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سعت  قامشلو  مقاطعة  في  المياه  مديرية 
لحل مشكلة نقص المياه في المنطقة خالل 
فصل الصيف فاتخذت عدة تدابير، وناشدت 

سكان المنطقة بعدم اإلسراف.
العام  قامشلو  مدينة  في  أحياء  عدّة  شهدت 
الفائت انقطاعاً مستمراً لمياه الشرب، نتيجة 
المياه،  مضخات  في  المتكررة  األعطال 
وخاصة حيي السياحي والكورنيش، وعلى 
عدة  المدينة  في  المياه  دائرة  اتخذت  إثرها 
هذه  على  المياه  توزيع  منها  مؤقتة  تدابير 

األحياء عن طريق الكومينات.

تغذية املحطات األساسية

وتغذي مدينة قامشلو عدّة محطات أساسية 
منهالً،  تضم 51  التي  الهليلية  محطة  منها 
المياه،  من   %75 بنسبة  المدينة  وتزود 
 ،%10 بنسبة  وعويجة  جقجق  ومحطتي 

ومحطة سفان، بحوالي %15.
ولتالفي مشاكل نقص وانقطاع المياه بشكل 
اإلداري  أوضح  قامشلو،  مدينة  في  جذري 
قامشلو  مقاطعة  في  المياه  مديرية  في 
أنهم  هاوار،  أنباء  لوكالة  أوسو  خورشيد 
اتخذوا عدّة تدابير، وقال: »بالنسبة لمحطة 
تم  ضخ،  مجموعة   3 من  تتألف  الهليلية 
تغذية  خطوط  ثالث  ولها  اآلن،  تجهزيها 

رئيسة، يتم عبرها تزويد األهالي بالمياه«.
لمحطتي  »بالنسبة  أوسو:  خورشيد  وتابع 

المياه  تضخان  اللتان  وعويجة  جقجق 
لمناطق الشرقية والغربية في مدينة قامشلو، 
مهامها تنسيق عملية الضخ، ومحطة سفان 
وهي إحدى المحطات األساسية في المنطقة، 
وتتألف من محطتين األولى للتصفية والثانية 

للضخ وهي جاهزة أيضاً«.

دراسة لفصل مياه األحياء 
الرشقية عن الغربية

وبيّن خورشد أوسو أن مديرية المياه زودت 
توليد  بمجموعات  المياه  محطات  كافة 
أثناء  استخدامها  ويتم  الكهربائية،  للطاقة 
أن  أيضاً  وذكر  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
مديرية المياه في مقاطعة قامشلو تسعى اآلن 
إلى استبدال خطوط المياه القديمة المهترئة 
والموظفين  والسياحي  الكورنيش  حي  في 

بخطوط جديدة.
يعتمد  قامشلو  مدينة  في  المياه  ضخ  نظام 
كافة  مياه  أن  أي  العنكبوتية،  الشبكة  على 
ببعضها  مرتبطة  المدينة  في  المحطات 
أو  عطل  أي  حدوث  حال  وفي  البعض، 
تتفرغ  مدّة طويلة  الكهربائي  التيار  انقطاع 
أنابيب المياه وتؤثر على معظم األهالي، لذا 
قامشلو اآلن  المياه في مقاطعة  تعد مديرية 
عن  الشرقية  األحياء  مياه  لفصل  دراسة 

األحياء الغربية في المدينة.

22 برئ لدعم محطات املياه

قامشلو  مدينة  في  المياه  دائرة  جهزت  كما 
اآلبار  هذه  ومياه  المدينة،  شرقي  بئراً   13
صالحة للشرب، وهي بمثابة دعم لمحطتي 
الهليلية  في حي  آبار  و9  جقجق وعويجة، 

وهي بمثابة دعم لمحطة الهليلية.
في  المياه  مديرية  تواجهها  التي  المصاعب 
تحدث  التي  التعديات  هي  قامشلو  مقاطعة 
على محوالت الكهرباء التي تُغذي محطات 
المياه بالتيار الكهربائي، فقد رصدت مديرية 
أيار،   11 في  قامشلو  مقاطعة  في  المياه 
للكهرباء  16محوالً  على  تعديات  حدوث 

الكهربائي،  بالتيار  المياه  مناهل  تزود 
المعامل  أصحاب  بها  يقوم  التعديات  هذه 
بالقرب  يقطنون  الذين  واألهالي  والمصانع 
للمياه  األهالي  هدر  إلى  باإلضافة  منها، 

خالل فصل الصيف.
في  األهالي  كافة  أوسو  خورشيد  وناشد 
المحوالت  التعدي على  لعدم  قامشلو  مدينة 

الكهربائية، وهدر المياه

مدينة  في  والفن  الثقافة  مركز  عرض 
 14 الخميس  يوم  هولير  بمحافظة  جومان 
»زر«   السينمائي  الفليم  الجاري،  أيار 
حظي  وقد   ROJNEWS وكالة  بحسب 

الفليم بإعجاب الحاضرين.
فليم »زر« من إخراج كاظم أوز، وهو من 
أهالي ديرسم، أراد من خالل هذا الفليم لفت 
االنتباه إلى ما عاناه المجتمع في زمن اإلبادة 
التي نفذتها الدولة التركية بحق أبناء جلدته 

في المدينة.
وهذا الفليم عرض في إطار فعاليات أسبوع 

األفالم السينمائية الذي نظمه المركز.
الفليم يحكي قصة عائلة فرت من المجازر 
التركية التي نفذتها في ديرسم إلى الواليات 
المتحدة، عام 1938 وبعد عشرات السنين، 
العائلة عينياه على الحياة في  فتح طفل من 
أمريكيا، وهناك ترعرع  وأحب الموسيقا، 
لكن فن بلده جذبه حين سمع دندنات كردية 

من جدته المسنة، فواكب الفن الكردي وعاد 
مجموعة  مع  واختلط  كردستان  باكور  إلى 
وعرفهم  كردستان  جبال  في  الكريال  من 
عن كثب، وتلمس معاناة شعبه  تحت الظلم 

والتنكيل الممارس من قبل الدولة التركية.
الفلم كاظم أوز، اعتقل وسجن عدة  مخرج 
للتنظيم  الداعية  بتهمة  تركيا  في  مرات 

الكردستاني المحظور في تركيا.

خطوات نحو احلد من نقص املياه بقامشلو

قصة شاب في زمن إبادة ديرسم يعرض في فليم بباشور

االعتقاالت متواصلة غي عفرين 
والجندرمة الرتكية تقتل الالجئين

تواصل املرتزقة املدعومة من تركيا تنفيذ املزيد من االعتقاالت وخطف 
املدنيني، حيث زادت معدالت العنف واجلرمية واالعتقال واخلطف في 
منطقة عفرين وعموم املناطق التي تسيطر عليها القوات املسلحة 

التركية في شمال سوريا.<<5

االحتالل التركي يسعى لتكرار سيناريو لواء 

إسكندرون في عفرين

الرئيسة المشرتكة لهيئة الرتبية والتعليم يف 
إقليم الجزيرة: »إن لم نستطيع التكلم بلغتنا 

فال معىن للحياة«

اللغة الكردية مستودع للقيم االجتماعية ومرآة 

تعكس االنتماء إىل الهوية..

الرئيسة المشرتكة لهيئة الرتبية والتعليم يف إقليم الجزيرة: 
»إن لم نستطيع التكلم بلغتنا فال معىن للحياة«

ريهام هجو: »اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية يف شنكال حصلت 

عىل الشرعية من شعبها«  أكد مدرسو اللغة الكردية مبناسبة يوم اللغة الكردية أنهم سيحمون لغتهم األم من 
خالل إحيائها والتصدي لكل محاوالت صهرها. <<6

إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة  املشتركة  الرئيسة  باركت  الكردية  اللغة  يوم  مبناسبة 

اجلزيرة روهات خليل، هذه املناسبة على جميع املعلمات واملعلمني في أجزاء كردستان األربعة، 

وعلى قائد األمة الدميقراطية عبداهلل أوجالن، ووصفته بأنه يوم للحرية.<<3

جمللس  اإلدارية  للهيئة  املشتركة  الرئيسة  أشارت 
الذاتية الدميقراطية في شنكال ريهام هجو  اإلدارة 
نشاطات  مستوى  في  كبير  تقدم  حصول  إلى 
مجلسهم، وتوسع نشاطاته بشكل كبير، وأكدت: 
من  متكنه  درجة  إلى  مجتمعنا  إليصال  »نسعى 
حماية هويته ولونه وثقافته أمام جميع الهجمات، 
باإلضافة إلى ضمان حقوق وحرية هذا اجملتمع على 

الصعيدين الوطني والعاملي«4

ـ لم تكتف دولة االحتالل التركي باحتالل عفرين ومناطق من شمال وشرق سوريا وحسب، بل تسعى إلى اقتطاع أجزاء 
من األراضي السورية وضمها لتركيا؛ مستمرة في سياستها بتغيير دميغرافية املنطقة وتتريكها مثلما فعلت في العام 
املنصرم ببناء جدار التقسيم. وعليه؛ ناشدت اإلدارة الذاتية إلقليم عفرين اجملتمع الدولي بوقف األعمال العدائية لالحتالل 

التركي بحق األراضي السورية وباألخص عفرين احملتلة..<<2
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االحتالل  دولة  تكتف  لم  ـ  األخبار  مركز 
من  ومناطق  عفرين  باحتالل  التركي 
تسعى  بل  وحسب،  سوريا  وشرق  شمال 
السورية  اقتطاع أجزاء من األراضي  إلى 
سياستها  في  مستمرة  لتركيا؛  وضمها 
وتتريكها  المنطقة  ديمغرافية  بتغيير 
مثلما فعلت في العام المنصرم ببناء جدار 
الذاتية  اإلدارة  ناشدت  وعليه؛  التقسيم. 
بوقف  الدولي  المجتمع  عفرين  إلقليم 
بحق  التركي  لالحتالل  العدائية  األعمال 
عفرين  وباألخص  السورية  األراضي 

المحتلة..
أنباء  وكالة  أجرته  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
للمجلس  المشترك  الرئيس  مع  هاوار 
التنفيذي لإلدارة الذاتية في إقليم عفرين بكر 
علو الذي أكد بأن االحتالل التركي يحاول 
السورية  األراضي  من  أجزاء  اقتطاع 
وضمها لتركيا مثلما فعل بلواء إسكندرون 

سابقاً.
»إن  حديثه:  مستهل  في  علو  بكر  وقال  
األخيرة  اآلونة  في  أقدم  التركي؛  االحتالل 
السورية  األراضي  في  أكثر  التوغل  على 
وتغيير مكان الشريط الحدودي بين سوريا 
وتركيا وتقديمه في العمق السوري بمسافة 

وراجو  بلبلة  ناحية  قرى  في  متر  كيلو 
بمقاطعة عفرين المحتلة«.

ومحاولة  الماضي  العام  إلى  علو  وأشار 
االحتالل التركي بناء جدار التقسيم في قرى 
سمعان  قلعة  من  يمتد  الذي  شيراوا  ناحية 
إلى معبر باب السالمة في منطقة إعزاز؛ 
األراضي  باقي  عن  عفرين  فصل  بهدف 

السورية.
يقوم  التركي  أن االحتالل  وشدد علو على 
من  وعوائل  تركمانية  عوائل  بتوطين 
في  سوريا  من  أخرى  ومناطق  الغوطة 
وإصدار  المحتلة  بعفرين  الحدودية  القرى 

أسر  أنهم  على  مزيفة  وسجالت  وثائق 
تركمانية من المنطقة.

وأعرب علو عن تخوفهم من تكرار تركيا 
 ،1939 عام  إسكندورن  لواء  لسيناريو 
حيث استولت عليه دولة االحتالل التركي، 
وتابع: »إننا متخوفون من تكرار سيناريو 
لواء إسكندرون وضم أجزاء من األراضي 
السورية إلى تركيا وباألخص في عفرين«.
االحتالل  تاريخ  بأن  حديثه  في  ونوه 
بجديد  ليس  وهذا  الجميع  يعرفه  العثماني 
أطماع  إلعادة  تسعى  التي  تركيا  على 

أجدادها العثمانيين بغزو العالم من جديد.

االنتهاكات  هذه  كل  بأن  علو  وأوضح 
والمنظمات  السورية  والحكومة  تحصل 
المجتمع  وعلى  ساكناً  تحرك  لم  الدولية 
العدائية  األعمال  لوقف  التدخل  العالمي 
بحق األراضي السورية وباألخص عفرين 

المحتلة.
التركي  االحتالل  أن  إلى  علو  وتطرق 
ضرب النسيج السوري من خالل خلق فتنة 
سوريا  في  الموجودة  الشعوب  جميع  بين 
وآشور وسريان وحصل  كرد وعرب  من 
التركي  االحتالل  جيش  شن  عندما  ذلك 
والمرتزقة التابعين له عدوانهم على عفرين 

ومناطق في شمال وشرق سوريا.
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  وقال 
علو:  بكر  عفرين  إقليم  في  الذاتية  لإلدارة 
بالدرجة  يستهدف  التركي  االحتالل  »إن 
الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع  األولى 
وشرق  شمال  في  الشعوب  جميع  حضن 
االحتالل  يكتِف  »ولم  واختتم:  سوريا«. 
الليبي  الشأن  في  تدخل  بل  بذلك،  التركي 
مرتزقة  وأرسل  واليمن  والصومال 
سوريين إلى ليبيا للقتال هناك لزعزعة أمن 

المنطقة«. 

أن  الجمعة،  اليوم  نشرتا  دراستان،  كشفت 
عقار هيدروكسي كلوروكين ال يفيد المرضى 
وأشارتا  الجديد،  كورونا  بفيروس  المصابين 
على  صحية  مضاعفات  للعقار  أن  إلى  أيضا 

المرضى.
المرضى  معالجة  أن  الدراستان  وأوضحت 
المصابين بمرض »كوفيد-19« بعقار المالريا 
لم  كلوروكين«  »هيدروكسي  باسم  المعروف 
يكن له تأثير إيجابي على المرضى، وأنه تسبب 

في مضاعفات صحية أخرى لديهم.
ففي أول دراسة نشرت الجمعة، راقب باحثون 
في فرنسا 181 مريضا في المستشفى يعانون 
من التهاب رئوي بسبب فيروس كورونا الجديد 
ويحتاجون إلى األكسجين، وتم إعطاء العقار، 
الذي روج له الرئيس األميركي دونالد ترامب 
في البداية، ألربعة وثمانين مريضا منهم، بينما 

لم يعط الباقون الدواء.
الباحثون  يجد  لم  المرضى،  مراقبة  وبعد 
الفرنسيون فرقا كبيرا بين نتائج المجموعتين، 

حسبما ذكرت »فرانس برس«.
وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة »بي 

إم جي« إن عقار »هيدروكسي كلوروكين يلقى 
اهتماما عالميا كعالج محتمل لكوفيد-19 بسبب 

النتائج اإليجابية للدراسات الصغيرة«.
الدراسة  هذه  نتائج  فإن  ذلك،  »مع  وأضافوا 
إلى  أدخلوا  الذين  للمرضى  إعطاءه  تدعم  ال 

المستشفى ويحتاجون إلى األكسجين«.
قد  آخرين،  إلى  إضافة  ترامب،  دونالد  وكان 
بأنه  لاللتهابات  المضاد  العقار  هذا  وصفوا 

»مغير محتمل للعبة« بعدما أظهرت الدراسات 
على  قادرا  يكون  قد  أنه  المختبر  في  األولية 

مكافحة فيروس كورونا.
لكن يبدو أن العديد من الدراسات الالحقة، بما 
األميركية،  الحكومة  من  ممولة  دراسة  فيها 
العقار  يسمح  أن  إمكانية  في  اآلمال  خيبت 

بمعالجة المصابين بكوفيد-19.
وأجريت دراسة ثانية في الصين شملت 150 

إلى  تقسيمهم  تم  كورونا،  بفيروس  مريضا 
مجموعتين واحدة منها تلقت عقار هيدروكسي 

كلوروكين، فما لم تتلق الثانية هذا العقار.
عن  االختبارات  كشفت  أسابيع،  أربعة  وبعد 
المجموعتين،  في  للمرض  مماثلة  معدالت 
حتى أن ردود الفعل السلبية للعالج كانت أكثر 
العقار، كما  تلقت  التي  المجموعة  لدى  شيوعا 
أن شدة األعراض أو مدتها لم تختلف بين أفراد 

المجموعتين.
الشهر  لألدوية  األوروبية  الوكالة  وحذرت 
أن  إلى  مؤشر  وجود  عدم  من  الماضي 
يعالج  أن  يمكن  كلوروكين«  »هيدروكسي 
مرض كوفيد-19، وقالت إن بعض الدراسات 
وأحيانا  القلب  في  خطرة  مشكالت  سجلت 

مميتة.

كلوروكين  هيدروكسي  عقار  أن  إلى  يشار 
لمعالجة  لعقود  استخدما  الكلوروكين  ومركب 
الذاتية  المناعة  اضطرابات  وكذلك  المالريا 
وداء الذئبة )مرض جلدي( والتهاب المفاصل 

الروماتويدي.

إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية، فأنت بالطبع 
اإللكتروني  البريد  ورسائل  للتنبيهات  دائما  عرضة 
بشتى  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  ورسائل 
يومنا  في  أسهل  تبدو  الحياة  يجعل  قد  مما  أنواعها، 
المزدحم، لكن جسم وعقل اإلنسان مع هذه التفاعالت 

المستمرة له رأي آخر.
طبية  أبحاث  عن  إينسايدر«  »بيزنس  موقع  نقل  فقد 
عن  تصدر  التي  المستمرة،  التنبيهات  أن  حديثة 
بعض  على  مباشر  بشكل  تؤثر  الذكية  الهواتف 
الهرمونات في الجسم، مما يؤدي إلى تسارع ضربات 
إضافة  طبيعي،  بشكل  التنفس  انتظام  وعدم  القلب 
وإرهاق  الصماء  الغدد  في وظائف  إحداث خلل  إلى 

العضالت.
الذكية  الهواتف  مستخدمي  أن  إلى  الموقع  ويشير 
وأنهم  اليوم،  في  مرة   85 بمتوسط  معها  يتفاعلون 
الهاتف  فقدان  الذي قد يسببه  النفسي  يعتبرون األذى 

يكاد يساوي الوقوع ضحية ألي حادث.
وتتأثر دماغ اإلنسان لحظة تلقي الشخص تنبيها مثل 
»إعجاب« على فيسبوك، ما يؤدي إلى إفراز هرمون 
»الدوبامين«، الذي يرفع مستوى االستثارة في المخ، 
وإصدار  التفكير  المسؤولة عن  المنطقة  على  ويؤثر 

األحكام.

إينسايدر«،  نقلها موقع »بيزنس  التي  للدراسة  ووفقا 
األميركيين،  الجامعيين  الطالب  من  بالمئة   89 أبلغ 
الذين تم استطالع رأيهم في الدراسة، عن تعرضهم 
هاتفهم  أن  متخيلين  »شبحية«،  هاتفية  الهتزازات 
حين  في  الواقع،  في  صوتاً  فيه  يحدث  ال  وقت  في 
كشف 86 بالمئة من الطالب أنهم يفحصون بريدهم 
اإللكتروني وحساباتهم االجتماعية »باستمرار«، مما 

يؤدي إلى شعورهم الدائم بالتوتر.
إن  لوستغ،  روبرت  الصماء،  الغدد  عالم  ويقول 
من  حالة  في  أدمغتنا  تجعل  الذكية  الهواتف  تنبيهات 
الوظائف  بعض  على  يؤثر  مما  والخوف،  اإلجهاد 
بعد  العمل  عن  تتوقف  وقد  بالمخ،  العليا  اإلدراكية 

فترة.
وأضاف: »ينتهي بك الحال إلى القيام بأشياء غريبة 
وتلك  بالمخ,  العليا  اإلدراكية  الوظائف  تراجع  جراء 

األشياء تميل إلى تعريضك للمتاعب«.

تعدد مهام المخ:
وعن تعدد مهام المخ، أوضح الباحثون أن نحو 97.5 
بالمئة من البشر ال يمكنهم التركيز في أداء أكثر من 
مهمة في وقت واحد، مشيرين إلى أن واحداً من كل 
50 شخصاً يستطيعون القيام بذلك، إال أن التنقل بين 

وقت  في  األعمال  من  بعدد  والقيام  الهاتف  تنبيهات 
واحد يؤدي إلى إحداث خلل في تلقي المهام بالنسبة 

للمخ للشخص الطبيعي.
هذا  درس  الذي  ماير«،  »ديفيد  النفس،  عالم  ويقدر 
ما  يستهلك  أن  يمكن  المهام  بين  التحول  أن  التأثير، 

يصل إلى 40 بالمئة من وقت المخ.
رسالة  على  للرد  الذكي  هاتفك  تلتقط  مرة  كل  ومع 
هذا سيحدث  أن  يتصور عقلك  وتنجو،  القيادة  خالل 
دوماً، ومع تكرار ذلك تعتقد أنك تستطيع أداء هاتين 
المهمتين معاً بنجاح، لكن دراسة سابقة أجرتها جامعة 
يوتا األميركية أظهرت أن استخدام الهاتف في أثناء 
ذلك  يصير  قد  لذا  األفعال،  ردود  من  يقلل  القيادة 

السلوك قاتال ذات مرة.

تشتيت االنتباه:
تكساس  لجامعة  أيضاً،  سابقة  دراسة  وأظهرت 
المتناول،  في  الهاتف  وجود  مجرد  أن  األميركية، 
بأن  إلى األسفل، كفيل  أو شاشته  لو كان مغلقا  حتى 
يشتت انتباهك، ووجد الباحثون أن من تركوا هواتفهم 
من  على  ملحوظة  بصورة  تفوقوا  أخرى  غرفة  في 
كذلك على من وضعوها  وتفوقوا  أمامهم،  وضعوها 

في جيوبهم أو حقائبهم.

التشتت  زاد  أمامك،  أكثر ظهوراً  الهاتف  كان  فكلما 
عقلك  أن  ومع  للدماغ،  اإلدراكية  القدرة  وضعفت 
المخ  منع  عملية  فإن  الهاتف،  في  يفكر  ال  الواعي 
مواردك  من  جزءاً  تستهلك  الهاتف  في  التفكير  من 

اإلدراكية.
وعن تأثير أجهزة المحمول على العظام قال الدكتور 
الروماتيزم بطب  أمراض  استشاري  »هاني علي«، 
»التاتش«  المحمول  أجهزة  استخدام  إن  األزهر، 
والرقبة،  اليد  مفاصل  على  كثيرة  أضراراً  تسبب 
ولذلك قامت الشركات المنتجة للعديد من الموديالت 
بإنتاجها بأقالم حتى تقلل من مستوى الضرر الواقع 

على المفاصل، رغم أن الكثيرين ال يستخدموها.
اإلصابات  أبرز  أن  علي«  »هاني  الدكتور  وأضاف 

من استخدام أجهزة المحمول لفترات طويلة هي:
1 خشونة في األوتار والمفاصل.

2 التهاب األصابع خاصة اإلبهام األكثر استخداماً له.
3 التهابات في الرسغ بسبب تحميل الموبايل على اليد 

لفترات طويلة.
أوضاع  على  لتثبيتها  الرقبة  مفصل  في  التهابات   4

خاطئة ألسفل خالل النظر لشاشات الموبايل.

حذرت دراسة حديثة من أن االحتباس الحراري 
قد  المحيطات  مياه  حمضية  معدل  وارتفاع 
بحلول  المرجانية  الشعاب  كل  قتل  في  يتسببا 
االحتباس  ظاهرة  وتمضي   ,2100 عام 
الحراري التي تنتج عن انبعاثات غاز المشاتل 
للقضاء على نسبة تتراوح ما بين  في طريقها 
70 لـ 90 % من الشعاب المرجانية خالل ال 

20 عاماً المقبلة.
أجروها  التي  دراستهم  من  باحثون  وتوصل 

بجامعة هاواي إلى نتائج تُبَيِّن أن الخطر األكبر 
الذي يهدد الشعاب المرجانية قادم من التغيرات 

الناتجة عن االنبعاثات في بيئتها. 
الترميم  مشاريع  أن  إلى  الباحثون  نوه  كما 
المعنية بحماية الشعاب المرجانية، بما في ذلك 
الحاجز المرجاني العظيم الممتد بطول 1400 
ميل في استراليا، ستواجه تحديات خطيرة هي 
يكون  ولن  المقبلة,  السنوات  خالل  األخرى 
التلوث  مستويات  في  المستقبلية  للزيادات 

بسيط  تأثير  سوى  البشر  أفعال  عن  الناتجة 
المرجانية،  الشعاب  موائل  القضاء على  بشأن 
بالفعل مثل هذه  بها  ألحق  قد  البشر  وذلك ألن 

األضرار الشديدة.
ميل  الدايلي  صحيفة  السياق  هذا  في  ونقلت 
عالمة  ستيتر«،  »رينيه  عن  البريطانية 
مانوا  هاواي  بجامعة  الحيوية  الجغرافيا 
علوم  اجتماع  في  الجديدة  النتائج  قدمت  التي 
قولها  األسبوع،  هذا  بكاليفورنيا  المحيطات 

بحلول  للغاية  قاتماً  سيكون  الوضع  أن  »يبدو 
عام 2100, ونحن بحاجة لمواصلة تلك الجهود 
التلوث،  ومكافحة  الشواطئ  لتنظيف  المبذولة 
تشجيعها  وينبغي  رائعة،  جهود  بالفعل  فهي 
»لكن  رينيه  وأكملت  استمراريتها«.  لضمان 
ما  هو  المناخي  التغير  لظاهرة  التصدي  يظل 
نحتاج لدعمه بالفعل في نهاية المطاف من أجل 
حماية الشعاب المرجانية وتجنب الضغوطات 

المركبة«.

عقار هيدروكسي كلوروكني »ال يفيد« مرضى كورونااالحتالل التركي يسعى لتكرار سيناريو لواء إسكندرون في عفرين

الهواتف الذكية وآثارها على الدماغ والعظام

    الشعاب املرجانية قد تختفي بحلول عام 2100

مركز األخبار ـ أقدم جيش االحتالل التركي 
إضرام  على  )الجمعة(  اليوم  ومرتزقته 
قرى  في  الزراعية  األراضي  في  النيران 

كري سبي، وريف تل تمر.
كل  في  هاوار  أنباء  وكالة  مراسلو  وأفاد 
من تل تمر وكري سبي أن جيش االحتالل 
محاربة  يواصلون  ومرتزقته  التركي 
تعمد  ومنها  رزقهم،  مصادر  في  األهالي 
الزراعية،  األراضي  في  النيران  إضرام 
حيث أضرموا، اليوم )الجمعة( النيران في 

أراضي قريتي سرزوري وفارس في ريف 
الريحانية  قريتي  في  وكذلك  سبي،  كري 
والفيصلية الواقعات شمال غرب مدينة تل 

تمر بمسافة 6كم.
وتلتهم  مشتعلة  النيران  تزال  وال  هذا 
محاصيل الفالحين، دون أن يتمكن األهالي 
من إطفائها؛ بسبب استهداف جيش االحتالل 

والمرتزقة كل من يحاول إخمادها.

مركز األخبار ـ دعت منظمة العفو الدولية 
إطالق  إلى  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك 
الدفاع  مجال  في  ناشطات  عدة  سراح 
من  عامين  بعد  وذلك  المرأة،  حقوق  عن 

احتجازهن.
الشرق  ببرنامج  البحوث  مديرة  وأعربت 
لين  الدولية،  العفو  بمنظمة  األوسط 
على  عامين  لمرور  حزنها  عن  معلوف، 
خاصة  القضبان،  خلف  الناشطات  وجود 
وأن السعوديات أصبحن يتمتعن في الفترة 
األخيرة ببعض الحقوق الجديدة التي كافحن 

من أجلها.
كبيراً  عدداً  أن  إلى  معلوف  لين  وأشارت 
في  وجسدياً  نفسياً  يعانين  الناشطات  من 

السجن، على خلفية تعرضهن إلى التعذيب 
واالعتداء والحبس االنفرادي، فيما ال يزال 
بعضهن قيد المحاكمة بتهم تتعلق بنشاطهن 

السلمي، على رغم اإلفراج عنهن.
واعتبرت المنظمة أنه ال يمكن اعتبار حملة 
مصداقية  ذات  السعودية  في  “اإلصالح” 

طالما أن هؤالء النساء والناشطين السلميين 
اآلخرين رهن االعتقال.

حقوق  مجال  في  ناشطة   13 يزال  وال 
في  نشاطهن  بسبب  المحاكمة  قيد  المرأة 

مجال حقوق اإلنسان. 
المعتقالت  تعرضت  فقد  المنظمة،  وحسب 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  سلسلة  إلى 
في السجن، بما في ذلك التعذيب واالعتداء 
الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة. 
وخالل األشهر الثالثة األولى من اعتقالهن، 
الخارجي  العالم  تّم احتجازهن بمعزل عن 
أو  بأسرهن  االتصال  من  تتمكن  أن  دون 
بمحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات 

طويلة في الحبس االنفرادي

االحتالل التركي يضرم النيران في محاصيل املناطق احملتلة بشمال سوريا

العفو الدولية تدعو السعودية إلطالق سراح ناشطات مدافعات عن حقوق املرأة
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روناهي/ قامشلو- بمناسبة يوم اللغة الكردية 
التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  باركت 
والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل، هذه 
المناسبة على جميع المعلمات والمعلمين في 
األمة  قائد  وعلى  األربعة،  كردستان  أجزاء 
بأنه  ووصفته  أوجالن،  عبدهللا  الديمقراطية 

يوم للحرية.
في يوم الخامس عشر من شهر أيار يصادف 
تاريخ صدور أول عدد من مجلة هاوار من قبل 
العاصمة  في  وذلك  بدرخان،  جالدت  األمير 
السورية دمشق في عام 1932، وتوقفت مجلة 
في   57 العدد  عند  نهائياً  الصدور  عن  هاوار 
15 آب 1943، لذا يحتفل أبناء الشعب الكردي 
في 15 أيار من كل عام بيوم اللغة الكردية التي 
تعتبر هوية وثقافة الكرد، ويأتي هذا اليوم بعد 
اللغة  للسعي لصهر  السنوات  مراحل عدة من 
وإمحاء وجودها، ولعل أبرز اللغات التي كانت 
تمثل  التي  الكردية،  اللغة  باالندثار هي  مهددة 
الكردي،  الشعب  أبناء  من  للماليين  األم  لغة 
التي  السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  ولكن 
غيرت  سوريا  وشرق  شمال  بمناطق  اشتعلت 
الكردية  اللغة  واقع  ومنها  الوقائع  من  الكثير 
الهيئات  تشكلت  الثورة  تطورت، فضمن  التي 
 ،2014 عام  في  والمدنية  الذاتية  واإلدارات 
ومن بينها تشكت هيئة التربية والتعليم، وذلك 
وتسليحهم  األجيال  وتربية  إعداد  في  ألهميتها 
في  والتعليم  التربية  هيئة  عملت  لذا  بالعلم، 
إعداد  على  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
المناهج باللغات الكردية والعربية والسريانية، 
ليدرس كل طالب بلغته األم، إضافةً إلى تشكيل 
كوادر تدريسية متخصصة في جميع المراحل 
افتتحت  األخيرة  اآلونة  وفي  المدارس،  في 
ترجمة  بهدف  الجامعة  مصادر  إلعداد  مركز 
بالمنطقة  الرسمية  اللغات  إلى  الجامعة  مناهج 

ومنها اللغة الكردية.
ويمكننا تقييم هذه الثورة بأنها ثورة اللغة التي 
آخر  جانب  ومن  الحواجز،  جميع  كسرت 
دوراً  أدت  كونها  أيضاً  المرأة  بثورة  سميت 
الكثير  في  قدرتها  ومدى  نفسها  وأثبتت  الفتاً 
صعيد  على  وأهمها  واألصعدة  المجاالت  من 
التعليم، فالمرأة قادرة على تربية أجيال كونها 
تربية  في  أساسي  دور  وهو  األم  دور  تلعب 
في  األجيال  تربي  أنها  إلى  إضافةً  أطفالها، 

المدارس.

يوم اللغة الكردية يوم 
الحرية

صحيفتنا  التقت  العظيم  اليوم  هذا  وبمناسبة 
التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  مع  روناهي 
والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل والتي 
وباركت  الحرية،  يوم  بأنه  اليوم  هذا  وصفت 
والمعلمين  المعلمات  جميع  على  المناسبة  هذه 
في أجزاء كردستان األربعة، وعلى قائد األمة 

الديمقراطية عبدهللا أوجالن.
اللغة  بأن  حديثها  خالل  روهات  ونوهت 
الكردي  الشعب  لبقاء  ووسيلة  أساس  الكردية 
كما  وهويتهم،  ثقافتهم  وتمثل  الحياة  هذه  في 
وقالت:  الكريم  القرآن  في  جاءت  آية  ذكرت 
»ومن آياته خلُق السموات واألرض واختالف 
ألسنكم وألوانكم إن في ذلك آليات للعالمين«، 
األمة  قائد  وصفها  جملة  أيضاً  ذكرت  كما 
»اللغة  وقالت:  أوجالن  عبد  الديمقراطية 
التكلم  نستطيع  لم  وإن  الحياة  أساس  الكردية 

بلغتنا فال معنى للحياة«. 
للشعب  بالنسبة  األهمية  بغاية  يعتبر  اليوم  هذا 
الكردي كون اللغة الكردية كانت قد همشت ُمنذ 
بسبب  بها  التكلم  السنين ومنع من  اآلالف من 
هذا  يومنا  في  ولكن  البعثي،  النظام  تعسفات 
نتكلم اللغة الكردية بحرية، كما أصبحت تدرس 
اللغة الكردية ضمن المدارس والجامعات بشكٍل 
ضمن  الكردي  األدب  قسم  وافتتاح  رسمي، 
جامعات روج آفا، والمرحلة التي وصلنا إليها 
الذين  األبرار  شهدائنا  دماء  بفضل  التقدم  من 
ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن، هذا ما 
أكدته الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم 

في إقليم الجزيرة روهات خليل. 
والباحثين  العلماء  »يقول  بالقول:  وأضافت 
في  موحدة  والتحدث  التعليم  لغة  تكن  لم  إذا 
الفرد  لدى  يكون  ال  الوقت  ذلك  في  المجتمع، 

القدرة على التقدم«.

ريادة املرأة الكردية يف 
تطوير لغتها

وأشارت روهات خالل حديثها بأنه بعد اندالع 
وشرق  شمال  بمناطق  آفا  روج  ثورة  شرارة 
الريادي في  أدت دورها  أيضاً  المرأة  سوريا، 
فتحدت  واعية،  أجيال  لتنشئة  التعليم  مجال 
إلى  للوصول  واجهتها  التي  الصعوبات  كافة 

المستوى المطلوب بحسب روهات.

وأردفت بالقول: »نرى أمام مرأى العالم ماذا 
شمال  شعوب  أبناء  إرادة  لكسر  العدو  يفعل 
وثقافتنا،  لغتنا وهويتنا  وشرق سوريا وطمس 
انتشار  منع  الوسائل  بشتى  يحاول  فالعدو 
في  منَا  يتطلب  لذا  الوطنية،  وهويتنا  لغتنا 
كل  وجه  في  نقف  أن  كمعلمات  المرحلة  هذه 
من يحاول أن يطمس لغتنا، لذا علينا حمايتها 
لوصولها إلى مرحلة متقدمة، فتقدم اللغة يعني 

تقدم للعيش بحياة حرة«.
هذا وتبلغ إحصائية عدد المدارس والطالب في 

إقليم الجزيرة كالتالي:  
مقاطعة قامشلو         مقاطعة الحسكة   

المجموع العام 
عدد المدارس   1.018  1.209 

2.227
       9.756   9.433 عدد المعلمين  

19.189
 105.635 عدد الطالب  
230.489  124.854

المشتركة  الرئيسة  تمنت  حديثها  نهاية  وفي 
لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات 
خليل لجميع أبناء شعوب شمال وشرق سوريا 
واألفراح،  بالمناسبات  مليئة  أيامهم  تكون  أن 
ومستقبل  النصر  القادمة  لألجيال  تمنت  كما 

زاهر. 

فقد  مخاوفها،  كل  من  بالرغم  أنه  ريم  تقول 
المرأة  حماية  وحدات  من  القوة  استمدت 
النساء  ثمانية من  تحرير  )YPJ( واستطاعت 

اإليزيديات من قبضة مرتزقة داعش.
ريما نفع عبيد، امرأة عربية من مدينة الطبقة 
كانت  عاماً،   29 العمر  من  تبلغ  السورية 
على  داعش  متطرفي  وحشية  على  شاهدة 
يد  ومدت  واالضطهاد،  الظلم  من  سنوات  مر 

العون والمساعدة للنساء اإليزيديات في الطبقة 
ولعبت دوراً في تحرير ثمانية نساء إيزيديات 
من قبضة داعش، وتعاونت مع وحدات حماية 

.)YPJ( المرأة
الشجاعة  استمدت  أنها  إلى  ريم  وأشارت 
النساء  لتحرير  المرأة،  حماية  وحدات  من 

اإليزيديات.
في عام 2016، بينما كانت طائرات التحالف 
تقصف مقرات مرتزقة داعش في مدينة الطبقة، 
التقت ريم ووالدتها بامرأة إيزيدية معها طفلتها، 
تكون  أن  من  الخوف  يساورهم  البداية  في 
المرأة والولد هم دواعش، ومن الجهة األخرى 
ريم  والدة  دفعت  مما  عليهما  بالشفقة  تشعران 
إلى االقتراب من المرأة والولد، حيث اكتشفت 
بل  داعش،  من  ليسا  أنهما  قصير  جوار  بعد 
إحدى الضحايا اإليزيديات المختطفات من قبل 

اإليزيدية  المرأة  »تمكنت  ريم:  تقول  داعش، 
من  سنوات  ثمانية  العمر  من  البالغة  وطفلتها 
النجاة، أتذكر أن اسم األم كانت زورما واسم 

ابنتها زهور«.

كان امتحاناً لنا
أوضحت ريم أن عائلتها، أوت المرأة اإليزيدية 
القلق  لكن  منزلها،  في  وأخفتهما  وطفلتها 
والخوف كانا مالزمين للعائلة، خشية اإلمساك 
بهما، وأضافت ريم: »عانينا من وحشية داعش 
قطعت  حيث  كاملين،  عامين  مدار  على  منذ 
الساحات  الناس في  الكثير من  داعش رؤوس 
وجعلتنا نراقب تلك المشاهد الوحشية. وفي أحد 
ألقت بشاب  أن داعش  المرات، شاهدت كيف 

في مقتبل العمر من فوق بناية عالية.«
أقدمت ريم على عقد اتصال مع وحدات حماية 

القوة  منحها  االتصال  وهذا   ،)YPJ( المرأة 
من أجل اإلقدام على خالص المرأة اإليزيدية 
زورما  أن  إلى  ريم  وتشير  وابنتها،  زورما 
العراقيين، إال  أقربائها  كانت تحتفظ برقم أحد 
أن الرقم كان خارج التغطية، وتقول: »تذكرت 
معهم  وتواصلت  العراق،  في  أقربائنا  حينها 
من أجل أن يعثروا على أقرباء زورما، وبهذه 
الطريقة استطعنا تأمين تواصل ما بين زورما 

وأهلها«.
بعد  بأنه  الفرات  أنباء  لوكالة  ريم  وتوضح 
اتصاالتها مع  وابنتها، كثفت من  نجاة زورما 
وحدات حماية المرأة، وتقول: »اكتسبت الجرأة 
مع  المستمر  التواصل  خالل  من  والشجاعة 
أصبحت  داعش  من  التحرر  وبعد  المقاتالت، 

فتاة أخرى ومختلفة عن السابق«.

شيء  أي  هناك  ليس  ـ  / قامشلو  روناهي 
وليس له ثمن، وكيف لو كان أرواح أكثر 
من 11 ألف شهيد في بقعة جغرافيا ارتوت 
الشهداء  لوال  شهيد،  بدم  منها  شبراً  كل 
وال  مالعب  وال  رياضة  هناك  كانت  لما 

صاالت تتزين بالمواهب والبطوالت.
خطوة الوفاء للشهداء بدأت من قبل اإلدارة 
الذاتية بتسمية الملعب البلدي بقامشلو والذي 
السابع  بملعب  السوري  النظام  يسميه  كان 
من نيسان نسبةً لميالد حزب البعث العربي 
الذي يحكم البالد بالحديد والنار منذ عقود 
شهداء  بملعب  الملعب  وسمي  الزمن،  من 
الثاني عشر من آذار نسبةً لشهداء انتفاضة 
من  عشر  الثاني  في  انطلقت  التي  قامشلو 
آذار من العام 2004، ضد النظام السوري 
الذي حاول زرع الفتنة بين شعوب المنطقة 
ولكنهم  والعربي،  الكردي  الشعبين  بين 
وعي  بسبب  مخططهم  تمرير  في  فشلوا 
كمحولة  باإلضافة  الشعبين،  من  الغالبية 
مثل  التفكير  وعدم  الكرد  شوكة  لكسر 
أخوتهم بباشور كردستان بأي حكم ذاتي أو 

فيدرالية.
األولى  الشرارة  منطلق  كان  الملعب  هذا 
وأعماله  السوري  النظام  ضد  لالنتفاضة 

ضد الشعب الكردي، والذي لم يوفر حتى 
مخططاته  لتنفيذ  الستغاللها  الرياضة 
بحكم  مستمرة  مازالت  والتي  القذرة، 
البعث  وحزب  واالستخبارات  العسكر 
للرياضة، فأي إدارة ألي نادي ال تتعين إال 

بموافقة حزب البعث.
شمال وشرق سوريا قدمت شعوبها اآلالف 
من الشهداء ولعل الشعب الكردي كان أكثر 
هذا  لتراب  فداًء  أبنائه  أرواح  قدم  شعب 
قرارات  من  عانى  شعب  وأكثر  الوطن، 
بناء  حتى  يمنع  كان  الذي  السوري  النظام 
عن  عدا  بموافقته.  إال  صغيرة  غرفةً  أي 
األراضي  على  واالستالء  العربي  الحزام 
ألبناء الشعب الكردي ومنحها ألناس كانوا 
يعملون لصالحهم من مناطق الرقة وريف 
حرمان  غير  هذا  أخرى،  ومناطق  حلب 
الجنسية  من  مواطن  ألف   300 حوالي 

السورية.
وقدم  داعش  قاوم  الكردي  الشعب  أن 
أجمع،  البشرية  حماية  سبيل  في  الشهداء 
الكردي  الشعب  الدولي  المجتمع  وخذل 
تركيا  ومنحت  كافة  المنطقة  وشعوب 
وكري  عفرين  باحتالل  األخضر  الضوء 
أخرى، وسط  ومناطق  كانيه  سبي وسري 
انتهاكات يومية في ظل صمت دولي حتى 

اآلن.
رياضية  بطوالت  وتقام   2015 العام  منذ 

في  وبعدها  الجزيرة  إقليم  في  مختلفة 
سوريا  وشرق  شمال  في  أخرى  مناطق 
أثر تحريرها من النظام السوري ومرتزقة 
وهذه  السورية،  والمعارضة  داعش 
البطوالت والمسابقات الرياضية كانت تقام 
بفضل دماء الشهداء، ودفعت أمهاتنا الكثير 
األرض  لهذه  فداًء  واألبطال  البطالت  من 
بأمن  اآلن  عليها  تعيش  التي  والشعوب 
لوال  سابقاً  كبير  بأماًن  وكان  حالياً  نسبي 
ومرتزقة  التركي  االحتالل  دولة  هجمات 

المعارضة.
الكثير  حال  بأن  ننسى  ال  أن  علينا  بالطبع 
من عوائل الشهداء المادية صعبة ويتطلب 
من اإلدارة الذاتية الوقوف بجدية على هذه 
القضية فتلك األرواح ال تقدر بثمن. ولكن 

وأمهات  وزوجات  وأبناء  بنات  حق  من 
بذل  ال  كريمة  بحياة  العيش  الشهداء  وآباء 
أو فقر، ونحن نمتلك الكثير من اإلمكانيات 
دفعوا  ممن  وخاصةً  الشهداء  عوائل  لدعم 
بدون  هم  واآلن  شهداء  أبنائهم  من  العديد 
معيل وصابهم الشيب والكبر، فالشهداء هم 
واجب  ألهلهم  والوفاء  واحترام  لنا  القدوة 

على اإلدارة الذاتية والمجتمع عامةً.
وعلى الرياضيين أيضاً الوفاء للشهداء بنبذ 
بعيداً  وأخالق  بضمير  والعمل  الخالفات 
الشخصية  واالنتقامات  المحسوبيات  عن 
يصب  ذلك  وكل  العمل،  في  واإلخالص 
أن  يجب  الذين  للشهداء  الوفاء  خانة  في 
جميل  شيء  كل  تركوا  ألنهم  ننساهم،  ال 

بحياتهم، وارتقوا للسماء من أجلنا.

هكذا  المشجعين«..  بدون  القدم  لكرة  ال 
أنحاء  في  الجماهير  مجموعات  كشفت 
استئناف  لفكرة  معارضتها  عن  أوروبا، 
استئناف  قبل  وذلك  غيابها،  في  المسابقات 
لفعالياته،  )بوندسليغا(  األلماني  الدوري 

مطلع األسبوع المقبل.
ويبدو الجلوس كقطع هادئة أمام التلفزيون، 

بمثابة كابوس لمشجعي الفرق األلمانية.
باسم  المتحدث  زيلت،  سيجي  وقال 
»األمر  للمشجعين:  بروفانز«  مجموعة 

تحب  إلى حفل زفاف حيث  بدعوتك  أشبه 
البعض  يرى  وفيما  العروس«.  تتزوج  أن 
فعاليات  الستئناف  اقتصادية  ضرورة 
االنتقادات  آخرون  يوجه  بألمانيا،  الموسم 

إلى األندية، في ظل إنفاقها ببذخ.
ومجموعات  روابط  من  مئات  وأصدرت 
اسم  تحت  العجوز،  القارة  في  المشجعين 
أوروبا«،  في  المتحدون  »المشجعون 
مسابقات  استئناف  فيه  تنتقد  مشتركاً  بياناً 

الدوري.

االتحاد  بقوة  »طالبنا  البيان:  وذكر 
واالتحادات  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي 
الوطنية للعبة، باستمرار إيقاف المسابقات 
المشجعين  بإمكان  يصبح  لحين  الكروية، 
أي  وجود  دون  االستادات،  إلى  الذهاب 
خطورة عليهم«. وأضاف أن االعتقاد بأن 
تستحوذ  التي  هي  االقتصادية،  المصالح 

على االهتمام كله، أمر يفوق المنطق.
وتابع البيان: »مرة أخرى ستتجاوز التدابير 
على  يجب  البشرية..  الحياة  قيمة  المالية 
العاطفة،  تماماً  تتفهم  أن  الرياضية  األندية 
التي تجمع اآلالف من األشخاص معاً، وأال 

تستمع فقط إلى ذئاب األعمال«.
وواصل: »يجب أن يتذكروا أن هذا الشغف 
حول كرة القدم ليس فلكلوراً، ولكنه جوهر 
اللعبة ذاته: الجمهور واألنصار هم العامل 
بحكم  الشعبية(  )الرياضة  في  األساسي 

التعريف«.
ويتطلع خبير المشجعين، هارالد النغ، من 
سيحدث  ما  لمعرفة  فورتسبرغ،  جامعة 
للبوندسليغا بدون جماهير. وقال إن األجواء 
- المتوترة بالفعل بسبب النزاعات المختلفة 

- تدهورت بشكل ملحوظ.
لصحيفة  تصريحات  في  وأوضح 
الصورة  »تلف  ستيمه«:  »هيلبرونر 

كرة  تفقد  بأن  حقيقي  وهناك خطر  ضخم، 
القدم قاعدة المشجعين«.

إلى  بقوة  المشجعين  مجموعات  ودعت 
السياسيون  ويخشى  اللعبة.  قيم  تغيير 
ورجال الشرطة أن يتجمع المشجعون أمام 
االلتفات  دون  المباريات،  أثناء  المالعب، 

إلى قواعد التباعد االجتماعي.
لمنع  االنتهاكات  هذه  مثل  تؤدي  وربما 
إقامة مباراة، أو تدفع بها إلى اإللغاء. لكن 
بأن  عام  إعالن  هناك  يكن  لم  اآلن،  حتى 
المشجعين يخططون لمثل هذه اإلجراءات.
اإلداري  المدير  سيفيرت،  كريستيان  وقال 
لديه  ليس  إنه  األلماني،  الدوري  لرابطة 

انطباع بأن هذا قد يشكل خطراً.
ال  أنهم  دورتموند،  مشجعو  أكد  كما 
الفريق،  استاد  أمام  التجمع  يعتزمون 
بعد  المقررة  الديربي  مباراة  هامش  على 
افتتاح  في  شالكه  أمام  القادم،  السبت  يوم 

مباريات المرحلة الـ26 من البوندسليغا.
خالل  االستاد  أجواء  توفير  أيضاً  ويُحظر 
في  السماعات  نظام  عبر  المباريات، 
التلفزيونية  المالعب، لكن شبكة »سكاي« 
ذكرت األربعاء الماضي، أنها تعتزم اللجوء 

لهذا الخيار الصوتي خالل بث مبارياتها

تقرير/ إيفا ابراهيم

الرئيسة املشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم اجلزيرة: »إن لم 

نستطيع التكلم بلغتنا فال معنى للحياة«

استمدت الشجاعة من مقاتالت )YPJ( واستطاعت حترير إيزيديات من داعش..

روابط مشجعي أوروبا تندد بعودة املسابقات

بفضل دماء الشهداء كانت املالعب والصاالت تتزين بالبطوالت
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 - الكردي  الخطاب  توحيد  إلى  الحاجة 
الكردي من جهة وتوحيد خطاب شعوب 
ومكونات المنطقة من جهة ثانية، واقتران 
هامة  مرحلية  ضرورة  باألفعال  األقوال 
إلنجاح أي لقاء أو تفاهمات أو مفاوضات، 
كما نحتاج إلى المزيد من النضال والجهد 
المنابر  المتواصل واستثمار كافة  والعمل 
هذا  لخدمتها.  والدبلوماسية  اإلعالمية 
دائما  الشعبية  األوساط  ضمن  يقال  ما 
بخصوص اللقاءات األخيرة بين األحزاب 
على  يحث  المجتمع  بات  حيث  الكردية، 
هذه الرؤية الموضوعية وينتظر استنهاض 
فالسنوات  وأده،  وليس  الكردي  الجسد 
الماضية حاضرة في ذاكرتنا وتذكرنا بأن 
االستقرار  لها  يريدون  ال  الشعوب  أعداء 
والسالم بل العكس تماماً يريدون للشعوب 

الهجرة والدمار والتشرد.
حزب  األخير  حزبنا  لمؤتمر  كان  لقد 
من  واضح  موقف  الديمقراطي،  االتحاد 
األصعدة،  كافة  وعلى  األمور  هذه  كل 
فدعا المؤتمر إلى توحيد الخطاب الكردي 
شرط،  أو  قيد  دون  أجله  من  والعمل 
وكذلك األمر بالنسبة لرؤيتنا حول سوريا 
إلى  رؤيتنا  ترتق  وأن  فالبد  المستقبل، 
ديمقراطية  وفق  المنطقة  تطلعات شعوب 
تعددية ال مركزية تحفظ حقوق كل الشعوب 

والمكونات السورية ضمن دستور سوري 
جامع يحفظ الحقوق الكاملة للجميع.

الواحد  القرن  من  الثالث  العقد  في  ونحن 
التجارب  من  الكثير  لدينا  والعشرون 
وسري  عفرين  آخرها  وكان  التاريخية 
)تل  سبي  وكري  العين(  )رأس  كانيه 
أبيض( أمثلة حية في ذاكرتنا ولن ننسى ما 
حدث، لذا تأتي أهمية حالة الوعي الجمعي 
الخطاب والموقف بين  أو توحيد  بالوحدة 
من  والبد  واألحزاب،  الحركات  معظم 
األخيرة  اللقاءات  وبعد  المعنية  األطراف 
المصلحة  تخدم  تمت خطو خطوات  التي 
منذ  المتعطشة  الكردية  للجماهير  العامة 
عقود من الزمن، وتجاوز العقلية الحزبية 
والمحاصصة، فما يجمعنا هي أكثر بكثير 
مما نختلف عليه وهذا مؤشر إيجابي على 
إمكانية تجاوز الخالفات بما يخدم مصلحة 
شعبنا المضطهد منذ زمن طويل والمحروم 
واالعتراف  )الوجود  الحقوق  كل  من 
الثقافية  واإلبادة  لإلنكار  ويتعرض  به(، 
الديمغرافي  للتغيير  مناطقنا  تتعرض  كما 
واستبدالهم  األصلين  السكان  بإخراج 
بالغرباء، وأيضاً الشعب الكردي معرض 

لإلبادة وهذا ما يعمل عليه أعداء الكرد. 
وعليه فكل المبادرات الداخلية والخارجية 
توحيد  أجل  من  واحترام  ترحيب  محل 
سوريا  لقوات  وبالنسبة  المواقف، 
وشرق  شمال  في  )قسد(  الديمقراطية 
تحت  إنجازات  من  تحقق  ما  فكل  سوريا 
تحسب  مكاسب  هي  القوات  هذه  راية 
استثناء،  دون  ومن  السوريين  لجميع 
وهذه  المؤسسة استطاعت هزيمة مرتزقة 
وذلك  عسكريا،  عليه  والقضاء  داعش 
بالتعاون كردستانياً ودولياً وكان مبادرتها 
حول  النظر  وجهات  تقريب  في  األخيرة 
الكردية  األحزاب  بين  المواقف  توحيد 

أيضا، إثباتاً لرؤية هذه القوات وتزيد من 
رصيدها الوطني والكردستاني، ومشاركة 
كل األطياف في اإلدارة الذاتية بالرغم من 
اختالف الفكري فهي تغني اإلدارة الذاتية 
وتطور  وجدت   إن  األخطاء  وتصحح 
مؤسساتها وعملها بما يخدم شعوب شمال 

وشرق سوريا. 
لكن وبكل أسف لم تتعظ الحكومة السورية 
ومازالت  الماضية،  التسعة  السنوات  من 
الديمقراطية  من  الخوف  هاجس  لديها 
باألخطاء،  االعتراف  ومن  والتعددية، 
األحداث،  قبل  ما  إلى  العودة  وتتأمل 
أو  الدول  أن  يتضح  التجارب  خالل  فمن 
التعددية  نظام  اتخذت  التي  المجتمعات 
صياغة  في  المكونات  كل  ومشاركة 
وديمقراطية،  مستقرة  دول  هي  دستورها 
فاألوضاع في سوريا لن تستقر إال بطرح 
فيه  يشترك  سوريا  لكل  وعام  شامل  حل 
صياغة  أجل  من  السورية  المكونات  كل 
دستور سوري جديد، وان يتم التخلي عن 
واإلقصاء  والعسكرية  اإلنكارية  الذهنية 
القضايا  إلى  ينظر  وأن  دمشق،  قبل  من 
الوطنية بنظرة الوطن للجميع وليس باتهام 
الكيدية  االتهامات  بمختلف  الكل  وتخوين 

والبعيدة عن الواقع والحقيقة التاريخية.
بالعودة إلى توحيد موقف األحزاب الكردية 
فأن العمق الكردستاني في أجزاءه، مدعو 
هذه  وإنجاح  الموقف  توحيد  لدعم  أيضا 
مصالح  تخدم  التي  والتفاهمات  اللقاءات 
الشعب، وأخيراً نحن ننظر إلى األمور من 
وضع  وليس  الحلول  عن  البحث  منطلق 
العصي في العجلة، وعليه فالقرار 2254 
الدولي يجب تطبيقه وإنهاء معاناة الشعب 
السوري عامة من خالل دمقرطة سوريا 

لتكون وطناً للجميع. 

كيف نستنهض اجلسد الكردي بدالً من وأده؟ ريهام هجو: »اإلدارة الذاتية الدميقراطية في 

شنكال حصلت على الشرعية من شعبها«
أشارت الرئيسة المشتركة للهيئة اإلدارية 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  لمجلس 
شنكال ريهام هجو إلى حصول تقدم كبير 
وتوسع  مجلسهم،  نشاطات  مستوى  في 
»نسعى  وأكدت:  كبير،  بشكل  نشاطاته 
من  تمكنه  درجة  إلى  مجتمعنا  إليصال 
جميع  أمام  وثقافته  ولونه  هويته  حماية 
حقوق  ضمان  إلى  باإلضافة  الهجمات، 
الصعيدين  على  المجتمع  هذا  وحرية 

الوطني والعالمي«.
روج  وكالة  مع  لها  حوار  في  ذلك  جاء   

نيوز وكان الحوار على الشكل التالي:
إليه نشاطات  ـ ما المستوى الذي وصلت 
في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مجلس 

شنكال؟
إلى  األهالي  وعودة  شنكال  تحرير  بعد 
احتياجات  زادت  وبيوتهم؛  منازلهم 
وجود  كافياً  يعد  ولم  الشنكالي،  المجتمع 
مجلس اإلعمار من أجل تأمين احتياجات 
األهالي وإعادة اإلعمار، بالمختصر كان 
نفسه.  تجديد  إلى  بحاجة  المجلس  هذا 
 2017 سنة  المجلس  هذا  تحول  لذلك؛ 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مجلس  إلى 
الجديد،  النظام  هذا  إرساء  ومع  لشنكال، 
المشتركة،  الرئاسة  نظام  تطبيق  جرى 
وتشكيل الهيئة التنفيذية له. هناك نشاطات 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  لمجلس  هامة 

واالقتصادية  التنظيمية  األمور  كتحسين 
في  والخدمية  والصحية  واالجتماعية 
القرى والبلدات، باإلضافة إلى ذلك هناك 
الحصول  اتجاه  في  قائمة  تزال  ال  أعمال 
اإليزيدي  المجتمع  بإرادة  اعتراف  على 
وذلك بهدف منع وقوع هجوم آخر عليهم.

سقف  تحت  عديدة  مؤسسات  بناء  تم  ـ 
هال  الديمقراطية؛  الذاتية  اإلدارة  مجلس 

حدثتمونا عنها؟
تم  التي  المؤسسات  من  الكثير  هناك 
واإلدارة  الصحية  المؤسسة  مثل  بنائها 
المحلية والتي تضم البلدية، باإلضافة إلى 
المؤسسات االقتصادية، ومؤسسة الشبيبة، 
الثقافة والفن، كما هناك مجلس  ومؤسسة 
والديمقراطية  الحرية  وحزب  الشعب 
إيزيدخان  أسايش  عن  فضالً  اإليزيدية، 
التي بنيت أيضاً تحت مظلة مجلس اإلدارة 
لبناء  الديمقراطية، وهناك مساعي  الذاتية 

احتياجات  كافة  لتلبية  أخرى  مؤسسات 
شعبنا.

إعمار  إعادة  خطط  وصلت  أين  إلى  ـ 
شنكال؟

قام مجلس اإلدارة الذاتية بتنظيم صفوفه في 
مناطق شنكال كافة، قمنا بتشكيل المجالس 
من بلدة خانه سور حتى بلدات كوهبل وتل 
القرى  وبقية  شنكال  مدينة  ومركز  عزير 
والبلدات، وهناك مساعي لزيادة نشاط هذه 
تشكيل  نحاول  السبب  ولهذا  المؤسسات، 
باإلضافة  المدينة،  أحياء  في  الكومينات 
إلى القرى والبلدات؛ بهدف وضع أساس 
نسعى  كما  شنكال،  لمنطقة  جيد  تنظيمي 
إلى توسيع نشاطاتنا وتأمين قوت الشعب 

واقتصاده عبر تأسيس الكومينات.
في  والشبك  والتركمان  العرب  يعيش  ـ 
هذه  مع  تتعاملون  كيف  أيضاً،  شنكال 

الشعوب؟
وحتى  شنكال،  في  أخرى  شعوب  توجد 
تحت  متواجدون  وحدهم  اإليزيدون  اآلن 
الديمقراطية،  الذاتية  مظلة مجلس اإلدارة 
لكن لنا مساعي إلى ضم العرب والتركمان 
والشبك أيضاً إلى جميع نشاطات مجلسنا، 
نحن نتواصل مع جميع األطراف األخرى 
اإليزيديين.  بدماء  أيديها  تتلطخ  لم  التي 
هناك أيضاً عالقات وتواصل على الصعيد 

المحلي  المستوى  على  سواء  الدبلوماسي 
أو الدولي، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى 
المطلوب في ذلك، وهناك عالقات صداقة 
والتي  المحيطة  المجتمعات  مع  وتوافق 

تعرضت أيضاً لمجازر من قبل داعش.
كبيرين،  وظلم  إلبادة  المرأة  تعرضت  ـ 
إدارتكم  في  أوليتم  الذهنية  هذه  وأمام 
هي  ما  المرأة،  بنشاطات  خاصة  أهمية 

نشاطاتكم في هذا اإلطار؟
جميع  إنما  فقط،  األخيرة  اإلبادة  ليس 
شعبنا  لها  تعرض  التي  السابقة  اإلبادات 
اإليزيدي، كان للمرأة النصيب األكبر من 
الوحشية والظلم، تؤدي المرأة في المجتمع 
يفرق  ولم  هامة،  ووظيفةً  دوراً  اإليزيدي 
بين  مرة  أي  في  وال  مجتمعنا  يميز  أو 
قائدة  الرجل والمرأة، وكانت المرأة دائماً 
الهجمات  جميع  لذلك؛  واألسرة.  المجتمع 
البداية  في  استهدفت  شعبنا،  طالبت  التي 

في  المجتمع  إبادة  أرادوا  حيث  المرأة، 
شخص المرأة.

جميع  في  ريادياً  دوراً  المرأة  أدت 
أدت  المجالس؛  نشاطات  في  النشاطات. 
دور الرئاسة المشتركة، ونالت الكثير من 
المجالس،  في هذه  أيضاً  العضوية  النساء 
وتعمل  فدائية،  بروح  بأعمالهن  وقاموا 
أن  أجل  من  النظير  منقطع  بأداء  المرأة 
تسد الطريق على الوقوع في أية مجازر 
أن  استطعن  لقد  أخرى،  تراجيديات  أو 
المرأة  لتنظيم  قوة  إلى  حقدهن  يحولن 

وقيادة المجتمع.
تجمعكم  التي  العالقة  مستوى  ما  ـ 
باشور  وحكومة  العراقية  بالحكومة 

كردستان؟
من  الرسمية  الشرعية  على  حصلنا  لقد   
من  ممثله  شعبنا  يحسبنا  حيث  شعبنا، 
والتنظيمية  والعسكرية  السياسية  النواحي 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذا 
محط سرور بالنسبة لنا، رغم أن الحكومة 
الناحية  من  اعترافاً  تقدم  لم  العراقية 
األرض  وعلى  فعلياً  أنه  إلى  الدستورية، 
نقوم  فنحن  االعتراف،  هناك مستوى من 
العراقية.  الدولة  مع  والتواصل  بالعمل 
شنكال  أن قضية  حقيقة وهي  هناك  لكن؛ 
حلها  العراق  يستطيع  وال  دولية،  قضية 

لوحدها.
االتفاق  كردستان  باشور  حكومة  تريد  ال 
خطوة  تخطو  أن  تستطيع  ال  لكنها  معنا، 
لدى  دوننا.  من  المنطقة  هذه  في  واحدة 
مع  المحاوالت  من  العديد  باشور  حكومة 
سيطرتها  بسط  إعادة  أجل  من  العراق؛ 
تنكر  أن  تستطيع  ال  لكنها  شنكال،  على 
هذه  برؤية  قبولها  عدم  رغم  وجودنا، 

الحقيقة.
ـ هل تقوم الحكومة العراقية بمسؤولياتها 

تجاهكم؟
ال ننتظر من حكومة العراق شيئاً، وكدولة 
وسلطة لم تقم بتأدية مسؤولياتها السياسية 
واالجتماعية تجاهنا حتى اآلن، كما أنها لم 
تقم بما يقع على عاتقها من الناحية الخدمية 
واالقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها 

من األمور األخرى.
في  مستقبلية  وأهداف  خطط  من  -هل 

شنكال؟
على  جميعها  وسياستنا  خدماتنا  تقوم 
لشعبنا،  الحقيقة  االحتياجات  تأمين  أساس 
واألساس،  الوضع  هذا  على  وسنستمر 
نحن نسعى إلى إيصال مجتمعنا إلى درجة 
تمكنه من حماية هويته ولونه وثقافته أمام 
ضمان  إلى  باإلضافة  الهجمات،  جميع 
حقوق وحرية هذا المجتمع على الصعيدين 
على  منفتحون  ونحن  والعالمي.  الوطني 
أية مفاوضات أو حوارات، نحن أصحاب 
في  إلينا  تمتد  التي  اليد  تترك  ال  ذهنية 
الهواء، وسنمد يدنا إلى كل من يخدم شعبنا 

ويقف معنا لتحقيق أهدافنا كاملةً.

أنور مسلم

 جنودنا المجهولين

لزاويتنا  األعزاء  املتابعني  أيها  اليوم 
وبطالت  أبطال  حكاية  سنحكي 
وهم  عجالة  على  وأكلوا  لننام  سهروا 
عرضوا  املبارك،  الشهر  هذا  في  صيام 
حياتهم للخطر في وقت كنا جميعنا 
هم  أما  كورونا،  من  خوفاً  املنازل  نلتزم 
ويذودون  يحرسون  الشوارع  في  فكانوا 
الداخلي  األمن  قوى  أنهم  احلمى  عن 
الشكر  يستحقون  الذين  األبطال 
اجلزيل على ما بذلوه لنكون بأمان، فكل 
كلمات الشكر لن تكفيهم أو جتزلهم 
العظيم،  عطائهم  من  بسيطاً  شيئاً 
مجهولني  جنود  عن  اليوم  سنحكي 
كشروق  يستيقظون  وغائبني  حاضرين 
شمس األمل يقبلون أوالدهم ويخرجون 
ليبدأ نهارهم بوقايتنا وتنظيف الشوارع 
طويلة  مسافات  قطعوا  وتعقيمها 
التعقيم  أجهزة  يحملون  وهم  سيراً 
ومنهم  الشوارع  يكنس  بدأ  منهم من 
يغنون  وهم  األوساخ  بجمع  قام  من 
للوطن ويدعون الرحمن أن يحميه أنهم 
لهم  تنحني  الذين  النساء  أو  الرجال 
النظافة  عمال  احتراماً،  الرؤوس  بحق 
لكم مَنا جزيل الشكر ولن ننسى أبداً 
املالئكة البيض الذين تعاملوا مع اخلطر 
وجهاً لوجه ولم يخشوا شيئاً فحياتنا 
مهمة ووطننا غالي سهروا كثيراً وعانوا 
كثيراً وال ميكن أبداً لكل كلمات الشكر 
كل  حقهم،  جتزيهم  أن  أو  تكفيهم  أن 
الشكر لكم أيها األبطال فلوالكم ولوال 
جهودكم لكنا اليوم نعاني بشدة آالماً 
ال توصف ولكن وبفضلكم حميتم هذا 
الوطن والزلتم. أردت اليوم أن أقول أيها 
أبطالها  وأن  حكاية  الوطن  أن  السادة 
كثر ولوال هؤالء ملا كان الوطن وما كانت 
حكاية الوطن تروى عبر األجيال وحتفظ 
أردت  الوجدان،  وعمق  التاريخ  ذاكرة  في 
هؤالء  عشق  أوالدكم  علموا  أقول  أن 
الفضل  أصحاب  وأنهم  واحترامهم 
فعامل النظافة مقدس، علموا أوالدكم 
قيمة إنسانية هؤالء واحترامهم، علموا 
أوالدكم أن قواتنا األمنية ليست رعباً إال 
نفسه  له  وملن تسول  علينا  اعتدى  ملن 
أن ميس كرامتنا وأمننا وأنهم أخالقيون، 
ولتزرعوا في وجدانهم وردة تنمو عطاًء 
له  النضال  أن  علموهم  وحب،  ومودة 
حقيقيون  مناضلون  وهؤالء  أشكال 
أرضاً  أعطونا  وتعبهم،  بجهدهم 
واحتراماً،  ابتسامة  فلنعطهم  نظيفة 
وردة  فلنعطهم  آمناً  وطناً  أعطونا 
وابتسامة، ولنكن جميعاً اليوم حكاية 

وطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

 موسم حصاد ٢٠٢٠؛ 
دواعي الجهوزية واليقظة

مؤسساته  وكذلك  اإلداري  ومشروعه  شعبنا  استهداف  جوانب   إن 
املنطقة بكل  والدفاع عن  التي ساهمت في احلفاظ على االستقرار 
ما متتلك من إمكانات ال تتوقف على اإلطالق. نحن في مرمى األهداف 
التركية واملرتزقة لطاملا ال يوجد تنازل عن اإلرادة والقرار الذاتي. عشنا 
بشكل  مناطقنا  وفي  سوريا  في  املرحلة  هذه  مخاض  نزال  وال  معاً 

خاص. 

العسكرية  الناحية  يتم من  بأنه  الهجوم  أو يقيم   يخطئ من يقول 
العراقيل  خلق  في  كبير  تأثير  لها  شتى  جوانب  هناك  بل  فقط، 
ناهيكم  احلصار  وسياسات  االقتصادية  اجلوانب  هي  وأهمها  ومنها 
ظاهرة  تطورت  الفائت  العام  رأينا  كما  هنالك؛  إلى  وما  اإلعالم  عن 
هذا  املناطق؛  عموم  في  احلرائق  افتعال  عبر  األهالي  أرزاق  استهداف 
االنتقام  املذكورة  القوى  فيها  تريد  التي  األشكال  أحد  هو  التوجه 
من شعبنا ومن مؤسساته على حٍد سواء؛ راغبني في خنق املنطقة 
الناحية  من  والعزل  احلصار  أفكار  تساند  التي  األساليب  كافة  عبر 
الذاتي  الدعم  إدراكهم ملاهية االقتصاد وخطط  االقتصادية في ظل 

والتخزين بغية مواجهة ممارساتهم. 

 بتنا اليوم على أعقاب موسم جديد؛ هذا يعني حتديات جديدة خاصة 
إحلاق  في  املرتزقة  يتوانى  لن  متاس؛  خطوط  تعتبر  التي  املناطق  في 
الضرر بكل األشكال، هم يريدون إحلاق األذى بكل الوسائل واإلمكانات. 
لكن؛ عملياً ومن باب االستفادة من أحداث العام الفائت؛ ماذا علينا أن 

نفعل وما اجلهود املترتبة ولو بشكل إسعافي في هذه املرحلة؟ 

فرد  كل  عاتق  على  ومسؤوليات  واجبات  هناك  بأن  ننسى  أال   يجب 
فرد  كل  إلى  وصوالً  األمن  على  القائمة  واجلهات  املؤسسات  من 
هم  الذين  باألشخاص  املسؤوليات  نحصر  أال  يجب  هنا  اجملتمع؛  من 
لدي  يوجد  ال  املوسم  هذا  يقول  كمن  اآلخرين  دون  املوسم  أصحاب 
شيء أو من يقول منطقتي آمنة وما إلى هنالك؛ طبعاً هنا نود اإلشارة 
مطلقاً  نشك  وال  الفوضى  بغية  كهذه؛  أمور  طرح  يريد  من  إلى 
مختلف  ومن  أهلنا  به  يتميز  الذي  اجلماعي  والتعاون  التالحم  في 
وكذلك جميع مناطقنا  األساس  اجلماعية هي  الروح  الشعوب. لذا؛ 
زراعية  املنطقة  أن  بحكم  البعض  ببعضها  مرتبطة  وبلداتنا  وقرانا 
وكذلك االستهداف هو لتدمير االقتصاد وإحلاق الضرر بالناس وليس 

حلرق أرض هنا أو هناك. 

نتخذ  أن  وأيضاً  وكمجتمع  كأفراد  مسؤولياتنا  وفق  نعمل  أن   يجب 
التدابير الوقائية والتقنية لسد الطريق أمام أي حدث سلبي في هذا 
وكذلك  للقرى  احلراسة  نوبات  تفعيل  في  نساهم  أن  علينا  املوسم؛ 
على الطرق العامة مبا يؤدي الحتواء أي حدث طارئ؛ وكذلك يجب أن 
نعمل على عزل األراضي املتاخمة للطرق وأماكن االكتظاظ البشري 
من خالل ترك مسافة فاصلة بتقسيم األرض ذاتها عبر الفالحة اجملزأة 
وضمن  األطراف  في  باحلراثة  حدوثها  حال  النيران  توسع  متنع  بحيث 
األرض بشكل هندسي؛ وهنا خبرة األهالي ومختصي الطوارئ هامة 
أيضاً، ال بد من التحلي باجلهوزية التامة للمساهمة في قطع الطريق 
أمام أي حدث طارئ؛ كأن يتم تهيئة اجلرارات وصهاريج املياه واملعدات 

التقنية الالزمة.

اخلدمية  للمؤسسات  العامة  اجلهود  مع  تكاتفها  وحال  اجلهود   هذه 
نتائج  عن  ستثمر  فإنها  واألسايش؛  احلريق  إطفاء  وفوج  كالبلديات 
مسؤولياتنا  وكذلك  جهوزيتنا  معايير  األداء  بهذا  وسنعكس  جيدة 
على أكمل وجه. طبعاً؛ يجب أال نغفل في تنظيف القرى التي على 
متاس مباشر مع احملاصيل الزراعية ووضع فواصل بينها وبني األراضي 

ملنع انتقال احلريق من وإلى اجلهتني. 

مدى  في  قطعية  دالئل  هي  وحذر  مبسؤولية  والتحرك   االهتمام 
االهتمام باحلفاظ على أمن وسالمة املنطقة؛ هذه اإلجراءات وكذلك 
هذا  كل  وتعاوننا؛  أمور  بهكذا  الصلة  ذات  اجلهات  من  يصدر  ما 
يساهم في احلفاظ على أمننا وأهلنا وقرانا وعوائلنا. التحديات هي 
لعموم املنطقة والتصدي لها يجب أن يكون بروح املسؤولية واحلس 
العالي الذي يؤكد كما كان دوماً تلك الثقافة واألصالة والروح الواحدة 

بني شعبنا املتنوع واملتعدد.

فواصل

آلدار خليل
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

في  األثرية  المواقع  تتعدد  منبج:  روناهي/ 
حضارية  تحفة  يجعلها  ما  منبج،  مدينة 
التاريخية  األثرية  األوابد  بكثرة  مميزة 
منها،  مكان  كل  في  عظمتها  على  الشاهدة 
والحمام  الصغير  حمام  األمكنة؛  هذه  ومن 

الكبير.
الحية  بلدية  شرقي  صغير  حمام  قرية  وتقع 
بحدود الخمسة كيلومترات بينما تقع للشمال 
الغربي من جسر قره قوزاق بحدود الخمسة 
على  الحمام  قرية  تقع  فيما  مترات.  كيلو 
ضفة نهر الفرات اليمنى بحيث تدنو حوافها 

ومياهها المعدنية من مياه نهر الفرات. 

التسمية والنشوء
الجانب،  معلوم  االسم،  بهذا  تسميتها  ولعل 
نظراً ألن عمليات الرصد تمكنت من الكشف 
مياه  من  به  تحفل  بما  الحمامات  هذه  على 
كبريتية معدنية. وتعود الحمامات إلى الفترة 
الحمامات  كانت  حيث  الوثنية  الرومانية 
بهذا  مشهورة  الرومانية  الحضارة  فترة  في 
سنة   2000 إلى  تاريخها  ويعود  الجانب، 
التي  التاريخية  الحقبة  في  سيما  ال  تقريباً، 
من  الرومانية  اإلمبراطورية  بها  تمكنت 
العام 64م وذلك في عهد  دخول سوريا في 

اإلمبراطور بوبيوس والقائد كراكوس.

حضارة وادي الفرات
وتتسم تلك الحقبة التاريخية بالكثير من األوابد 
في  األمكنة  من  العديد  في  المنتشرة  األثرية 
الفرات  نهر  خاصرة  على  سيما  وال  منبج 
ولكن مع إنشاء سد الفرات غمرت مياه النهر 
الكشف عن  المواقع األثرية دون  العديد من 
هويتها المعمارية، إذ يمكن القول إن األماكن 
المقابل  في  بينما  الغمر  من  نجت  قد  العالية 
اختفت أكثر األماكن المنخفضة؛ بسبب غمر 
الفرات  سد  بناء  أبان  لها  الفرات  نهر  مياه 
به  غابت  الذي  األمر  خلفه  البحيرة  وتشكل 
الكثير من التفاصيل الدقيقة عن حياة الشعوب 

في هذه المنطقة االستراتيجية الهامة.

الشكل املادي للحامم
يظهر جلياً في الناحية التاريخية للموقع أثر 
فضالً  التجسيم،  الكامل  والنحت  المدونات 
قيمته  على  يدل  ما  الفرعية،  الكتابات  عن 
تاريخية  بأماكن  المرتبطة  الحضارية وقدمه 
من  بالعديد  القيام  مهد  مما  الفترة  ذات  في 
الدراسات واألبحاث األثرية من أجل أرشفة 
الحضاري  اإلرث  هذا  وتدوين  وتصوير 
البارز، وهي على كل حال إشارة هامة إلى 
كون القيمة الفنية بارزة لحضارة شعب منبج 

القديم.
كونه  الحمام  لهذا  التاريخية  األهمية  وتبرز 
وللتداوي  لالستشفاء  تستخدم  كبريتية،  مياه 
من األمراض واألسقام ال سيما منها الجلدية.

اللغة  يوم  أيار  من  عشر   الخامس  يصادف 
تسليط  من  البد  اليوم  هذا  وبمناسبة  الكردية. 
حياة  في  ودورها  اللغة  هذه  على  الضوء 
مسيرة  في  الكردية  اللغة  وواقع  المجتمعات 
النضال التحرري للمجتمع الكردي. فاللغة هي 
الثقافية  ومسرته  حياته  وتمثل  المجتمع  نبض 
والتاريخية، فهي والذاكرة الشعبية الحقيقة لكل 

مجموعة بشرية على وجه األرض.

اللغة الكردية وتاريخها
اللغة الكردية على مر العصور من  لقد عانت 
الطمس والتهميش وتعرضت لكل أنواع الظلم 

وكلماتها،  قاموسها  وتغيير  محوها  سبيل  في 
وجودها  وتفرض  تاريخيا  موجودة  اللغة  فهذه 
لهذا  التحرري  النضال  عبر  هذا  يومنا  في 
الشعب العريق. الن اللغة الكردية على الرغم 
تثبت  فإنها  واالنكار  التشويه  محاوالت  من 
المصطلحات  بعض  خالل  من  ذاتها  وتفرض 
اآلرية  االخرى  اللغات  وأم  األقدم  اللغة  بانها 
لالنفجار  التاريخي  المنبع  من  انتشرت  التي 
طوروس  جبال  في  األول  االجتماعي 
أو  الخصيب  بالهالل  يسمى  وما  وزاغروس 
المنطقة العليا ما بين النهرين. ألن اللغة الكردية 
قبل اآلن  الزراعية والقروية  الثورة  لغة  كانت 

باالنفجار  يسمى  وما  سنة  الف  عشرة  بخمسة 
المصطلحات  ظهور  بمعنى  االول  االجتماعي 
واألغاني  الدينية  والتراتيل  والتسميات 
األسطورية  والحكايات  والقصص  الفلكلورية 

ألول مرة في تاريخ المجتمع. 
وفي السنوات األخيرة تطور التعليم واستعمال 
اللغة الكردية من ناحية الكتابة إلى جانب تطور 
انتشار  أمام  الطريق  فتح  مما  الكردي  اإلعالم 
اللغة الكتابية باألحرف الالتينية وتطور رغبة 
من  بدالً  األم  بلغتهم  بالكتابة  الكردية  الشبيبة 

اللغات االخرى.
أحدى  من  هي  الكردية  اللغة  أن  العلم  مع 
نضال  بقضية  المتعلقة  الديمقراطية  المطاليب 
الشعب الكردي وهويته القومية في كل أجزاء 
الكرد  المثقفين  على  يتوجب  ولكن  كردستان. 
الدين  ورجال  والساسة  والُكتاب  والصحفيين 
واالساتذة أن يستعملوا لغتهم األم في كل ميادين 
الحياة ويخلقوا جواً من االهتمام باللغة خصوصاً 
من ناحية الكتابة فيما بين جميع أفراد المجتمع 
والمسؤولية ال  المهمة  هذه  الكردي وشرائحه. 
يمكن تأخيرها بأية حجة كانت وهي من صلب 
النضال  بقضية  المتعلقة  والمهام  المسؤوليات 

الديمقراطي في سبيل الهوية الكردية.

تنفيذ  تركيا  من  المدعومة  المرتزقة  تواصل 
المزيد من االعتقاالت وخطف المدنيين، حيث 
واالعتقال  والجريمة  العنف  معدالت  زادت 
المناطق  وعموم  عفرين  منطقة  في  والخطف 
التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في 

شمال سوريا.
المسلحة  السورية  والجماعات  التركية  القوات 
من  المزيد  ارتكاب  تواصل  منها  المدعومة 
االنتهاكات وال يكترثون لدعوات وقف عمليات 
المواطنين وخطفهم  واعتقال  اليومية  المداهمة 
من  ذويهم  ومنع  الفدية  على  الحصول  بدافع 
ورفض  أسبابه  أو  احتجازهم  مكان  معرفة 
توكيل  من  ومنعهم  المحاكمة  على  عرضهم 

محامي.
وشهدت منطقة عفرين في شهر نيسان \أبريل 
2020 اعتقال )60( شخصا، تمكنا من توثيق 
ال  ذلك  من  أكثر  الفعلي  العدد  فيما  أسمائهم، 
على  عائالتهم  تحفظت  أسماء  هنالك  أّن  سيما 
من  نتمكن  لم  اعتقال  لحاالت  إضافة  ذكرها، 
مقتل  وتوثيق  متابعة  وتم  كما  إليها،  الوصول 
مدنيين تحت التعذيب، وحاالت انتهاك متعددة، 
معتقال   14 من  أكثر  تعرض  توثيق  وتم  كما 
التعذيب،  تحت  وفاة  حالتي  وسجلت  للتعذيب، 

وحالتين لقتل مسنين.
نهب  عمليات  المنطقة  هذه  في  السائد  وبات 
منّظمة يومية، وعمليات االستيالء على منازل 
وقطع  الزيتون،  ومواسم  الناس  وممتلكات 
التعسفية  لالعتقاالت  إضافة  وغيرها  األشجار 
فدية  مقابل  كرهائن  الناس  وخطف  اليومية، 

مالية، والتضييق على السكان.

التسمية سورية والدعم 
والتغطية تركية

إطالق فوضى العسكر وعشرات المجموعات 
اإلرهابية، هي سياسية تركية متعّمدة؛ لكنّها تتم 
تحت  المسلحة”  السورية  “الجماعات  بأيدي 
أسم “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة 
يجري  ذلك  فكل  االئتالف   \ المؤقتة  السورية 

تحت أعين القوات التركية ومشاركتها.
وعسكرية  أمنية  أجهزة  الجماعات  تلك  ويقود 
قائد  من  كل  وهم  المنطقة،  في  تركيا  أنشأتها 
محمد  )المقدم  عفرين  في  العسكرية  الشرطة 
الحمادين / أبو رياض( -تم عزل قائد الشرطة 
وقائد  نيسان،   2 بتاريخ  طالس  رامي  السابق 
)محمد  عفرين  في  السياسي  األمن  فرع 
عفرين  في  المدنية  الشرطة  وقائد  راجي(، 
وقادة  المحمد(  )عامر  ونائبه  الحسين(  )مهند 
)معتز  الوطني  الجيش  في  الثالثة  الفيالق 
نور(  أحمد  )أبو  و  الباز(  رسالن( و )محمود 
قادة  من  للعشرات  إضافة  العفيسي(  )هيثم  و 
ومسؤولو  المنتشرة  المسلحة  المجموعات 
الحواجز والقرى واألحياء حيث تم تقسيم مدينة 
عفرين لمناطق سيطرة متعددة منفصلة، وبات 
كل فصيل في المنطقة اآلمر الناهي، له سجونه 

الخاصة، وقوانينه الخاصة.
ومنذ بداية أيار مايو الجاري، تم توثيق اعتقال ) 
12( شخصا، تم اقتيادهم لجهة مجهولة إضافة 

لالستيالء على عدد من منازل المدنيين..

مدينة  بريف  )شيه(  الحديد  شيخ  منطقة  في 
الوقاص”  “لواء  ميليشيات  شنت  عفرين، 
حملة تفتيش واقتحام لعدد من المنازل في قرية 
“انقليه” اعتقلت خاللها 3 أشخاص عرف منهم 
وقام  كما  عاما(.   18( أحمد  عابدين  “شيخو 
العمشات  شاه\  سليمان  فصيل  من  مسلحون 
المدنيين  منازل  من  العشرات  باالستيالء على 
المحالت  على  واالستيالء  سكانها،  وطرد 
التجارية ومنها منازل تعود ملكياتها لـ )حسين 
إسماعيل عرب، زكريا عرب، حسين قراش، 
حجي خليل شيخو، زكريا أمين حيدر، زكريا 
نعسان، محمد مصطفى، عزت كمال علي بكر( 
وذلك بسبب عدم قدرتهم على دفع “اإلتاوات” 

التي يفرضها الفصيل.
نساء من  تم إطالق سراح 8  أخرى  من جهة 
قبل فصائل  امرأة معتقلة من  قرابة 90  أصل 
تم  حيث  األمنية،  واألجهزة  الوطني  الجيش 
وهّن:  عنهن  اإلفراج  مقابل  مالية  غرامة  دفع 
تولين  علي،  نوري  عائشة  نوري،  محمد  أمل 
عبد الرحمن حسن، نازلية عبد الرحمن حسن، 
سلوى حسن محمد، روكان خليل مستو، منال 

نور الدين رشيد، شيرين عبدو محمد.
ويشار أّن األجهزة األمنية في عفرين كانت تنكر 
اعتقالها لنساء، وأّن المفرج عنهم معتقالت منذ 
سنة ونصف إلى 6 أشهر. وبتاريخ الخامس من 
العسكرية”  “الشرطة  الجاري شن جهاز  أيار 
الحمزات  فصيل  من  مسلحة  عناصر  برفقة 
التابعة  شوربة  قرية  في  لمنازل  تفتيش  حملة 
أشخاص  خاللها   اختطفوا  معبطلي  لناحية 
وهم : رشيد مسلم عمر، حسن أحمد بيرم )68 

عام(، إدريس سيدو جعفر )45 عام(.
المواطن  اخطف  الجاري  أيار   11 بتاريخ 
العناصر  قبل  من  حمرش(  محمد  )عبدو 
العامل  الوقاص  لواء  لفصيل  التابعة  المسلحة 
االئتالف   \ السوري  الوطني  الجيش  ضمن 
غربي  أشكان  قرية  في  منزله  من  السوري 
ذويه  مطالبة  وتمت  جنديرس،  لناحية  التابعة 

بفدية مالية قدرها 3 ألف دوالر لإلفراج عنه.
كما اقتحم عناصر من جهاز الشرطة العسكرية 
جندريسه  بناحية  بلوط  دير  قرية  في  منازل 
واختطفوا خالل المداهمات العشوائية للمنازل 
5 أشخاص عرف منهم : جالل باكير بن رشاد، 
حسن  محمد  خليل،  بن  حبش  الرحمن  عبد 
اطالق  وتم  كما  عيدو،  محمد  أتيل  إبراهيم، 
بن  العيسى  الكريم  ”عبد  المواطن  على  النار 
عبد الرزاق” أثناء محاولته الهروب منهم تجنّباً 
لالختطاف، وال توجد حتى اآلن معلومات عنه 
إن كان قد أصيب بطلق ناري أثناء فراره، أو 
النيران  إطالق  بعد  اختطافه  تّم  قد  يكون  أن 

عليه.

االستيالء عىل املمتلكات 
واملنازل ترافق االعتقاالت

عمليات االعتقال تترافق مع انتهاكات أخرى، 
قام عناصر من  الحديد  ففي ناحية شيه \ شيخ 
فصيل العمشات، باالستيالء على منزل المسنة 
“زلوح بطال علو” )72 عام( 70 عاماً وهي 
زوجة )حسين بطال علو( الذي فقد حياته في 
جقال  قرية  في  منزله  على  التركي  القصف 
وسطاني بتاريخ 16 آذار مارس 2018. كما 
الزام االهالي بدفع ضرائب  الفصيل  ويواصل 
تحت اسماء متعددة ومختلقة من ذكاة الى حماية 

الى اعالة ووو..
التي  االنتهاكات  من  المواطنون  واشتكى  كما 
يمارسها عناصر فصيل “فيلق الشام” في قرية 
برج حيدر، من إطالق رصاص عشوائي باتجاه 
ترابية قرب  وانشاء سواتر  المأهولة،  المنازل 
االشجار  وقطع  هدمها،  وثم  المدنيين  منازل 
والعقارات  واألراضي  المنازل  ومصادرة 
في  أو  العوائل  على  يفرضها  التي  واالتاوات 
الحواجز التي نصبها في مداخل القرية ونقاط 

الخروج..

الجندرمة الرتكية تواصل 
قتل الالجئني السوريني عىل 

الحدود

قتل مدني األثنين 11 أيار 2020، برصاص 
أثناء  ”الجندرمة“  التركي  الحدود  حرس 
من  التركية  السورية  الحدود  عبور  محاولته 
آخرون   2 وأصيب  حلب  شمال  كلس،  جهة 
عاما   21 العمر  من  البالغ  الضحية  بجروح. 
ينحدر من قرية المجبال، في ريف حلب، وأسمه 

عبد الرحمن المرندي بن محمد رمضان، حيث 
ماتزال جثته متواجدة في مشافي كلس.

الرصابة  أن  عائلته  من  مصدر  كشف  حيث 
جرى  الجثة  وأن  “الضحية”  ظهر  اخترقت 
يوقع  أن  بعد  إال  تسليمها  تشريحها ويرفضون 
أي مالحقات قضائية،  تنازال عن  القتيل  ذوي 
والجيش  األمن  قوات  تتبعها  عادة  وهي 
توقيع  على  “القتيل”  ذوي  تلزم  حيث  التركية 
ورقة تبرئة لتلك االجهزة خشية أن يتعرضوا 
أو  الدولية،  المحاكم  من  قضائية  مالحقا  ألية 

منظمات حقوق االنسان.
شمال  في  االنتهاكات  توثيق  مركز  وتمكن 
الجنود  قيام  تضمنت  بيانات  جمع  من  سوريا 
األتراك بقتل ثالثة  الجئين سوريين، وإصابة 
كانوا  آذار/  شهر  خالل  بجروح،  آخرين   12
من  هربا  التركية،  الحدود  اجتياز  يحاولون 

الحرب في منطقة إدلب وريف حلب.
الحدود  حرس  قوات  قتلت  آذار   12 بتاريخ 
محاولته  أثناء  شابا  “الجندرمة”  التركية 
لواء  جهة  من  التركية  السورية  الحدود  عبور 
آخرون   4 وأصابت  إدلب  شمال  اسكندرون، 
عاما   33 العمر  من  البالغ  الضحية  بجروح. 
ينحدر من قرية موقا، في ريف إدلب الجنوبي، 
اندالع  منذ  أشقائه  من  خمسة  فقد  قد  وكان 

الحرب السورية.
”الجندرمة“  برصاص  قتل  آذار  وبتاريخ 15 
العمر  من  البالغ  األسود  حسن  ممدوح  الشاب 
“دركوش”  بلدة  أهالي  من  وهو  عاما،   34
اخترقت  الرصاصة  الغربي،  إدلب  بريف 
رأسه ما يدل على استهدافه عمدًا من القناصين 

األتراك.
بلدة  ريف  في  الفاروقية  قرية  أهالي  وعثر 
إدلب  لمنطقة حارم في محافظة  التابعة  سلقين 
متفسخة،  جثة  على  سوريا،  غرب  شمال  في 
يوم الثالثاء 24 آذار 2020، في نهر العاصي 
الحدودي مع والية هاتاي، وبعد الفحص الطبي 
السالم  )عبد  السوري  لالجئ  تعود  أنّها  تبين 
قد  التركية  الجندرمة  كانت   )1993 عترية 
ألقته في النهر بعد االعتداء عليه بتاريخ 6 آذار 

.2020
وتتكرر حاالت استهداف “الجندرمة” لالجئين 
من  الحدود  عبور  يحاولون  الذين  السوريين 
بالدهم،  في  الدائرة  الحرب  من  هربا  سوريا 
ببناء جدار عازل على طول  كما قامت تركيا 
حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول 
وجرحى  قتلى  سقوط  عن  يسفر  ما  الالجئين، 

مدنيين بشكل مستمر.

مركز توثيق االنتهاكات شمال سوريا

االعتقاالت متواصلة غي عفرين واجلندرمة التركية تقتل الالجئني حمام صغير وحمام كبير... شاهدتان على 

عظمة وادي الفرات

اللغة الكردية.. تاريٌخ قدمي من اآلالم والتهميش

إعداد/ آزاد الكردي

 المرأة قلق
وجودي

املشاكل  من  درجاته  مبختلف  القلق  يعد 
يعاني منها كافة  التي  االجتماعية اخلطيرة 
تأثيرات  الظاهرة  هذه  تركت  وقد  اجملتمعات، 
ومعاناته  الفرد  صحة  على  واضحة  سلبية 
املستقبل،  من  وتخوفه  وإنتاجيته  اليومية، 
هّن  اخملتلفة  العمرية  املراحل  في  والنساء 
اإلصابة  إلى  اجلنسني  بني  عرضة  األكثر 
والقلق،  والسلوكية  النفسية  باالضطرابات 
وهذا ينعكس سلباً على قدراتهن وطاقاتهن، 
وشعورهن بانعدام األمن واالستقرار والضياع.  

يعتبر القلق ردّة فعٍل طبيعية نتيجة الضغط، 
وهو مالزم لإلنسان خصوصاً في وقتنا احلاضر، 
والفوضى  العبثية  منها  كثيرة  واألسباب 
في  اجلذرية  والتغيرات  ذاته،  بها  يجد  التي 
الكائن  هو  فاإلنسان  احلياة،  نواحي  كافة 
األكثر شقاًء وأملاً على األرض، يستجيب إلى 
يحللها  حياته،  مسيرة  في  املؤملة  األحداث 
حني  من  ويستحضرها  ذاكرته  في  ويخزنها 
وجودية  مبأساة  يتسبب  التفكير  وهذا  آلخر، 

في الكون.

والتوتر  االضطراب  ورهبة  القلق  نوبات  تخلق 
أزمات كثيرة من تفكك في العالقات العائلية، 
وتزيد  جسيمة،  نفسية  بضغوط  واإلصابة 

من خطر اإلقبال  على االنتحار.

على  أكبر  بدرجات  يستحوذ  القلق  أن  مبا 
مستقبل  لقلق  أساساً  يعتبر  وهذا  النساء 
اجملتمعات، ألنهن يقمن بتربية األجيال وتنقلن 
التي  األم  على  يتعذر  حيث  إليهم  آثارهن 
تعاني من القلق التكيف القومي في التعامل 
ملساعدة  الضرورة  تلح  ولهذا  اآلخرين؛  مع 
وتخفيف  اجملتمع  في  املهمة  الشريحة  هذه 
حّدة هذه الظاهرة، لتتمكن من التعامل مع 
األوضاع الصعبة وبالتالي دعمها ومنعها من 
احملتملة،  السلبية  السلوكيات  في  االنخراط 
مواجهة  في  املهم  دورها  على  والتأكيد 
حتديات القلق، ومعاجلتها من اخملاطر املتوقعة 

فهّن يتحملن مسؤولية النهوض باجملتمع.

هو  القلق  الشخص  أن  توضيح  من  بّد  ال 
الشخص الذي لم يتمكن من حتقيق حاجاته 
لهدفه  يتوصل  لم  وبالتالي  األساسية، 
النهائي املتمثل بتحقيق الذات، لذلك يعاني 
العصبي  التوتر  أن  كما  واخلوف،  القلق  من 
يعانون  الذين  األشخاص  بني  منتشرا  ليس 
أي  يصيب  وإمنا  فحسب،  مزمنة  أمراضاً 
النظر  بغض  جيدة،  بصحة  يتمتع  شخص 
عن عوامل العرق والثقافة واملنطقة، فجميع 

اجملتمعات تعاني منه. 

جداً،  صعبة  احلياة  يجعل  القلق  أن  مبا   
ال  السيئة؛  العواقب  من  الكثير  إلى  ويؤدي 
والتكفل  املشكلة  لهذه  التصدي  من  بّد 
املبتلى،  للشخص  النفسي  العالج  ألجل 
وتخليصه من املواقف التي أثارت حالة القلق 
لديه؛ ميكننا القول إنه من املمكن أن يتسامى 
اإلنسان على أمله، ويواجه شقائه في مرحلة 

من حياته؛ ليرسم دربه في احلياة.

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

روناهي/ كركي لكي- أكد مدرسو اللغة الكردية 
سيحمون  أنهم  الكردية  اللغة  يوم  بمناسبة 
لكل  والتصدي  إحيائها  خالل  من  األم  لغتهم 

محاوالت صهرها. 

إن وجود أي أمة أو قومية مرتبط بوجود لغتها، 
مالمح  وأبرز  الممتلكات،  أغلى  من  وتعتبر 
الهوية، وهي التي تضفي على المجتمع طابعه 
اللغات  أهم  أحد  الكردية  اللغة  وتعد  الخاص، 
الحاقدين  مساعي  جميع  قاومت  ألنها  أصالة 
وأن  التاريخ،  فجر  منذ  وأدها  دأبوا على  الذين 
لها  التي تعرضت  الجسام  التحديات  أمام  ثباتها 
هي التي أثبتت أصالتها، وفي يوم عيدها الذي 
كانت  أيار  شهر  من  عشر  الخامس  يصادف 
وحاملي  دروبها  ومنيري  حماتها  مع  وقفة  لنا 

رسالتها من مدرسيها ومؤلفي ألف بائها.

»إن فقدنا لغتنا فقدنا أحد 
أهم مقومات وجودنا«

الخامس  بدايةً البد من معرفة سبب تحديد يوم 
عشر من أيار يوم للغة الكردية، ففي هذا التاريخ 
منذ ثمانية، وثمانين عاماً وتحديداً في عام ألف، 
وتسع مئة، واثنين، وثالثين ُصدرت أول مجلٍة 
يد  على  »هاوار«  مسمى  تحت  الكردية  باللغة 
الكاتب،  بدأ  الكلمات  بهذه  بدرخان  جالدت 
ورد  باقة  كتاب  ومؤلف  اللغوي،  واألكاديمي 
من بستان اللغة الكردية برادوست ميتاني حديثه 
مستودع  لغتنا  »إن  بقوله:  ميتاني  وبين  معنا، 
لقيمنا االجتماعية، ومرآة تعكس انتماءنا لهويتنا 
وجودنا  سنفقد  تاريخنا،  فقدنا  لغتنا  فقدنا  وإن 
كشعب، حيث يقول القائد عبد هللا أوجالن »لغتنا 

نكون  وكي  بدننا«،  على  نحافظ  أن  علينا  بدننا 
محاوالت  وإيقاف  حمايتها،  علينا  بلغتنا  الئقين 

التتريك والتفريس والتعريب«.

مبيناً أن كيفية صونها يتمثل في طريقة انبعاثها 
من خالل زيادة ممارستها من قبيل إحياء التراث 
األدبي الكردي من أمثال شعبية، وحكم السابقين 
األبحاث  مراكز  وتطوير  األدباء،  وكتب 
اللغوية، والمراكز اإلعالمية، مؤكداً بأنه حينها 
سنسد الطريق على أعداء الشعب الكردي الذين 
ونؤلف  ونفكر  ننطق  أن  منا  يريدون  اآلن  إلى 

ونمارس حياتنا بلغتهم على حد تعبيره.  

لغتنا جزء ال يتجزأ من 
شخصيتنا

اللغة  مدرسة  أوضحت  ذاته  السياق  وفي 
الكردية في مدرسة »الشهيد جيا« بكركي لكي 
من  يتجزأ  ال  جزء  »لغتنا  بقولها:  محمد  نجمة 
تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  فبعد  شخصيتنا، 
وبكل  أقول،  أن  أستطيع  آفا«  روج  »ثورة 
منذ  راودني  طالما  الذي  حلمي  أن  صراحة 
نعومة أظفاري أن أكون  ممن يحمون لغتهم من 
خاللها تدريسها ألحفاد كاوا قد تحقق، فبإمكاني 
وأتعلم،  بخيالي،  وأقرأ وأسرح  أكتب،  أن  اآلن 

وأعلّم بلسان أمي«.

لها  كان  آفا  روج  ثورة  قبل  بأنه  وأضافت 
قراءتها  خالل  من  الكردية  باللغة  اهتمامات 

ألشعار سيدايي تيريش، وجكر خوين، وغيرهم 
تميزت  التي  واللغوية  الفكرية  الثورة  بعد  لكن 
تتعلم  أن  الفرصة  لها  سنحت  تموز  ثورة  بها 
اللغة الكردية بطريقة أكاديمية، وذلك بعد افتتاح 
معاهد اللغة الكردية تلك المعاهد التي نهلن من 

ينبوعها، ونقلن ما تعلمنه إلى المدارس.

مدرسة  في  الكردية  اللغة  مدرسة  واختتمت 
»الشهيد جيا« بكركي لكي نجمة محمد بالقول: 
»حقيقةً أقولها أحسست أنني قد ولدت من جديد 
في اليوم الذي أمسكت فيه الطبشورة وكتبت به 

أول حرف بلغتي على السبورة«.

»سأصون لغتي من خالل 
غرسها يف أفئدة أطفالنا«

قائلةً:  محمود  أفين  المدرسة  بينت  جانبها  ومن 
اللغة  على  الحفاظ  بأن  إيماني  من  »انطالقاً 
أجندات  لمقاومة  الفعال  السالح  هو  القومية 
اندفعت  كردستان  مغتصبي  قبل  من  الصهر 
المدارس  مدارسنا،  في  وتدريسها  لغتي،  لتعلم 
التي تحولت من التدريس باللون اللغوي الواحد 
الساكنة  الشعوب  لغات  كافة  لتعليم  إلى صرح 

في شمال وشرق سوريا«.

وذكرت أفين بأن ثورة روج آفا وأفكارها التي 
بلغتهم  الشعوب  كافة  تعلم  بضرورة  حملتها 
لكل  والثقافي  اللغوي،  التنوع  تحترم  جعلتها 
»ثورة  وقالت:  المنطقة،  في  القاطنة  الشعوب 
التي  هي  اللغوية  ثورتها  والسيما  آفا،  روج 
شيده  الذي  اإلرث  على  أحافظ  كيف  علمتني 
أجدادنا بدمائهم، وأنا بدوري سأنقل وبكل أمانة 
وصايا جالدت بدرخان وسأصون لغة العاشقين 
وأفئدة  عقول  في  غرسها  خالل  من  وزين  مم 

أطفالنا«.

أكثر  من  والزالت  كانت  االجتماعية  اآلفات 
في  وليس  مجتمعنا  في  نوجهها  التي  العوائق 
مجتمعنا فقط بل أصبحت ظاهرة منتشرة في 
المجتمعات،  جميع  في  و  العالم  أنحاء  جميع 
منظوراً  االجتماعية  الصحة  أصبحت  حيث 
نظراً  االعتبار  بعين  كله  العالم  إليه  ينظر 
السيئة  والتقاليد  العادات  من  العديد  لوجود 
التي ساد انتشارها بين أفراد المجتمع من جيل 
الظاهرة  لوجود هذه  السبب  آلخر وقد يرجع 
هي العالقة بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض 
فإذا صلحت العالقة بين أفراد المجتمع بعضهم 
ببعض صلح المجتمع، أما إذا ساءت فسيسوء 

المجتمع بأكمله.

من يوم لآلخر يزداد حجم المجتمع وتتزايد فيه 
أعداد األفراد ليس بالضرورة أن يكونوا من 
العديد  واحد  مجتمع  يضم  فقد  األجناس  نفس 
من األفراد ذو أصول وجنسيات مختلفة ولكل 
بالضرورة  وليس  وتقاليده،  عاداته  شخص 
سوي  طابع  ذو  العادات  هذه  تكون  أن  أيضاً 

السيئة  والتقاليد  العادات  انتشار  ومع  وسليم 
والسلوكيات  االجتماعية  اآلفات  تلك  ظهرت 
الغير مستحبة التي كانت سبباً في فشل ودمار 
باآلفات ألنها  المجتمعات وسميت  الكثير من 
لذا  آلخر،  شخص  من  تنقل  العدوى  مثل 
فالسبب في هذه اآلفات االجتماعية يرجع إلى 
االختالط السيء بين األفراد, العادات والتقاليد 
بعضهم  األشخاص  بين  تنتشر  التي  السيئة 
القدرة  وعدم  السوية,  غير  واألفكار  ببعض, 
يجوز,  ال  ما  و  يجوز  ما  بين  التمييز  على 
وأيضاً  األشخاص  لدى  الثقافة  قلة  وكذلك 
قد  الذي  محسوب  الغير  اإلنساني  الفضول 
يجعل اإلنسان في تطلع دائم لتجربة كل شيء 
وآفة  التدخين،  آفة  ومنها  كان خطأ،  لو  حتى 
المواد المخدرة وآفة المسكرات والخمر.. إلخ.

كيفية التخلص من اآلفات 
االجتامعية

اآلفات  جميع  من  التخلص  للشخص  يمكن 
غير  شخص  كل  عن  باالبتعاد  االجتماعية 
أوالً  نفسه  ومكافحة  به  المحيطين  من  سوي 
جهاد  ألن  حوله  شيء  أي  يكافح  أن  قبل 
األشخاص  جهاد  من  أصعب  يكون  النفس 
ورفع  السلبي  المستوى  ومعالجة  واألشياء, 
واالرتقاء  الشخص  عند  اإليجابي  المستوي 
وإغالق  والخرافات  الجهل  ومواجهة  بالعلم 
جميع أبواب الفتنة التي بسببها تجعل الشخص 
والحد  الخاطئة,  السلوكيات  ألتباع  عرضةً 
هائل  دور  لها  التي  اإلعالمية  الوسائل  من 
في انتشار تلك اآلفات في المجتمع بل تعتبر 

السبب الرئيسي لها.

بما  المجتمع  أفراد  من  فرد  كل  التزم  وإذا 
نصت عليه من عادات وتقاليد مجتمعنا السوية 
أفراد  ويليها  أوالً  لنفسه  جيد  نموذج  سيصبح 

مجتمعه.

وكاالت

المرتفعة  األسعار  مع  ـ  منبج  روناهي/ 
مدينة  في  المواطنين  جيوب  تحرق  التي 
العائالت  من  الكثير  باتت  وريفها،  منبج 
الجديدة؛  األلبسة  شراء  على  قادرة  غير 
عيد  قدوم  مع  المتزايد  الرتفاعها  نظراً 
الطبيعي  من  بات  لذلك؛  ونتيجة  الفطر. 
حرمان األطفال من أبسط األشياء المحببة 
باأللبسة  قلوبهم في كل عيد وتتمثل  على 

الجديدة. 

ارتفعت  رمضان،  شهر  غضون  وفي 
مدينة  أسواق  أغلب  في  المالبس  أسعار 
بارتفاع  متأثرةً  خيالية  مستويات  إلى  منبج 
أسعار الدوالر، خاصة وأن هناك أيام قليلة 
األسواق  وبدأت  الفطر.  عيد  عن  تفصلنا 
في مدينة منبج تعج بالمواطنين بشكل غير 
مسبوق، حيث لوحظ خالل األيام الماضية 
األلبسة؛  محال  الرتياد  عادية  غير  حركة 
األمر الذي استغله التجار في حجز البضائع 
من المعامل بشكل مسبق، مما سبب تنافساً 
خطراً  ومكاناً  المحال  أصحاب  بين  حاداً 
حظر  سريان  من  الرغم  على  للتجمعات 
التجول الجزئي منذ ما يزيد عن األربعين 

يوماً.

املواطن ال حول له أو قوة

أجواء العيد؛ باتت تؤرق حلم المواطن في 
السعيدة في نفوس األطفال  رسم االبتسامة 

أو  الوسطى  الطبقة  ذوي  من  سيما  وال 
الفقيرة الستحالة القدرة على شراء الجديد. 
إذ؛ يقدّر سعر الطقم الكامل تحت سن السبع 
في  الموظف  راتب  ربع  يعادل  ما  سنوات 
كامالً  راتبه  ربما  أو  شمال وشرق سوريا 

إن كثرت أفراد العائلة.

في المقابل، لم تنُج محال البالة من االرتفاع 
أمام نظيراتها التي تعرض األلبسة الجديدة 
للمتسوقين  وباتت هي األخرى خياراً جيداً 
حلقت  والتي  المتنوعة،  مقتنياتها  على 
أسعارها أيضاً بدافع انخفاض سعر صرف 
الليرة السورية أمام الدوالر. وبات المواطن 
في كل ما يجري ال حول  له أو قوة، خاصة 
على  تقتصر  ال  العيد  وطقوس  أجواء  أن 
من  العديد  هناك  وإنما  فحسب،  األلبسة 

الجوانب األخرى بانتظار القيام بها الحقاً.

ال أوّد إفساد بهجة العيد 
بعدم رشاء األلبسة

التقت صحيفتنا »روناهي«  الصدد؛  وبهذا 
بأحد  تتسوق  وهي  الخلف  ريم  بالمواطنة 
المسقوف،  السوق  المدينة؛  أسواق  أقدم 
لتحدثنا عن أجواء شراء األلبسة وسط كّل 
هذا الغالء الواضح؛ بالقول: »بعد انقضاء 
منبج  مدينة  في  العوائل  بدأت  أسبوعين 
تتوافد على األسواق بشكل كبير، فما كان 
مني سوى النزول أيضاً للتسوق؛ من أجل 
شراء األلبسة ألطفالي. وتفاجأت إثر ذلك، 
الجديدة.  األلبسة  بغالء واضح على عموم 
إذ؛ قفزت أسعارها أضعاف مضاعفة عما 

كان عليه في العام المنصرم. وبالطبع لدي 
البنتي  لباس  اشتريت  حيث  أطفال،  ثالثة 
ذات العامين بنطال جينز بسعر ستة آالف 
خمسة  بسعر  صيفية  وكنزة  سورية  ليرة 
 2500 بسعر  وحذاء  سورية  ليرة  آالف 
كلفة  إجمالي  بلغ  وبالتالي،  سورية،  ليرة 
ليرة سورية.  بـ 13500  الطقم  هذا  شراء 
وال بد من اإلشارة إلى أن شراء هذا اللباس 
البسيط، هو البنتي الصغيرة ولفرد واحد، 
بلغت  الذين  العائلة  أفراد  بقية  عن  ناهيك 
بحدود  عموماً  ألبستهم  إجمالي  شراء  كلفة 
مما يعني أني ال أطيق تحمل هذا  ألفاً   40
عدم  في  رغبتي  لوال  الشكل  بهذا  الغالء 
اللباس  يكون  التي  األطفال  بهجة  إضاعة 

أحد طقوسها األساسية«.

ارتفاع األسعار ال يصدق 
ورضب من الخيال

أنه  المحمد،  أحمد  المواطن  أشار  بدوره؛ 
الرغم  على  للعيد  له  لباس  لشراء  ماض 
اعتاد  يقول  كما  لكنه؛  األلبسة.  غالء  من 
مستمر  بشكل  الجديدة  األلبسة  شراء  على 
األحوال  في  وإنما  فحسب  العيد  في  ليس 
العادية كونه ال يحبذ األلبسة المستعملة أبداً. 
وأضاف: »تفاجأت عند ذهابي للتسوق في 
ارتفعت  األلبسة  أسعار  أن  رمضان  شهر 
لالحتمال، حيث  قابل  وغير  جنوني  بشكل 
ليرة  ألف   15 إلى  البنطال  سعر  وصل 
سورية بينما وصل سعر القميص الرجالي 
قرابة 12 ألف ليرة سورية، في حين وصل 
ليرة  آالف   10 إلى  الرجالي  الحذاء  سعر 

ألف   35 اللباس  إجمالي  وتجاوز  سورية، 
ليرة سورية. وعلى العموم، إن بقي األمر 
على هذا الحال أو حدث األسوأ؛ لن أشتري 
أخرى،  جديدة  مالبس  أية  القادم  العيد  في 
هذا  عندي،  موجود  هو  بما  وسأكتفي 

االرتفاع ال يصدق وضرب من الخيال«.

حتى البالة لن ترسم الفرحة 
يف نفوس األطفال

الخلف،  إيمان  المواطنة  رأت  جهتها؛  من 
ارتفاع  الرقة: »إن  مدينة  نازحة من  وهي 
الجنوني  والغالء  الجديدة  الثياب  أسعار 
السلع  وارتباط  منبج  مدينة  تعيشه  الذي 
أية  دون  الموظفين  رواتب  وبقاء  بالدوالر 
زيادة تذكر، دفعتني إلى التبضع من أسواق 
شرائي  عن  عوضاً  المستعملة  الثياب 
لمالبس جديدة؛ ألني غير قادرة على شراء 
ال  زوجي  راتب  حين  في  الجديدة  األلبسة 

يكفي إال لسد الجوع فحسب«.

المستعملة،  الثياب  أسواق  »إن  وأضافت: 
ولعائلتي  لي  بالنسبة  األمثل  الخيار  هو 
المكونة من ستة أشخاص وسط لهيب غالء 
من  عدداً  واشتريت  أبداً.  يطاق  ال  أسعار 
القطعة  سعر  تبلغ  حيث  المختلفة،  القطع 
أكثر  أو  النصف  إلى  »البالة«  الواحدة من 
بقليل من سعر المالبس الجديدة، إلى جانب 
كانت  وإن  أخفيك سراً  وال  أيضاً.  األحذية 
مالبسنا من »البالة«؛ فإنني ال أستطيع أن 
أشتري ألوالدي الستة جميعهم من المالبس 
المستعملة في هذا العيد، بل سأكتفي بشراء 

مالبس للبعض منهم«.

اللغة الكردية مستودع للقيم االجتماعية ومرآة تعكس 

االنتماء إلى الهوية..

اآلفات االجتماعية أسبابها واحللول للحد منها..

هل يغيب ارتفاع الدوالر بهجة العيد؟!

تقرير/ آزاد كردي

استطالع/ غاندي إسكندر

 موسم الحصاد
الجديد

وخزة قلم

حسن باران

العام الفائت كان كارثياً بكل المقاييس، 
من  الكثير  التهمت  كثيرة  حرائق 
األراضي الزراعية وقضت على قوت 
تنتظر  كانت  التي  العائالت  من  الكثير 
التي  العائالت  الصبر،  بفارغ  الموسم 
بنت طموحاتها على الموسم، منهم من 
كان يود أن يقضي حوائجه ومنهم من 
من  ومنهم  ديونه،  يوفي  أن  يريد  كان 
بمشاريع شخصية,  للبدء  يخطط   كان 
كل هذه الطموح ضربت عرض الحائط 
والتهمتها  منثوراً،  هباًء  وأصبحت 
معظم  شفقة،  أو  رحمة  بدون  النيران 
الحرائق كانت بقصد، وبعضها اآلخر 
كانت مجهولة المصدر، بالعموم خرج 
معظم المزارعين ورجعوا إلى منازلهم 
بخفيٍ حنين، إال أننا ال يجب أن ننسى 
وشرق  شمال  في  المعنية  الجهات  أن 
تعويضاً  للمتضررين  قدمت  سوريا 
مالياً يكون عوناً وسنداً لهم، وتعويضاً 
النيران  التي سببتها  الكبيرة  لخسائرهم 
هذه  فعله  علينا  ماذا  لكن  المستعرة، 
الحيطة  أخذ  علينا  ينبغي  وكيف  السنة 

والحذر.
أخذت  المعنية  والجهات  مدة  منذ 
من  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  كافة 
األربع  مدار  على  تعمل  مراقبة  نقاط 
الطوارئ  فرق  إلى  ساعة،  والعشرين 
األول  مهامها  ستكون  التي  واإلطفاء 
سمح  ال  حريق  ألي  التامة  الجهوزية 
هللا, أو باألحرى محاولة تتدارك األمر 
وإخماد الحرائق قدر المستطاع وتخفيف 
المسؤولية  بالعموم  الضرر،  حجم 
األهل  على  تقع  واألخيرة  األولى 
هؤالء  الواسعة،  الحقول  وأصحابين 
هم صمام األمان, عليهم االستنفار ليالً 
وشعيرهم,  قمحهم  وحراسة  ونهاراً، 
واألخذ  المعنية،  الجهات  مع  والتعاون 
باألسباب والحذر كل الحذر من اإلهمال 
أكثر  القصة، وبصراحة  والتساهل مع 
المزارعين،  أخوتنا  بيد  الفرس  مربط 
تكرار  لتدارك  الشغل  كل  عليهم  فهم 
جملة  فهناك  الماضي،  الموسم  فاجعة 
الزراعة  هيئات  نشرتها  التعليمات  من 
بكل  تنفيذها  إلى   داعيةً  واالقتصاد 
األعشاب  من  كالتخلص  واهتمام,  دقة 
على حواف الطرقات, وحراثة حواف 
أمان  مسافة  وترك  الزراعية,  الحقول 
الذي  التعاون  ناهيك عن  الحقول،  بين 
فعدم  تقديمه،  السائقين  كل  واجب  من 
رمي بقايا السيجارة على الطريق كافية 
بعدم افتعال الكارثة، دمتم ودام موسمنا 

األصفر بخير هذه السنة.


