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من جعبة إيزيديّة... أحداث لن تُمحى 
من صفحات التاريخ

ما قصة مايستروالشارع 
في السليمانية؟!

اإلبادة  من  األكثر تضرراَ  اإليزيدية هي  المرأة 
التي تعّرض لها الشعب اإليزيدي في شنكال من 
قبل مرتزقة داعش بتاريخ 3 آب 2014 ليكون 
فأصبحت  الويل،  منه  ذاقوا  الذي   74 الفرمان 
يسرد  توثيق  ومصدر  مرجع  اإليزيدية  ذاكرة 

تفاصيل تلك الفاجعة.
قبضة  من  الناجيات  إحدى  خلف  بابير  نجاة 
الوقت  ذلك  حصل  ما  تنَس  لم  داعش  مرتزقة 
ابنتها ذات ال 8  لتنتظر تحرير  وما ذاقته منهم 
من  وثالثة  ووالدها  حيدر  قاسم  ريشان  سنوات 

أشقائها.
تنحدر نجاة من قرية كرزرك، وكانت تعيش في 
المأساة  عن  عدا  شنكال،  بقضاء  دوميز  منطقة 
السوداء التي عاشتها نجاة عندما كانت أسيرة بيد 
مرتزقة داعش، فإّن فقدان ابنتها وأفراد أسرتها 

زاد عليها محنتها.
الموصل  على  داعش  مرتزقة  سيطروا  أن  بعد 
في 10 حزيران عام 2014، سمعت نجاة الخبر 
بالذعر والهلع منهم، دون  مع أسرتها، فشعرت 
شعرت  لكنّها  تفعل؟  ماذا  أو  هم؟  من  تعلم  أن 

فردًا   25 مع  وقّررت  يقترب،  الخطر  بأّن 
من  الخروج  زوجها  وأسرة  أسرتها  من  آخرين 
منزلهم، فاستقلّوا سيارتين، واتّجهوا صوب نوفه 
اللّتين  السيارتين  حمولة  لزيادة  ولكن  التحتاني، 
بأن  كفياًل  ذلك  وكان  تعّطلتا،  فردًا  تحمالن 26 

يقترب منهم مرتزقة داعش، ويطّوقوهم.
نحوهم  وصّوبوا  األسرة،  داعش  مرتزقة  طّوق 
البنادق للقضاء عليهم، إّل أّن اتّصاًل هاتفيًّا تلقّاه 
أحد عناصر المرتزقة أنقذهم من اإلبادة في تلك 
كبيرة،  نقل  عربة  في  بحملهم  واكتفوا  اللّحظة، 

لتتجه بهم صوب مركز شنكال.
ظلوا 6 أيام في شنكال، وخاللها كان المرتزقة 
يأخذون الفتيات لياًل، ويعيدونهّن في صباح اليوم 
في  المرتزقة  بهّن،  يحّل  ماذا  العلم  دون  التالي، 
من  بالعمر  الكبيرات  النساء  يفصلون  مّرة  كل 

األخريات، بحسب قول نجاة.
أحداث بتفاصيل دقيقة سردتها نجاة لوكالة هاوار 
»جمعونا كلّنا مّرة أخرى في الموصل، ثم عادوا 
أعينهم،  أعصبوا  بعدما  الرجال  كافة  وأخذوا 
وبعدها  الجامع،  إلى  أخذوهم  أنهم  وقتها  سمعنا 
انقطعت أخبارهم عنّا، وجمعوا النساء في إحدى 
المدارس، وعرضوا بعضهّن للبيع، واألخريات 
حملوهّن في السيارات، واتّجهوا بهن إلى مكان 
إلى  أن نعرف  بينهن، دون  أنا من  آخر، وكنت 
أين ستتجه؟ ولكن من جملة واحدة بين عناصر 
األراضي  إلى  وصلت  بأنها  عرفنا  داعش 

السورية«.
قالت  النساء  مع  داعش  مرتزقة  أساليب  وعن 
كان،  أين  أعرف  ل  مكان  إلى  »وصلنا  نجاة: 
المنطقة،  فأنا ل أعرف  بالتحديد،  أو أي منطقة 
وبدأوا  مدرسة،  في  جمعونا  أنّهم  أتذّكر  ولكني 

بقينا  العناصر،  على  ليوّزعوها  بالتقاط صورنا 
في المدرسة مدة شهرين، وفي كل ليلة كان يأتي 
ليأخذوا  داعش  مرتزقة  عناصر  من  العشرات 
حصتهم من المختطفات اإليزيديّات، كان منظًرا 
بشعًا، فكّل عنصر يأخذ أكثر من ثالث نساء له«.

وتتذّكر نجاة بأنه كان في المدرسة أكثر من 53 
امرأة، و129 طفاًل، إلى أن غيّروا مكانهن مرة 
أحد  نفق تحت األرض،  أخرى، وسجنوهّن في 

سجون مرتزقة داعش.
في  شهًرا   11 واألطفال  النساء  مع  نجاة  بقيت 
دون  موتها  تنتظر  األرض، وهي  تحت  السجن 
أطفالها  تعود وتعيش مع  بأن  أمل  لها  يكون  أن 

وأسرتها كما وصفته.
سماع نجاة بأن هناك قوات عاهدت على القضاء 

على مرتزقة داعش، وتحرير كافة اإليزيديات، 
وبدء  شنكال،  حماية  قوات  تشكيل  بعد  وخاصة 
مدينة  تحرير  بحملة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
مأساتها  رغم  بالحياة  األمل  إليها  عاد  الرقة، 

وآلمها.
في حملة تحرير مدينة الرقة، تمّكنت قوات سوريا 
الديمقراطية، وخاصة وحدات حماية المرأة من 
تحرير أكثر من 3 آلف إيزيدية وإعادتهن إلى 

ذويهن، ومن بينهن نجاة.
إل أنه ما تزال ابنة نجاة، ريشان حيدر ذات ال 
مفقودين  ووالدها  أشقائها  من  وثالث  أعوام،   8
حتّى اآلن، فيما تأمل نجاة بأّن تعود إليها ابنتها 
عذاب  مسيرة  وبعد  جديد.  من  أسرتها  وأفراد 
بابير  نجاة  عادت  عامين،  من  أكثر  استمرت 
حياتها  وتتابع  شنكال،  في  أسرتها  إلى  خلف 
اآلخرين،  المفقودين  مع  الجتماع  انتظار  في 
فهي اآلن تعمل في أحد األفران بمنطقتها لتعيل 
رابطة  إلى  انضمامها  إلى  باإلضافة  أسرتها، 

المرأة اإليزيدية.

في  ُيعرف  كما  إبراهيم  مام 
السليمانية يجمع منذ تسعينيات 
الفنانين  أرشيف  الماضي  القرن 
شكل  على  وينسخه  الُكرد 
أشرطة وكاسيت ليكسب لقمة 

عيشه.
)السكاكر  يبيع  إبراهيم  مام  كان  عام   22 قبل 
والمعجنات( وبعض من أشرطة والكاسيت على 
قطعة من القماش في الساحات العامة واألماكن 
لكن  السليمانية منذ 1998 م،  بمدينة  المزدحمة 
إلى  الستماع  إبراهيم  مام  أحب  ما  سرعان 
األغاني الكردية األصلية فدفعه حبه للبدء بجمع 
الكرد  األصيل  الطرب  مؤدي  الفنانين  أرشيف 

والعرب.
وبعد جمع أكبر قدر ممكن من أرشيف الفنانين، 
تجول بها في شارع سالم وسط مدينة السليمانية 
من خالل عربة جر، وشغّل األغاني عبر مكبر 

الصوت، فانتشر صداها في أنحاء المنطقة.
من  وهو  إبراهيم  مام  بـ  المقلب  سعيد  إبراهيم 
مواليد مدينة السليمانية يناهز من العمر 50 سنة 

، له ابنتان وثالث صبيان.  
يبيع مام إبراهيم اآلن األشرطة في إحدى زوايا 
شارع سالم ، ويبقى هناك حتى ساعات متأخرة 
في الليل، ويقوم خالل فترة عمله بتشغيل أغاني 
وفيروز  حافظ  وعبدالحليم  زيرك  حسن  الفنان 
عبر مكبر الصوت، ونتيجة تأثره باألغاني تارةً 
مايسترو  وكأنه  يتصرف  وتارةً  بالرقص  يقوم 
الظل  تجعله خفيف  هذه  وأطباعه  عالمية،  فرقة 

ومحبوباً من قبل الجميع.
والغناء من  الموسيقى  أخرجوا  »إذا  أقواله:  من 

حياتي فلن أستطيع العيش«.
الفنانين(  أرشيف  )جمع  به  قام  ما  على  وتعليقاً 
أكد مام إبراهيم لوكالة ROJNEWS على أنه 

محتفظ بآلف األشرطة المضغوطة في منزله.
مام إبراهيم يعيش في منزل باآلجار ضمن مدينة 
اليسرى،  اليد  في  إعاقة  من  ويعاني  السليمانية، 
األمل  تفقده  لم  الحياة  مشقات  وكل  ذلك  لكن 
يكسب  لم  أنه  حديثه  في  أشار  حيث   ، والتفاؤل 
البال  براحة  أنه يشعر  إل  المال،  قدر كافي من 
وقال:  جيدة،  وبصحة  غنياً  نفسه  ويرى  وممتن 

“ل أعتقد أن أحداً يموت من الجوع”.

من ذاكرة إيزيدية شهدت على فرمان الـ 74 الذي حصل بحق الشعب اإليزيدي عام 2014 أحداث 
لن ُتنسى، لتجهل مصير ابنتها وبعض أفراد عائلتها بعد مرور ست سنوات على الفاجعة.

شنكال المقاومة.. تحطيم 
للمجازر واإلبادات 

عزيز عيل: »إبادة شعوب الشرق 
األوسط هدف لالحتالل الرتكي«

الظروف الصعبة يف المخيم ُتضيف ألمًا 
عىل حكاية صراعها مع المرض..

طفٌل مهجر من 
ذوي الهمم يتساءل: 
»لماذا تفعل بنا تركيا 

ما تفعله؟؟!«

الرياضيون مازالوا 
يناهضون العنصرية 
والتميزي يف العالم

شيخ عشرية الراشد العربية: »أعمال أردوغان 
منافية لقيم الدين اإلساليم«

مديرية البيئة يف 
منبج أمام بؤر لألزمات 

وتجليات للحلول

الكرد يف سوريا... 
تاريخ وجذور

أكد وجيه عشيرة الراشد من قبيلة طي العربية في إقليم الجزيرة محمد رشيد 
العبد هللا إن من أبرز أهداف دولة االحتالل التركي هو احتالل كامل مناطق 
العربي؛  الوطن  في  تدخلها  على  عالوة  شنكال،  حتى  سوريا  وشرق  شمال 
بهدف احتاللها، وشدد على ضرورة صد شبان العشائر العربية للغزو التركي 
أردوغان  جرائم  في  بالنظر  الدولية  المحاكم  وطالب  كما  المقاومة،  وتصعيد 

ومحاسبته«2

أكد الرئيس المشترك ألكاديميات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة عزيز علي أن هدف االحتالل التركي من هجماتها على منطقة 
حفتانين هو تطبيق الميثاق الملي قبل انتهاء اتفاقية لوزان، وبالتالي إبادة شعوب الشرق األسط الساعية لحريتها، وأشار إلى من جّل أهدافه 

ضرب مشروع األمة الديمقراطية المحتضن لشعوب شمال وشرق سوريا كافة دون تمييز. »4

أصبحت ضحية للجهل الطبي وإهمال األهل وهي بسن صغيرة، ولكنها الزالت تناضل من أجل استمرار الحياة 
مع أهالي عفرين في الخيم بالرغم من أن العيش في المخيمات يزيد من معاناتها.«3

التي كان أبرزها؛ األمراض  بعد األضرار الجسيمة 
المجتمع،  واألوبئة وال سيما فيروس كورونا على 
بدت الحاجة الماسة للحكومات واألنظمة واإلدارات 
للعودة إلى الطبيعة األم أو البيئة على وجه التحديد؛ 

باعتبارها الحاضنة األولى للحياة. »7

يعود التواجد الكردي في سوريا إلى ما قبل تأسيس 
اتفاقية  إثر  على  التكوين  حديثة  السورية  الدولة 
سايكس بيكو 1916 وهناك آثار وشواهد حية دالة 
على قَِدم هذا التواجد ال زالت قائمة، ومنها المواقع 
وأظهرت  فيها  التنقيب  تم  التي  األثرية  والتالل 
وبناء  سوريا  في  الكرد  تواجِد  أدلةَ  العمليات  تلك 

حضارات عظيمة قبل تكوين الدولة السورية.. »8

بالرغم من تركها آالماً في نفوس أبنائها وسائر الشعوب الكردستانية وكل من لديه ضمير ينبض؛ إال أنها بدت رمزاً للمقاومة وحتطيماً 
لإلبادات السابقة لتغدو اإلبادة الرابعة والسبعني إبادة الصمود والتحدي.. إنها مقاومة شنكال وذكرى مجزرتها التي أحدثها مرتزقة داعش 

في الثالث من شهر آب عام 2014م بحق الشعب اإليزيدي وقتل وخطف اآلالف منهم..«2

بعَد اجتياح جيش االحتالل التركي للمناطق 
في  التركية  لألراضي  المحاذية  السورية 
مما  المرتزقة  تفنن  سوريا  شرق  شمال 
تسمى بالجيش الوطني السوري بجرائمهم 

البشعة التي طالت حتى األطفال«6

اللون  الختالف  العالم  في  بعنصرية  التعامل  ـ 
وبكثرة،  موجود  والبشرة  والقومية  والدين 
ولعل بعض الدول التي تنادي بحقوق اإلنسان 
وحفظ الحريات هي من تظهر لديها هذه الحاالت 
الرياضيين  من  الكثير  ودائماً  أمريكا،  ومنها 
وطرق  بأساليب  الممارسات  هذه  ضد  يقفون 

مختلفة.«10
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شيخ عشيرة الراشد العربية: »أعمال أردوغان منافية لقيم الدين اإلسالمي«

نشراً لفيروس كورونا.. الحكومة السورية تدفن 

الموتى جراء اإلصابة بكورونا في الشهباء

توثيق أكثر من 45 حالة اعتقال في عفرين خالل شهر 

تموز المنصرم

البحرين: »التهديدات التركّية مرفوضة وال مكان ألوهامها االستعمارية«

أسباب فقدان الشهية
فقدان  إلى  تؤدي  عديدة  طبيّة  أسباب  هناك 
الشهية، بعضها مؤقت كأن يكون فقدان الشهيّة 
من األعراض الجانبية لبعض األدوية، وبعضها 
يكون بسبب مشكلة صحية تستمّر لفترة طويلة، 
وفي بعض األحيان يرتبط فقدان الشهية مع فقدان 
الشهيّة العصبّي، وفي أحيان أخرى يرتبط بتغير 
في حاسة التذوق، أما من األسباب الطبيّة التي قد 
يكون من أعراضها الجانبية فقدان الشهيّة اآلتي:

ـ مرض أديسون: وهو مرض يؤدّي إلى قصور 
في وظيفة الغدّة الكظرية.

الكبد  تدمير  ويعني  الكحولي:  الكبد  مرض  ـ 
نتيجة اإلكثار من شرب الكحول.

ـ مرض اليد والقدم والفم: ويحدث هذا المرض 
الفم  في  تقّرحات  تسبّب  فيروسية  عدوى  نتيجة 

وعلى اليدين والقدمين.
ـ الربو عند األطفال: ويعدّ مرض الربو مرضاً 
عند  التنفّسية  المجاري  يصيب  مزمناً  التهابياً 

المريض.
أحد اضطرابات  الطعام: وهو  نهم  ـ اضطراب 
األكل ويعاني المصاب به من أكل كميات كبيرة 
يشعر  ثم  سريعة،  بطريقة  غالباً  الطعام  من 
المأكول  الطعام  من  بالتخلص  يقوم  وقد  بالذنب 

بطرق غير صحيّة.
ـ السرطان: واآلثار الجانبية لعالج السرطان.

ردّ  نتيجة  ويحدث  القمح:  حساسية  مرض  ـ 
القمح  في  الموجود  الجلوتين  ضدّ  مناعي  فعل 

والشعير والحنطة.
ـ داء كرون: حيث يؤثر هذا المرض في القدرة 
على هضم الطعام، باإلضافة إلى أعراض األلم 

واإلسهال.
ـ الخرف: وهو مصطلح فضفاض يعني تدهور 
في  يؤثّر  بشكل  المريض  عند  العقلية  القدرات 

حياته.
ـ الكتئاب: حيث يؤثر في الجسم، وكذلك العقل 
ويمكن أن يؤثر في طريقة األكل عند الشخص.

ـ داء السكري.

ـ الضغط النفسي.
خاّصة  األمعاء  يصيب  التهاب  وهو  الزحار:  ـ 
القولون، وعادة ما يسبّب إسهالً شديداً يصاحبه 
دم ومخاط، ويؤدّي إلى شعور المريض بالغثيان 

وفقدان الشهيّة.
ـ الحمل خارج الرحم.

وخطرة  نادرةٌ  عدوى  القلب،  شغاف  التهاب  ـ 
الداخلية  البطانة  أو  الطبقةَ  الحياة، تصيُب  على 

للقلب.
وهو  المريئي،  المعدي  الرتجاع  مرض  ـ 
ألسفل  العاصرة  العضلة  في  يؤثّر  اضطراب 
المريء والمعدة، مما  بين  التي تفصل  المريء 
يؤدي إلى ارتجاع أحماض المعدّة إلى المريء.

.C ـ التهاب الكبد الفيروسي
ـ الفشل الكلوي.

ـ التهاب البنكرياس.
ـ التهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب األمعاء  الجيارديات: وهو يصيب  ـ داء 
الدقيقة يسبّبه طفيل الجيارديا المعويّة.

ـ التهاب القولون التقرحي: وهو التهاب يصيب 
القولون والمستقيم.

عالمات فقدان الشهية
بين أعراض  التفريق  الصعب  يكون من  أحياناً 
ما  غذائي  نظام  اتباع  وسلوكيات  الشهية  فقدان 
أو حتى سلوكيات األكل العادي، ويمكن التفريق 
بين فقدان الشهية والحالت الطبية األخرى عن 
طريق مالحظة العالمات المرضية اآلتية على 

المريض:
ـ فقدان الوزن الشديد.

ـ المظهر النحيل.
 ـ الدوخة واإلغماء. 

ـ اإلعياء العام.
ـ حدوث اختالجات.

ـ ضعف األظافر.

ـ ضعف الشعر وتكسره وتساقطه.
ـ انخفاض ضغط الدم.

ـ غياب الحيض )انقطاع الطمث(.
ـ اإلمساك.

ـ عدم انتظام ضربات القلب.
ـ عدم احتمال البرد.

ـ ارتفاع إنزيمات الكبد.
ـ الجفاف.

العظام  من  الكالسيوم  وفقدان  العظام،  ـ هشاشة 
مما يؤدي إلى حدوث كسور.

ـ تعداد الدم غير الطبيعي.
ـ أما العالمات المرضية األشد خطورة، والتي قد 
تدّل على أن الشخص يعاني من أحد اضطرابات 
األكل وهو فقدان الشهية العصبي، فهي كاآلتي:

الطعام  وجبات  تفادي  ـ  الطعام  تناول  »رفض 
الشخص  يتضور  عندما  حتى  الجوع،  إنكار  ـ 

من الجوع. إيجاد األعذار لعدم األكل ـ الهوس 
بحجم وشكل الجسم ـ صعوبة في التركيزـ تناول 
تكون  ما  وعادة  وقليلة،  معينة  طعام  أصناف 
اعتماد  الغذائيةـ  والسعرات  الدهون  منخفضة 
أو  بعد مضغه،  الطعام  كبصق  غذائية،  عادات 
تقطيع الطعام إلى قطع صغيرةـ وزن الطعام ـ 

طهي الوجبات لآلخرين لكن رفض تناولها«

عالج فقدان الشهية
فمثالً  السبب،  على  الشهية  فقدان  يعتمد عالج   
فيروسية  عدوى  الشهية  فقدان  سبب  كان  إذا 
الحالة  هذه  في  الشهية  فقدان  فإن  بكتيرية،  أو 
هذه  من  المريض  شفاء  فعند  يحتاج عالجاً،  ل 

العدوى تعود شهية المرء كما كانت.
الرعاية المنزلية

 إذا كان سبب فقدان الشهية حالة طبية كمرض 
السرطان أو مرضاً مزمناً، فمن الصعب في هذه 
الحالة تحفيز شهية المرء، لكن األكل مع األهل 
الذي  الطعام  طبخ  إلى  باإلضافة  واألصدقاء 
ما  في مطعم  الطعام  تناول  أو  الشخص  يفضله 
من شأنه أنه يحفّز الشخص على تناول الطعام، 
الرياضية  التمارين  ممارسة  ذلك  إلى  إضافة 

الخفيفة أيضاً قد تحّسن شهية الشخص.
ـ من النصائح التي قد تجدي مع األشخاص الذين 
يعانون من فقدان الشهية، أن يتم تناول وجبات 
حيث  اليوم،  خالل  الكبيرة  من  بدلً  صغيرة 
التأكيد  مع  أفضل،  بصورة  المعدة  تستوعبها 
بالسعرات  غنية  الوجبات  هذه  تكون  أن  على 
المريض  يجّرب  أن  ويمكن  والبروتينات، 

مشروبات البروتين السائلة.
لتسجيل  بمفّكرة  يحتفظ  أن  للمريض  يمكن  ـ 
أو  أيام  عدّة  مدى  على  يتناولها  التي  الوجبات 
أسبوع، وهذا قد يساعد الطبيب على تقييم كمية 
انخفاض  ومدى  المريض  يتناولها  التي  الطعام 

الشهية.

من  تتدخل  المحتلة  التركية  والدولة  مدّة  منذ 
وتختار  العربي،  الوطن  في  مناوراتها  خالل 
قبل  من  المفتعلة  الحروب  أنهكتها  التي  الدول 
سائغة  لقمة  منها  لتجعل  خارجية؛  أجندات 
ويرى  وليبيا،  والعراق،  كسوريا،  لحتاللها، 
النتهاكات  هذه  أن  العربية  العشائر  وجهاء 
إل غزو  هي  ما  تركيا  ترتكبها  التي  والجرائم 

جديد للوطن العربي.
الراشد  وجهاء عشيرة  أحد  قال  الصدد؛  وبهذا 
الجزيرة محمد  إقليم  العربية في  قبيلة طي  من 
رشيد العبد هللا لوكالة أنباء هاوار: »نحن اليوم 
الوطن  احتل  الذي  جديداً  عثمانيّاً  نواجه غزواً 

الدولة  أن  وبيّن  عام«،   400 قرابة  العربي 
كامل  وبوضوح  حقيقتها  على  بانت  العثمانية 

هي »الدولة الداعشية«.
واحتاللها  التركية  الدولة  دخول  »إن  وبيّن: 
نتاج  إل  هو  ما  السوري،  الشمال  من  لمناطق 
لمصالح دول أوروبية في أراضينا، ول يهمها 
العبد  وأوصى  جاع«،  أو  مات  إن  الشعب 
تصعيد  بضرورة  العربية  العشائر  شبان  هللا 

المقاومة لصد الغزو التركي.
وأوضح أن من إحدى أهم وأبرز أهداف دولة 
الحتالل التركي اآلن هي احتالل كامل مناطق 
وقال:  شنكال،  وحتى  سوريا  وشرق  شمال 

العبد  وشدد  متكررة«.  هجمات  تشن  »لذلك 
أردوغان  لسياسات  النتباه  ضرورة  على  هللا 
ستاراً  الحنيف  اإلسالمي  الدين  من  يتخذ  الذي 
لجرائمه، وقال: »أردوغان بعيد كل البعد عن 

الدين، وأعماله منافية لقيم الدين اإلسالمي«.
نفسه،  يعيد  التاريخ  أن  إلى  هللا  العبد  وأشار 
وقال: »سنواجه الغزو العثماني الجديد، فشيوخ 
ووجهاء العشائر معنيون بهذا الغزو، وننصحهم 
المتغطرس«،  العدو  هذه  وجه  في  بالوقوف 
الحوت  بوضع  بالنظر  الدولة  المحاكم  وطالب 
أردوغان، ونوه أن صمتهم ما هو إل إلرضاء 

تركيا.

المعارضة التركّية: »احتياطي تركيا 

يتراجع شهريًا بنحو 5 مليارات دوالر«

محاولت  من  الرغم  على  ـ  األخبار  مركز 
حكومة العدالة والتنمية تلميع صورة القتصاد 
التركي وإظهاره في وضع جيد إل أن الوقائع 
تُظِهر  الموثوقة  واإلحصاءات  األرض  على 
الخمس  السنوات  خالف ذلك وباألخص خالل 

األخيرة.
الخير  بحزب  التنمية  سياسات  رئيس  وقال 
التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، إن إحصاءات 
تركيا  تاريخ  مدار  على  النمو  ومعدل  البطالة 
تشير  التركية،  اإلحصاء  هيئة  نشرته  لما  وفقاً 
فتراته  أسوأ  شهد  التركي  القتصاد  أن  إلى 
عامي 2015  بين  الفترة  اإلطالق خالل  على 

و2020.
العشر  السنوات  خالل  أنه  أوغلو  تاتلي  وذكر 
األخيرة اتجهت تركيا نحو الهبوط عوضاً عن 
إمكانات  استنزاف  تم  أنه  إلى  لفتاً  الصعود، 

الدولة.

القتصادية  السياسات  رئيس  نائب  وصّرح 
تركيا  احتياطي  بأن  أوبا  جام  الخير  بحزب 
وأن  دولر  مليارات   5 بنحو  شهرياً  يتراجع 
 40 بين  تُقدر  أصبحت  البنوك  احتياطيات 
و50 مليار دولر إذا ما تم استثناء اللتزامات 
سيمكن  الحتياطي  هذا  أن  مؤكداً  اإلجبارية، 
ثمانية  أقصاها  لفترة  قُدماً  المضي  من  البنوك 
حزب  زعيم  ذكر  آخر  جانب  ومن  أشهر. 
كليجدار  كمال  المعارض  الجمهوري  الشعب 
الماضي أن تركيا تعيش أسوأ  أوغلو األسبوع 

األزمات في تاريخها.
الطريقة  جدوى  عن  أوغلو  كليجدار  وتساءل 
وتبديدها  القتصاد  إدارة  في  للحكومة  الفاشلة 
أكثر من 2 ترليون دولر ل يُعرف أين أُنفقت 
في أية مشاريع وأي برامج اقتصادية فهي أرقام 
والحاصل  عنها،  يتحدث  أحد  ولكن ل  ضخمة 
في  األزمات  أسوأ  من  بواحدة  تمر  تركيا  إن 

تاريخها، وتواجه أزمة ديون كبيرة جداً.
وقال أوغلو، خالل مؤتمر صحفي، أن استقالل 
جداً،  كبيراً  خطراً  يواجه  التركي  القتصاد 
متابعاً: »نحن نعيش حقبة تبعية القضاء للقصر 
يمنعنا من  الذي  الجدار  سنهدم  الرئاسي، ومعاً 

الوصول إلى العدالة«.
وأكد »نحن نواجه مشكلة ديون ضخمة كالديون 

التي أثقلت الدولة العثمانية«.

مركز األخبار ـ كثرت حالت اإلصابة بفيروس 
الحكومة  مناطق  في   »19 »كوفيد  كورونا 
السورية، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 
المصابين  أحد  أن  هاوار  أنباء  وكالة  مراسلة 

الذين كانوا يتواجدون في مشفى الرازي بمدينة 
السورية  الحكومة  سلطات  وقامت  توفي  حلب 

بنقل جثمانه لمقاطعة الشهباء ودفنه هناك.
المراسلة نوهت إن جثمان المواطن عقل محمد 

بعد  توفي  والذي   45 العمر  من  البالغ  عقيل 
جمال  دير  بلدة  في  دفن  قد  بكورونا،  اإلصابة 
بمقاطعة الشهباء ورافقتها سيارة إسعاف وإطباء 

يلبسون الكمامات.

بالفيروس  المتوفون  بأن  المفروض  ومن  هذا   
التجمعات  عن  بعيدة  أماكن  في  دفنهم  يجب 

السكنية.
وتعتبر هذه الخطوة واحدة من سياسات الحكومة 
فإلى  عفرين؛  مهجري  ضد  العدائية  السورية 
عليه  فرض  الذي  القتصادي  الحصار  جانب 
إدخال  يتم  الشهباء  لمقاطعة  المواد  إدخال  ومنع 

موتى فيروس كورونا لدفنهم.
وبحسب مصادر خاصة أن هناك حالت إصابة 
وهو  نفسها  العائلة  من  األشخاص  ألحد  أخرى 

اآلن في مشفى الرازي بمدينة حلب أيضاً.

مركز األخبار ـ يواصل مرتزقة الحتالل التركي 
المدنيين،  وخطف  العتقالت  من  المزيد  تنفيذ 
حيث زادت معدلت العنف والجريمة والعتقال 
والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي 
التركي ومرتزقته  يسيطر عليها جيش الحتالل 

في شمال سوريا.
يواصلون  ومرتزقته  التركي  الحتالل  جيش 
يكترثون  ول  النتهاكات  من  المزيد  ارتكاب 
لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال 
المواطنين وخطفهم؛ بدافع الحصول على الفدية 
ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه 
من  ومنعهم  المحاكمة  على  عرضهم  ورفض 

توكيل المحامون.
 2020 تموز  شهر  في  عفرين  منطقة  وشهدت 
توثيق  مركز  تمكن  شخصاً،   45 اعتقال 
النتهاكات في شمال سوريا من توثيق أسمائهم، 
أّن  سيما  ول  ذلك  من  أكثر  الفعلي  العدد  فيما 
ذكرها،  على  عائالتهم  تحفظت  أسماء  هنالك 
إضافة لحالت اعتقال لم يتم الوصول إليها، كما 
التعذيب،  وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت 
وحالت انتهاك متعددة، كما ووثقت تعرض أكثر 
وفاة  حالتي  وسجلت  للتعذيب،  معتقالً   14 من 

تحت التعذيب، وحالتان لقتل المسنين.
نهب  عمليات  المنطقة  هذه  في  السائد  وبات 

منازل  على  الستيالء  وعمليات  يومية،  منّظمة 
وقطع  الزيتون،  ومواسم  األهالي  وممتلكات 
التعسفية  لالعتقالت  إضافة  وغيرها،  األشجار 
فدية  مقابل  كرهائن  األهالي  وخطف  اليومية، 

مالية، والتضييق عليهم.
تركية  سياسية  هي  المرتزقة،  فوضى  إطالق 
يسمى  ما  مرتزقة  بأيدي  تتم  لكنّها؛  متعّمدة. 

بالجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية 
أعين  ذلك يجري تحت  فكل  الئتالف،  المؤقتة/ 

القوات التركية ومشاركتها.
إيبش  الرحمن  عبد  الُكردي  المواطن  وتوفي 
بكو 38 عاماً؛ نتيجة التعذيب الشديد الذي لقاه 

المدعوم  الحمزات  فرقة  فصيل  سجون  أحد  في 
يسبق  لم  بكو  عفرين.  في  التركي  الحتالل  من 
قرزيحل  قرية  أهالي  من  وهو  السالح  حمل  أن 
لثالثة  وأب  متزوج  وهو  شيراوا  لناحية  التابعة 
أطفال، وكان لديه محل لبيع الفول والفالفل في 
قرية  وفي  عفرين.  مدينة  بمركز  آزادي  ساحة 
حسن ديرا التابعة لناحية بلبلة؛ اعتقل الشاب سليم 
سيدو حمزة، 30 عاماً وتم تعذيبه والعتداء عليه 

من قبل عناصر من فصيل )جيش األحفاد(.
تركيا،  في  أهالي عفرين  العتقالت  كما طالت 
حيث تم اعتقال زينب نعسان وهي ابنة المواطن 
محمد إيبش نعسان، من أهالي قرية حج حسنلي 
)حج حسنو( فوقاني التابعة لناحية جندريسه أثناء 
مدينة  مشافي  إحدى  إلى  زوجها  برفقة  توجهها 
اسطنبول وذلك أثناء توقيعها على أوراق الولدة 
زينب  والد  أّن  يذكر  المشفى.  لدى  المطلوبة 
المواطن محمد إيبش نعسان من أهالي قرية حج 
حسنلي )حج حسنو( كان يبلغ من العمر 55 عاماً 
قُتل بتاريخ 2 تموز عام 2018، تحت التعذيب 

في سجون فرقة الحمزات الموالية لتركيا.
بسجن  قراراً  أصدرت  تركية  محكمة  أّن  كما 
الحياة،  مدى  عاماً  إيبش 19  عبدو  منان  الشاب 
حيث اعتقل في 15 آب 2019 بعد مداهمة منزله 

بمدينة جندريسه.

كافة  وعبر  تركيا  تستمر   - األخبار  مركز 
الِعداء  بحمالت  واإلعالمية  الرسمية  قنواتها 
والتحريض ضد كل من يقف بوجه مخططاتها 
لدولة  واتهاماتها  تهديداتها  وكانت  الحتاللية 
دولة  من  استنكار  موضع  مؤخراً  اإلمارات 
الخارجية  وزارة  استنكرت  حيث  البحرين، 
التركي  الدفاع  وزير  تصريحات  البحرينية، 
فيها  اإلمارات  وصف  التي  أكار  خلوصي 
لتركيا«  إرهابية معادية  بأنها »تدعم منظمات 

»ستحاسب  بالده  إن  وقال  وسوريا،  ليبيا  في 
والزمان  المكان  في  فعلت  ما  على  اإلمارات 

المناسبين« على حد تعبيره.
إنها  بيان،  في  البحرينية،  الخارجية  وقالت 
الدفاع  لوزير  العدائية  التصريحات  »تستنكر 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تجاه  التركي 
الشقيقة، وتعتبرها استفزاًزا مرفوًضا يتناقض 
مستهجنًا  وتهديدًا  الدبلوماسية،  األعراف  مع 
القومية  بمواقفها  تميزت  شقيقة  عربية  لدولة 

المجتمع  في  البنّاء  الفاعل  ودورها  األصيلة 
الدولي«.

وكان وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 
الدفاع  وزير  تصريحات  قرقاش وصف  أنور 
أن  وأضاف  »الستفزازية«،  بـ  التركي، 
»منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها 
مكانه األرشيف التاريخي«. مضيفاً »العالقات 
لألوهام  مكان  ول  والوعيد،  بالتهديد  تدار  ل 
أن  واألنسب  الزمن،  هذا  في  الستعمارية 

تتوقف تركيا عن تدّخلها في الشأن العربي«.
الفريق ضاحي خلفان،  السياق اعتبر  في ذات 
نائب رئيس شرطة دبي، أن تهديد وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار لإلمارات »دليل مرض 
نفسي« للحكومة التركية، وأن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان وحكومته في »ورطة«. 
يعلق  البعض  يتورط  »عندما  خلفان  وأضاف 
فشله على مشجب اآلخرين«، على حد تعبيره.

تونس تصّنع أول طائرة  فوائد اإلجاص

)درون( بخبرات محلية
ـ مصدٌر غنيٌّ باأللياف: وهي تُعدُّ الجزَء الغير 
قابل للهضم من الكربوهيدرات، وتُساهم في الحِدّ 
الجسم،  في  الضاّر  الكوليسترول  مستوى  من 
ومن  األمعاء،  ة  صحَّ تعزيز  إلى  باإلضافة 
غنيّاً  مصدراً  يُعدُّ  اإلجاص  أنَّ  بالذّكر  الجدير 
تناُول  إنَّ  حيث  للذّوبان،  القابلة  غير  باأللياف 
قرابة  تعادل  منه  الحجم  متوسطة  واحدةٍ  ٍة  حصَّ
د الجسم بـ 22% من الكميّة  الـ 6 غرامات يُزِوّ
وّضحْت  وقد  األلياف،  من  يومياً  بها  الُموّصى 
مراجعةٌ نشرتْها مجلّة Nutrients عام 2013 
أنَّ األلياف تساهم في تحسين أداء جهاز المناعة 

لوظائفه، والحِدّ من اللتهابات.
الكّمثرى  إّن  إذ  ج:  بفيتامين  غنيٌّ  مصدٌر  ـ 
اليوميَّة  الكمية  من   %13 بحوالّي  الجسم  د  تُزِوّ
الفيتامين، وتجدر  هذا  الجسم من  يحتاُجها  التي 
اإلشارة إلى أّن فيتامين ج يُعّزز المناعة، ويساهم 
في تقليل خطر األمراض الُمعدية، وتحفيز نمّو 
التئام  على  المساعدة  إلى  باإلضافة  الخاليا، 
من  والحِدّ  الكدمات،  من  والتخفيف  الجروح، 

األضرار النّاتجة عن اإلجهاد التأكسدّي.
ـ مصدٌر غنيٌّ بالبوتاسيوم والمغنيسيوم: حيث إنَّ 
تناول حبٍَّة واحدةٍ من اإلجاص يساهم في تزويد 
الجسم بالكميّة الُموّصى بها يوميّاً من عنصري 
البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وقْد تبيََّن أنَّ اتّباع نظاٍم 
إلى  باإلضافة  العُنصرين،  بهذين  غنيٍّ  غذائيٍّ 
الكالسيوم، يُساهم في الحِدّ من مستويات ضغط 
ثرى على عنصر  الدَّم، كما أنَّ عدم احتواء الكمَّ
الصوديوم يُساهم في الحفاظ على مستوى ضغط 

الدَّم بدرجة طبيعية أيضاً.

تُساهم  التي  األكسدة:  بمضادّات  غنيٌّ  ـ مصدٌر 
التي تُصيب خاليا  في السيطرة على األضرار 
ة التي قد تُسبب تلف  الجسم بسبب الجذور الحرَّ
الصبغّي،  النووّي  والحمض  الخلويّة،  األغشية 
باإلضافة   ،DNA بـ  اختصاراً  يُعَرف  ما  أو 
إلى جزيئات البروتينات في الجسم، األمر الذي 
يرفع خطر اإلصابة باألمراض القلبيّة الوعائيّة، 
اإلجاص  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر  والسرطان، 
الكيميائيّات  من  مختلفاً  يحتوي على 32 مركَّباً 
لألكسدة،  ُمضادّاً  تأثيَراً  تمتلك  التي  النباتيَّة، 

وغير ذلك من الوظائف في الجسم.
دراسات علميّة حول فوائد اإلجاص

 ـ أشارت دراسةٌ أوليّةٌ نشرتْها المجلّة األمريكيّة 
تناول  أّن  إلى   ،2012 عام  السريريّة  للتغذية 
بالسكرّي  اإلصابة  خطر  يقلل  قد  اإلجاص 
مادّة  استهالك  أنَّ  تبيَّن  الثانّي، حيث  النّوع  من 
الفالفونويد  فئات  إحدى  وهي  األنثوسيانين، 
بكميات مرتفعة، إضافةً إلى الفواكه الغنيّة بهذه 
المادَّة، ارتبط بالحِدّ من خطر اإلصابة بالسكرّي 

من النّوع الثاني عند البالغين.
عام   Food & Function مجلّة  نشرْت  ـ 
أسبوعاً   12 مدة  استمّرت  دراسةً   2019
وأشارت إلى أّن تناول فاكهة اإلجاص الّطازج 
ز صّحة القلب واألوعية الدمويّة لدى  يوميَّاً، يُعِزّ
البالغين الُمصابين بمتالزمة األيض، مثل: تقليل 

مستوى ضغط الدم النقباضي، وغيرها.
فوائد اإلجاص للريجيم 

على  تُساعد  التي  األطعمة  من  اإلجاص  يُعدُّ 
سعراته  لنخفاض  ذلك  ويعود  الوزن،  إنقاص 

الحراريّة، واحتوائه على الماء واأللياف الغذائيّة 
الشعور  ز  يُعِزّ الذي  األمر  ُمرتفعٍة،  بنسٍب 
، ومن  بالمتالء، ويحدُّ من الشهيّة بشكٍل طبيعيٍّ
مجلَّة  نشرتْها  التي  الدّراسة  أنَّ  بالذّكر  الجدير 
والتي   ،2019 عام   Food & Function
واشتملْت على 40  أسبوعاً،  ُمدَّة 12  استمّرْت 
شخصاً بالغاً، حيث تناولوا حبّتين من اإلجاص 
يوميّاً، ولوحظ حدوث نقصاٍن في محيط الخصر 
بما مقداره 2.7 سنتيمتر، ول بدّ من التّنبيه إلى 
تعتمد  الوزن  إلنقاص  الصحيحة  الّطريقة  أنَّ 
، بالتحكُّم بمدخول  على اتّباع نظاٍم غذائيٍّ صحيٍّ
الجسم من الّسعرات الحراريّة، إلى جانب زيادة 

النّشاط البدنّي.
محاذير الستخدام لإلجاص

 يرتبط استهالك اإلجاص ببعض المحاذير لدى 
فئات معينة، وهي بحسب اآلتي: 

العصبّي،  القولون  بمتالزمة  المصابون  ـ 
والمعروفة اختصاراً بـ IBS، حيث ينبغي على 
أخصائّي  استشارة  بها  الُمصابين  األشخاص 
نظامهم  في  اإلجاص  فاكهة  إدراج  قبل  التَّغذية 
الغذائّي، ويعود ذلك لحتوائها على نسبٍة عاليٍة 
األمر  بالجلوكوز،  مقارنةً  الفركتوز  سكَّر  من 
بما  الغنيّة  األطعمة  ضمن  تندرج  يجعلها  الذي 
قصيرة  كربوهيدرات  وهي  بالفودماب،  يُعَرف 
نظاٍم  اتِّباع  أنَّ  تبيّن  وقد  للتخّمر،  قابلة  السلسلة 
من  يزيد  أن  يُمكنه  بالفودماب  غنيٍّ  غذائيٍّ 
مثل:   ، العصبيِّ القولون  متالزمة  أعراض 

)اإلسهال، والنتفاخ، والغازات، واآللم(.
يُسبِّب  أن  يُمكن  إذ  بالحساسيّة:  المصابون  ـ 
اإلجاُص حساسيّةً عند األشخاص الذين يُعانون 
البتول،  شجرة  لقاح  حبوب  اتّجاه  التحّسس  من 
البروتينات  أنواع  على  لحتوائهما  تِبعاً  وذلك 
نفِسها، وتظهر أعراض هذه الُمتالزمة في الفم، 
والحلق بعدَ مدَّةٍ تتراوح بين 5 إلى 15 دقيقةً من 
أنَّ  بالذّكر  الجدير  ومن  النيئ،  اإلجاص  تناول 
استهالكه مطبوخاً قد يكون أكثر أماناً لألشخاص 

الذين يُعانون من هذه الحساسيّة.

ـ أعلن المجمع التونسي المختص في التكنولوجيا 
والهندسة  اإللكترونية  واألنظمة  والبرمجيات 
)فينكيس(،  الطائرة  أن  )تالنات(،  الميكانيكية 
على  للتحليق  جاهزة  باتت  الصنع،  تونسية 
ارتفاع 5 آلف متر ولمدة 8 ساعات ولمسافة 

تصل إلى 800 كيلومتر.
ـ وتستطيع الطائرة بدون طيار )فينكيس(، أي 
طولها  أن  علما  كيلوغراماً،   50 حمل  العنقاء 
إلى  عرضها  يصل  حين  في  أمتار،   4.7 يبلغ 

4.2 أمتار.
ـ ويمكن تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا عادية 
تصوير  تطبيقات  جانب  إلى  هذا  حرارية،  أو 
طيران  بنظام  مزودة  أنها  علماً  الطلب،  حسب 
لتفادي  ونظاماً  بعد،  عن  بها  للتحكم  وآخر 

التصادم.
ـ وفي حديث لموقع )سكاي نيوز عربية(، قال 
المدير العام لمجمع )تالنات(، محمد فريخة، إن 
اختصاصات  في  الشباب  المهندسين  من  فريقاً 
اإللكترونية  والهندسة  الميكانيك  هندسة 
تصميم  على  عمل  المحمولة،  والبرمجية 
باتت  وقد  مدار عامين،  الطائرة على  وتصنيع 
جاهزة للطيران بعد إخضاعها لتجربة في يونيو 

الماضي.
إفريقيا  في  تسويقها  الطائرة  مطورو  ويأمل  ـ 
والعالم العربي، كما تجري محادثات مع وزارة 
تزويدها  إمكانية  لبحث  السعودية  الزراعة 

بـ)فينكيس(.
أوضح  الطائرة،  استخدام  مجالت  وعن  ـ 
يوسف،  أنيس  )تالنات(،  بمجمع  التجديد  مدير 
ويمكن  الستعمالت،  متعددة  )فينكيس(  أن 

الزراعي  المجال  في  خاصة  منها  الستفادة 
إلى  باإلضافة  وحمايتها،  المحاصيل  لمراقبة 
كما  الشاسعة،  والمزارع  الغابات  متابعة 
وإيصال  الوعرة  المناطق  إلى  النفاذ  يمكنها 
أنها  كما  والفيديوهات،  الصور  ونقل  المعدات 
والمراقبة  األمن  مجالت  في  لالستخدام  قابلة 

والحماية المدنية.
الطائرات  صناعات  عالم  تونس  ودخلت  ـ 
بعد  )تالنات(  خالل  من   2018 سنة  المسيّرة 
اليابانية  إنفاك(  )فوجي  مع  الشركة  وقّعت  أن 
المتخصصة في تطوير الطائرات بدون طيار، 

اتفاق شراكة لمتالك هذه التقنية.
ـ ويأتي هذا اإلنجاز لشركة )تالنات( في وقت 
هذه  مثل  لستعمال  المنظمة  القوانين  فيه  تبدو 
ماتزال  حيث  جداً  صارمة  بتونس  الطائرات 
السلطات تمنع استعمال الطائرات المسيّرة دون 
على  كثيرة  قيوداً  وتفرض  مسبقة،  تراخيص 

مستخدميها.

مركز األخبار ـ أكد وجيه عشيرة الراشد من قبيلة طي العربية في إقليم الجزيرة محمد رشيد العبد اهلل إن من أبرز أهداف دولة االحتالل التركي هو 
احتالل كامل مناطق شمال وشرق سوريا حتى شنكال، عالوة على تدخلها في الوطن العربي؛ بهدف احتاللها، وشدد على ضرورة صد شبان العشائر 

العربية للغزو التركي وتصعيد المقاومة، كما وطالب المحاكم الدولية بالنظر في جرائم أردوغان ومحاسبته..
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

اإليزيديون ُيحيكون إرادتهم بريادة المرأة الحرة في شنكال

الظروف الصعبة في المخيم تضيف ألمًا على حكاية صراعها مع المرض..
األهل  وإهمال  الطبي  للجهل  ضحية  أصبحت 
من  تناضل  لزالت  ولكنها  بسن صغيرة،  وهي 
أجل استمرار الحياة مع أهالي عفرين في الخيم 
من  يزيد  المخيمات  في  العيش  أن  من  بالرغم 

معاناتها.
أهالي عفرين  ترافق  زالت  والمآسي ل  المعاناة 
كل  في  أنه  إذ  الشهباء،  مقاطعة  في  المقاومين 
مؤلمة  قصة  بالتحديد  خيمة  كل  وداخل  مخيم 
قسراً  تهجيرهم  بعد  العفرينية  العوائل  تعيشها 
من ديارهم إثر هجمات جيش الحتالل التركي 

ومرتزقته ألراضيهم قبل عامين ونيف.

ضحية للجهل الطبي واإلهامل

المواطنة حميدة أكرم عبدو البالغة من العمر الـ 
34 عاماً من أهالي قرية برادة في ناحية شيراوا 
مع  صراعها  حكاية  بدأت  عفرين,  بمقاطعة 
أولى سنوات ولدتها،  المرض حينما كانت في 
عالية  لحرارة  تعرضت  فجائي  بشكٍل  أنها  إذ 
بوضع  العائلة  واكتفت  جسدها،  في  واحمرار 
تأخذها  ولم  جبينها,  على  الباردة  الكمامات 

للمعاينة عند األطباء.
وعدم  الصعبة  واإلمكانيات  للظروف  ونظراً 
التوجه  العائلة  تستطيع  لم  المواصالت  توفر 

الحال  هذا  على  وبقيت  حميدة,  وضع  لمعاينة 
لفترةٍ طويلة وإثر هذا الجهل الطبي واإلهمال من 
قبل العائلة تحولت هذه الحرارة العالية في جسد 

حميدة لمرض السحايا في سٍن صغير.

أسباب التهاب السحايا؟
األغشية  التهاب  بسبب  السحايا  التهاب  ويحدث 
الشوكي  والنخاع  الدماغ  تغطي  التي  الواقية 
العدوى  تشمل  إذ  اللتهاب  أسباب  وتتعدد 
البكتيريّة، الفيروسات، الطفيلية، الفطرية وغير 
شبيهة  بعدوى  السحايا  التهاب  ويبدأ  معدية، 

بالبرد.
مع تغلل وتعّمق المرض في جسد حميدة وعدم 
الهتمام وفق المعايير الطبية بها من قبل العائلة 
تدهور وضعها الصحي شيئاً  فشيء إلى أن باتت 
معاقة وغير قادرة على التفكير، التحرك والنطق 
بالقيام  والمبادرة  السمع  على  قدرتها  عدم  حتى 

بأي حركة أو شيٍء ما.
الصحي  ووضعها  حميدة  ومعاناة  حياة  وعن 
 JIN NEWS لوكالة  تحدثت  العائلة,  وحال 
زوجة شقيق حميدة المواطنة جيهان عبدو الذين 
بعدما  حميدة  ومشرب  بمأكل  ويهتمون  يعتنون 
»نقطن  وقالت:  الدماغ,  في  لإلعاقة  تعرضت 
منذ ما يقارب العامين في مخيم العصر بمقاطعة 

عفرين  ديارنا  من  قسراً  تهجيرنا  بعد  الشهباء 
المحتلة بسبب الحتالل التركي«.

حميدة  أن  إلى  حديثها  خالل  جيهان  وأردفت 
أمراض  أي  من  تعاني  تكن  لم  ولدتها  عند 
ومشاكل صحية إل أن ارتفاع حرارتها المفاجئ 
وعدم اهتمام العائلة بهذه الحالة تسبّب في تفاقم 

ووصول حالها الصحي لهذه القسوة والمعاناة.
وتابعت جيهان بأنه على كل عائلة لدى تواجد أي 
وعدم  بهم,  الهتمام  أولدهم  لدى  حالة مرضية 

التقيد فقط ببعض األشياء التي يعرفونها والتوجه 
إلى األطباء للمعالجة

عدم قدرتها عىل االحتامء 
من الهجامت

جيش  شن  »خالل  بالقول:  جيهان  وتابعت 
بالجيش  تسمى  مما  ومرتزقته  التركي  الحتالل 
والقذائف  بالطائرات  السوري هجماتهم  الوطني 

الكثير  واجهنا  عفرين  على  الثقيلة  واألسلحة 
من الصعوبات, إذ أنه مع سقوط القذائف بشكل 
نظراً  القرية  من  الخروج  نستطع  لم  علينا  كثير 
لوضع حميدة الصحي وعدم قدرتها على الحركة 
والحتماء من الهجمات، وبصعوبٍة كبيرة خرجنا 

من قريتنا برادة نحو برج القاص«..

العيش يف املخيامت يزيدها مرضاً

المخيمات  في  العيش  أن  على  جيهان  وأكدت 
يزيد من معاناة وصعوبة حياة حميدة المريضة, 
التعرض  لها  يسمح  ل  الصحي  وضعها  أن  إذ 
تفاقم  الزائدة  الحرارة  أن  كما  للشمس,  المباشر 
طوال  نعيشه  ما  »هذا  وتابعت:  مرضها،  من 
أشهر الصيف الحار منذ تهجيرنا  قسراً صوب 

الشهباء«.
عودتهم  حديثها  ختام  في  عبدو  جيهان  وتأملت 
مما  أفضل  بحاٍل  والعيش  ديارهم  إلى  مجدداً 
التهجير  وظروف  المخيمات  حياة  في  يعانون 
الصعبة، مطالبةً من المنظمات الدولية والعالمية 
بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الكافية لذوي 
الحتياجات الخاصة ومرضى مخيمات مقاطعة 

الشهباء وناحية شيراوا في عفرين.

الرياضيون مازالوا يناهضون العنصرية والتمييز في العالم

في عالم الرياضة أكثر أنواع العنصرية هي ضد 
اللون والبشرة ومن يتعرضون لها هم أصحاب 
كثيرة  والتجاوزات  والحالت  السمراء،  البشرة 
ضد  بعقوبات  الخروج  ورغم  بعيد،  زمن  منذ 
من يرتكب هذه المخالفات إل أنها مستمرة حتى 

اآلن.
قتل  الماضي  أيار   25 وبتاريخ  أمريكا  في 
رجل  يد  على  أسود  رجل  وهو  فلويد  جورج 
شرطة أبيض بطريقة ل إنسانية، وهذه الحادثة 
أثارت موجة غضب واحتجاجات داخل وخارج 

الوليات المتحدة.
ووجه وقتها الكثير من الرياضيين رسائل بطرق 
وأساليب مختلفة تندد بالقتل والتعامل بعنصرية 
مع  الرسالة  تكررت  ومجدداً  اآلخرين،  مع 

استئناف دوري السلة األمريكي للمحترفين.

»حياة السود مهمة« بهذا الشعار 
ناهضوا التمييز يف أمريكا 

بليكانز،  يوتا جاز ونيو أورليانز  وأحنى لعبو 
رؤوسهم وجثوا على ركبهم خالل عزف السالم 
»حياة  شعار  حملت  قمصاناً  وارتدوا  الوطني، 
استئناف  في  مباراة  أول  في  مهمة«،  السود 
الذي  للمحترفين  األمريكي  السلة  كرة  دوري 

توقف منذ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.
وجثوا  الالعبين  إلى  والحكام  المدربون  وانضم 
العنصري  التمييز  ضد  احتجاجاً  ركبهم،  على 
وعنف الشرطة في أول مباراة بعد توقف 140 

يوماً.
أرض  على  مهمة«  السود  »حياة  شعار  وُكتب 
الملعب في منتجع ديزني وورلد، الذي يستضيف 
ما تبقى من مباريات البطولة بمشاركة 22 فريقاً.
التمييز  ضد  العالم  حول  الرياضيون  وتضامن 
العنصري، بعد الحتجاجات التي اندلعت عقب 
بينما كان في عهدة شرطة  مقتل جورج فلويد، 

مينابوليس في أيار المنصرم.

ققصة حزينة مرَّ عليها عقود من 
الزمان ومل تُنَس

في األول من شهر تموز الماضي بدأت حملة في 
استبعده  قدم  تمثال لالعب كرة  بريطانيا إلقامة 
المسؤولون من النضمام لمنتخب إنكلترا عندما 

اكتشفوا أنه أسود البشرة.
وكان يمكن أن يكون جاك ليزلي - الذي رشح 
أول  المنتخب  إلى  لالنضمام   1925 عام  في 
لعب أسود يلعب في منتخب إنكلترا، قبل فيف 

أندرسون بـ 53 عاماً.
في  في عام 1988، وهو  ليزلي  توفي  وعندما 
الـ88 من عمره، كان هناك كثير من الالعبين 

السود في مستويات عليا في كرة القدم.
وكان ليزلي رياضياً موهوباً، وبدأ اللعب لنادي 

تسجيل  في  الكبير  سجله  جذب  حيث  باركينغ، 
األهداف انتباه نادي بليموث أرغيل، الذي كان 

من أندية الدرجة الثالثة.
بليموث  نادي  مدرب  دعا   ،1925 عام  وفي 
إلى  ليزلي  النجم  هدافه  جاك،  بوب  أرغيل، 
مكتبه، ونقل إليه أخباراً مثيرة، فقد رشحه ليلعب 

في المنتخب اإلنكليزي أمام إيرلندا.
الالعب،  إلى  بالنسبة  كبيراً  إنجازاً  هذا  وكان 
وتشريفاً لنادي بليموث، أحد أندية الدرجة الثالثة.

بعد  ولكن  والبلدة،  النادي  حديث  اختياره  وكان 
أعضاء  أسماء  الصحف  نشرت  وعندما  أيام، 
ووكر،  بيلي  صدارته  في  كان  الذي  الفريق، 
من نادي أستون فيال، ورد اسم ليزلي باعتباره 
احتياطياً. ولم يسافر ليزلي مع الفريق اإلنكليزي 

إلى بلفاست.
ليحصل  وقتها  اإلنكليزي  الفريق  كافح  وبينما 
على التعادل صفر- صفر، سجل ليزلي مع ناديه 
الذي  بورنموث  مباراته مع  في  بليموث مرتين 

خسر المباراة 2-7.
وقالت حفيدته واسمها ليزلي هيسكوت: »أعتقد 
أن المدرب أرسل طلبه قائالً: لدي لعب مبهر 

هنا، يجب أن يلعب إلنكلترا«.
ليراه.  النادي  إلى  شخص  جاء  »ثم  وتتابع: 
كانوا  بل  لعبه،  يراقبون  المسؤولون  يكن  فلم 
ينظرون إلى لون بشرته. ولهذا السبب حرم من 

فرصة اللعب لبلده«.
وأشار جاك ليزلي نفسه فيما بعد إلى ذلك قائالً: 
»إنهم عندما اكتشفوا أني أسود لبد أنهم شعروا 

وكأنهم اكتشفوا أني أجنبي«.
قالته  ما  بحسب  حدث،  ما  ليزلي  جاك  وتقبل 

حفيدتاه ولم يعبر أبداً عن أي شعور بالمرارة.
في  بليموث  نادي  مساعدته  من  الرغم  وعلى 
إيصاله إلى صدارة األندية األربعة في الدرجة 
وتسجيله  النادي،  فريق  قيادة  وتوليه  الثانية، 
 43 في  هدفاً   21  )1932-1931( موسم  في 

مباراة، فلم يحظ ليزلي أبداً باللعب إلنكلترا.
بوضع  ليزلي  أرغيل  بليموث  نادي  كرم  وقد 
على  اسمه  وإطالق  له،  زيتية  جدارية  صورة 

غرفة مجلس النادي.

محاولة اإلنصاف رغم موته منذ 
أكرث من عقدين من الزمن

في مطلع شهر تموز الماضي شرعت مجموعة 
له،  تمثال  إلنشاء  حملة  بدء  في  المشجعين  من 
الذي  الوقت  »في  الحملة:  مؤسسي  أحد  ويقول 
تسقط فيه بعض التماثيل، نريد إقامة واحد لجاك 
نتذكر  وحتى  المبهرة،  إلنجازاته  إحياء  ليزلي، 

الظلم الذي عاناه«.
هاليت  سايمون  بليموث،  نادي  رئيس  ويقول 
تمثال  إقامة  فكرة  مشجعونا  »أيد  سي:  بي  لبي 
إعالن  هذا  وفي  التبرعات.  في  وشاركوا  له 
كرة  في  العنصرية  مكافحة  إلى  بانضمامهم 

القدم«.
خالل  من  الفائزون  يكتبه  »التاريخ  وأضاف: 
الهتمام  نحاول  اآلن  أننا  وأعتقد  انتصاراتهم، 

أكثر بضحايا هذه النتصارات«.
ويقول بيل هيرن، المؤلف المشارك لكتاب عن 
الرواد السود في كرة القدم: »كان يجب أن يكون 
جاك ليزلي شخصية كبيرة في تاريخ كرة القدم 

اإلنكليزية والمجتمع«.
نموذج،  إلى  بحاجة  منا  واحد  »كل  وأضاف: 
السود  القدم  نموذج لالعبي كرة  يكن هناك  ولم 
الشباب، ل في الثالثينيات، ول األربعينيات، ول 

الخمسينيات«.
كما  إلنكلترا،  لعب  قد  ليزلي  أن  »لو  ويقول: 
كان ينبغي، لكان ألهب طموح أجيال من شباب 

الالعبين السود«.
وانتهى مشوار ليزلي الكروي بعد إصابته عندما 

طار رباط من جلد كرة في عينه وأصابها.
وعاد هو وأسرته إلى شرق لندن، وواصل هو 

مهنته كصانع لغاليات الماء.
أن  لفينيا،  زوجته،  منه  طلبت  تقاعده،  وبعد 
يذهب إلى نادي ويستهام ويسألهم إن كان هناك 
رون  النادي،  بمدرب  التقى  وهناك  له.  عمل 
وتذكره  الفور،  على  عرفه  الذي  غرينوود، 

باعتباره لعباً كبيراً.
كرة  نجوم  أحذية  عن  الطين  يمسح  ليزلي  كان 
القدم في إنكلترا. وعرض عليه غرينوود وظيفة 
في غرفة األحذية، حيث كان يمسح الطين عن 
بوبي  مثل  إنكلترا،  في  القدم  كرة  نجوم  أحذية 
مور، وجيف هيرست، ومارتن بيترز، وتريفر 

بروكينغ.
كتب  ليزلي،  حياة  قصة  في  القدر  ولسخرية 
ويستهام  مهاجم  حذاء  أيضاً  ينظف  أن  عليه 

األسود، كاليد بيست، الذي كان خالل الستينيات 
والسبعينيات ليزال واحداً من بين عدد قليل من 
الالعبين السود، الذين يتصدرون أندية كرة القدم 

اإلنكليزية.
وأحب ليزلي العمل، ألنه كان يحاط بالعبي كرة 
لشخص  يكن مناسباً  لم  ذاته  العمل  القدم، ولكن 
مثله، كان ينبغي أن يحتل مكاناً متميزاً في تاريخ 

كرة القدم.

قوانني صارمة من الفيفا 
هل تأيت أكلها ؟؟؟

في  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  التحاد  وأصدر 
الجديدة  القوانين  من  مجموعة   2019 العام 
لحفظ حقوق الالعبين مع أنديتهم خالل السنوات 
المقبلة، وشدد على عقوبات مكافحة العنصرية 

في مالعب كرة القدم.
موقعه  عبر  وصف  ما  بحسب  »فيفا«  ويقدم 
ومبتكر  جديد  أسلوب  اإلنترنت  على  الرسمي 
للحد من تلك الظواهر التي قد تؤثر على تطور 

كرة القدم في المستقبل.
وأشار الموقع في وقتها إلى أن بعد 15عاماً بدون 
أي تغيير في قوانين لجنة النضباط والتأديب، 

هناك رؤية جديدة يريد التحاد الدولي تطبيقها.
وقام »فيفا« ببعض التغييرات في ملف العنصرية 

الرياضيين  له  يتعرض  ما  لمكافحة  والتمييز، 
وهو تعٍد صارخ على حقوق اإلنسان.

التفاق على  تم   ،»Fare« وبالتعاون مع شبكة
العنصرية  مع مظاهر  التسامح مطلقاً  مبدأ عدم 
وأي شكل من أشكال التمييز بما يتماشى مع بيان 
»جياني إنفانتينو« رئيس »فيفا« وكان مفاده أن 

التمييز ليس له مكان في كرة القدم.
نقاط  أربع  على  الضوء  الدولي  التحاد  وسلط 

مهمة يجب الهتمام بها في هذا الصدد:
المناهضة  »فيفا«  رؤية  نطاق  اتساع   -1
المعايير  أعلى  لتتماشى مع  والتمييز  للعنصرية 
بسبب  تمييز  أي  مقاضاة  ذلك  في  بما  الدولية، 
القومي  أو  اإلثني  األصل  أو  اللون  أو  العرق 

الميول  أو  اإلعاقة  أو  الجنس  أو  الجتماعي  أو 
الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو 
الثروة أو مكان الميالد أو أي وضع آخر أو ألي 

سبب آخر.
القاعدة العامة، في حالة إيقاف المباراة من   -2
قبل الحكم بسبب تعرض أحد األشخاص للهجوم 
العنصري والتمييز وفقاً للمعايير المعروفة دولياً 

تلغى المباراة تلقائياً.
حوادث  في  الجرائم  بمرتكبي  يتعلق  فيما   -3
هي  »فيفا«  خطة  فإن  تمييزية،  أو  عنصرية 
وجود دروس تثقيفية لهم من أجل مكافحة التمييز 

في عالم كرة القدم.
4- كما يجوز للجنة النضباط والتأديب التابعة 
للعنصرية  المعرضة  للضحية  تسمح  أن  للفيفا 
والتمييز باإلداء ببيان رسمي ومساندتهم للخروج 

من المحنة التي يعيشون فيها.
أن مواجهة العنصرية في عالم الرياضة وخاصةً 
كرة القدم أمر هام جداً ورأينا قصة الالعب ذو 
به، وفي  إنكلترا وماذا حل  في  السوداء  البشرة 
سوريا وفي نادي الجهاد على وجه التحديد عانى 
الكثير من الالعبين الكرد العنصرية في التعامل 
وابتعدوا  القومي،  انتمائهم  بسبب  وذلك  معهم 
الرياضي،  المستديرة ودُمر مستقبلهم  عن عالم 
والمدربين  اإلداريين  بعض  عقليات  بسبب 
األحوال  آفا  روج  ثورة  وبعد  واآلن  وقتها، 
»العربي«  التحاد  عنصرية  ولكن  تغيرت، 

الذاتية  اإلدارة  مناطق  مع  التعامل  في  السوري 
وعلى  النقاط،  من  الكثير  في  وتعاديها  مستمرة 
وجه الخصوص أبناء الكرد، وحتى أنها اعتقلت 
لعبين من نادي الجهاد في العام 2016 بداعي 
خدمة الحتياط واستهدفت لعبين معنيين، وكان 
لبعض اإلداريين ضمن النادي يد في الموضوع.
وخاصةً  الكثير  يلزمه  مازال  العالم  إن  ويبدو 
الرياضي، للتخلص من العقلية العنصرية والتي 
ل تتقبل اآلخر بسبب عرقه ودينه ولون بشرته، 
نفسها  الفيفا  من  قرارات  صدور  من  بالرغم 
ولكنها لم تساعد كثيراً في الحد من التجاوزات 
لألخالق  المنافية  األفعال  وخاصةً  اآلن،  حتى 

ضد من يحملون البشرة السوداء بالتحديد.

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

يصادف الثالث من آب الذكرى السادسة لمجزرة 
شنكال التي حصلت في عام 2014, ذاك اليوم 
األسود على اإلنسانية بأكملها نتيجة صمت دولي 
معتاد لم يلتزم بحماية الشعوب من الطائفية وعدم 
الشعوب, حيث  بحق  اإلبادات  محاسبة مرتكبي 
ارتكبت هذه المجزرة على يد مرتزقة داعش إثر 
هجوم وحشي على شنكال راح ضحيته اآللف 
الشعب اإليزيدي من أطفال ونساء وشيوخ  من 
وبيعهن  اإليزيديات  النساء  سبي  جانب  إلى 
سيطرة  تحت  كانت  التي  المناطق  أسواق  في 
المرتزقة آنذاك, حتى فتحت قوات حزب العمال 
والمرأة  الشعب،  حماية  ووحدات  الكردستاني 
العون  يد  لهم  اإلنقاذ ألهالي شنكال ومدت  باب 

وحمتهم من همجية داعش.

الجبال احتضنت اإليزيديني
السادسة  ذكراها  في  شنكال  لمجزرة  استنكاراً 
والبيئة  البلديات  لجنة  في  اإلدارية  تحدثت 
الشعب  من  شاقو  شرمين  قامشلو  مقاطعة  في 
عن  معها  صحيفتنا  أجرته  لقاء  في  اإليزيدي 
وصفها،  حسب  إرهاباً  األكثر  شنكال  مجزرة 
اإلبادة  كانت  »ما  قائلةً:  حديثها  بدأت  حيث 
الرابعة والسبعون على شعبنا الكردي اإليزيدي 
التي ارتكبتها مرتزقة داعش سوى متابعة للفكر 

العثماني المهيمن في إبادة الكرد، حيث تعد هذه 
المجزرة األكثر إرهاباً خالل قرون والتي أدت 
ر  إلى قتل واغتصاب وتشريد اآللف, حيث ُهّجِ
من  هرباً  الجبال  إلى  شنكال  أهالي  من  المئات 
ومرضى  جياعاً  هناك  وباتوا  المرتزقة،  جرائم 
تدخل  دون  حياتهم  منهم  الكثيرون  فقد  حيث 
دولي يحمي اإلنسان ويحافظ على حقوقه للعيش 

بكرامة في أرضه«.

من  كل  استطاعت  المجزرة  تلك  أعقاب  في 
قوات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية 
العديد من  الشعب ووحدات حماية المرأة إعادة 
قبل  من  اختطافهم  تم  الذين  واألطفال  النساء 
مرتزقة داعش إلى ذويهم وتحرير المحاصرين 
آمن يصل  ممٍر  بفتح  الوعرة  الجبال  منهم على 
بين شنكال وروج آفا إليصال الشعب اإليزيدي 

إلى المناطق اآلمنة.
بالقول:  شرمين  تابعت  الخصوص  وبهذا 
من شعبي  والظلم  بالقهر  مثقلة  قوافل  »وصلت 
مع  اختلطنا  حيث  هنا  آفا,  روج  إلى  اإليزيدي 
آلمهم وآمالهم مع بعضها البعض, ومشاركة تلك 
واألكثر  المهّجرين  من  األكثرية  معهم,  المعاناة 
من  قسراً  روا  ُهّجِ الذي  النساء  من  كان  ضرراً 
بالإنسانية,  عليهم  تنفذ  كانت  التي  التجاوزات 
في  المرأة  استهدفت  كهذه  مجزرة  من  والهدف 
المرتبة األولى هو نفي اسم الشعب الكردي عن 
طريق نفي المرأة الحرة التي لطالما تكافح ألجل 
كرديتها ووطنيتها، والتي أصبحت شعلة تحتذي 
بها كافة نساء العالم على مّرِ سنوات من الثورة 
بريادة المرأة, وحاولوا بكافة األشكال البعيدة عن 
النواحي, حيث  كافة  من  إرادتها  كسر  األخالق 
راح ضحية هذه اإلبادة آلف النساء والكثيرات 
بحقهن  الوحشي  التجاوز  بهذا  يقبلَن  لم  منهن 

فسلمن أرواحهن للموت وقمَن بالنتحار«.

تجاوز آالم املجزرة باملقاومة

تجاوز  اإليزيدي  الشعب  بأن  شرمين  وأضافت 
وتشريد  »سبي  من  الوحشية  األفعال  هذه 
واختطاف وقتل« بالمقاومة لكنه لم ولن ينسى, 
واجهت  التي  المرأة  الخصوص  وجه  وعلى 
فوق  وحملت  بالقوة  وأطفالها  عائلتها  ضعف 
منهم  وتستمد  بالمقاومة  لتمدهم  أضعافاً  طاقتها 
التي  المجازر  هذه  بعد  بأنه  فتيقنت  البقاء,  أمل 
مرت على الشعب اإليزيدي أنه لن يحمي أرضها 
وحقوقها وثقافة شعبها غيرها فاستطاعت تنظيم 
محيطها  وشؤون  شؤونها  إلدارة  أكثر  نفسها 
والدفاع عن مكتسبات أرضها بنفسها، ولم تسمح 
بأن تذهب دماء آلف الشهداء على أرض شنكال 

سدًى«.
في  والبيئة  البلديات  لجنة  في  اإلدارية  اختتمت 
شرمين  اإليزيدي  الشعب  من  قامشلو  مقاطعة 
مجزرة  شهداء  جميع  مستذكرةً  حديثها  شاقو 
شنكال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية، 
نهج  على  مستمرين  »سنبقى  بالقول:  وشددت 
وشعلة  النجاة  طريق  أصبحوا  الذين  الشهداء 

إلى  العصور  مر  على  تنطفئ  لن  التي  الحرية 
حرة  لتكون  المستعمرة  األراضي  تتحرر  أن 
خالدة كخلود شهداء الحرية الذين تنحني القامات 
بتحرير  شاركت  امرأة  لكل  كما  لهم،  إجاللً 
أرض شنكال واإلنجاز التاريخي الذي حققوه في 
دحر الحتالل واإلرهاب ووضع نهاية للمجزرة 

والفرمان الذي تمت حياكته ضد شعبنا«.
لألشخاص  األخيرة  اإلحصائيات  وكانت 
المجزرة  وشهداء  والمختطفين  المعتقلين 
وضحاياها بتاريخ 3- 6-2019 والتي وثقت من 
قبل بعض المؤسسات والمراكز هنالك كما يلي:

شنكال  في  كان  الذي  اإليزيدي  الشعب  »عدد 
في  تواجدوا  الذين  واألشخاص  ألف،   550
المجزرة 360 ألف شخصاً. عدد األطفال الذين 
الذين  األطفال  عدد  طفالً،   1759 آبائهم  فقدوا 
فقدوا  الذين  األطفال  أمهاتهم 407 طفالً.  فقدوا 
الذين  وآبائهم 2745 طفالً. األشخاص  أمهاتهم 

بقوا مجهولي المصير220 شخصاً«.
أما عدد المقابر الجماعية التي حصلت على يد 
مرتزقة داعش في شنكال 80 مقبرة، وعشرات 
تم  التي  الدينية  األماكن  وعدد  الفردية،  القبور 

تفجيرها في شنكال من قبل المرتزقة 68.
وعدد المهجرين من الشعب اإليزيدي إلى خارج 
المختطفين  وعدد  مهجراً،  آلف   10 البالد 

3504 امرأة و2869 رجالً.
وبالنسبة لألشخاص الذين تم تحريرهم من أيدي 
المرتزقة فبلغ عددهم 1184 امرأة و337 رجالً 
بقوا  الذين  أما  طفالً،  و935  طفلة  و1020 
بينهم  من   2941 داعش  مرتزقة  لدى  أسرى 

1344 امرأة و1597 رجالً.

روناهي / قامشلو ـ التعامل بعنصرية في العالم الختالف اللون والدين والقومية والبشرة موجود وبكثرة، ولعل بعض الدول التي تنادي بحقوق 
اإلنسان وحفظ الحريات هي من تظهر لديها هذه الحاالت ومنها أمريكا، ودائمًا الكثير من الرياضيين يقفون ضد هذه الممارسات بأساليب وطرق 

مختلفة.
لتتسلح  نفسها  المرأة  ، نظمت  والسبعين  الرابع  الفرمان  اإليزيدي في شنكال خالل  الشعب  بحق  ارتكبت  التي  المجزرة  على  رداً  روناهي/ قامشلو- 

بالمقاومة ضد همجية مرتزقة داعش، متعهدة بتحرير أبناء شعبها.

شيرمين شاقو
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

عزيز علي: »إبادة شعوب الشرق
 األوسط هدف لالحتالل التركي«

آيهان سعيد: »تشكيل حماة القرى أثار سخط 
الشعب الكردستاني في باشور«

أكد الرئيس المشترك ألكاديميات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة عزيز علي أن هدف االحتالل التركي من هجماتها على منطقة حفتانين 
هو تطبيق الميثاق الملي قبل انتهاء اتفاقية لوزان، وبالتالي إبادة شعوب الشرق األسط الساعية لحريتها، وقال إن من جّل أهدافه ضرب مشروع 

األمة الديمقراطية المحتضن لشعوب شمال وشرق سوريا كافة دون تمييز. 

منذ  الفاشي  والتنمية  العدالة  نظام  يكف  لم 
توليه الحكم في تركيا عن فاشيته وديكتاتوريه 
ويستهدف  وأرًضا،  شعباً  الكرد  صوب 
أجزاء  جميع  في  الكردي  الشعب  مكتسبات 

كردستان.
جميع  حاليًّا  التركي  الحتالل  يستهدف 

الشعوب  المتعايشة على مبدأ أخوة  الشعوب 
في شمال وشرق سوريا، ومستمر في قصف 
منطقة  وبخاصة  المشروع  الدفاع  مناطق 
وسلطته  هيمنته  لسترجاع  وذلك  حفتانين؛ 

العثمانية القديمة وإحيائها من جديد.
المجتمع  ألكاديميات  المشترك  الرئيس 

الديمقراطي في مقاطعة الحسكة عزيز علي 
»هاوار«  أنباء  وكالة  مع  لقاء  في  شرح 
على  هجماته  من  التركي  الحتالل  أهداف 
الشعب  من  يتطلب  وماذا  حفتانين،  مناطق 

لوقف هذه الهجمات.

هدف الهجامت

األساسي  الهدف  أن  علي  عزيز  وأوضح 
هو  التركي  الحتالل  دولة  هجمات  من 
الشعوب  وقتل  المنطقة،  في  وجودها  إثبات 
التي تناضل من أجل حريتها، وإبادة هويتها 

وطمسها بتلك الخروقات الالأخالقية.
وبيّن أن تعايش شعوب شمال وشرق سوريا 
األمة  ظل  في  الشعوب  أخوة  مبدأ  على 
الديمقراطية لم يرق لتركيا، لذلك تسعى إلى 
شعوب  حققتها  التي  المكتسبات  كافة  تدمير 

المنطقة في ظل اإلدارة الذاتية.
وأضاف: »تركيا تريد من خالل إبادة الشعب 
الكردي القضاء على جميع شعوب المنطقة، 
الديمقراطية  األمة  مشروع  على  والقضاء 
الذي حمى الكثير من حقوق وواجبات شعوب 
المنطقة، كما أنها تسعى إلى استرجاع الميثاق 

الملي قبل انتهاء تاريخ اتفاقية لوزان«.

غاية االحتالل الرتيك

وأشار علي إلى أن هجمات الحتالل التركي 
وليس  المنطقة،  شعوب  جميع  تستهدف 
الشعب الكردي فقط، ففي عام 1915 ارتكب 
»اآلن  وأردف  األرمن،  بحق  جماعية  إبادة 
يسعى للوصول إلى الكثير من بلدان العالم، 
لتكرار  أيًضا  والعربية  واألفريقية  األوربية 
سيطرتها  وفرض  القديمة،  السيناريوهات 

العثمانية  حقبتها  وإعادة  بأجمعه  العالم  على 
في المنطقة«.

واختتم الرئيس المشترك ألكاديميات المجتمع 
الديمقراطي في مقاطعة الحسكة عزيز علي 
لقاءه بالقول: »الشعب الكردي موحد، إل أن 
كافة  الكردية وضع  األحزاب  من  المطلوب 
ودعم  جانبًا،  والحزبية  الشخصية  المصالح 
مقاومة حفتانين، والوقوف في مواجهة الدولة 
لصالح  كردية  وحدة  وبناء  المحتلة،  التركية 

الشعب الكردي«.

استهداف القواعد اإليرانية في سوريا... األسباب والتداعيات

ضرورة وحدة الصف الكردي

اإليراني في  التواجد  يعد  لم  اآلونة األخيرة  في 
اإلقليمية  القوى  قبل  من  فيه  مرغوبًا  سوريا 
والدولية على حد سواء، حتى أن روسيا والتي 
تعد أبرز حلفاء إيران من القوى الدولية أضحت 
السورية،  األراضي  في  اإليراني  التمدد  تقاوم 
في  اإليرانيين  ضد  الهجوم  باركت  أنها  حتى 
إطار  وفي  سوريا،  في  المختلفة  النفوذ  مناطق 
لسلسلة  اإليرانية مؤخًرا  المعاقل  ذلك تعرضت 
عنها  تمخض  والتي  الممنهجة،  الهجمات  من 
ما  بحياة  أودت  حيث  ومادية،  بشرية  خسائر 
من  مختلفة  جنسيات  من  مقاتالً   50 عن  يزيد 
المحسوبين على الميلشيات اإليرانية في سوريا 
)فاطميون، وحزب هللا، والحرس الثوري( منذ 
بداية أيار 2020 وحتى 21 تموز 2020، هذا 
إلى جانب ما تكبدته هذه الميليشيات من خسائر 
مواقع  إسرائيلي  قصف  استهدف  حيث  مادية 
تل  منطقة  في  اإليرانية  للميليشيات  عسكرية 
اتصالت  ومركز  السويداء،  بمحافظة  الصحن 
به  النظام  لجيش  عسكري  تجمع  في  ورادار 
مادية  خسائر  إلى  أدى  ما  إيرانية،  ميليشيات 
حرائق  واندلع  اتصالت،  برج  تدمير  شملت 
في المنطقة، هذا إلى جانب إضرام النيران في 
السلمية،  مدينة  قرب  إيراني  أسلحة  مستودع 
تديره  الصبورة  بلدة  في  قيادة  مركز  وتدمير 
جماعات إيرانية مسلحة، كما قضى 5 عناصر 
شنته  هجوم  في  إليران  الموالين  المقاتلين  من 
األقل  على  صواريخ  بستة  إسرائيلية  طائرات 
والمجموعات  النظام  لقوات  تابعة  مواقع  على 
»دمشق«  العاصمة  جنوب  إليران  الموالية 
2020/7/21، ويذكر أن الهجمات تتركز على 
ومنطقة  البوكمال،  ومنطقة  الحدودية،  المنطقة 

صبيخان  بلدة  إلى  وصولً  األخضر،  الحزام 
التي تعتبر أحد أهم المعاقل الرئيسية للميليشيات 

اإليرانية.

مربرات تصاعد موجات استهداف 
القواعد واملعاقل اإليرانية يف سوريا

التي  الغارات  موجة  تصاعد  تفسير  يمكن 
عدة  في  اإليرانية  والمعاقل  القواعد  استهدفت 
مناطق من األراضي السورية في مناطق النفوذ 

المختلفة، بعدد من المبررات، تتمثل في:
فيما  والروسي  اإلسرائيلي  التوجهين  توافق 
الفرات  شرق  منطقة  عن  إيران  إقصاء  يخص 
الغنية بالنفط، والتي تشهد صراعاً محموماً بين 
والوليات  وإيران  كروسيا  الخارجية:  القوى 
قوات  في:  المتمثلة  المحلية  والقوى  المتحدة، 
المحلية  والميليشيات  النظام،  وقوات  قسد، 

الموالية إليران.
اإلسرائيلية  للضربات  لمباركة  روسيا  سعي 
تقليم أظافر  اإليرانية في سوريا بهدف  للمعاقل 
والبادية،  الفرات  شرقي  منطقة  في  طهران 
دون  والحيلولة  اإليراني،  النفوذ  لتحجيم 
إلى  سوريا،  في  لطهران  العسكري  التموضع 
جانب رغبة موسكو في تغيير معادلة النفوذ في 

السويداء ودرعا  وفي محافظتي  عموم سوريا، 
الخامس«  على نحو خاص، من خالل »الفيلق 
التابع لها، وكذلك سعيها لتطبيق سياسة »الهيمنة 
معاقل  على  السيطرة  طريق  عن  المرحلية« 
النفوذ اإليراني في ريف حلب الجنوبي، وإعادة 
واعتبار  إدلب،  منطقة  محيط  في  النتشار 
إسرائيل الوجود اإليراني في سوريا بمثابة تهديد 
إستراتيجي فّجٍ لها، ومن الجدير ذكره إقرار تل 
سوريا  داخل  الغارات  من  الكثير  بشن  أبيب 
الثورة السورية 2011، خاصة مع  منذ اندلع 
التي  درعا،  محافظة  في  إيرانية  قوات  تواجد 
بلدة تقريبًا محاذية إلسرائيل، وكذلك  تضم 15 
يضم  الذي  »الجيدور«  المسمى  الحارة  تل 
كما  المحتل،  الجولن  مع  الحدودي  الشريط 
في  ومؤثرة  هامة  جوي  دفاع  كتيبة  يضم  كان 
مواجهة إسرائيل، كما يعد أحد المبررات تجنيس 
خاصة  سوريا  في  إيرانية  لعناصر  طهران 
بالولء  ويدينون  لها  التابعة  الميلشيات  أفراد 
الماللي من جنسياٍت مختلفة: كالعراقيين  لنظام 
واللبنانيين واألفغان والباكستانيين، وذلك بهدف 
إعادة التوزيع الديمغرافي في سوريا وزيادة عدد 
الشيعة، مما يوطد موقف األسد ويضعف القوات 
المتناحرة في سوريا لصالحه، والتجنيد المكثف 
للشباب السوري من قبل طهران في جنوب البالد 
إلى نحو  الشرقي، حتى وصل عددهم  وشمالها 

11700 عنصر، نتيجة استغالل طهران انشغال 
في  بالمعارك  وتركيا  كروسيا  المتنافسة  القوى 
سوريا؛ خصوصاً في إدلب شمال غربي البالد. 
التعاون  تعزيز  اتفاقيَّة  تعد  أخرى  زاوية  ومن 
العسكرّي واألمنّي بين طهران ودمشق المبرمة 
لستهداف  القوية  المبررات  أحد   2020/7/8
بموجبها  إيران  إيران في سوريا، حيث زودت 
دفاعاتها  وخصوصاً  أسلحتها،  بأحدث  سوريا 
الصاروخية  المنظومة  مقدّمتها  وفي  الجوية، 
الطائرة  إسقاط  في  نجحت  التي   ،»3 »خرداد 

المسيّرة األميركية »أر كيو جلوبال هوك« دّرة 
في  الفجوة  تسد  كما  األميركية،  المسيّرات  تاج 
التسلح التركي بمنظومة الدفاع الجوي الروسية 

»إس 400«.

تبعات استهداف املعاقل
 اإليرانية يف سوريا

القوات  استهداف  تكرار  يؤدي  أن  ويتوقع 
اإليرانية والموالين لها في سوريا، إلى مزيد من 
إلخضاعها  عليها  والضغط  إليران  الستنزاف 
لترضخ لمطالب القوى الدولية، والتي من بينها 
التوقف عن دعم نظام األسد في سوريا إلضعافه، 
له  الوحيد  الداعم  هي  أصبحت  أن  بعد  لسيما 
نظًرا للتوافق األيديولوجي بينهما، وعلى الجانب 
وتغيير  التشييع  عمليات  خفض  سيتم  اآلخر 
المناطق  من  كثير  لسكان  الديموغرافية  المعالم 
في  األمنية  الضطرابات  أن  كما  السورية، 
مناطق تواجد المليشيات اإليرانية سيزداد، نظًرا 
ألن إيران لن تستسلم بسهولة إلنهاء نفوذها في 

سوريا. 
ومن مستعرض ما سبق يتبين أن إنهاء التواجد 
اإليراني في سوريا أصبح مطلبًا دوليًا وإقليًما، 
موازين  في  إخالل  من  يشكله  ما  مع  لسيما 
القوى لصالح النظام السوري، وتهديد لكثير من 
أطراف الصراع في األراضي السورية، ولكن 
ذلك لن ينهي الصراع وتضارب المصالح بين 
القوى المتنافسة، بل سيزيد من حروب الوكالة 
الشعب  أرهقت  التي  السورية  األرض  على 

السوري وأفقرته وشردته. 

مرحلة  بالتأكيد  هي  اآلن  نعيشها  التي  المرحلة 
مصيرية وبالغة الحساسية والتعقيد, فنحن نشهد 
في مناطقنا عملياً حرباً عالمية ثالثة وهي واضحة 
وجلية للعيان من خالل تواجد قوات دول متعددة 
وصولً  والروسي  باإليراني  بدءاً  أرضنا  على 
إلى  باإلضافة  التركي  والمحتل  األمريكي  إلى 
الجماعات اإلرهابية المرتزقة من مختلف أنحاء 
العالم تحت مسميات )داعش - النصرة - تحرير 
الشام - وغيرها( . كل ذلك ماثل أمامنا ونشاهده 
نستوعب  ل  ولزلنا  يومياً  ونعايشه  أعيننا  بأم 
خطورة هذه المرحلة, علماً بأن المحتل التركي 
يتربص بنا منتهزاً الفرصة تلو األخرى لحتالل 
احتالله  بعد  السورية  األراضي  من  المزيد 
وعفرين  والباب  وجرابلس  )إعزاز  لمناطق 
تماماً  مستعد  وهو  سبي(  وكري  كانيه  وسري 

األساسي  لحليفه  التنازلت  من  المزيد  لتقديم 
األمريكي واألوروبي - األلماني تحديداً - أو مع 
حليفيه المؤقتين الروسي واإليراني اللذين خاض 

ضدهما حروباً عديدة على مر التاريخ .
مقابل ذلك نرى بأن شعوب شمال وشرق سوريا 
لزالت منقسمة على نفسها بين ولءاتها، فقسم 
ل زال منخدعاً بالوطنية الزائفة التي يروج لها 
النظام ودعوته للحفاظ على وحدة وتراب الوطن 
المقدس وما إلى هنالك من شعارات براقة مما 
النظام  يدفع هذا القسم إلى المراهنة على عودة 
كسابق عهده, وقسم آخر منخدع أيضاً بالشعارات 
بالمعارضة  سميت  ما  رفعتها  التي  المخادعة 
المتمسكة بالدعم التركي إلى أبعد الحدود والتي 

كانت شعاراتها في بداية الحراك الشعبي إسقاط 
النظام بينما هي اآلن تسعى للجلوس مع النظام 
من  وبضمانات  آستانة  في  أو  جنيف  في  سواء 
وإيران،  روسيا  األولى،  بالدرجة  النظام  حلفاء 
وقسم ثالث ل يستهان به وهو ل يبالي بما يجري 
وهو  قسم  هناك  بأن  ننكر  ل  طبعاً  حوله.  من 
ثورتها  في  انخرطت  التي  شعوبنا  من  األكبر 
في  والجرحى  الشهداء  من  اآللف  وقدمت 
السلطوية  الذهنية  مواجهة  في  انتصارها  سبيل 
الشعوب  كافة  ومكتسبات  حقوق  على  وللحفاظ 
في التماسك الجتماعي والعيش المشترك وفق 
وتحمي  تحفظ  والتي  الديمقراطية  األمة  مفهوم 

حقوق جميع الشعوب والطوائف والمكونات.

التقارب  تبقى مسألة  نقولها  لكن وبكل صراحة 
في  عثرة  وحجر  معضلة  الكردي  الكردي 
المبادرات  من  العديد  من  الرغم  فعلى  طريقنا، 
اآلونة  في  جرت  التي  والتفاهمات  والحوارات 
والتي  الكردية  السياسية  القوى  بين  األخيرة 
الجمود  تحرك  لم  أنها  إل  خيراً  بها  استبشرنا 
الطرفين  لدى  قائمة  زالت  ما  التي  الثقة  وعدم 
ما  هو  والريبة  الشك  بعين  النظر  زال  وما 
يعرقل الجهود الكبيرة المبذولة من أجل حل هذه 
وإعادة  الصف  وحدة  إلى  والوصول  المعضلة 

ترتيب البيت الكردي وفق أولويات شعبنا الذي 
إلى  الوصول  أجل  من  والكثير  بالكثير  ضحى 
الجهود  توحيد  يتطلب  وهذا  اآلن،  عليه  هو  ما 
من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات التي تأتي 
على  مقدمتها  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
السلبيات واألخطاء الموجودة  الرغم من بعض 
والتي سيتم معالجتها بالتأكيد ولكنها بحاجة إلى 
والموارد  اإلمكانات  وتوفير  الوقت  من  المزيد 

القتصادية والبشرية على حد سواء.

فرناز عطية

دجوار أحمد آغا

أشار المحلل السياسي آيهان سعيد 
أن تشكيل قوات بما تسمى »حماة 
اقتتال  خلق  هدفها  القرى«؛ 
تركية؛  وبمساعٍ  كردي  ـ  كردي 
وذلك عبر تسليح الشعب وجره إلى 
سياسات منافية للقيم، وأكد بأن 
السياسات  تلك  أمام  يقظ  الشعب 
ورافض لتشكيل تلك القوى، ويريد 
إخراج االحتالل التركي من أراضيه، 
القوى  تحرك  ضرورة  على  وشدد 
السياسة في أجزاء كردستان بروح 
الوطني  المؤتمر  ودعم  وطنية، 
واتخاذ  لالجتماع  الكردستاني 

قرارات تهم الشأن الكردي.
كردستان  باشور  في  التركي  الحتالل  يهدف 
والقوى  األحزاب  بعض  مع  التعاون  وعبر 
الكرد  لتوريط  اإلقليم  في  الكردية  السياسية 
والمنشآت  القواعد  حماية  في  واستغاللهم 
تشكيل  عبر  المنطقة  في  التركية  العسكرية 

»حماة القرى«.
المحتلة هجماتها على  التركية  الدولة  وتواصل 
المدنيين،  تستهدف  والتي  كردستان،  باشور 
باإلضافة  للسكان،  نزوح  بحركة  وتسببت 
بعد  الزراعية  أراضيهم  من  األهالي  لحرمان 

حرقها من قبل جيش الحتالل التركي.
وبحسب ما نشرته وكالة روج نيوز؛ فإن الحزب 
من  كبيراً  عدداً  نشر  الكردستاني  الديمقراطي 
القوات  لحماية  الحدودية  المنطقة  في  قواته 
الشعبية في منطقتي  التركية، بعد الحتجاجات 
والرافضة  المناهضة  وبهدينان  شيالدزي 

للتواجد التركي. ونشرت الوكالة أيضاً عن بدء 
يسمى  ما  لتشكيل  بحملة  الديمقراطي  الحزب 
من  مسؤولين  اجتماع  بعد  القرى«  »حماة 
الحزب إلى جانب قيادات عسكرية مع مخاتير 
وسط  وذلك  الجاري؛  تموز   15 في  القرى 

غضب واحتجاج من قبل األهالي.

هاوار  أنباء  لوكالة  تحدث  ذلك  على  وللتعليق 
»الحتالل  قائالً:  سعيد  آيهان  السياسي  المحلل 
التركي دائماً يستهدف المدنيين خالل هجماته، 
استشهد  الوقت،  هذا  وإلى   2015 عام  ومنذ 
الحتالل  هجمات  جراء  مدنياً   85 من  أكثر 
إلى  إضافة  آخرون،   95 وأصيب  التركي، 
احتراق مئات الدونمات من األراضي الزراعية 

النزوح  حركات  عن  ناهيك  للمدنيين،  العائدة 
وعدم استطاعة األهالي القتراب من أراضيهم 

الزراعية«.
مسؤولية  وبغداد  اإلقليم  حكومتي  آيهان  وحمل 
استهداف  مسؤولية  »إن  قائالً:  يجري  ما 
تقع  التركي  الحتالل  يد  على  وقتلهم  المدنيين 
إذ  كردستان،  وإقليم  بغداد  حكومة  عاتق  على 
وجدي،  صارم  موقف  إبداء  عليهما  يتوجب 
ولكن ما نراه اليوم هو العكس تماماً إذ بموقفهما 

تسهالن عملية الحتالل«.
وأضاف: »من الواضح أن العالقة بين الحزب 
التركية  والدولة  الكردستاني  الديمقراطي 
ل  الطرفين  وأن  مصالحهما،  بحسب  تجري 
يريدان زعزعة تلك العالقة، لذلك يبقى الحزب 
حيال  ضعيف  وموقفه  صامتاً  الديمقراطي 
أن  الحزب  فعلى  التركي،  الحتالل  مخططات 
صارم  موقف  إظهار  عليه  يتوجب  بأنه  يعلم 
ووطني؛ ألن هناك خطراً عليه أيضاً إذا نفذت 
سيكون  المتضررين  فأول  مخططها،  تركيا 
التواجد  خطورة  يدرك  أن  وعليه  الحزب، 

التركي في المنطقة«.
وأوضح: »حكومة اإلقليم تسمح لتركيا بتصدير 
إلى  وبيعها  الحدودية،  المعابر  عبر  منتجاتها 
في  هو  الذي  اقتصادها  لتدعم  وذلك  اإلقليم، 
حالة من التدهور والضيق، وذلك في وقت كان 
يتوجب على حكومة إقليم كردستان قطع وحظر 

المنتجات التركية في مناطقها«.
وحول ما يتم تداوله عن تشكيل ما يسمى »حماة 
القرى« في منطقتي شيالدزي وبهدينان من قبل 
آيهان  قال  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
فترة ظهر عمر أوري، وهو أحد  سعيد: »منذ 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  في  القادة 

تابعة  أنها  على  قوات  لتشكيل  حملة  يقود  وهو 
القانوني تشكيل قوة من  للبيشمركة، ومن غير 

البيشمركة تابعة لمراكز حزبية«.
بما  القوات  تلك  مثل  تشكيل  »إن  قائالً:  وأشار 
يسمى »حماة القرى«، هدفه خلق اقتتال كردي 
تسليح  عبر  وذلك  تركية؛  وبمساعٍ  كردي  ـ 
الشعب وجره إلى سياسات قذرة، لكن الجيد بأن 
الشعب يقظ أمام تلك السياسات ورافض لتشكيل 
تلك القوى، ويبدي موقفاً صارماً، الشعب يريد 
وليس  أراضيه  من  التركي  الحتالل  إخراج 
دعم مشاريع تهدف لحماية التواجد التركي في 

مناطقهم«.
مسؤولياتها  لتحمل  الكردية  القوى  سعيد  ودعا 
في  السياسة  القوى  كافة  على  »يتوجب  قائالً: 
ودعم  وطنية،  بروح  التحرك  كردستان  أجزاء 
واتخاذ  لالجتماع  الكردستاني  الوطني  المؤتمر 

قرارات تهم الشأن الكردي«.
باشور  في  الداخلي  الموقف  وبخصوص 
كردستان قال سعيد: »يجب العمل على حماية 
الحدود من التدخل التركي عبر حكومة بغداد، 
الحتالل  وهجمات  مخطط  وجه  في  والوقوف 
واستهداف  المدنيين  استهداف  خاصة  التركي 
المواقف  لتوضيح  إضافة  الشعب،  وأمان  أمن 
الجهات  قبل  من  تركيا  لمخططات  الرافضة 

الكردية«.
من  السياسي  المحلل  قال  حديثه؛  نهاية  وفي 
هدف  »إن  سعيد:  آيهان  كردستان  باشور 
حركة  استهداف  فقط  ليس  التركي  الحتالل 
فهدفه  الكريال،  وقوات  الكردستانية  التحرر 
الحتاللي لمناطق الشرق األوسط بات واضحاً، 
سوريا  أو  ليبيا  في  الكريال  قوات  تتواجد  فهل 

والمناطق األخرى لتحاربهم تركيا هناك؟«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

فخار الخابور 
)1900 ـ 

1500 ق.م(

منشأ  أو  مكان  أو  أصل  عن  احلديث  يزال 
ومناطق  ظهوره  وفترة  اخلابور  فخار 
بني  وحوار  نقاش  موضوع  انتشاره 
أن  إال  واخملتصني،  الباحثني  من  الكثير 
املنشأ  أن  على  ترجح  النظريات  أغلب 
النوع  هذا  منه  خرج  الذي  األصلي 
بالد  من  العلوي  اجلزء  هو  الفخار  من 
في  وحتديداً   ،Mesopotamia الرافدين 
اخلابور. ويأتي في مقدمة  مناطق حوض 
 Max مالوان  ماكس  الباحثني  هؤالء 
أطلق  من  أول  يعتبر  الذي   Malowan
اسم فخار اخلابور على هذه النوعية من 
الفخاريات بعد اكتشافه لكميات كبيرة 
بازار, ويشاطره  تل شاغر  منه في موقع 
 Chorls هذا الرأي كل من تشورلس برني
Burney وأوكوشي Ogushi والباحثة 
Dania L Stein التي  دانيا ل. شتاين 
بل  النظريات,  تلك  صدق  على  أكدت 
إن  قالت  عندما  ذلك  من  أبعد  ذهبت 
 5 نينوى  لفخار  امتداد  هو  اخلابور  فخار 
 2500  -  3000( أعوام  بني  ظهرت  التي 
ق.م( وأرجع ذلك إلى التشابه بني األفكار 
والتطابق  جهة  من  الزخرفية  والعناصر 
شملت  التي  اجلغرافية  املناطق  في 
من  الفخار  من  النوعني  هذين  انتشار 

جهة أخرى.

نهر  روافد  أكبر  من  اخلابور  نهر  يعتبر 
الفرات, ويشكل النهر مع مجموعة من 
 Khabur األودية ما يسمى مبثلث اخلابور

Triangle وكذلك حوض اخلابور. 
قسمني:  إلى  املنطقَة  النهرُ  يقسم 
اخلابور  مناطق  ويشمل  األول  القسم 
يبدأ  الذي   Upper Khabur العلوي  
األراضي  اخلابور  نهر  دخول  مجرى  من 
العني(  )رأس  كانيه  سري  عند  السوريا 
غرباً حتى نهر دجلة شرقاً وإلى احلسكة 
جنوباً مشكالً بذلك مثلثاً مقلوباً يلتقي 

ضلعاه عند مدينة احلسكة. 

احلسكة  من  فيمتد  الثاني  القسم  أما 
حتى البصيرة حيث يصب في نهر الفرات 
السفلي  أو  األوسط  اخلابور  ويسمى 

.Middle or Lower khabur
صنعت فخاريات اخلابور بوساطة العجلة 
بتصاميم  األولى  املراحل  في  وزخرفت 
أحادية اللون باألحمر أو األسود أو البني, 
أشرطة  تضمنت  هندسية  وبأشكال 
باإلضافة  منقطة  ودوائر  ومثلثات  أفقية 
موحدة.  بسيطة  وزخارف  نقوش  إلى 
التصاميم  أصبحت  الثانية  املرحلة  في 
شيوعاً  أكثر  الطبيعة  من  املأخوذة 
وغيرها.  األشجار  وأغصان  كالطيور 
مناذجها  أصبحت  األخيرة  املراحل  في 
وتصاميم  مناذج  إلى  أقرب  وتصاميمها 
فخار نوزي التي كانت قد ظهرت في تلك 

الفترة.

من خالل املعطيات أعتقد أن بداية ظهور 
هذا النوع من الفخار اقتصرت في مناطق 
براك,  )تل  أولى  كمرحلة  اخلابور  حوض 
شاغر  تل  دياب,  محمد  تل  موزان,  تل 
خالل  باالنتشار  بدأ  ثم  ليالن(,  تل  بازار, 
الفترة األشورية القدمية حتى وصلت إلى 
أواسط الفرات وشمالي العراق كمرحلة 
ثانية )تل طايا, تل بيال, تل الرماح(, في 
انتشارها  بلغ  والرابعة  الثالثة  املرحلة 
انتشار  مع  ذلك  وترافق  الدرجات  أقصى 
وصلت  فقد  مملكتهم.  وتوسع  احلوريني 
آثار تلك الثقافة إلى الشمال الغربي من 
أورميا  وبحر  كرمانشاه  مناطق  في  إيران 
)تل دينكها, حسنلو( وكذلك في شمال 
أذربيجان، وهذا ما أكده الباحث روبرت هـ. 
عندما   Robert H. Dyson ديسون 
الفخار  من  النوع  هذا  ظهور  »إن  قال: 
يتكلمون  كانوا  أناس  وصول  مع  ترافق 
قدر  وادي  إلى  قدموا  احلورية  اللغة 
Qadar Valley عبر جبال األناضول«. 
كما أنه وصل إلى جنوب شرق األناضول 
دياربكر  من  الشمالية  املناطق  في 
ومالطيا وهكاري ومناطق بحر وان )كنان 

تبه,هيربرمردان تبه, كافوشان هويك(.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

أطفال شنكال.. ماٍض أليم ومستقبل مجهول!!

يعتبر ما حصل في شنكال عبارة عن جينوسايد 
الشعب  بحق  مورست  جماعية  إبادة  عملية 
الدولية  العفو  منظمة  نشرت  بحيث  اإليزيدي 
يقرب  ما  حياة  أن  من  فيه  تحذر  جديداً  تقريراً 
من ألفي طفل في خطر حتى بعد تحريرهم من 

المرتزقة.
على  شنكال  شهدتها  مؤلمة  ومشاهد  مناظر 
الحتالل  دولة  كانت  التي  داعش  مرتزقة  يد 
التركي وراء استفحال حركتهم بدعم من كافة 
بداخل  تدريب  معسكرات  وإقامة  النواحي 
والعراقي،  السوري  للداخل  وتصديرهم  تركيا 
لذلك.  الدولية  التقارير  من  الكثير  وأشارت 
ومرتزقة داعش لم يرحموا ل الحجر ول البشر 
كانت  شنكال  في  حصل  وما  إجرامهم،  من 
غير  هذا  اآللف،  استشهد  حيث  جماعية  إبادة 
ما قاموا به من سبي النساء واغتصابهن وقتل 
الشيوخ والشباب، ولكن األطفال كانوا الضحية 
األبرز لهذا الهجوم الذي حصل في الثالث من 

آب عام 2014. 
ونرى في تقرير جديد نشر في 2020/7/30، 
على موقع منظمة العفو الدولية وتحت عنوان« 
اإليزيديين  األطفال  محنة   - اإلرهاب  إرث 

ضحايا تنظيم الدولة اإلسالمية«:

و2017   2014 عامي  بين  داعش  ارتكبت 
جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية وما تصفه 
المجتمع  ضد  الجماعية  باإلبادة  المتحدة  األمم 

اإليزيدي في العراق.
وحذر التقرير من أن قرابة 2000 طفل أيزيدي 
أيدي  على  أسرهم  عقب  عائالتهم  إلى  عادوا 

داعش يواجهون أزمة صحية بدنية ونفسية.
كابوس  أن  حين  في  كذلك:  التقرير  وأشار 

ماضيهم قد تالشى، تظل الصعوبات قائمة في 
وجه هؤلء األطفال. 

صفحة   56 من  يتألف  الذي  التقرير  ويكشف 
يُقدّر  ما  اآلن  يواجهها  التي  الهائلة  التحديات 
عائالتهم  أحضان  إلى  عادوا  طفالً  بـ1992 
اختطافهم،  على  داعش  مرتزقة  أقدم  أن  بعد 
وتعذيبهم وإرغامهم على المشاركة في القتال، 
واغتصابهم، وتعريضهم للعديد من النتهاكات 

األخرى المروعة لحقوق اإلنسان.
لألزمات  الستجابة  برنامج  مديرة  نائب  وقال 
- القضايا المواضيعية في منظمة العفو الدولية 
مات ويلز: إنه »في حين أن كابوس ماضيهم قد 
تالشى، تظل الصعوبات قائمة في وجه هؤلء 
األطفال. وعقب تحّملهم أهوال الحرب في سن 
مبكرة للغاية، يحتاجون اآلن إلى مساندة عاجلة 
من السلطات في العراق ومن المجتمع الدولي 

لبناء مستقبلهم«.
الذين  األطفال  هؤلء  اآلن  »يواجه  وأضاف 
اإلرهاب،  من  إرثاً   - مرّوعة  من جرائم  نجوا 
والنفسية  البدنية  صحتهم  تحظى  أن  ويجب 
لهم  يتسنى  حتى  القادمة  السنوات  في  بأولوية 

الندماج التام في عائالتهم ومجتمعهم«.
ويبين التقرير أن العديد من األطفال ضحايا أَْسِر 
أو  أمراض  أو  بجروح  مصابون  لهم،  داعش 
إعاقات بدنية موهنة طويلة األجل. وتشمل أكثر 
أُصيب  التي  شيوعاً  النفسية  الصحة  أمراض 

بها هؤلء األطفال اضطراب ما بعد الصدمة، 
األعراض  وتشمل  والكتئاب.  القلق،  وحالة 
والسلوكيات التي غالباً ما تظهر عليهم: السلوك 
والكوابيس،  الماضي،  واستحضار  العدواني، 
والنطواء الجتماعي، والتقلب المزاجي الحاد.

أزمة صحية بدنية ونفسية

المجال  في  العاملون  التقرير  في  ويشرح 
ومقدمو  النفسية،  الصحة  ومهنيو  اإلنساني، 
الرعاية، منظمة العفو الدولية بالتحديات المعينة 
األطفال  أن  عن  الضحايا:  األطفال  من  لفئتين 
للعنف  تعّرضن  والفتيات  سابقاً  المجندين 

الجنسي على يد داعش.
وذكروا بأنه قد تعرض آلف الفتيان اإليزيديين 
الذين وقعوا في أسر داعش للتجويع، والتعذيب، 
وأرغموا على المشاركة في القتال. ونتيجة لذلك 
من المرجح أن يعاني هؤلء مشاكل صحية أو 
إعاقات بدنية خطيرة، مثل فقد أذرع أو سيقان.

وغالباً ما يُعزل الفتيان اإليزيديون لدى عودتهم؛ 
إذ إن عائالتهم ومجتمعاتهم يجدون صعوبة في 
أسرهم.  إبان  تجارب  به من  بما مروا  اإلقرار 
للدعاية  داعش  يد  على  تعرضوا  ما  وغالباً 
المكثفة، والتلقين العقائدي، وأُخضعوا للتدريب 
إلى محو هويتهم،  العسكري الذي يهدف عمداً 

ولغتهم، وأسماءهم السابقة.
ويردف التقرير أن من أصل الـ 14 طفالً الذين 
أُجريت  ممن  داعش،  مع  سابقاً  قسراً  جندوا 
منظمة  نصفهم  من  أكثر  أبلغ  معهم،  مقابالت 

أي  عودتهم  عقب  يتلقوا  لم  أنهم  الدولية  العفو 
أو  النفسي،  سواء  الدعم،  أشكال  من  شكل 

الجتماعي، أو الصحي، أو المالي، أو خالفه.

شهادات حية تروي حياتهم 
األليمة يف ظل داعش

شهادات  إلى  اإلشارة  تمت  التقرير  ضمن 
ألطفال، ومنهم ساهر، الذي ُجنّد قسراً في سن 
الخامسة عشرة من قبل داعش وقال: »أرغمت 
سأموت.  كنت  وإل  مجبراً  كنت  القتال،  على 
لم يكن لدي خيار آخر، كان األمر خارجاً عن 
إرادتي، وشاركت في القتال كي أبقى على قيد 
الحياة. إنه أسوأ ما يمكن أن يحدث ألي إنسان، 
ما  األسر-  من  عودتي  -عقب   ... إهانة  وأشدّه 
بي،  يهتم  ما  فقط شخص  هو  عنه  أبحث  كنت 
ويُقدم لي شيئاً من الدعم، ويقول لي: أنا هنا من 
أجلك... هذا ما كنت أبحث عنه ولم أجده قط«.

وتعرضت الفتيات اإليزيديات لمجموعة واسعة 
من النتهاكات خالل أسر مرتزقة داعش لهن، 
الفتيات  وتعاني  الجنسي.  العنف  ذلك  في  بما 
المشاكل  من  مجموعة  من  العنف  هذا  ضحايا 

الصحية المختلفة.
التي  عاماً   14 العمر  من  البالغة  رندا  وقالت 
 « سنوات:  خمس  طيلة  داعش  أسر  في  ظلت 
لقد  الزواج،  على  أجبروني  عندما  طفلة  كنت 
جعلوني أعاني. أريد أن يكون مستقبلي أفضل، 
أريد أن يُحاسب مرتزقة داعش عّما فعلوه بي«.

بينما نوهت إحدى الطبيبات التي قدمت منظمتها 
النساء  لمئات  اجتماعية  ونفسية  طبية  رعاية 
فتاة  كل  بأن  التقرير  ضمن  الضحايا  والفتيات 
تقريباً عالجتها بين سن التاسعة والسابعة عشرة 
أو تعرضت لضروب أخرى من  اغتُصبت  قد 
الدولية  العفو  لمنظمة  وتبين  الجنسي.  العنف 
لضحايا  المتوافرة حالياً  الخدمات والبرامج  أن 
العنف الجنسي قد أهملت الفتيات إلى حد كبير.

ووصف نائب مديرة برنامج الستجابة لألزمات 
- القضايا المواضيعية في منظمة العفو الدولية 
مات ويلز: قائالً: »إن هؤلء األطفال تعرضوا 
سيطرة  تحت  الحياة  ألهوال  ممنهجة  بصورة 
داعش، وتُركوا اآلن يعيدوا بناء حياتهم. ويجب 
إليه  الحاجة  بأمس  هم  الذي  الدعم  إعطاؤهم 
الطائفة  مستقبل  من  كجزء  حياتهم  بناء  إلعادة 

األيزيدية«.

الحصول عىل التعليم وبواعث 
قلق أخرى

التعليم  من  الضحايا  اإليزيديون  األطفال  ُحرم 
الدراسي الرسمي خالل السنوات التي أمضوها 
البرامج  اآلن  منهم  العديد  ويفّوت  األسر.  في 
يعلمون  ل  ألنهم  إما  السريع  للتعلم  المتوافرة 
البيروقراطية المفرطة تثنيهم  بوجودها أو ألن 
األطفال  من  العديد  يفضل  وبالنتيجة  ذلك.  عن 
بالكامل،  التعليم  نظام  من  الخروج  الضحايا 
العفو  منظمة  أجرت  الذين  الخبراء  أن  بيد 
الدولية مقابالت معهم يتفقون على أن اللتحاق 
بالمدارس ضروري لمساعدة األطفال الضحايا 

للتغلب على الصدمة التي أُصيبوا بها.
 16 العمر  من  تبلغ  ضحية  وهي  نهال،  قالت 
أصبحت  المدرسة  إلى  عودتي  »عقب  عاماً: 
فيحتاج  بتحّسن،  أكثر طبيعية وشعرت  األمور 

المرء إلى المدرسة لبناء مستقبله«.
الضحايا  اإليزيديين  األطفال  من  العديد  عاد 
ما  وهذا  الكردية،  بدل  العربية  يتحدثون  وهم 
الكامل مع عائالتهم  اندماجهم  إعادة  حال دون 
 - األسر  من  العديد  أيضاً  ويرزح  ومجتمعهم. 
ديون  أعباء  تحت   - أصالً  العوز  تعاني  التي 
ثقيلة عقب اضطرارها إلى دفع عشرات آلف 
الدولرات كفدية لضمان إطالق سراح أطفالها.
واختتم نائب مديرة برنامج الستجابة لألزمات 
- القضايا المواضيعية في منظمة العفو الدولية 
مات ويلز: قائالً: »قبل حلول الذكرى السنوية 
السادسة لهجوم داعش على اإليزيديين، ينبغي 
على السلطات في العراق والمجتمع الدولي أن 
يفعلوا غاية وسعهم لضمان تقديم تعويض كامل 
وتقديم  األطفال  هؤلء  حقوق  انتهاكات  عن 

الدعم الذي هو من حقّهم«.
كردستان  إقليم  الدولية  العفو  منظمة  زارت 
 2020 شباط   27 إلى   17 من  العراق  في 
في  وقعوا  ضحية   29 مع  مقابالت  وأجرت 
أفراد  من  فرداً  و25  كأطفال،  داعش  أسر 
التي تتولى رعاية األطفال الضحايا،  العائالت 
و68 خبيراً ومسؤولً، بينهم أطباء، ومعالجون 
نفسيون، وموظفون في منظمات غير حكومية، 
ومسؤولون  المتحدة،  األمم  في  ومسؤولون 

حكوميون.
هذا التقرير يوثق مدى تغاضي الجهات المعنية 
الحالة  معالجة  على  العمل  عن  أجمع  والعالم 
المجتمع  في  ودمجهم  األطفال  لهؤلء  النفسية 
من  التقليل  ومحاولة  لطبيعتهم،  وإعادتهم 
بهم  لحقت  التي  والجسدية  النفسية  األضرار 
إبان أسرهم وتجنيدهم لدى داعش، وتبقى تلك 
بحق  الحديث  العصر  في  ألماً  األكثر  الفاجعة 
بحقه  مورس  الذي  الكردي،  اإليزيدي  الشعب 
أي  بدون  والتهجير  والتعذيب  القتل  أنواع  كل 
محاسبة حقيقية تذكر حتى اآلن من العالم أجمع.

الكرد في سوريا... تاريخ وجذور

سردار سربست... الفنان الكردي الصغير

روناهي/ قامشلو: في حديقة الفن الكردي الكبيرة 
والزاهية تنمو أزهار اإلبداع لتعطي أجمل الصور 
البراعم  تلك  بين  ومن  لطيٍف،  ورديٍ  بعبٍق  الفنيّة 
زهرة جميلة صغيرة لم يكتمل نموها بعد؛ تأخذ من 
خيوط الشمس ألحاناً ومن أنهار كردستان كلماٍت، 

فتغني وتزهر ويفوح العطر.
للغناء والموسيقى دور فعَّال في الحياة؛ فهي صديقة 
الروح وونيسة القلب في كل األوقات، فعندما يريد 
إلى  علمه  دون  يلجأ  نفسه  عن  يخفف  أن  اإلنسان 
الموسيقى واألغاني التي تُحاكي مشاعره وتضبط 
المناسبات  كل  رفيق  الغناء  كان  وقد  أعصابه، 
كل  وفي  الكردي،  الشعب  تراث  في  وباألخص 
الغناء  ومازال  كان  ولهذا  اليومية،  حياته  تفاصيل 
نجم  ولمع  الكرد،  اهتمام  أولويات  من  والموسيقى 
بصدق  تميزوا  الذين  الكرد  المغنيين  من  الكثير 
بالفن  والتزامهم  مشاعرهم  وجياشة  إحساسهم 

الرصين.

حب كبري للموسيقى

صغيٍر  سهيٍل  ضوء  سطع  النجوم  تلك  بين  ومن 
بعمره كبيراً بفنّه، فكانت أغانيه تالمس القلب دون 
أغانيه  على  زاد  للغناء  وحبه  فصوته  استئذان؛ 
تنبعث من كل كلمة تخرج من  حالوة، ومشاعره 
فمه الصغير، إنه الطفل »سردار رجب سربست« 
عمره،  من  السابعة  يبلغ  الذي  قامشلو  مدينة  من 
منذ  والده  ألحان  وجذبته  والموسيقى  الغناء  أحب 
عمر السنتين. لربما يراود الشك الكثير حين يُقال 
»تفاجأت  يؤكد:  سردار  والد  ولكن  فقط،  سنتين 
عندما غنى معي وهو في هذا العمر الذي كان قد 
بدأ تواً بالكالم، فأنا أحب الموسيقى وأعزف على 
أعزف  كنت  األيام حين  أحد  وفي  كثيراً  الطمبور 
الكلمات  لتكون  جهده  بكِل  يغني  سردار  وجدت 
سليمة وهو في هذا العمر الصغير«، كانت المفاجأة 
كبيرة ورافقتها الدهشة واإلعجاب والتشجيع، ومنذ 
الموسيقية  أبيه  جلسات  سردار  يرافق  الوقت  ذلك 
الطفل  ليكون  حلتها  بأبهى  الفنيّة  الصورة  لتكتمل 
المغني الصغير إلى جانب والده العازف، وغنا معاً 

الكثير من األغاني الكردية.

»أريد أن أكون فناناً عندما أكرب«

للفن  حبه  إلى  أشار  الوالد  مع  حديثنا  وفي 
فعائلته  الثالثة،  ألطفاله  ثه  ورَّ والذي  والموسيقى 
كنِف  في  والعيش  جيد،  وبشكٍل  الغناء  تجيد  كلها 
كانت  أطفالهم  مواهب  عائلة محبة ومشجعة على 
والمعرفة  العلم  األولد  منها  قطف  نجاحٍ  ثمرة 
أولدهم  يصل  أن  وهدفهم  الملتزم،  الفن  وتذوقوا 
في  باهرة  نجاحاٍت  ويحققوا  المراتب  أعلى  إلى 
المستقبل. وعن حبه للفن تحدث لنا سردار رجب 
في  غنائياً  فناناً  أكون  أن  »أريد  قائالً:  سربست 
المستقبل وأغني أفضل األغاني الكردية«، سردار 
يجيد الغناء بكِل إتقان وبدون أخطاٍء ويلتزم بالسلم 
الموسيقي حسب النوطة، إنه فناٌن بهذا السن فكيف 

سيكون عندما يكبر؟
العزف  تعلم  إلى  يسعى  الصغير  العمر  بهذا  طفل 
النفس  في  يخلق  األمر  هذا  أيضاً،  الطمبور  على 
سيحافظون  أنهم  على  القادمة  باألجيال  أمل  بريق 
بالفن  وسيرتقون  الكردي  والغناء  الفلكلور  على 

أن  لنا  اتضح  وكما  العالم،  منابر  إلى  الكردي 
يفتح  فعندما  والموهبة،  اإلبداع  من  أهم  التشجيع 
األهل أعينهم أكثر على هوايات ومواهب أطفالهم 
بذرة  فالطفل  عليا،  مراتب  إلى  األطفال  يرتقي 
صالحة مثمرة إن عرفت كيف تعتني بها وتسقيها 

وترعاها بالحب والهتمام.

يعود التواجد الكردي في سوريا إلى ما قبل تأسيس 
اتفاقية  إثر  على  التكوين  حديثة  السورية  الدولة 
سايكس بيكو 1916 وهناك آثار وشواهد حية دالة 
على قِدَم هذا التواجد ل زالت قائمة، ومنها المواقع 
وأظهرت  فيها  التنقيب  تم  التي  األثرية  والتالل 
وبناء  سوريا  في  الكرد  تواجِد  أدلةَ  العمليات  تلك 

حضارات عظيمة قبل تكوين الدولة السورية.
 6100 ازدهرت  التي  حلف  تل  حضارات  إن 
ق.م  وأوركيش )تل موزان( 2500 ق.م عاصمة 
على  الشواهد  آلف  من  واحدة  هي  الهوريين، 
وتعود  المنطقة،  في  الكردي  الوجود  وعراقة  قدم 
الفخاريات التي وجدت فيها إلى 6000 سنة ق.م، 
وكذلك تل ليالن، وأكبر دليل على ذلك مدينة واشو 
كانت  والتي  العين(  )رأس  كانيه  سري  أي  كاني 
عاصمة اإلمبراطورية الميتانية سنة 1500 ق.م. 

أو  قومي  تعصب  منطلق  من  الكالم  هذا  نقول  ل 
في  جاء  ما  هو  للكتابة  دفعنا  ما  بل  عنصري، 
المنشورة   )4 منبج  وعشائر  قبائل  تقارير)سلسلة 
»روناهي«  صحيفتنا  من  الثامنة  الصفحة  في 
 29 تاريخ   914 بالعدد  واألدب(  الثقافة  )صفحة 

تموز 2020 والتي لحظنا فيها مغالطات تاريخية 
واضحة إضافة إلى ما يشبه الذم بالكرد ووصفهم 
فقرة  تحت  المقال  في  يرد  حيث  بالمستوطنين 
بعنوان : قبائل الكرد الموطن والمشيخة، ما يلي :

حسام  محمد  الباحث  نوه  الكرد،  عشائر  »وعن 
الشواخ إلى ذلك قائالً: كانت العشائر الكردية من 
موسم  في  األناضول  هضبة  تترك  الرّحل  البدو 
جوار  إلى  السورية  الجزيرة  إلى  وتنزل  الربيع 
مع  تماماً  منسجمة  أصبحت  وقد  العربية،  القبائل 
تقاليد أهل المنطقة وعاداتهم من خالل استخدامها 
فهي  البدو،  خيام  ونمط  البدوي  العربي  للزي 
عشائر تبودنت بهذا الشكل أو ذاك، لطول إقامتها 
في الحاضرة العربية، ثم استوطنت بعض القبائل 

الكردية الرحل منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
جانب  إلى   - الجزيرة   - منطقة  سهول  في  عشر 
صغيرة  أقلية  بقوا  األكراد  ولكن  العربية،  القبائل 
عددياً، حتى نهاية الحرب العالمية األولى واحتالل 

فرنسا لسوريا«.
يتضح مما سبق بأن الباحث ليس لديه اطالع كاٍف 
وفي  كردستان  روجآفا  في  الكردي  التواجد  حول 
الشمال السوري وحتى ليس لديه فكره عن موطن 

الكرد )كردستان( . 
هضبة  في  تتواجد  لم  الكردية  العشائر   - أولً 
األناضول إطالقاً، وإن وجدت في مرحلة لحقة؛ 
اتبعتها  التي  القسري  التهجير  سياسة  بسبب  فذلك 
الحكومات التركية المتعاقبة. وإن الموطن األصلي 
بشكل  مساحتها  تقدر  والتي  كردستان  هو  للكرد 
سكانها  وعدد  كم2  الف   400 من  أكثر  تقريبي 
كردستان  تقسيم  تم  كردي.  مليون   40 يتجاوز 
تشالديران 1514بين  إثر معركة  ألول مرة على 
قصر  معاهدة  وبتوقيع  الصفويين  و  العثمانيين 
بين  السياسية  الحدود  1639ُرسمت  شيرين  
ء الُمجزأ - في وقت  م المقسم وُجّزِ الطرفين . ثم قُّسِ
لحق - إلى خمسة أجزاء بموجب اتفاقية سايكس 
ألحقت  وإيران  تركيا  جانب  فإلى   ،1916 بيكو 
ولية الموصل - إقليم كردستان العراق - بالعراق 

وضمت فرنسا روجافا إلى سوريا وتم ضم مناطق 
ناكورنو قرباغ و ناختشيفان إلى أرمينيا وأذربيجان 

وبذلك أصبحت كردستان مستعمرة دولية. 
يذهبون  كانوا  )الكوجر(  حل  الرُّ الكرد   - ثانياً 
بأغنامهم و ماعزهم إلى جبال زوزان في مناطق 
سرحد وقارص وأردهان في أقصى شمال البالد، 
المراعي  إلى  يتوجهون  كانوا  الربيع  فصل  وفي 
سهول  مثل  البالد  جنوب  في  المنتشرة  والسهول 
شهرزور والجزيرة وبرية ماردين وهذه المناطق 
واألرمن  واآلشور  والعرب  الكرد  يسكنها  كان 
المجتمعات  بين  الختالط  فإن  وبالتأكيد  وغيرهم، 
يؤدي بهم إلى اكتساب بعض العادات من بعضهم 
البعض، لبس الكوفية والعقال والثوب والزبون - 

الخفتان - مثالً , وليس كما ذكر الباحث اعاله بأنها  
»...أصبحت منسجمة تماماً... وتبودنت«. 

السكان  ليسوا مستوطنين بل هم من  الكرد   - ثالثاً 
األصليين لهذه األرض وتواجدهم على هذه األرض 
ل يعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 
الميالد كما  قبل  السنين  إلى آلٍف من  ل بل يعود 
ذكرنا في المقدمة ولم يقتصر الوجود الكردي في 
إلى  تعداه  بل  فقط  سوريا  وشمال  روجافا  مناطق 
تواجد  وهناك  السوري  والداخل  الساحل  من  كّلٍ 
كردي كبير على شكل جاليات كردية وأحياء كاملة 
ودمشق  وحلب  وحماه  وحمص  الالذقية  مدن  في 

وغيرها.
فيه  الجزيرة  منطقة  استوطنوا  الكرد  بأن  فالقول 
تََجّنٍ واضح على الكرد وتشويه للحقائق التاريخية.
رابعاً - الكرد وليس - األكراد -, كما يقول الباحث, 
حتى  كذلك  يبقوا  ولم  سوريا  في  أقلية  ليسوا  هم 
القومية  هم  بل  ولبنان  سوريا  على  فرنسا  انتداب 
الثانية بعد العربية في سوريا ول تقل نسبتهم عن 

15 % لعدد السكان في سوريا.
كمال  حملة  »إن  قائالً:  أغالطه  الباحث  يتابع 
في  الكرد  انتفاضات  قمع  إلى  به  دفعت  أتاتورك 
النفوذ  مناطق  نحو  منهم  اآللف  نزوح  إلى  تركيا 
الفرنسي في سوريا وبخاصة المناطق الحدودية في 
الجزيرة، وأصبحت سوريا بعد ثورة الشيخ سعيد 
كما  القمع،  من  الفارين  للكرد  ملجأً  1925م  سنة 
يقول الزعيم الكردي عبد الرحمن قاسملو، ويقدر 
عبروا  الذين  القبليين  الكرد  أعداد  مكدول  ديفيد 
 1925 عامي  بين  القبائل  تهدئة  فترة  في  الحدود 
– 1928م هرباً من القوات المسلحة التركية بنحو 
25 ألف نسمة. وهم من مختلف القبائل واألفخاذ، 
ومنطقة  الجزيرة  وأهمها  مناطق،  عدة  من  قدموا 
عين العرب، ومن أهم العشائر الكردية )كيتكان، 

بتيجان، شيخان، بيش التيان، علدين( ».
خامساً - إن سوريا لم تكن ملجأ للكرد الفارين من 
القمع التركي فقط، بل قبلهم كانت ملجأً آللف من 
التي  المذابح  من  هربوا  الذين  والسريان  األرمن 

قامت بها الطورانية التركية بحقهم ول يعني كون 
روجافا وسوريا ملجأً للكرد المهجرين والملتجئين 
في  تواجد  للكرد  يكن  لم  أنه  كردستان  شمال  من 
سوريا وأنها بدأت وظهرت بهذا اللجوء. نعم بعد 
عام  كردستان  شمال  في  بيران  سعيد  شيخ  ثورة 
قد  شعبنا  أبناء  من  قسماً  هناك  بأن  نؤكد   1925
تم تهجيره ونفيه إلى شتى بقاع العالم؛ لكن النخب 
البقاء  فضلت  بوطنها  المرتبطة  والوطنية  المثقفة 
بالقرب من الوطن وفي األجزاء التي كانت تسيطر 
عليها قوى النتداب البريطانية والفرنسية سواء في 

الجنوب أو الجنوب الغربي .  
سادساً - ذكر قاسملو وغيره هذا الكالم ولكن لماذا 
للفقرة والتي  لم يتابع الباحث ما كتبه قاسملو تتمةً 
تقول: »... والحقيقة أن سوريا قد تحولت إلى ملجأ 
للكرد الهاربين من تركيا عقب اندحار حركة الشيخ 
سعيد 1925 ... ولكن آفاق ضمان حقوقه القومية 
الديمقراطية  القوى  أحرزت  كلما  تتحسن  كانت 
نجاحاً في البالد » عبد الرحمن قاسملو، كردستان 

واألكراد، طبعة بيروت 1970 صفحة 101.
حقوق  هناك  تكون  أن  يمكن  كيف  نتساءل  وهنا   
أليست  لها؟  ليست  أرض  في  تعيش  ألقلية  قومية 
على  الموجودة  للقوميات  تعطى  القومية  الحقوق 

أرضها ؟! 
وفي الختام, ل أدري كيف اعتمد الباحث على موقع 
ولم  في سوريا،  بالمستوطنين  الكرد  وحيد يصف 
والكتب  الدراسات  ومئات  بل  يعثر على عشرات 
والمواقع التي تدل على الوجود الكردي منذ القدم 
في سوريا والحضارة الميدية والميتانية وحضارة 

تل حلف وسواها. 
الكاتب  أو  الباحث  يشير  أن  القول  نافلة  ومن  هذا 
بحثه,  في  إليها  استند  التي  والكتب  مصادره  إلى 
وهو ما افتقدناه في هذه المقالة إلى جانب أنه اعتمد 
معهد  موقع  في  نشره  تم  ما  على  حرفي  وبشكل 
العالم للدراسات وفي مقالة تحت عنوان: الجغرافية 
البشرية لألكراد في سوريا بقلم مهند الكاطع بتاريخ 

9 تموز 2016. 

تقرير/ هايستان أحمد

دجوار أحمد آغا

إعداد / جوان روناهي

روناهي/ قامشلو ـ تمر من جديد ذكرى فاجعة شنكال والتي أدت إلى استشهاد وأسر اآلالف، هذا غير عشرات اآلالف من المهجرين قسراً، وذلك 
عقب هجوم شنه مرتزقة داعش على شنكال في آب من عام 2014، ولوال تدخل قوات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية المرأة وحماية 
الشعب لكانت الفظائع أكبر بعد انسحاب قوات البيشمركة من المنطقة، ولعل األطفال ومن كال الجنسين كانوا أكثر من دفع الثمن في هذا 

الهجوم حيث جندوا واغتصبوا بدون أية رحمة أو شفقة
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

أهالي شنكال: »في ذكرى فرمان الـ74 نطالب بتحقيق 

العدالة لشعبنا«
روناهي/ ديرك- استنكر عدد من أهالي شنكال, الذكرى السنوية السادسة لمجزرة شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش بحقهم عام 2014, وأكدوا 
أنه مهما حاولت القوى الفاشية إنهاء وجودهم وثقافتهم, لن يصلوا إلى مبتغاهم, منوهين بأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ومحاسبة كل 

من ارتكب اإلبادة.

السنوية  الذكرى  آب  من  الثالث  يوم  صادف 
لها  تعرض  التي  شنكال,  لمجزرة  السادسة 
متمثلةً  الظالميين  المرتزقة  يد  اإليزيديون على 
بداعش, الذي لقى الدعم والتواطؤ من األنظمة 
الستبدادية الفاشية ورموزها السلطويين وعلى 

رأسهم الدولة التركية الهمجية. 
القرن  أكثر مجازر  إحدى  وتعد مجزرة شنكال 
على  القضاء  إلى  تهدف  كانت  والتي  وحشيةً، 
الموغلة  ثقافته  ومحو  وإبادته  اإليزيدي  الشعب 
أمام  الوحشية  المجزرة  هذه  فحدثت  بالتاريخ, 
معها من جرائم  بما حملت  أجمع,  العالم  مرأى 
بحق اإلنسانية كقتل األطفال والمسنين ومنهم من 
مات جوعاً وظمأً، وخطف وسبي آلف النساء 
وبيعهن في أسواق النخاسة, ولم تسلم منهم حتى 

األماكن المقدسة والمزارات.
وفي هذ السياق أجرت صحيفتنا »روناهي« عدة 
لقاءات مع البعض من األهالي في شنكال, حول 
بحقهم,  ارتكبت  التي  الوحشية  المجزرة  هذه 
والتي أصبحت وصمة عار على جبين اإلنسانية.

»سنفشل مخططاتهم«

المجزرة  عن  تحدث  إبراهيم  بركات  المواطن 
اإليزيدي  الشعب  لها  تعرض  التي  األخيرة 

ضدهم:  وقفت  التي  القوية  اإلرادة  إلى  مشيراً 
عقود  مر  على  اإليزيدي  الشعب  »تعرض 
يد  على  كانت  وآخرها  الجماعية  للمجازر 
لالحتالل  والتابعين  المدعومين  داعش  مرتزقة 
الوجود  استهدفت  جميعها  شنكال،  في  التركي 

اإليزيدي ومعتقده وثقافته، لكنهم لم ولن يصلوا 
لمبتغاهم، ألننا شعب ذو إرادة قوية ولن نسمح 

بأن تنجح تلك المخططات بإبادتنا«.
اإليزيدي  »شعبنا  قائالً:  إبراهيم  بركات  وتابع 
ورغم إرهاب ومجازر مرتزقة داعش وأعوانه, 

أرضه  عن  ودافع  المقاومة  عن  أبداً  يتخلَّ  لم 
السنين«.  آللف  تمتد  التي  وثقافته  ومعتقداته 
خالل  من  تمكنوا  اإليزيديين  أن  إلى  منوهاً 
الدفاع  من  المرأة  وطليعة  وبمشاركة  المقاومة 
عن وجودهم وطرد داعش من شنكال, كما حققوا 

مكتسبات مهمة على صعيد الحماية واإلدارة.

»لن ننحني أمام قوى الرش 
والظالم«

من جانبه استنكر المواطن قحطان خليل اإلبادة 
الثالث من آب عام 2014  يوم  التي جرت في 
 74 الـ  فرمان  لشهداء  إجاللً  »ننحني  وقال: 
الذين استشهدوا دفاعاً عن أرضنا المقدسة وعن 
الوحشية  القرن  مجزرة  في  اإليزيدي،  الشعب 
المجتمع  إبادة  بهدف  داعش  ارتكبها  التي 
اإليزيدي وطمس هويته وفرض الدين اإلسالمي 

على الشعب اإليزيدي«.
مضيفاً بأن هذا اليوم ذكرى مؤلمة لشعب كامل 
عانى كل أنواع الظلم، حيث أن آلف اإليزيديين 
بأنه  مؤكداً  ونَزحوا,  وقُتلوا  ُخطفوا  األبرياء 
رغم الجروح العميقة واإلبادة المستمرة لم ولن 
الشر  قوى  أمام  ننحني  »لن  وقال:  يستسلموا, 

والظالم، فاإلنسانية ل تموت أمام الشر«.

الوحدة يف 
مواجهة اإلرهاب بكل مكان..

بالقول:  حديثه  خليل  قحطان  المواطن  واختتم 
الحقوقية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  »على 
كل  ومحاسبة  بمسؤولياتها  اللتزام  واإلنسانية 
العدالة  ألن  الوحشية,  الجرائم  هذه  ارتكب  من 
يجب أن تأخذ مجراها ويحاسب كل من ارتكب 
اإلبادة أو ساهم في ارتكابها, كما يجب أن يتوقف 
اإلرهاب لكي ل تصبح مجتمعات أخرى ضحايا 
النساء  سبي  يتم  ل  حتى  اإليزيدي,  كالشعب 
مجدداً,  األطفال  وتجنيد  األبرياء  واغتصاب 
اإلرهاب  مواجهة  في  يتحد  أن  العالم  على  لذا 

والتطرف في كل مكان«.

الحتالل  جيش  اجتياح  بعدَ  الرقة-  روناهي/ 
لألراضي  المحاذية  السورية  للمناطق  التركي 
المرتزقة  تفنن  سوريا  شرق  شمال  في  التركية 
بجرائمهم  السوري  الوطني  بالجيش  تسمى  مما 
البشعة التي طالت حتى األطفال فكانوا الخاسر 
نبع  عملية  بسبب  المتضررين  بين  من  األكبر 
الخاصة  الحتياجات  ذوي  وتحديداً  اإلجرام، 
فعدد منهم آل به المآل مقعداً، أو مشوهاً بسبب 
العشوائي  القصف  عن  الناجمة  اإلصابات 

والمتواصل على المناطق الحدودية مع تركيا.

أطفال أرغموا عىل االنخراط 

ضمن رحلة املعاناة

التي  اليومية  المعاناة   تحتَّم تسليط الضوء على 
والتي  المستمرة  الحرب  جراء  األطفال  يعيُشها 
تهدأ  بدأت  ريثما  التركي  الحتالل  نارها  سعََّر 

ليعود األطفال مرغمين لالنخراط ضمن رحلة 
التي  اإلعاقة  معاناة  إلى  تُضاف  مجدداً  المعاناة 

تاُلزمهم أبدَ الدهر.

عبدو مصطفى طفٌل من سكان تل أبيض/ كري 
جراء  معاناتِه  عن  لنا  يَتحدُث  المحتلة  سبي 
شديد  موقف  في  التي وضعته  الجسدية  اإلعاقة 
قائالً:  التركي  الوحشي  الهجوم  بعد  الصعوبة 
»أفزعني الهجوم التركي عندما بدأ ألنني معاق 
ل أستطيُع الركَض بل حتى المشي للهروِب من 
سيارة  يملكون  ل  أهلي  وحتى  المحدق,  الخطر 
التركي  المحتل  شر  ليقينا  آمن  مكان  إلى  تنقلنا 
ومرتزقته، لكن ساعدنا أهالي الحي في النزوح 

إلى الرقة«.

»عىل أمل العودة إىل بيتنا 
مجدداً«

كل  تاركين  بأرواحهم  نجوا  أنهم  عبدو  ويذكر 
تنساب  والدموع  فيقول  خلفهم،  يملكونه  ما 
وتعباً: »تركنا  أرقاً  اخشوشنا  اللذين  على خديه 
الذي  الترويع  بعد  أبيض  تل  حاجياتنا هناك في 
منزلنا  حتى  الهجوم،  ُعنف  بسبب  له  تعرضنا 
تهدم بسبِب القصِف، واآلن نقطن في مدينة الرقة 

على أمل العودة إلى بيتنا مجددًا«.

كما عبر الطفل عن استهجانه لضراوة الحتالل 
التركي متسائالً: »لقد كنا نعيش سعداء في ديارنا 
لكن اليوم ماذا حل بنا؟ لماذا تفعل بنا تركيا ما 
تفعله؟ ما هو الذنب الذي ارتكبناه لكي ندفع ثمنه 

أمننا واستقرارنا؟«.

الدولية  المنظمات  تجاهل  من  عبدو  واستاء 
لألطفال والمدنيين الذين ُهجروا بسبب العدوان 
التركي وعدم تقديم أي مساعدة لهم حيث اقتصر 
فيه  كرتوني  وصندوٍق  رثَّة،  مالءةٍ  على  الدعم 

حبيبات من األرّزِ والسكر.

قليلة،  مثائلها  عشرات  من  حالة  فهو  عبدو  ا  أمَّ
وقصةٌ من مئات نظائرها التي تتكلم عن معاناة 
األطفال جراء اإلعاقة الدائمة في سوريا عامةً، 
عامل  تولِّدُ  التي  خاصةَ  سوريا  شرق  وشمال 
رحلة  جراء  ذويهم  وعلى  عليهم،  كبيٍر  ضغٍط 

التهجير المستمرة حتى هذه اللحظة

املنظامت اإلنسانية تتغاىض

الحالت،  بتلك  المعنية  المنظمات  وعن 
البراعم،  هؤلء  رعاية  عليها  والمتوجب 
التراخي،  بال حرج عن  فحدِّث  ذويهم  ومساندة 
عامل  شعر  ةُ  فقَصَّ والتغاضي  والتناسي، 
الشمسية  نظارته  ونظافة  اإلنسانية،  المنظمات 
باتت أولويته، حيث أغشى سوادها الداكن على 
المهجرين  ورفاقه  عبدو،  يروا  فلم  نواظرهم 

قسراً.

بفايروس  اإلصابات  ازدادت  الرقة-  روناهي/ 
كورونا المستجد covid 19 في سوريا مؤخًرا 
حيث تم تسجيل حالت جديدة في كل من حلب، 
تأهب  استدعى  مما  والحسكة  الزور،  ودير 
للهجمة  للتصدي  الرقة  في  الصحية  الطواقم 
الثانية من الجائحة العالمية التي لم تجد المخابر 

العالمية عالًجا لها إلى اآلن.

طبق إدارة الرقة الديمقراطية حظًرا في المدينة، 
إصابات  حدوث  لتفادي  الزدحام  خالله  منع 
بين السكان فما كان لبلدية الشعب بالرقة إلَّ أن 
الوقاية  إجراءات  إتمام  على  العمل  في  تشارك 
بنشر التوعية بين أفراد المجتمع، والتشجيع على 

التباعد الجتماعي.

تعقيم جابت جزًءا من شوارع  كما أطلق حملة 
المدينة صباح يوم الثنين الموافق للثالث من آب 

الجاري.

مواد  الشعب  لبلدية  التابعة  التعقيم  فرق  ورشت 
لدوار  وصوًل  اإلطفائية  شارع  في  التعقيم 

الساعة.

الكنيسة  شارع  لتعقيم  الفرق  انتقلت  بعدها 
النتهاء من  الحملة حتى  بالكامل، وتستمر هذه 
في  السكنية  واألحياء  الرئيسية،  الشوارع  كافة 
الرئاسة  نائب  به  أدلى  ما  المدينة، وهذا بحسب 
الرشيد  ابراهيم  الشعب  بلدية  في  المشتركة 
عيد  أيام  من  الرابع  اليوم  في  »باشرنا  قال:  إذ 

المرحلة  من  الثانية  بالجولة  المبارك  األضحى 
لنتشار  تصديًا  الرقة  مدينة  لتعقيم  األولى 

فايروس كورونا«.

حتى  مستمرة  الحملة  أن  إلى  الرشيد  ه  نوَّ كما 
ضمن  المستهدفة  النقاط  كافة  من  النتهاء 

المرحلة الحالية.

هللا  يعديه  أن  القلب  من  »نتمنى  قائاًل:  واختتم 
الوباء  التامة، والتخلص من هذا  بالصحة  علينا 
الذي اكتسح العالم بأسره، ونشدد على أن يتقيد 
أهالينا بإجراءات الوقاية وأن ل يتخذوها هزًوا 

حفاًظا على أرواحهم، ومن يحبون«.

استطالع/ هيلين علي

تقرير/ صالح العيسى

تقرير/ آزاد كردي

مديرية البيئة في منبج أمام بؤر لألزمات وتجليات للحلول
روناهي/ منبج ـ بعد األضرار الجسيمة التي كان أبرزها؛ األمراض واألوبئة وال سيما فيروس كورونا على المجتمع، بدت الحاجة الماسة للحكومات واألنظمة واإلدارات للعودة 

إلى الطبيعة األم أو البيئة على وجه التحديد؛ باعتبارها الحاضنة األولى للحياة. 

ول ينظر إلى الشعوب بالمقياس األيكولوجي 
المجالت  بجميع  ومتقدمة  متطورة  أنها  على 
اهتمام  يقابله  لم  إذا  وزراعياً  وصناعياً  طبياً 
بيئي خال من التلوث البيئي وإل ستكون عندئذ 
هذه الشعوب مرمى لألزمات واألرزاء. لذلك؛ 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  أولت 
الغرض؛  لهذا  فأنشأت  كبيراً  اهتماماً  البيئة 
اإلدارة العامة للبيئة لشمال شرق سوريا، كما 
والبيئة  المحلية  اإلدارات  هيئة  من  قسم  أنها 
في شمال سوريا وهي الجهاز التنظيمي الذي 
يتابع وينظم مديريات البيئة في هيئات ولجان 
الذاتية  اإلدارات  في  والبيئة  المحلية  اإلدارة 
مديرية  تأسست  ذلك،  على  وبناء  والمدنية. 

البيئة في مدينة منبج وريفها من أجل اإلدارة 
العامة للبيئة لتحقيق األهداف التي وجدت من 
أجلها وفقاً لقوانين اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا. ولمزيد من التفاصيل؛ التقت صحيفتنا 
البيئة  لمديرية  المشترك  بالرئيس  »روناهي« 

في مدينة منبج وريفها صالح الحسين.

طموح لبناء مجتمع 
»أيكولوجي«

بدايةً، وحول أبرز مهام مديرية البيئة؛ حدثنا 
مدينة  في  البيئة  لمديرية  المشترك  الرئيس 
بالقول:  منبج وريفها صالح الحسين عن ذلك 
البيئة، فمعنى  إننا حين نتحدث عن  »بالطبع، 
ذلك، هنالك رغبة شديدة في العودة إلى عالقة 
اإلنسان بالبيئة والستفادة من مواردها بالشكل 
األمثل. وبناًء على ذلك؛ تم تفعيل مديرية البيئة 
التنفيذي  المجلس  من  بقرار  وريفها  منبج  في 
ذو الرقم /942/ بتاريخ 2020/1/13م. ولعل 
من أهم المهام لدى مديرية البيئة؛ العمل على 

»أيكولوجي«  بيئي  ديمقراطي  مجتمع  بناء 
لخلق بيئة صحية سليمة. وتنمية الوعي البيئي 
الحفاظ  بأهمية  للتعريف  الوسائل  بمختلف 
على البيئة وسالمة وصحة مواردها وإصدار 
المطبوعات المتعلقة بالبيئة، إضافة إلى ذلك، 
في  الخضراء  المساحات  زيادة  على  العمل 

مدينة منبج وريفها«.

التوازن  إعادة  على  »نعمل  أضاف:  الحسين 
البيئي عن طريق وضع السياسة العامة لحماية 
لتطوير  الالزمة  الستراتيجية  وإعداد  البيئة 
الالزمة  والبرامج  الخطط  ووضع  البيئة 
القواعد  إرساء  ذلك،  على  عالوة  لتنفيذها. 
من  الحد  أو  والتقليل  البيئة  لحماية  األساسية 
التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية.  وإعداد 
مع  بالتنسيق  البيئية  المشاريع  ودراسة  خطط 

ومراقبة  تنفيذه.  ومتابعة  الصلة  ذات  الجهات 
الجهات  لدى  البيئي  التأثير  ذات  النشاطات 
تقيدها  مدى  من  للتحقق  والخاصة  العامة 
بالمواصفات البيئية القياسية. ووضع التعليمات 
الالزمة  البيئية  والمواصفات  والشروط 
والتجارية  والصناعية  الزراعية  للمشاريع 
واإلسكانية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات 
من  أساسي  كجزء  واعتمادها؛  بها  للتقيد 

الشروط المسبقة للترخيص وتجديدها«.

ال ضفاف وال حدود للعمل

النصف  في  البيئة  مديرية  أعمال  أبرز  وعن 
الرئيس  أشار  2020م،  العام  من  األول 
المشترك لمديرية البيئة في مدينة منبج وريفها؛ 
»أصدرت  قائالً:  ذلك  عن  الحسين  صالح 
تعميماً  وريفها  منبج  مدينة  في  البيئة  مديرية 
وسواها  المثمرة  األشجار  ري  منع  متضمن 
الصحي.  الصرف  مياه  من  والخضراوات 
كثيرة  حالت  شهدت  المنكوبة  قرية  وكانت 
محاصيلهم  إلى ري  يهرعون  الذين  للفالحين 
الزراعية بمياه الصرف الصحي، وهذا األمر 
للغاية؛ لما له من ضرر على الطبيعة  خطير 
ذلك؛  على  وبناء  سواء.  حد  على  واإلنسان 
الزراعة، إضافة  لجنة من مؤسسة  تشكيل  تم 

توعية  بحملة  القيام  ألجل  البيئة  مديرية  إلى 
مركزة، مهمتها توضيح خطر سقاية األشجار 
والخضراوات من مياه الصرف الصحي. كما 
إلى  بروشورات  بتوزيع  البيئة  مديرية  قامت 
الشوارع  في  طرقية  لوحات  تركيب  جانب 
والمنصفات تتضمن توعية المجتمع بضرورة 
الحرص على النظافة الشخصية والبيئية والحد 

من التلوث«.

في  البيئة  مديرية  قامت  »لقد  قال:  الحسين 
بتاريخ  بدأت  تشجير؛  بحملة  منبج  مدينة 

زراعة  منها؛  الهدف  وكان  2020/5/1م 
وريفها.  منبج  مدينة  في  والمنصفات  الحدائق 
غرسة  المزروعة 2131  الغراس  عدد  وبلغ 
األرياف.  وبلديات  منبج  مدينة  على  موزعة 
العفص،  المزروعة فهي؛  أنواع األشجار  أما 
المروحي،  والنخيل  الثمري،  والصنوبر 
مديرية  قامت  كما  والزيزفون.  والشماسي، 
البيئة؛ بالتنسيق مع مكتب البيئة في بلدية منبج 
عمليات  إجراء  أجل  من  الحظر  فترة  خالل 
تعقيم ضد مخاطر انتشار جائحة كورونا. أما 
جاٍر،  عليه  العمل  يزال  والذي  الضخم  العمل 
فهي متابعة حملة مكافحة الالشمانيا التي كانت 
قد بدأت بتاريخ 2020/6/3م واستهدفت ريف 
مدينة منبج خاصة القرى الموبوءة. وبلغ عدد 
حتى  التعقيم  عمليات  بها  أُجريت  التي  القرى 
ساعة إعداد هذا التقرير 60 قرية بينما سجلت 
عدد اإلصابات المشاهدة في هذه القرى 575 

إصابة بالالشمانيا«.. 

سيطرة ثقافة األنا؛ مرده غياب 

الثقافة البيئية

صالح  البيئة؛  لمديرية  المشترك  الرئيس 
التي  العقبات  أبرز  عن  حديثه  في  الحسين 
حين  »بالطبع،  قال:  عملهم؛  في  يعانونها 
غالبية  أن  لألذهان  يتبادر  ذلك،  عن  نتحدث 
ومواردها،  البيئة  أهمية  يدركون  ل  السكان 
األمر  وهذا  عليها،  الحفاظ  ضرورة  ومدى 
البيئية؛ نتيجة سيطرة  الثقافة  مرده إلى غياب 
تعني  والتي  الغالبية  عند  المنتشرة  األنا  ثقافة 
بشكل  الطبيعة  موارد  من  الستفادة  بأي حال 
جائر وتسخيرها لحسابهم ومنفعتهم الشخصية 
حساب  على  أو  ذاتها  الطبيعة  حساب  على 
األشجار  كتكسير  المجتمع،  من  اآلخرين 
يعني  وهذا  وغيرها.  الحراج  على  والتعدي 
تجاوب  قلة  من  البيئة  مديرية  في  نعاني  أننا 
على  بالحفاظ  المطالبة  الدعوات  مع  السكان 
وهذا  التلوث،  من  الحد  أو  األخضر  الحزام 
األمر نتيجة قلة الوعي ولترهل الثقافة البيئية 
في أذهاننا ونجد آثار هذه الظواهر من خالل 
رمي النفايات في األماكن غير المخصصة أو 

في غير أوقاتها أو حرقها بشكل عشوائي«.

مجتمع بيئي بضامنة؛ اتباع 
الرشوط البيئية

خالل  تنفيذها  المزمع  الخطط  أبرز  وحول 
خالل  تنفيذها  المزمع  الخطط  أبرز  وحول 
لمديرية  المشترك  الرئيس  أكد  القادمة؛  الفترة 
الحسين  البيئة في مدينة منبج وريفها؛ صالح 

عن ذلك قائالً: »هنالك عمل متواصل من قبل 
للحث  وريفها؛  منبج  مدينة  في  البيئة  مديرية 
األمور.  كل  في  البيئية  الشروط  اتباع  على 
وهذا يتطلب منا بذل عمل أكثر للحرص على 
البيئة في كل جوانبها. إذ؛ سنقوم خالل الفترة 
بشكل  العامة  للحدائق  تأهيل  بمشروع  القادمة 
كامل ول سيما أنها تمثل واجهة مثلى لرتياد 
تأمين  على  البيئة  مديرية  تعمل  كما  السكان. 
أو  الطبية  النفايات  لتعقيم  أوتوغالف  جهاز 
كبديل من الممكن تنفيذ محرقة للنفايات الطبية 
تنفيذ  على  العمل  بصدد؛  نحن  وكذلك  أيضاً. 
الصحي  الصرف  لمجرور  حيوي  مشروع 
بين صرف منبج الرئيسي، وسوف ينفذ تحت 
وانتهاء  المنقوبة  قرية  من  ابتداًء  األرض؛ 
بقرية الذيابات بطول سبعة كيلو مترات. إلى 
الدراسة وهو  قيد  جانب ذلك، هنالك مشروع 
بخاليا  وتجهيزه  العون  لمكب  مطمر  إقامة 
لطمر النفايات بعد أن يتم فرزها ضمن أنواع 
في  البارزة  المشاريع  ضمن  ومن  محددة. 
لمديرية  مشتل  مشروع  إنشاء  القادمة  الفترة 
ألف   50 - الـ 40  بحدود  تقريبي  بعدد  البيئة 

غرسة منوعة«. 

في  البيئة  لمديرية  المشترك  الرئيس  واختتم 

اللقاء  الحسين  صالح  وريفها؛  منبج  مدينة 
زيادة  في  عالمي  إدراك  »هناك  بالقول: 
الهتمام العالمي بشؤون البيئة ل سيما في هذه 
اآلونة. إذ؛ ساهمت وسائل اإلعالم بشكل دائم 
في التركيز على إبراز األمور المتعلقة بالبيئة، 
وينبغي في الفترة القادمة البحث عن النتقال 
الحفاظ  ألن  ومستدام؛  نظيف  بيئي  وسط  إلى 

على البيئة مسؤوليتنا جميعاً«.

طفٌل مهجر من ذوي الهمم يتساءل: »لماذا تفعل بنا تركيا ما تفعله؟؟!«

بلدية الشعب بالرقة تستأنف تعقيم األحياء السكنية

بركات إبراهيم قحطان خليل

عبدو مصطفى


