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سوريون حائرون: “حال خروجنا من 
الهول؛ ماذا ينتظرنا..؟!”

مكتب اللغات يف منبج، يقيم االختبار النهايئ 

للمستوى الثالث للغة الكردية

الشهيدة بريتان كلمة 
الحق يف وجه الخيانة

محفوظ رشيد: »تركيا تفتعل الحروب 
الخارجية للتغطية عىل أزماتها الداخلية«

أذربيجان وأرمينيا  بين  القائمة  التدخل في األزمة  تركيا من  بأن غاية  المستقل محفوظ رشيد  الكاتب والسياسي  أشار 
هي ابتزاز روسيا للمقايضة على مناطق أخرى كخفض التصعيد في سوريا وليبيا، وأشار إلى أن تورط تركيا في العديد 
الجبهات ومواجهة كل األطراف في ظل تردي األوضاع  التقدم في كافة  من األزمات والمناطق، سيجعلها عاجزة عن 

االقتصادية والسياسية واألمنية داخلياً«4

الدين االختبار األخير  إلهام نجم  اللغات بمنبج  قيمت اإلدارية في مكتب 
التي نظمت للمستوى الثالث للغة الكردية على أنها كانت محصلة لعمل 

كبير على مدى ثالث سنوات نحو تطوير مهني وأسلوبي«6

»كلناز  بيريتان  المناضلة 
ميراثاً  تركت  تاش«  قره 
صفحات  عليه  تشهد  نفيساً 
واعتزاز,  فخر  بكل  التاريخ 
رسمت  وباستشهادها 
التي  الحرة  المرأة  مفهوم 
الحرية  سبيل  في  ناضلت 
ورفضت االستسالم والخنو, 
وأصبحت رمزاً للمرأة الحرة 
في مناطق الشرق الوسط«3

طلبة عفرين يحثون عىل التعلم باللغة 
الكردية عرب تظاهرة

إلقليم  الديمقراطي  المجتمع  تعليم  حركة  نظّمت 
المجلس  على مطالب  احتجاجاً  تظاهرة،  عفرين 
بالمناهج  التعليم  بإيقاف  الكردي  الوطني 

الكردية«2

الذاتي�ة  اإلدارة  قرار  بعد  الهول  من  خروجهم  حال  يتجهون  أين  إلى  مناطقهم  من   
ً
قسرا النازحون  السوريون  احتار 

بإخراج العائالت السورية الراغبة من مخيم الهول؛ سيما أنهم سيسكنون خارج شمال وشرق سوريا ولديهم ظروف 
تمنعهم من الخروج؛ في حين فرحت بعض األسر بهذا القرار، فما رأي اإلدارة الذاتي�ة بهذا األمر...؟!.. 5

آالف العناوين تتصدر قائمة معرض 

الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39

إرادة المرأة تتغلب على 

االقتصاد المتدهور في 

إقليم كردستان
في تنظيم استثنائّي، وبمشاركة 1024 ناشراً، 
من 73 دولة، يرافقهم 60 كاتباً ومفكراً عربياً 
فعالية   64 يقدمون  دولة،   19 من  وأجنبياً، 
تنطلق  متخصصة،  ثقافية  وندوة  حوارية 
الشارقة  معرض  من  الـ39  الدورة  فاعليات 
الشارقة  هيئة  تنظمه  الذي  للكتاب،  الدولي 
يقرأ  »العالم  شعار  تحت  العام  هذا  للكتاب 
الفترة من 4 وحتى 14  الشارقة«، خالل  من 
تشرين الثاني المقبل في مركز إكسبو الشارقة. 
أولى  للمعرض  المصاحبة  الفعاليات  وستكون 
الفعاليات التي تستضيفها لتكون نافذة لجمهور 

الحدث من مختلف بلدان العالم. 
فثمة  المعرض  تنظيم  على  القائمين  وبحسب 
لضمان  متخذة  احترازية  إجراءات  حزمة 

سالمة الزوار والمشاركين في المعرض. 

مشاركة بنتاجات متنوعة

وسيكون زّوار المعرض على موعد مع آالف 
الكتب، يقدّمها ناشرون عرب وأجانب، ضمن 
إجراءات وقائية، حيث اتخذت الهيئة جملة من 
قرارات  مع  تنسجم  التي  االحترازية  التدابير 
دون  للحيلولة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
بوابات  المعرض  فسيوفّر  الفيروس،  انتشار 
كافة  على  موزعة  حرارية  وماسحات  تعقيم 

مداخل ومخارج مركز إكسبو، كما سيتم العمل 
على تعقيم صاالت وردهات وأروقة المعرض 

لمدة 5 ساعات يومياً. 
المتبعة  باإلجراءات  الجميع  التزام  إلى  إضافة 
جسدي،  تباعد  مسافات  باتخاذ  يتعلق  بما 
وارتداء األقنعة، والعمل على التعقيم المستمر، 
العامة،  الوقاية  مستلزمات  من  وغيرها 
المتطوعين  من  مجموعة  سيشرف  حيث 
بالقواعد  االلتزام  مراقبة  على  المعرض  في 
عليها.  المنصوص  االحترازية  واإلجراءات 
إلكترونيٍ  نظاٍم  تخصيص  تم  ذلك،  جانب  إلى 
ذكيٍ إلدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور 
النشر على أربع فترات خالل اليوم، حيث سيتم 
بألوان مختلفة تحدد فترة  الزّوار )سوار(  منح 
تواجدهم في المعرض بناء على تسجيلهم عبر 
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قامئة املشاركة يف املعرض

ناشراً  العام 1024  هذا  المعرض  ويستضيف 
من 73 دولة، منهم 578 ناشراً عربياً، و129 
 80 عن  يزيد  ما  يعرضون  أجنبياً،  ناشراً 
ألف عنوان على مساحة تصل ألكثر من 10 
العربية  جمهورية مصر  وتتصدر  متر.  أالف 
قائمة المشاركات بـ202 دار نشر، تليها دولة 
اإلمارات بـ186 داراً، وجمهورية لبنان بـ93 

داراً، والجمهورية العربية السورية بـ72 داراً، 
والمملكة العربية السعودية بـ46 داراً. أما دور 
المتحدة  المملكة  فتتصدرها  األجنبية،  النشر 
المتحدة  الواليات  تليها  داراً،  بـ 39  المشاركة 
األميركية بـ29 دار نشر، باإلضافة لـ 13 داراً 
من ايطاليا، و12 داراً من فرنسا، و8 دور نشر 

من كندا.
ألمع  من  نخبة  المعرض  في  وسيشارك 
سيكون  حيث  والثقافية،  األدبية  الشخصيات 
من  وأديباً  كاتباً   60 مع  موعد  على  الجمهور 
مختلف دول العالم، يقدمون 64 فعاليات ثقافية 

وإبداعية متنوعة.
واألدباء  الكتّاب  أبرز  من  نخبة  إلى  إضافة 
تطوير  في  العالمي  المحاضر  منهم  األجانب، 
ورائد  والمؤلف  إيا،  برنس  األميركي  الذات 
األعمال األميركي روبرت كيوساكي، والكاتبة 
النيوزلندية النغ ليف، والكاتب البريطاني إيان 
رانكين، والكاتبة الكندية نجوى ذبيان، والمؤلف 
الكندي نيل باسريشا، والكاتبة اإليطالية إليزابيتا 
والدكتور  رافيندر،  الهندي  والكاتب  دامي، 
البريطاني  والمؤلف  الهند،  من  ثارور  شاشي 

ريتشارد أوفيندين، وغيرهم.
وللمرة األولى في تاريخ المعرض، سيتم تنظيم 
ثمان جلسات حوارية بعدة لغات أجنبية تجمع 
نخبة من الكتاب والمثقفين اإلماراتيين مع كتّاب 
وفرنسا  وألمانيا  إسبانيا  من  أوروبيين  وأدباء 
ثمرة  جاءت  وغيرها،  وروسيا،  وإيطاليا 
من  عدد  مع  الهيئة  نظمتها  ولقاءات  لزيارات 

المؤسسات الثقافية الكبيرة في العالم.

جلسات خاصة للطالب

على  المعرض  حرص  تعكس  خطوة  وفي 
الجديدة، ستنظم  االرتقاء بفكر ووعي األجيال 
أمامهم  الفرصة  تتيح  للطالب  خاصة  جلسات 
بشكل  والمبدعين  والمفكرين  الكتّاب  اللتقاء 

مباشر عبر برامج التواصل المرئي. 
الدورة  العام  هذا  المعرض  وسيستضيف 
يحشد  الذي  الناشرين«  »مؤتمر  من  العاشرة 
مختلف  من  متحدثاً  و33  ناشراً،   317 حوله 
واقعية  جلسة   11 ليقدموا  العالم،  أنحاء 
التي  القضايا  أهم  على  للوقوف  وافتراضية، 
امتداد  وعلى  الصناعة،  بهذه  بالنهوض  تعنى 
ثالثة أيام من 1 وحتى 3 تشرين الثاني المقبل، 

في مركز إكسبو الشارقة.
كما وستقام الدورة السابعة من مؤتمر المكتبات 
بالشراكة مع جمعية المكتبات األميركية خالل 
الفترة من 10 وحتى 12 تشرين الثاني، حيث 
بالمؤتمر )عن  الجلسات الخاصة  ستعقد جميع 
ساعات  ثالث  لمدة  زووم(،  منصة  عبر  بُعد 
يومية، بمشاركة 12 متحدثاً و300 متخصص 
يناقشون  العالم،  أنحاء  مختلف  من  ومكتبي 
المكتبات  بـ«مواجهة  يعنى  رئيسياً  محوراً 
وأمنائها لتحديات الوضع الجديد«، وستتضمن 

الجلسات ترجمة فورية. 
ونظراً للظروف الراهنة، أعلنت هيئة الشارقة 
وعن  المعرض  افتتاح  حفل  إلغاء  عن  للكتاب 
تأجيل توزيع جوائز المعرض وتكريم الفائزين 

المبدعين إلى دورة العام المقبل.

رسالة إمارة الشارقة

الشارقة  هيئة  رئيس  صرح  المعرض  وعن 
تنظيم  بأن  العامري  ركاض  بن  أحمد  للكتاب 
المعرض هذا العام يترافق مع ظروف استثنائية 
كورونا  فيروس  انتشار  جّراء  العالم  بها  يمّر 
التأكيد  نجدد  أن  أردنا  »لهذا  متابعاً  المستجد، 
على  االنتصار  على  قادرة  القراءة  أن  على 
التي ندخل  المتغيرات، فهي  المسافات، وعلى 
من خاللها إلى عوالم جديدة، وهي التي تعزز 
واإلبداع،  الحلم،  على  قادرون  بأننا  الثقة  فينا 

والعمل«.  
شعار  من  تنطلق  العام  هذا  دورة  بأن  وذكر 
ومشروعها  الشارقة،  إمارة  رسالة  يحمل 
يقرأ  )العالم  نرفعه  الذي  فالشعار  الحضاري، 
من الشارقة( يأتي ليؤكد أن الحاجة للمعرفة ال 
مهما  يجمعهم  سيظل  الكتاب  وأن  تنتهي،  ولن 

كانت الظروف.
وستتولى منصات التواصل االجتماعي التابعة 
أهم  تغطية  والتلفزيون  لإلذاعة  الشارقة  لهيئة 
فعاليات المعرض ونقلها للجمهور، كما سيقدم 
الورش  من  سلسلة  اإلعالمي  التدريب  مركز 
أفضل  على  الضوء  بتسليط  تعنى  بُعد،  عن 
ومهارات  وفنون  المكتبي  النشر  الممارسات 
التصميم الجرافيكي، وكتابة السيناريو وغيرها 

من المعارف القيمة.

العمر  من  تبلغ  التي  رفعت  بيالنا  استأجرت 
29 عاماً باالشتراك مع صديقة لها منذ حوالي 
جامعة  من  بالقرب  شارع  في  مخزناً  شهرين 
صالح الدين في هولير، وحولتاه إلى كافيتريا 

صغيرة لتعمال فيها 15 ساعة في اليوم.
أمام  والطاوالت  الكراسي  بعض  تضعان 
الكافيتريا الصغيرة وتستقبالن الزبائن بسعادة، 
ترغب الشابتان بعملهما هذا إظهار أن العصائر 
والمشروبات ال تُصنع فقط في المقاهي الخاصة 
ذات األسعار الباهظة، بل ربما يمكنهما أيضاً 
صنع أفضل أنواع العصير والقهوة والمثلجات 

بطريقتهما.
صديقتها  أما  أطفال،  ولديها  متزوجة  بيالنا 
في  وعملها  دراستها  بين  تجمع  جامعية  طالبة 
تدبر  من  تتمكن  كي  معاً؛  والكافيتريا  المنزل 
أمورها المعيشية، ويبدو آثار التعب واإلرهاق 
يستقبالن  أنهما  إال  وجهيهما،  على  واضحة 

الزبائن بابتسامتيهما.
تفتح بيالنا وصديقتها باب الكافيتريا في الساعة 
الحادية  الساعة  حتى  وتعمالن  صباحاً  الثامنة 

عشرة.
إذا كان العمل خارج المنزل شاقاً للنساء، فإنه 
وصديقتها،  بيالنا  لـ  بالنسبة  المشقة  مضاعف 
إذ إن تربية األطفال والعمل المنزلي والدراسة 
من  الرغم  على  ولكن  كبيراً،  تحدياً  يمثل  معاً 
ال  الشابات  النساء  فإن  الصعوبات،  هذه  كل 

يستسلمن ويتغلبن على كل المصاعب.
ويشهد إقليم كوردستان أزمة اقتصادية منذ عدة 
مستوياتها  أعلى  إلى  وصلت  ولكنها  سنوات، 

هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقدان 
آالف األشخاص لوظائفهم، وأصبحت الحكومة 
تدفع رواتب الموظفين مرة كل شهرين أو أكثر.
إقليم  في  النساء حالياً  كما يعمل عدد كبير من 
كردستان لمساعدة أزواجهن في إعالة األسرة.

األسايش يتصدر بجدارة 

مرحلة الذهاب للسلة

مشتل عفرين.. خطة 
إلنتاج أربع ماليين 
شجرة يف مدينة 

قامشلو

قيود

الحراج والمحميات في  افتتحت مديرية   -
في مدينة قامشلو  مقاطعة قامشلو مشتالً 
باسم »مشتل عفرين«، ويضم في الوقت 
الحالي سبعة آالف شجرة، وأشار الرئيس 
والمحميات  الحراج  لمديرية  المشترك 
بدر  لقمان  المهندس  قامشلو  مقاطعة  في 
إلنتاج  خطة  وضع  في  مساعيهم  إلى 
الخمس  مدار  على  شجرة  ماليين  أربع 

سنوات.«7

الذهاب  مرحلة  منافسات  اختتمت 
من دوري كرة السلة للرجال ألندية 
األسايش  بتصدر  الجزيرة  إقليم 

المرحلة بست نقاط.«10

وهم  حولها  من  أعين  على  الذهول  يستولي 
بينما  الكباب  سندويشة  تأكل  يشاهدونها 
تمشي بين الجموع في تلك التلة، حيث يقام 
عليها عيد نوروز، فال تستلذ بطعم الكباب إال 
حينما تمشي، تأكل السندويشة بيد وتسحب يد 

ابنتها باليد األخرى«8
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الصحة والمنوعاتاألخبار 211

استعادة البرية 30 % من أراضي العالم قد توقف االنقراضطلبة عفرين يحثون على التعلم باللغة الكردية عبر تظاهرة

رابطة المرأة المثقفة تلقي محاضرة المرأة الفراتية تطلق مهرجانها التراثي األول

بعنوان »المرأة العربية ما بين 

الماضي والحاضر«

خسائر فادحة تلحق بتركيا جراء حملة المقاطعة الشعبية لمنتجاتها

مركز األخبارـ  نّظمت حركة تعليم المجتمع 
تظاهرة،  عفرين  إلقليم  الديمقراطي 
الوطني  المجلس  مطالب  على  احتجاجاً 

الكردي بإيقاف التعليم بالمناهج الكردية.
طلبة  من  العشرات  التظاهرة  في  وشارك 
تعليم  حركة  وأعضاء  برخدان  مخيم 
عفرين  لمقاطعتي  الديمقراطي  المجتمع 
كتب  الفتات  المشاركون  ورفع  والشهباء، 
أجدادنا  عليها  حافظ  التي  »اللغة  عليها 
لماذا  كرداً  كنتم  »إن  بأروحنا«،  سنحميها 
تسعون إلى صهر اللغة الكردية«، »الوحدة 
هي  فما  كرد...  كنتم  إن  والثقافة،  باللغة 

لغتكم«.
مخيم  مدخل  أمام  من  التظاهرة  وبدأت 
مدرسة  ساحة  نحو  واتجهت  برخدان 
اللغة  تحيي  شعارات  ترديد  وسط  المخيم، 
الكردية ومقاومة عفرين وترفض مطالب 

التعليم  بإيقاف  الكردي  الوطني  المجلس 
بلغتهم األم.

المدرسة،  ساحة  في  المتظاهرون  وتجمع 
لقراءة البيان وجاء في نصه: »قدم الشعب 
لغته  إثبات  الكردي تضحيات كبيرة ألجل 
من  اآلالف  فإن  واآلن؛  بها،  والتعليم  األم 
الكردية  اللغة  يدرسون  والتالميذ  الطالب 
مع  يتناقض  ال  وأبداً  شرعي  حق  وهذا 

القوانين الدولية«.
وأضاف البيان: »باسم المعلمين والمعلمات 
والطالب في إقليم عفرين؛ ندين هذا العمل 
والموقف بشدة، وعلى كل من يحاول بأن 
يراجع  أن  المؤامرة  هذه  في  طرفاً  يكون 
أعداء  مخطط  ينفذ  وأال  وكرديته  نفسه 

الكرد.«
التي  الشعارات  بترديد  التظاهرة  وانتهت 

تحيي اللغة الكردية ومقاومة العصر.

السياسيون  القادة  د  تعهَّ الماضي،  الشهر  إبان 
إلى »عكس  بالسعي  العالم  دولة حول  من 64 
العقد  خالل  البيولوجي«  التنوع  خسارة  مسار 
المقبل عن طريق تأمين الحماية لـ30 في المئة 
من األراضي والمحيطات بحلول عام 2030م. 
ومجاري  األراضي  على  الحفاظ  بهدف  وذلك 
الطبيعي  العالم  حماية  أجل  من  والبحار  المياه 

ومكافحة األزمة المناخية.
ووفقاً لدراسة حديثة ذات صلة، يمكن إلصالح 
المتدهورة  البيئية  النظم  من  المئة  في   30
تأثيراً  يُحدثا  أن  الطبيعية  حالتها  إلى  وإعادتها 
األنواع  من  كبيرة  أعداد  إلنقاذ  سواء  ضخماً، 
أكسيد  ثاني  مستويات  لتقليص  أو  الحيوية، 
في  السامة(  الدفيئة  )غاز من غازات  الكربون 

األجواء.
إعداد  في  أسهموا  بلداً   12 من  باحثاً   27 نحو 
والمروج  الغابات  تقييمهم  وبعد  الدراسة.  هذه 
وأراضي األحراش واألراضي الرطبة والنظم 
في   30 حماية  أن  لهم  اتضح  القاحلة،  البيئية 
باألولوية،  تحظى  التي  المساحات  من  المئة 
من  المئة  في   70 على  يزيد  ما  بوقف  كفيلة 
أكثر  وامتصاص  المتوقعة  االنقراض  حاالت 
الكربون،  ثاني أكسيد  من 465 مليار طن من 
أي خفض كمية الكربون التي تكدست في غالفنا 
الجوي على مدى القرنين الماضيين بنسبة 49 
البيئية  النظم  بصيانة  اقترنت  ما  إذا  المئة،  في 

التي ال تزال تحافظ على شكلها الطبيعي.
البيئية  للنظم  الدقيق  بتحديدها  الدراسة  إن 
المدمرة التي ينبغي ترميمها في العالم من دون 
في  األولى  هي  الزراعي،  باإلنتاج  اإلضرار 
نوعها توفر دليالً على التأثير العميق في الجهود 
والمناخ  البيولوجي  التنوع  لصون  المبذولة 
فريق  وقال  الترميم.  تم  حيثما  الغذائي  واألمن 
البحث إن االستصالح قد يكون أقل تكلفة بـ13 
مرة عندما يتم في المواقع األكثر أولوية. وهذه 
الدراسة هي األولى من نوعها كذلك التي تركز 
على إيجابيات ترميم النظم البيئية للغابات وغير 

الغابات على مستوى العالم.
خاص  بشكل  ركزت  سبقتها  التي  »الدراسات 
أحياناً  ذلك  وكان  والتشجير،  الغابات  على 
البيئية  النظم  أو  الوطنية  المراعي  على حساب 

في التنوع  األخرى التي قد يؤثر تدميرها سلباً 
البيولوجي، وال بد من تالفيه بأي ثمن«، بحسب 

ما قاله الدكتور ستراسبرغ.
إحياء  إعادة  أن  »صحيح  أضاف  ستراسبرغ 
التخفيف  مجال  في  للغاية  مهم  أمر  الغابات 
التنوع  وحماية  الحراري  االحتباس  حدة  من 
البيئية  النظم  إحياء  إعادة  لكن  البيولوجي، 

األخرى ال تقل عنها أهمية«.
الملحة  للتحذيرات  امتداداً  الدراسة  هذه  وتُعد 
إمكانية  من  للتنبيه  المتحدة  األمم  أطلقتها  التي 
خسارتنا مليون نوع حيوي في العقود القادمة، 
في  العالم  دول  أكثرية  فشل  على  واإلضاءة 

التنوع  أهداف  بلوغ  إلى  الرامية  محاوالتها 
البيولوجي لعام 2020م، بما فيها ترميم 15 في 

المئة من النظم البيئية حول العالم.
رسم  تقنيات  الباحثون  استخدم  إطارها،  ففي 
تحقق  أن  يمكن  التي  المواقع  وتحليل  الخرائط 
أسرع المكاسب لتقييم 2870 مليون هكتار من 
إلى  بالفعل  تحولت  التي  العالمية  البيئية  النظم 
في  كانت  منها  المئة  في   54 زراعية،  أراٍض 
مروجاً،  كانت  المئة  في  و25  غابات،  األصل 
و14 في المئة أراضي األحراش، و4 في المئة 
أراضي  كانت  المئة  في  و2  قاحلة،  أراضي 
أن  يمكن  التي  الفوائد  حجم  قدروا  كما  رطبة. 
الكربونية  واالنبعاثات  البيولوجي  التنوع  تطال 

بأقل التكاليف مع ترميم كل نظام، لكن الحدود 
الوطنية، والطريقة التي تتعامل بها كل دولة مع 
أزمة التنوع البيولوجي هي بحد ذاتها تحٍد كبير؛ 
لذا لما عمل الباحثون على المستوى العالمي – 
غير المقيد بالحدود الوطنية – نجحوا في تطوير 
حلول نموذجية يمكن استخدامها للحصول على 
المحتملة  الفوائد  من  المئة  في   90 من  أكثر 
التنوع  أجل  من  البرية  الحياة  )تشكيل(  إلعادة 
المتعلقة  الفوائد  المئة من  البيولوجي، و82 في 
بالحد من تغير المناخ. ونجحوا كذلك في خفض 
على  الحث  مع  المئة  في   27 بنسبة  التكاليف 
األكثر  المواقع  في  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ 

مالءمة.

الترميم  فوائد  على  عميقة  نظرة  إلقائهم  وبعد 
البيئي على المستوى الوطني، مع إقدام كل دولة 
توقعوا  غاباتها،  من  المئة  في   15 ترميم  على 
ارتفاع التكاليف بنسبة 52 في المئة وانخفاض 
فوائد التنوع البيولوجي وفوائد المناخ بـ28 في 

المئة و29 في المئة على التوالي.
»هذه  أن  ستراسبرغ  اعتبر  الصدد،  هذا  وفي 
القصوى  األهمية  على  الضوء  تسلط  النتائج 
للتعاون الدولي في الوصول إلى هذه األهداف«.
عن  مختلف  دور  دولة  »لكل  قائالً  وتابع 
وتصب  متكاملة  األدوار  كل  لكن  األخرى؛ 
في مصلحة تحقيق أهداف عالمية شاملة بشأن 

المناخ والتنوع البيولوجي«.
النظم  ترميم  أن  من  )القائم(  القلق  على  ورداً 
األراضي  على  بالتعدي  يتسبب  قد  البيئية 
الباحثون  دأب  المحاصيل،  إلنتاج  المخصصة 
يمكن  التي  البيئية  النظم  احتساب كم عدد  على 
اإلمدادات  من  التقليل  دون  من  إحيائها  إعادة 
في   55 ترميم  باإلمكان  أنه  ووجدوا  الغذائية، 
البيئية  النظم  من  هكتار  ماليين   1.6 أو  المئة 
زراعية،  أراٍض  إلى  بالفعل  تحويلها  تم  التي 
من دون تعطيل إنتاج األغذية، أو المس به بأي 

شكل من األشكال.
إنتاج  »تكثيف  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويمكن 
تخطيطاً  ومخططة  مستديمة  بطريقة  الغذاء 
الفضالت  خفض  مع  يترادف  أن  على  جيداً«، 
التي  األطعمة  تناول  عن  والتوقف  الغذائية 
األراضي،  من  كبيرة  مساحات  إنتاجها  يتطلب 
من  متناسبة  غير  انبعاثات  عنها  وتتمخض 

الغازات الدفيئة، كاللحوم واألجبان.
وأعرب فريق العلماء عن أمله بأن توفر أبحاثه 
يسعون  الذين  السياسات  لصناع  دامغة  أدلة 
أهداف  لتلبية  وفعالة  متيسرة  »أساليب  خلف 
والمناخ  البيولوجي  التنوع  بشأن  المتحدة  األمم 

والتصحر«.
»فالترميم البيئي لو تم بطريقة منسقة ومتزامنة 
وتحسين  السليمة  البيئية  النظم  حماية  مع 
االستفادة من األراضي الزراعية، حل ال مثيل 
مستغل  غير  اآلن  حتى  يزال  ال  كان  وإن  له، 

بشكل جيد«.

تراثنا  »بألوان  شعار  تحت  ـ  األخبار  مركز 
فعاليات  اليوم  انطلقت  مكوناتنا«  تزدهر 
مستوى  على  األول  التراثي  المرأة  مهرجان 
مناطق )منبج، الرقة، الطبقة ودير الزور( إحياًء 
للتراث العربي األصيل وتراث المرأة الفراتية، 
وأقيم المهرجان في الملعب األسود الواقع وسط 
الرقة  مدينة  ونساء  أهالي  بمشاركة  المدينة، 
والضيوف القادمين من منطقة الطبقة ومدينتي 

دير الزور ومنبج.
حزب  عن  ممثلون  المهرجان  في  شارك  كما 
سوريا المستقبل وعن القوات العسكرية واألمنية 
ليلى  المدني  الرقة  لمجلس  المشتركة  والرئيسة 
مصطفى ووفود من اإلدارة الذاتية لشمال شرق 

سوريا، وقوات حماية المجتمع.
الترحيبية من  بالكلمة  المهرجان  فعاليات  بدأت 
قبل إدارة المرأة بالرقة غالية الكجوان وباركت 
فيها إحياء المهرجان الذي يعدّ األّول من نوعه 

ضمن هذه المناطق.
بعدها أُلقيت عدة كلمات، كلمة باسم إدارة المرأة 
في الرقة ألقتها العضوة مريم العبو، وكلمة باسم 
ألقتها  منبج  مدينة  في  الشهداء  عوائل  مؤسسة 
المهرجان  كلمات  أُهديت  حيث  العلي،  نسرين 
ألهالي عفرين وسري كانيه/رأس العين وكري 
أّن  إلى  الكلمات  وأشارت  أبيض،  تل  سبي/ 
الحرة  المرأة  ونضال  لجهود  ثمرة  المهرجان 

من  قوتها  استمدت  التي  العربية  المناطق  في 
المقاومة ضد االحتالل.

الحاصلة،  التغييرات  »إن  الكلمات:  وأضافت 
اليوم، جذرية من خالل هذا التراث الذي أعطى 

ألوان الحرية والديمقراطية الحقيقية«.
وجدّدت الكلمات العهد على التقدم نحو األفضل 
التطورات  من  المزيد  وتحقيق  القيود  وكسر 

واإلنجازات وإحياء مهرجانات مماثلة.
وعروض  فنية،  فقرات  المهرجان  وتخلل 
بالمنطقة  خاصة  شعبية  غنائية  ومقطوعات 

من  القادمة  المشاركة  والفرق  الفنانين  قبل  من 
حماية  وحدات  مقاتالت  قدّمت  كما  المناطق. 
البطوالت  تناول  مسرحياً  عرضاً  المرأة 
واالنتصارات التي قدمتها المرأة  خالل معارك 

النضال.
من  العديد  بعرض  المهرجان  ويستمر  هذا 
سيتضمن  كما  والمسرحية،  الفنية  الفقرات 
عرض األزياء الفلكلورية للمرأة الفراتية الذي 

يمثل التراث العربي األصيل لنساء المنطقة.

قامشلو/ آمال خليلـ  نظمت رابطة املرأة املثقفة 
في حديقة القراء بمدينة قامشلو, اليوم )األحد( 
مجموعة  وبحضور   2020/10/25 بتاريخ 
من ممثلي وممثالت هيئات ومؤسسات اإلدارة 
بين  العربية  »المرأة  بعنوان  محاضرة  الذاتية 
محاضرة  سلسلة  ضمن  والحاضر«  الماضي 
هدى  ألقتها  الحاضر/  الماضي,  /المرأة, 
االتحاد  لحزب  العام  األمين  نائبة  شيخموس 

الوطني الحر- سوريا.
تحدثت هدى ضمن محاضرتها عن كم المعاناة 
من  بعيد  زمن  منذ  المرأة  لها  تعرضت  التي 
اجتماعي  وتخلف  واضطهاد  وتمييز  عنف 
المرأة  مع  ولد  التمييز  أن  مبرزةً  وسياسي, 
وتقاليد  عادات  إلى  تحول  ثم  ومن  بالوالدة, 

موروثة. ومع تغير المجتمع وتطوره أصبحت 
حالها  منتجاً  إنساناً  الحاضر  الوقت  في  المرأة 
مشاركة  المحاضرة  تضمنت  الرجال.  حال 
مميزة من الحضور, حيث كان هناك تداخالت 
حول  آلخر  رأي  من  اختلفت  عدة  ومناقشات 

موضوع حق المرأة.
بينت  حيث  المحاضرة,  هدى  تابعت  ثم  ومن 
والمجتمع  النسوية  للمنظمات  الفعال  الدور 
المدني في الدفاع عن حقوق المرأة ومناصرتها 
في نيل هذه الحقوق بما يالئم وينسجم مع تقاليد 

المنطقة.
االتحاد  لحزب  العام  األمين  نائبة  واختتمت 
شيخموس  هدى  سوريا  الحر-  الوطني 
محاضرتها بالقول: »الجدير بالذكر أنه ال يوجد 

التي  الخسائر  مختصون  قدّر  ـ  األخبار  مركز 
المقاطعة  جراء  التركي  االقتصاد  بها  مني 
مليار  بنحو 20  دول عربية،  في عدة  الشعبية 
دوالر، وأكدوا أن مقاطعة المنتجات تؤثر بشكل 
مباشر على االقتصاد التركي، وتعزز االقتصاد 

العربي بعيداً عن تركيا.
مليار   20 بنحو  تقدر  لخسائر  تركيا  تعرضت 
المنطقة  في  الشعبية  المقاطعة  جراء  دوالر 
اقتصاديون  مختصون  قال  حسبما  العربية 

تحدثوا لصحيفة الشرق األوسط.

القطاع  في  مختصين  عن  الصحيفة  ونقلت 
الحصول  بسهولة  إقرارهم  السعودي  الخاص 
لدى  أن  مؤكدين  التركية  للمنتجات  بدائل  على 
السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات 
األغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع 
تعزيز  على  قادرة  االستهالكية،  والمنتجات 
الواردات  المحلية وتغطية أي عجز من  القيمة 
ألي أسباب قد تحدث أو خالفات مستقبلية ناتجة 

عن تغير في توجهات السياسة االقتصادية.
في  المختص  الطيار،  لؤي  الدكتور  وأكد 

للصحيفة: »إن وقف االستيراد  قطاع األعمال 
االقتصاد  على  مباشر  وبشكل  يؤثر  تركيا  من 
للمنتجات  السعودية  السوق  ألن  التركي؛ 
تشمل  مختلفة  قطاعات  في  األكبر  هو  التركية 
المنتجات،  من  وغيرها  المفروشات  المالبس، 
عبئاً  ستشكل  الطيار،  بحسب  الخسائر،  وهذه 
ثقيالً على القادة السياسيين في مواجهة المجتمع 

المحلي«.
مروان  السعودي  االقتصادي  قال  السياق  وفي 
الخارطة  على  المتغيرات  »إن  الشريف: 
الحملة  بعد  التركي،  الجانب  في  االقتصادية 
االستهالكية  المنتجات  مقاطعة  في  الشعبية 
سيعزز من قدرة الصناعات المحلية المتخصصة 
في األثاث والكماليات وهي قادرة على تغطية 
السوق  أن  كما  المقبلة،  المرحلة  في  عجز  أي 
المحلية ستفتح أبوابها لمنتجات ذات جودة عالية 

وبأسعار منافسة للمنتج التركي«.
مصر،  السعودية،  مثل  عربية  دول  وشهدت 
شعبية  مقاطعة  وليبيا  المغرب  اإلمارات، 
للمنتجات التركية بعد الدعوة التي أطلقها رئيس 
في  العجالن  عجالن  السعودية  التجارة  غرفة 
البضائع  مقاطعة  إلى  الحالي،  األول  تشرين 
التركية رداً على »استمرار العداء من الحكومة 

التركية ضد قيادة المملكة ومواطنيها«.

لقاح األنفلونزا في ظل كورونا.. بماذا توصي »الصحة العالمية«؟
استعرضت منظمة الصحة العالمية، الخميس، 
بعض التوصيات الخاصة بالحصول على لقاح 
األنفلونزا هذا العام بالتزامن مع انتشار جائحة 
كورونا في العالم، ومدى تأثير الحصول على 
لقاح كوفيد-19 حال ثبوت  لقاح األنفلونزا مع 

فعاليته.
مع  أنه  العالمية،  الصحة  منظمة  وأوصت 
من  والمخاوف  كوفيد-19  جائحة  استمرار 
العبء  من  األنفلونزا  عدوى  تزيد  أن  احتمال 
الصحية،  الرعاية  نظم  عاتق  على  الملقى 
مجال  في  للعاملين  القصوى  األولوية  بإعطاء 
الرعاية الصحية وكبار السن في الحصول على 
األماكن  في  خاصة  العام،  هذا  األنفلونزا  لقاح 

التي تتوفر بها كميات محددة من اللقاح.
معرضون  الصحية  الرعاية  في  فالعاملون 
خالل  من  بالمرض  اإلصابة  خطر  إلى  بشدة 
يسهم  وسوف  للمرضى،  المنتظمة  مخالطتهم 
لقاح اإلنفلونزا في التقليل إلى أدنى حد من مرات 
باألنفلونزا،  اإلصابة  بسبب  العمل  التغيب عن 
والحد من حدوث اضطراب في صفوف القوى 

العاملة.
المنظمة  وأشارت 
السن  كبار  أن  إلى 
إلى خطر  يتعرضون 
لإلصابة  بكثير  أكبر 
وخيمة  بأمراض 

لذا  بالشباب،  مقارنة  األنفلونزا  بسبب  والوفاة 
سيساعد اللقاح في تقليل المخاطر التي تتعرض 
لها هذه الفئة من السكان. أما إذا كانت الكميات 
تسمح  تزال  ال  اإلنفلونزا  لقاح  من  المتاحة 
بعد  فيجب  اللقاح،  على  اآلخرين  بحصول 
الذين يعانون من  ذلك إعطاء األولوية لألفراد 

حاالت صحية كامنة والحوامل واألطفال دون 
ترتيب معين.

وأضافت المنظمة أن لقاح األنفلونزا يعد أفضل 
من  والحد  األنفلونزا  من  للوقاية  نمتلكها  أداة 
وقد  الوفاة،  حتى  الخطيرة  المضاعفات  خطر 
آخر، حسب  إلى  اللقاح من عام  فعالية  تختلف 

ومدى  المنتشرة  اإلنفلونزا  فيروسات  أنواع 
مطابقتها للقاح.

وتعتمد فعالية اللقاح كذلك على الحالة الصحية 
وعمره  التطعيم  على  حصل  الذي  للشخص 
وكذلك على الوقت منذ التطعيم، وفي المتوسط 
يقي اللقاح من 60% تقريباً من حاالت العدوى 
لدى البالغين األصحاء، الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و64 عاماً. وتصبح لقاحات األنفلونزا 

فعالة بعد حوالي 14 يوماً من التطعيم.
إلى  يحتاجون  األفراد  أن  المنظمة  وأوضحت 
الحصول على التطعيم كل عام، ضد فيروسات 
أن  ويمكن  باستمرار،  تتغير  ألنها  األنفلونزا 
تنتشر سالالت مختلفة كل عام، وباإلضافة إلى 
ذلك، تقل مناعة الناس ضد األنفلونزا مع مرور 
الوقت، لذلك تُحدث لقاحات األنفلونزا الموسمية 
حتى تتصدى للسالالت المنتشرة األكثر شيوعاً 
الذين  األشخاص  يكتسب  أن  أجل  من  عام  كل 
يحصلون على هذه اللقاحات أعلى مناعة ممكنة 
ضد هذه السالالت.وأكدت المنظمة أن لقاحات 
األنفلونزا الموسمية آمنة وتستخدم منذ أكثر من 
50 عاماً، وال تزال تُعطى لماليين األشخاص، 
السلطات  وتفحص  جيد،  أمان  سجل  ولها 
من  لقاح  كل  سنوياً  لألدوية  التنظيمية  الوطنية 
لقاحات األنفلونزا، بعناية قبل الترخيص له. كما 
تُطبق أنظمة لرصد أي تقرير عن وقوع أحداث 
والتحقيق  األنفلونزا  ضد  التمنيع  بعد  ضارة 
الغرض  أن  المنظمة  أشارت  التقارير.  في 
المناعي على  الجهاز  تدريب  لقاح هو  أي  من 
كيفية االستجابة إذا واجه المرض الحقيقي في 
جهاز  على  التدريب  هذا  يؤثر  وال  المستقبل، 
المناعة ضد األمراض األخرى، بل يزيد قوته 
تستمر  وقد  المستهدف،  المرض  على مواجهة 
هذه المناعة لفترة قصيرة أو لعدة سنوات على 
لقاح  يعتبر  اللقاح،  ونوع  المرض  نوع  حسب 
األنفلونزا جيداً لمدة عام، بعده تنخفض المناعة 

ضد المرض.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

روناهي/ قامشلو ـ اُختتمت منافسات مرحلة الذهاب من دوري كرة السلة للرجال ألندية إقليم الجزيرة بتصّدر األسايش المرحلة 
بست نقاط.

المناضلة بيريتان »كلناز قره تاش« تركت ميراثًا نفيسًا تشهد عليه صفحات التاريخ بكل فخر واعتزاز, وباستشهادها رسمت مفهوم المرأة الحرة التي 
ناضلت في سبيل الحرية ورفضت االستسالم والخنوع, وأصبحت رمزاً للمرأة الحرة في مناطق الشرق الوسط

كوباني  بمدينة  الشهداء  أمهات  استنكرت 
أمهات  واعتقالها  التركية  الدولة  ممارسات 
السالم »السبت« في باكور كردستان )شمال 
مناشدين  باإلفراج عنهن,  كردستان( وطالبن 
في  الوقوف  واإلنسانية  الدولية  المنظمات 
الالإنسانية  التركية  الدولة  ممارسات  وجه 

والالأخالقية.
من  السادس  في  التركية  السلطات  اعتقلت 
من   4 بينهم  من  شخصاً   12 األول  تشرين 
خرجن  اللواتي  والشهداء  السالم  أمهات 
باحتجاج للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن 
التركية،  السلطات  لدى  المفقودين والمعتقلين 

وتمديد فترة االعتقال.
األمهات  من  مجموعة  ُهنَّ  السبت  وأمهات 
أبناؤهن  وخطف  اعتُقل  اللواتي  الكرديات 
على يد السلطات التركية في ثمانينات القرن 
الماضي، وبدأن في تنظيم حركتهن عام 1995 
كل  أسبوعية  دورية  احتجاجات  في  ليخرجن 
يوم سبت، في ساحة »غالطة سراي« وسط 
بالكشف  الحكومة  لمطالبة  إسطنبول،  مدينة 
سنوات  منذ  المعتقلين  أبنائهن  مصير  عن 
ويطالبن  مصيرهم،  يُعرف  ولم  طويلة، 

الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

قمع للمدافعات عن حقوق 
أنبائهن املعتقلني

 JINNEWS وفي سياق ذلك استطلعت وكالة 
آراء أمهات الشهداء في مدينة كوباني، وبداية 
تحدثت األم نعيمة عقيل والدة الشهيدة »دستينا 
أمارة« التي استشهدت عام 2016 في منطقة 
جولميرك والشهيد متين كوباني الذي استشهد 
في مجزرة كوباني 2015 واستهلت حديثها 
بالقول: »نحن ندين ونستنكر حملة االعتقاالت 
الي تقوم بها الدولة التركية بحق أمهات السبت 
مصير  لمعرفة  بحقوقهن  يطالبن  اللواتي 
السجون  في  والمعتقلين  المفقودين  أبنائهن 
بحقهم،  الجرائم  مرتكبي  ومحاسبة  التركية 
الدولة  وإن  أكبادهن،  فلذات  هم  أبناءهن  ألن 
من  شعوبها  تجاه  بعنصريتها  تتميز  التركية 

مكونات المنطقة«.
التركية  الدولة  أن  إلى  نعيمة  األم  وأشارت 
»السبت«  السالم  أمهات  باعتقالها  الفاشية 
وقوة  إصراراً  تزيدهن  السجون  في  وزجهن 
أنه  على  مشددة  مطالبهن،  مواصلة  على 
أبنائهن  معرفة مصير  األمهات  تلك  من حق 
المفقودين ألن قلوبهن تحترق من أجل اللقاء 

بهم.
األمهات  هؤالء  ذنب  ما  نعيمة  األم  وتسأل 
اللواتي يطالبن بأبسط حقوقهن »عندما كنا في 
باكور كردستان كنا نسمع الكثير من القصص 
الجرائم  عن  والمفقودين  الشهداء  أمهات  من 
التي كانت ترتكبها الدولة التركية بحق الشعب 
وتعذيب  بخطف  تقوم  كانت  حيث  الكردي 
في  ورميهم  أكياس  في  ووضعهم  المعتقلين 
إحدى األنهار القريبة من المنطقة، وبعد جفاف 
ذلك النهر شاهدوا بقايا الهياكل البشرية، وهذه 
الدولة  وهمجية  وحشية  على  دليل  األفعال 
بظلمها  السلطة  إلى  وصلت  التي  التركية 
لشعوب المنطقة وارتكاب العديد من المجازر 

بحقهم«.

مساندة أمهات السبت

وأكدت األم نعيمة على مساندة أمهات السبت 
ومطالبتهن بالمقاومة والصمود وقالت: »نحن 
وشرق  شمال  مناطق  في  الشهداء  أمهات 
الشهداء  أمهات  جميع  ونساند  نقف  سوريا 
وأمهات السبت اللواتي يطالبن بمعرفة مصير 
وفعالياتهن  اعتصامهن  ومواصلة  أبنائهن 
سياسة  وإن  اإلنسانية،  بحقوقهن  والمطالبة 

الدولة التركية الهمجية والعنصرية واعتقالها 
للنساء واألمهات لن تجدي أي نفع ألننا سوف 

نواصل مسيرة هؤالء األمهات«.
معروفة  التركية  الدولة  بأن  أيضاً  وذكرت 
الشعب  الشعوب وخاصة  الدماء وظلم  بسفك 
تلك  من  التركية  الدولة  هدف  وأن  الكردي، 
على  القضاء  هو  األمهات  واعتقال  الجرائم 
القرن  في  اآلن  »نحن  الكردي  الشعب  إرادة 
وإرادة  قوة  أكثر  والعشرين وأصبحنا  الواحد 
الجهات  في  عدونا  من  ونعرف  قبل  ذي  من 
عسكرية  قوة  ولدينا  كردستان  من  األربعة 
محمد،  القاضي  زمن  في  لسنا  ونحن  أيضاً، 

قوتنا باقية حتى وإن سجنتم قادتنا«.
اإلنسانية  المنظمات  نعيمة  األم  وطالبت 
والدولية بالوقوف إلى جانب الشعب الكردي 
حد  ووضع  الشرعية  بحقوقه  يطالبه  الذي 
للممارسات الدولة التركية تجاه »نحن نطالب 
واإلنسانية  الدولية  والمنظمات  المتحدة  األمم 
بالوقوف في وجه تلك الممارسات الالإنسانية 
في  أبنائنا  مع  وسالم  بخير  نعيش  أن  ونريد 
والدول  العالم  شعوب  من  كغيرنا  وطننا 

األخرى«.
بالقول:  حديثها  عقيل  نعيمة  األم  واختتمت 
هؤالء  وصمود  مقاومة  نساند  »سوف 
وال  أخالقياً  ليس  اعتقالهم  وإن  األمهات، 
البسيطة،  إنسانياً، ألن لهم الحق في مطالبهم 
فكل دول العالم تعطي حقوق شعوبها إن كان 

كبيراً أو صغيراً، ونقول لهم كفى لسفك الدماء 
تلك  الدولي حيال  الصمت  والمجازر، وندين 
والشعب  األمهات  بحق  الشنيعة  الممارسات 

الكردي.

»تركيا تتبع اإلبادة«

ومن جهتها قالت وضحة شاهين من قرية بلك 
سرهلدان  شهيد  والدة  كوباني  لمدينة  التابعة 
لمدينة  التابعة  عبدكو  قرية  في  استشهد  الذي 
كوباني: »ماذا يريد منا أردوغان ولماذا يعتقل 
فقط  شيء،  أي  له  نفعل  لم  ونحن  األمهات 
مصير  عن  الكشف  األمهات  هؤالء  مطالب 

أبنائهن«.
»نحن  بالقول:  حديثها  وضحة  األم  وأنهت 
األمهات،  بحق  الممارسات  هذه  نستنكر 
وشهادتهم  أوالدنا,  باستشهاد  فخورات  ونحن 
تزيدنا أكثر قوة وتصميماً، وهذه الممارسات 
لتركيا معروفة ألنها  الالإنسانية والالأخالقية 
دولة ذات سياسة تتبع اإلبادة والهمجية وسفك 
الشعوب  دماء  على  دولتها  وبنت  الدماء 

األخرى.

قاوم وناضل في وجه  الذي  الكردي  االشعب 
برز  القدم,  منذ  حريته  سلبته  التي  األنظمة 
قُْدَن  اللواتي  القياديات  من  العديد  ضمنه  من 
وضحين  بطولية,  مالحم  وسجلن  الثورات, 
بأرواحهن فداًء للحرية، ومن هؤالء المقاتالت 
المناضلة بيريتان هيفي التي ألقت بنفسها من 
قمم الجبال كي ال تقع أسيرة بيد قوات الحزب 
وكشفت   ,  PDK الكردستاني  الديمقراطي 
»لتسقط  استشهادها  قبل  نطقتها  جملة  آخر 
الكردي  للشعب   PDK الـ  خيانة  الخيانة« 

والمرأة بشكل خاص.

ملحة عن حياة الشهيدة برييتان

اسمها الحقيقي« كلناز قره تاش« ولدت عام 
1971 في قرية سولهان التابعة لجولك وهي 
بأصلها من ديرسم في  باكور كردستان, كانت 
اإلنكليزية,  اللغة  قسم  اآلداب  كلية  في  طالبة 
شخصيتها  وقوة  للمطالعة  بحبها  وعرفت 
المفعمة  الحيوية  وروحها  الحاد  وذكائها 

بالنشاط, وكانت متقنة ألعمالها.
الحركة  بصفوف  بيريتان  المناضلة  التحقت 
الكردستانية مع مجموعة من الشباب والشابات 

عام 1991 فكانت ذا شخصية قوية وإرادة ال 
تلين وتمتاز بقدرتها على القيادة.

بريتان كانت من أوائل النساء الالتي استطعن 
العقلية  ضد  المرأة  حرية  بفكر  النضال 
السلطوية والعبودية, فكانت لها بصمة في هذا 
أساس  على  المرأة  توعية  في  لتساهم  الشأن 

الفكر الحر ضد السلطوية.
قلوب  الخوف من  تزيل  كانت  أنها  قيل عنها 
رفاقها ورفيقاتها وتزرع فيهم روح المقاومة 
النساء  به  تقتدي  مثالً  لتصبح  والنضال, 
الظروف  أصعب  مع  السريع  تأقلمها  بسبب 
المستحيل,  تعرف  ال  التي  القوية  وإرادتها 
قائدة  أصبحت  وجيزة  بفترة  انضمامها  فبعد 
مجموعة, وأشرفت على تدريب مجموعة من 
المقاتلين والمقاتالت، فكان لها مساهمة كبيرة 

في تجييش المرأة.
ونتيجة االتفاقيات التي تمت عام 1992 بين 
الديمقراطي  والحزب  وإيران  التركية  الدولة 
الكردستاني, والذي كانت تهدف للقضاء على 
حركة التحرر الكردستانية, كانت بيريتان من 
بين المقاتالت اللواتي وقفن بالطليعة للدفاع عن 
والمتعاونين  الخونة  هجمات  فكثرت  أنفسهم, 
والثقيل  المتطور  السالح  واستُخدم  ضدهم, 

كتيبة  فكانت  الكردستانية,  تحرر  حركة  ضد 
الشهيدة بيريتان في المقدمة.

رصخة »ال للخيانة«

 وأثناء اشتداد االشتباكات بين قوات الكريال 
وقواتPDK  ُحوصرت كتيبة الشهيدة بريتان 
الذخيرة  نفاد  حتى  استمرت  مقاومتهم  أن  إال 
والخضوع  االستسالم  أبت  ذلك  كل  ورغم 
لتثبت وجه الخيانة التي مورست ضدهم  لهم 
فألقت  الحرة،  المرأة  شجاعة  إلى  إضافة 
بنفسها من أعلى جبل خاكورك لتصرخ بأعلى 

صوتها صرخة »ال للخيانة«.
العالم  لنساء  رسالة  أرسلت  بعمليتها  بريتان 
النصر  سيتحقق  وحدها  باإلرادة  بأن  أجمع 
فكانت شهيدة الحرية بتاريخ 1992/10/25 
البطوالت  فيها  حققت  نضالية  مسيرة  بعد 
تقبل  لم  التي  الحرة  المرأة  نهج  نهجها  ليكون 

الذل والخنوع واالستسالم.
الشهيدة بيريتان أضحت بمقاومتها في مرحلة 
في  وجسدت  والحرية  للنصر  أيقونة  النضال 
الكردستانية,  المرأة  تاريخ  حقيقة  شخصيتها 

ووجوب  لالستسالم,  ال  فلسفة  وأبدعت 
المقاومة ضد الخيانة, وأثبتت قدرة المرأة في 
القيام بدورها التاريخي ضد كل ذهنية تهدف 

إلى إنكار المرأة. 

الشهيدة بريتان كلمة الحق في وجه الخيانة

نشاطات رياضية مختلفة في إقليم الجزيرة

ريال مدريد يستعيد توازنه بدك شباك برشلونة

انتهاكات تركيا بحق أمهات السبت وأبنائهن تكشف سياستها القمعية

منافسات  اُختتمت  وجميلة؛  ندّية  بمباراة 
واألخيرة  الثالثة  الجولة  عبر  الذهاب  مرحلة 
لدوري السلة للرجال، والتي كانت بين ناديي 
تحقيق  األخير  واستطاع  واألسايش،  دجلة 
الفوز بنتيجة 78 نقطة مقابل 50 نقطة، على 

أرضية ملعب دجلة بقامشلو، في دوري كانت 
السابق،  عكس  ضعيفة  فيه  األندية  مشاركة 
إلى خمسة  أربعة  الدوريات من  كانت  بحيث 
العدد  تضاءل  الموسم  هذا  ولكن؛  نوادي. 
القدم  كرة  لعبتي  لتفعيل  األندية  توجه  بسبب 
ضمن  تقع  والتي  الجماعيتين،  والطائرة 
بتفعيل  وتتمثل  لألندية  الترخيص  شروط 

لعبتين جماعيتين واثنتين فرديتين.

الذهاب؛ تحدث  الدوري وتقييمه لمرحلة  عن 
بهذا الصدد مدرب نادي رجال األسايش لكرة 
الناحية  »من  قائالً:  وذكر  ملك  شمال  السلة  
التنظيمية؛ كنا نأمل تنظيماً أكثر من الجوانب 
»كان  وأضاف:  إعالمياً«،  وبخاصةً  كافة 
االتحاد  جهود  رغم  ناقصاً  والدعم  االهتمام 
إمكاناتهم  بحسب  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
وتابع:  بالغرض«.  تِف  لم  ولكنها  المتوفرة 
»كنادي األسايش نحن مستمرون في تماريننا 
للمرة  والتتويج  اللقب  على  للحفاظ  ونتطلع 
والفنيين  اإلدارة  وتجهد  التوالي،  على  الثالثة 
األكاديمي  بالعمل  األسايش  نادينا  والعبين 

لالرتقاء بواقع رياضة السلة نحو األفضل«.
بتاريخ  انطلقت  قد  كانت  المرحلة 
2020/10/14 بمباراة افتتاحية وجمعت بين 
بفوز  وانتهت  وبرخدان  دجلة  ناديي  رجال 
لبرخدان،  نقطة   58 مقابل   75 بنتيجة  دجلة 
وفي الجولة الثانية تقابل رجال ناديي األسايش 
وبرخدان وفاز األسايش بنتيجة 89 مقابل 46 
نقطة لبرخدان، وفي الجولة األخيرة كما ذكرنا 
والتي جمعت بين المتنافسين دجلة واألسايش؛ 
فاز األخير بنتيجة 78 نقطة مقابل 50 نقطة، 

وإليكم  الذهاب  مرحلة  ترتيب  بذلك  وتصدر 
ترتيب األندية مع النقاط :

1ـ األسايش 6 نقاط.
2ـ دجلة 3 نقاط.

3ـ برخدان 0 نقطة.

ومن المقرر؛ أن تبدأ مرحلة اإلياب في شهر 
آذار من العام القادم وخالل االستراحة ما بين 
مرحلتي الذهاب واإلياب؛ ستقام مسابقة الكأس 
وبطولة 3×3، وعلماً بأن نادي األسايش حقق 

لقب الدوري في النسختين السابقتين.

رياضية  نشاطات  تقام  ـ  قامشلو  روناهي/ 
األلعاب،  لمختلف  الجزيرة،  إقليم  في  مختلفة 
بإقليم  الرياضي  منها رسمية من قبل االتحاد 
أو  األندية  قبل  من  تنظم  واألخرى  الجزيرة، 
لجان رياضية ومنظمات وجمعيات مجتمعية 

مختلفة.
الرياضية  والفعاليات  البطوالت  صعيد  على 
من  الثانية  الجولة  منافسات  أقيمت  الرسمية؛ 
الجزيرة  إقليم  ألندية  الطائرة  الكرة  دوري 
النتائج  وسجلت  األولى،  للدرجة  للرجال 

التالية:
ـ سردم 3×1 الصناديد.

ـ سري كانيه 0×3 األسايش.
ـ الجزيرة 3×1 تل كوجر.

ـ فدنك 1×3 جودي.
وعلى صعيد الشباب للكرة الطائرة وللدرجة 
األولى  للمرة  يقام  الذي  الدوري  األولى وهو 
وحلَّ بدالً عن دوري الناشئين، سجلت النتائج 

التالية:
ـ سردم 3×0 شبيبة تل كوجر.

تغيب  بسبب  قانونياً  فدنك   0×3 الصناديد  ـ 

فدنك.
ـ األسايش 3×0 جودي.

ـ الجزيرة 3×0 شبيبة تل كوجر.
)االثنين(  غد  يوم  سينطلق  آخر؛  سياٍق  في 
القدم  لكرة  الثانية  للدرجة  الشباب  دوري 
بمشاركة تسعة نوادي قسمت على مجموعتين 

على الشكل التالي:
المجموعة األولى:

شبيبة الحسكة ـ ديرك ـ واشو كاني ـ االتحاد.
المجموعة الثانية:

شبيبة تل كوجر ـ جوانن عامودا ـ جوانن باز 
ـ آشتي ـ قنديل. 

الشكل  على  سيكون  األولى  الجولة  وجدول 
التالي:

االثنين 2020/10/26:
هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  ديرك  الحسكة ×  شبيبة 

كجو بقامشلو الساعة الثانية عصراً.
شبيبة تل كوجر × جوانن عامودا ـ ملعب تل 

كوجر الساعة الثانية عصراً.
جوانن باز × آشتي ـ ملعب شرموال بعامودا 

الساعة الثانية عصراً.

الثالثاء 2020/10/27:
هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  االتحاد   × كاني  واشو 

كجو بقامشو الساعة الثانية عصراً.
الدوري  من  تأهلت  نوادي  ثالثة  بأن  ويذكر 
السابق إلى الدرجة األولى وهي دجلة، األخوة 

والسالم، فدنك.
تم  الجزيرة  بإقليم  الفنية  اللجنة  وبحضور 
إجراء المرحلة الرابعة واألخيرة للعام 2020 

األحزمة  توزيع  وتم  الترقية  اختبارات  من 
الالعبات  على  التايكواندو  للعبة  والشهادات 

والالعبين الذين اجتازوا االختبارات بنجاح.
الرابع  األسبوع  منافسات  إطار  وضمن 
إقليم  ألندية  القدم  لكرة  الناشئين  دوري  من 
فدنك,  نادي  نادي جودي على  فاز  الجزيرة؛ 
بأربعة أهداف دون رد, وأقيمت المباراة على 

أرضية ملعب رميالن.

وعلى صعيد النشاطات األخرى التي تنظم من 
قبل لجان اجتماعية ورياضية ومنظمات من 
المجتمع المدني، أقيم برعاية من صفحة أبناء 
حي الهاللية وبالتنسيق مع إدارة نادي قنديل 
مارثون  سباق  الهاللية،  حي  ألبناء  سبور 
»سيداي  الكبير  الكردي  للشاعر  استذكاراً 
جكر خوين«  لمرور 36 عاماً على رحيله، 
وانطلق السباق من مشروع المياه باتجاه كوال 
أمينة ولكافة األعمار وكال الجنسين، واستطاع 
نادي قنديل تحقيق العديد من المراكز األولى 
على صعيد فئات السيدات واألشبال والرجال.
لفقيد  الوفاء  لدورة  بطالً  روني  فريق  وتّوج 
الرياضة محمد حفيظ »أبو عالء« بعد فوزه 
على فريق الطريق بأربعة أهداف مقابل هدف 
كالسيكو  مجمع  ملعب  أرضية  على  واحد، 

بقامشلو.
وتقيم جمعية شاوشكا ومركز أريدو ماراثون 
حملة  ضمن  كنشاط  الهوائية،  الدراجات 
»ألنك زهرة العمر« للتوعية بسرطان الثدي 
في  شارع السياحي - أمام مطعم السيمونيدس 
القادم  الثالثاء  يوم  وذلك  قامشلو،  مدينة  في 

الساعة الرابعة عصراً.

على   )1-3( االنتصار  في  مدريد  لاير  نجح 
كامب  ملعب  في  برشلونة،  ومضيفه  غريمه 
نو، ضمن الجولة السابعة من الليغا، ليستعيد 
الفريق الملكي توازنه بعد هزيمتين أمام قادش 

وشاختار دونيتسك.
في  فالفيردي  فيدي  مدريد،  لريال  وسجل 
الدقيقة الخامسة، وسيرجيو راموس من ركلة 

في  ولوكا مودريتش  الدقيقة 63،  في  جزاء، 
الدقيقة 90، بينما أحرز أنسو فاتي لبرشلونة 

في الدقيقة الثامنة.
رصيده  مدريد  لاير  يرفع  االنتصار،  وبهذا 
للنقطة 13، في صدارة جدول الترتيب، بينما 
المركز  في  نقاط،  سبع  عند  برشلونة  تجمد 

العاشر.

مبكر،  بضغط  المباراة  الملكي  الفريق  وبدأ 
ومن أول هجمة؛ نجح فالفيردي في التسجيل، 
حيث تلقى تمريرة في العمق من كريم بنزيما، 
في  نيتو  الحارس  يمين  أقصى  بقوة  وسدد 

الدقيقة الخامسة.
تلقى  حيث  برشلونة،  من  سريعاً  الرد  وجاء 
جوردي ألبا كرة في منطقة الجزاء، ومررها 
عرضية أرضية أمام الشاب أنسو فاتي، الذي 
سدد بسهولة على يسار الحارس تيبو كورتوا، 

ليعادل النتيجة.
في  تسديدة،  فيليب كوتينيو  البرازيلي  وأطلق 
الجزاء،  منطقة  حدود  على  من   ،15 الدقيقة 
لكن حارس الريال كورتوا تصدى لها ببراعة.
الثاني  الهدف  يسجل  أن  ميسي  وكاد 
للبلوغرانا، في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة 
في منطقة الجزاء، وراوغ راموس وسدد كرة 
أبعدها كورتوا. وبعدها بدقيقة واحدة، انطلق 
كريم بنزيما ليصوب بقوة، لكن نيتو تمكن من 

التصدي له.

مدريد،  مدافع لاير  فيرنانديز،  ناتشو  وخرج 
من الملعب في الدقيقة 43، بعدما شعر باأللم 
في الركبة اليسرى، وقرر مدرب الفريق زين 
الدين زيدان، الدفع بلوكاس فاسكيز بدالً منه.

ومع بداية الشوط الثاني، وصلت الكرة لفاتي 
في الطرف األيمن لمنطقة الجزاء، وسدد بين 
قدمي راموس، لكن الكرة مرت بجانب القائم 

األيمن للحارس كورتوا، في الدقيقة 50.
وأرسل فاتي كرة عرضية من الجانب األيمن، 
إلى  لتصل  مدريد،  لاير  جزاء  منطقة  داخل 
الشباك  في  لكن  بالرأس،  سدد  الذي  كوتينيو 

الخارجية، بالدقيقة 54.
لريال  جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 
لتقنية  اللجوء  بعد   ،62 الدقيقة  في  مدريد، 
الفيديو، حيث تبين له جذب كليمنت لينجليت، 
راموس،  سيرجيو  لقميص  برشلونة،  مدافع 

قائد الضيوف.
سجلها  حيث  الركلة،  لتنفيذ  راموس  وانبرى 
بنجاح على يمين نيتو. ودفع زيدان بمودريتش 

فالفيردي  من  بدالً  جويس،  ورودريجو 
وأسينسيو.

وعلى الجانب اآلخر؛ أجرى رونالد كومان، 
تغييرات،  أربع  لبرشلونة،  الفني  المدير 
وجريزمان  وترينكاو  ديمبلي  أشرك  حيث 
وبيدري  بوسكيتس  من  بدالً  وبرايثوايت، 

وفاتي وألبا.
التصدي  في  برشلونة،  حارس  نيتو  وتألق 

لتسديدتين من توني كروس، في الدقيقة 85.
 ،86 الدقيقة  في  قوية  كرة  راموس  وسدد 
الحارس  لكن  فاسكيز،  من  عرضية  مستغالً 
الذي  فاران،  أمام  لترتد  لها،  تصدى  نيتو 
صوب بالرأس بجانب القائم األيسر لبرشلونة.
ونجح المخضرم مودريتش في تسجيل الهدف 
بعدما   ،90 الدقيقة  في  مدريد،  لريال  الثالث 
في  الخارجي  القدم  بوجه  وسدد  نيتو  راوغ 
منتصف المرمى، ليقتل أحالم البلوغرانا في 

العودة.

األسايش يتصدر بجدارة مرحلة الذهاب للسلة

تقرير/ جوان محمد

إعداد/ رشا علي
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حروب أردوغان... من ليبيا إلى أرمينيا

أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أطماع 
»الوطن  وأكذوبة  المتوسط  غاز  بين  تنوعت 
األزرق«، إلى مطامعه في الهالل النفطي الليبي، 
في  لمطامعه  باغ،  كره  ناغورنو  في  تدخله  إلى 
النفط األذربيجاني، مروراً بمغامرات متعددة في 
العراق وسوريا، وسياسة شن الحروب والتخاصم 
مع الجميع، إضافة إلى الدور التخريبي والعابث 
في سوريا وليبيا واليمن والصومال حتى أرمينيا.
أردوغان فتح جبهات متعددة، من التورط التركي 
في العراق ضد الكرد، وفي سوريا وليبيا، لدعم 
جماعة »اإلخوان المسلمين«، ومحاولة تمكينهم 
الشرق  دول  غالبية  على  والسيطرة  الحكم  من 
بعد  السافر  التركي  التدخل  ازداد  ثم  األوسط، 

شكل  الذي  مصر،  في  »اإلخوان«  حكم  سقوط 
ضربة قاصمة للمشروع التركي بالسيطرة على 
الشرق األوسط، ومن ثم إحياء مشروع العثمانية 

الثانية.
السياسي،  والجهل  العبث  إطار  في  أردوغان 
وإرهاق االقتصاد التركي في مغامرات سياسية، 
فتح جبهات سياسية مع الجبهات العسكرية، ضد 
والسنية،  بل  واإلسالمية  العربية  الدول  كبرى 
خصوصاً مصر والمملكة العربية السعودية، في 
الوقت نفسه الذي اصطف فيه بجانب محور الشر 
التركي طال الصومال  التدخل  اإليراني، بل إن 
واليمن، في محاوالت بائسة للعب دور أكبر من 
نتيجة  وهزائمه  أردوغان  خسائر  بينما  حجمه، 
لوال  التركية،  الخزينة  تفلس  تكاد  هذه  مغامراته 
اإلتاوات  وفرضه  القطرية،  اإلنعاش  جرعات 
على بعض من يدعمهم كحكومة الوفاق في ليبيا، 

التي دفعت ثمن تأجير بندقية أردوغان ومرتزقته 
بالدوالر من الخزينة الليبية.

أردوغان بعد العبث وإرسال المرتزقة السوريين 
القوى لصالح  ليبيا، لقلب موازين  التركمان إلى 
جماعة »اإلخوان« بعد أن كادت تخسر سيطرتها 
على العاصمة الليبية طرابلس، قرر نقل المرتزقة 
إقليم  في  أذربيجان   – أرمينيا  أخرى هي  لجبهة 
أغلبية  تسكنها  التي  المنطقة  باغ،  كره  ناغورنو 
أرمنية، ومحور الخالف بين أرمينيا وأذربيجان.
أرتساخ كما يسمى في أرمينيا، أو إقليم ناغورنو 
إقليم  السوداء،  الحديقة  جبال  ترجمته  باغ،  كره 
جبلي جزء منه في جنوب القوقاز، يمثل األرمن 
من  المائة  في   95 )نحو  فيه  الساحقة  األغلبيّة 
أرمينيا  بين  والنزاع  الصراع  موطن  السكان(، 
عباءة  من  الخروج  سنوات  منذ  وأذربيجان 
اإلقليم، االتحاد السوفياتي السابق، وقد عقدت العديد من  لحساسية  والتفاوض  التهدئة  محاوالت 

بين  تقارب  أي  أفسد  التركي  التدخل  ولكن 
الطرفين لتسوية الخالف حول اإلقليم الذي يعلن 
نفسه جمهورية ناغورنو كره باغ أو »أرتساخ«.
»تركيا  إن  قال  أذربيجان  يساند  الذي  أردوغان 
على  هجوم  ألي  التصدي  في  أبداً  تتردد  لن 
أن  حين  في  وأراضيها«،  أذربيجان  حقوق 
زمن  منذ  حدودي  جغرافي  الخالف خالف  هذا 
االتحاد السوفياتي السابق، وإعادة ترسيم الحدود 
التركي  التدخل  ولكن  البلدين،  بين  مطروحة 
المنطقة  أشعل  بالنفط  الغنية  أذربيجان  لمساندة 
بالحرب، خصوصاً في ظل وجود عداء تاريخي 
عام  األرمن  إبادة  بسبب  وتركيا،  أرمينيا  بين 
تركيا  أطماع  العثمانية،  الدولة  زمن   1915
الحقيقي  السبب  هي  القوقاز،  نفط  في  أردوغان 
جانب  إلى  واضح  تركي  اصطفاف  وراء 

أذربيجان، والتدخل في الصراع.
مباشر  بشكل  بالتدخل  تركيا  اتهم  أرمينيا  رئيس 
في القتال إلى جانب أذربيجان، وذلك عبر إرسال 
ونقل مقاتلين وطائرات مسيرة، فقال: »ال يمكن 
كتطهير  إال  لألمر  ينظر  أن  الدولي  للمجتمع 
ثانية بحقنا«،  بإبادة جماعية  عرقي، ولن نسمح 
في ظل تقارير تؤكد نقل تركيا مرتزقة سوريين 

وكالة  نقلت  كما  هناك،  الجبهة  إلى  ليبيا  من 
»إنترفاكس« الروسية عن سفير أرمينيا، فاردان 
تاجانيان، قوله: »إن تركيا نقلت نحو أربعة آالف 
في  أذربيجان«،  إلى  سوريا  شمال  من  مقاتل 

تكرار للسيناريو التركي في ليبيا.
اإلمبراطورية  إلحياء  تسعى  أردوغان  تركيا 
األرمن،  مذابح  وتكرار  القوقاز  في  العثمانية 
فالتدخل التركي إلى جانب أذربيجان ال يمكن أن 
يدعم االستقرار في المنطقة، بل سيعقد الوضع، 
إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  أكد  كما 
قد  لتركيا،  عسكري  تدخل  »وجود  أن  لودريان 
يؤدي إلى تأجيج وتدويل الصراع«، بل إن تركيا 
إلى  التوصل  محاوالت  جميع  بتخريب  قامت 
تسوية سلمية للصراع في اإلقليم المتنازع عليه 

ذي األغلبية األرمنية.
النفط،  حول  جميعها  المتعددة  أردوغان  جبهات 
في  طامع  مجرد  التركي  الرئيس  أن  لتثبت 
من  بشرائه  سوريا  من  يأخذه  كان  بترول، 
»داعش« بأبخس األثمان، وحاول نهبه من ليبيا 
ودول المتوسط من خالل رسم حدود واستحداث 
جغرافيا مخالفة للتاريخ، ولكن هيهات… فالواقع 

سيهزم أطماعه قريباً.

موقفاً  تفرز  ال  األوروبي  لالتحاد  جديدة  قمة 
ضد البلطجة التركية شرق المتوسط، تجدد فقط 
أنه  »السلطان«  يدعي  عقوبات  بفرض  التهديد 
ال يخشاها، بل تزيده إصراراً على المضي في 
في  لشركائه  تكترث  ال  التي  التوسعية  مشاريعه 
إليه  صار  لما  تهتم  وال  األطلسي،  شمال  حلف 
واقع األتراك في حرياتهم واقتصادهم وسياستهم 

الخارجية. 
األوروبي  االتحاد  في  دوالً  أن  واضحاً  بات 
التركي  الرئيس  »رعونة«  إزاء  بتعقلها  تتمسك 
أردوغان، بينما يزداد غضب وسخط دول أخرى 
إزاءه، وألن الخيارين ال يلتقيان حالياً في التعامل 
بينما  قراراتهم  األوروبيون  يؤجل  األزمة،  مع 
وإجراء  الغاز  عن  تنقيبه  في  أردوغان  يمضي 

تدريبات عسكرية شرق المتوسط.
يعيش  األوروبي  االتحاد  وكأن  األمر  يبدو 
من  جعبته  وتخلو  تركيا،  مع  التعامل  في  عجزاً 

التي يمكن أن يتخذها ضدها، ولكن  اإلجراءات 
الحقيقة أن قرارات التكتل يجب أن تؤخذ بإجماع 
كامل األعضاء، واإلجماع تجاه أنقرة لن يحدث 
إال عندما تنضج الظروف، وتُستنفد فرص إقناع 

أردوغان بحقيقة أن زمن السالطين قد انتهى.
ألمانيا معسكر اإلبقاء على شعرة معاوية  وتقود 
حسابات  ميركل  أنجيال  للمستشارة  تركيا،  مع 
أولها  أردوغان،  نزق  على  الرد  تحكم  كثيرة 
عدة  يعاني  لتكتل  القائد  بحكمة  تلتزم  بالدها  أن 
وليس  وسياسية،  وصحية  اقتصادية  أزمات 
آخرها أن المرأة الحديدية ال تريد أن تنحدر إلى 
في غيه  الذي وصله »السلطان«  »الحضيض« 

وثرثرته.
يريد أردوغان جر االتحاد األوروبي إلى حرب 
تحمد  ال  إجراء  أو  يلتئم،  ال  انقسام  أو  صغيرة، 
عقباه، فيخرج منتصراً، ليس ألنه بذلك قد يضمن 
توسيع حدود نفوذه، وإنما ألنه يكون قد عمم على 
التكتل لغة الثرثرة التي أوصلت بالده إلى ما هي 

عليه من تدهور اقتصادي وحقوقي وسياسي.

االتحاد  دول  تتحول  أن  »السلطان«  ينتظر 
التي  األوروبي إلى نسخ من تركيا األردوغانية 
أهداف  وال  صوته،  على  فيها  يعلو  صوت  ال 
تقارب في أهميتها تلبية رغبات الزعيم وعائلته 
وسياسياً  اقتصادياً  وحاشيته، يحلم بدول مهترئة 
في جواره ليبتلعها، وهو من بات يخلق النزاعات 

ويغذيها ليقتات عليها ويعيش في كنفها.
أن  خطورة  عدة  أوروبية  ودول  األلمان  يدرك 
شرق  أزمة  في  أرضه  إلى  أردوغان  يجرهم 
األفضل  من  أنه  أيضاً  ويعرفون  المتوسط، 
التروي قبل أي إجراء لمعالجة األزمة إلى حين 
فاإلدارة  األمريكية،  الرئاسة  انتخابات  انتهاء 
القادمة للبيت األبيض، سواء بقي دونالد ترامب 
تؤيد  أو  الحياد  تقف على  لن  بايدن،  فاز جو  أو 

أردوغان.
بالنسبة  للغاية  الوقت في هذه األزمة مهم  عامل 
االتحاد  السواء،  على  واألتراك  لألوروبيين 
أولوياته  ترتيب  في  التروي  يحتاج  األوروبي 
تواجهه،  التي  والداخلية  الخارجية  األزمات  في 
أمر  لخلق  الوقت  استغالل  يحاول  وأردوغان 
جيرانه  مع  التفاوض  أساس  يكون  جديد  واقع 
االنتخابات  عاصفة  تهدأ  بعدما  األوروبيين 

األمريكية.
إن كان أردوغان يتجول بسفنه شرق المتوسط، 
ويشن المعارك الخطابية على األوروبيين، فهذا 
تصوير  يحاول  هو  الحرب،  ربح  أنه  يعني  ال 
ما  هي  الدونكشوتية  البطوالت  ألن  كذلك  نفسه 
بات يقتات عليه »الديكتاتور وآمر السجن« الذي 
يضم اليوم عشرات اآلالف من المعارضين له، 

كما وصفته صحيفة واشنطن بوست.
معه  والمؤسسين  السابقين  الدرب  رفاق  حتى 
الحاكم في تركيا، يرون  العدالة والتنمية  لحزب 
الدولة،  اقتصاد  تدهور  سبب  أردوغان  في 
يفضحونه  فيها،  والحريات  الحقوق  وتراجع 
بإمكانه  كان  لو  ويتمنى  نهار،  ليل  المنابر  على 
اعتقالهم وزجهم في السجن بواحدة من التهم التي 
والصحفيين  واألكاديميين  الكرد  مع  يستخدمها 

والحقوقيين.
تحذير  األخيرة  قمتهم  خالل  األوروبيون  كرر 
المتوسط،  أنشطته شرق  مواصلة  من  أردوغان 
التي  ألمانيا  لسان  على  صريحاً  التحذير  جاء 
واليونان،  تركيا  بين  الوسيط  دور  لعب  تحاول 
وهذا معناه أن فرص التسوية بين الطرفين تقل، 
واالتحاد األوروبي يدنو بسرعة من االتحاد خلف 
قرار فرض العقوبات على تركيا والقطيعة معها.
االستفزازات  لبحث  القادمة  األوروبية  القمة 
المقبل،  األول  كانون  شهر  في  ستعقد  التركية 
التخاذ  التكتل  يحتاجه  شيء  كل  سيتضح  حينها 
مشكلة  سوى  بروكسل  أمام  يكون  ولن  قرار، 
بريكست  أزمة  لمعالجتها، ستنتهي  »أردوغان« 
مع بريطانيا، والموجة الثانية من وباء كورونا، 

ويعرف العالم من رئيس أمريكا حتى 2024.
حتى ذلك الوقت لن يتوقف أردوغان عن التنقيب، 
في  الجبهات  وإشعال  النزاعات  خلق  عن  وال 
شيء  أي  فعل  بوسعه  يعد  لم  والعالم،  المنطقة 
آخر، ألنه ال يفكر إال بإحياء حلم اندثر، لقد بلغ 

»السلطان« في عجرفته حداً اختلط فيه الحقيقي 
والوهمي، وبات يعيش في ظله نوعاً من الفصام 

بين واقعه وأحالمه.
نفسه  مع  التصالح  على  قادراً  أردوغان  يعد  لم 
كرئيس وليس إمبراطوراً، ليس هو فقط وإنما كل 
السياسي  اإلسالم  وأبواق  اإلخوان  من  حاضنته 
حول العالم، لذلك هم ينشرون في العالم العربي 
تلك الخزعبالت التي تقول إن »السلطان« يقود 
خصومة  وما  األوروبيين،  ضد  مقدسة  حرباً 

العالم معه إال خوفاً منه ورهبة.
الدول  أن  أردوغان  أتباع  خطاب  في  المشكلة 
كما  كمحتلين،  إال  العثمانيين  تعرف  لم  العربية 
المقدسة  الحروب  ملت  المنطقة  شعوب  أن 
شيئاً  يفعل  ال  طاغية  لصالح  تستعبدهم  التي 
لتحسين حياتهم على أي صعيد كان، أما بالنسبة 
الخطاب  هذا  فإن  عامة  والغرب  لألوروبيين 
تسدد  ال  الثرثرة  إن  يقول:  شعبي  بمثل  يذكرهم 

الضرائب

جبريل العبيدي

بهاء العوام

الحوارات  أمد  إطالة  أسباب  أبرز  بأن  وأكد 
بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة 
بينهما  االتفاق  إعالن  عن  والتأخير  الوطنية 
الكردي  التوافق  ألن  التركية؛  الضغوط  هو 
المنشود سيقوي اإلدارة الذاتية القائمة، ويزيد 
التدخالت  وجه  في  ومقاومتها  حصانتها  من 

الخارجية وبخاصة التركية.
األمريكية  الخارجية  تقارير  بأن  وبيّن 
تزايد  بشأن  مؤخراً  الصادرة  المتحدة  واألمم 
االنتهاكات والجرائم في المناطق الكردية التي 
تغتصبها مرتزقة تركيا من المرتزقة بتخطيط 
المحتلة،  التركية  األمنية  األجهزة  ودعم 
من  عام  لمدة  الطوارئ  قانون  تمديد  وكذلك 
قبل اإلدارة األمريكية، إشارات واضحة على 
جدية الحلفاء بقيادة أمريكا في حماية مناطق 

اإلدارة الذاتية من أي عدوان تركي مرتقب.
جاء ذلك في حواٍر أجرته آدار برس معه وهذا 

نصه:
ـ تركيا ال زالت ترسل المرتزقة إلى أذربيجان 
للقتال ضد أرمينيا، والمجتمع الدولي صامت، 
برأيكم متى سيتحرك المجتمع الدولي بعد كل 
هذا التمادي التركي شماالً وجنوباً كما يُقال؟

وأرمينيا  أذربيجان  بين  الدائرة  الحرب 
)كردستان  باغ  قره   – ناغورني  إقليم   على 
واألمن  النفوذ  منطقة  ضمن  تقع  الحمراء( 
روسيا  تسمح  ولن  االستراتيجية،  الروسيين 
ما  إلى  والتمدد  القوقاز،  في  تركيا  بتوغل 
ورائها، وهذه النقطة األخيرة تتفق مع الغرب 
استبعدتها  وقد  عليها.  وأوروبا(  )أمريكا 
لها  مشارك  دور  أي  لعب  من  فعلياً  روسيا 
خالل  من  المباشر  تركيا  تدخل  من  بالرغم 
إرسال مرتزقتها التابعين لالئتالف السوري؛ 
عنه  الطرف  روسيا  غضت  الذي  األمر 
محدود(  تقدم  )عبر  أرمينيا  حليفتها  لتأديب 
رئيسها  تسلم  منذ  الغرب  نحو  اتجهت  التي 
الدفاع  باتفاقية  ارتباطهما  من  بالرغم  الحالي 
فالمتوقع  لذلك؛  الكومنولث.  عبر  المشترك 

أن روسيا ستقوم باحتواء األزمة القائمة دون 
حسم نهائي، رغم محاوالت تركيا لتفجيرها؛ 
متشابكة  الدول  فمصالح  معقد،  الملف  ألن 
ومتضاربة بين طرفي الصراع، فأي تصعيد 
سيؤدي إلى تصادم مباشر بين روسيا وحلف 

الناتو وهذا ما ال يرغبان به.
بين  الحاصل  الهش  النار  إطالق  وقف  ـ 
يقول  كما  يطول  لن  وأذربيجان  أرمينيا 
المحللون؛ إضافة إلى الوقائع، هل تتوقعون 
حال  في  أرمينيا  جانب  إلى  روسيا  وقوف 

تطور الصراع أكثر مما يحصل؟
ابتزاز  هي  باألساس  التدّخل  من  تركيا  غاية 
روسيا للمقايضة على مناطق أخرى كخفض 
فإن  بالمقابل؛  وليبيا،  سوريا  في  التصعيد 
روافدها  إحدى  بأذربيجان  تفرط  لن  روسيا 
وخاصرتها  المسيحية  وأرمينيا  االقتصادية 

األمنية.
ـ يقول البعض إنها حرٌب باردة بين الروس 
واألتراك سواًء في سوريا أو ليبيا، أو أرمينيا 
هذه  نهاية  تتوقعون  كيف  اآلن،  وأذربيجان 

الحرب وهل يمكن أن تتطور أكثر؟
العثمانية،  أمجادها  الستعادة  الساعية  تركيا 
كي تصبح العباً كبيراً ورئيسياً على الساحة 
الموقوتة  القضايا  تفجير  تحاول  الدولية، 
الصفقات  عن  الغطاء  لرفع  والحساسة 
للدول  والمتضاربة  المتعارضة  والعالقات 
تارة  اإلرهاب  بمكافحة  متذرعة  العظمى، 
تارة  التركية  واألمة  اإلسالم  عن  والدفاع 
الناتو  حلف  في  عضويتها  مستغلة  أخرى، 
وعالقاتها المميزة مع إسرائيل الممثلة للدولة 
العديد  في  تورطها  لكن؛  العالم.  في  العميقة 
عاجزة  سيجعلها  والمناطق،  األزمات  من 
كل  ومواجهة  الجبهات  كافة  في  التقدم  عن 
األطراف في ظل تردي األوضاع االقتصادية 
والسياسية واألمنية داخلياً. لذلك؛ ستسعى إلى 
استمرار سياساتها القائمة ببرود وبطء رهاناً 
على كسب الوقت والتغيرات التي تتأملها على 

الصعيد الدولي.
الكردي،   - الكردي  التوافق  صعيد  على  ـ 
تأخر  سبب  عن  الكردي  المجتمع  يتساءل 
اإلعالن عن مجريات الحوار ونتائجه، كيف 

تقرؤون ذلك؟
الملف الكردي بشكل عام؛ والكردي السوري 
السياسة  في  الصدارة  يحتل  خاص،  بشكل 
واألساليب  الوسائل  بكل  تسعى  التي  التركية 
أسباب  فأبرز  نسفه،  أو  إغالقه  أو  لتحجيمه 
الوطني  المجلس  بين  الحوارات  أمد  إطالة 
والتأخير  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي 
التركية  الضغوط  بينهما  االتفاق  إعالن  عن 
والمشرفة  الراعية  الدولة  أن  كما  المستمرة، 
سيرها  عن  المسؤولة  هي  الحوارات  على 

وتحديد توقيتاتها وجوالتها ونهاياتها.
ـ هل يمكن أن يقف التوافق الكردي - الكردي 
أمام المطامع التركية في شمال وشرق  سداً 
سوريا  وشرق  شمال  مصير  وهل  سوريا، 

مرتبط بهذا التوافق؟
اإلدارة  سيقوي  المنشود  الكردي  التوافق 
الذاتية القائمة، ويزيد من حصانتها ومقاومتها 
وبخاصة  الخارجية  التدخالت  وجه  في 
بالرد  أمريكا  إلى جانب تصريحات  التركية، 
السريع على أي خرق التفاق الحملة التركية 
بـ »نبع السالم« بعد  العسكرية المسماة ظلماً 
وكري  العين(  )رأس  كانيه  لسري  احتاللها 

سبي )تل أبيض(. 

ـ هناك من يشكك في تمديد قانون الطوارئ 
الذي أعلنته أمريكا مؤخراً في سوريا، رغم 
الحديث عن أنه سيمنع أي عدوان تركي على 

شمال وشرق سوريا، كيف تقرؤون ذلك؟
إن تقارير الخارجية األمريكية واألمم المتحدة 
االنتهاكات  تزايد  بشأن  مؤخراً  الصادرة 
التي تغتصبها  الكردية  المناطق  والجرائم في 
ودعم  بتخطيط  المرتزقة  من  تركيا  مرتزقة 
األجهزة األمنية التركية المحتلة، وكذلك تمديد 
اإلدارة  قبل  من  عام  لمدة  الطوارئ  قانون 
جدية  على  واضحة  إشارات  األمريكية، 
الحلفاء بقيادة أمريكا في حماية مناطق اإلدارة 

الذاتية من أي عدوان تركي مرتقب.

الحزب  مع  العراقية  الحكومة  أبرمت 
الديمقراطي الكردستاني في التاسع من تشرين 
شنكال  قضاء  إلدارة  صفقة  الجاري  األول 
بعيداً عن وجود ممثلين عن اإليزيديين أنفسهم 
السيطرة  الصفقة  وتقتضي  اإلدارة،  تلك  في 
على شنكال إدارياً وأمنياً دون مشاركة أهالي 
اإلدارية  الجهات  استشارة  حتى  أو  شنكال، 
بعد  وحررتها  فيها  تأسست  التي  واألمنية 
انسحاب  مجازر مرتزقة داعش بحقهم عقب 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بيشمركة 

وقوات الحكومة المركزية منها.

شعب شنكال يرفض االتفاق 
جملًة وتفصيالً

الكردي  السياسي  تحدث  السياق؛  هذا  وفي 
بنجويني  أمين  محمد  كردستان  باشور  من 
لوكالة هاوار لألنباء فقال: »إن االتفاق الموقّع 

باشور  وحكومة  المركزية  الحكومة  بين 
اإليزيدية،  األكثرية  رأي  بدون  تم  كردستان 
وينص االتفاق على إخالء شنكال من القوات 

مرتزقة  من  المنطقة  حررت  التي  العسكرية 
إبادة  حمالت  من  أنفسهم  ولحماية  داعش 

أخرى«.

اآلن  شنكال  بأن  بقوله  بنجويني  وأشار 
أصبحت خارج حكم إقليم كردستان، مضيفاً، 
وهي  التركية  الدولة  بعلم  جرى  االتفاق  بأن 
وهناك  االتفاق  توقيع  في  بارزاً  دوراً  لعبت 
أيضاً،  األمريكية  المتحدة  للواليات  دور 
الصفقة التي تمت هي إلرضاء النظام التركي؛ 
التركية  الحكومة  بين  المفاوضات  أثناء  ألنه 
القضاء  العراق  من  تركيا  طلبت  والعراقية 
الكردستاني  العمال  يؤيد حزب  من  كل  على 
تنفيذ  بصدد  اآلن  وهم  معه،  يتعاطف  أو 
الطلب التركي«، وحجة وجود حزب العمال 
الكردستاني هناك غير واقعية وغير قانونية«.
البارز  الدور  ننكر  أال  »ويجب  وأضاف: 
لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني في تخليص 
ففي  داعش،  مرتزقة  قبضة  من  اإليزيديين 
الحزب  بيشمركة  فيه  تخلى  الذي  الوقت 
العراقية  والقوات  الكردستاني  الديمقراطي 
الشعبي  الدفاع  قوات  توجهت  شنكال،  عن 
من  اآلالف  عشرات  وخلصت  هناك  إلى 

اإليزيديين«.

المركزية  الحكومة  بأن  بنجويني  وأوضح 
اإليزيديين  عن  تخلوا  اإلقليم  وحكومة 
المنطقة  وتركوا  كلها،  والمنطقة  وشنكال 
وارتكبوا  احتاللها  تم  حيث  داعش،  لمرتزقة 
مجازر إبادة بحق اإليزيديين وخطفوا النساء 
واألطفال وتساءل قائالً: »ال أعلم كيف يمكن 
لحكومة اإلقليم والحكومة المركزية أن يحكما 
هذه المنطقة حالياً. باعتقادي ال يحق لهم حكم 

شنكال بأي شكل من األشكال«.
واختتم السياسي الكردي محمد أمين بنجويني 
من  مخاوف  لدينا  الحقيقة  »في  قائالً:  حديثه 
في  جديدة  ومذابح  لجرائم  المنطقة  تعرض 
حال تعرضها لهجوم مماثل للهجوم الذي شنه 
مرتزقة داعش في آب من العام 2014، وهذا 
أغلب  ألن  الشنكاليين؛  بحق  مجحف  االتفاق 
كونه  وتفصيالً،  جملةً  يرفضونه  اإليزيديين 
تم بعيداً عن إدارتهم وإرادتهم، وعلى الشعب 
العراقي حماية اإليزيديين حتى ال تتكرر حملة 

اإلبادة والمذابح مرة أخرى بحقهم«.

محفوظ رشيد: »تركيا تفتعل الحروب 

الخارجية للتغطية على أزماتها الداخلية«

محمد أمين بنجويني: »دولة االحتالل التركي 

تقف وراء كل ما يجري في شنكال«

أوروبا وأردوغان والثرثرة

أشار الكاتب والسياسي المستقل محفوظ رشيد بأن غاية تركيا من التدخل في األزمة القائمة بين أذربيجان وأرمينيا هي ابتزاز روسيا للمقايضة على 
مناطق أخرى كخفض التصعيد في سوريا وليبيا، وأشار إلى أن تورط تركيا في العديد من األزمات والمناطق، سيجعلها عاجزة عن التقدم في 

كافة الجبهات ومواجهة كل األطراف في ظل تردي األوضاع االقتصادية والسياسية واألمنية داخليًا.

قال السياسي الكردي محمد أمين بنجويني: »إن االتفاق الذي ُأبرم بين حكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني حول شنكال ُأجري بطلب 
من الدولة التركية«. وأوضح أن اإليزيديين سيعيشون كارثة أخرى إذا تم تركهم هذه المرة أيضًا، وأشار إلى أن اإليزيديين يرفضون تلك الصفقة 

التي أبرمت بين حكومة بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني، ويعتبرونها مؤامرة تستهدف بقائهم ووجودهم على أرضهم التاريخية.



26 تشرين األول  2020 االثنين

العدد 1026

26 تشرين األول  2020 االثنين روناهيروناهي

العدد 1026

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

احتار السوريون النازحين قسراً من مناطقهم إلى أين يتجهون حال خروجهم من الهول بعد قرار اإلدارة الذاتية بإخراج العائالت السورية الراغبة من مخيم الهول؛ سيما أنهم سيسكنون 
خارج شمال وشرق سوريا ولديهم ظروف تمنعهم من الخروج؛ في حين فرحت بعض األسر بهذا القرار، فما رأي اإلدارة الذاتية بهذا األمر...؟!

ريبر هبون

قيود

كاتبة فنلندية تحصد جائزة جمعية الكتاب لكتاباتها عن كردستان

وهم  حولها  من  أعين  على  الذهول  يستولي 
تمشي  بينما  الكباب  سندويشة  تأكل  يشاهدونها 
بين الجموع في تلك التلة، حيث يقام عليها عيد 
نوروز، فال تستلذ بطعم الكباب إال حينما تمشي، 
باليد  ابنتها  يد  وتسحب  بيد  السندويشة  تأكل 

األخرى، صاح عريف الحفل:
األطفال  أضاع  من  كل  أنادي  األلف  »للمرة  ـ 
المسرح  خشبة  عند  المجيء  أسماؤهم،  التالية 

وأخذهم، بعضهم يصرخ وينادي ماما«.
للربيع  تسلل  الصيف  كأن  للغاية  مشمش  الجو 
العرق  روائح  آذار،  مرأى  على  واغتصبه 
المرهفة  األنوف  تلسع  المارة  إبط  من  المنبعثة 
أماكن  باتجاه  الحاملة كروشها  الثقيلة  واألجساد 
يطيب  حيث  المتبل،  والفروج  الكباب  شوي 
حلقة  عقد  عبر  بنوروز  االحتفال  للبعض 
رقص والبعض يبدأ بالشواء، أما الثوريون فال 
الشعبية  الرقصات  لمشاهدة  المسرح،  يبارحون 

واألغاني الحماسية.
 األم وابنتها أشد لصوقاً من بعضهن، حيث لم 
راحت  حتى  المراهقة  سن  المدللة  االبنة  تدخل 

تقول لجاراتها وقريباتها: »مهر ابنتي غاٍل جداً، 
ولن أعطيها إال البن الحسب والجاه«.

ألبنائهم،  ابنتها  خطبة  في  الضيعة  أبناء  تسابق 
للصالت  تبعاً  والفسخ  الخطوبة  تتم  كانت  حيث 
االجتماعية وتقلباتها، فحين تكون العالقات جيدة 
تتم الخطوبة وحين تسوء يتم الفسخ، يقول عماد 

ابن عمها ساخراً:
ـ »هذه المدينة تنشغل في عقد الخطوبة والزواج 

على األطفال منذ خروجهم من رحم أمهاتهم«.
يدور الحوار بينه وصديقه، يسأله فؤاد:  

ـ »حدثني عن ذلك، يبدو هذا طريفاً ومحزناً في 
آن«.

ونحن  حديثنا  »لنتابع  ويكمل:  الصعداء  يتنفس 
نتمشى«. الهواء في المدينة الجامعية يبدو منعشاً، 
طقس خريفي مزين بأوراق األشجار الصفراء 

وحديث يشبه غموض الخريف وشجونه.
ـ »كما تشاء لنمشي«.

ـ »كنت أعيش نهاية قصة حب عشتها بألم ولم 
ذهني  في  وأعيد  عبراتها  أعاني  منها،  أشَف 
ذرعاً  ذلك  بي  ضاق  والخيبة،  الوجع  لحظات 

العاطفي،  للفراغ  أقول ألمي  مستسلماً  فهممت 
سأتزوج بمن تختارينها لي زوجة«.

ـ »حقاً بني، ذلك يسعدني حقاً«.
ابنة  ـ »سأذهب وأخبرهم عن رغبتنا في سعاد 

عمك الجميلة«.
لن  أنك  يعني  بذلك،  إخبارهم  بمجرد  »لكن  ـ 
تستطيع العدول عن قرارك المصيري هذا، إن 
حدث وغيرت رأيك ستحدث مشاكل عائلية فيما 

بيننا نحن بغنى عنها«.
  ـ »كما تشائين، أنا أيضاً أرى أنها فتاة جميلة 
أن  أخشاه  ما  جل  لكن  لي.  مناسبة  أنها  وأحس 

تكون مرتبطة ذلك سيكون محرجاً«.
تتحدث  وال  وأمها  أبيها  بنت  أنها  تقلق  »ال  ـ 
كفتيات اليوم مع الشبان، ال يتجرأ على االقتراب 

منها أحد، كن واثقاً«.
يتدخل أبي بعد أن سمع كالمنا: »هم لن يصدقوا 
إن  ما  فخديك  على  سيجلسونها  بابنتهم   رغبتنا 

نطلبها لك«.
فؤاد يضحك من هذه العبارة، أكمل أكمل.

وزاد  يصدق،  ال  بشكل  فتاة  أحببت  ذلك  بعد 
مدينة  من  كانت  لقد  كبيرة،  لدرجة  ارتباطنا 
أنني  أخرى مجاورة، فأخبرت والدتي بعد ذلك 
والفتاة  وإني  وصادق،  جاد  حب  في  وقعت 

عازمين على الزواج.
فقدت  أنها  بأعلى صوتها حتى ظننت  صرخت 
عقلها، كيف تعشق وأنت تدرك أنك البنة عمك 

وأننا تحدثنا بشأنها.
أتريد  هذا،  يا  جننت  »هل  بحنق:  أكمل  الوالد 

جعلنا أضحوكة بين الناس«.
جرى  »ماذا  فؤاد:  أردف  صمت،  برهة  بعد 

بعدها«؟
جهة  من  والدتي  من  المستمر  االستنكار  أمام   
جهة  من  الصحية  حالتها  وسوء  حبيبتي  وعناد 
بألم مرير، عدت مجدداً  انتهت عالقتنا  أخرى، 
لعزلتي وفراغي القاتل، لم أجد من طريقة لمنح 
نفسي فرصة استقرار أفضل إال االتصال بابنة 
التعرف عليها عن قرب،  المدللة ومحاولة  العم 
تقيم  أم ال، كانت  لي  إن كانت مالئمة  لنرى ما 
فترة  من  أتردد  كنت  بينما  الجامعية  المدينة  في 
ألخرى إلى هناك، إال أن النتائج لم تكن محمودة.
توقف عماد عن الحديث، حينما شارفت الشمس 
من  حلقه  يغص  كان  الجو،  وبرد  المغيب  على 
تذكر خيباته المتالحقة، سعاد تمتلئ كبراً ودالالً 
وإعجاباً بنفسها، كامتالء نهديها، وحّمالة الصدر 
الكبيرين  النهدين  على  أضفت  التي  المحشوة 
أعطى  فاحماً  أسوداً  بنطاالً  تلبس  أكبر،  حجماً 
بدوالب  أشبه  كروياً  شكالً  والورك  لألرداف 
التراكتور الذي كنا نضعه تحت برميل المازوت 

في الشتاء.
طلب عماد منها موعداً في المساء ليتمشيا قليالً، 
من  خيباته  عن  ستعوضه  قريبته  أن  إليه  ُخيّل 

ذات  العم ومن  ابنة  ولكونها  الغريبات،  الفتيات 
اللحم والدم، فإنها ستكون له بلسماً ودواء.

جاءه اتصال سعاد بغتة بينما كان داخل التواليت 
كأن  حاد،  إمساك  إثر  التغوط  يحاول  الجامعي 
االتصال إشارة إلى لقاء لن يكون كما هو متوقع 
، خرج من التواليت بعد أن لبس على عجل وقام 

بغسل يديه والتقط الموبايل بيده المبللة:
ـ »أهالً سعاد كيف حالك اليوم«؟

 ـ »بخير وأنت«؟
ـ »أين أنت«؟

ـ »أنا عند الجناح رقم خمسة،  تعال إلى هناك 
وسآتي إليك بعد أن تصل«.

  ـ »حسناً«.
سمع صوتها  حين  العشاق  قلب  بنبضات  أحسَّ 
الطفولي الممتزج بحرائق أنثى تطفئ برد الليل 
بحديث  المدينة  حول  ومشيا  تصافحا  بزفيرها، 
سوى  المواعدة  تستمر  لم  مفهوم،  غير  عابر 
نصف ساعة قفل بعد ذلك راجعاً، أحس ببرودها 
قالته  ما  تذكر  معه،  الحذر  شبه  حديثها  طيلة 
بالصبر  فعليك  وتخجل  تتمنع  إنها  إليه،  والدته 

بني، إنه دالل األنثى.
بين فترة وأخرى راح يرسل لها رسائل قصيرة، 
لمعرض  ليدعوها  بها  يتصل  عليه،  ترد  ولم 

الرسم، تعتذر منه: »أنا ال أحب الرسم«.
بعد مرور الوقت راحت ترسل له رسالة: 

ـ »ال تحاول معي أخي«.
لفخ  استدرج  كأنه  هدته،  ثقيلة  بخيبة  أحس   
يترنح  العشق جعلته  في  خيبته  كأن  أو  التقاليد، 
كبير  فضول  االجتماعية،  األعراف  مذبح  على 
سرى بداخله وأراد أن يعرف ما سبب رفضها 
له، للرفض انعكاسات سلبية على الذات، حينما 
تأتي على نحو فج ومبهم، ألح بعد فترة ركود أن 
بات  فالموضوع  شيء،  كل  منها  ويفهم  يلتقيها 

فضوالً وتحدياً له وألهله.
ثمة  أخيرة،  لمرة  ولو  نلتقي  أن  أود  »سعاد   -
أشياء يجب فهمها ووضع النقاط على الحروف 

بعد ذلك«.
على  تصبح  غداً،  اتصالي  انتظر  بأس  »ال  ـ 

خير«.
ـ »وأنت بخير«

ثيابها،  ارتدت  نومها،  من  متأخرة  استيقظت 
حقيقي،  عرس  إنه  لعرس،  تتهيأ  كأنها  تزينت 
لّونت  يكبلها،  قيداً  نفسها  عن  ستنفض  فاليوم 
بوضع   بالغة  خفيفة،  لمعة  مع  بالزهري  شفتيها 
مالمحها  وبدت  وجهها،  على  البودرة  مسحوق 
أبيض،  طحين  كوب  في  وجهها  وضعت  كمن 
ارتدت نضارتها الشمسية الكبيرة وخرجت إليه 
تقابله، جلست قبالته على ذلك المقعد الرخامي، 
منخارها  رفعت  ساق،  على  ساقاً  ووضعت 
الجميل، وأبقت النضارة على عينيها  الغائرتين 

داخل  محجريها، بدأت تحدثه   

ـ  »أنا أحب أن تختصر الجلسة، أنت هنا لتتقرب 
مني أليس كذلك«؟

شاباً  أحب  أنا  آسفة،  »أنا  ذلك«،  »لنفترض  ـ 
في  عروساً  أُصبُِح  وقد  الزواج،  على  ومتفقين 

فترة قريبة«.
ـ »مبروك ، أتمنى لك التوفيق«.

أدخلته لنفق من الكالم المتشنج، كل ذلك بدد في 
في  يخوض  أنه  شعر  عنها،  قيل  ما  كل  داخله 
دوامة من الال استقرار، خيبات تتوالى وضعف 
واستهتارها،  مراهقتها  تعيش  فتاة  إلى  قاده 
وتخبطها، لقد ختم ذلك السلم الذي تحبو للصعود 
وجعاً  يصرخ  وهّم  للمنزل  راجعاً  قفل  عليه، 
صدعت  بائدة  تقاليد  على  حارسة  والدة  على 
بها رؤوس األبناء، وبعد أن أخبرت والدته بما 

جرى  قالت:
»ستندم على رفضها لك مؤكد ذلك«.

وضعت  من  كوني  أعاني  أنا  ذلك،  يهم  »ال  ـ 
يحدث،  ما  كل  أستحق  الموقف،  هذا  في  نفسي 

فأنا السبب«.
عماد أراد أن يعيش الحياة بجانبها الواقعي بعيداً 
في  وخرج  تزوج  لذاته،  أراده  الذي  الحب  عن 
راحت  سعاد  سوريا،  في  األهلية  الحرب  بداية 
تطرق بابه، أخذت تحدثه عبر الفيسبوك وتعبر 
ندم، تذكر ما  قالت  له، حين  ندمها وحبها  عن  

قالته أمه بصددها فتبسم وقال في نفسه:  
خلق  التقليد  هذا  واقعنا،  يعصر  الجهل  »كم  ـ 
المنطق  خارج  الحياة  تعي  ال  نمطية  عقوالً 

األصولي في تمجيد، الفشل  االجتماعي«. 
األحداث  من صخب  يعاني  حلب  في  بقي  فؤاد 
ما  والتنقل  والقصف  النزوح  وطأة  في  ويعيش 
الفيسبوك  سوى  هنالك  وليس  وآخر،  حي  بين 
بينما  المتغيرة كل ساعة،  الحياة  وسيلة لخوض 
داخل  الصابرة  زوجته  مع  العيش  فضل  عماد 
الذي  الوطن  داخل  بقوا  الذين  على  وباله  الخيم 

أثقلته الجثث المتراكمة والقيود المتعددة.

الفنلندية  والصحفية  الكاتبة  حصدت 
الكتّاب  جمعية  جائزة  كويفونين،  كريستينا 
الحالي  للعام  الروائيين  غير  الفنلنديين 
الفنلنديين  الكتّاب  جمعية  وتُعد  2020م. 
في  للكتاب  رابطة  كأكبر  الروائيين،  غير 
فنلندا وتضم 3200 عضواً، وتمنح جوائز 
ذوي  الروائيين  غير  للكتّاب  سنوية  كاتب 

الخبرة منذ العام 2000م.
ومنحت الجمعية هذه الجائزة، في  24 من 
 8000 والبالغة  2020م،  األول  تشرين 
الدكتورة  بينهم  من  كتّاب،  لخمسة  يورو 
كتب  عدة  كتبت  التي  كويفونين  كريستينا 

عن كردستان.

 )1959 مواليد  )من  كويفونين  كريستينا 
حاصلة على دكتوراة في العلوم السياسية، 
وكاتبة غير روائية،  وهي صحفية مستقلة 
وهي  كردستان،  عن  بالكتابة  ومختصة 
الدولية  للسياسة  ساخنة  بؤرة  تعتبر  منطقة 

ولكنها غير معروفة في فنلندا.
نحو  منذ  كردستان  في  كريستينا  وعملت 
20 عاًما، وفي الفترة 2009م ـ 2012 م 

عملت كأستاذة جامعية في إقليم كردستان.
الدين  وعلوم  الصحافة  كريستينا  درست 
والسياسة االجتماعية، وتتحدث أطروحتها 
عام  هلسنكي  بجامعة  الدكتوراه  في 

في  المرئية  غير  الحرب  عن  2002م، 
باكور كردستان، كما يحكي كتابها األخير 
كاوبونكي،  قورغورين  بابا  )كركوك، 
2019م( عن الحروب وصراعات الهيمنة 

في المنطقة.
كردستان،  عن  كتب  عدة  كريستينا  كتبت 
أخرى  دول  عن  أيًضا  معلومات  تقدم  إذ 
والعراق  وسوريا  تركيا  مثل  المنطقة،  في 
يسمى  ما  وضع  بتحليل  وقامت  وإيران، 
فنلندا  من  تجنيدهم  تم  الذين  بـ)الجهاديين( 
 ،  Suomen nuoret jihadistit(
تجاربها  عن  أيًضا  كتبت  وقد    .)2016
المنطقة  في  العمل  بعد  الثقيلة  العاطفية 
 ،  Taiteilijatreffit sota-alueella(

.)2009
بالمنطقة  واسعة  معرفة  لديها  كريستينا 
جعل  على  القدرة  ولها  سكانها،  وعدد 
مرئية  اإلعالم  لوسائل  المنفصلة  األحداث 
للقّراء الفنلنديين، وزاد اإلنتاج غير الخيالي 
القّراء  فرصة  من  بارز  بشكل  لها  الواسع 
حول  معلومات  على  للحصول  الفنلنديين 
المرتبطة  المنطقة  حول  وكذلك  كردستان، 

بها في مركز السياسة الدولية..

وكاالت

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  اتخذت 
في العاشر من تشرين األول الجاري، قراراً 
الراغبة من مخيم  السورية  العائالت  بإخراج 
في  عقدته  الذي  االجتماع  على  بناء  الهول، 
سوريا  مجلس  مع  ذاته  الشهر  من  الخامس 
االجتماعية  الشؤون  وهيئة  الديمقراطية 

والعمل وهيئة الداخلية.
تعدادها  يبلغ  التي  السورية  األسر  وانقسمت 
فرداً، في مخيم  أسرة تضم 24223   6706
الهول الواقع 45 كم شرق مدينة الحسكة، إلى 

قسمين فيما يتعلق بهذا القرار.
ورّحبت األسر السورية الراغبة بالخروج من 
سعيدة  النازحة  ومنهم  القرار،  بهذا  المخيم, 
الريف  في  الدوير  منطقة  من  الجاسم  حميد 
والتي  السورية,  الزور  دير  لمدينة  الشرقي 
نتيجة  عام  من  أكثر  منذ  ديارها  عن  نزحت 

المعارك التي دارت في منطقتها.

وأعربت سعيدة عن فرحتها بالقرار, وقالت: 
العودة  وأود  دياري,  إلى  بالعودة  »أرغب 

بأسرع وقت ممكن«.
األسر  من  األكبر  القسم  أعرب  حين  في 
بالخروج ألسباب  السورية عن عدم رغبتهم 
بالمناطق  متعلقة  أمنية  وأخرى  بهم،  متعلقة 

التي تنحدر منها هذه األسر.
فالنازح حماد علي المنحدر من مدينة الميادين 

لسيطرة  الخاضعة  الزور  دير  محافظة  في 
منذ  المخيم  ويسكن  السورية  الحكومة  قوات 

عامين، فهو من غير الراغبين بالخروج.
بالخروج من  إلى أن عدم رغبته  ولفت علي 
إلى  يعود  األسر،  غالبية  مثل  مثله  المخيم، 
لوجود  إضافة  لعمله،  وفقدانه  منزله  تدّمر 
مختلفة  مسلحة  ومجموعات  الحكومة  قوات 

في مدينته.

رغبتها  عدم  في  الرأي  حسن  عايدة  تشاركه 
معيشية  ألسباب  المخيم,  من  بالخروج 
ستواجهها بعد الخروج, نظراً لرعايتها أربعة 

أطفال وزوج من ذوي االحتياجات الخاصة.
ففي  بالخروج،  راغبة  »لست  عايدة:  وتقول 
لدي  ليس  سأتجه؟,  أين  إلى  خروجي  حال 
في  يُعيلنا  من  هناك  وليس  إليه,  أذهب  مكان 

الخارج، أنا أُفّضل البقاء في المخيم«.
ويؤكد المسؤول عن شؤون النازحين واألسر 
أن  الحميد,  عبد  شعبان  المخيم،  في  السورية 
للعدد  ومحزناً  للبعض  مفرحاً  كان  القرار 
األكبر, الفتاً إلى وجود بعض األسر الراغبة 
راغبة  غير  األسر  غالبية  بأن  أكد  ولكنه 

بالخروج.
الخروج  عدم  في  األسر  رغبة  أن  وأوضح 
يعود ألسباب أهمها تدّمر منازلها, وأوضاعها 
تدبّر  على  قدرتها  وعدم  الصعبة,  المعيشية 
جانب  إلى  المخيم،  خارج  الحياتية  أمورها 
على  المسيطرة  القوات  من  البعض  تخوف 
اإلدارة  مناطق  خارج  تقع  التي  مناطقهم 
في  بالبقاء  الراغبين  أن  إلى  وأشار  الذاتية، 
المخيم هم من يبحثون عن األمن واالستقرار.
بالخروج  األسر  غالبية  يؤكد عدم رغبة  وما 
الطلبات  من  القليل  العدد  هو  المخيم،  من 
الذاتية  افتتحتها اإلدارة  التي  للمكاتب  الُمقدمة 

في المخيم الستالم طلبات الخروج.

وأكد مسؤول مكتب العالقات في مخيم الهول، 
جابر مصطفى، في حديث سابق لوكالة أنباء 
طلبات  قدمت  التي  األسر  عدد  بأن  هاوار 
الخروج منذ افتتاح المكاتب، وحتى اليوم )23 

تشرين األول(، بلغ 50 أسرة فقط.
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وتؤّمن 
سوريا، أغلب المتطلبات المعيشية الضرورية 
ومحروقات  غذاء  من  الهول,  مخيم  لقاطني 
ومياه, بالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات 
الدولية.  والمنظمات  المحلية  والمنظمات 
الراغبة  السورية  األسر  تتخوف  ولكن؛ 
ما  على  القرار  تأثير  من  بالمخيم،  البقاء  في 

يحصلون عليه من مساعدات.
وفي هذا السياق قال الرئيس المشترك إلدارة 
المخيم، إسماعيل نجار لوكالة أنباء هاوار إن 
في  الراغبة  العوائل  ويشمل  واضح  القرار 
أسرة  أي  إجبار  يتم  »لن  وأضاف:  الخروج, 
على الخروج«, الفتاً أن »من يرغب  بالبقاء 
لن يتغير عليهم شيء, وستبقى أوضاعهم كما 

هي دون أي تغيير«.
وكانت األسر السورية تخرج من المخيم قبل 
تكفّل  عبر  »الكفالة«،  نظام  وفق  القرار  هذا 
شيوخ ووجهاء العشائر بهذه العائالت، ومنذ 
إدارة  خّرجت  اآلن،  وحتى  الماضي  العام 
المخيم 27 دفعة من القاطنين في المخيم من 
يبلغ  حيث  والطبقة،  والرقة  الزور  دير  أبناء 
»رحلة  برنامج  عبر  شخصاً   4789 عددهم 

العودة«.
المقبل  األسبوع  في  يتم  أن  المقرر  ومن  هذا 
إخراج أول دفعة من األسر السورية الراغبة 
بالخروج من المخيم. وبحسب آخر إحصائية 
اآلن  المخيم  في  يعيش  الهول،  مخيم  إلدارة 
من  شخصاً   64373 تضم  أسرة   17693

سوريين وعراقيين وأجانب.

منذ احتالل تركيا مناطقا سورية، تعمل دولة 
من  المحتلة  المناطق  تتريك  على  االحتالل 
ديمغرافية  وتغيير  التركية  اللغة  نشر  خالل 
معاهد  افتتاح  خطوة  آخر  وكانت  المنطقة، 
دليالً  سبي  كري  مدينة  في  التركية  لتعليم 

صارخاً على سياسات التتريك.
في انتهاك صارخ لألعراف والمواثيق الدولية 
والقيم األخالقية، تسعى دولة االحتالل التركية 
التي  السورية  المدن  في  لغتها  فرض  إلى 
بمرتزقة  مدعومة  واهية  ذرائع  تحت  احتلتها 

سوريين.
ومنذ الغزو التركي على مدينة عفرين وكري 
سبي/ تل أبيض وسري كانيه، يعتمد االحتالل 
التركي على فرض اللغة التركية كلغة أساسية 
في  أعالمه  ورفع  التربوية,  المناهج  في 

المدارس والمؤسسات التربوية والمدنية.
يمرر االحتالل التركي سياسة عبر فتح معاهد 
لغوية تعلم اللغة التركية في المناطق المحتلة، 
حيث انتشرت في اآلونة األخيرة عدة معاهد 
لتعليم اللغة التركية في كري سبي/ تل أبيض.
بأن  هاوار  أنباء  لوكالة  خاص  مصدر  وأكد 
وظيفية  إغراءات  يقدم  التركي  االحتالل 
بقصد االلتحاق بالمعاهد والجامعات التركية، 
واالعتماد  مادية  إغراءات  إلى  باإلضافة 
الخوف  لكسر حاجز  الترويجية  الدعاية  على 
التعلم  في  لالنخراط  واألطفال  األهالي  لدى 

بالمدارس التركية.

التربوية  المناهج  »إن  المصدر:  وأضاف 
هناك هي في األساس ُطبعت في تركيا لذلك 
قامت تركيا باإلشراف على صياغتها وإعداد 

المناهج بما يتناسب مع سياساتها«.
التي  األلعاب  مالهي  »حتى  بأنه  ونّوه  كما 
بالرموز  ممزوجة  تراها  األطفال  يقصدها 
األعالم  عن  ناهيك  العثمانية  أو  التركية 
المرفوعة في المدارس ووضع اللغة التركية 

كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية«.
وأشار المصدر خالل حديثه إلى إن المعلمين 
يتوجب  التربوي  السلك  في  بالعمل  الراغبين 
السيرة  تقديم  أساسي  وكشرط  أوالً  عليهم 
تكون  أن  يجب  والتي  بهم  الخاصة  الذاتية 

مكتوبة باللغة التركية حصراً.
وأضاف: »في البقاع السورية المحتلة من قبل 
تركيا هناك مادة التاريخ في المنهاج المعتمد 
المادة  وهذه  المعارض  االئتالف  قبل  من 
وفي  الثانوي,  الـ12  الصف  لطالب  تدرس 
للقارئ  يتضح  المادة  هذه  من  األول  الدرس 
دولة   21 بوالية  االعتراف  األولى  للوهلة 
عربية للسلطنة العثمانية, فيها تشريع رسمي 
بحيث يقول بأن االستعمار األوروبي استعمر 
ممتلكات الدولة العثمانية في إشارة الى الدول 
الدولة  ممتلكات  من  كانت  أنها  على  العربية 

العثمانية«.
وأوضح: »ضمن سياسة التتريك التي يتبعها 
أبناء  من  طالباً   49 هناك  التركي  االحتالل 

مدينة تل أبيض اندمجوا في الجامعات التركية 
اآلن وتحديداً »جامعة حران«، باإلضافة إلى 
طالب واحد في إسطنبول وعدد آخر في أنقرة 
كلهم من أبناء مدينة تل أبيض, باإلضافة إلى 

انخراط أكثر من 30 طالباً من فئات عمرية 
مختلفة في معاهد اللغة التركية«.

رها  مدينة  في  المعاهد  من  العديد  وكان 

نيتها  عن  أعلنت  قد  سوريا  مع  الحدودية 
التعلم  في  لالنخراط  العرب  الطالب  استقبال 
باللغة التركية بهدف نشر اللغة التركية وبقيمة 

مادية زهيدة.

سوريون حائرون: »حال خروجنا من الهول؛ ماذا ينتظرنا..؟!«

مساعي مستمرة لالحتالل التركي في تتريك المناطق المحتلة من 

شمال سوريا وانحالل ثقافتها 
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

مكتب اللغات في منبج، يقيم االختبار النهائي للمستوى الثالث للغة الكردية
روناهي/ مبنج ـ قيمت اإلدارية في مكتب اللغات بمنبج إلهام نجم الدين االختبار األخير التي نظمت للمستوى الثالث للغة الكردية على أنها كانت 

محصلة لعمل كبير على مدى ثالث سنوات نحو تطوير مهني وأسلوبي

روناهي/ قامشلو - افتتحت مديرية الحراج والمحميات في مقاطعة قامشلو مشتاًل في مدينة قامشلو باسم »مشتل عفرين«، ويضم في الوقت 
الحالي سبعة آالف شجرة، وأشار الرئيس المشترك لمديرية الحراج والمحميات في مقاطعة قامشلو المهندس لقمان بدر إلى مساعيهم في وضع 

خطة إلنتاج أربع ماليين شجرة على مدار الخمس سنوات.

بهدف رفع الكفاءة التدريسية للغة الكردية، أنهى 
امتحانهم  تقديم  الكردية؛  اللغة  ومعلمات  معلمو 
للمرحلة الثالثة في اللغة الكردية المقررة؛ وفق 
نظام مكتب اللغات؛ التابع للجنة التربية والتعليم 
في مدينة منبج وريفها؛ في ظل تطبيق إجراءات 

احترازية للوقاية من كورونا.

تطوير املهارات اللغوية 
واألسلوبية

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا 
باإلدارية في مكتب اللغات بمدينة منبج وريفها؛ 
إلهام نجم الدين لتتحدث لنا عن االختبار األخير 
للمستوى  المكتب  نظمته  التي  التدريبية  للدورة 
قائلة:  الكردية  اللغة  ومعلمات  لمعلمي  الثالث 

»أن مكتب اللغات بعد ثالثة سنوات مضنية من 
للمستوى  الكتابي  االمتحان  أقام  الدؤوب  العمل 

بعد  الكردية  اللغة  ومعلمات  لمعلمي  الثالث 
تعليمي مكثف، ومعد  لمنهاج خاص  خضوعهم 

لهذا المستوى العالي من العملية التدريسية«.
في ختام هذه  والمعلمات  المعلمين  أن  وأشارت 
الثالث  المستوى  إلى  للوصول  سعوا  الدورة، 
بعد أن قطعوا شوطاً كبيراً في تطوير مهاراتهم 
اللغوية واألسلوبية بالشكل الذي يواءم العصرنة 

والحداثة في تعليم اللغات.

محصلة لعمل كبري

ممن  والمعلمات  المعلمين  عدد  أن  وأوضحت 
خضعوا لهذا امتحان عشرين متدرباً، واستمرت 
إلى نحو أربعة أشهر منذ رفع الحظر الذي أقرته 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تلقوا خاللها 
مهارات في القواعد وطرائق وأساليب التدريس 
السلوكية،  األهداف  تحضير  وطريقة  الحديثة 
إضافة إلى طريقة تحضير دفتر التحضير أيضاً. 
وأكدت إلهام أن مكتب اللغات يسعى من خالله 
تمكين  إلى  الكردية  اللغة  في  دوراته  إقامة 
بالمتابعة  وليشعروا  وتأهيليهم  التدريسي  الكادر 
هذه  تكون  أن  غرابة  ال  وبالتالي،  لهم.  الدائمة 

ثالثة  مدى  على  كبير  لعمل  محصلة  الدورة 
مرة  ألول  والمعلمات  المعلمون  تمكن  سنوات، 
من استكمال كافة المرحلتين السابقتين، بما فيها 

متقدمو المستوى الثالث.
اللغات في مدينة منبج  الجدير ذكره، أن مكتب 
دورات  واألخرى  الفينة  بين  يقيم  وريفها، 
للراغبين في تعلم اللغة الكردية، كما أدخل مادة 
الرياضيات باللغة الكردية ضمن منهاج هذا العام 
فضالً على إقامة عدد من الدروس الخارجية في 

عدد من األمكنة في المؤسسات واإلدارات. 

كاني،  واشو  مخيّم  في  المدارس  إدارة  استلمت 
 help kurdistan مبنى مدرسة جهزته جمعيّة
للعملية  المناسبة  الظروف  توفير  بهدف  للطلبة 

التعليميّة ألبناء مهّجري منطقة سريه كانيه.
عددهم  البالغ  كاني  واشو  مخيّم  طلبة  كان 
2400 طالب/ة من المراحل التعليمية االبتدائية 
 17 في  تعليمهم  يتلقّون  والثانوية  واإلعدادية 
خيمة بالمخيم، بعد أن هّجرهم االحتالل التركي 
ومرتزقته عقب هجماتهم على سريه كانيه وكري 
سبي/تل أبيض في الـ 9 من تشرين األول عام 

2019. وبهدف توفير الظروف المناسبة للعملية 
 Save the Children التعليمية، كانت منّظمة
قد افتتحت مدرسة لهم، ومن جانبها بدأت منظمة 
المخيّم،  في  مدرسة  بتشييد   help kurdistan
األمس 24  سلّمتها  تجهيزها  من  االنتهاء  وبعد 

الشهر الجاري إلدارة مدراس المخيّم.
للطلبة  غرف   6 من  الجديدة  المدرسة  وتتألّف 
من  الطلبة  إليها  سيتوّجه  لإلدارة،  وغرفة 

المراحل التعليمية الثالث على ثالث دفعات.
وشارك في مراسم تسليم مبنى المدرسة، ممثلون 

من  والعشرات  المدني  المجتمع  مؤسسات  عن 
أهالي المخيم.

في  اإلدارية  قبل  من  االفتتاح  شريط  قّص  وتم 
ثم  حسن،  سميرة   help kurdistan جمعية 
ألقت كلمة قالت فيها إّن هدف الجمعية من تكفلها 
للطالب  مالئمة  بيئة  تأمين  هو  المدرسة  ببناء 
ليتمكنوا من إكمال تعليمهم بعد أن نزحوا قسراً 
مدينتهم  في  مدارسهم  من  مدينتهم وحرموا  من 
التركي  االحتالل  هجمات  نتيجة  كانيه  سريه 

ومرتزقته.
التدريب  لجنة  في  اإلداري  تحدّث  جانبه،  ومن 
عن  حاجو،  محمد  المخيم،  في  والتعليم 
في  الماضي  العام  واجهتهم  التي  الصعوبات 

العملية التدريسية. 
الذاتية،  اإلدارة  مساعدة  إلى  حاجو  وتطّرق 
 help وجمعية  الكردي  األحمر  والهالل 
لضمان  المخيم  مدارس  إلدارة   ،kurdistan

سير العملية التربوية.
المدرسة  مبنى  في  بالدوام  مباشرة  الطلبة  وبدأ 
يتم  نموذجي  مبنى  ثاني  يعتبر  والذي  الجديد، 
 Save افتتاحه في المخيم بعد أن كانت منظمة
the Children قد افتتحت المدرسة األولى في 

وقت سابق.
وكالة هاوار

وقد أدى تأخر دفع الرواتب في إقليم كردستان 
العائالت،  لمعظم  االقتصادي  الوضع  تفاقم  إلى 
وبسببه تخلى معظم الناس عن وظائفهم الثانية، 

وليس لديهم مصدر دخل آخر.
تزعمت حكومة إقليم كردستان أنها غير قادرة 
المحدد،  الوقت  الموظفين في  على دفع رواتب 
فإن  عليه  النفط، عالوة  أسعار  انخفاض  بسبب 
بـ 28  مديونة  أنها  قد صرحت  كانت  الحكومة 

مليار و500 ألف دوالر.
وبعد تأخر رواتب الموظفين لستين يوماً، بدأت 
الرواتب،  دفع  مؤخراً  كردستان  إقليم  حكومة 
وإلى اآلن ما زالت تدفع رواتب أيلول/ سبتمبر.
سلطت وكالة ROJNEWS الضوء على واقع 
مواطن تدين له حكومة إقليم كردستان ليتحدث 

عن واقعه عن كثب.
لهم  تدين  الذين  األشخاص  أحد  إبراهيم  خليل 
الحكومة، والتي الزالت تحتفظ بمبالغ اثنا عشر 
الثالث  السنوات  مدار  على  رواتبه  من  شهراً 

الماضية.
كل  مرة  إبراهيم  خليل  يتقاضاه  الذي  الراتب 
شهرين، ال يكفي لعائلة مكونة من أربعة أفراد 
في إقليم كردستان، وال تستطيع األسرة دفع إجار 

المنزل أو شراء حاجياتها الضرورية اليومية.
خليل ال ينتظر، وربما إلى اآلن لم يقبض رواتبه 
في وقتها المحدد وال يُدفع له كما هو مفروض 
بل غالباً ما يكون قد ُخِصم منه، في حين يتعين 

عليه سداد ديونه وتلبية حاجاته اليومية.
يحتاج كل شخص موظف لديه عائلة مثل أسرة 
دينار  ألف   500 إلى  كردستان  إقليم  في  خليل 
يعاني  وال  يقترض  ال  حتى  شهرياً  األقل  على 
من مشاكل مالية، فهناك إجار المنزل والكهرباء 
والوقود  واإلنترنت  والصحة  والطعام  والمياه 

والمواصالت والتعليم، وما إلى ذلك.
معظم الموظفين في إقليم كردستان يقل رواتبهم 
الحكومة  فإن  دينار، ومع ذلك،  ألف  عن 500 

تخصم جزءاً منه.
إقليم  منها  يعاني  التي  العميقة  األزمة  هذه  أدت 
القطاع  شلل  إلى  سنوات  ست  منذ  كردستان 
الخدمي، مما ألحق الضرر بالموظفين والفقراء، 
وتخلوا عن وظائفهم الثانية؛ بسبب تأخر الراتب.
ألف   320 راتبه  خليل  مثل  لموظف  بالنسبة 
ال  فإنه  أقل،  بأجر  أخرى  بأعمال  ويقوم  دينار 
المستشفيات  كون  الطبي،  العالج  تكلفة  تكفيه 
العالج  تقديم  على  قادرة  تعد  لم  الحكومية 
المستشفيات  فإن  بالمقابل  المرضى،  المجاني 
مضطرون  والمرضى  الكثير،  تكلف  الخاصة 

للذهاب إليها.
األجور  إصالح  قانون  أن  من  الرغم  على 
والتقاعد دخل حيز التنفيذ في إقليم كردستان منذ 
عدة أشهر، إال أن حكومة اإلقليم لم تعلن بعد عن 
بموجبه  والذي  القانون،  بموجب  الدخل  مقدار 
القانونية  غير  الرواتب  آالف  ألغيت  أيضاً 

ودرجتين من األجور والتقاعد.

تقرير/ آزادي كردي
تقرير/ إيريش محمود

مشتل عفرين.. خطة إلنتاج أربع ماليين شجرة في مدينة قامشلو

خطة عمل للمشاريع الزراعية في ديرك

تركيا.. الموازنة تسجل عجزاً بقيمة 29.7 مليار ليرة

تأخر الرواتب والواقع االقتصادي أطفال مخيم واشو كاني في مدرستهم الجديدة

المعاش بإقليم كردستان يعقد 

أزمات المواطنين

مقومات  أهم  من  الزراعية  المشاتل  تعتبر 
الطبيعة، وتسهم في خلق بيئة مستدامة، وتعمل 
على  الخضراء  الرقعة  توسيع  على  أيضاً 
سطح األرض، وتأتي أهمية منتجات المشاتل 
قامت  ولهذا  المواطنين،  اهتمام  ازدياد  من 
مقاطعة  في  الزراعة  االقتصاد ومديرية  هيئة 
األشجار  معظم  يضم  مشتل  بإنشاء  قامشلو 
ومنها الحراجية والفاكهة وأنواع أخرى بأعداد 
مناطق  لتغطي  سنوات  عدة  مدار  على  هائلة 

شمال وشرق سوريا كافة.

وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا »روناهي« 
الحراج  لمديرية  المشترك  الرئيس  مع  لقاء 
والمحميات في مقاطعة قامشلو المهندس لقمان 
بدر الذي بدوره أفادنا عن افتتاح مشتل عفرين 
في مدينة قامشلو قائالً: »منذ بداية عام 2019 
المشتل،  إلنشاء  المناسب  المكان  بتحديد  قمنا 
المتعلقة  كافة  األساسية  األمور  على  والعمل 

بالبنية التحتية لهذا المشتل من حيث بناء سور 
غرفة  وإنشاء  لها،  المحددة  المساحة  حول 
حراسة، وتحديد مكان لبذار األشجار، وأعمال 

أخرى«.

املراحل األساسية ضمن املشتل

وضع  تم  الحالي؛  العام  »في  بدر:  وأضاف 
مرحلة  وهي  للمشتل،  أساسية  مراحل  ثالث 
ملء األكياس بالتراب ووضع البذور فيها منذ 
كانون  نهاية  وحتى  األول  تشرين  شهر  بداية 

األشجار  بذور  هي  البذور  وأنواع  األول، 
العفس،  السرو،  الصنوبر،  من  الحراجية 
التقليم ألشجار  تحديد  وبعدها مرحلة  والكينا، 
ومن  شباط،  شهر  نهاية  حتى  وذلك  الفواكه، 
يُتطلب   التي  األماكن  في  الغرس  مرحلة  ثم 

زراعة األشجار فيها«.

إنشاء املشتل جاء بعد املطالبة

جاء  المشتل  إنشاء  هدف  بأن  بدر  وأشار 
صعوبة  بسبب  المشاتل  أصحاب  مطالبة  بعد 
استيراد األشجار من مناطق الداخل السوري، 
لحين  وتكاليفها  سعرها  ارتفاع  إلى  إضافةً 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  إلى  وصولها 
مناطقنا  دعم  إلى  المشتل  »ويهدف  وأضاف: 
وعدم  الذات،  على  االعتماد  في  باألشجار 
وطالب  الخارج«.  أو  الداخل،  من  استيرادها 
بدر الجهات المعنية بدعم المشتل من الناحيتين 
لمناطق  المشتل  هذا  كون  والطوعية؛  المادية 

شمال وشرق سوريا كافة«.

وفي ختام اللقاء؛ نوه الرئيس المشترك لمديرية 
الحراج والمحميات في مقاطعة قامشلو بإقليم 
الجزيرة المهندس لقمان بدر قائالً: »في الوقت 
الراهن يضم المشتل سبعة آالف شجرة، لدينا 

خالل  شجرة  ماليين  أربع  إلنتاج  مخطط 
شمال  مناطق  لتغطية  القادمة  سنوات  الخمس 

وشرق سوريا كافة«

على  الُمشرفة  للجنة  المكثفة  الجوالت  بعد 
المشاريع الزراعية والحقول المزروعة بشتى 
حراجية  أشجار   – )الفواكه  األشجار  أنواع 
التطوير  لشركة  التابعة  الزيتون(  أشجار   –
قامشلو  بمقاطعة  ديرك  في  الزراعي  المجتمع 
تم  المالحظات  كتابة  وبعد  الجزيرة  إقليم  في 

وضع خطة عمل لتطوير هذه المشاريع.

حيث تم وضع خطة عمل من قبل المهندسين 
المشرفين وتوزيعها على األشهر التالية:

روث  تأمين  سيتم  األول  تشرين  شهر  خالل 
هطول  قبل  النثر  بعملية  والبدء  الحيوانات 
األمطار وتأمين عجالت تالفة لكسر البرد في 
شهر  خالل  الثلوج.  أو  الصقيع  حدوث  حال 
لتجهيزها  الخرمة  تخمير  يتم  األول؛  كانون 
لها.  النضج  بعملية  والقيام  وتخزينها  للقطف 
أشجار  تقليم  يتم  الثاني  كانون  شهر  خالل 
في  بينما  شتوي.  زيت  رش  وبعدها  الزيتون 
 – )التربية  التقليم  عمليات  تبدأ  شباط  شهر 

الري ورش  العنب ورفع شبكة  اإلثمار( منها 
)مركبات  التقليم  عملية  بعد  وفطري  وقائي 

نحاسية( ورش السماد المركب.

وخالل شهر آذار؛ سيتم التطعيم الالزم ألشجار 
ستوضع  بينما  األشجار  من  وغيرها  العنب 
شبكة الري للسقي، ونقل وتعبئة النقص برش 
على  حشرية  ومبيدات  شتوي  بزيت  األشجار 

األشجار المتساقطة.

بعد النمو الورقي تبدأ عملية التسميد )اليوريا – 
الفوسفور( عن طريق الري بالتنقيط وبعد العقد 
يسمد بشكل متوازن وعند الوصول إلى نصف 

حجم الثمرة يتم تسميدها بالبوتاس.

وأيضاً يجب أن يكون بين كل تسميدة وأخرى 
والحشري،  الفطري  والرش  بالحديد  التسميد 
جانب  إلى  الحاجة  حسب  العملية  هذه  تكرر 
الموسم؛  نهاية  الخدمة حتى  عمليات  استمرار 

وهذا بحسب المركز اإلعالمي لالقتصاد.

الموازنة  تسجيل  عن  رسمية  بيانات  كشفت 
المركزية لتركيا عجزاً بقيمة 29.7 مليار ليرة 
قد  كانت  أن  بعد  الماضي،  أيلول  شهر  خالل 

سجلت فائضاً الشهر السابق.

وزارة  عن  صادرة  إلحصاءات  وفقاً  ذلك 
الخزانة والمالية، أشارت إلى أنه اعتباراً من 
 108 الموازنة  نفقات  بلغت  الماضي  أيلول 
نفقات  بلغت  حيث  ليرة،  مليون  و580  مليار 
الفائدة 16 مليار و209 مليون ليرة في حين 
و371  مليار   92 األساسية  النفقات  بلغت 

مليون ليرة.

الماضي  الشهر  قالت  الخزانة  وزارة  وكانت 
إن موازنة تركيا سجلت فائضاً بقيمة 28.22 
مليار ليرة تركية خالل شهر آب الماضي، بعد 
أن سجلت في تموز الماضي عجزاً بقيمة 86 

مليار و529 مليون ليرة.

وفيما يلي طرح ألبرز ما جاء في بيان وزارة 
الخزانة والمالية:

 خالل شهر أيلول الماضي تم إنفاق 108 مليار 
المخصصات  إجمالي  من  ليرة  مليون  و580 
ليرة  مليون  مليار و461  ترليون و95  بقيمة 

عام  في  للموازنة  كنفقات  اقتراحها  تم  التي 
2020. وخالل الشهر نفسه من العام الماضي 
مليون  و814  مليار   80 النفقات  هذه  بلغت 

ليرة.

الموازنة  نفقات  ارتفعت  الماضي  أيلول  في 
بنحو 34.4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من 
من  النفقات  نسبة  بلغت  حيث  الماضي،  العام 
المخصصات 9.9 في المئة خالل عام 2020 
بعدما كانت تبلغ 8.4 في المئة في عام 2019.

نفقات  ارتفعت  العام  هذا  أيلول  شهر  وخالل 
الموازنة األولية بنحو 34.5 في المئة مقارنة 
 92 لتسجل  الماضي  العام  من  نفسه  بالشهر 
نسبة  بلغت  حيث  ليرة،  مليون  و371  مليار 
المئة  في   9.7 للمخصصات  األولية  النفقات 
خالل العام الجاري بعدما كانت تبلغ 8.1 في 

المئة خالل العام السابق.

اعتباراً من شهر أيلول هذا العام بلغت عائدات 
الموازنة 78 مليار و916 مليون ليرة، حيث 
و311  مليار   68 الضرائب  عائدات  بلغت 
بدون  األساسية  العائدات  وبلغت  مليون 

ضرائب 8 مليار و565 مليون ليرة.

عائدات  كانت   2019 عام  من  أيلول  وفي 

نجاح تجربة فول الّصويا ألّول 

مّرة في ريف دير الّزور الغربّي
نجحت تجربة زراعة فول الصويا في ريف 
مرة  زراعتها ألول  بعد  الغربي  الزور  دير 
على  المزارعون  يعمل  حيث  المنطقة؛  في 

جني المحصول في هذه األوقات

فول الصويا من المحاصيل الغذائية المهمة، 
ويتميّز عن بقية البقوليات بأنه يحتوي على 
لجسم  الضرورية  األمينية  األحماض  جميع 
فول  ويُزرع  البروتين.  لصنع  اإلنسان 
أيّار  بداية شهر  آذار حتّى  الصويا في شهر 
من كل عام، وال يحتاج إلى نوع تربة محدّد، 
إذ يُمكن زراعته في جميع أنواع الترب، إالّ 
أعلى  تُعطي  الخصوبة  المتوّسطة  التربة  أّن 

إنتاجيّة.

باشر  الغربي؛  الزور  دير  ريف  في 
فول  من  محصولهم  بجني  المزارعون 
كتجربة  مرة  ألول  زراعته  بعد  الصويا، 
بحسب  بالنجاح  تكللت  خطوة  وهي  أولية؛ 

مديرية الزراعة.

من  دونماً   250 مساحة  ُخصصت  وقد 

المزارعين،  من  لعدد  الزراعية  األراضي 
زغير  الصعوة،  قرى  من  مزارع  لكل 
دونم،  خمسة  ومحيميدة  الحوايج  جزيرة، 
زراعيين،  مهندسين  إشراف  تحت  وذلك 
الفول  ببذار  الزراعة  مديرية  دعمتهم  حيث 

واألسمدة والمبيدات الحشرية.

هذا  شهدت،  قد  الزور  دير  منطقة  وكانت 
مرة  ألول  البطاطا  محصول  زراعة  العام، 

أيضاً، والقت نجاحاً ووفرة في اإلنتاج.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الّزراعة في 
ريف دير الزور الغربي دبوس العكلة لوكالة 
زراعات  إدخال  إلى  »نسعى  هاوار:  أنباء 
جديدة إلى المنطقة، وبعد تجارب ناجحة في 
زراعة البطاطا تّمت زراعة فول الصويا«.

وبحسب مزارع من قرية الحوايج، فإن فول 
المياه،  من  كبيرة  كمية  يستهلك  ال  الصويا 
بلغ من 250  الواحد  الدونم  إنتاج  أن  منوهاً 

إلى 300 كغ.

الموازنة تقدر بـ 63 مليار و103 مليون ليرة 
في  بنحو 25.1  ارتفعت  النسبة  هذه  أن  غير 
الجاري  العام  من  نفسه  الشهر  خالل  المئة 
لتسجل 78 مليار و916 مليون ليرة. وخالل 
تحقق  نسبة  بلغت  الجاري  العام  من  أيلول 
عائدات الموازنة مقارنة بالتوقعات نحو 9.2 
في المئة بعدما كانت تبلغ 7.2 في المئة لعام 

.2019

تحصيالت  ارتفعت  العام  هذا  أيلول  وفي 
المئة  في   29.9 بنحو  الضرائب  عائدات 
مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 
68 مليار و311 مليون ليرة، حيث بلغت نسبة 
بالتوقعات  مقارنة  الضرائب  عائدات  تحقق 
كانت  بعدما  لعام 2020  المئة  في   8.7 نحو 

تبلغ 7 في المئة العام السابق.

وكاالت


