

والنصرة«  »داعش  مثل  المرتزقة  اإلرهابية 
بغية القضاء على الكرد في سوريا، وإجهاض 
مقاومة  فكانت  الديمقراطي،  مشروعهم 
انتصارها  مع  التي  العصر،  ملحمة  كوباني، 
أن  بعد  الكردية،  الدبلوماسية  بواكير  ولّدت 
تنظيم  ودحرهم  كوباني،  مقاومة  العالم  شهد 
داعش اإلرهابي، وخاصة بعد دخول التحالف 
التعاون  بهدف  آفا،  وروج  سوريا  في  الدولي 
لقوات  واللوجستي  العسكري  الدعم  وتقديم 
مكامن  على  للقضاء  الديمقراطية،  سوريا 
والتي  داعش،  وخاصة  وتنظيماته  اإلرهاب 
في  قسد«  الـ«  وبسالة  جدارة  بالتجربة  أثبتت 
تحتم  ما  اإلرهابية،  التنظيمات  مواجهة ودحر 
على التحالف الدولي التعاون معها، وعدّ قوات 
في  لها  استراتيجياً  حليفًا  الديمقراطية  سوريا 

مواجهة إرهاب داعش.
ومن رحم مقاومة روج آفا، ولد مجلس سوريا 
سوريا  لقوات  السياسي  الجناح  الديمقراطية، 
الديمقراطية، هذا المجلس الذي ضم األحزاب 
أصبح  آفا، والحقاً  السياسية في روج  والقوى 
الممثل السياسي لشعوب شمال وشرق سوريا، 
األولى  اللبنات  بوضع  المجلس  قام  حيث 
سياسية؛  آفاقًا  وفتح  الكردية،  للدبلوماسية 
القرار،  ومراكز  الفاعلة  الدول  نحو  للتحرك 
بغية إيصال مطالب الكرد في سوريا، وشعوب 
واضحة،  أسس  وفق  الدول،  لتلك  المنطقة 

تلك  أهم  ولعل  الدول،  تلك  بين  عليها  ومتفق 
سوريا  في  الكرد  أن  هي  والرسائل  األسس 
ليس  وتالياً،  السورية،  األراضي  وحدة  مع 
يأُل  لم  سوريا،  عن  انفصالية  نزعة  أيه  لديهم 
بين  مكوكية  بجوالت  القيام  في  المجلس جهداً 
الدول الفاعلة؛ بغية إيجاد الحلول الممكنة، ليس 
األزمة  لحل  بل  فقط،  سوريا  وشرق  لشمال 
القتل  من  سنوات  عشرة  بعد  ككل،  السورية 

والدمار، وفق القرار الدولي 2254.
واستطاع مجلس سوريا الديمقراطية، وكنتيجة 
عمله  مستوى  رفع  وعالقاته  لتحركاته 
مكاتب  بفتح  وذلك  والدبلوماسي،  السياسي 
)ممثليات( له في أكثر من دولة على مستوى 
العالم، كمكتب واشنطن، وموسكو، والقاهرة، 
قوة سياسية  فباتت »مسد«  وبرلين، وغيرها، 
ال تستهان بها في التوازنات اإلقليمية والدولية، 
ورأسه  كلها،  التركي  النظام  محاوالت  رغم 
محاربة  الشاغل  شغله  بات  الذي  أردوغان، 
الكرد في سوريا، والحركة السياسية الكردية، 
كلها؛  اإلمكانيات  وتسخير  كلها،  بالسبل 
والقضاء  االنقضاض  ثم  وتغييبها،  لتهميشها، 
عليها، بعد أن تحّول ما يُسمى »بائتالف قوى 
المعارضة السورية« أداة بيده يستخدمها وفق 

مصالحه وغاياته متى يشاء.
فيما بقي الموقف الروسي رغم كل ما يشوبه من 
الضبابية وااللتباس، ودون مستوى المطلوب، 
في  أقدامه  ترسيخ  إلى  اآلخر  يسعى هو  حيث 
النظام  مسايرة  بين  متأرجحا  فبات  سوريا، 
جديد،  من  السوري  النظام  وتأهيل  التركي 
الكردي،  العامل  تغييب  إلى  يسعى  أن  دون 
حيث يسعى بين فترة وأخرى إلى فتح قنوات 
المباشر بين اإلدارة  المباشر، وغير  التواصل 
من  السوري  والنظام  جهة،  من  ومسد  الذاتية 

جهة ثانية.
من  وبالرغم  السورية،  الكردية  فالدبلوماسية 
أنها حديثة العهد، وال زالت تحتاج الكثير من 
لكن  الزوايا،  وتدوير  المراوغة  وفن  الحنكة 
المؤشرات كلها، توحي، أنها تسير بخطى ثابتة 
ينبغي  التي  واألسس  كلها،  العوامل  هذه  نحو 
أكثر قدرة  دبلوماسية  لها أن تؤسس لخطوات 

وديناميكية؛ إلثبات الوجود وانتزاع الحقوق.
»وإن غدًا لناظره قريب«.

بكر حج عيسى 

تحاول وكالة األناضول التركية عبر اإلعالميين 
في  يرسموا  أن  والمأجورين  بهم،  المرتبطين 
العميلة  الكردي، أن الشخصية  مخيلة اإلنسان 
أنها أصبحت بطال منقذا، والشخصية المقاومة 
صاحبة اإلرادة الحرة، أنها مهزومة وإرهابية.
سياسيا،  ينسقون  الذين  أن  نالحظ  نحن 
وعسكريا مع االحتالل التركي، واإلرهابيين، 
الذين احتلوا عفرين، والذين هّجروا أهلنا من 
داعش،  قبل  كوباني  وحاصروا  أبيض،  تل 
والذين قصفوا شيخ مقصود بالغازات السامة، 
أبيض،  وتل  كانيه،  لسرى  احتاللهم  وأخرها 
أصبحوا يظهرون على الفضائيات علنا وبكل 
ولهم  االحتالل،  مع  تحالفهم  يعلنون  جرأة، 
جنب  إلى  جنبا  شاركوا  كردية،  فصائل  ستُّ 
بجثث  والتمثيل  وتشريدهم،  أطفالنا  قتل  في 
مقاتالتنا، ومازالوا يخاطبون أهلنا في عفرين 
بأننا معكم ونساندكم دون وصف أو حتى ذكر 
المحتل باسمه أو إدانة واضحة وصريحة على 
أعماله، فهم يكتفون  فقط بذكر أدوات المحتل 

من المرتزقة مراعين بذلك شعور المحتل!!.
فمن أين تستمدون جرأة سكوتكم؟؟ هل تنتقمون 
من حزب االتحاد الديمقراطي )ب ي د(، الذي 
حرمكم ترديد شعاركم »هللا محي الجيش الحر« 
ها  آفا؟؟.  روج  شوارع  من  األزمة  بداية  في 
قد تحقق حلمكم اآلن في عفرين جاء »جيشكم 

انجازاتهم  أول  ومن  به،  تغنيتم  الذي  الحر« 
الديمقراطية.... تحطيم تمثال كاوا حداد، ومنع 
رفع أعالم تشير إلى األلوان الكردية، وتغيير 

أسماء األحياء في سرى كانيه إلى التركية.
من أين تستمدون جرأة خيانتكم؟؟ تشتركون في 
غرفة العمليات، وتعطون اإلحداثيات لقتل عدد 
أكثر من بناتنا وشبابنا، الذين يحمون األطفال 
والنساء، واألرض والتاريخ، ويتركون الطلقة 
األخيرة ألنفسهم؛ كي ال يقعوا أسرى تحت يد 
الفنادق على حساب  في  تسكرون معهم  الذين 

كرامتكم.
ونواقص،  أخطاء  الذاتية  لإلدارة  كان  قد  نعم 
جديدة،  إدارة  كل  في  تماماً  طبيعي  أمر  وهذا 
نشيدنا  يسمعون  أطفالنا  لكن  بجهد،  تعمل 
الوطني »أي رقيب« كل صباح في مدارسهم 
قبل دخولهم إلى صفوفهم، وترفرف من فوقهم 
وأيضا  الكردية،  باأللوان  المزركشة  األعالم 
كل قومية تدرس بلغتها األم، إلى جانب ذلك، 
الشعوب  بين  المشترك  العيش  ثقافة  نشر  يتم 
القومية،  والصراعات  التناحر  بدل  جميعها، 
المناطق،  في  المرتزقة  اآلن-  تؤججها-  الذي 
التي يسيطرون عليها بدعم مباشر من المحتل 

التركي.
أطفالنا  الحر«  وجيشك  »حليفك  ظل  في  لكن 
فوقهم  ومن  أكبر(،  )هللا  التكبير  يرددون 
يرفرف العلم الذي أُعدم تحت ظله عبد السالم 
البرزاني، والشيخ سعيد بيران، وسيد رضا.... 

األن  الكردايتي؟؟.  مشروعك  هو  هذا  هل 
على  التماسيح  دموع  وتذرف  منقذا،  أصبحت 
رئيسياً  دوراً  لعبت  أنت  الذي  الشعب،  معاناة 
أردوغان  واستخدمك  وقتله،  تهجيره،  في 
للعالم  يُصرح  عندما  األبرياء،  لقتل  وسيلة 
)أنني ال أحارب الكرد في عفرين بل أحارب 
يمثلون  الذين  هؤالء  دليل،  وأكبر  اإلرهابين، 
في  ويشاركونني  معي  هم  الكردي،  الشعب 
عملية التحرير...(. نعم أنت المحرر و )ب ي 

د( المستعمر!!.
بدماء  تتاجرون  وأنتم  سنوات،  عشر  منذ   
المحافل  في  لشعبكم  قدمتم  ماذا  شعبنا... 
الدولية؟ وهل نطقتم باسم كردستان؟؟وماذا قدم 
حليفك »الجيش الحر واالئتالف« -الذي تعده 
مظلة سياسية لك ولشعب سوريا؟ هل تعدون 
كان  وإذا   .. إنجاًزا  بغوطة«  عفرين،  تبديل« 
إنجازا، فماذا أنجزت أنت؟. وهل تهجير سكان 
سرى كانيه، وعفرين من ديارهم وتسكينهم في 
المخيمات، واإلتيان بسكان إدلب والغوطة من 
المنطقة،  ديمغرافية  لتغير  التركية،  المخيمات 
بعد  األصليين  الكرد  سكانها  من  وإفراغها 
االستيالء على منازلهم، بحجة عودة الالجئين 
الكرد  تمثيل  أم  إنجاًزا؟.  تعدونها  السوريين 
بشخص واحد في لجنة صياغة الدستور، كما 
بشخص  ممثلون  أيضا  هم  الذين  التركمان، 
واحد، رغم الفارق الكبير في عددهم، تعدونها 

إنجازا؟.

التحالف  هذا  ضمن  اآلن  حتى  بقاؤكم  أم 
اإلرهابي الذي ينتهك، ويقتل، وينهب، ويشرد 
أهلكم أمام أعينكم بيد هؤالء المرتزقة فقط؛ كي 
يهزم المختلف معك سياسيا، حتى تقول أنا لم 

أقل: إنكم على خطأ تعدها إنجازا؟؟
الخالفات  كل  نسيان  هو  الوحيد  اإلنجاز   
الوطن  يتعرض  عندما  كلها،  السياسية 
الصفوف  وتوحيد  الخارجي،  للعدوان  واألهل 
التي تصون  وااللتفاف حول قواك العسكرية، 
كما  الوحوش  أخطر  من  وتحميك  كرامتك، 
تحت  شعبنا  بجسد  يفتكون  الذين  الوحوش، 
التاريخ،  سيذكركم  وإال  اإلرهاب.  نبع  شعار 
في  المحتل  ساعدوا  الذين  قبلكم  من  ذكر  كما 
التاريخ عندما  احتالل أوطانهم وأيضا سيذكر 
كانت تتعرض بالدنا ألبشع االنتهاكات من قبل 

وحوش العصر، فقد كنت حليفاً لهم.
رغم ذلك يدنا ممدودة إلنقاذكم من هذا الثالوث 
إبادة شعبنا.  له سوى  الذي ال مشروع  القذر، 
فليس لدينا خطوط حمر من أجل الحوار، سوى 
باإلدارة  المتمثلة  شعبنا،  ومكتسبات  الشهداء 

الذاتية، وقواه العسكرية البطلة المتمثلة بقسد.

أحمد ديبو

تقدم نحو نافذته المطلّة على األمل، فشاهد دنيا 
الظلم إياها، أرضاً ممسوحة بغبار الرماد، تليها 
النيران  ثمة  كان  مطفأة،  بنجوم  مشعة  سماء 
التي يلتهم بعضها بعضاً، وكان هناك العسكر، 
يلتهمون  وهم  سريعة،  ضحكات  يتبادلون 
المقتصدة،  ابتسامته  ابتسم  الحزين،  طعامهم 
وسار بهدوء وثقة صوب أوراقه المفضية إلى 
عالمه الغني الواسع، كان كامالً كالشمس، آن 
استدارتها في رأد الفجر، كان يكره النقصان؛ 
كان  العتمة  ضده،  ونداٌء  لآلخر  نكراٌن  ألنه 
بعذابات  تذكره  ألنها  ويحاربها؛  يكرهها 
الكالحة،  المقابر  وبأشجار  السجناء،  أصدقائه 
لم يشأ أن يكلّم نفسه؛ ألنه كان يهوى هذا النوع 

من الهدوء الشبيه بأّول الكون وبآخر الحياة. 
تطلع إلى جدران سجنه، فابتسم ابتسامة الساخر 
لدى  الحياة  لمعنى  غباء وضمور  المتألم على 
المترامي  شعبه  ليرى  بحنو؛  نظر  ثم  سجانه، 
األحالم، شعب لم يزل على قيد الحياة والثورة، 
كان في قرارته يدرك جيداً أنه أحسن صنيعاً، 
وأن عليه إبقاء سعيه حثيثاً حتى نهاية النفق... 
حتى الشمس المرفرفة، كم كان يحب شعبه حباً 
كبقية شعوب  وإياه  أن يصير،  عظيماً، ويريد 

األرض أحراراً، ال يتحكم بهم أحد.
ألعدائه،  مخيفاً  إخالصاً  ألهدافه  مخلصاً  كان 
ذنب  عن  يكفّر  أن  يوماً  شاء  أنه  درجة  إلى 
الشتائم لسجين، كان مجندا  مرافقه، ممن كال 
واعتذر  الحارس،  فعاقب  لبنان،  في  الغتياله 
للسجين، الذي ال يقوى على شيء بعد اعتقاله، 
لظنّه أنه إذا فعل، فمن شأن ذلك أن يفضي إلى 
فوضى االلتباس، وبهذا أطلق العنان إلنسانية 
»المجند لقتله« فانكشحت عنه األفكار، التي تم 
تضليله، ومسح دماغه بها، فصار مقاتالً شرساً 
مّرر  ذلك،  على  واستشهد  الحرية،  أجل  من 
الذين  عن  وسأل  سجنه،  نافذة  عل  يده  القائد 
تغبّشت حياتهم بالخوف، وعن الذين اختبؤوا، 
والقفار،  الفيافي  في  تاهوا  الذين  أولئك  وعن 

وعن الذين جازفوا بأعمارهم والتحقوا بالغيوم 
وبسالحهم.

يرمقه  أن  دون  منهم  أحداً  يترك  أن  يشأ  لم 
قوة  جرعة  تمنحه  حنو،  وبنظرة  بابتسامة، 
الجميع  أحصى  العامرة،  بئره  من  وإرادة 
إحصاًء دقيقاً؛ كي يكون محصنا بالحب، فيما 
يقيم معه حسبةً،  أن  ما  يوماً،  التاريخ  أراد  لو 
فإن عليه أن يقر له أنه عرف شعبه أجمعين، 

ولم يغفل أياً منهم.
األخطاء  بسبب  بالحسنى؛  نحاهم  الذين  عن   
عن  بالوحول،  غرقوا  الذين  عن  المتكررة، 
العائالت  الكيمياء، عن  بعبقرية  الذين اشتعلوا 
وضح  تحت  مضطرباً  اختفاًء  اختفت  التي 
في  يقيمون  الذين  عن  الليل،  وجمر  النهار، 
الماعز  مع  يعيشون  الذين  الموت، عن  مناجم 
واألغنام، ويستدرون اللبن في الجبال الوعرة 
وسهول روج آفا. عن الذين يقيمون في عزلة 
في  انخرطوا  الذين  عن  والشموس،  الوديان 
الوشوشات  في  يظهرون  فراحوا  األسطورة؛ 
يتكئون على  الذين  الحلم، عن  الداكنة كطيور 
الشعراء،  من  الكثير  والكثير  جكرخوين،  قبر 
والكتاب، والفنانين المبدعين، ويرمون المنافي 

في نهر جقجق اآلسن، بعد أن قطعت عنه تركيا 
الدموع  الجاري رقرقة وعطرا، عن  سلسبيله 
الكالم  عن  النهائي،  الصمت  في  تُراق  التي 
الصفراء،  الشمس  اعتالء  عند  سيُقال  الذي 
ذات األذرع، الراية التي ستُرفع في النوروز. 
عن القصائد التي ستُكتب، وعن األفراح التي 
ستُقام، وعن الكؤوس المترعة باألنخاب، التي 

ستُرفع وتُشرب.
أثمة ما هو أجمل من هذه اللحظة؟.. حدّث نفسه 
بذلك، وهو ينظر إلى المدى عبر نافذته الضيقة، 
إلى  النائي  البعيد  من  اآلتية  الصور  تلك  إلى 
يتذكر  يزال  وال  الصور،  يحب  كان  طفولته، 
كيف أنه في طفولته شاهد وجهه في عيني أمه، 
كان  الطفولة،  أصدقاء  من  أترابه  عيون  وفي 
يزل  ولم  العيون،  في  المرتسمة  الصور  يحب 
ذاك  أما  األبد،  إلى  معه  بها، وستبقى  محتفظاً 
الطفل فقد كبر اآلن، وهو كلّما مّر على مقربة 
انحنى قوس قزح،  من أحالمه وأحالم شعبه، 

وارتفعت في الفضاء سماء، وسطعت نجوم.
في المقلب اآلخر وقبالته، كان سّجانه التركي 
العثماني، يخاف أن يدهمه الوقت، وكان عليه 
ال  كي  جداً  كثيراً  نزل  األسفل،  إلى  ينزل  أن 

يرى سوى الحرائق، ولم يسمع سوى صرخات 
توازناً  فازداد  الثعالب،  وعواء  آوى،  بنات 
الوجود  في  شيئاً  يكن  لم  نعم  باألمان،  وشعر 

يريحه غير تلك الصور.
المتحفظة،  لضحكاته  تمتثل  لم  القوية  أسنانه 
أهوالها،  ليتفحص  المريضة  أناه  على  أطّل 
األبديين  النهرين  كم كان يزعجه عبور هذين 
في  رغب  لطالما  الخصيبة،  السهول  تلك  إلى 
يُبيد  أن  إلى  بالحاجة  يشعر  كان  إطفائهما، 
بحقد  نظر  أيضاُ،  النهرين  أسماك  شيء،  كل 
إلى  منصرفون  أنهم  آلمه  وقد  الناس،  على 
أن  عليه  أن  يشعر  كان  وحيواتهم،  أعمالهم 
يكون موجوداً وحده، وأن عليه أن يلغي الهواء 

والشمس والماء، لكن حيلته لم تسعفه.
الحد  إلى  وصل  حتى  غلوائه  في  أكثر  نزل 
حراسه،  يُجبه  فلم  نيرون؟،  أين  سأل  األخير. 
اضطرامها،  ليستجمع  الحرائق؛  في  تمّشى 
تذّكر  فؤاده.  على  استولى  ضجراً  ويطرد 
تلك  النيران،  يعشق  كان  فقد  وضحك،  روما 
واألراضي  الجموع  وتلتهم  جائعة  تظل  التي 
يكره  كان  الهائلة،  األعمدة  وما عليها وهاتيك 
والعابرين  والغيوم  الماء  ووجه  الخضار 
عقالها،  من  الفالتة  وخياالتهم  األطفال  وأفكار 
عندما وصل إلى أسفل السافلين، أجال بناظريه 
اكتمل  هل  ظلّه،  يرى  كي  كلها،  الجهات  في 
على الكائنات كلها؟ لم تنفرج أساريره، فجمع 
أن  معلناٌ  لبراثنه  العنان  يطلق  عسكره، وراح 

بداية الحملة ستكون قريبة؟!...
جزيرة  سجن  في  أودعه  الذي  سجينه  أّما 
امرالي، فقد أطل من نافذته كي ترسو نظراته 
على الحياة، ثم عاد إلى كرسيه؛ فأخذته سهوة 
راسماً  بالقلم  يُخربش  كان  حين  طفولته،  إلى 
بالثمار  مثقلة  أشجاراً  القليلة  األوراق  على 
باغتته  أليفة..  حيوانية  وأشكاالً  الشمسية، 
ضربته  أمه  أن  كيف  تذّكر  عندما  ابتسامة 
خفيفاً زاجراً؛ كي ال يمنعها من إكمال  ضرباً 
تمشيط شعره المجعد بعد حمام دافئ، في تلك 

الطفولة البعيدة والحاضرة أبداً.

دجوار أحمد آغا

تحول الربيع في أرض كردستان وقلب شعبنا 
أية  مع  أوراقه  تتساقط  خريف  إلى  الكردي، 
بالعواصف  بالك  فما  بسيطة،  رياح  نسمة 
والزوابع، التي كانت تجتاح أرض وأرواح هذا 
تغدو  أن  كادت كردستان  األبي، حتى  الشعب 
كشجرة فقدت سائر أوراقها، وبدأت أغصانها 

تيبس، وتموت في النهاية.
كانت  بل  طبيعية،  تكن  لم  العواصف  تلك 
كل  فبعد  غادر،  محتل  عدو  بفعل  مصطنعة 
انتفاضة وثورة، كان يقوم بها شعبنا من أجل 
بالمرصاد،  له  المحتل  كان  واستقالله،  حريته 
حاصداً أرواح اآلالف المؤلفة من أبناء شعبنا، 
وطفل،  وامرأة،  مسن،  رجل  بين  مفرق  غير 
قصابا،  ونواال  زيالن،  )كلي  مجازر  فمن 
دزة،  وقلعة  حلبجة  الى  وصوال  وكوجكيري، 
وعفرين(  وكوباني،  قامشلو،  حتى  وشنكال، 
شعبنا  أرواح  تخطف  العواصف  هذه  كانت 

وتدمر وطننا.
ظروف حالكة ودمار، تهجير قسري، ترهيب 
التي كانت تحدث  وترويع، هذه األمور كلها، 

في وطننا كردستان، وبحق شعبنا؛ أدّت إلى أن 
ينسى نفسه وانتمائه ولغته، ال بل وصل األمر 
باإلهانة  انتمائه، والشعور  انكار  إلى  ببعضهم 
جذوره  عن  ما  أحد  يتحدث  عندما  والمذلة، 
الكردية، حيث يتبرأ منها، ويعدّها مذّمة له، وال 
يتكلم مع أهل بيته بالكردية، إنما يتفاخر بتعلمه 
)التركية، والفارسية، والعربية( نتيجة الخوف 
في  الغاصب  العدو  اللذين زرعهما  والرعب، 

نفوس شعبنا.
لم يكتف المحتل بهذه األهوال والفظائع كلها، 
بل أنه بعد القضاء على ثورة وانتفاضة آكري، 
حفرت   1930 باشا  نوري  إحسان  بقيادة 
آكري  سفح  على  قبراً  التركي  االحتالل  دولة 
الصغير، وكتبت عليه »هنا تّم دفن كردستان«.  
من بين هذا الحطام البشري، وهذا الفكر المتآكل 
واآليل الى الزوال، ومن داخل هذا القبر الفارغ 
الوهمي، انشقت األرض وظهر األبطال، ظهر 
الكردستانية،  والوطنية  القومية  النهضة  رواد 
الشعوب،  وأخوة  والحرية  السالم  دعاة  ظهر 
بأنه  ظهر من تجرأ ورفع رأسه عالياً مفتخراً 
كردي، ظهر من أعاد الهيبة والكبرياء لشعبه 
الجريح، ظهر من تجرع مرارة الظلم وقسوة 

إعادة  أجل  من  التعذيب  وبشاعة  االضطهاد، 
كان  الذي  الشعب  هذا  جديد،  من  شعبه  إحياء 
وصل  حتى  ولوجوده،  ولتاريخه  لنفسه  يتنكر 
به األمر أن يتنكر لهؤالء الفتية، الذين حملوا 
القلم والبندقية وصعدوا الجبال، وقاوموا  فكر 
جيش  وجه  في  ووقفوا  واالستسالم،  الخنوع 
الحداد،  )كاوا  أحفاد  أنهم  وأثبتوا  االحتالل، 
وكي اخسار الميدي، ورستم زال(، تركوا كل 
شيء خلفهم، والتحقوا بقائدهم، الذي اجتمع بهم 
سنة  الثاني  تشرين  من  والعشرين  السابع  في 
1978 في »فيس« بـ آمد »ديار بكر« بباكور 
كردستان، وقال لهم بالحرف الواحد: »وطننا 
كردستان مستعمرة دولية، ولكي نحرر وطننا، 
من  البداية  في  شعبنا  نحرر  أن  من  بدّ  ال 
الخوف  نزيل  أن  من  بدّ  ال  والتخلف،  الجهل 
قلوبهم، وأن نجعلهم جديرين  قبل  من عقولهم 
بمالحم  يليقون  شجعانا،  كردا  يكونوا  بأن 
آبائهم وأجدادهم« من )خاني جنك زيرين، إلى 
بدرخان بك االزيزي، وصوال إلى سيد رضا، 
ما جرى  وهذا  وقاضي محمد، وشيخ سعيد(. 
الجامعات  طلبة  من  شبان  بضع  فمن  بالفعل، 
التركية، تحولوا الى أكبر وأعظم حركة وقوة 
تحررية في العالم، يشهد لهم القاصي والداني، 
إرهابيين،  ليسوا  هم  قضية،  أصحاب  هم 
وما  قاوموا،  هم  تماماً،  ذلك  من  العكس  على 
)أردوغان،  أمثال  اإلرهابيين  يقاومون  زالوا 
وأجاويد،  وتشيلر،  ايفرين،  وقبلهم  وبخجلي، 
إنهم  وغيرهم(  وأربكان...  ويلماز  وديميريل، 
األسطوري  القائد  أوجالن  هللا  عبد  تالميذ 
صاحب  والفيلسوف  المفكر  الكردي،  لشعبنا 
صنع  الذي  القائد  الديمقراطية،  األمة  نظرية 
في  جدارتهم  أثبتوا  الذين  القادة،  من  اآلالف 
والسياسية،  العسكرية،  والساحات  الميادين، 
كافة،  والثقافية  واالجتماعية،  واالقتصادية، 
عليه  عيسى  كحواري  أصبحوا  أنهم  حتى 

السالم وأصحاب محمد )ص(. 
وحياتهم  عوائلهم  تركوا  الذين  الفتية  هؤالء 
تليق  جديدة  شخصية  وبنوا  الشخصية، 
طراز  من  ولكن  واألجداد،  اآلباء  بتضحيات 
من  للكلمة  ما  بكل  ثورية  شخصية  جديد، 
تعتمد  وفلسفة،  بفكر  ملتزمة  شخصية  معنى، 
قانونها  تعدها  التي  المجتمع،  أخالقيات  على 
ناضلنا  »لقد  أوجالن:  القائد  يقول  المقدس، 
كفاحنا  من  األولى  سنة  الثالثين  في  وكافحنا 
من أجل أن نثبت وجودنا، أن نثبت أننا شعب 
حّي..« نعم هذه هي الحقيقة الساطعة، ومن ال 

يراها حتماً سيكون أعمى البصر والبصيرة.
وشمال  آفا،  روج  في  اندلعت  التي  الثورة  إن 
وشرق سوريا، مدينة لفكر وفلسفة هذا القائد، 
في  يضم  أممياً،  أصبح  الذي  الحزب  وهذا 
بقاع  سائر  من  أحراراً  ثواراً  مقاتلين  أحشائه 
الكردية  المرأة  تكون  أن  فخراً  يكفينا  العالم، 
جيشاً،  تقود  من  هي  فالت،  روجدا  كالقائدة 
لتحرير  ومقاتلة؛  مقاتل  ألف  ثالثين  عن  يزيد 
وأن  اإلرهابي«،  »داعش  براثن  من  الرقة 
تكون المناضلة إلهام أحمد من تطرح القضية 
وباللغة  األمريكي،  الكونغرس  في  الكردية 
الكردية، وأن تدخل المناضلة نسرين عبد هللا، 
بالزي العسكري الى قصر اإلليزيه الفرنسي، 
الذي لم يدخله أحد بهذا الزي واللباس منذ أيام 
وأصبحوا  فتية،  كانوا  نعم  بونابارت،  نابليون 
وفلسفة  فكر  على  تربّوا  قادة،  وصنعوا  قادة 
األممي،  والفيلسوف  المفكر  الرمز،  قائدهم 
والذي من ُحسن حظنا نحن الُكرد، أنه كردّي. 
هو  الثاني،  تشرين  من  والعشرين  السابع  إن 
النوروز،  انبعاث وميالد فجر جديد كنار  يوم 
التي يتم إشعالها في الواحد والعشرين من آذار 
من كل عام، معلنة بدء السنة الكردية، إنه ليوم 
وسائر  الكردي،  شعبنا  حياة  في  جداً  عظيم 
شعوب العالم المحبة للسالم والتّواقة للحرية.                   

 السينما
 الكردية
 الحاضرة
ً  عالميا
 والغائبة
ً محليّا

السينما الكردية، وخالل السنوات األخيرة، 
عبر  الظهور،  نحو  خطواتها  خطت 
العاملية، ومن خالل مشاركات  املهرجانات 
مهمة لعدد كبير من األفالم السينمائية 
على  منها  الكثير  وحصول  الكردية، 
وأغلب  وترتيبات متقدمة،  تقديرية،  جوائز 
وإقليم  أوروبا،  في  إنتاجها  مت  األفالم  هذه 
كردستان، لكنها لألسف بقيت محصورة 
ولم  باملهرجانات،  اخلاصة  العروض  ضمن 
مناطق  في  اجلماهيرية،  باملشاهدة  حتَظ 
شهدته  ما  مع  الكردي،  اجلمهور  تواجد 
القليلة  السنوات  الكردية خالل  السينما 
االجتماعية  للحالة  حضور  من  املاضية 
للمشهد  غياب  ثمة  ولعل  والسياسية، 
العروض  ندرة  صعيد  على  السينمائي 
وسوريا،  آفا  روج  في  الكردية  السينمائية 
اإلنتاج  جهات  على  تقع  واملسؤولية 
والفن،  الثقافة  مع  العالقة  ذات  واجلهات 
بهذا  االهتمام  إيالء  عليها  يقع  ولهذا 
اجلانب الثقافي الهام، عبر إنشاء أكادمييات 
سينما، ومتثيل لتأمني كوادر مختصة، كون 
أساسية،  ضرورة  األكادميي  اإلنسان  بناء 
وإقامة  السينمائيني،  جذب  أن  كما 
أنتاج  وتشجيع  السينمائية،  املهرجانات 
إيجاد  على  قادرة  أفالم سينمائية محلية 
مكانها في دور العرض الدولية، فالسينما 
الشعب  رسالة  إليصال  وسيلة  أفضل 
الكردي، وتعريف قضاياه إلى العالم، وهذا 
الكردية،  بالسينما  االهتمام  يجعل  ما 
إنتاج  شركات  لتأسيس  اجملال  وإفساح 
الساحة  ورفد  سينما،  أو  دراما،  من  فنية 
اخملرجني  من  بالعديد  مستقبال  الفنية 
إلى منتجني خارج  وذلك يحتاج  والفنيني، 
إلى  يحتاج  كما  احلكومية،  املؤسسة 
موزعني ألنحاء العالم جميعه؛ كي تكون 
الفكرة  إيصال  جانب  إلى  إيرادات،  هناك 
املتلقي  إلى  الفيلم  قصة  من  والهدف 
للمآسي  ونقل  كله،  العالم  أنحاء  في 
آمالهم  وكذلك  الكرد،  لها  تعرض  التي 
خالل  من  األفالم  عرض  عبر  وتطلعاتهم 
تنظيم  إلى  باإلضافة  التلفزيون،  قنوات 
الثقافية  املراكز  ضمن  جماهيرية  عروض 
شأنها  من  مالية  جوائز  ورصد  وصاالتها، 
من  والتي  السينمائي،  العمل  تشجيع 
لألعمال،  الفنية  الهوية  حماية  شأنها 
فكثيرة هي األعمال التي تقدم وتروج لها 
أفالم  أنها  الكردي على  اجلوار  دول  إعالميا 
إيرانية أو تركية، فقط كونها ناطقة بتلك 
ومخرجيه،  العمل  كادر  أن  رغم  اللغات، 
التصويرية،  وموسيقاها  املمثلني  وأغلب 
الفيلم،  عنها  يتحدث  التي  والقضايا 
ومصائره،  الكردي  الشعب  قضايا  هي 
جوائز  حتصد  األفالم  تلك  أغلب  وحكاياه، 
عاملية، وتذهب في مهب ريح، غير مبالية 
ورغم  الثقافة،  وجهات  الكردي،  باإلعالم 
األفالم  إنتاج  على  كبيرة  مبالغ  صرف 
أنها  غير  محلياً،  املنتجة  السينمائية 
ناهيك  احمللية،  احملطات  في  تُعرض  ال 
السينمائي،  العرض  دور  في  عرضها  عن 
السينما  تقدم  بطء  في  تسّبب  ما  وهو 

الكردية. 

»الطريق«  فيلم  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
غوني،  يلماز  الراحل  الكردي  للمخرج 
الذهبية في مهرجان  السعفة  نال  والذي 
كان   ،1982 عام  بفرنسا   العاملي  »كان« 
البداية احلقيقية للسينما الكردية، والتي 
الكردية،  السينما  أمام  اآلفاق  فتحت 
اخلاصة،  بصمتها  لها  سينمائية  كهوية 
عبر فيلم »الطريق« الذي أحرج احلكومات 
التركية، وجاء االنتشار احلقيقي للسينما 
مكملة  كخطوة  العاملية،  نحو  الكردية 
الكردي  اخملرج  يد  على  »غوني«  بدأه  ملا 
 ،2000 عام  بعد  قوبادي  بهمن  العاملي 
سينمائية  أفالم  إنتاج  ريادة  له  كان  الذي 
الشعب  قضايا  تعكس  بالكردية،  ناطقة 
ضمن  وجهل،  وظلم،  فقر،  من  الكردي، 
معادلة النزوح واحلرب، ومن هنا تبرز ضرورة، 
الذي  الكردي،  السينمائي  الفن  وأهمية 
يشهد حضوراً عاملياً في املهرجانات وغياباً 
ال مبرر له على الصعيد احمللي أو الوطني.

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني

 المناطقية
 اآلفة

 الخفيّة
 في

 جسد أي
مشروع

عن  أتحدث  أن  أريد  القّراء  السادة  أيها  اليوم 
مسبباً  بآخر  أو  بشكل  ينتشر  خطير  موضوع 
يندمل  أن  له  يمكن  ال  كبيراً  مجتمعياً  شرخاً 
كالسوس  المشروع  جسد  في  سينخر  وبالتالي 
في جذور األشجار أال وهو المناطقية وهنا نبدأ 

بالشرح عنها وتعريفها.
هي نوع من أنواع التمييز العنصري الحديث 
العالمية  الحرب  بدايات  في  ظهرت  والتي 
الثانية بشكٍل متنامي ليتم وضعها الحقاً كمادة 
من مواد التحريم في القانون الدولي المختص 
الُمعتمد  التعريف  هو  هذا  التمييز،  بجرائم 
يخطر  قد  ولكن  الخطرة،  الجريمة  لهذه  دولياً 
ببال البعض أيَن يكمن خطر المناطقية !! فمن 
أو  بعرقنا  نفتخر  كما  بمنطقتنا  نفتخر  أن  حقنا 

قوميتنا؟
ضمن  كان  إذا  حق  هذا  نعم  بأنه  نجيب  هنا 
إلى  يصل  ال  والذي  الطبيعية  الحقوق  حدود 
نبذ اآلخرين أو إشعارهم بالدونية أو االنتقاص 
األخرون  وصل  إذا  الذي  األمر  فهذا  منهم 
ألي  وُمدِمرة  بل  كارثية  نتائج  ذو  سيكون  له 
أسباب  بشرح  وسنبدأ  وحياتي  اجتماعي  نظام 
خطرها  وأسباب  الطبقة  منطقة  في  ظهورها 
بشكٍل عام لننتقل إلى شرح تأثيرها على الطبقة 
بشكٍل خاص وخاصةً أن هذه الظاهرة ستشكل 
تهديداً حقيقياً للديمقراطية فيها وبالتالي انعكاس 

سلبي على التعايش والتجانس المجتمعي.
من  يأتي  ال  المناطقية  انتشار  إن  ـ  األخطار: 
وجود  يعني  مما  الداخل  من  يبدأ  بل  الخارج 
بؤرة أو نواة لبدء إخفاق المنظومة اإلدارية في 
إيجاد حد للتباين الجغرافي واالقتصادي وتقليل 
الفوارق في توفر الفرص بين الريف والمدينة 
مثالً أو بين السكان ذاتهم وبالتالي سيؤدي إلى 

عدم االستقرار السياسي في المنطقة.
هذه  سيجعل  السياسي  االستقرار  عدم  إن  ـ 
تستغل  التي  الخاليا  النتشار  ُعرضة  المنطقة 
راديكالي  توجه  ذات  كانت  سواء  األمر  هذا 
به عبر  نستشهد  مثال  أكبر  والعراق  متطرف 
تلك  النشطة في  الكبير وخالياه  ظهور داعش 
المناطق أو مناطقنا اليوم، أو ذات توجه قوموي 
مثل خاليا النظام أو ذات توجه ارتزاقي خدمة 
لمن يدفع أكثر بعيداً عن أي ارتباط أيديولوجي 
أو  ُمهملون  بأنهم  السكان  شعور  مستغلين 
بين  والمقارنة  استعالء  أو  بازدراء  لهم  يُنظر 
الماضي والحاضر وهذا ما يرّوج له الزعماء 

الشعبويون المتطرفون.
على  يشجع  الظاهرة  هذه  خطر  انتشار  ـ 
سلوكيات مناهضة للديمقراطية مثل عدم الثقة 
بالمؤسسات الموجودة وكذلك اإلعالم وبالتالي 
انهيار الدعم للحقوق المدنية لآلخرين وبالتالي 
نحو  األيديولوجية  الهجرة  أو  الرحيل  سيكون 

مناقضات الديمقراطية وتبني أفكارها.
سيحول  المؤسسات  دور  وتقويض  إضعاف  ـ 
لإلدارة  اللجوء  من  تدريجي  بشكٍل  المواطن 
واالرتباط فيها إلى المتنفذين في السلطة باسم 

المناطقية والعشيرة لحماية الفاسدين.
ـ انتشار ظاهرة الصراع على السلطة وحماية 
وبالتالي دعم  لهم  العشيرة  الفاسدين عبر دعم 
المنطقة أو القرية على حساب المناطق والقرى 
األخرى تبعاً لمن يعتلي الكرسي فعندما يتسلل 
المناطقيين إلى صفوف اإلدارة سيجرونها إلى 
اإلدارة  بين  كبير  وبالتالي خلق شرخ  الهاوية 
روح  خلق  وبالتالي  لمصالحهم  وفقاً  والشعب 
واألخّوة،  المحبة  روح  حساب  على  الكراهية 
اإلغاثية  المنظمات  ودخول  ظهور  وكذلك 
والتي عملت على تنمية شعور المناطقية عبر 
لمنظمات  وتحولها  أخرى  دون  فئات  دعم 

عشائرية ومناطقية.
لذلك أيها المتابعين والمتابعات لزاويتنا الكرام 
و يا شعبنا الجميل بروح تعايشه لنقف جميعاً 
الفاشلة  المحاوالت  تلك  بوجه  منيعاً  صفاً 
أخّوتنا  من  ولنجعل  منطقتنا  استقرار  لضرب 

وتعايشنا حكاية وطن.

حكاية وطن

مثنى عبد الكريم
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حمد الرحيل عبد اهلل الخليل مصطفى العويد

للعام الثاني على التوالي جفاٌف يغزو المنطقة
 وال حلوَل متاحة

الجفاف وقّلة الدعم يثيران مخاوف مزارعي كري سبي

على  الثاني  للعام   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
بموجة  الجزيرة  إقليم  مناطق  تتأثر  التوالي 
منذ  المنطقة  لها  تتعرض  لم  كبيرة،  جفاف 
سلة  على  كبير  بشكل  الجفاف  وأثر  عقود، 
سوريا الغذائية، ما دفع اآلالف من المزارعين 
إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية، أو البحث 
الجفاف،  من  عامين  بعد  أخرى  أعمال  عن 

والتدهور الكارثي للمحاصيل الزراعية.
مياه  وجفاف  األمطار،  ندرة  بعد  ذلك  ويأتي 
نهر  ورافدة  الفرات،  نهر  أهمها  األنهار 
مياه  مرور  قطع  تركيا  تعمد  بعد  الخابور، 

األنهار إلى المنطقة.
سوريا  شهدته  الذي  الجفاف،  تداعياُت  وبدأت 

في الموسم الزراعي األخير 2020 – 2021 
إضافة للموسم الزراعي الحالي، تظهُر بشكٍل 
الغذائية  السلة  الجزيرة  إقليم  جلي، في مناطق 
االستراتيجية،  للمحاصيل  منتج  وأكبر  للبالد، 
الزراعة  على  سكانها  معظم  يعتاش  والتي 

وتربية الثروة الحيوانية.
والواقعة  الشدادي،  شرق  الحريري  قرية  في 
على كتف نهر الخابور، يحاول المزارع عواد 
من  تبقى  ما  لعبور  طريق  فتح  جاهداً  المحمد 
كُمحتضر  بات  الذي  النهر،  مجرى  في  مياه 

يلفظ أنفاسه األخيرة.
المعاناة لصحيفتنا  المزارع قصته مع  ويروي 
عشرين  من  أكثر  »منذ  ويقول:  »روناهي« 

عاماً، لم أر مثل هذا الجفاف يضرب المنطقة، 
تبقى  قليالً،  المطر  كان  وإن  حتى  عام،  فكل 
بالمياه،  ممتلئة  الخابور  نهر  في  الحفر  بعض 
حيث يقوم المزارعون بري أراضيهم، فيسقي 
مربو المواشي مواشيهم منها، على عكس هذا 
العام تماماً، حيث بات الخابور كالمحتضر على 
فراش الموت، حتى األشجار التي كانت تزين 
يغزو  بات  والتصحر  فماتت،  جفت،  ضفافة 

المنطقة، واألمور كارثية إلى أبعد الحدود«.
السابق  في  الخابور  »كان  المحمد:  ويضيف 
الشريان الحيوي للمنطقة من مدينة سري  يعدّ 
الفرات  بنهر  التقائه  نقطة  إلى  وصوالً  كانيه، 
من  أكثر  الزور،  دير  البصيرة شرق  بلدة  في 
المشارب  مختلف  من  إنسان  مليون  نصف 
واألعراق، كانوا يعتمدون عليه بشكل أساسي، 
من  األلوف  مئات  وري  المياه،  تأمين  في 
الهكتارات وسقاية قطعان الماشية، وبعد تعمد 
على  خاوياً  اليوم  أصبح  مياهه،  قطع  تركيا 
سوى  تحوي  ال  لمستنقعات  وتحول  عروشه، 

األمراض واآلفات«.
فيما يقف المزارع حسين اإلبراهيم، على أطالل 
الخابور، وهو يراقب بعين الحسرة الحال التي 

وصلت إلية في هذه السنين العجاف. فيقول:
كانون  شهر  دخول  أبواب  على  اآلن  »نحن 
األول، واألمطار لم تنزل بعد، والخابور جثة 
العام  الحصاد في  فيه، وموسم  هامدة ال روح 
المنطقة،  على  مّر  قد  موسم  أسوء  الماضي 
الخيارات والحلول كلها نفذت ننتظر رحمة من 

هللا«.
كاملة،  أرضي  زراعة  أستطع  »لم  ويتابع: 

من  أكثر  فزراعة  منها،  بسيطاً  قسماً  زرعت 
مبّشر،  غير  الموسم  مغامرة،  يعدّ  دونماُ   15

والمعطيات كلها تشير إلى ذلك«.
»المواشي  فيقول:  العلي  دحام  الخمسيني  أما 
تمر  فالمنطقة  وعطشاً،  جوعاً  تموت  بدأت 
بكارثة كبيرة، الجفاف وصل إلى ذروته، لم نعد 
نقوى على تأمين المزيد من العلف للمواشي«.

الحل  هي  اآلن  المدينة  نحو  »الهجرة  ويتابع: 
لدي  تبقى  ما  ببيع  –مكرهاً-  سأقوم  األمثل، 

قامشلو،  أو  الحسكة،  إلى  وأتوّجه  ماشية،  من 
أوفر،  الفرص  فهناك أصبحت  عائلتي،  برفقة 
فالشباب هناك قد يحظون بفرص عمل، لم يبَق 

لنا شيء هنا«.
بسبب  يوم؛  بعد  يوماً  السكان  معاناة  وتزداد 
وتردي  يعيشونها  التي  المتالحقة،  األزمات 
األوضاع المعيشية، ما جعل الهجرة أحد أبرز 
الحلول لكثير من العوائل؛ هرباً من األوضاع 

المتردية، وبحثاً عن ظروف معيشية أفضل.

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ يُعاني القطاع 
الزراعي بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض نقصاً 
الزراعية  الخطة  لمزارعي  الدعم  في  حاداً 
الشتوية لهذا العام، ما ينذر بعواقب وخيمة، 
الحيوي  القطاع  لهذا  الخطر  ناقوس  تدق 
واألساسي لضمان األمن الغذائي، والستمرار 
النشاط االقتصادي والتجاري المرافق له، في 
بأسباب  النقص  المعنية  الجهات  بررت  حين 

متعددة.
وضاق مزارعو المساحات الزراعية المرخصة 
أبيض ذرعاً؛ بسبب  بمقاطعة كري سبي/ تل 
من  المستحقة  مخصصاتهم  استالم  انتظار 
لزراعة  والمازوت،  والبذار،  السماد،  مواد: 
أراضيهم، في حين اُضطُر أكثرهم الى شراء 
السوق  من  وسماد،  بذار،  من  يحتاجه  ما 

السوداء، بأسعار باهظة. 
)سوبر  السماد  بمادتي  المزارعين  دعم  ويتم 
شعير(،  ـ  )قمح  والبذار  يوريا(،  ـ  فوسفات 
الزراعية  الرخصة  حسب  المازوت،  ومادة 

الممنوحة له، وبموجب الخطة الزراعية للدعم 
الزراعي لهذا العام، للمزارعين المرخص لهم 
من قبل اللجان المعنية بعد الكشف واالطالع 

على المساحات الزراعية على أرض الواقع.
لجنة  حسب  المرخصة  المساحات  وبلغت 
الزراعة بمقاطعة كري سبي 220 ألف دونم 
الى اآلن، منها 110 آالف دونم، قمح، وما 
تبقى من مساحات، هي شعير ـ وبقوليات .... 
ومحاصيل زراعية أخرى، وتبلغ نسبة الدعم 
و%25  للقمح،   %  50 الزراعية  للمحاصيل 

شعير ومحاصيل أخرى.
في حين بلغت كمية المواد الزراعية المقطوعة 
بموجب  الزراعة  لجنة  قبل  من  للمزارعين 
من  طن،  الـ 2400  يقارب  ما  المقدم  الدعم 
مواد )قمحـ  شعيرـ  سماد(، وهي كميات قليلة 
المطلوبة  باالحتياجات  قورنت  ما  إذا  جداً، 
لدعم المساحات المزروعة المرخصة بموجب 

الكشوفات المقدمة للجنة المعنية.

قامشلو/ ميديا غانم - ظهور حزب العمال الكردستاني 
كان لشعوب كردستان بمثابة إحياء شجرة تكاد أن تيبس 
فسقاها بدمه وغّذاها بجسده وأشرق نور شمسه عليها 

بفكره الحر.

بتأسيسه... أحيا حزب العمال الكردستاني شجرة 
الحرية التي كادت أن تيبس

الكردستاني  العمال  حزب  ميالد  ذكرى  تمر 
)PKK( والتي تمتد من ميراث نضالي طويل 
مجموعة  أسسه  والذي  عاماً،   43 من  ألكثر 
ثورية كردية في آمد بتاريخ 27 -11- 1978 
سكرتيراً  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وانتخبوا 
للحزب، فكيف تأسس هذا الحزب، وما أهدافه 
الظروف  ظل  في  االستمرار  استطاع  وكيف 

الحالكة؟
نهج  على  الكردستاني  العمال  حزب  تأسس 
في  ونجح  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وفلسفة 
استمراره ألنه نشأ في ظل الظروف التي فُِقد 
الكردي  الشعب  كان  بتركيا، حيث  األمل  فيها 
واإلبادة  واالضطهاد  الظلم  وطأة  تحت  يعيش 
ف  في األجزاء األربعة من كردستان، فقد َعرَّ
التركي  االستعمار  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
أن  يريدون  »الترك  بالقول:  آنذاك  لكردستان 
القومية  لنشر  مركز  إلى  كردستان  يحولوا 
التركية، وكانت جميع سياساتهم على الصعيد 
واالقتصادي  والفني  والثقافي  االجتماعي 
تتريك  أساس  على  تقوم  والقضائي  واألمني 
األساسي  الدستور  وكان  الكردي،  المجتمع 
كالهما  التركية  القومية  االستراتيجية  وكذلك 
مستندين  انتفضوا  لذا  الهدف«.  هذا  يخدمان 
على الشعب الثوري وصعّدوا النضال، والتف 

من حوله الكردستانيين وبخاصةً الشبيبة.

الظروف التي نشأ فيها الحزب..

الكردستاني  العمال  وفي ذكرى تأسيس حزب 
حدثنا الصحفي الكردي من باكور كردستان سيد 
والظروف  الحزب  تأسيس  أسباب  عن  أفران 
التي كانت تمر بها كردستان وباكور كردستان 
بشكٍل خاص آنذاك، قائالً: »حين كنا صغاراً لم 
تكن لدينا أيّة فكرة عن هويتنا الكردية وقضيتنا 
الكردستانية في باكور كردستان، ولكن بعد أن 
وصلنا إلى مرحلة الدراسة الجامعية بالتزامن 
مع ظهور حركة الحرية وتأسيس حزب العمال 
الكردستاني في الثمانينيات حينها بدأ هذا الفكر 
هويتنا  ندرك  بتنا  وبفضله  أذهاننا،  في  ينمو 
ومن نحن ككرد وعلى الرغم من ظهور عدة 
انتفاضات كردية قبل هذه الحركة إال أنها كانت 

األكثر تأثيراً علينا فكرياً«.
العمال  حزب  تأسيس  ظهور  »فمع  وتابع: 
بالهوية  الفكري  الوعي  بدأ  الكردستاني 
في  فقط  ليس  النور  يُبصر  الكردية  والحقوق 
كردستان  أجزاء  في  إنما  كردستان  باكور 
لم  التي  كردستان  باكور  من  بدايةً  األربعة، 
يتبَق للكردي آنذاك أية صلة بهويته أو قضيته 
المثال  سبيل  فعلى  لديه،  منسيةً  باتت  حتى 
الكردية كنا  بلغتنا  المدرسة  نتكلم في  حين كنا 
كردستان  باكور  فكرد  العقوبات،  بأشد  نُعاقب 
ثقافي من قبل  كانوا يتعرضون إلبادة وصهر 
أحسن،  الحال  يكن  لم  آفا  روج  وفي  السلطة، 
حيث كان الكرد حينها يعانون فيها بصمت تحت 
ظلم السلطة الحاكمة، أما في باشور كردستان 
فكانت هناك حركة كردية وحين كنا نسمع باسم 
البيشمركة كان يخلق لدينا حس بكرديتنا، وفي 
روجهالت كان نضال فؤاد سلطان ومن بعده 
قاسملو مستمر، ولكننا في باكور كنا بعيدين كل 
البعد عن هذا النضال ولم يكن لنا أي علم به«.
وزاد: »بالمجمل نستطيع أن نحلل وضع باكور 
كردستان بقول الشهيد حقي قرار: »كردستان 
تيبس  لم  ولكنها  تيبس  أن  تكاد  كشجرة  كانت 
العمال  حزب  تأسيس  فجاء  كامل«،  بشكٍل 
الكردستاني كالشمس التي أشرقت بنورها على 
هذه الشجرة بفكره الحر، وسقاها بدمه، وغذّاها 
كالسماد من جسده، فهذا ما قدمته حركة التحرر 
هللا  عبد  القائد  بفكر  تأسست  التي  الكردستانية 
أوجالن لكردستان، لقد سعوا كثيراً إليباس هذه 
القائد آبو ال  الشجرة وبكل السبل إال أنه بفكر 
تزال هذه الشجرة مخضرة وتناضل للبقاء من 

خالل نضال الكريال والشعب الكردي«.
هللا  عبد  القائد  اتخذه  الذي  األساس  وحيال 
أوجالن في نضاله قال: »بدأ القائد آبو نضاله 

على أساس الفكر الحر وغير التبعي ألي جهة، 
دوماً  يميلون  كانوا  الذين  الكردي  عكس  على 
تحقيق  بغية  الكردي  الشعب  أعداء  لمساندة 
لديها  كان  كردستان  باشور  فمثالً  مصالحهم، 
أن  اختارت  ولكنها  تناضل  كي  الكافية  القوة 
وجود  من  الرغم  على  العدو  بيد  يدها  تضع 
أكثر من مئة ألف من البيشمركة كقوة عسكرية 
لديها، القائد آبو حلل كل هذه النقاط وأوجد من 
التاريخ الِعبر ليؤكد على أن اإلنسان يجب أن 
يكون صاحب فكر وقوة غير تبعية مهما كّون 
من عالقات إال أن عليه أن يتخذ فكره ونضال 

شعبه أساساً له«.

»دخلت قلوب الشعب قبل 
منازلهم«

وزاد: »بعدها وباألخص في عام 1979وصل 
باكور  في  متقدمة  تنظيمية  لمرحلة  الحزب 
الشعب  قلوب  في  الحركة  دخلت  كردستان، 
قبل بيوتهم واتخذت من نضالهم ودعمهم قوتها 
القائد ذو نظرة مستقبلية  األساسية، حيث كان 
وله تطلعات صميمية فقد كان يدرك بأن هناك 
الستهداف  الخونة  قبل  من  تحاك  مخططات 
التركية،  الجواسيس  يد  على  حقي  المناضل 
من  مناضل  مع 250  وخرج  القائد  توسع  لذا 
أجزاء  في  الحزب  فكر  رفاقه ومعهم ونشروا 

محصورة  تبقى  ال  كي  األربعة  كردستان 
وتختنق وبالفعل انتشر هذا الفكر الحر والتف 
بأجزائه  كردستان  في  الكردي  الشعب  حوله 
األربعة فبات األمل لكل كردي نحو كردستان 
الشعب  يتحد  أن  األولى  المرة  فكانت  حرة، 
بها  ويطالب  بحقوقه  بالتفكير  ويبدأ  الكردي 
وباشور  باكور  من  األحرار  الكرد  فانضم 

وروجهالت وروج آفا لرفوف الكريال«.
جوبِه  الكبير  االنضمام  هذا  بأن  أفران  وبيّن 
بعنف كبير من قبل الدولة التركية المحتلة كما 
تحارب  الخونة كي  الكرد  تجند  أن  استطاعت 
باشور  في  حصل  كما  الكرد  أخوتهم  بهم 
كردستان، حيث قاتل الكرد الخونة هناك خدمةً 
للمحتل التركي، ولكن قوات الكريال انتصرت 
من  وزادت  آب   15 قفزة  بروح  المقاومة  في 

نضالها ضد هجماتهم.
الهجمات  زادت  نضاالً  الحركة  ازدادت  كلما 
أكده  ما  هذا  وصوب  حدٍب  كل  من  عليها 
العمال  حزب  »ألن  وأردف:  أفران  الصحفي 
الكردستاني لم يُهزم رغم هجماتهم وتهديداتهم 
والحصار الذي كانوا يفرضونه عليه ناهيك عن 
استخدام الكرد الخونة كأداة لتصفية الحزب إال 
التحرر  حركة  أمام  الهزيمة  إال  يلقوا  لم  أنهم 
وإصراراً،  قوةً  تزداد  كانت  التي  الكردستانية 
لذا استنفرت القوات الدولية خشيةً من قوة هذا 
قبلهم،  من  المتوقع  غير  وانتشاره  الحر  الفكر 
فأظهرت عداوتها لهم على العلن، وهنا استذكر 
حيال  قال  الذي  قولبي«  »دمهات  الشهيد  قول 
وعلى  العالمية  القوة  »جميع  آنذاك:  الوضع 
تساند  وأوروبا  كأميركا  الناتو  حلف  رأسها 
تركيا، فلم يبَق إلى أن يجلبوا جنودهم ليحاربوا 
حركة الحرية بشكٍل مباشر«. وعلى هذا النحو 
قامت ألمانيا ودول االتحاد األوروبي بإصدار 
قانون مجحف وغير عادل بوضع حزب العمال 
كان  هذا  اإلرهاب«  »قائمة  على  الكردستاني 
دورهم في محاربة الحزب، ومن جهة أخرى 
كردستان  لباشور  فدرالية  بمنح  أمريكا  قامت 
الكردستاني،  العمال  حزب  تعادي  أن  بشرط 
وفي النتيجة عام 1992بدأ العراك المسلح بين 

الحزبين الكرديين بفعل تركي«. 
لها  أساساً  الشعوب  أخّوة  من  اتخذت   PKK
والحركات  القوموية  الدول  النضال عكس  في 
الراديكالية، وتوسع أفران في حديثه حيال ذلك 
وأضاف: »يقول القائد آبو أن مسانديه ورفاقه 
األسود،  البحر  شعوب  من  كانوا  البدايات  في 

فمنذ ذاك الحين نضال الحزب وميراثه كان قائماً 
على أساس أخّوة الشعوب واألمة الديمقراطية، 
األساس  هذا  على  مبني  كان  القائد  فكر  وألن 
الحر  فكره  من  تخاف  كانت  القوموية  الدول 
هو  الفكر  هذا  توسع  بأن  مدركين  كانوا  ألنهم 
لذا  لسلطتهم  وزعزعة  مصالحهم  لنهاية  بداية 
فعمدت  والطرق،  السبل  بكل  يحاربونه  كانوا 
أسلوب حربها  بتغيير  الناتو  تركيا عن طريق 
على الحزب الذي فشلت في هزيمته وتصفيته 
كما كانت تأمل، وقامت بالمؤامرة الدولية على 
القائد آبو ورغم ذلك استمر الحزب في النضال 
ولم يتزعزع إيمانه بفكره الحر فلجأت لتأسيس 
مرتزقة داعش استمراراً للمؤامرة على حركة 
التحرر الكردستانية ورغم كل تلك المؤامرات 
الكردستاني  العمال  حزب  وحده  والتحالفات 
ناضل  ووحده  اإلنسانية  أعداء  وجه  في  وقف 
أعتى  وجه  في  األوسط  الشرق  شعوب  ألجل 
المتطرفين وحمتهم من اإلبادة، لذا تجد مكانته 

محفورة في قلب كل إنسان ينتهج فكر حر«.

»العائلة واألمان لكل كُردي«

النابع  بأنه على هذا النهج والفكر الحر  منوهاً 
روج  اآلن  تناضل  أوجالن  القائد  فلسفة  من 
وعربها  بكردها  سوريا  وشرق  وشمال  آفا 
وسريانها وتركمانها ويتعايشون سوياً دون أي 
نزاعات بإدارة ذاتية ديمقراطية، وبالفكر ذاته 
كان  الذي  اإليزيدي  فالشعب  شنكال  تحررت 
بات  اآلن  األخرى  تلو  واحدة  اإلبادات  يعيش 

لهم قوتهم الخاصة يحمون بها أنفسهم«. 
حديثه  أفران  سيد  الكردي  الصحفي  واختتم 
على  نشدد  العظيمة  المناسبة  »بهذه  قائالً: 
للحرية  التواقة  الشعوب  كافة  اتحاد  ضرورة 
بفكر  مجتمعية  قوة  لتشكيل  الكريال  قواتها  مع 
الشعب  تنظيم  على  يؤكد  كان  الذي  آبو  القائد 
الشعب  استطاع  الحر  الفكر  بهذا  لنفسه، 
قهر  سوريا  وشرق  شمال  وشعوب  الكردي 
بسالتهم  على  العالم  وأثنى  المرتزقة  أعتى 
بات  الذي  الكردستاني  العمال  حزب  بقيادة 
للمرأة  العائلة واألمان لكل كردي، وباألخص 
التي أضحت الريادية بهذا الفكر وسارت على 
درب الحرية وبنضالها وميراثها ضمن حزب 
والذهنية  االستبداد  تكسر  الكردستاني  العمال 

الذكورية«.

ر الدعم أرضَّ باملزارعي تأخُّ

تأخرت  »لقد  الرحيل:  حمد  المزارع  يقول 
اللجنة في تسليمنا المواد الزراعية المستحقة 
سواء  الزراعي  الموسم  أن  يعلم  والكل  لنا، 
القمح، أو الشعير، أو المحاصيل الشتوية، ال 
تقبل التأخير، ويجب أن يتم تسليم هذه المواد 
الموسم  سيضيع  وإال  المناسب،  وقتها  في 
تسليمنا  بانتظار  نقف  الزراعي سدى، ونحن 

مستحقاتنا«.
باهظة  تكاليف  »هناك  الرحيل:  وأضاف 
األرض  حراثة  مثل:  كمزارعين،  تواجهنا 
الزراعية، وتجهيزها بالكامل، ثم أثمان البذار 
واألسمدة... وغيرها من تكاليف أخرى، وعلى 
هذا األساس نقوم بترخيص أرضينا الزراعية، 
لتلقي الدعم الزراعي من قبل الجهات المعنية، 

وتفادي استغالل التجار وجشعهم«.
العويد  مصطفى  المزارع  ينتظر  جانبه  من 
تدبر  أن  بعد  السماد،  مادة  الستالم  دوره؛ 
الذي  القمح،  بمحصول  أرضه  بزراعة  أمره 
اُضطُر إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار 
من  المصروفة  »الكميات  فيقول:  باهظة... 
السماد قليلة للغاية، وأواظب على المجيء الى 
لجنة الزراعة منذ 13 يوماً على أمل استالم 

المازوت  ومادة  السماد،  من  مخصصاتي 
المحصول....  لسقاية  الديزل  لمحرك  الالزم 

ولكن دون جدوى..!«.
الجهات  من  حديثه  نهاية  في  العويد  ويأمل 
الزراعية  المواد  بصرف  اإلسراع  المعنية 
نجاح  لضمان  المناسب؛  بوقتها  المدعومة 

الموسم الزراعي لهذا العام.
   

ح  الجهات املعنّية توضِّ
األسباب...!

للجنة  المشترك  الرئيس  كشَف  جهته  من 
الزراعة بمقاطعة كري سبي عبد هللا الخليل: 
أن اللجنة تقوم بعملها بقطع الكميات المستحقة 
المدعومة،  الزراعية  المواد  من  للمزارعين 
، أنَّ الكميات الواردة من المواد الزراعية  وبينَّ
المطلوبة  الكميات  تغطي  وال  للغاية،  قليلة 
بموجب الكشوفات المرفوعة من قبل اللجنة.

الجهات  تأّخر  استمرار  من  الخليل  وحذر 
المعنية لدعم المزارعين يكون غير مجد لهم 
بزراعة األرض، لذلك يجب على شركة تطوير 
تُشرف  التي  الجهة  الزراعي، وهي  المجتمع 
على تسليم الدعم في طلب الكميات المطلوبة 

وتسليمها  المدعومة،  الزراعية  المواد  من 
ستنعكس  وإال  المحدد،  بوقتها  للمزارعين 

النتائج بشكل سلبي على القطاع الزراعي.


