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شنكال  مأساة  مازالت  قامشلو-  روناهي/ 
الواقع  على  بظاللها  تُلقي  كذلك،  ومقاومتها 
اليومي لحياة مئات اآلالف من الُكرد في العالم، 
وبخاصة فيما يخص المرأة اإليزيدية وما القته 
من ظلم وسبي وما قامت به من بطوالت كذلك.

يواصل  كردستان  بباشور  حلبجة  مدينة  وفي 
عمله  صهيب«  »هونر  المعروف  النحات 
ومقاومتها  اإليزيدية  للمرأة  تمثال  إلكمال 
مواجهة  في  كابدته  وما  شنكال،  في  ونضالها 

داعش، ومن المقرر أن يُهدي العمل بعد إنجازه 
لشنكال، متأمالً أن يُنّصب في إحدى ساحاتها.

أما عن هيكل التمثال فهو يصنع بشكل أساسي 
خاصة  ومواد  الزجاجية  األلياف  مادة  من 
ونصف  مترين  حوالي  ارتفاعه  ويبلغ  أخرى، 
المتر وعرضه 70 سم، وهو على شكل أوراق 
الزيتون وتلتف حوله سلسلة، وتظهر امرأة من 
 ،)vejîn( بين أوراق الزيتون كرمز لالنبعاث
للمقاومة،  رمز  هي  المرأة  أن  تعني  والتي 
أن  كما  التجديد،  إلى  ترمز  الزيتون  وأوراق 

السلسلة تمثل العقبات والعوائق.
حلبجة  في  إنجازه  يتم  الذي  التمثال  وإلهداء 
الرابط  عن  خاص  وتعبير  قيمة  شنكال  إلى 
والترابط  التضامن  في  والمشاركة  المصيري 
وعفرين  شنكال  كما  حلبجة  أن  في  والرمزية 
وسواها من المناطق الكردية تتحد في المصير 
والحال ويجمعها الفرح والحزن وما تقدمه من 
شهداء وتضحيات. ويأمل الفنان هونر صهيب 
المقاومة  رمز  ليرى  بالنجاح  جهوده  تكلل  أن 

اإليزيدية شامخاً في ساحات شنكال األبيّة.

بلغت عقدها  امرأة ضريرة   - الطبقة  روناهي/ 
وتأقلمها مع حياتها,  القوية  بإرادتها  السادس 
لم تُثنِها الحمى الدماغية التي أصابتها في عمر 
متابعة  عن  بصرها  لفقدان  أدت  والتي  الثالثة 
حياتها الطبيعة بكل عزيمة وإصرار وتعمل في 

مهنة نسج الصوف.
وتسعمائة  ألف  عام  مواليد  من  معدل  فاطمة 
في  أي مرض  ولدت سليمة من  وستين،  وستةً 
كنف أسرة بسيطة تعمل لتجني قوت يومها, في 
سن الثالثة أُصيبت بحمى دماغية سببت الضرر 
حاول  بصرها,  لفقدان  أدى  مما  العين  لشبكية 
ولكن  األطباء  من  الكثير  عند  عالجها  والدها 
فاطمة  اقتنعت  اللحظة  هذه  في  جدوى,  دون 
بأنها ستبقى على هذا الحال مدى الحياة ووقفت 
على مفترق طرق؛ إما أن تعيش حياة تعيسة في 
حياتها  تكمل  أن  وإما  فائدة  دون  القاتلة  ظلمتها 

بشكل طبيعي وتقاوم صعوبات الحياة.

من الرضوري أن نتأقلم مع واقعنا

وخالل زياتنا لمنزلها وللحديث أكثر عن عملها 
في مهنة نسج الصوف التقت صحيفتنا روناهي 
»بدأت  حديثها:  بدأت  والتي  معدل  فاطمة  مع 

العمل أنا وصديقتي منذ الطفولة وأنا في الثانية 
سوف  صديقتي  لي  قالت  عمري،  من  عشر 
وسألتها  أنا  فاستغربت  الصوف  نسج  أعلمِك 
إنما هي  الفكرة سهلة  قالت  كيف وأنا ضريرة, 
الرسمة  عد »القُطب« فقط ؛ وستحصلين على 
بالعمل  بدأنا  بالفعل  ذلك،  وكان  تريدينها,  التي 
سويةً وبدأت أتحسن بعزيمة وإصرار مني على 
فيها  أستطيع  لمرحلة  وصلت  أن  إلى  المتابعة 

تصميم الرسمة التي أريدها«
ومعارفي  أقاربي  »عرف  فاطمة:  وأضافت 
تأتي  به,  انتفع  عمل  مهنتي  وأصبحت  بعملي 
النساء إلي لتطلب مني نسج قطعة ما، وأتقاضى 
ثمنها بشيء بسيط يُعينني ولو قليالً عن صعوبات 

الحياة وارتفاع األسعار«

فاطمة... املُعيلة الوحيدة لألرسة

تواجهها  التي  الصعوبات  لها عن  سؤالنا  وعند 
من  أعاني  »أنا  حديثها:  معدل  فاطمة  اختتمت 
إلى  وأحتاج  وكفيفة؛  الضغط،  ارتفاع  مرض 
صرف  سعر  وانخفاض  دوري،  بشكل  أدوية 
أدى  األمريكي  الدوالر  مقابل  السورية  الليرة 
االستهالكية  المواد  بأسعار  جنوني  ارتفاع  إلى 
والغذائية, والدي متوفي وأخي متوفي وال يوجد 
لنا معيل في هذا المنزل, أرجو أن يصل صوتنا 
لمواجهة  وإعانتنا  مساعداتنا  يستطيع  من  إلى 

مشقات الحياة«.

تمثال مقاومة المرأة اإليزدية 
من حلبجة إىل شنكال قريبًا

ِإصراري عىل الحياة 
الكريمة منعين من 

االستسالم
في الذكرى السنوية األولى لمجزرة تل رفعت.. 

اإلدارة الذاتية تناشد المجتمع الدولي لمحاسبة 
مرتكبي جرائم الحرب

سياسيون: زيارات المجلس الوطين لرتكيا والمناطق 
المحتلة تهدف لضرب المكتسبات ووحدة الصف

نساء كركي لكي ينددن بشدة 
باتفاقية هولري ـ بغداد

يرى الكثير من 
السياسيين أن زيارة 

المجلس الوطني لتركيا 
وعفرين المحتلة، 

والوقوف إلى جانب 
األعداء يعد خيانة للشعب 
الكردي والقضية الكردية 

التي باتت محط أنظار 
العالم...«4

نددت نساء كركي لكي 
باالتفاقية المبرمة بين 

الحكومة العراقية والحزب 
الديمقراطي الكردستاني 

وأكدن على أن هذه االتفاقية 
باطلة كونها تناقض مصالح 
الشعب في شنكال وال تمثل 
إرادتهم، وتسعى إلى خلق 

الفتن والحروب في المنطقة 
اآلمنة...«3

مناطق قصفها جيش االحتالل 
الرتكي ومرتزقته خالل شهر

قصف جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
خالل شهر تشرين الثاني المنصرم قرى 
ونواحي عفرين والشهباء بمئات قذائف 

المدافع والهاون...«2

إثر آخر وتصنف ضمن جرائم حرب، منها قتل األمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين   
ً
جرائم االحتالل التركي ومرتزقته تزداد يوما

خلف، وارتكاب مجزرة بت�ل رفعت جّل ضحاياها كان من األطفال. وبهذا الصدد؛ ناشدت اإلدارة الذاتي�ة المجتمع الدولي لمحاسبة دولة االحتالل 
التركي ومرتزقتها وكذلك قتلة الشهيدة هفرين خلف، وبالتالي محاسبة االئت�الف السوري الذي يحتضن مرتكبي جرائم الحرب...«2

عدسة: هايستان امحد

تقرير/ محمد إبراهيم
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ومرتزقته  التركي  االحتالل  جرائم  ـ  األخبار  مركز 
حرب،  جرائم  ضمن  وتصنف  آخر  إثر  يوماً  تزداد 
المستقبل  سوريا  لحزب  العام  األمين  قتل  منها 
رفعت  بتل  مجزرة  وارتكاب  خلف،  هفرين  الشهيدة 
جّل ضحاياها كان من األطفال. وبهذا الصدد؛ ناشدت 
دولة  لمحاسبة  الدولي  المجتمع  الذاتية  اإلدارة 
الشهيدة  قتلة  وكذلك  ومرتزقتها  التركي  االحتالل 
السوري  االئتالف  محاسبة  وبالتالي  خلف،  هفرين 

الذي يحتضن مرتكبي جرائم حرب..
الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية  العالقات  دائرة  وّجهت 
ميشيل  من  كل  إلى  رسالة  سوريا  وشرق  لشمال 
لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضة  باشليت 
بيترسون،  غير  لسوريا  األممي  والمبعوث  اإلنسان، 

ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وتم تكليف ممثلية اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
الثالث،  الجهات  إلى  الرسالة  بإيصال  سويسرا  في 
السوري  االئتالف  اجتماع  خلفية  على  جاءت  والتي 
مع قيادات من مرتزقة الجيش الوطني، ومنهم حاتم 
أبو شقرا المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، 
اإلشارة  وتم  وإعزاز.  لعفرين  االئتالف  زيارة  أثناء 
غطاء  يشكل  السوري،  االئتالف  يسمى  ما  أن  إلى 
سياسيًّا لمرتكبي جرائم حرب ضد اإلنسانية، وطالبت 
تسليم  بضرورة  الجهات  هذه  رسالتها  خالل  اإلدارة 
أحمد حسان فياض الهايس )الملقب حاتم أبو شقرا(، 
الذي أقدم على قتل السياسية الشهيدة هفرين خلف، إلى 
المحاكم المختصة ليواجه االتهامات الموجهة إليه في 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية؛ جاء ذلك 

تزامناً مع الذكرى السنوية األولى لمجزرة تل رفعت 
التي ارتكبتها دولة االحتالل التركي ومرتزقتها بحق 
المدنيين في الثاني من شهر كانون األول عام 2019م 

راح ضحيتها عشرات الضحايا جلّهم من األطفال.
وجاء في نص الرسالة: »تحية: في البداية نعبّر لكم 
احترام حقوق  سبيل  في  لجهودكم  احترامنا  بالغ  عن 
إلى  الرسالة  هذه  من  نهدف  سوريا؛  في  اإلنسان 
توضيح تورط االئتالف الوطني السوري في رعاية 
أبو شقرا(  الهايس )حاتم  المدعو أحمد حسان فياض 
العضو القيادي ألحرار الشرقية أو اللواء 123، فيما 
يسمى بالجيش الوطني السوري، وهو المتهم الرئيس 
أو المدان بجريمة قتل السياسية الكردية هفرين خلف 
التي كانت تشغل منصب األمين العام لحزب سوريا 
المستقبل حينها، باإلضافة إلى ارتكابه كزعيم لعصابة 
جهادية إرهابية لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
بهدف التطهير العرقي ضد الكرد واألقليات الدينية في 
شمال سوريا، ونأمل أن تقوم الجهات المخاَطبة بإدانة 
والمطالبة  السوري  االئتالف  جانب  من  العمل  هذا 
االتهامات  لمواجهة  العدالة  الى  المتهم  هذا  بتقديم 
من  العديد  أصدرت  لقد  الجرائم.  هذه  في  بتورطه 
منظمات حقوق اإلنسان الدولية تقارير عن انتهاكات 
بحق  السوري  الوطني  بالجيش  يسمى  ما  فصائل 
واألقليات  الكرد  من  خصوًصا  السوريين  المدنيين 
أن  المعروف  من  وبات  سوريا،  شمال  في  الدينية 
عليه  تشرف  السوري  الوطني  بالجيش  يسمى  ما 
وتموله السلطات التركية، ورغم أن تلك الفصائل تم 
تجميعها تحت اسم الجيش الوطني السوري، إال أنها 

في الحقيقة مجموعة من العصابات المسلحة، أعضاء 
بعضها كان منتميًا إلى المنظمات الجهادية اإلرهابية 
مثل داعش والنصرة وأحرار الشام، وقد أظهرت هذه 
العصابات هويتها الجهادية في االحتجاجات األخيرة 
الحالي  للعام  العاشر  الشهر  من  و26  و25   24 في 
السوريتين  كانيه  وسري  عفرين  مدن  في   2020
تل  إلى  إضافة  التركية  القوات  قبل  من  المحتلتين 
أبيض، وكانت هذه االحتجاجات موجهة ضد الرئيس 
المسلحون  الجهاديون  رفع  حيث  وفرنسا،  ماكرون 
وأطلقوا  والنصرة  داعش  أعالم  المسلحين  وغير 
اإلشارة  وتجدر  والنصرة.  لداعش  جهادية  شعارات 
بشأن  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  تقرير  إلى  هنا 
سوريا وبيان المفوضة السامية لحقوق اإلنسان اللذين 
الضوء على جرائم  أيلول 2019 وسلّطا  صدرا في 
الوطني السوري  بالجيش  ممنهجة لفصائل ما يسمى 
شمال  في  المدنيين  بحق  تركيا  عليه  تشرف  الذي 
سوريا، وأن هذه الجرائم تستهدف بشكل خاص الكرد 
واألقليات الدينية. لقد بيّن تقرير لجنة التحقيق المستقلة 

بشأن سوريا في الفقرة 46 ما يلي:
»خالل الفترة قيد االستعراض، تثبت اللجنة األنماط 
واالستيالء  النهب  ألعمال  والممنهجة  المتكررة 
التعسفي  الحرية  سلب  عن  فضاًل  الممتلكات،  على 
الذي ارتكبته على نطاق واسع مختلف ألوية الجيش 
العين  ورأس  عفرين  مناطق  في  السوري  الوطني 
وتل أبيض، وبعد نهب الممتلكات المدنية احتل مقاتلو 
فرار  بعد  المنازل  وأسرهم  السوري  الوطني  الجيش 
السكان،  بإجبار  األمر  نهاية  في  قاموا  أو  المدنيين، 

من  منازلهم،  ترك  على  كردي،  أصل  من  وأغلبهم 
خالل التهديد واالبتزاز والقتل واالختطاف والتعذيب 
الفترة  خالل  أنه  إلى  اللجنة  وتشير  واالحتجاز، 
تابعة  عسكرية  محكمة  أصدرت  بالتقرير،  المشمولة 
لالئتالف  التابعة   – المؤقتة«  السورية  »الحكومة  لـ 
حكًما   – السورية  والمعارضة  الثورة  لقوى  الوطني 
الشرقية(  أحرار  )لواء   123 اللواء  أفراد  أحد  على 
بتهمة القتل المتعمد لهفرين خلف وآخرين في تشرين 
»الحكومة  أشارت  كما   ،2019 أكتوبر  األول/ 
مايو  أيار/  في  أصدرت  أنها  الى  المؤقتة«  السورية 
نوضح  أن  هنا  نود  األطفال«.  تجنيد  بحظر  أمًرا 
بالدليل القاطع أن ادعاءات االئتالف الوطني السوري 
االئتالف  أطلقها  أكاذيب  مجرد  هي  أعاله  المذكورة 
للتغطية على تورطه في تلك الجرائم الممنهجة، ومنها 
أن  هو  والدليل  خلف،  هفرين  السياسية  قتل  جريمة 
)الملقّب  الهايس  فياض  حسان  أحمد  المذكور  المتهم 
حاتم أبو شقرا( ظهر برفقة وفد رفيع يمثل االئتالف 
يمثل  االئتالف  أن  على  يؤكد  هذا  السوري،  الوطني 
لهم  غطاء  وهو  اإلرهابيين،  لهؤالء  شرعية  مظلة 
أفعالهم،  على  تغطي  واجهة  االئتالف  من  يتخذون 
وبالتالي هذا التبني غير المسؤول من االئتالف لهكذا 
لهم،  فعلي  شريك  هو  االئتالف  أن  يؤكد  جماعات 
األفعال  كل  عن  مباشر  بشكل  كذلك  المسؤول  وهو 
اإلرهابية التي تتم في المناطق التي يحتلها االئتالف 
ومعه المرتزقة المدعومون من تركيا، في لقاء بمدينة 
لما  عسكرية  قيادات  مع   2020/11/23 في  إعزاز 
المدعو  أن  رغم  السوري،  الوطني  الجيش  يسمى 
لالئتالف  تابعة  قبل محكمة  من  أُدين  أبو شقرا  حاتم 

السياسية  قتل  جريمة  على  المشرف  وبصفته  نفسه، 
الكردية هفرين خلف واثنين من مرافقيها والذي ُوثّق 
أبو  حاتم  المدعو  أن  إلى  هنا  ننوه  أن  ونود  بالفيديو، 
شقرا عضو قيادي ألحرار الشرقية أو اللواء 123 من 
ما يسمى الجيش الوطني، وهذا اللواء أغلب أعضائه 
الحاليين كانوا أعضاء سابقين لجبهة النصرة وداعش 

المصنفتين كمنظمات إرهابية.
المجرم  لهذا  السوري  الوطني  االئتالف  رعاية  إن 
وفصيله اإلرهابي ومحاولة تأهيل أمثاله من المجرمين 
اإلرهابيين سياسيًّا وحمايتهم، يضع االئتالف في خانة 
المنظمات التي تدعم اإلرهاب وتشرعن جرائم الحرب 

وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية.
على  والضغط  التدخل  المخاَطبة  الجهات  من  ونأمل 
السلطات التركية بصفتها الجهة التي تشرف على ما 
حسان  أحمد  تسليم  أجل  من  الوطني  بالجيش  يسمى 
المحاكم  إلى  أبو شقرا(  )الملقّب حاتم  الهايس  فياض 
المختصة ليواجه االتهامات الموجهة إليه في ارتكاب 
بحق  ارتكبت  اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب،  جرائم 
بهدف  سوريا  شمال  في  الدينية  واألقليات  الكرد 
المخاَطبة  الجهات  على  ونلّح  العرقي،  التطهير 
أبو  المذكور  المجرم  ألن  الملف  هذا  في  االستعجال 
التي  االرهابية  والجماعات  األفراد  من  شقرا وغيره 
تعمل تحت مظلة ما يسمى بالجيش الوطني السوري 
الكرد  بحق  المشينة  الجرائم  ارتكاب  في  مستمرون 
)تل  وكرسبي  كانيه  وسري  عفرين  في  واألقليات 
أبيض( التي تحتلها القوات التركية والتي تشرف على 

تلك الفصائل«.

محررة الصفحة - هايستان أحمد محررة الصفحة - بيريفان خليل

211  المنوعاتاألخبار

في الذكرى السنوية األولى لمجزرة تل رفعت.. اإلدارة الذاتية 
تناشد المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب

باباجان يشدد: لحل القضية الكردية 
يجب أواًل سماعهم

معلمون في كركوك يقاطعون التدريس لحين 
االستجابة لمطالبهم

جيولوجيون يبحثون في جبال 
قبرص تاريخ صخور المريخ مناطق قصفها جيش االحتالل التركي

 ومرتزقته خالل شهر

حملة التعقيم مستمرة وسط الحظر الكلي بقامشلو

عين إلكترونّية مغروسة في الدماغ قد ُتمّكن
 المكفوفين من الرؤية

دراسة جديدة ُتخاِلف ما كنا نعرفه عن 

كورونا لدى األطفال

في  تعويضية،  عين  الباحثين  من  فريق  ابتكر 
مقدورها أن تعيد للمكفوفين بصرهم عبر زرعها 

في الدماغ كما يقولون.
قدرات  للُمستخدم  التعويضية  العين  تلك  تمنح 
الداخلية  البيئات  في  بالتنقل  له  تسمح  إضافية 
توفيرها  على  عالوة  أكبر،  بسهولة  والخارجية 
في  وأشياء  أشخاص  وجود  بشأن  معلومات 
المكان، بحسب علماء من »جامعة موناش« في 

أستراليا. 
ولإلشارة فإن معظم حاالت فقدان البصر تحدث 
تربط  التي  البصرية  األعصاب  في  تلف  نتيجة 

شبكية العين بالدماغ.
»جيناريس«،  الجديد،  الرؤية  نظام  ويتجاوز 
إن  علماء  يقول  حيث  الشاكلة،  تلك  من  أضراراً 
هذا االختراع من شأنه أن يجعل عالج الحاالت 

التي يكابدها المكفوفون ممكناً.
يتكون نظام »جيناريس« من خوذة قابلة للتعديل، 
تشتمل على كاميرا وجهاز إرسال السلكي، ووحدة 
معالجة الرؤية، باإلضافة إلى نظام برمجي يمكن 
هذه العناصر من التفاعل مع بعضها بعضاً. كذلك 

يتطلب سلسلة من شرائح على شكل مربعات يبلغ 
قطرها تسعة ملليمترات يمكن غرسها في الدماغ.
تعرض كاميرا الفيديو المحتوى الذي تلتقطه، ثم 
يُرسل إلى معالج الرؤية بغية تحليله واستخراجه. 
بعد ذلك تُنقل البيانات السلكياً إلى كل شريحة من 
البيانات  تحول  بدورها  التي  المربعة،  الشرائح 
بواسطة  الدماغ  يحفز  ما  كهربائية،  نبضات  إلى 

مسارات كهربائية مجهرية.
بالرؤية  الخاص  التعويضي  الجهاز  »يهدف 
فقدوا  الذين  األشخاص  يستعيد  أن  إلى  القشرية 
القدرة على الرؤية إدراكهم البصري، عبر توفير 
منطقة  وهي  البصرية،  للقشرة  كهربائي  تحفيز 
وتدمجها  المرئية  المعلومات  تتلقى  التي  الدماغ 
آرثر لوري من  البروفيسور  وتعالجها«، بحسب 
»معهد اكتشاف الطب الحيوي« التابع لـ«جامعة 

موناش«.
»يولد  قائالً:  لوري  آرثر  البروفيسور  وأردف 
تصميمنا نسقاً بصرياً يتكون من مجموعات تصل 
إلى 172 نقطة ضوئية توفر معلومات للمرء كي 
تمكنه من التنقل في البيئات الداخلية والخارجية، 

وتمييز وجود أشخاص وأشياء من حوله«.
من جهته، قال الدكتور فيليب لويس من »جامعة 
فريق  فإن  التجربة،  هذه  نجحت  »إذا  موناش«: 
»إم في جي« سيتطلع إلى إنشاء مؤسسة تجارية 

جديدة تركز على إتاحة الرؤية لألشخاص الذين 
يعانون عمى غير قابل للعالج، والحركة ألذرع 
بدوره  الذي  بشلل رباعي،  المصابين  األشخاص 

سيُحدث ثورة في رعايتهم الصحية«.

الجهاز  العلماء  اختبر  األمر،  بادئ  وفي 
في  النتائج  ونُشرت  األغنام،  على  االصطناعي 
)الهندسة  إنجينيرينغ«  نيورال  أوف  »جورنال 

العصبية( في تموز الماضي.
فقد ُزرعت عشر صفائف في أدمغة الحيوانات، 
التحفيز  من  ساعة   2700 من  أكثر  تمرير  مع 
عبر خوذة، من دون أن تسبب العملية أي أضرار 

ملحوظة على صحة تلك األغنام.
تطوير  تطلبها  التي  الدراسات  كل  أن  يُذكر 
في  الممارسة  قواعد  لمدونة  امتثلت  الجهاز 
المستعملة  الحيوانات  برعاية  المتعلقة  أستراليا، 
قبل  من  الموافقة  ونالت  العلمية،  التجارب  في 
لجنة معنية بأخالقيات التعامل مع الحيوانات في 

»جامعة موناش«.
وفي هذا الصدد، قال الباحث الرئيس في الدراسة، 
الدراسة  نتائج  »تشير  روزنفيلد:  البروفيسور 
المصفوفات  عبر  األمد  الطويل  التحفيز  أن  إلى 
الالسلكية يمكن تحقيقه من دون إحداث تلف واسع 
أو  واضحة  سلوكية  مشاكل  ودون  األنسجة،  في 

نوبات صرع نتيجة التحفيز«.

كورونا  بفيروس  اإلصابة  أعراض  هي  ما 
األطفال  نسبة  وما  األطفال؟  لدى  المستجد 
الذين تظهر عليهم أعراض مرض كوفيد-19؟ 

الجواب في دراسة كنديّة حديثة.
ونُشرت  كندا،  من  باحثون  الدراسة  أجرى 
وقدمت  الكندية«  الطبية  الجمعية  »مجلة  في 
بأن  االعتقاد  تخالف  والفتة،  جديدة  معطيات 
ظهور  بدون  بكورونا  يصابون  األطفال  معظم 

أعراض.
جيمس  الدراسة  أجروا  الذين  الباحثين  ومن 
أ.ماكاليستر،  وفينالي  أ.ويتن،  وتارا  أ.كينغ، 
وتوصلت إلى 6 أعراض بارزة ارتبطت بإصابة 
الشم  حاستي  فقدان  وهي  بكورونا،  األطفال 

والتذوق والغثيان والقيء والصداع والحمى.
وقال الباحثون إن األبحاث السابقة ركزت على 
كورونا  فيروس  بعدوى  المصابين  األطفال 
يأتون  الذين  المستجد بشكل أساسي على أولئك 
إلى  فهدفوا  الباحثون  أما  الطوارئ،  أقسام  إلى 
تحديد األعراض األكثر شيوعاً المرتبطة بنتيجة 
بين  كورونا  فيروس  فحص  لمسحة  إيجابية 

األطفال في المجتمع عموماً.
ويقصد بفحص »مسحة كورونا« أخذ عيّنة من 
عود  إدخال  عبر  وذلك  مثالً،  الحلق  أو  األنف 
من  عيّنة  لجمع  جداً  ناعمة  شعيرات  نهايته  في 
اللعاب أو اإلفرازات، يتم إرسال العينة للمختبر، 
وتحليلها للكشف بشكل مباشر عن وجود المادة 
الوراثية لفيروس »آر إن إيه«، إذا كانت المادة 
الوراثية موجودة فهذا يعني أن الفحص إيجابي.

اختبارهم  تم  الذين  األطفال  الدراسة  وشملت 
مسحات  باستخدام  كورونا  لعدوى  ومتابعتهم 
األنف أو البلعوم األنفي أو الحلق أو غيرها )على 
إفرازات  أو  األنفي  البلعوم  شفط  المثال،  سبيل 
و30  نيسان   13 بين  وذلك  الهوائية(،  القصبة 
بتحليل  العلماء  وقام  ألبرتا.  في   ،2020 أيلول 

النتائج لـ2463 طفالً.
نتيجة  كانت  الذين  األطفال  بين  أن  ووجدوا 
فقط   %35.9 أفاد  لكورونا  إيجابية  اختبارهم 
حوالي  إن  العلماء  وقال  أعراض.  بدون  بأنهم 
بعدوى  إصابتهم  ثبتت  الذين  األطفال،  ثلثي 

كورونا، أبلغوا عن أعراض.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن معاناة األطفال من 
أعراض عند اإلصابة بكورونا أمر أكثر شيوعاً 

ترتبط  محددة  أعراضاً  هناك  وأن  يُعتقد،  مما 
بكورونا.

البيانات  فإن  العالمية،  الصحة  لمنظمة  ووفقاً 
تقل  الذين  األطفال  أن  إلى  تشير  حالياً  المتاحة 
 %8.5 حوالي  يمثلون  سنة   18 عن  أعمارهم 
عدد  تسجيل  مع  عنها،  الُمبلغ  اإلصابات  من 
العمرية  بالفئات  الوفيات مقارنة  من  نسبياً  قليل 
األخرى، علماً أنه عادة ما يكون المرض خفيفاً.
عن  أُبلغ  فقد  ذلك،  مع  أنه  المنظمة  وتضيف 
البالغين،  غرار  وعلى  خطيرة.  اعتالل  حاالت 
مسبقاً  الموجودة  المرضية  الحاالت  إلى  أُشير 
باعتبارها عامالً من عوامل الخطر، التي تزيد 
األطفال  دخول  في  وتتسبب  المرض  حدة  من 

وحدة الرعاية المركزة.

هل األطفال أقل تعرّضاً ملخاطر 

اإلصابة بكوفيد-19 مقارنًة بالبالغني؟

ورداً على سؤال »ما هو دور األطفال في انتقال 

تماماً  بعد  يُفهم  لم  إنه  المنظمة  تقول  العدوى؟« 
اآلن،  وحتى  العدوى.  انتقال  في  األطفال  دور 
التفشي  حاالت  من  قليل  عدد  عن  إال  يُبلّغ  لم 
فإن  ذلك،  ومع  المدارس.  في  أو  األطفال  بين 
عنها  المبلّغ  التفشي  حاالت  من  القليل  العدد 
يوحي  اآلن  حتى  معاونيهم  أو  المدرسين  بين 
المؤسسات  في  كوفيد-19  مرض  انتشار  بأن 

التعليمية قد يكون محدوداً.
ونظراً ألن األطفال يعانون عموماً من اعتالالت 
من  القليل  إال  عليهم  يظهر  وال  وخامة  أقل 
الحاالت  مالحظة  يتعذّر  قد  فإنه  األعراض، 
في بعض األحيان، واألهم من ذلك أن البيانات 
بأن  توحي  الدراسات  من  المستقاة  األولية 
معدالت اإلصابة بين المراهقين قد تكون أعلى 

مقارنةً بصغار األطفال.
وتقول المنظمة إن فترة حضانة فيروس كورونا 
البالغين،  في  نفسها  الفترة  هي  األطفال  في 
فالفترة الزمنية ما بين التعرض لكوفيد-19 وبدء 
وقد  أيام،   6 إلى   5 من  عادةً  تمتد  األعراض 

تتراوح بين يوم واحد و14 يوماً.

مركز األخبارـ قال علي باباجان إنه ال يمكن 
قبل  األحادي من  بالتقييم  الكردية  حل األزمة 
االعتراف  ضرورة  على  مشدداً  الحكومة، 

بحقوق اإلنسان
والتقدم،  الديمقراطية  حزب  رئيس  أشار 
إذا  أنه  باباجان  علي  تركيا  في  المعارض 
هناك  كانت  إذا  ما  معرفة  الحكومة  أرادت 
مشكلة كردية في هذا البلد، فعليها أوالً أن تسأل 
مواطنيها الكرد في هذا البلد، مضيفاً أن التقييم 

األحادي للحكومة ال ينهي المشكلة.
أصبحت  الكردية  األزمة  أن  باباجان،  وأكد 
الحالية، وهناك  المرحلة  حادة مرة أخرى في 

مشاكل خطيرة بها.
والتقدم  الديمقراطية  حزب  رئيس  وشدد 
األساسية  بالحقوق  االعتراف  ضرورة  على 
إلى أن هذا ال يتم في الوقت  لإلنسان، مشيراً 

الحالي.
سياسة  إلى  باباجان  نوه  منفصل،  سياق  وفي 
المحسوبية في التوظيف في تركيا، حيث قال 
في  المواطنين  بين  خطيراً  تمييزاً  هناك  إن 

الترقية.
إلى  يحتاج  الحكومات  النوع من  أن هذا  قائالً 
طريقة  إيجاد  من  تتمكن  فلن  وإال  »عدو«، 

للتغطية على إخفاقاتها.

مركز األخبارـ أعلن معلمون وعاملون 
محافظة  في  الكردية  المدارس  في 
تظاهرة،  خالل  األربعاء  كركوك 
لحين  المدارس  في  التدريس  مقاطعة 
رأسها  وعلى  لمطالبهم  االستجابة 

صرف رواتبهم
تظاهر اليوم األربعاء معلمون وعاملون 
محافظة  في  الكردية  المدارس  في 
التظاهرة عن  وكشفوا خالل  كركوك، 
مطالبهم وعلى رأسها صرف رواتبهم 

من قبل الحكومة االتحادية.
هيئة  عن  صدر  بيان  في  ذلك  وجاء 
المعلمين،  حقوق  عن  المدافعين 
في  للمعلمين  تظاهرة  مع  بالتزامن 

مدينة كركوك.
وقالت الهيئة في بيانها، إننا »نسترعي 
نعلن  بأننا  المعنية  الجهات  انتباه 
اإلضراب العام عن الدوام بسبب تأخر 
سلباً  يؤثر  والذي  رواتبنا،  واستقطاع 

على حياتنا المعيشية«.
نستطيع  نعد  »لم  الهيئة  وأضافت 

التدريسية  العملية  في  االستمرار 
الحالة  هذه  في  ونحن  والتعليمية 
االقتصادية المزرية، لذا قررنا مقاطعة 

المدارس ما لم تنفذ مطالبنا«.
»استالم  مطالبها:  الهيئة  ولخصت 
األموال  وصرف  حينها  في  الرواتب 
اإلقليم،  حكومة  قبل  من  المستقطعة 
اإلقليم  موظفي  مع  شملنا  إلى  إضافة 
التي  االمتيازات  بنفس  كركوك  في 
العربية  المدارس  أقراننا في  بها  يتمتع 

والتركمانية«.
يكن  لم  حال  »وفي  الهيئة:  وذكرت 
فإننا  أعاله  مطالبنا  تنفيذ  باالستطاعة 
ومستحقاتنا  رواتبنا  بنقل  نطالب 
وزارة  إلى  كردستان  إقليم  كموظفي 
رواتبنا  استقطاع  أو  بغداد  في  التربية 
من قبل الحكومة المركزية من الحصة 
التي تبعثها إلى اإلقليم وتوزعها مباشرة 

على موظفي اإلقليم«.
المركزية  الحكومة  البيان  طالب  كما 
بالتدخل لكشف مصير النشطاء المدنيين 

ولم  بحقوقهم  طالبوا  الذين  المسجونين 
يرتكبوا أي جريمة.

لوكالة  محمد  علي  المدرس  وقال 
ROJNEWS: »ال أحد يهمه وضعنا 
المؤسسات في هذه  المحافظة، كل  في 
البالد فاشلة، الطلبة في هذه البالد من 
نطالب  يهتم،  أحد  وال  دراسة  دون 
الحكومة  قبل  من  رواتبنا  بصرف 
فترة  منذ  نتقاَض  لم  ألننا  االتحادية، 
ال  األوضاع  وبهذه  رواتبنا،  طويلة 

نستطيع ممارسة التدريس«.
للمعلمين  األولى  ليست  المظاهرة  هذه 
في  الكردية  المدارس  في  والعاملين 
بين  يخرجون  كركوك، حيث  محافظة 
الحين واآلخر في احتجاجات للمطالبة 
الحكومة  قبل  من  رواتبهم  بصرف 

االتحادية.
جدير بالذكر أن هناك أكثر من خمسمئة 
آالف  ثمانية  من  وأكثر  كردية  مدرسة 
تابعون  كركوك  في  وموظف  معلم 

لحكومة إقليم كردستان.

بدأ فريق من الخبراء الدوليين في الجيولوجيا 
قبرص  في  اختبارات  بإجراء  الكواكب  وعلم 
لمعدات مخصصة لتحديد تاريخ الصخور على 
كوكب المريخ الذي يتصف بجيولوجيا مماثلة 
لتلك الموجودة في الجزيرة الواقعة في البحر 

المتوسط.
ووفقاً لمتحدثين من قسم الدراسات الجيولوجية 
القبرصية، تشترك جيولوجيا  للحكومة  التابعة 
الصخور  مع  الكثير  في  ترودوس  جبال 

الموجودة على الكوكب األحمر.
بين  مؤخراً  ُعِقد  اجتماع  أثر  على  وأضافوا 
التأريخ  مشروع  أن  وقبارصة  أجانب  خبراء 
هذا »مبتكر للغاية، إذ لم تكن تتوافر دراسات 
نفذتها  المريخ  صخور  عمر  عن  بها  موثوق 

البعثات السابقة«.
تناول  االجتماع  »هذا  بيان:  في  وقالوا 
واالحتياجات  الدولي  الفضاء  برنامج  أهداف 

الجيولوجية وأفضل المواقع للمشروع«.

غراف

وقت  في  قبرص  إلى  دوليون  خبراء  ووصل 

في  معداتهم  الختبار  الحالي  الشهر  من  سابق 
عن  ارتفاعها  يبلغ  التي  الجبلية  السلسلة  هذه 
مسطح البحر نحو ألفي متر. وتتولى المفوضية 

األوروبية تمويل المشروع.
منظمة  بين  األول  هو  الجمعة  اجتماع  وكان 
استكشاف الفضاء القبرصية وإدارة الدراسات 
الجيولوجية التابعة للحكومة القبرصية. وأشار 
اإلدارة  مدير  حجييورغيو،  كريستودولوس 
تهدف  كانت  المناقشات  هذه  أن  إلى  بالوكالة، 
عن  المحليين  الخبراء  معلومات  تقاسم  إلى 

األرض القبرصية مع الفريق الدولي.
القبرصية  الفضاء  استكشاف  منظمة  وتشارك 
الكوكب  على  كبير  دولي  بحثي  مشروع  في 
األحمر بالتعاون مع ثالث دول أوروبية أخرى 

والواليات المتحدة.
هذا  أن  دانوس  جورج  المنظمة  رئيس  وأكد 
الفريد  الطابع  أخرى  مرة  »يعكس  المشروع 
لجيولوجيا بلدنا التي يمكن أن تساعد في إعداد 
أخرى«.  سماوية  أجسام  إلى  فضائية  مهمات 
وتابع: »من خالل هذا التعاون سنخلق فرص 
جديدة  بحثية  ومشاريع  بلدنا  في  للعلماء  عمل 

بالتعاون مع وكاالت الفضاء الدولية«.

قامشلو/ محمد محمودـ  قصف جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته خالل شهر تشرين الثاني 
والشهباء  عفرين  ونواحي  قرى  المنصرم 

بمئات قذائف المدافع والهاون.
على  بقصفه  التركي  االحتالل  جيش  يستمر 
مناطق شمال وشرق سوريا، وخالل الشهر 
مناطق  من  كالً  القصف  استهدف  الفائت 
شرا  ناحية  في  والمالكية  وعلقمية  مرعناز 
وأيضاً قرى عقيبة وبينه وباصوفان والزيارة 
التابعتين  شيراوا  ناحية  في  قاص  وبرج 
القصف  وألحق  المحتلة  عفرين  لمقاطعة 
إضافة  المدنيين  بممتلكات  مادية  أضراراً 

وخصوصاً  األهالي  بين  الخوف  زرع  إلى 
األطفال. 

التركي  االحتالل  أقدم  أخرى  جهة  من 
والمرتزقة التابعون له على استهداف مقاطعة 
الشهباء من مناطق احتلوها سابقاً وذلك من 
ناحية كفر كلبين وكلجبرين وإعزاز بقذائف 
وشيخ  رفعت  تل  بلدة  تجاه  الثقيلة  المدفعية 
ليتسبب  وحربل   الحوش  أم  وقرية  عيسى 
ذلك أيضاً باألضرار المادية لألهالي، ونتيجة 
من  العوائل  بعض  المتعمد خرجت  القصف 

منازلهم.
وتزامن القصف التركي لمقاطعة الشهباء مع 

الواقعة  لناحية عين عيسى  األخير  استهدافه 
منازل  مستهدفاً  الشمالي  الرقة  ريف  في 
المادية  األضرار  أيضاً  ليسبب  المدنيين 

وجرح طفلين وامرأة.
فإن  الشهباء  داخل  مصادر  وبحسب  هذا 
بداية  منذ  المدنيين  يقصف  التركي  االحتالل 
بهدف  الحالي  الوقت  إلى  عفرين  احتالل 
إخراج أهالي الشهباء من بيوتهم قسراً بدافع 
الرتكاب  باإلضافة  أخرى  مرة  االحتالل 
في  المقيمين  عفرين  أهالي  بحق  المجازر 

الشهباء.

ببلدية  البيئة  قسم  يستمر   - مصطفى  كولي  قامشلو/ 
والمدارس  المؤسسات  بتعقيم  قامشلو  في  الشعب 
ضمن فترة الحظر الكلي المفروض على قامشلو بقرار 

من اإلدارة الذاتية.
بعد ازدياد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في المنطقة 
أصدرت اإلدارة الذاتية قرار رقم 198 يتضمن فرض 
حظر كلي على الحسكة، قامشلو، الطبقة، الرقة، وبناًء 
قامشلو  في  الشعب  بلدية  البيئة ضمن  قسم  باشر  عليه 
الخامس  البند  على  بناء  والمدارس  المؤسسات  بتعقيم 
المواطنين  لحماية  احترازي  كإجراء  نفسه  القرار  من 

والطالب من هذه الجائحة.
باشروا  بأنهم  أوضح  التعقيم  حملة  في  العاملين  أحد 
بحملتهم في تعقيم المدارس والمؤسسات التابعة لإلدارة 

الذاتية. 
ونوه بأن الهدف من هذه الحملة هو تأمين بيئة صحية 
آمنة ونظيفة مشيراً إلى أنه بالنسبة للمدارس فقد تم تعقيم 
المياه إضافة إلى األثاث المدرسي  الصفوف ودورات 

وحتى مقابض األبواب.
المدارس  تعقيم  إجراء  كيفية  على  الضوء  ولتسليط 
ببلدية  البيئة  قسم  في  اإلداري  مع  التقينا  والمؤسسات 
تحدث عن  بدوره  الذي  عناد علي  قامشلو  في  الشعب 
اإلجراءات المتخذة في ظل الحظر ومنها تجهيز طاقم 
من العمال وتعقيم مؤسسات اإلدارة الذاتية إضافة إلى 

المؤسسات.

اليوم األول من الحظر الكلي على قامشلو بُدئ بتعقيم 
فقد  للمدارس  وبالنسبة  لها  التابعة  والمكاتب  البلديات 
وضع برنامج يومي للقيام بالتعقيم بأسرع وقت ممكن، 

حيث يعقم خمس عشر مدرسة في اليوم الواحد.
التدابير  اتخذوا  نفسهم  التعقيم  فريق  بأن  علي  ولفت 
ووضع  والكفوف  الواقية  المالبس  بارتداء  الالزمة 
الكمامات. واختتم اإلداري في قسم البيئة ببلدية الشعب 
التعقيم إجراء احترازي وليس  بقامشلو عناد علي بأن 
بدواء مؤكداً أنهم يسعون لحماية الجميع باتخاذ التدابير 

الالزمة.
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نساء كركي لكي ينددن بشدة باتفاقية هولير ـ بغداد

غالية نجار: »خلق قانون قيصر أزمة كبيرة في حياة المدنيين«

لكي  كركي  نساء  نددت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
العراقية  الحكومة  بين  المبرمة  باالتفاقية 
على  وأكدن  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب 
تناقض مصالح  كونها  باطلة  االتفاقية  هذه  أن 
وتسعى  إرادتهم،  تمثل  وال  شنكال  في  الشعب 

إلى خلق الفتن والحروب في المنطقة اآلمنة.

من  العديد  شنكال  في  اإليزيدي  الشعب  شهد 
وتشريد  النساء  وسبي  الجماعية  المجازر 
يعيد  التاريخ  واآلن  السنين،  مئات  منذ  األهالي 

نفسه بسيناريو مشابه لمثيالته فيما مضى.

النسائية  والقيادات  »المساواة  منتدى  اختُتم 
في المنظمات الرياضية« الدولي االفتراضي 
بإقامة  السعودية  األولمبية  اللجنة  باستضافة 
ألف  الـ120  يقارب  ما  حصدت  7  جلسات 
مشاهدة على البث المباشر في حساب اللجنة 

األولمبية العربية  السعودية. 
وذكرت عضو مجلس اللجنة األولمبية العربية 
السعودية أضواء العريفي في جلسة »القيادات 
 النسائية في المنظمات الرياضية« أن رحلتها 
بممارسة  صغيرة  بأحالم  بدأت  الرياضية 
أنشأت  إثرها  وعلى  مع  أصدقائها،  الرياضة 
أول فريق رياضي نسائي سعودي في المملكة 
السيدات  من  بمشاركة  الكثير  2006م،  عام 
السعوديات، مشيرة إلى أن المملكة من خالل 
رؤية 2030 تمهد الطريق للكثير  من الفتيات 
المستوى  على  سواًء  طموحاتهن  لتحقيق 

الرياضي أو الشخصي. 
وفي جلسة »تجربتي مع التايكواندو« كشفت 
األولمبية  باللجنة  الالعبين  لجنة  عضو 
الدولية ميريام  بافريل أنها مارست الكثير من 
من  السادسة  من  بدايةً  المختلفة  الرياضات 
في  ساعات   4 تتدرب  لمدة  وكانت  عمرها، 
الـ15 سنة، وهو  اليوم حينما كانت في عمر 
الذي ساعدها لتصبح بطلة  أولمبية في  األمر 

فترات الحقة من حياتها. 
باالتحاد  التلفزيوني  النقل  خدمات  مدير  وأكد 
أن  كولن  جون  الدكتور  للتايكواندو  الدولي 
توجيهات  اللجنة األولمبية الدولية شددت على 
بين  متساوية  إعالمية  تغطية  هناك  يكون  أن 
الجنسين خالل  المنافسات وبعدها، إضافة إلى 
والفرص  والرواتب  التوظيف  في  المساواة 
العملية الممنوحة للرياضيين  ما بعد االعتزال. 
تايكواندو  في  »الالعبات  جلسة  وفي 
حاولت  جينسينج:  ليزا  قالت  البارالمبية« 
التأهل ألولمبياد أثينا   2004م كالعبة مكتملة 
تم   2007 عام  وفي  والحواس،  األطراف 
بالسرطان،  ومع  اليسرى  يدها  تشخص 
األطباء  توصل  المتواصلة  العالجية  الرحلة 
إلى ضرورة بترها عام 2012م، مضيفةً أن 
طموحها  الرياضي لم يتوقف بذهاب يدها، بل 

واصلت شغفها الرياضي إلى أن انتهى األمر 
بها أن تصبح بطلة  العالم لتايكواندو البارالمبية 

ألربع مرات.  
وكشفت رئيسة لجنة الرياضة للجميع باالتحاد 
الدولي للتايكواندو سارة ستيفنسون في جلسة 
»تمكين  المرأة في االتحاد الدولي للتايكواندو« 
أن اللعبة لم تكن ناجحة في المملكة المتحدة في 
ومع  الميالدية،  الثمانينات  والتسعينات  فترة 
التدريب والتطوير المستمر والصبر أصبحت 
أول بطلة بريطانية في  التايكوندو بعمر الـ18 

عاماً تحصل على الميدالية األولمبية. 
وقال تشونغ وون في خطاب لرئيس األولمبية 
بالمنتدى،  رائعة  إشادة  تلقينا  »لقد  السعودية: 
 ليس فقط بالعروض الملهمة التي قدمناها، بل 
من المتحدثين والجوانب التي شهدها المنتدى، 
العمل  فريق  قدمه  الذي  الرائع  الدعم   بفضل 
وخالله  المنتدى  قبل  االستعدادات  خالل  من 
من  الكبير  اإلعجاب  إلى  ،  مشيراً  وبعده« 
لمخرجات  الدولية  األولمبية  اللجنة  ممثلي 
المنتدى التي من أبرزها  تعزيز المساواة بين 

الجنسين. 
يُذكر أن المنتدى الدولي االفتراضي هو األول 
األولمبية  اللجنة  تستضيفه  الذي  نوعه  من 
الدولي  االتحاد  وينظمه  السعودية  العربية 
السعودي  االتحاد  مع  بالتعاون  للتايكوندو 
اإلنسانية  التايكوندو  ومؤسسة  للتايكوندو 
تحت عنوان »المساواة والقيادات النسائية في 

المنظمات الرياضية«.

نجمات عامودا والخابور يقّصَن غداً شريط مبارياتهن 
في الدوري السوري

الجهاد يخسر أمام الجزيرة فهل
 يعّوض في اإلياب؟

اختتام منتدى المساواة والقيادات 
النسائية الرياضّية في السعودية

روناهي / قامشلو ـ تُقام غداً أول مباراة لسيدات 
ناديي عامودا والخابور لكرة القدم ضمن إطار 
السوري  الدوري  من  الثانية  النسخة  منافسات 
لكرة القدم على المالعب المكشوفة، وذلك على 
الثانية  الساعة  بتمام  الحسكة  ملعب  أرضيّة 

عشر ظهراً.
النسخة  في  الدوري  بطالت  عامودا  سيدات 
عن  سيدافعَن  2019ـ2020،  للموسم  األولى 
لقبهن، وأجريَن االستعدادات الالزمة ولم يتوقفَن 
عن المران منذ أشهر، كما أنَّ النادي وقّع مع عدة 
العبات من نجمات الدوري السوري للمشاركة 

في الموسم 2020 ـ 2021 وهن:
سرحان  عدلة  ـ  مدافعة  عثمان  محمد  نرمين 

رومي حارسة مرمى.
ريم نصرة وميسلون محفوض قادمات من نادي 

السلمية.
وهي  المحافظة  نادي  من  قَِدمت  الحلبي  ميرنا 

العبة في المنتخب السوري للسيدات.
المحافظة  نادي  من  قدمت  أيضاً  سرية  حياة 

ومثلت سابقاً المنتخب.
فنية  كمديرة  معمر  نانسي  مع  النادي  تعاقد  كما 
صفوف  في  ولعبت  عامودا  نادي  لسيدات 

دمشق  من  المحافظة  ونادي  السوري  المنتخب 
ـ    C اآلسيوية  التدريب  شهادتي  على  وحاصلة 
بإشراف  والتنظيم  اإلدارة  في  دورة  Bواتبعت 
إدارية  وعملت  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد 
آسيا  غرب  ببطولة  للناشئات  سوريا  لمنتخب 
المعهد  اإلمارات سنة 2018 وهي خريجة  في 
السابقة 2019  النسخة  التجاري المصرفي. في 

ـ 2020، رغم الظروف الصعبة لنادي عامودا 
كانيه  سري  على  شنت  التي  الهجمات  ومنها 
قبل  من  سوريا  وشرق  شمال  في  عدة  ومناطق 
المعارضة،  ومرتزقة  التركي  االحتالل  دولة 
مرحلة  بدمشق  يلعبَن  الالعبات  كانت  حيث 
الذهاب ومدنهن تتعّرض للقصف، ولكنهن رغم 
ذلك استطعَن حصد اللقب وبجدارة بعد تسيّدهن 

الدوري برصيد 28 نقطة، ببطولة حيث شارك 
لجانبهن ستة نوادي أخرى.

العام  هذا  أحرزن  واللواتي  الخابور  سيدات  أما 
وهذه  سوريا،  مستوى  على  الناشئات  بطولة 
هي المشاركة األولى لهن في الدوري السوري 
العبات  هناك  ولكن  المكشوفة،  المالعب  على 
ضمن الفريق كنَّ لعبن في صفوف نادي عامودا 

الالزمة  الخبرة  واكتسبَن  السابقة،  النسخة  في 
بخصوص المالعب الكبيرة.

آلين  أمثال  بالالعبات  صفوفه  النادي  دعم  وقد 
علي في حراسة المرمى، والمدافعة رشا رمضان 
والتي مثلت المنتخب السوري في السابق، وكذلك 
المهاجمة سميرة ديبو وأيضاً لعبت في المنتخب 
السوري في السابق إلى جانب العبات من إقليم 
ضمن  يلعبن  العبات  ومنها  وكوباني  الجزيرة 

المنتخب السوري للناشئات.
بحسب  اإلثارة  من  يخلوا  ولن  ناري  لقاء  إذاً 
التوقعات، فلمن النقاط الثالث األولى في المباراة 
لعامودا أم الخابور؟ وكان الدوري انطلق في 24 
شهر تشرين األول المنصرم، ويشارك فيها تسعة 
نوادي، وأقيمت ست جوالت من المنافسات حتى 
اآلن لحساب مرحلة الذهاب، ويتصدرَن سيدات 
يليهن  نقطة،  بـ15  الترتيب  حمص  محافظة 
برصيد  الثاني  المركز  في  حماة  شرطة  سيدات 
جرمانا  سيدات  الثالث  المركز  وفي  نقطة،   13
10 نقاط، وسيدات العربي 7 نقاط ، الوحدة 4 
نقاط، عمال السويداء 1 نقطة، فيروزة 1 نقطة، 

عامودا 0 نقطة، الخابور 0 نقطة.
يُذكر أن نواة النوادي لسيدات عامودا والخابور 
هن العبات من أندية إقليم الجزيرة مثل قامشلو 
وأهلي عامودا وفدنك وجودي واألسايش، وتقام 
 ،2017 عام  منذ  للسيدات  اإلقليم  في  دوريات 
ـ   2018 ـ   2017 لقبي  قامشلو  نادي  وحصد 

ونادي األسايش لقب 2019.

ختام  في  الجهاد  خسر  ـ  قامشلو   / روناهي 
األولى  الدرجة  منافسات  من  الذهاب  مرحلة 
للرجال بكرة القدم في الدوري السوري، وكانت 
الخسارة من جاره الجزيرة الذي تصدر المرحلة 
بهذا الفوز، فهل سيعوض الجهاد ما خسره من 

نقاط في اإلياب؟
األولى  المباراة  في  الفوز  يستطيع  لم  الجهاد 
بدون  سلباً  عامودا  جاره  مع  متعادالً  وخرج 
مع  كذلك  متعادالً  الجزيرة  وخرج  أهداف 
لسكة  العودة  تتأمل  الجماهير  وكانت  عامودا، 
يتخبط  والذي  الجزيرة  مباراة  في  االنتصارات 
الجهاد  ولكن  بالفورمة،  النادي  يكن  ولم  إداريّاً 
ليس بأفضل حاالً فهو اآلخر لم يستعد كما يجب 
رغم  الالعبين  بين  االنسجام  خلق  ناحية  من 
بأن  سركيسيان  بيرج  الكابتن  مدربه  تصريح 
الثالث، ولكن  المباراة  بنقاط  للفوز  قادر  الجهاد 

في حال ُطبّقت توجيهاته في ميدان الملعب وعدم 
تعرضهم للظلم التحكيمي الذي اشتكى الجهاد منه 

في هذه المباراة أيضاً.
الجزيرة بفوزه تصدر المرحلة بأربعة نقاط من 
خالل فوزه على الجهاد وتعادل مع عامودا الذي 
أصبح في المركز الثاني برصيد نقطة من تعادل 
الترتيب بنقطة  مع الجهاد الذي استقر في نهاية 

واحدة.
الجهاد أمام االستراحة ما بين المرحلتين الذهاب 
واإلياب لتعويض ما فاته من هذه المرحلة، وهو 
قادر للملمة أوراقه والوقوف على األخطاء التي 
حصلت معه وتجاوزها وخاصةً إنه يمتلك مدرب 
محنك قادر للرجوع وكسب أحد بطاقتي التأهل 
من المجموعة إلى الدور القادم، وهذا ما قاله في 
تصريح سابق لصحيفتنا »روناهي« وذكر بأنه 
سيعتمد على مزيج من الالعبين الشباب والخبرة 

وسيسعى النادي لتوقيع عقود مع العبين آخرين 
في  كان  كما  يكون  وأن  لطبيعته  بالنادي  ليعود 

السابق بين الكبار.
وكان الجهاد قد عيّن كادر فني وإداري جديد قبل 

بدء المرحلة وكانت على الشكل التالي:
عضو إدارة مشرف على الفريق: غسان باسوس.
عضو إدارة مشرف على الفريق: عمار األحمد.

إداري عام: عماد مسور.
مدرب: بيرج سركيسيان.

مساعد مدرب: قذافي عصمت.
مدرب لياقة: محمد محرم رسول.

مدرب حراس: عماد عيسى.
طبيب ومعالج يوسف حسيني.

إداري: مسعود داؤود.

تقرير/ ليكرين خاني
تقرير/ جوان محمد

ففي سنة 2014 تعرضت شنكال ألقسى وأعنف 
الشعب  من  اآلالف  تشريد  إلى  أدى  هجوم 
المدنيين  الجرائم بحق  أبشع  اإليزيدي وارتكاب 
داعش،  مرتزقة  قبل  من  النساء  وسبي  العزل 
شنكال  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  ورغم 
اتجهت  أن  إلى  لوحدها،  أقدارها  تواجه  بقيت 
الشعب  حماية  ووحدات  الشعبية  الحماية  قوات 
من أبناء روج آفا لحماية شنكال وقامت بالتصدي 
بكافة  الشعب اإليزيدي  لمرتزقة داعش وحماية 
السبل دون أن تحرك الحكومة العراقية وحزب 
هجمات  أمام  ساكناً  الكردستاني  الديمقراطي 

مرتزقة داعش.
حروباً  شهدت  التي  المنطقة  استقرت  أن  وبعد 
وبنت  النواحي  كافة  من  استقراراً  ومجازر 
لنفسها إدارة وقوات حماية شعبية لتحمي نفسها 
إدارة  من أي هجمات خارجية وأصبحت هناك 
بإرادتهم  يديرون مجتمعهم  ذاتية ألهالي شنكال 
مؤخراً  واالستقرار  األمن  عمَّ  أن  وبعد  الحرة، 

تم عقد اتفاقية من قبل الحكومة العراقية وحزب 
الكردستاني بحماية شنكال من قبل  الديمقراطي 
رفضاً  االتفاق  هذا  القى  بينهم،  مشتركة  قوات 
التي  االتفاقية  فهذه  اإليزيدي،  الشعب  قبل  من 
تخدم  اتفاقية  عن  عبارة  هي  هؤالء  بين  تجري 
مأساة  في  سبباً  كانت  أطراف  ومآرب  مصالح 
اإلطار  هذا  وفي  شنكال،  في  اإليزيدي  الشعب 
كان لصحيفتنا روناهي لقاء مع نساء كركي لكي 

حول قضية شنكال في التقرير التالي:

شنكال جزء ال يتجزأ من
 أرايض كردستان

هذه االتفاقية تخدم مصالح الدولة التركية الفاشية 
كردية  حركة  أي  إفشال  إلى  دائماً  سعت  التي 
مناهضة لسياستها والقضاء عليها، وتهدف دائماً 
إلى خلق النزاعات بين الشعب الكردي للحد من 

 كشفت اإلدارية في لجنة اقتصاد لمؤتمر ستار في 
شمال وشرق سوريا غالية نجار أن هنالك طرقاً 
المواطنين,  على  قيصر  قانون  تأثيرات  لخفض 
وأن الضمير ضرورة في هذه الفترة, مشيرةً إلى 
عدد من المشاريع التي يتم العمل عليها لالستقالل 

باقتصاد ذاتي.

من  سوريا  وشرق  شمال  في  المواطنون  يعاني 
سوء المعيشة في ظل الحظر الكلي والجزئي في 
إضافةً  »كوفيد-19«,  كورونا  وباء  تفشي  ظل 
إلى الوضع االقتصادي المتردي في البالد جراء 
الليرة  وهبوط  الرقابة,  وانعدام  التجار  استغالل 
السورية مقابل الدوالر في ظل حصار اقتصادي 
استهدف  الذي  قيصر  بقانون  يعرف  ما  ولده 
رؤوس األموال وأصاب أبناء الشعب من الفقراء, 
إذ جاء في ظل أزمة تعاني منها سوريا منذ 10 
لجنة  في  اإلدارية  أكدته  ما  وهذا  تقريباً,  سنوات 
في شمال وشرق سوريا  لمؤتمر ستار  االقتصاد 

غالية نجار.

»خلق أزمة«

على  يؤثر  ال  الدوالر  صعود  أن  إلى  منوهةً 
الحقيقيون  المتأثرون  وإنما  الرأسمالية,  الدول 

»فمع  وقالت:  الشعب,  أبناء  هم  تحوالته  جراء 
ارتفاع سعر صرف الدوالر أصبحت حياة الناس 
الذين  األشخاص  أولئك  سيما  وال  جداً,  صعبة 
احتياجاتهم  تلبية  أجل  من  يومي,  بشكل  يعملون 
ومستلزمات أطفالهم, وانعكس هذا االرتفاع بشكل 

سلبي على حياتهم«.
وأشارت غالية إلى أنه ومع دخول قانون قيصر 
مقابل  السورية  الليرة  قيمة  هبطت  التنفيذ  حيز 
الخارج  من  المنتجات  استيراد  وتم  الدوالر, 
تكلفة  بالسوري مما جعل  للناس  وبيعها  بالدوالر 
وتابعت:  المواطنين,  على  تتصاعد  المنتجات 
»خلق قانون قيصر أزمة كبيرة في حياة المدنيين«.

»إنشاء مشاريع مستقلة«

هو  هبوطه  أو  الدوالر  ارتفاع  أن  غالية  وأفادت 
ولربما  والكبرى,  المهيمنة  الدول  به  تتحكم  أمر 
المستقبل,  في  فيه  كبير  ارتفاع  هنالك  يكون 
يرتبطان  والسياسة  االقتصاد  »إن  وأردفت: 
ببعضهما البعض بشكل كبير, ويتم تنفيذ السياسية 
االقتصادية اليوم علينا من قبل الدول الرأسمالية, 
أردنا  إذا  سوريا  وشرق  شمال  كسكان  ونحن 
جديدة  بمشاريع  القيام  علينا  السياسة  هذه  مقاومة 
أن  ويجب  علينا,  تأثيره  نتالفى  وبهذا  وضخمة, 
تنشأ هذه المشاريع في جميع المناطق لنتمكن من 

جر الفائدة للسكان فيها«.
الخاصة  المشاريع  بناء  أن  غالية  وشرحت 
المنتجات  جميع  ألن  جداً,  مفيد  أمر  والمستقلة 

ستكون متوفرة ومن مكونات طبيعية.

»يجب وضع ضوابط مشددة«

قبل  التجار  أن  إلى  غالية  تطرقت  جانبها  ومن 
دخول قانون قيصر حيز التنفيذ عمدوا إلى تخزين 
بضائعهم, وعندما ارتفع الدوالر عمدوا إلى رفع 
مما  الدوالر,  ارتفاع  بذريعة  بضائعهم  أسعار 
المواطنين  كون  للناس,  جسيمة  بأضرار  تسبب 
ما  أن  إال  السورية,  بالعملة  يتعاملون  السوريين 
يُصعب  تعامالت  من  السورية  بالعملة  يتلقونه 

الحياة عليهم.
مشددةً على أنه يجب القيام بالعديد من اإلجراءات 
يتعامل  أن  ويجب  هنا,  بالدوالر  التعامل  لوقف 
بمقدور  ليكون  بضمير,  عامة  والمجتمع  التجار 
وضع  »يجب  وقالت:  حياتهم,  مواصلة  الجميع 

ضوابط مشددة حتى يحدث ذلك«.
قانون  تأثيرات  تحطيم  يمكن  أنه  غالية  وأعلنت 
فإذا  الخاص,  اقتصادنا  خلق  خالل  من  قيصر 
تمكنا من بناء اقتصادنا سنكون متساوين مع باقي 
القيصر,  قانون  مفعول  يبطل  وبهذا  المجتمعات, 

فالحل لهذه األزمة هو أن نستفيد مما نملك ومن 
نطور  أن  يجب  السبب  »لهذا  وذكرت:  أرضنا, 
وصناعتنا,  تجارتنا  ونوسع  الزراعية  مشاريعنا 

هذه الحقيقة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار«.

»مشاريع لحرص تضخم الدوالر«

أنهم  إلى  غالية  تطرقت  المستقبلية  الخطط  وعن 
يعملون على عدد من المشاريع الزراعية الهادفة 
لرفع االقتصاد, وقالت: »لقد ركزنا على التوسع 

في المشاريع الزراعية داخل مدينتنا«.
المشاريع  على  غالية  ركزت  الختام  وفي 
المشاريع  العديد من  االقتصادية, وزادت: »لدينا 
العمل  قيد  تزال  ال  والصناعة  التجارة  مجال  في 
جميع  على  السورية  األزمة  حل  أجل  ومن  بها, 
الجبهات, نحن بحاجة إلى وحدة الشعب وتضامنه, 
ومشاركة المرأة على جميع األصعدة, وأن نتفاعل 

مع جميع األحداث ونتجاوز المشكالت«.

JIN NEWS /وكالة

توحيد صفوفهم وبناء قوة كردية موحدة للتصدي 
بدأت  الكلمات  بهذه  الخارجية،  السياسات  لكافة 
رسول  شيخة  الشهداء  عوائل  مؤسسة  عضوة 
حديثها. وبينت شيخة: »أن النصر ال يتحقق إال 
بحرية كافة أراضي كردستان وتوحيد الصفوف 
الكردية لبناء مجتمع ديمقراطي تشارك فيه جميع 

األطراف الكردية في الحل السياسي للمنطقة«.
شيخة  الشهداء  عوائل  مجلس  عضوة  وأكدت 
رسول: »أن شنكال جزء ال يتجزأ من أراضي 
تعرضنا  أراضينا  من  شبر  كل  ففي  كردستان، 
العصور.  مر  على  جماعية  ومجازر  لهجمات 
وأضافت بالقول: »بعد أن لملت شنكال جراحها 
وابتدأت مسيرتها المجتمعية في العيش اآلمن في 
التركية  الدولة  شركاء  يرغب  لم  التي  المنطقة 
في بقائها على هذا النحو؛ عقدوا اتفاقية مجحفة 
والقاتلة  لمتطلباتهم  منافية  شنكال  أهالي  بحق 

إلرادتهم«.

اتفاقية هولري ـ بغداد تخدم 
مصالح دولة االحتالل الرتيك

التي جاءت  ـ شنكال  باتفاقية هولير  نندد وبشدة 
وجاءت  اإليزيدي  الشعب  حماية  في  متأخرة 
لتحطيم إرادة الشعب في شنكال وتشتيت صفهم، 
ديرك  لمنطقة  المشتركة  الرئيسة  أكدته  ما  هذا 
زلفة بدرو. وأردفت قائلةً: »لن نقبل أية اتفاقية 
ال تخدم مصالح الشعب في شنكال وإن أي قرار 
تتخذه هكذا أجندات لخدمة مصالح الدولة التركية 
وأي  شنكال  في  الشعب  إرادة  كسر  إلى  يهدف 

إدارة تمثل الكرد هناك«.
والجهات  اإلنساني  الضمير  زلفة  وطالبت  كما 
بحق  المرتكبة  المجازر  إزاء  بالتحرك  المعنية 

الشعب في شنكال بعد أن تخلت عنها حكومتها 
ولم تحرك أي ساكن.

ديرك زلفة  لمنطقة  المشتركة  الرئيسة  وأشارت 
وشرق  شمال  شعوب  أن  إلى  حديثها  في  بدرو 
سوريا لن تتخلى عن شنكال وأهلها وأنهم سوف 
شنكال  في  الشعب  إرادة  تحقيق  حتى  يساندوهم 

ونيل حريتهم، على حد تعبيرها.

االتفاقية املربمة بحق شنكال هي 
مساس بالهوية الكردية

عضوة  مع  لقاء  لنا  كان  ذاته  اإلطار  وفي 
مجلس المرأة لحزب االتحاد الديمقراطي شادية 
باتباع  القومية  الدول  »تستمر  بينت:  التي  عمر 
سياستها الداعية إلى محو إرادة الشعوب واتخاذ 
الثقافات  كافة  وصهر  العنصرية  القوموية  مبدأ 
والهويات للشعوب المناضلة من أجل الحرية«، 
وتابعت بالقول: »إن ما تشهده شنكال هو مساس 
أو  شنكال  على  هجوم  أي  ألن  الكردية  بالهوية 
أي اتفاقية تنافي حرية وإرادة شعب شنكال هي 
في  الكردي  الشعب  على  مباشر  غير  هجوم 
واالتفاقيات  السياسات  فهذه  األربعة،  أجزائه 
أراضي  على  التركية  للهجمات  استمرار  هي 
شمال وشرق سوريا، وهي وجهان لعملة واحدة، 
فجميعها تهدف إلى إفشال ثورة روج آفا ومحو 

القضية الكردية من الوجود«.
واختتمت عضوة مجلس المرأة في حزب االتحاد 
الديمقراطي شادية عمر بقولها: »يجب أن يكون 
الشعب الكردي أكثر وعياً لهذه السياسات الهادفة 
لهذا يجب علينا أن  الكردي،  تفكيك الصف  إلى 
التي تخدم  السياسات  واحداً ضد هذه  نقف صفاً 

العدو«.

زلفة بدرو شادية عمر شيخة رسول
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سياسيون: زيارات المجلس الوطني لتركيا والمناطق المحتلة 
تهدف لضرب المكتسبات ووحدة الصف

يرى الكثير من السياسيين أن زيارة المجلس الوطني لتركيا وعفرين المحتلة، والوقوف إلى جانب األعداء يعد خيانة للشعب الكردي والقضية الكردية 
التي باتت محط أنظار العالم.

الشكوك  من  الكثير  الزيارة  تلك  أثارت  حيث 
والسياسية  الشعبية  األوساط  من  واالنتقادات 
الوطني  المجلس  نفي  بعد  الكردية، خصوصاً 
قبل  من  عفرين،  في  الحاصلة  االنتهاكات 
أعضاء  ووصف  ومرتزقته  التركي  االحتالل 

المجلس الوطني الزيارة باالنتصار.

املجلس الوطني الكردي يُقّدم 
خدمات مجانية للعدو

صحيفتنا  أجرت  جرى  ما  على  وللوقوف 
االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضو  مع  لقاًء 
الديمقراطي أمين عليكو الذي تحدث وقال: هذه 
األخيرة،  تكون  ولن  األولى  ليست  الزيارات 
قبل زيارة المدعو عبد هللا كدو كان هناك زيارة 
عليكو  فؤاد  الكردي  الوطني  المجلس  عضو 
بعد احتالل عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها، 
بأن  عليكو  فؤاد  المدعو  صّرح  أيضاً  وقتها 
إال  تحريرها،  بعد  جيد  عفرين  مدينة  وضع 
أن الواقع الذي كان يعيش فيه األهالي الباقين 
والذي حصل  حقيقيّة.  كارثة  كان  المنطقة  في 
والسلب  القتل  من  الراهن  يومنا  إلى  ويحصل 
والنهب واالغتصاب وحرق األشجار وقطعها 
والتغيير الديمغرافي، وإنهاء أي مالمح كردية 
لمدينة عفرين، وتصريحات عبد هللا كدو وعبد 
والعمل  االرتزاق  مدى  تؤكدان  بشار،  الحكيم 
وبهذا  سوريا،  في  الكردي  الشعب  إرادة  ضد 
النفي المطلق يتم تأكيد شراكتهم في قتل الشعب 
أبيض  وتل  كانيه  وسري  عفرين  في  الكردي 

)كري سبي(.  
الوطني  المجلس  أعضاء  زيارة  وبخصوص 
عليكو  تحدث  المحتلة  والمدن  لتركيا  الكردي 
لها سوى  الزيارة ال معنى وال تفسير  بالقول: 
الشعب  أعداء  لمصالح  المجانية  الخدمة  تقديم 
شكل  بأي  تخدم  ال  وهي  وتطلعاته،  الكردي 
القضية الكردية ومصلحة الشعب الكردي، بل 
يوم  بعد  يوماً  يثبتون  تماماً، وهم  العكس  على 
أنهم مجرد أدوات بيد االستخبارات التركيّة ال 
أكثر وال أقل، وحتى مبادرة القائد العام لقوات 
أجل  من  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
وحدة الصف الكردي القت الكثير من األعذار 

والرفض منهم. 
الشعب الكردي اختار طريق النضال والمقاومة

وأضاف أمين عليكو بقوله: هناك عالقة وطيدة 
أن  التركي،  والمحتل  الوطني  المجلس  بين 
الديمقراطي  حزب  قبل  من  األخير  التصعيد 
حول  بغداد  مع  واالتفاق  وقيادته  الكردستاني 

شنكال، جاء بتعليمات وقرار من حزب العدالة 
في  أهلنا  إرادة  مشروع  لضرب  والتنمية، 
شنكال، وشمال وشرق سوريا، وهذا األمر لم 
المجلس  أعضاء  وتنقل  أحد،  على  يخفى  يعد 
الوطني الكردي بين أنقرة وهولير يدل على أن 
هناك تعليمات يجب تنفيذها، والهدف لضرب 
مكتسبات الشعب الكردي والشعوب في شمال 

وشرق سوريا.
تحققت  التي  المكتسبات  إلى  عليكو  وتطرق 
بفضل دماء الشهداء واختتم قائالً: بات الجميع 
الكردي،  الوطني  المجلس  حقيقة  جيداً  يعي 
باشور  في  السياسية  األحزاب  من  وبعض 
ثقة  أي  الكردي  للشعب  يعد  ولم  كردستان، 
بهم ألنهم يقفون ضد مصالح الشعب الكردي، 
بفضل تضحيات  تحقيقها  تم  التي  والمكتسبات 
كانت  ومهما  حدث  مهما  لكن  شعبنا،  أبناء 
الظروف نحن على ثقة تامة بالنصر، والتاريخ 
اليوم يُسّطر بحروف من ذهب، ليروي قصة 
بالغالي  زال  وال  ضحى  الذي  الشعب  هذا 

والنفيس من أجل تحقيق الحرية. 

كل الدالئل تشري إىل تواطؤ 
املجلس يف كل ما يجري

وحول الموضوع ذاته تحدث الرئيس المشترك 
لهيئة البلديات في إقليم عفرين فايق أحمد فقال:  
وجود المجلس الوطني الكردي ضمن االئتالف 
المعارضة  يمثل  الذي  المعارض  السوري 
أمراً  ليس  المتطرفة  والمجموعات  المتشددة 
طبيعياً، و احتالل عفرين وسري وكري سبي 
)تل أبيض( وتهجير ما يقارب  ستمائة ألف من 
السكان األصليين منها، وممارسة أبشع أنواع 
دليل  واالنتهاكات  الالأخالقية  الممارسات 
الكردي  الوطني  المجلس  تواطؤ  على  دامغ 
التركي ومرتزقته في االئتالف،  مع االحتالل 
بالمجلس  المرتبطة  الفصائل  بعض  ومشاركة 
الوطني الكردي  بالهجوم على عفرين، والذي 

واألعمال  التركي،  المحتل  دبابات  على  ظهر 
الديمغرافي  والتغيير  واالنتهاكات  الوحشية 
يمارسها  والتي  والطبيعة  اإلنسان  بحق 
مرتزقة االحتالل التركي، منافية لكل القوانين 

واألعراف الدوليّة لحقوق اإلنسان. 
وتابع فايق أحمد بقوله: بما أن المجلس الوطني 
السوري  االئتالف  يسمى  ما  ضمن  موجود 
المعارض، فمن الطبيعي أن تكون تصريحات 
االئتالف  في  الكردي  الوطني  المجلس  عضو 
)عبد هللا كدو( ورفاقه مؤيدة لالحتالل التركي، 
ومتابعة  معرفة  قولهم  حسب  على  وذلك 
أوضاع المواطنين ووضع حد لالنتهاكات التي 
يُمارسها المرتزقة بحق السكان األصليين من 
التي  للجرائم  نفيهم  ذلك  على  وتأكيداً  الكرد، 
تقوم بها دولة االحتالل التركي ومرتزقتها تجاه 
باألساس  ألنهم  طبيعي  النفي  وهذا  األهالي، 
عفرين،  في  االحتالل  بشرعنة  قاموا  من 
ارتزاق  وأدوات  مأجورين  عبيد  وأصبحوا 
الميت  قِبل  من  الُمشكلة  المحلية  المجالس  في 
تحصل  وبيدهم  المرتزقة  والمجاميع  التركي 
من  المحلية(،  المجالس  )أي  االنتهاكات  تلك 
وللمرتزقة  للميت  والعمالة  المعلومات  نقل 
وسائل  على  يظهرون  كدو  أمثال  ولألسف 
اإلعالم المرئية وغير المرئية ويصّرح بمنتهى 
الخيانة واالرتزاق بعدم وجود أي انتهاكات في 

عفرين المحتلة.

تركيا هدفها رضب املكتسبات 
ومبادرات الوحدة

وعن أفعال المجلس الوطني الكردي والتواطؤ 
مع تركيا ضد القضية والشعب الكردي تحدث 
يمثل  ال  كدو  هللا  عبد  إن  قائالً:  أحمد  فايق 
الكردي،  الوطني  المجلس  يمثل  بل  شخصه 
وتصريحاته بقرار من المجلس،  وقد ظهر رد 
بأنه  قال  والبعض  تصريحاته  من  شعبي  فعل 

الحرب الخاصة... ماهيتها، أنواعها وأساليبها ـ1ـ

وأنواعها،  أساليبها  الخاصة،  الحرب  ماهية 
التدابير  هي  وما  ومجاالتها،  وأهدافها  أدواتها 
للحد من خطورتها  اتخاذها  التي يجب  الوقائية 

وتأثيراتها.
دون وضع  من  حرية  أية  نيل  بالمقدور  »ليس 

الحرب في الحسبان« 

عبد الله أوجالن 

منظم  استخدام  هي  العام  بمفهومها  الحرب   
والتكتيكية  المادية  الصلبة  العسكرية  للمعدات 
بهدف فرض سيطرة وهيمنة طرف على آخر، 
المنتصر  مصالح  وفق  به  والتحكم  وإخضاعه 
في  يضعها  التي  الشروط  وبموجب  الخاصة 
الحرب. هي عبارة عن صراع وقتال مباشر أو 
غير مباشر بين طرفي نزاع أو أكثر ولها أنواع 
كثيرة، منها التقليدية التي تعني مواجهة مباشرة 
بين الجيوش وبمختلف صنوف األسلحة البرية 
والبحرية والجوية، ومنها الحروب اإللكترونية، 
اآلن  الدارجة  واالقتصادية  والساخنة  والباردة 

كالحصار وفرض العقوبات.

ماهية الحرب الخاصة

أهدافها  تحقيق  على  تعمل  الخاصة  الحرب   
وغير  المشروعة  الوسائل  كافة  استخدام  عبر 
المشروعة، المادية والمعنوية بغرض قتل إرادة 
وعدم  التشاؤم  من  حالة  وخلق  اآلخر  الطرف 
اليأس  إلى  وصوالً  والالمباالة  بالنفس  الثقة 
أنها  أي  للمجتمع.  األخالقية  المنظومة  وانهيار 
العقلي  والتشويش  الضبابية  خلق  إلى  تهدف 
األكاذيب  نشر  على  اإلصرار  عبر  والمعرفي 
يسعى  كما  األمور،  في  والمبالغة  والدعايات 
المشرفون والمخططون لهذا النوع من الحروب 
وتوجيهها  والعقول  القلوب  على  التأثير  إلى 

حسب مصالحهم.
  AKP – MHPتحالف اآلن  به  يقوم  ما  إن 
الشرق  منطقة  شعوب  بحق  تركيا  في  الحاكم 
على  الكردي  والشعب  عموماً  والعالم  األوسط 
وجه الخصوص، يندرج في إطار هذه الحرب 
الخاصة  الحرب  دوائر  تسعى  حيث  الخاصة، 
على  ومتواصل  مستمر  بشكل  وتعمل  التركية 
بث روح التفرقة وخلق الفتن بين سائر شعوب 
بعض،  على  بعضها  وتأليب  السوري،  الشمال 
العنصرية  النزعة  زرع  محاولة  جانب  إلى 
وتزكية  المنطقة،  أبناء  نفوس  في  الشوفينية 
أجل  من  والعرقية  والمذهبية  الطائفية  النعرات 
إلى مبتغاها في احتالل سائر مناطق  الوصول 
روج آفا وشمال وشرق سوريا عموماً، وصوالً 

إلى الموصل وكركوك . 

بعض أنواع الحرب الخاصة

من  كلٌّ  الخاصة  الحرب  إطار  في  يندرج 
)الحرب اإلعالمية – الحرب النفسية – الحرب 

األيديولوجية – الحرب االستخباراتية(.

غروب شمس 
القومية العربية 

)7( واألخيرة

العربية  القومية  لفكرة  فهمنا  تسبب 
)والقومية  نكبات،  من  بها  حل  ما 
العربية بريئة من ذلك(، كنا نرى املنطقة 
العرب،  سوى  فيها  ليس  بأن  العربية 
أن  إلى  الشمولي  الفهم  هذا  وأوصلنا 
األخرى  القوميات  من  اآلخرون  يرفض 
ترتب  مما  وطمسها،  بل  هوياتهم  إنكار 
عليه انسالخ أجزاء من املنطقة ومن ثم 
تنفصل. فانفصل جنوب السودان، وفى 
الطريق دارفور، ومتزق الصومال، واستولت 
إيران على ثالث جزر إماراتية في اخلليج، 
في الوقت الذي لم تقابل تطلعات إيران، 
رد  بأي  ولبنان  وسوريا  العراق  في  سواء 
فعل عربي، وتتنافس إيران مع تركيا في 
كانت  أراض  من  مزيد  على  االستيالء 
العربية،  القومية  شمس  حتت  تعيش 
كما حدث في الشمال السوري، ومناطق 
أخرى في العراق، في ظل ما جبلنا عليه 
من العنتريات العربية )الدينكوشوتية(.

وتداعياتها،  للكويت  صدام  احتالل  مثل 
عربية   - عربية  حرب  عن  أسفرت  التي 
عن  دولة  كل  وبحثت  أجنبي،  وتواجد 
باجملان،  شيء  وال  كبرى،  دولة  من  سند 
أخرى،  حلسابات  خاضعاً  قرارها  ليصبح 
ليس من بينها احلسابات العربية، فكل 
دولة تبحث لنفسها عن األمان في ظل 
صراع اإلخوة األعداء مهما كان ثمن ذلك، 
مستباحة  الساحة  أصبحت  وبالتالي 
جثة  يشبه  ما  إلى  ووصلنا  لكل طامع، 
الضباع على نهش حلمه،  قتيل تتكالب 
اجلوالن  مرتفعات  قضمت  فإسرائيل 
كما  أرضها،  إلى  وضمتها  السورية، 
ضمت أجزاء جديدة من فلسطني، وحتول 
إلى  )القدس(  كان  الذي  األقداس  قدس 
يكون  أن  دون  إلسرائيل.  أبدية  عاصمة 
بالشجب  ولو  عربي  فعل  رد  هناك 
فقط  منشغلة  دولة  فكل  واالستنكار، 
داخل  إلى  الصراع  وصل  بل  بأمانها، 
التجمعات العربية مثل مجلس التعاون 
أهم  من  كانت  دوالً  وأصبحت  اخلليجى، 
في  مهددة  العربية،  القومية  ركائز 
إلى  اجلغرافيا  من  تنتقل  قد  إذ  وجودها، 
)كانت  عنها  التاريخ  ليقول  التاريخ، 
هناك دولة حتمل هذا االسم، وكانت لها 

حضارة سادت ثم أبيدت(.

واملبنى األنيق جلامعة الدول العربية على 
أن  املمكن  من  كان  الذي  القاهرة،  نيل 
العربي،  الكونفدرالي  لالحتاد  يكون مقراً 
األوروبي  االحتاد  مقر  في  حدث  كما 
جنتر  أثر  إلى  يتحول  به  فإذ  ببروكسل، 
تأتي  مرة  وألول  كان،  الذكريات عما  فيه 
دورة انعقاد مجلس اجلامعة العربية وال 
رئاسة  يقبل  من  يوجد  ال  ألنه  تنعقد، 
هذه الدورة، بعد فشل اجمللس في إصدار 
بالشجب  )ولو  فلسطني  أجل  من  قرار 
امتناع  ذلك  على  وترتب  واالستنكار!(، 
رئاسة  عن  الرئاسة  دور  عليه  كان  من 
بعد،  فيما  االعتذارات  وتوالت  اجللسة، 
ورمبا شكل ذلك آخر اجتماعات اجلامعة 
جتميد  إلى  حالها  وصل  فقد  العربية، 
عليها،  يبكي  من  جتد  أن  دون  نشاطها 
بل وصل بنا أن نترحم على أيام الشجب 
أن هناك  التي كانت تشعرنا  االستنكار 
احلال في  بنا  للعرب، حتى وصل  جامعة 
بعض الدول العربية، بأن شعوبها صارت 
يحكمونهم  كانوا  من  على  تترحم 
بحماقاتهم  وأسهموا  والنار،  باحلديد 
)وال  في تصدع اجلامعة العربية، فتقول 
يوم من أيامك(، كما وصل احلال إلى أنه 
من النادر أن جتد دولة عربية واحدة ليس 
بينها وبني دولة عربية أخرى صراع، إنهم 
باكياً  األندلسي  نظر  األعداء.   اإلخوة 
أيدى  في  يسقط  وهو  احلمراء  إلى قصر 
الفرجنة، وجاء صوت أمه كالصفعة )ابك 
حتافظ  لم  مضاعاً  ُملكاً  النساء  مثل 
عليه مثل الرجال(، فهل ننتظر صفعة 
كتلك، لعلنا نفيق، وتشرق الشمس من 

جديد.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

دجوار أحمد آغا

تقرير/ محمد محمود

الحرب اإلعالمية

كما هو معروف، اإلعالم له دور هام في مسألة 
اجتماعية  كانت  سواء  مهمة،  قضايا  تحويل 
عام  رأي  قضايا  إلى  اقتصادية،  أو  سياسية  أو 
لهذه  عادل  حل  إيجاد  في  ويساعد  ويساهم 
المجتمع.  حياة  تمس  التي  الجوهرية  القضايا 
لوسائل  لكن بالمقابل هناك دور قذر وقبيح جداً 
المهيمنة  والسلطات  باألنظمة  المرتبطة  اإلعالم 
وأصحاب النفوذ ورؤوس األموال، بحيث تصبح 
تلك الوسيلة اإلعالمية أداة لخدمة النظام وأزالمه 
وتعمل على تحشيد المناصرين له لتوجيه الرأي 
هذا  يتبناها  التي  القضايا  لصالح  بالسير  العام 
أيضاً  وتسعى  القبيح،  وجهه  وتجميل  النظام 
لتشويه صورة المناضلين والقادة الثوريين لدى 
للنيل  مجتمعاتهم من خالل نشر األكاذيب عنهم 
المناضلين  بعض  له  يتعرض  وما  من سمعتهم. 
القبيح  الدور  لهذا  نموذج  مناطقنا  في  الثوريين 
فرضها  جانب  إلى  هذا  اإلعالم.  وسائل  لبعض 
بعمل  يتعلق  ما  كل  على  اإلعالمي  التعتيم 
المعارضة الحقيقية التي تتبنى مصالح الشريحة 
الكادحة،  الجماهير  أال وهي  الشعب  من  األكبر 
باإلضافة إلى تضليلها للجماهير البسيطة وغير 
لها  باتجاه ال توجد مصلحة  السياسية وتوجيهها 
التي  تقوم عادة بتضخيم األحداث  أنها  فيه، كما 

تصب في مصلحتها و تبالغ فيها. 

الحرب النفسية

المجتمع من خالل  معنويات  تحطيم  تعمل على 
زعزعة ثقته بنفسه أوالً، ومن ثم بقواته المدافعة 
جهود  لبعثرة  دوماً  تسعى  كذلك  حقوقه،  عن 
جعلها  على  والعمل  للمجتمع  السياسية  القوى 
تتناحر فيما بينها. كما تعمل على زرع فكرة عدم 
شرعية وعدالة القضية التي تسعى القوى الثورية 
حلفاء  تشتيت  على  عملها  إلى  إضافة  لتحقيقها، 
إلى  منهم  المترددين  وكسب  الشعب  وأصدقاء 
جانبها، وتستخدم ألجل ذلك كل الوسائل المتاحة 
وأهمها الدعاية السياسية، وذلك من خالل العمل 
على خلق مجموعة من المعارضة الشكلية التي 
الشعب  داخل  ويزرعها  بنفسه  النظام  يصنعها 
تسمى  وما  الشعب،  مصالح  ضد  تعمل  لكي 
بالمعارضة السورية خير مثال، فمعظم أعضائها 
كانوا حتى زمن قريب مسؤولين متنفذين داخل 
نعسان  رياض   – حجاب  )رياض  النظام  جسم 
آغا – جمال سليمان صهر محمد سلمان وزير 

اإلعالم األسبق( نموذجاً.    

الحرب األيديولوجية

والقوى  الشعوب  لتحرر  المعادية  القوى  تسعى 
زرع  إلى  دوماً  الحكم  أنظمة  على  المهيمنة 
تحطيم  على  تعمل  التي  والمبادئ  األفكار 
الفكر  تحارب  نراها  حيث  وإنهائه،  المجتمع 
األيديولوجيات  زمن  أن  منطلق  من  الثوري 
وحماية  لإلنسان  هو  الزمن  هذا  وأن  ولى،  قد 
حقوقه وتأمين احتياجاته وفق مبادئ وقيم شكلية 
بأن  القول  المجتمعات.  تنهي  أنانية  ليبرالية 
ذاته  بحد  هو  انتهى  قد  األيديولوجيات  عصر 
أفراد  بين  الشقاق  زرع  إلى  تهدف  أيديولوجية 
بين  الموجود  والتعاون  التالحم  وإنهاء  المجتمع 
أبنائه، سواء في األسرة أو الحي أو حتى العمل، 
يسير  أيديولوجية  لديه  يكون  ال  الذي  والمجتمع 
وفقها سوف يتخبط ويضيع ويصبح مثل الدجاجة 

التي يتم قطع رأسها فتتخبط يمينا ويساراً وهي 
تحتضر إلى أن تموت.       

الحرب االستخباراتية

مهمة هذه الحرب هي تجنيد العمالء والجواسيس 
من ذوي النفوس الضعيفة وزرعهم في األماكن 
والمعلومات  األخبار  لنقل  والحساسة،  المهمة 
إلى الجهة المعادية، بغية التعرف على أسرارها 
السياسية  أو  العسكرية  سواء  ضعفها،  ونقاط 
بعد  فيما  يتم  االقتصادية، كي  أو  االجتماعية  أو 
ضربها في هذه النقاط بهدف دفعها إلى االستسالم 
المعتدي.  يفرضها  التي  للشروط  والخضوع 
جواسيس وعمالء النظام التركي الفاشي ونظام 
قبضة  في  الموجودون  المقيت  البعثي  األسد 
القوى األمنية في شمال وشرق سوريا نموذجاً، 
نذكر  كثيرة،  أمثلة  الحديث  التاريخ  في  وهناك 
الجاسوس  ثابت(  أمين  إيلي كوهين )كامل  منها 
أن  واستطاع  سوريا  في  اسرائيل  زرعته  الذي 
يصل إلى مراكز حساسة، وكذلك رأفت الهجان 

المصري وكيم فيلبي السوفييتي.     
 

أساليب الحرب الخاصة

تعتمد الحرب الخاصة على عدة أساليب لتتمكن 
من االنتصار في هذه الحرب، تختلف بكل تأكيد 
عن أساليب الحروب التقليدية، ولكن هذا ال يعني 
الحرب  داخلها  تحوي  ال  التقليدية  الحروب  بأّن 
هي  ذاتها  بحد  الدولة  مؤسسة  ألّن  الخاصة، 
حرب خاصة ونفسية ضد المجتمع. وألّن الدولة 
الدعاية  تعتمد في حكمها وسيطرتها على  أيضاً 
ما  والمؤامرة.  والمبالغة  والخديعة  المغرضة 
هو هام وحيوي في هذا المجال مرتبط بصعود 
الحرب الخاصة كأسلوب وطراز في المقدمة، ال 
شك أّن إخفاق القوى المهيمنة في االنتصار على 
التقليدية  النظامية  الحرب  عبر  الشعوب  إرادة 
الحرب  أمام  مصراعيها  على  الطريق  تفتح 

الخاصة. 
حجم  ازداد  اإلعالمية  التكنولوجيا  تطور  مع 
القذرة  الحرب  هذه  أساليب  استعمال  ومساحة 
وتعددت أدواتها وأساليبها، ولكن تبقى المؤامرة 
والمفاهيم  المصطلحات  أهّم  والمبالغة  والكذب 
التي تعتمد عليها الحرب القذرة النفسية، ويهدف 
دون  المعركة  إلى كسب  الحرب  النوع من  هذا 
)المفكر  توسو  سون  نظرية  حسب  خوضها 
توجيه  يتم  أن  آخر  بمعنى  الصيني(.  العسكري 
لمصالحه  المناهض  االتجاه  في  المجتمع 

الحقيقية، وخلق حالة من الهلع والخوف والقلق 
الهروب  على  إجبارها  وبالتالي  النفوس،  في 
األدمغة  أّن غسل  كما  النضال،  وترك  والهجرة 
في  والهامشية  الثانوية  الصراعات  وخلق 
عن  وتحريفها  إضعافها  بغية  المجتمع  صفوف 

هدفها األساسي من األساليب المعتمدة.
سنذكر لكم بعض األمور التي يقوم بها القائمون 

على الحرب الخاصة، مثالً: 
قطع أي عالقة مع القديم والماضي بحيث يكون 

وليد الحاضر ويتم من خالل:  
- إبعاد اإلنسان عن تاريخه بحيث ال يعرف من 

هو، من أين أتى، وإلى أين هو ذاهب؟ 
األخالقية  ومبادئه  قيمه  عن  اإلنسان  إبعاد   -

المجتمعية بحيث يصبح ضائعاً ومشتتاً. 
محتواها  من  اإلنسانية  الشخصية  إفراغ   -

وجوهرها بحيث تبقى هيكالً فارغاً. 
له  السماح  وعدم  اإلنسان مشوشاً  تفكير  - جعل 

بالقدرة على التركيز والتفكير الحر. 
- إبعاده عن بيته وبيئته كون اإلنسان يكون ابن 
بيئته ويرتبط بها، من خالل نقل عمله إلى مكان 

بعيد عن بيته.
استخدام واستعمال مثيرات العنف بشكل مستمر 

وممنهج، على سبيل المثال:
- حرب داعش من خالل الرموز الدينية والنفسية. 
الموسيقى  مثل  األخرى،  العنف  مثيرات   -
الصاخبة ومشاهد الرعب وقطع رؤوس الضحايا 
وأصوات السيوف وحرق األشخاص، كما جرى 
جانب  من  الكساسبة  معاذ  األردني  الطيار  مع 
الحرق  عملية  وبثت  حياً  أحرقته  التي  داعش 
عبر الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي في 

بداية شباط 2015 
التركيز على النواحي التدميرية والهدامة، دون 
النواحي التي تهدف إلى البناء وإعادة اإلعمار. 

 زرع مشاهد الرعب والخوف داخل األطفال - 
وشحنهم بمشاهد عنف أخرى بحيث يغدوا هؤالء 
لالنفجار  قابلة  موقوتة  كقنابل  مستقبالً  األطفال 

في اللحظة التي يريدها العدو.
التي  واإلبادات  المجازر  وخاصة  الذاكرة  محو 
شعوب  بحق  والمستعمرون  المحتلون  ارتكبها 
المنطقة األصليين. المجازر التي ارتكبتها تركيا 
بحق األرمن والسريان والكرد والعرب نموذجاً. 
إلى  وتحويلها  النبيلة  المجتمعية  القيم  تدمير 
مضموناً  فارغة  شكلية  ومثاليات  وطنيات 

وجوهراً.
تحطيم إرادة الشعوب وشل قدراتهم على التفاعل 
والمشاركة في إدارة أوطانهم، بحيث يظهروهم 
على أنهم أغبياء ال يستطيعون فعل شيء، حتى 
إذا ما تم إسناد منصب أو مسؤولية لهم يظهرون 

كمخربين غير نافعين .  
التقليدية  الحرب  عن  الحرب  هذه  يميز  ما 

العسكرية هو اآلتي: 
- ال يتم اإلعالن عنها رسمياً بحيث يمكن التنصل 

منها فيما بعد.
- ال تحتاج الى ذرائع معقدة لتسويقها.

- ميزانيتها ليست ضخمة وتستخدم األدوات المد                                
نية التي تستنزف طاقات الطرف اآلخر. 

كونها  اآلخر  الطرف  على  كارثية  نتائجها   -
األولى  بالدرجة  والنساء  الشباب  فئة  تستهدف 

وتهدم لديهم القيم والمبادئ المجتمعية.
تبعات  تليها  وال  التاريخ  في  سجل  لها  ليس   -
نتائجها  أن  كما  الدولية  بالمنظمات  وال تصطدم 
صامتة  استعداداتها  وتكون  وسريعة  حاسمة 

ومتدرجة.
 ترقبوا الحلقة المقبلة التي ستكون حول الثالوث 
المميت في الحرب الخاصة )الجنس – الرياضة 
األول  كانون  شهر  من  السادس  األحد  الفن(   –

الجاري.

أمين عليكو فايق أحمد

يمثل شخصه،  والعمل الذي قام به عمل فردي، 
الكردي  الوطني  المجلس  فعلى  ذلك  كان  إذا 
القيام بتصريح بأن كدو والعمل الذي قام به ال 
يمثلهم، لكن الحقيقة أن أعضاء المجلس الوطني 
الكردي في االئتالف ال يمثلون الكرد، وتركيا 
هي المرجعية لهم، والهدف هو ضرب الحركة 
بكافة  ُمدان  العمل  وهذا  ووحدتها،  الكردية 
بأنه زار مقابر المرتزقة الذين  أشكاله، خاصةً 
في  الدور  لهم  وكان  الكرد،  من  اآلالف  قتلوا 
خيانة  الزيارة  هذه  وتعتبر  الكردي،  الدم  إسالة 

للقضية الكردية.
يقتصر على  لم  الفعل  هذا  أن  أحمد  فايق  وأكد 
إلى  وصل  بل  فقط  السوري  الشمال  مناطق 
الهجوم  بالقول:  المشروع  الدفاع  مناطق 
مع  باالتفاق  يتم  باشور كردستان  التركي على 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو استمرار 
للمؤامرة على الشعب الكردي الذي يمثل اإلرادة 
مشروع  من خالل  الكردستاني،  والخط  الحرة 
االستسالم  شروط  وفرض  الديمقراطية  األمة 
عليها وإجهاضها، وعلينا أن نعرف بأن هدف 

الدولة التركية ليس فقط مشروع اإلدارة الذاتية 
كسر  هو  هدفها  بل  كردستان  حرية  وحركة 
إرادة الشعب الكردي وحرمانه من نيل الحرية 
وحشد  الكردستاني  الديمقراطي  مواقف  وإن 
قوات البيشمركة على نقاط التماس مع الكريال 
وفرض  ودعم   الكرد،  أعداء  سوى  يخدم  ال 
الذاتية من  اإلدارة  الوطنية على  الشروط غير 

خالل الحوار الكردي – الكردي. 
التي  الزيارات  فقال:  حديثه  أحمد  فايق  وأنهى 
يقوم به أعضاء المجلس الوطني الكردي للدولة 
التركية المحتلة ألراضي باشور وروج آفا، هي 
القضية  يخدم  ال  وهذا  الكردي  الحوار  إلفشال 
المجلس  أعضاء  خيانة  يؤكد  ما  هذا  الكردية، 
االئتالف  حضن  في  القابعين  الكردي  الوطني 
إدراكها  يجب  التي  والحقيقة  التركي،  والميت 
هذه  حتى  الكردي  الوطني  المجلس  أن  هي 
اللحظة لم يخدم سوى المحتل التركي، والعمل 
الكردستانية  التحرر  حركة  ضد  ضرب  على 
خدمةً للدولة التركية والقوى المحتلة لكردستان. 

المشتركة  والرئيسة  الكردية  السياسية  قالت 
فوزية  الفرات  إقليم  في  التشريعي  للمجلس 
التحكم  خالل  من  تحاول   تركيا  إن  عبدي  
والتالعب بسياسية المجلس الوطني الكردي 
الكردية،  الوطنية  الوحدة  مشروع  إفشال 

بأساليب متعددة.  
معها  أجرته صحيفتنا  لقاء  ذلك خالل  وجاء 
للمجلس  األخيرة  الزيارات  على  تعليقاً 
المحتلة  عفرين  لمقاطعة  الكردي  الوطني 
الذي  السوري،  االئتالف  مع  واجتماعاتها 
الشعب،  قبل  من  غاضبة  فعل  ردود  القى 
فتحدثت بقولها: إن محاوالت تركيا ال تزال 
الكردي وإفشال  القضية  مستمرة في ضرب 
وحدة الصف الكردي، وفي هذه المرة تحاول 
الوطني  المجلس  بسياسية  التحكم  خالل  من 

الكردي من خالل وعودها الكاذبة لهم. 
تركيا  بأن  بالقول:  عبدي  فوزية  وأشارت 
الوطني  المجلس  لقاء  خالل  من  تسعى 
خلف،  هفرين  الشهيدة  قاتلي  مع  الكردي 
تستفز  إن  سوريا،  وشرق  شمال  ومحتلي 
القوى  بين  المشاكل  لتخلق  الكردي  المجتمع 
الكردية، وتفشل الجهود الرامية لتحقيق وحدة 

الصف في روج آفا. 
شعبنا  على  فقالت:  عبدي  فوزية  وأضافت 
المسؤولية  يتحملوا  أن  وأحزابنا  وإدارتنا 
أمام  والوقوف  الكردي،  شعبنا  أمام  الكاملة 
الساعية  التركية  والمحاوالت  المخططات 
وإفشال  الكردي،  الشعب  مكتسبات  لضرب 

فعلت  ثمن كان، ومهما  بأي  الكردية  الوحدة 
محاوالتها،  جميع  ستفشل  وحاولت  تركيا 
يهدف  الذي  مشروعنا  سينجح  النهاية  وفي 
سنواصل  بل  الكردي،  الصف  توحيد  إلى 
بكل إصرار وعزيمة حتى نتمكن من توحيد 
مكتسبات  على  والحفاظ  الكردي  الصف 

شهدائنا وشعبنا. 
واختتمت فوزية عبدي حديثها قائلة: نتأسف 
لمطالب  الكردي  الوطني  المجلس  لرضوخ 
المحتل التركي، ونناشده بعدم االنجرار وراء 
تلك المطالب التي تهدف إلى النيل من إرادة 
الشعب الكردي وإفشال مبادرة وحدة الصف 
الكرد  قضايا  حول  وااللتفاف  الكردي، 

العادلة.

فوزية عبدي: تركيا ُتحاول إفشال مساعي 

وحدة الصف الكردي بشتى الطرق المتاحة

تقرير/ سالفا أحمد
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الغناء  مفهوم  تطور  مع  قامشلو-  روناهي/ 
يجيدون  ممن  العديد  وظهور  واسع،  بشكل 
الظروف  وتهيئة  عدة،  آالت  على  العزف 
العودة  من  بد  ال  كان  الفن؛  لتطور  المناسبة 
الفلكلور  إلى منابع األصالة والبحث واكتشاف 
الغني والتراث العريق في الغناء الكردي والفن 

عموماً.

عند  التلقائية  والمعرفة  االنتباه  يلفت  ما  أول 
في  يأتي  الكردي،  الفلكلور  أغاني  عن  الحديث 
والحكم  باألمثال،  وغناه  والكمال،  النضج  بالنا 
المتعارفة عليها منذ أزمان، ولعل هذا عائد إلى 
األم  بلغتهم  والكتابة  القراءة  من  الكرد  حرمان 
السبل  أبرز  أحد  الغناء  ليكون  بعيد،  زمن  منذ 
للتعبير عن الذات وشرح الحال والواقع المعاش 
في كل حين. من الفرق المعروفة ومنذ سنوات 
في إقليم الجزيرة »كوما باال« للغناء الفلكلوري 
وتضم  أعوام  ستة  من  تأسست  والتي  الكردي، 
في عضويتها سبعة مغنين رجال ومغنية واحدة، 
والفنان المغني »حسن أومري« وأحد أعضائها 
المؤسسين، يبلغ من العمر 52 عاماً، يقول عن 
المواضيع التي تدور حولها األغنيات: »تتحدث 
األغنيات عن مفردات الفلكلور الكردي، ومنها 
المالحم والقصص الشعرية، واألغنيات الداعية 
للحرية والبطوالت والثورة، وأيضاً هناك أغاني 
الحب العذري الطاهر، التي تعبر عن المجتمع 
القديم، وقد أطلقنا على الفرقة هذا االسم »باال« 

في  الصيف  في  الغالل  يحصدون  من  ويعني 
المواسم، وكانت آالف األغنيات تتردد في تلك 
المواسم وأصبحت من التراث والفلكلور الغنائي 

والثقافي الكردي«.
إلى  ينضم  من  لكل  محبته  عن  أومري  وعبر 
من  األهالي  لكل  مفتوحة  أبوابهم  وأن  فرقتهم، 
جهودنا  نبذل  »نحن  والكرد  والسريان  العرب 
بانضمام أعضاء  بالعطاء، ونرحب  ألن نستمر 
بتدريبهم  سنقوم  الهواة  من  كانوا  وإن  جدد، 
تمكننا  لمستويات  الجميع  ليصل  ومساعدتهم 
من المشاركة في كافة الفعاليات وإقامة حفالت 

ونشاطات خاصة بنا«.

كورونا أخرت عملنا وحّدت
 من نشاطنا

 الفنان أومري أعرب عن استيائه بسبب توقف 
الذي  الواقع  بسبب  وذلك  وقلتها  النشاطات 
تتراجع  »لم  بقوله:  كورونا   جائحة  فرضته 
الفرقة إلى الوراء، لكن اإلجراءات االحترازية 
بسبب كورونا سببت لنا نوعاً من التفكك والتباعد 
القسري، نسعى أن نجتمع سوياً ونغني ونعزف 
أنفسنا  على  نخاف  ذاته  الوقت  وفي  جديد،  من 
قدر  فاتنا  ما  إعادة  ونحاول  نحبهم،  من  وعلى 

اإلمكان«.  

الموسيقا غذاء الروح وبوح النفس بما يختلج في 
أعماقها، فكم من لحن داعب خلجات النفس وكم 
من أغنية خلدت كلماتها في ذاكرتنا وضمائرنا، 
القريبين  من  ألحانها  وعازفوا  مغنوها  وبقي 
للروح والضمير، وكذا كان الفنان الكردي أحمد 
كايا الذي بات أيقونة للغناء األصيل ومثال الفنان 

الملتزم بقضايا شعبه
عام  األول  تشرين   28 في  كايا  أحمد  ولد 
أم  من  فقيرة  لعائلة  مالطية  مدينة  في   1957
األساسية  المرحلة  درس  كردي،  وأب  تركية 
المالية  في مدارس مالطية لكن ظروف عائلته 
الصعبة أجبرته على ترك المدرسة، كان متعلقاً 
بالموسيقا والغناء فسنحت له أول فرصة للغناء 
في  وهو  العمال  لعيد  احتفال  في  المنصة  على 
التاسعة من عمره، وكانت تلك المناسبة باباً ولج 
منه إلى عالم الغناء والعزف على آلة الباغالما .

مسرية فنية حافلة تتضمن أكرث 
من ثالثني إصداراً

اضطر والده الذي كان يعمل في مصنع للنسيج 
بحثاً   1972 عام  إسطنبول  مدينة  إلى  للرحيل 
عن فرصة عمل، ودفعته الظروف االقتصادية 
متوجهاً  الدراسة  ترك  إلى  لعائلته  الصعبة 
أول  وكان  الفنية،  مسيرته  بدأ  حيث  للفن، 
أهداه ألمه عام 1985،  »بكاء طفل«  له  ألبوم 
ألبومه  وشهرة هذا األلبوم شجعته على إصدار 
هذين  بعد  اإلصدارات  توالت  »األلم«،  الثاني 
الفجر  و«كلمات  »الدخل«  البومي  اإلصدارين 
»عام 198، وألبوم »الديمقراطية المتعبة »في 
عام  المتفائل«  »الورد  وألبوم  التالي،  العام 
وكثرت   ،1990 عام  الحب«  و«جدار   1989

اإلصدارات حتى وصلت إلى 30 إصداراً.
كما نال أحمد كايا العديد من الجوائز واألوسمة، 
عام  التركة  الصحافة  مؤسسة  جائزة  أهمها 
1985 وجائزة موسيقار العام من تلفزيون شو 

التركي عام 1999.

بلغته  بالغناء  بدئه  يعلن عن  أن  كايا  أحمد  قرر 
عام  فني  مهرجان  في  ذلك  أعلن  حيث  األم 
القادم  ألبومه  يصدر  سوف  أنه  مقرراً   1999
باللغة الكردية، وهذا ما أثار حفيظة المناهضين 
للمهرجان، واعتقلته  الحاضرون  للكرد فهاجمه 
الشرطة لمدة 6 أشهر بتهمة الدعوة للعنصرية.

السلطات  اضطرت   1999 عام  يونيو  وفي 

التركية إلى السماح له بالسفر إلى فرنسا إلحياء 
حفل كان تعاقد عليه مسبقاً على أن يعود بعد ذلك 
وسافر  تركيا  ودع  لكنه  التركية  األراضي  إلى 
احتواه  الذي  المكان  فرنسا  األخير،  منفاه  إلى 
حتى باغته الموت إثر نوبة قلبية أدت لوفاته عام 
2000 ودفن في مقبرة العظماء إلى جانب رفيق 

دربه )يلماز غونيه(.

سنة على مجزرة تل رفعت.. ُأسر الشهداء تطالب بمحاسبة 
الدولة التركية قاتلة األطفال

حصار الحكومة »لمنطقة إنسانية« مؤامرة

تقرير/ ليالف أحمد

إعداد/ ليكرين خاني

تقرير/ محمد محمود

جيش  ارتكبها  التي  المجزرة  على  مضت  سنة 
مشاهد  تزال  ال  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
ثمانية  ضحيتها  راح  التي  رفعت  تل  مجزرة 
أطفال ومسنين وجرح العديد مترسخة في أذهان 
ُمهّجري عفرين وذوي الشهداء واألطفال الذين 

فقدوا أعضاء من أجسادهم.
من  الثاني  لـ  المصادف  االثنين،  يوم  عصر 
بعمر  أطفاٌل   ،2019 لعام  األول  كانون  شهر 
تراقب  السن  كبار  وعيون  معاً  يلعبون  الزهر 
حركاتهم الخفيفة التي تشبه الفراشات في فرحٍة 
فرحة  لكن  مؤقتاً،  نزوحهم  معاناة  تنسيهم  ربما 
تكتمل،  لم  الفراشات  برقصات  المسنين  عيون 
وقاطعها صوت مفجع، المدفعية التركية تقصف 
قاعدته  من  بالمدنيين  المكتظة  رفعت  تل  ناحية 
بمنطقة إعزاز المحتلة، بعشرات القذائف، تسقط 
أذهان  لترسم في  اثنتان منها بين جمع األطفال 
تل رفعت صورة مفجعة  وقاطني  أبناء عفرين 
تستذكر ما تعرضوا له في عفرين إبان العدوان 
التركي لها في 20 كانون الثاني من عام 2018.

من هم شهداء مجزرة تل رفعت

أودت مجزرة تل رفعت بحياة 10 أشخاص، هم: 
محمود  علي   ،)1945( مواليد  هللا  عبد  حسين 
عثمان مواليد )1965(، باإلضافة إلى األطفال 
»حمودة محمد علي )12 عاًما(، مصطفى محمد 
مجيد )11 عاماً(، محمد عمر حمي )8 أعوام(، 
عارف محمد )7 أعوام(، عماد أحمد كيفو )10 
أعوام(، عبد الفتاح عليكو )4 أعوام(، سمير عبد 
الرحمن حسو )13 عاًما(، ومحمد عبد الرحمن 

حسو )10 أعوام(«.
كما أُصيب عدد من المدنيين، منهم: »أنيسة كلو 
)21 عاًما( ـ عبد هللا توفيق حنان )21 عاًما(، 
باإلضافة إلى ثمانية جرحى من األطفال، وهم: 
 4( دجوار  ـ  أعوام(   10( حمو  محمد  )حنيف 
أعوام(ـ  محمد كيفو )11 عاًما(ـ  خليل محمد )4 
أعوام( ـ حسن عمر )11عاًما( ـ إلياس حسون 
بيرم  ـ  أعوام(   7( حسون  أدهم  ـ  أعوام(   8(

حسين عكلو )11 عاًما(.

في  القاطنين  عفرين  مهجري  معاناة  تزداد 
القسري  التهجير  فليس  يوم،  بعد  يوماً  الشهباء 
من ديارهم هو الخطر الوحيد الذي يحدق بهم، 
قبل  من  عليهم  المفروض  الخانق  الحصار  بل 

الحكومة السورية ثقل آخر على كاهلهم اليوم.
الحكومة  تفرض  اآلن،  من  شهرين  قرابة  منذ 
السورية حصاراً اقتصادياً على مقاطعة الشهباء 
أهالي  من  وبعضاً  عفرين  ُمهجري  تضم  التي 
وبعض  المحروقات  دخول  وتمنع  الشهباء، 
الطبية  والمستلزمات  واألدوية  الغذائية،  المواد 
بعد  التجار  بطرق  للمنطقة  تدخل  األخرى  هي 
دفع عمولة لضباط النظام السوري والتجار، هذا 

بعد تل رفعت مجزرة أخرى يف 
قرية آقيبة بناحية شرياوا

لم يكتف االحتالل التركي بارتكاب مجزرة بحق 
األطفال في تل رفعت، حيث استمر في استهداف 
وارتكاب  يومي  بشكل  بالمدنيين  اآلهلة  القرى 
آقيبة  قرية  مجزرة  منها  المجازر،  من  المزيد 
في 25 من شهر شباط لعام 2020 والتي راح 
ضحيتها أسرة كاملة مؤلفة من ثالثة أفراد: حسن 
والطفلة  علي،  فاطمة  األم  محمد،  عزت  حاج 
إلى إصابة عدد  سروجت عزت محمد، إضافة 

من المدنيين بينهم نساء.
االحتالل  دولة  قبل  من  عفرين  احتالل  ومنذ 
المنطقة  سكان  وتهجير  ومرتزقتها،  التركي 
التركي  الشهباء، يواصل االحتالل  إلى مقاطعة 
مناطق  في  الُمهّجرين  استهداف  ومرتزقته 
الشهباء وباألخص ناحية تل رفعت وقرى ناحية 

شيراوا بشكل شبه يومي.
في  القاطنين  عفرين  ُمهّجري  عدد  ويتجاوز 
ناحية تل رفعت الـ 20 ألفًا، باإلضافة إلى سبعة 

آالف من أهالي الشهباء.
اإلنسان  حقوق  منظمة  إحصائيات  وبحسب 
فقدوا  الذين  األطفال  عدد  بلغ  ـ سوريا،  عفرين 
من  أكثر  لعفرين  التركي  االحتالل  منذ  حياتهم 

67 طفاًل، بينما أصيب أكثر من 330 آخرين.
عبد  سمير  الشهيدين  والدة  إبراهيم  عزيزة 
الرحمن حسو ومحمد عبد الرحمن حسو اللذين 

استُشهدا في مجزرة تل رفعت، تقول إن مشاهد 
المجزرة ال زالت عالقة في ذهنها.  

عاٌم بعرشة

»بعد  المجزرة  بصدد  إبراهيم  عزيزة  وتقول 
بزوغ  ومع  السيئ  الطقس  من  أسبوع  مرور 
الشمس اجتمع األطفال بعد عودتهم من المدرسة 
التركي  االحتالل  أن  إال  للعب،  الحي  في 
ومرتزقته اإلرهابيين قصفوا األحياء، وارتكبوا 

المجازر بحق األطفال«.
عشرة  وكأنه  العام  »مر  عزيزة  األم  وتضيف 
استشهاد  بعد  توقفت  الحياة  وكأن  أعوام، 
إلى  تسعى  التركية  »الدولة  األطفال« وأضافت 
من  ومنعنا  صمودنا  وكسر  إرادتنا  من  النيل 

العودة إلى ديارنا في عفرين مرة أخرى«.
واستنكرت عزيزة إبراهيم أيًضا الصمت الدولي 
وباقي  رفعت  تل  مجزرة  إزاء  »المريب« 

المجازر التي يرتكبها االحتالل التركي.

ترك املكان إال أن الجرح
 مازال ينزف

أما محمد علي سليمان والد الشهيد حمودة محمد 
متوجًها  رفعت  تل  في  منزله  ترك  الذي  علي، 

الحال انعكس سلباً على ُمهجري عفرين وأفقدهم 
حق الحصول على الكهرباء بشكٍل منتظم إضافة 
لغالء أسعار غالبية السلع األساسية بنسبة تفوق 
تبعد  التي  مدينة حلب  أسعارها في  الـ10% عن 

فقط 20 كيلومتراً عن الشهباء.
لنا  يروي  عفريني  ُمهجر  علي«  قره  »حسن 
»بتنا  بالقول  المخيمات  داخل  حياتهم  مصاعب 
في العام الثالث ونعاني من أقسى ظروف الحياة 
في المخيمات بعيداً عن أرضنا، واليوم نتعرض 
منذ  السورية  الحكومة  قبل  من  الخانق  للحصار 
شكل  الذي  األمر  عفرين،  من  نزوحنا  بداية 
اليومية وعدم  تأمين مستلزماتنا  في  كبيراً  عائقاً 

استطاعتنا الخروج وتأمين قوت أطفالنا«.
ومع حلول فصل الشتاء تزايدت معاناة الُمهجرين 
في  القاطنين  وكذلك  المخيمات  في  القاطنين 
المعاناة  هذه  تزايد  إلى  يُشير  علي  قره  القرى، 
مع  تسوء  هنا  »األوضاع  الحصار  بسبب  اليوم 
صعوبة  عن  ناهيك  األمطار,  بسبب  شتاء  كل 
اليومية  المستلزمات  لجلب  الخيام  داخل  التنقل 
وجود  لعدم  وباإلضافة  الطين،  تشكل  بسبب 
الكمية الكافية من المحروقات مما يجعل األطفال 
والشيوخ عرضة للخطر، وما يزيد األمر سوءاً 
عن  الصحية  المنظمات  وغياب  الدواء  قلة 

المقاطعة«.
بالحصار  المعاناة  هذه  علي  قره  حسن  ويربط 
المطبق على المقاطعة من قبل الحكومة السورية 
فيها  تقوم  التي  األولى  المرة  ليست  »هذه 
الحكومة السورية بمنع دخول المواد اللوجستية 

والمحروقات للمقاطعة«.

مناشدة

المنظمات  دور  عن  علي  قره  حسن  ويتساءل 
النازحين  أحوال  بمتابعة  المعنية  الدولية 
والُمهجرين، وقال أنهم لم يشاهدوا أحداً، ويتابع 
»مع األسف لم نر أي ردة فعل تجاه ما تعرضنا 
مقاطعة  في  هنا  نعانيه  وما  أوالً  عفرين  في  له 

الشهباء ثانياً، لذا نقول لهم كفى صمتاً«،
الحكومة  على  للضغط  المنظمات  هذه  وناشد 
السورية لفك الحصار الذي قد يودي بحياة آالف 

المهجرين الذين يعانون حالياً من برد الشتاء.

أسعار مضاعفة

ظروفاً صعبة يعاني منها األهالي بسبب الحصار 
الواحد  لليتر   650 أصبح  المازوت  ليتر  فسعر 
يعد  لم  أيضاً  الحطب  وحتى  الحر,  السوق  في 
متوفراً في المنطقة، وإذا كان موجود في بعض 
ألف   80 الواحد  الطن  سعر  أصبح  فقد  القرى 
السنة  ألف   20 بـ  الواحد  الطن  يباع  كان  بينما 
الماضية, باإلضافة الرتفاع سعر أسطوانة الغار 
من 5000 إلى 27000 ما زاد من حجم المعاناة 

لدى المهجرين.
لهيئة  المشترك  الرئيس  أوضح  جانبه  من   
اإلنكارية  السياسات  داوود  عماد  االقتصاد 
المفروضة على المهجرين في الشهباء وقال أنها 
وصلت لـ«الذروة« وتابع »رغم قسوة الظروف 

مخيمات  في  المهجرون  يعيشها  الذي  المعيشية 
بفرض  السورية  الحكومة  قامت  النزوح، 
طغيان  من  الهاربين  األهالي  على  الحصار 
فاألجهزة  تجاههم،  الحكومة  بأفعال  ليصطدموا 
وال  كانت  السورية  للحكومة  التابعة  األمنية 
والمحروقات  الغذائية  المواد  دخول  تمنع  تزال 
والطحين واألدوية إلى مخيمات النزوح بمقاطعة 
اتباع  وبعد  مالية طائلة  مبالغ  مقابل  إال  الشهباء 
أساليب االبتزاز بحق المهجرين كأنهم من دولة 

أخرى«.
من  حلب  مع  بالمقارنة  األسعار  ارتفاع  نسبة 
التابعة  10  إلى 15  % نتيجة فرض الحواجز 
سعر  من  ليزيد  والترسيم  الضرائب  للحكومة 
التهريب  طريق  عن  إدخالها  إلى  إضافة  المواد 

للمنطقة يجعل تلك المواد باهظة الثمن. 

اتفاق تريك رويس وراء الحصار

األمنية  األجهزة  تعمد  داوود  عماد  ويعزو 
شهر  من  أكثر  ومنذ  السورية  للحكومة  التابعة 
إلى  واألدوية  والغاز  المحروقات  دخول  منع 
مقاطعة الشهباء؛ إلى أسباب تتعلق باتفاق مبرم 
الكثير من  الذي يولد  بين روسيا وتركيا، األمر 
العوائق وبنفس الوقت يشكل خطراً خصوصاً مع 
بين  المنطقة  في  كورونا  فيروس  انتشار  ازدياد 
المهجرين بسبب نقص مادة المحروقات للتدفئة 
ألن اإلدارة لم تتمكن من توزيع هذه المادة على 
األدوية  في  النقص  عن  ناهيك  النازحين  جميع 

كوما باال...إحياء وتجديد نمط الغناء الفلكلوري

أحمد كايا.. أيقونة النضال الفني 
والحفاظ على الهوية

روكن بالل عزيزة إبراهيم

تل  في  نزوحه  فترة  ليكمل  قراح  تل  قرية  إلى 
قراح، بسبب المشاهد التي لم يتمكن من نسيانها 

وتفاصيل الجريمة المروعة بحق أطفالهم.
يقول محمد سليمان »تفاصيل المجزرة لم تفارق 
تجددت  األولى  الذكرى  قدوم  ومع  ذاكرتنا، 
آالمنا على فراق أطفالنا الذين استشهدوا بطريقة 

بشعة«.
اقترفه  الذي  الذنب  »ما  حديثه:  سليمان  وتابع 
أطفالنا؟ ما ذنبنا نحن لكي نهّجر من ديارنا قسًرا، 

وتُرتكب المجازر بحقنا وبحق أطفالنا«.
حقوق  منظمات  أين  المفجوع،  الوالد  ويتساءل 
اإلنسان؟! أين المجتمع الدولي؟! لماذا لم يتجرأ 
المجتمع الدولي ويحاسب الدولة التركية على ما 

ارتكبته بحق أهالي عفرين؟!

ملاذا برتت ساقي؟!

الطفلين:  والدة  بالل  روكن  قالت  جانبها  ومن 
المجزرة،  خالل  أُصيب  الذي  حسون  إلياس 
وأدهم حسون )7 أعوام(، والذي بُترت ساقه إثر 
المروعة  المجزرة  على  »عام  بشظية  إصابته 
بحق األطفال وجراحنا تتجدد، تلك اللحظات لم 

تفارق أعيننا«.
وأكدت روكن أنهم خرجوا من ناحية تل رفعت 
المستمر  القصف  بسبب  سوسين  تل  قرية  إلى 
عاشه  الذي  والخوف  والذعر  الناحية  على 

األطفال نتيجة القصف المتواصل.
يتساءل  »ظل  أدهم  ابنها  أن  روكن  وأضافت 
دائًما لماذا بُترت ساقه، ولم يعد يستطع اللعب مع 

أصدقائه مثل باقي األطفال؟«.

وأشارت روكن إلى أن االحتالل التركي يحاول 
عفرين  أطفال  استهداف  ـ  وتكراًرا  مراًرا  ـ 
الُمهّجرين، إزاء صمت دولي مريب وأمام أنظار 
القوات الروسية والسورية الضامنة في المنطقة.
مساعدة  في  الدولية  المنظمات  دور  وحول 
»المنظمات  روكن  قالت  المصابين،  األطفال 
اإلنسانية تقاعست في مساعدة األطفال المصابين 
في المجزرة، الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم، 
حيث ساعد الهالل االحمر الكردي وباإلمكانات 
لألطفال  اصطناعية  أطراف  تأمين  في  المتاحة 

الذي فقدوا أطرافهم«.
ويذكر أن بلدية الشعب في تل رفعت وبالتنسيق 
إنشاء  على  عملت  المستقبل،  سوريا  حزب  مع 
ونقش  المجزرة،  وقوع  مكان  نفس  في  دوار 
باإلضافة  الدوار،  على  المجزرة  شهداء  أسماء 

إلى نصب تذكاري لضحايا المجزرة. 
وكالة هاوار

حسن داوود

الحصار  نتيجة  الالزمة؛ وكل هذا طبعاً  الطبية 
المفروض من قبل الحكومة السورية.

حثيثة  خطوات  وجود  إلى  داوود  عماد  ونوه 
الموجودة  اإلدارة  قبل  من  عليها  العمل  يتم 
»إن  وقال  لفترة  األمر  لتفادي  المقاطعة  في 
المؤسسات الموجودة في الشهباء تحاول تدارك 
هذه المشكلة التي يواجهها األهالي في كل شتاء 
حسب اإلمكانيات المتوفرة لدينا من خالل شراء 
المستلزمات من التجار أصحاب النفوذ بأسعار 
كاهل  عن  األثقال  لتخفيف  خطوة  في  باهظة 

المهجرين«.

مؤامرة

المتبعة  للسياسة  الختام  في  داوود  عماد  وأشار 
من قبل الحكومة السورية واصفاً إياها بالمؤامرة 
الهادفة إلخراج األهالي من المقاطعة وإجبارهم 
الحكومة  »إن  مؤكداً  لمناطقهم  التوجه  على 
على  سيطرتها  لبسط  جاهدةً  تسعى  السورية 
المقاطعة، ولهذا تتبع كل السبل المتاحة للوصول 
الدولي  المجتمع  تحرك  عدم  يقابله  غايتها  إلى 
لحماية النازحين في مخيمات النزوح من اإلبادة 
المهجرين  تجاه  السورية   الحكومة  تتبعها  التي 
المنظمات  تلك  لذا نطالب  الشهباء،  في مقاطعة 
واالضطالع  الحصار  لفك  الفوري  بالتدخل 

بمسؤولياتهم وفق نظامهم الداخلي«.  

حسن أومري  رندي فاطمي فريد جمعة

من  البالغة  فاطمي«  »رندي  الشابة  المغنية 
العمر 29 عاماً، هي المغنية الوحيدة في الفرقة، 
كانت  سنة،  من  أكثر  منذ  باال  لكوما  انضمت 
رغبتها منذ الصغر أن تغني، وحبها للغناء القديم 
كامرأة  وهي  صوتها،  إظهار  لمحاولة  دفعها 
وحيدة انضمت للفرقة مما دفعها لالستمرار أكثر 
في  المميزات  من  ولتكون  لغيرها،  مثاالً  لتكون 

ذات الوقت«.
بشكل  الفلكلور  »يعني  الشابة  المغنية  وتقول 
واألدب  واألغاني  التقاليد  العادات  معرفة  عام 
أصول  إلى  نظرنا  ولو  تمييز،  دون  الشعري 
عناصر  من  هام  عنصر  هو  الذي  الغنائي  الفن 
ومترابطة  متأصلة  له جذور  بأن  نرى  الفلكلور 

في الثقافة الشعبية وفي التقاليد والمآثر«. 

السبب الداعم للنجاح

أعضاء  من   « جمعة  »فريد  والعازف  المغني 

الفرقة، يتحدث كذلك عن الفرقة وعن انضمامه 
باال،  كوما  لـ  سنوات  منذ  انضممت  إليها: 
وأصبحت عضواً فيها وأحببت العمل مع الفرقة 
أنا أغني وأعزف على  واحدة،  وأصبحنا روحاً 
رغبتي  هو  االنضمام  إلى  دفعني  ما  البزق، 
القديمة  األغاني  إحياء  وإعادة  الروح  بتجديد 

التراثية وتطويرها.
وألحان  أغنيات  فريد  والمغني  للعازف  وبات 
خاصة به أيضاً وقدم الكثير من خالل الفرقة ومن 

خالل مركز محمد شيخو للثقافة والفن بقامشلو.
منسية  لنماذج  الحياة  أعادت  فرقة  باال«  »كوما 
وفلكلورية من الغناء الكردي، فهي تحافظ على 
الشعبية  االجتماعية  والمعتقدات  األقاصيص 
أنها  كما  المرهفة،  األحاسيس  ذات  المتأصلة، 
للفن  وترابط  وتمازج  والتسلية؛  للترفيه  أداة 
والغاء والفلكلور تحيي الموروث الثقافي الشعبي 

األصيل وتحافظ عليه.

بنت الشاطئ... أول امرأة 
تحاضر باألزهر

المعروفة  الرحمن  عبد  علي  محمد  عائشة 
ببنت الشاطئ مفكرة وكاتبة مصرية، وأستاذة 
جامعية وباحثة، وهي أول امرأة تحاضر في 
اشتغلن  من  أوليات  ومن  الشريف،  األزهر 
بالصحافة في مصر وبالخصوص في جريدة 
جائزة  تنال  عربية  امرأة  أول  وهي  األهرام، 
الملك فيصل في اآلداب والدراسات اإلسالمية.
ولدت في مدينة دمياط بشمال دلتا مصر أوائل 
ابنة  وهي  1913م،  عام  الثاني  تشرين  شهر 
بالمعهد  مدرساً  والدها  كان  فقد  أزهري  لعالم 
في  األول  تعليمها  تلقت  وقد  بدمياط،  الديني 
كتّاب القرية فحفظت القرآن الكريم ثم أرادت 
االلتحاق بالمدرسة عندما كانت في السابعة من 
العمر؛ ولكن والدها رفض ذلك فتقاليد األسرة 
إلى  والذهاب  المنزل  من  البنات  تأبى خروج 
المدرسة؛ فتلقت تعليمها بالمنزل وقد بدأ يظهر 
تفوقها ونبوغها في تلك المرحلة عندما كانت 
بالرغم  قريناتها  على  فتتفوق  لالمتحان  تتقدم 

من أنها كانت تدرس بالمنزل.
عام  للمعلمات  الكفاءة  شهادة  على  حصلت 
1929 وقد كان ترتيبها األولى على مصر، ثم 
حصلت على الشهادة الثانوية وبعدها التحقت 

لتتخرج في كلية اآلداب قسم  القاهرة  بجامعة 
بمساعدة  ذلك  وكان  1939م.  العربية  اللغة 
وقد  للجامعة،  ذهابها  يأبى  كان  فأبوها  أمها، 
في  المصري«  »الريف  بعنوان  كتابا  ألفت 
الماجستير  نالت  ثم  بالجامعة،  الثاني  عامها 

بمرتبة الشرف األولى عام 1941م.
أمين  األستاذ  بالجامعة  أستاذها  تزوجت 
والفكري  األدبي  الصالون  صاحب  الخولي 
ثالثة  منه  وأنجبت  األمناء،  بمدرسة  الشهير 
نالت  حتى  العلمية  مسيرتها  وواصلت  أبناء 
في  وناقشها  1950م  عام  الدكتوراه  رسالة 

الرسالة األديب طه حسين.
تكتب  أن  تحب  الرحمن  عبد  عائشة  كانت 
بنت  لقب  فاختارت  مستعار؛  باسم  مقاالتها 
األولى  حياتها  إلى  ينتمي  كان  ألنه  الشاطئ 
حتى  بها،  ولدت  والتي  دمياط  شواطئ  على 
توثق العالقة بينها وبين القراء وبين مقاالتها 
األهرام، وخوفاً  تكتبها في جريدة  كانت  التي 
من إثارة حفيظة والدها كانت توقع باسم بنت 
في  عشقته  الذي  دمياط  شاطئ  أي  الشاطئ 
طفولتها. تصادف هذه األيام ذكرى رحيلها فقد 
توفيت عائشة عبد الرحمن قبل اثنين وعشرين 
عاماً عن عمر يناهز 86 بسكتة قلبية في يوم 

الثالثاء أول كانون األول 1998.
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عائقاً  األمية  انتشار  تشكل  قامشلو-  روناهي/ 
ظروفه  لتحسين  اإلنسان  طريق  في  كبيراً 
جاهدة  الدول  من  الكثير  تحاول  لذلك  الحياتية، 
الظاهرة  وهذه  المشكلة،  لهذه  الحلول  إليجاد 
عدة  نتيجة  وذلك  ومعقدة،  وشائكة  قديمة 

أسباب، منها اقتصادية واجتماعية وتربوية
وأخطر  أهم  من  األمية  محو  موضوع  يظل 
والنمو  التطور  حركة  تعرقل  التي  المواضيع 
ألن  ذلك  منطقتنا؛  في  فقط  وليس  العالم،  في 
األمية تعترض طريق الناس إلى التقدم بأنفسهم 
عالم  حركة  تسارع  عن  فضالً  بعائالتهم،  أو 
في  جديداً  يوم  كل  يضيف  الذي  المعلومات 
اإلنتاج  في وسائل  والتحديث  التكنولوجيا  مجال 

وأساليب البحث.

الدراسة أساس كل يشء

»مروان  المواطن  مع  التقينا  الخصوص  وبهذا 
عرب« والبالغ من العمر 54 سنة؛ حيث أشار 
للعمل  الدراسة  ترك  أنه  إلى  حديثه  بداية  في 
وليعيل العائلة بسبب الظروف المعيشية في ذلك 
الوقت، وأوضح بأن األمية شيء صعب وسيئ 
المتعلم ال تتاح له  لكل شخص؛ والشخص غير 
الفرصة بإيجاد عمٍل جيد سواًء أكانت وظيفة أو 
واألمية  كل شيء،  أساس  الدراسة  غيرها، ألن 
اآلخرين،  مع  التعامل  على  القدرة  عدم  تسبب 
التواصل  مهارات  في  صعوبات  وتشكل 
العاطفي،  الذكاء  مستوى  وتخفض  االجتماعي 

على  القدرة  وعدم  للبطالة  عرضة  يجعله  مما 
الحديثة،  الماكينات  مع  مثالً  التعامل  استيعاب 
فال يجد عمالً لنفسه في مصنعٍ ما، وال يستطيع 
التعامل مع اآلخرين فال يستطيع العمل في بيئته.

التعرض للكثري من املشاكل

متعلماً؛  غير  كان  إذا  الفرد  بأن  عرب  وأردف 
المعيشة  سبل  توفير  على  قادر  غير  يكون 
أبنائه،  تعليم  على  قادر  غير  وبالتالي  ألسرته، 
سليمة  صحية  رعاية  توفير  على  قادر  وغير 
الحالة عبئاً  الفرد في هذه  له وألسرته، ويصبح 
على المجتمع، بدل أن يكون طاقة إنتاجية تساهم 
الذي  الفرد  بلده؛ وتصبح فرصة هذا  في تطور 
حياة  على  الحصول  في  والجهل  األمية  يعاني 

كريمة هي فرصة ضئيلة، ويتعرض للكثير من 
المشاكل ويلجأ الستخدام العنف لعدم قدرته على 

حل مشاكله بالعقل والمنطق.
في  األهالي  عرب«  »مروان  المواطن  وناشد 
االهتمام بالدراسة وعدم ترك المدرسة ألن ذلك 
على  يؤثر  والجهل  واألمية،  الجهل  إلى  يؤدي 

المجتمع ككل دون تمييز.

أوىل الخطوات فتح دورات لتعليم 
اللغة الكردية

الرئيسة  مع  صحيفتنا  التقت  ذاته  السياق  وفي 
المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة 
أولى  بأن  لنا  أوضحت  »روهات خليل«، حيث 
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النقل  باصات  تفعلت خدمة   - قامشلو  روناهي/ 
الداخلي في مدينة عامودا، التي بدورها شهدت 
وكشفت  المدينة،  أهالي  قِبل  من  واسعاً  إقباالً 
بلدية  في  والمواصالت  النقل  قسم  في  اإلداريّة 
عامودا صباح أمين معو عن وجود ثالثة خطوط 
األخرى،  والمناطق  عامودا  ناحية  بين  تربط 
والعمومي(  )الخصوصي  التكاسي  عدد  وعن 

في مدينة عامودا.

عن  المتكررة  وشكاويهم  األهالي  معاناة  بعد 
في  للمواطنين  السيارات  أصحاب  استغالل 
األهالي؛  على  العبء  ولتخفيف  عامودا،  ناحية 
طالبت بلدية عامودا من لجنة البيئة والبلديات في 
في  الداخلي  للنقل  باصات  بتأمين  الجزيرة  إقليم 
المدينة، وبعد متابعة ومعرفة الوضع، خصصت 
مديرية  مع  وبالتنسيق  والبلديات  البيئة  لجنة 
النقل في مقاطعة قامشلو باصين للنقل الداخلي، 

لتخفيف األعباء عن المواطنين.
تزايد الشكاوى المتكررة بخصوص االستغالل

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا »روناهي« لقاء 
ببلدية  والمواصالت  النقل  قسم  في  اإلدارية  مع 
عامودا صباح أمين معو التي أفادتنا عن خدمة 
المديرية  مطالبة  »بعد  قائلةً:  المدينة  في  النقل 
العامة للنقل والمواصالت إلقليم الجزيرة بتأمين 
شكاوى  وتزايد  عامودا،  في  للشعب  باصات 
أصحاب  بعض  استغالل  المتكررة عن  األهالي 
المعنية  الجهات  أّمنت  للمواطنين؛  السيارات 
 - الداخلي  نقل  باصات  الذاتية  لإلدارة  التابعة 
على  المواصالت  أعباء  لتخفيف   - اثنان  عدد 

المواطنين والحد من احتكار سائقي السيارات«.

تفعيل باصات النقل الداخيل يف 
عامودا

منذ  المدينة  في  الشعب  باصات  بتفعيل  البدء  تم 
الساعة  من  العمل  ويبدأ  األسبوع،  يُقارب  ما 
ويشمل  مساًء،  السابعة  وحتى  صباحاً،  السابعة 
الرئيسية،  الشوارع  الداخلي  النقل  باصات  خط 
وبعض أحياء مدينة عامودا، ليستطيع كافة أبناء 
الركوب 100  وتعرفة  إليها،  الوصول  المنطقة 
ليرة سورية لكل فرد، وهي على شكل بطاقات، 
السن  لكبار  الباصات  خدمة  بأن  وأكدت صباح 
وشهدت  مجانية،  الخاصة  االحتياجات  وذوي 

الخدمة إقباالً واسعاً من أهالي المدينة.
نقل  ثالثة خطوط  هناك  »بأن  وأشارت صباح: 
بين عامودا ومناطق أخرى، ومنها: »خط عامودا 
ـ قامشلو، خط عامودا ـ الدرباسية، وخط عامودا 
ـ الحسكة«. هناك ما يقارب الـ 120 سيارة نوع 
فوكس موجودة في كراج عامودا لهذه الخطوط 
التنظيم  ناحية  من  بمتابعتها  نقوم  حيث  الثالثة، 
بالتنسيق  وذلك  لها،  المحروقات  مادة  وتأمين 
مع إدارة المرور وغرفة السائقين الموجودة في 

الكراج من أجل سهولة العمل«.

الكشف عن زيادة أجور النقل

الخطوط  لهذه  النقل  أجور  عن  صباح  وكشفت 
السورية  العملة  فقدان  »بعد  وقالت:  الثالثة 
قيمتها أمام العمالت األجنبية قامت اللجنة التابعة 

إلنتاج  روج  مصنع  يساهم   - ديرك  روناهي/ 
التابعة  ميرا  ميركا  قرية  في  النايلون  أكياس 
بمقاطعة  ديرك  منطقة  في  الكوجرات  لقرى 
لـ 120 عامل  توفير فرص عمل  قامشلو، في 
لألسواق  األكياس  إنتاج  عن  فضالً  وعاملة, 

بطاقة إنتاجية كبيرة.
اقتصادية  الذاتية الفتتاح مشاريع  تسعى اإلدارة 
تدعم تعزيز االكتفاء الذاتي, حيث يُعد روج أول 
مصنع إلنتاج أكياس النايلون وأحد أهم المصانع 
في شمال وشرق سوريا, الذي يساهم في تحقيق 

االكتفاء وتوفير فرص عمل ألبناء المنطقة.

أول مصنع إلنتاج أكياس النايلون 
يف شامل ورشق سوريا

إلنتاج  روج  معمل  على  العام  المشرف  وقال 
لصحيفتنا  محمد  شيخ  علي  النايلون  أكياس 
المشروع يهدف أيضاً إلنتاج  »روناهي«: »إن 
واألفران  المحلية  لألسواق  النايلون  أكياس 

والمطاحن والصوامع في مناطق شمال وشرق 
سوريا«.

وأوضح شيخ محمد: »إن المصنع افتُتح في شهر 
آذار من العام الجاري, وهو أول مصنع إلنتاج 
وهو  سوريا,  وشرق  شمال  في  النايلون  أكياس 
مجهز بكامل المعدات واآلالت الحديثة, ويؤّمن 
أكياس الخيش واألكياس الشفافة وأكياس التغليف 
طوالً  سم   60 من  المقاسات  بكافة  والتعبئة, 
وحتى 110 سم, باإلضافة إلى طباعة األشكال 

واألسماء بكافة األلوان بحسب طلب الزبائن«.

يوفر عمالً لـ 120 شخصاً

وأشار شيخ محمد إلى: »إن المصنع يعمل على 
مدار 24 ساعة على شكل ثالث ورديات, بإنتاج 
ألكياس  يومياً  أطنان  خمسة  حوالي  إلى  يصل 
التغليف  وأكياس  الشفافة  واألكياس  الخبز 
والتعبئة, بينما يصل إنتاج صالة أكياس الخيش 

إلى ما يقارب 30 ألف كيس يومياً«.
وأكد اإلداري في مصنع روج علي شيخ محمد: 
»إن المصنع يوفر عمالً لـ مئة وعشرين شخصاً 
كانيه  المهجرين من سري  األهالي  بينهم بعض 

وعفرين«.

رضورة دعم املشاريع االقتصادية

ديرك:  أهالي  من  محمد  شيندا  قالت  جانبها  من 
أشهر,  أربعة  منذ  روج  مصنع  في  تعمل  إنها 
وأشارت إلى أن العمل مريح بالنسبة لها، كما أنه 
أتاح لها فرصة مساعدة ألسرتها مادياً, وأكدت 
على ضرورة دعم هذه المشاريع لما لها من فائدة 

لألهالي وال سيما للنساء.

مشاريع تَِحدُّ من هجرة الشباب

وأوضح رزكار حسو  من أهالي عفرين يعمل 
منذ  المصنع  في  اآلالت  وصيانة  إصالح  في 
في  خبرته  اكتسب  أن  بعد  قائالً  أشهر  تسعة 
مصانع  في  يعمل  كان  حينما  السابقة  السنوات 
بمدينة حلب, بأن افتتاح هذه المشاريع في عموم 
الشبان  من  الكثير  إن  إذ  الجيد,  باألمر  المنطقة 
كانوا يضطرون في السابق لترك مدنهم والسفر 

اآلن  أما  العمل،  أجل  من  أخرى  مناطق  إلى 
وبافتتاح العديد من المشاريع المماثلة صاروا في 

غنًى عن السفر.
وتعددت المشاريع االقتصادية في منطقة ديرك 
خالل األعوام األخيرة، إذ افتتحت اإلدارة الذاتية 
مشاريع تساهم في توفير فرص عمل لألهالي، 
للشيبس  ومعمل  للعدس  معمل  افتُتح  حيث 
عمل  فرص  لتوفير  تهدف  أخرى  ومشاريع 
لألهالي وخاصة تلك المشاريع الخاصة بالنساء 

التي تهدف لتمكين المرأة اقتصادياً.

أسايش النجدة )HAWARI( في نشاط 
تام خالل فترة الحظر الكلي

األمية حاجٌز يحجب النور عن المجتمع

ربوع  في  واألمان  األمن  وفرّوا  قامشلو-  روناهي/ 
في  جهوداً  وبذلوا  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 
الذاتية،  اإلدارة  قبل  من  التجوال  حظر  قرار  تطبيق 
فتحملت  واإلرهاق،  الجسدي  بالتعب  يأبهوا  ولم 
وباتوا  تموز،  حّر  تحملت  كما  كانون  برد  أجساُدهم 

قدوة للشعب في التحلي بروح المسؤولية والصبر.

الداخلي في شمال وشرق سوريا، قوات  قوى األمن 
األسايش العامة والنجدة HAWARI«« والترافيك، 
للحفاظ  وقفوا على الحواجز وبذلوا مجهوداً مضاعفاً 

على سالمة المواطنين والحدّ من جائحة كورونا. 
تعمل  التي  السريع  التدخل  قوات  النجدة«  »أسايش 

تقرير/ إيفا إبراهيم 

تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ هيلين علي

تقرير/ عادل عزيز

عامودا... بين مطالب تأمين باصات النقل الداخلي واالستجابة لها

مصنع روج في ديرك.. مشروع اقتصادي يوّفر فرص عمل ويوّفر 
األكياس للسوق المحلية

وحماية  مساعدة  سبيل  في  ساعة   24 مدار  على 
أقرب  معرفة  وحول  الظروف،  كافة  في  المواطنين 
عن عملهم طيلة حظر التجوال الكلي، التقت صحيفتنا 
»روناهي« مع اإلداري العام في أسايش النجدة بمدينة 
قامشلو »دلبرين سلمو«، والذي أشار في حديثه إلى أن 
قوات أسايش النجدة تكون على استعداد تام ليالً ونهاراً 
طارئ  ظرف  أي  في  المجتمع  وحماية  األمان  لنشر 
في  الكلي  التجوال  الحظر  فترة  طيلة  ومنها  يحدث، 
بأن قوات أسايش النجدة عملها  مدينة قامشلو، مؤكداً 
القيام بجوالٍت ضمن المدينة؛ للحرص على تنفيذ منع 
التجوال وتباعد األهالي في األماكن المزدحمة، وذلك 
كما  االجتماعي،  والتباعد  احترازية  إجراءات  باتخاذ 
وأيضاً  الطارئة،  للحاالت  التسهيالت  لتقديم  تسعى 
هنالك نقاط ثابتة ألسايش النجدة وذلك لمساندة قوات 

األسايش العامة.  
أسايش  قوات  بأن  سلمو  دلبرين  اإلداري  وأضاف 
النجدة أيضاً تقيدت باإلجراءات الوقائية، سواًء بلبس 

الكمامات أو مدى التباعد فيما بينهم وبين المجتمع. 
الدوريات  تجولت  الكلي  التجوال  حظر  فترة  طيلة 

المشتركة من قبل قوى األمن الداخلي، والتي تضمنت 
قوات »النجدة، األسايش، الترافيك، العمليات« ضمن 
يقول  الدوريات  هذه  هدف  وحول  قامشلو،  مدينة 
بقرارات  للتقيد  المواطنين  إرشاد  هو  »هدفنا  سلمو: 
الحظر، ألن حاالت اإلصابة بالوباء في تزايد كبير«. 
المعيشية  األوضاع  بأن  حديثه  خالل  سلمو  ينوه 
صعبة في مناطقنا، وهنالك بعض العوائل تعتمد على 
الدخل اليومي، وليس بإمكانهم شراء احتياجاتهم لمدة 
عشرة أيام، وبالرغم من ذلك هنالك تقيد كبير من قبل 

األهالي.
بتنبيه  تقوم  الحظر  فترة  طيلة  النجدة  أسايش  قوات 
القرارات  هذه  مخالفة  حال  وفي  فقط،  المواطنين 
يتخذون  من  هم  وترافيك  العامة  األسايش  قوات  فإن 

اإلجراءات الالزمة بحقهم، حسب قول سلمو.  
النجدة بمدينة قامشلو  العام في أسايش  ناشد اإلداري 
دلبرين سلمو، في نهاية حديثه، جميع األهالي بالتقيد 

صباح أمين معو

لمقاطعة قامشلو بزيادة سعر أجور النقل، ومنها 
خط  وأيضاً  وبالعكس،  قامشلو  ـ  عامودا  خط 
عامودا ـ الدرباسية وبالعكس، قبل الزيادة كانت 
األجرة 200 – 300 ليرة سورية، أما في الوقت 
الراهن أصبحت اآلن التعرفة 500 ل.س للفرد 
الواحد، وخط عامودا ـ الحسكة وبالعكس كانت 

700 ل.س، وأصبحت اآلن 1000 ل.س«.

مواقف السيارات يف املدينة

عامودا  بلدية  في  السيارات  لخدمة  بالنسبة  أما 
»التكاسي  األُجرة  سيارات  من  نوعان  فثمة 
 40 هناك  حيث  والعمومي«،  الخصوصي، 
في  مواقف  ثالثة  في  عمومي  أجرة  سيارة 
الجسر،  »موقف  هي:  المواقف  وهذه  عامودا، 
شنكال«،  دوار  وموقف  المرأة،  دوار  موقف 
فيبلغ  الخصوصي  األجرة  لسيارات  بالنسبة  أّما 
عددها 20 سيارة. ونوهت اإلدارية في قسم النقل 
والمواصالت لبلدية عامودا صباح أمين معو في 
نهاية اللقاء قائلة: »تسعى بلدية عامودا بكل ما 

لديها من إمكانيات لخدمة أبناء المجتمع«.

دلبرين سلمو 

روهات خليل مروان عرب

بقرارات الحظر كون هذا الوباء خطير، وليكونوا على 
دراية بأن طيلة فترة الحظر انخفضت نسبة هذا الوباء 

حوالي %50. 
وصحته  وآمنه  المجتمع  سالمة  على  الحفاظ  إن 
مسؤولية الجميع، وواجب أخالقي ضروري يلتزم به 
المسؤولة  المجتمع ليساعد الجهات  أفراد  كل فرد من 

في واجبها. 

بفتح  كانت  األمية  لمحو  التربية  هيئة  خطوات 
أعوام  بداية  في  الكردية  اللغة  لتعليم  دورات 
إقليم  مستوى  على  و2013  و2012   2011
للغلة  تعليم  أي  هناك  يكن  لم  حيث  الجزيرة، 
باللغة  التكلم  بأن  والسبب  المنطقة،  في  الكردية 
الكردية كان ممنوعاً، حيث كان يمتلك عدد من 
بشكل  ويقرؤونها  الكردية  الكتب  بعض  الناس 

سري وخفي.

ثالث مراحل

مراحل  ثالث  هناك  كان  أنه  روهات  وأكملت 
لتعليم اللغة الكردية؛ ومنذ ذلك الوقت حتى اآلن 
التربية،  التعليم من قبل هيئة  لم تتوقف دورات 
وقالت: »يجب على األساتذة أن يكونوا قد أنهوا 
ثالث مراحل لتعلم اللغة الكردية من أجل التعليم 
معلم  ألف   20 يقارب  ما  وعندنا  األم،  باللغة 
زال  ما  أنه  وأردفت  كرد«،  وأغلبيتهم  ومعلمة 

هناك اعتراض من قبل بعض العوائل في تعليم 
تعليهم  إلى  يعود  والسبب  الكردية؛  للغة  األبناء 
مركز  فتح  تم  لذلك  عقود،  منذ  العربية  باللغة 
ويتم  كما  ثالث،  بمراحل  الكردية  اللغة  لتعليم 
إعالم »الكومينات« بفتح الدورات الكردية ليتم 
التعميم على األهالي لالنضمام للدورة التعليمية.

واختمت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم 
قائلة:  خليل«  »روهات  الجزيرة  إقليم  في 
»التعليم كالسالح بالنسبة لألشخاص المتعلمين، 
فهناك حاجة للتعليم والتدريب من أجل التخلص 

من األمية«.     
سبب  التعلم  أهمية  معرفة  وعدم  الوعي  غياب 
من أسباب الجهل، فالبعض يفضل أن يعلم أبناءه 
يقولون من أجل  حرفة معينة أو »صنعة« كما 
الحصول على المال، بدالً من التعلم؛ العتقادهم 
ولن  بشيء،  تنفعهم  لن  الجامعية  الشهادة  أن 
يتمكنوا من الحصول على وظيفة بعد التخرج، 
أبنائهم  ذهاب  يرفضون  يجعلهم  األمر  هذا 

للمدارس.


