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أنه  يبدو  أليكساندرا...اسم  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بالبنان،  إليها  سيُشار  وفتاة  شأن  ذو  سيكون 
من  العشرين  تتجاوز  ال  إيطالية  فتاة  فهي 
دفعها  إيطاليين  لوالدين  مولودة  وهي  العمر، 
شغفها باللغات لتعلم اللغات الكرديّة والفارسية 
موسيقا  معهد  اليوم  ترتاد  وهي  والتركية، 
الشرق اإليطالي وتدرس فيه في قسم الموسيقا 
الكرديّة بالعاصمة روما بالرغم من أنها كفيفة.

ألكساندرا تحظى باحترام الكثيرين ولها أصدقاء 
في العالم ومن روج آفا وآخر أعمالها ترجمتها 
مانتوفاني  أوريانا  اإليطالية  الشاعرة  لقصيدة 
األم  عيد  بمناسبة  والكردية  التركيّة  اللغة  إلى 
بتحويل  وستقوم  العالم  دول  وبعض  أمريكا  في 
النص إلى أغنية، والكساندرا التي تتمتع بجاذبية 
وبراءة األطفال، وكل ذلك الذكاء والحب للغات 
والموسيقا، وهي كفيفة تعاني من فقدان البصر 

المقاطع  العربية ألحد  الترجمة  أما  منذ والدتها 
في أغنيتها القادمة فتقول:

»أطيب التمنيات لكل األمهات 
 لألمهات باختيارهن 

 لألمهات بالصدفة 
 لألمهات المفقودات 

 لألمهات الحوامل 

 لألمهات العازبات
 لألمهات الشجعان 

 لألمهات الضائعات 
 لألمهات الشابات 
 لألمهات المسنات 

 لألمهات الالتي حلّقَن 
نحو الفردوس ..

ذكرى تحرير الطبقة.. يوم والدة حرية المرأة 
واسترداد حقوقها

أليكسانــــــدرا... عندما ُيبِصر القلــب

دراجات املراهقني »النارية« تغزو 
شوارع قامشلــــــــــو

القفطان: االنتخابات تخالف القوانين الدولية ومقررات 
جنيف في حل األزمة السورية

 في العاشر من أيار عام 2017 ُحررت الطبقة من أكبر حقبة زمن سوداء في فترة سيطرة مرتزقة داعش اإلرهابي 
فنالت المرأة بعد التحرير دورها  في المشاركات السياسية والمجتمعية وحصلت على حقوقها على كافة المستويات، 

فكان لها دور فعال في نهضة ورقي المدينة...«3

 أكد رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان بأن االنتخابات الرئاسية السورية غير مشروعة وتعمق األزمة السورية، والحل السياسي عبر الحوار السوري السوري هو السبيل الوحيد إلنهاء 
الحرب، وأشار إلى أن إجراء أية انتخابات في هذه األوضاع ال تمثل الشعب السوري الذي بات نصفه خارج البالد...«4

آية حميد: الشعر تعبير عن وحدة الروح 
وتماهي اآلخر

سيدات أربيل... مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة

تضرر القطاع الصناعي بانقطاع الكهرباء، 
وشركة كهرباء منبج: كل الخيارات متاحة

شاعرة يافعة خطفت األضواء رغم حداثة تجربتها األدبية إال أنها هزمت األعراف المقولبة للشعر في زمن قصير 
وحصدت العديد من الجوائز، إنها الشاعرة آية حميد...«8

ليس من السهل تشكيل فريق للسيدات في الوقت الحالي في ظل اندثار أندية جاهدت في السابق لالستمرار ولكنها 
لم تُفلِح، سيدات أربيل فريق حديث المنشأ والعمل بدأ من نقطة الصفر، ولكن الكثير من النوادي كانوا على 

الشاكلة نفسها ووصلوا إلى القمم!؟...«10

 اشتكى تجار 
وصناعيون من 

زيادة ساعات 
التقنين، فيما 

يرده مشرفون 
في كهرباء 

منبج وريفها 
إلى قلة الوارد 

المائي لنهر 
الفرات...«7

الحسن: الهول إشكالية دولية 
خطورتها قائمة وسط المباالة من 

المجتمع الدويل
أكد الناطق الرسمي باسم قوى األمن الداخلي لشمال وشرق سوريا علي الحسن 
بأن مخيم الهول يعتبر إشكالية دولية خطورتها ال زالت قائمة في ظل تقاعس الدول 

عن أداء مسؤولياتها تجاه مواطنيها الموجودين في المخيم نفسه...«2

األسلحة المحرمة دوليًا... سالح 
المحتل التركي إلبادة الشعب الكردي

 على الرغم من وجود قرار دولي يحظر فيه استخدام األسلحة الكيماوية إال أن تركيا تحقق أهدافها االحتاللية عن طريق هذه األسلحة في 
ي من قبل منظمة حظر األسلحة الكيميائي�ة  أماكن مختلفة، وبخاصة ضد الشعب الكردي، فالسؤال البارز اليوم؛ لماذا لم يفتح تحقيق ِجدِّ

حول تجاوزات تركيا بهذا الخصوص؟!..«5

الدراجات  قيادة  ظاهرة  جديد  من  عادت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
والفرعية  الرئيسية   الشوارع  في  المراهقين  قِبل  من  النارية 
بمدينة قامشلو وأحيائها، ما يُشّكل خطراً كبيراً على حياة سائقيها 
المواطنين سويّاً، وأمام عجز األولياء عن ردع وضبط  وحياة 
أمور أوالدهم، وليُلقي ذلك المزيد من العبء والمسؤولية على 

المواطن والجهات المعنية والوقوف بوجهها بحزم.
هؤالء المراهقين تارةً يرفعون رأس تلك الدراجات في الشوارع 
ُمميتة،  سباقات  في  يدخلون  وتارةً  والنساء  باألطفال  المكتظة 
ذلك  كل  الخطورة،  غاية  في  لحركات  يلجؤون  أخرى  وتارةً 
يؤدي لحوادث كارثية ال بد من التحرك لكبحها سريعاً من قِبل 

الجهات المعنيّة حفاظاً على راحة وسالمة الجميع.

عين روناهي 
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إعالنات

الحسن: الهول إشكالية دولية خطورتها 
قائمة وسط المباالة من المجتمع الدولي

انتقال مشاحنات الصغار إلى ذويهم ُيفسد العالقات 
بين الكبار داخل األسرة الواحدة

قلق أممي من ارتفاع إصابات فايروس 
كورونا في مخيم الهول بسوريا

قلة النوم تؤدي إلى الخرف
حقوق اإلنسان: 89 محاولة اغتيال 

لناشطين وإعالميين في تظاهرات العراق

مشاركة في ملتقى الفن التشكيلي بالطبقة 
ترسم الواقع بألوان الطبيعة

حملة جمع التواقيع لوقف العدوان التركي على 
أراضي باشور كردستان تتوسع

باسم  الرسمي  الناطق  أكد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  قوى 
إشكالية  يعتبر  الهول  مخيم  بأن  الحسن  علي 
دولية خطورتها ال زالت قائمة في ظل تقاعس 
مواطنيها  تجاه  مسؤولياتها  أداء  عن  الدول 

الموجودين في المخيم نفسه.

واإلنسانية  األمن  لحملة  األولى  المرحلة  انتهت 
التي أطلقتها قوى األمن الداخلي بمؤازرة قوات 
الشعب  حماية  ووحدات  الديمقراطية  سوريا 
إال  إيجابية،  بنتائج  الهول  مخيم  داخل  والمرأة 
أن خطورة مخيم الهول لم تزل قائمة، فالجرائم 

ال  المخيم  المرتزقة ضمن  يرتكبها عوائل  التي 
تتوقف وال مباالة الدول بعدم استعادة مواطنيها 
من المخيم تزيد الضغوطات على اإلدارة الذاتية 
داعش  بخاليا  المشبع  المخيم  هذا  لتواجه خطر 
صرح  الخصوص  وبهذا  بمفردها.  وعوائله 
األمن  قوى  باسم  الرسمي  الناطق  لصحيفتنا 
بأن  الحسن  الداخلي لشمال وشرق سوريا علي 
مخيم  استهدفت  التي  للحملة  األولى  المرحلة 
من  قاطنيه  وحماية  داعش  خطر  لدرء  الهول 

جرائمهم كانت إيجابية.
ضمن الحملة قبضت قوى األمن على عدد من 
خاليا داعش ممن كان لهم يد في تنظيم جرائم 
داخل وخارج المخيم وساهموا في تنشيط حركة 

من  عسكرياً  عليهم  القضاء  بعد  حتى  المرتزقة 
وبخصوص  الديمقراطية،  سوريا  قوات  قبل 
الحسن:  ذكر  عليهم  القبض  بعد  اعترافاتهم 
مع  وعالقتهم  بجرائمهم  المرتزقة  »اعترف 
جهات خارجية إرهابية كجبهة النصرة ومرتزقة 
القاعدة  لتنظيم  تابعون  منهم  وقسم  داعش، 

مباشرة«.
وعن خطورة المخيم نظراً لوجود عوائل داعش 
أكد الحسن »يشكل الموقوفون والمرتزقة وعوائل 
المخيمات،  داخل  حقيقياً  خطراً  داعش  مرتزقة 
ويعتبر مخيم الهول األشد خطراً ألنه يشكل أكبر 
هؤالء  من  ألف  ستين  من  أكثر  تحوي  مساحة 
وهو  وأجنبية،  عربية  جنسيات  من  المرتزقة 

العام  بداية  فمنذ  العالم،  في  مخيم  وأخطر  أكبر 
حدثت أكثر من 47 عملية قتل وإعدامات، وهذا 
يدل على خطورة المخيم الذي يشكل عبئاً على 
المنطلق  هذا  من  مناطق شمال وشرق سوريا، 
سوريا  وقوات  الداخلي  األمن  قوى  ومن خالل 
الذاتية، تمت دعوة الدول  الديمقراطية واإلدارة 
عن طريق بيانات صحفية ونداءات ومناشدات، 
أراضيها،  على  ومحاكمتهم  أفرادها  الستالم 
وتخفيف الضغط والخطر على المنطقة« مشيراً 
الدول  بعض  أخذت  األخيرة  الفترة  في  أنه  إلى 

بعضاً من أفرادها ولكن بأعداد قليلة.
وأوضح الحسن بأن مخيم الهول إشكالية دولية 
دولية ضمن  إلنشاء محكمة  دولياً  قراراً  تحتاج 

المرتزقة  تحاسب  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
على جرائمهم.

هناك  يكون  أن  ضرورة  على  الحسن  وشدد 
وقوات  الذاتية  اإلدارة  لدعوات  دولية  استجابة 
سوريا الديمقراطية وقوى األمن الداخلي لتستعيد 

الدول أفرادها من المخيم.
واختتم الناطق الرسمي باسم قوى األمن الداخلي 
لشمال وشرق سوريا علي الحسن حديثه »ومن 
العالم  لدول  المناشدات  نجدد  صحيفتكم  خالل 
لنا،  باالستجابة  مخيماتنا،  داخل  أفراد  لها  التي 

وأخذهم وتخفيف العبء عن مناطقنا«.     

الحقد  مشاعر  أن  النفس  علم  خبراء  يؤكد 
تجعل  األشقاء  بعض  عند  والغيرة  والتباغض 
المزيد  في  سبباً  البسيطة  أطفالهم  مشاحنات 
بينهم،  الموجودة  الفجوة  وتعميق  التباعد  من 
الوالدين )األشقاء(  تدّخل  بعدم  الخبراء  وينصح 
في خصومات أطفالهم ألنها أمر طبيعي، يؤدي 

تهويله إلى اإلضرار بالعالقات العائلية.
إلى  ينتهي  بمزح  عادةً  األطفال  خالف  يبدأ 
ببعضهم،  األهل  عالقة  على  يؤثر  ما  شجار، 
ويظل الكبار في حيرة بين أمرين، فإما التدّخل 
وتجاهل قدرة األطفال على حل مشاكلهم، وإما 
ليتعلموا من خاللها  التجربة،  تركهم يخوضون 
تنقلب  األحيان  بعض  في  لكن  االختالف.  ثقافة 
مشاحنات األطفال البسيطة إلى عداءات ال تنتهي 
بين أفراد العائلة الموسعة وخاصةً األشقاء وذلك 
ما يعطي  للتباغض سلفاً،  لوجود أرضية مهيأة 

للمشكلة حجماً أكبر.
القطيعة  حد  اإلخوة  بين  العداءات  تصل  وقد 
وعدم الزيارات حتى في األعياد والمناسبات أو 
عند المرض ما يؤدي عادة إلى حرمان األجداد 
األطفال  كان  إذا  خصوصاً  أحفادهم  رؤية  من 
المتخاصمون أبناء لألوالد الذكور، ألن السلفات 

عادةً يبحثَن عن خيط رفيع الفتعال المشاكل.
تحرص  إنها  جامعية  طالبة  قالقة  هاجر  تقول 
وأطفالهم  إخوتها  كل  يجتمع  أال  على  دائماً 
ونساؤهم في يوم واحد بمنزل والديها، حتى ال 
تقع المشاحنات بين الصغار فتنتقل العدوى إلى 
الكبار، وتشير إلى أنه قد حدث أن دفع ابن أخيها 
ابنة أختها فسقطت أرضاً وارتطم رأسها بالقاعة 
لكن من ألطاف هللا أنه لم يحدث لها مكروه ولم 

تعلم أختها بالحادثة وإال لحدثت مشكلة أكبر.
وتضيف هاجر لـ«العرب« إنها عادةً ما تحاول 
خاصةً  وشقيقاتها،  أشقائها  أطفال  بين  الصلح 
والديها،  لمنزل  األسبوعية  األشقاء  زيارة  عند 
وتخفيف  األطفال،  بين  للصلح  بادرت  ولطالما 

التوترات التي قد تقع بين زوجات أشقائها حتى 
ال تحصل القطيعة، وتكون والدتها هي الضحية 

وتُحرم من رؤية أحفادها لشهور.
ويرى خبراء علم النفس أن الشجار أمر طبيعي 
بين األطفال، ويكون على هيئة حركات جسمية 
وقد  البعض،  بعضهم  ممتلكات  على  اعتداء  أو 
تقل هذه المشاجرات كلما تقدم الطفل في العمر.

تدّخل الكبار يؤثر سلباً

النفسية  الخدمة  موجهة  سجواني  فاطمة  وتقول 
السنة  أطفال  إن  التعليمية  الشارقة  منطقة  في 
السنة  أطفال  أما  كثيراً،  يتشاجرون  الثانية 
الرابعة فيقع شجارهم بين مرتين أو ثالث مرات 
في اليوم، ألنهم يميلون إلى كثرة الحركة وإلى 
كاأليدي واألرجل،  العضالت  العنف واستخدام 
أن  كما  وذاتهم،  قوتهم  إثبات  بذلك  محاولين 
متعاونين  يكونون  فحيناً  متناقضة،  صفاتهم 
النزعات  طغيان  مع  عنيدين  يكونون  وأحياناً 

القيادية لديهم.
الصغار  شجار  في  الكبار  تدّخل  أن  وتضيف 
واالحتفاظ بالمواقف السلبية أمر يؤثر حتماً على 
الكبار  اعتبر  ما  إذا  خاصةً  العائلية،  العالقات 
على  تعدي  بمثابة  الخالفات  من  النوع  هذا  أن 

الحقوق والواجبات، أو نوع من اإليذاء.
وأرجعت فاطمة تلك الخالفات التي تصدر من 
صغار السن إلى تغيرات نفسية وجسدية طبيعية 
الصغر شديدي  في  يكونون  الذين  األطفال  عند 
عارض  شيء  فيها  السبب  يكون  وقد  الغيرة، 
العواقب  تبقى  قد  ولكن  يزول،  ما  سرعان 
الوخيمة التي قد تفسد العالقات بين الكبار داخل 
ضرورة  إلى  فاطمة  ودعت  الواحدة،  األسرة 
جراء  تنجم  التي  اإلفرازات  تلك  من  االحتراز 

مشاحنات الصغار، في حال انتقلت إلى ذويهم.

أستاذ  منصور  بن  الصحبي  الدكتور  ويرى 
الحضارة بجامعة الزيتونة أن العراك بين أبناء 
اليومي  االحتكاك  يمليها  طبيعية  مسألة  اإلخوة 
تمالك  على  قدرتهم  عدم  فيها  ويتسبب  بينهم، 
أعصابهم عند االنفعال أو الغضب، لكن يبدو أن 
بالطرق  الوالدين  تحلي  عدم  في  تكمن  المشكلة 
بين  الخصومات  معالجة  في  السليمة  التربوية 
اإلخوة وتهيئة ظروف التخلص منها أو التخفيف 

من حدتها.
تنبيه  منصور،  بن  حسب  فالمطلوب،  لذلك 
مع  الخاطئ  التعامل  يجنبهم  ما  إلى  األولياء 
يلجأ  منهم  الكثير  ألن  األبناء،  نزاعات  ظاهرة 
الى العنف لتأديب المتصارعين بدل اللجوء إلى 
على  ويربيهم  فيهم  يرسخه  بما  الحوار  أسلوب 
في  السلمية  الحلول  وتوخي  والتوافق  التفاوض 
مواجهة السلوك العدواني والتحكم في مشاعرهم 

السلبية نتيجة الغيرة أو اإلحباط أو القلق.
والتربية  النفس  علماء  إن  منصور  بن  وقال 
في  للوالدين  المفرط  التدّخل  بتفادي  ينصحون 
توظيف  من  يتمكنوا  حتى  األبناء،  مشاكل  حل 

كل  ألّن  بأنفسهم،  نزاعاتهم  حل  في  مهاراتهم 
وال  مشاكل  من  تخلو  ال  طرفين  بين  عالقة 
في كنف  التعايش  ينبغي  لكن  مفر من حدوثها، 
كان  وإن  األساس  هو  فهذا  المتبادل  االحترام 
عن  اللياقة  كنف  في  التعبير  بالتوازي  يمكن 

المشاعر السلبية تجاه الطرف اآلخر.

تعلّم التفاهم

وأضاف أن أم المشاكل تبقى في صراع األبناء 
داخل العائلة الموسعة السيما إذا كانوا من أهل 
الجوار، فعندها وإذا لم يحكم األولياء التصرف 
معها على أساس أنها مشاكل طبيعية بين األطفال 
ال يجب على الكبار التدّخل فيها أو التكفل بالرد 
على خصم ابنهم المتغلب عليه بالعدوان الجسدي 
بين  حامية  معارك  تنتج  ال  حتى  اللفظي،  أو 
أبناء العمومة أو األخوال أو األقارب قد تنتهي 
أحياناً بكوارث تنتهي بالتحول إلى المستشفيات 

وباإليقافات األمنية.
أن  جاسم  أحمد  النفسي  األخصائي  ويرى 

النزاعات التي تحدث بين الصغار قد تكون سبباً 
في حدوث القطيعة بين الكبار دونما وعي بأهمية 
فصل االنفعاالت التي تحدث لدى الصغار، وعدم 
بعض  قيام  من  مستغرباً  الكبار،  إلى  تسربها 
الكبار بتفاقم الخالفات التي تحدث بين الصغار، 
الكبار،  بين  وقطيعة  غضب  إلى  وتحويلها 
خالفات  من  الصغار  بين  يحدث  ما  أن  معتبراً 
يستطيعون  وال  صغاراً،  يزالون  ال  أنهم  سببه 
حين نرى  األمور على حقيقتها، خاصةً  إدراك 
الكثير من األطفال سرعان ما يعودون للعب مع 
بعضهم. وقال: »ينصح الكثير من التربويين بأن 
يفض األبناء مشاكلهم بأنفسهم، فإذا تعلم الطفل 
كيف يتفاهم مع اآلخرين، يصبح أكثر قدرة على 
وإقامة  االجتماعية  مهاراته  وتقوية  التواصل 
إلى  ولفت  المحيطين«،  مع  وطيدة  عالقات 
حالة  األطفال  بين  الشجار  يبقى  النهاية  في  أنه 
طبيعية ال تستدعي منا الخوف والقلق، بل يجب 
واستدراك  الفورية  التدابير  اتخاذ  في  اإلسراع 
روح  وبث  أسبابها  وتحري  الشجار  مواقف 
واستثمار  وإشغالهم  األبناء  بين  واأللفة  المحبة 

أوقات فراغهم.
يدع األهل لألطفال  بأن  التربية  وينصح خبراء 
فرصة للتعبير الصريح عن عواطفهم وانفعاالتهم 
وأال  انزعاجاتهم  عن  التنفيس  لهم  يتسنى  حتى 
وعدم  اآلخرين،  إزعاج  أو  بأذية  لهم  يسمحوا 
سواء  األشقاء،  من  ألي  النابية  باأللفاظ  التفوه 
أغراض  استخدام  وعدم  الكبار،   أو  الصغار 

اآلخرين إال بعد االستئذان .
على  وتثني  األبناء  تمتدح  أن  األسرة  على  كما 
األخالقية  القيم  وتغرس  الصحيحة   تصرفاتهم 
أيضاً  ويجب  نفوسهم،  في  الحسنة  والفضائل 
أصدقائهم  الستضافة  أطفالها  األسرة  تشجع  أن 
المقربين في المنزل في يوم محدد من األسبوع، 
المشاجرات  من حدوث  يُخفف  أن  شأنه  من  ما 

تدريجياً.

مركز األخبار ـ أعربِت األمُم 
المتحدةُ عن قلقها إزاَء 

األوضاع في مخيّم الهول 
لالجئين بريف الحسكة في 
شمال وشرق سوريا، بعد 
تأكيد تسٍع وثالثيَن إصابةً 

بفايروس كورونا خالل 
الشهر الماضي وتسجيِل 

ستِّ َوفَيَاٍت في المخيّم.
وأّكد المتحدّث باسم األمم 

المتحدة ستيفان دوجاريك، 
خالل مؤتمٍر صحفّيٍ، أّن تفّشي الفايروس 
على نطاٍق واسعٍ قد يكون مدمًرا للوضع 
الضعيف ألُسر المخيّم، مردفًا بأّن األمم 

المتّحدة وشركاَءها يدعمون مركز عالج 
الفايروس في المخيّم، ويقدمون المساعدةِ 

الصحيِة للتخفيِف من انتقاِلِه.

كما وحذّرت لجنة اإلنقاذ الدولية في 27 من 
نيسان/ أبريل الماضي، من نقٍص حادٍّ في 
أسطوانات األكسجين وشّح المواد الطبية 

واختبارات الفحص في شمال وشرق سوريا.
هذا ولم تستلم اإلدارة الذاتية حتّى اآلن أيَّ 

نوعٍ من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، 
في ظل غياب برنامجٍ محدٍَّد إليصاله.

الليلة  في  أقل  أو  ساعات  ست  للنوم  أن  تبيّن 
بزيادة خطر  والسبعين صلة  الخمسين  سن  بين 
اإلصابة بالخرف وفق دراسة جديدة تابعت نحو 

ثمانية آالف بالغ بريطاني ألكثر من 25 عاماً.
بالخرف  اإلصابة  خطر  أن  دراسة  وأظهرت 
لدى  المئة  في   40 إلى   20 بنسبة  أعلى  يكون 
والذين  قصيرة،  لفترة  ينامون  الذين  األشخاص 
الليلة  تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في 
أو أقل عند سن الخمسين أو الستين، أي أقل مما 
هو لدى أولئك الذين يمضون ليالي »عادية« ال 

يقل فيها النوم عن سبع ساعات.
مدة  بين  صلة  ثمة  أن  الدراسة  هذه  واستنتجت 
النوم وخطر اإلصابة بالخرف، لكنها لم تتوصل 

إلى تأكيد عالقة السبب بالنتيجة.
والحظت الباحثة سيفيرين سابيا وزمالؤها أيضاً 
أن خطر اإلصابة بالخرف أعلى بنسبة 30 في 
المئة لدى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
منهجي  بشكل  ينامون  والذين  عاماً  و70   50

لمدة قصيرة، بغض النظر عن مشاكلهم الصحية 
أو  الغذائي  التمثيل  أو  المحتملة  الوعائية  القلبية 

االكتئاب، وهي عوامل الخطر للخرف.
وأجرى المشاركون في الدراسة تقويماً ذاتياً لمدة 
نومهم ست مرات بين عامي 1985 و2015، 
وفي عام 2012 وضع نحو 3900 منهم أيضاً 
أثناء  الحركة  تلتقط  التي  التسارع  مقياس  ساعة 
النوم ليالً من أجل التحقق من دقة تقديراتهم، ما 
أكد النتائج المتعلقة بخطر اإلصابة بالخرف على 

مدى فترة امتدت إلى آذار 2019.

ماليني اإلصابات!

عشرة  نحو  العالم  أنحاء  كل  في  سنوياً  وتُسّجل 
ماليين إصابة جديدة بالخرف بما في ذلك مرض 
العالمية، وكثيراً  لمنظمة الصحة  الزهايمر وفقاً 
به،  المصابين  المرضى  عند  النوم  يضعف  ما 
األدلة  من  متزايدة  مجموعة  تشير  ذلك  ومع 
الخرف  قبل ظهور  النوم  أنماط  أن  إلى  البحثية 
من المحتمل أيضاً أن تساهم في تطور المرض.

وشدد المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث 
في  النوم  أن  تُظهر  النتائج  هذه  أن  على  الطبية 
العمر يمكن أن يؤدي دوراً في صحة  منتصف 
الجيدة  النوم  عادات  أهمية  تالياً  ويؤكد  الدماغ 

للصحة.
صندوق  من  إيماريسيو  ساره  الدكتورة  رأت 
عن  »اإلقالع  إن:  الزهايمر  مرض  أبحاث 
واالستمرار  باعتدال  الكحول  وشرب  التدخين 
واتباع نظام غذائي متوازن  البدني،  النشاط  في 
وضغط  الكوليسترول  مستويات  في  والتحكم 
على  الحفاظ  في  تساعد  قد  عوامل  تشّكل  الدم، 

صحة أدمغتنا مع التقدم في العمر«.

المفوضية  عضو  كشف  ـ  األخبار  مركز 
عن  الغراوي،  فاضل  االنسان  لحقوق  العليا 
وإعالميين  لناشطين  اغتيال  محاولة   89
محذراً  البالد،  في  التظاهرات  انطالق  منذ 
حال  في  للبلد  منزلق خطير  في  االنحدار  من 

استمرار مسلسل االغتياالت.
وقال الغراوي، في بيان، إن »محاولة اغتيال 
الديوانية  محافظة  في  حسن  أحمد  اإلعالمي 
الكلمة  إسكات  تستهدف  وحشية  محاولة 
الحرة وتكميم األفواه وإشاعة الفوضى وخلط 

األوراق وأخذ البالد للمجهول«.
ومحاولة  حالة   89« أن  الغراوي  وأضاف 

في  التظاهرات  انطالق  منذ  حصلت  اغتيال 
ناشطين  استهدفت  العراق  محافظات  عموم 

وإعالمين ومدنين«.
النكراء«،  الجريمة  »هذه  الغراوي  وأدان 
»أخذ  بـ  األمنية  والقوات  الحكومة  مطالباً 
دورها بحماية الناشطين واإلعالميين والكشف 
عن الجهات التي تقف وراء مسلسل االغتياالت 

وتقديمهم للعدالة«.
وتابع »إننا نحذر من منزلق خطير للبلد يهدد 
الكل إذا استمر مسلسل االغتياالت والفوضى 

التي تريدها قوى الشر للعراق«.

في  المشاركات  إحدى   - الطبقة  روناهي/ 
خليل  روان  بالطبقة  التشكيلي  الفن  ملتقى 
هكذا  إلنجاز  وفرحها  سعادتها  عن  عبرت 

نشاطات تزيد من مهاراتهن.
إحدى المشاركات في الملتقى الفني التشكيلي 
مدينة  من  خليل«  »روان  بالطبقة  الثالث 
مشاركتها  عن  لصحيفتنا  تحدثت  قامشلو 
الفني:  بداية طريقها  إلى  مشيرة  الملتقى  في 
»منذ أن كنت في المرحلة االبتدائية الحظت 
المعلمة دقة رسوماتي فكانت الفرصة األولى 
المدرسة،  معرض  في  المشاركة  في  لدي 
تنمية  في  جيدة  خطوة  تعتبر  هذه  وكانت 
وكان  المبدئية،  نجاحاتي  وإبراز  مهاراتي 
إياها هللا وعملت على  الرسم موهبة وهبني 
الخاصة  واألجواء  اإلمكانات  وفق  تنميتها 

والتطوير الذاتي المستمر«. 

ونوهت الفنانة التشكيلية روان بأنها شاركت 
في معرض السالم بمدينة قامشلو وقدمت فيه 
إعجاب  نالت  متقنة  وأعماالً  مميزة  لوحات 

المشاركين واللجنة المشرفة. 
األعمال  بعض  روان  الرسامة  لنا  وعددت 
»المعرض  مثل  لها،  العديدة  والمشاركات 
الفني السنوي ألدب وفن المرأة الذي حازت 
الخريف  معرض   – الثاني  الترتيب  فيه 
 ،2016 نوروز  ألوان  معرض   –  2016
وذكرت بأنها تحب استخدام األلوان الزاهية 
والربيع،  والتفاؤل  الفرح  عن  تعبر  التي 
الواقع  من  المستوحاة  الرسوم  وتفضل 
التي  األلوان  أهم  بها، ومن  المحيطة  والبيئة 
تحب استعمالها األصفر الذي يعطي البهجة 
يعطي  الذي  السماوي  واألزرق  والتفاعل 

الهدوء.

أعمال  في  للمشاركة  حبها  عن  وعبرت 
باستخدام  أفكار جديدة  ورسوم جديدة ضمن 
واألكروليك  الزيتية  واأللوان  الرصاص 

والرسم على القماش والخشب والزجاج.
مشاركتها  عن  بالحديث  روان  واختتمت 
ضمن الملتقى الفني التشكيلي الثالث 2021 
في  التشكيلي  الفني  الملتقى  في  »شاركت 
بسكب  األول  اليوم  في  التجريدي  األسلوب 
الثاني  اليوم  وفي  النفخ،  األلوان عن طريق 
شاركت برسم  طباعي نوعي في لوحة فنية 

عن الطبيعة«.
التشكيلي  الفني  الملتقى  أن  ذكره  الجدير 
الثالث بدأ في الطبقة بتاريخ 6 أيار الجاري، 
وذلك بانطالق ورشة العمل الخاصة للفنانين 
في مدينة الطبقة شارك فيه فنانون من كافة 

مناطق شمال وشرق سوريا.

نشطاء وصحفيّون  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
جمع  حملة  مستقلّة  سياسيّة  وشخصيّات 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  التواقيع 
دولة  تشنّه  الذي  العدوان  وقف  بهدف 
االحتالل التركي على أراضي إقليم كردستان، 
حيث سيتّم في نهاية الحملة، تسليم التواقيع 

لألمم المتّحدة.
منذ 7 نيسان الماضي بدأ نشطاء وصحفيّون 
وأساتذة  وحقوقيّون  مستقلّون  وسياسيّون 
التي  التواقيع  جمع  حملة  كرد  جامعات 
جيش  يشنّها  التي  الهجمات  بوقف  تطالب 
االحتالل التركي على مناطق في إقليم باشور 

كردستان.
على  القائمين  عن  صادر  بيان  في  وجاء 
العام  لكّل من األمين  نداًء  توّجه  أنّها  الحملة 
رئيسة  غوتيريس،  أنطونيو  المتّحدة  لألمم 
بيلوسي،  نانسي  األمريكي  النّواب  مجلس 
الرئيس األمريكي جو بايدن، وزير الخارجيّة 
المفوضيّة  رئيسة  بلينكن،  أنتوني  األمريكي 
رئيس  لين،  دير  فان  أورسوال  األوروبيّة 
رئيس  صالح،  برهم  العراق  جمهوريّة 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس 
البرلمان العراقي محّمد حلبوسي، رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، رئيسة برلمان 
األمين  فايق،  ريواز  كردستان  باشور  إقليم 

العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط.

وأوضح البيان أّن »الجيش التركي يشّن عمليّة 
عسكريّة واسعة النطاق على مناطق حدوديّة 
في إقليم كردستان. ووفقاً لتصريحات الرئيس 
إنهاء  هو  العمليّة  من  الهدف  فإّن  التركي 
 ،PKK الكردستاني  العّمال  حزب  تواجد 
أراضي  احتالل  هو  الحقيقي  الهدف  لكّن 
بالذريعة  التركيّة،  فالدولة  كردستان.  باشور 
على  هجمات   1983 عام  منذ  تشّن  ذاتها، 
يكون  الهجمات،  تلك  المنطقة. وفي كّل  تلك 
العسكريّة  العمليّة  الضحايا.  هم  المدنيّون 

التركيّة الحاليّة تضّر بأمن واستقرار المنطقة 
وباقتصاد  بأهاليها  اقتصاديّة  خسائر  وتلحق 

إقليم كردستان والعراق بالعموم«.
ولفت البيان إلى أّن الحملة تهدف إلى »وقف 
العمليّة العسكريّة التركيّة« وأنّها جمعت حتّى 
نيّة  إلى  تواقيع 500 شخصيّة، مشيرة  اآلن 
الكرد  السياسيّين والبرلمانيّين  عدد كبير من 
سيتّم  التي  الحملة  إلى  االنضمام  والعراقيّين 
تسليم تواقيعها إلى األمين العام لألمم المتّحدة 

واألطراف األخرى التي وّجهت لها النداء.

تبليغ اإلخطار تنفيذي عن طريق الصحف 
تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )في مقاطعة كوباني( في

الملف التنفيذي رقم )136( لعام 2021م والمتكون بين:
طالب التنفيذ: أحمد مسو ورفقاه وكيلهم أ- روشن شيخو 

المنفذ ضده: فاضل مصطفى بن محمد 
تقرر تبليغ المنفذ ضده اإلخطار التنفيذي عن طريق النشر بإحدى الصحف 

اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان إقامته الحالية.
مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي المتضمن ما يلي:

إلزام المنفذ ضده فاضل مصطفى بن محمد بدفع 63500$ دوالر أمريكي مع 
الرسوم والمصاريف ثالث وستون ألف وخمسمائة دوالر.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 809 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مجحم الذياب بن عبد الواوي 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/5/17م

للنظر في الدعوى المقامة من قِبل: خليل حنيفي بن محمد                
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 712 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد السالم جاسم بن عيدان 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2021/6/6م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عمر حوتي مصطفى  
بطلب: تثبيت بيع سيارة   

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 754 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد محمد عنتري     
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/5/25م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبد الرحيم محمد المياح              
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوة للمستأنف عليه صادرة عن محاكمة استئناف الشعب 
في كوباني

رقم أساس الدعوى  23/ 2021م 
اسم المستأنف عليه ونسبته: محمد عيسى بن جاسم الملقب /حمادة/  

عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك محمد خليل بن 

مصطفى   بطلب: طلب مبلغ 
يوم االثنين الواقع في 2021/5/17م في الساعة 10 فتدعوك محكمة 
استئناف الشعب في كوباني أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

لبيان دفاعك وإال سوف تجري المعاملة القانونية بحقك حسب األصول 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 831 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود عبد الرحمن محسن حمودة   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2021/5/24م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: جاسم محمد علي              
بطلب: تثبيت بيع     

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 825 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسن عمر أحمد    
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/5/17م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: بوزان محمد حسي بن محمد             
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 835 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد رشيد بوزان   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/5/17م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمود خليل حمي            
بطلب: تسجيل سيارة    

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

تبليغ اإلخطار تنفيذي عن طريق الصحف 
تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )في مقاطعة كوباني( 

في
الملف التنفيذي رقم )132( لعام 2021م والمتكون بين:

طالب التنفيذ: هاجرة علي بنت علي  
المنفذ ضده: علي كنو بن عبدو  

تقرر تبليغ المنفذ ضده اإلخطار التنفيذي عن طريق النشر بإحدى 
الصحف اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان إقامته الحالية.

مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي المتضمن ما يلي:
- إلزام المنفذ ضده علي كنو بن عبدو بإعادة المصاغ الذهبي للمنفذة 
هاجر علي والبالغ مقداره /20/غ )عشرين غراماً( من العيار )21 
واحد وعشرين(  - وبدفع مبلغ /1000000/ مليون ليرة سوريّة 

كتعويض وبإعادة األشياء الجهازية التي جاءت في القرار االستئناف 
وهي: براد – تلفزيون جنرال قياس/50/- غسالة أوتوماتيك /7/كغ – 
غرفة نوم كاملة مع سرير وخزانات – مروحة ارضية كبيرة – غرفة 
ضيوف من سجاد وأسفنج – وأشياء مطبخ من طناجر وأدوات منزلية 

– فرن غاز – ليزر. 
- أو ما يعادل قيمة هذه األشياء وفق سعرها الرائج في األسواق.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 791 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خلف الحسن بن خليل      
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/5/19م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عادل مسلم شيخ أحمد               
بطلب: تثبيت البيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ُمذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 799 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد القادر محمد كركه   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/5/17م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: صالح محمد علي             
بطلب: تثبيت بيع     

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 572 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى كوت بن حسن    
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/5/26م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى عبدو بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع     

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
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103 المرأةالرياضة

فاطمة بحبوح رجاء عبد الرحيم

ذكرى تحرير الطبقة.. يوم والدة حرية المرأة واسترداد حقوقها

 الشهيدة مزكين.. 
حامية الفن واألرض معًا

بعد خمس سنوات من العمل؛ هل 
وصل وقف المرأة الحرة ألهدافه؟

عام  أيار  من  العاشر  في   - الطبقة  روناهي/   
زمن  حقبة  أكبر  من  الطبقة  ُحررت   2017
داعش  مرتزقة  سيطرة  فترة  في  سوداء 
اإلرهابي فنالت المرأة بعد التحرير دورها  في 
وحصلت  والمجتمعية  السياسية  المشاركات 
لها  فكان  المستويات،  كافة  على  حقوقها  على 

دور فعال في نهضة ورقي المدينة.
داعش  رجس  من  الطبقة  مدينة  تحرير  بعد 
المستقرة واآلمنة  الطبيعية  الحياة  بوادر  وعودة 
حيث  الفعال،  دورها  المدينة  في  للمرأة  كان 
انخرطت في جميع مجاالت الحياة العملية ونالت 
منها في عهد داعش. حيث  التي سلبت  حقوقها 
رأيها  وإبداء  الريادي  دورها  إبراز  استطاعت 
السياسي ورغبتها في إعادة بناء سوريا بما يكفل 
لها حقوقها الكاملة، ونالت الجزء الهام من تنظيم 
في  والندوات  والمشاركات واألنشطة  الفعاليات 
توعية المرأة إضافةً لدورها في الجانب الخدمي 
من خالل تسلمها لمناصب مسؤولة وهامة على 

كافة األصعدة والنواحي.

تحريرها من القيود

لقاء  صحيفتنا  أجرت  الذكرى؛  هذه  وبمناسبة 
الطبقة  مدينة  في  المرأة  إدارة  باسم  الناطقة  مع 
التي حدثتنا عن ازدهار دور  »فاطمة بحبوح« 
المرأة ومشاركاتها على مدى األربع سنوات في 
على  سنوات  أربع  »بعد مضي  بالقول:  المدينة 
الطبقة  أهالي مدينة  نبارك  الطبقة  تحرير مدينة 
عامةً  سوريا  وشرق  شمال  وشعوب  خاصةً 
الذي يصادف في  العظيم والتاريخي  اليوم  بهذا 

أيار من كل عام، ونبارك نجاحات  العاشر من 
اإلدارة المدنية الديمقراطية والمؤسسات والنساء 
بشكل خاص لما استطاعت أن توصلنا إليه بعد 
يد  المدينة من فكر مرتزقة داعش على  تحرير 
قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة 
شهداءنا  ونستذكر  الشعب،  حماية  ووحدات 

والشهيدات بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا«.
الطبقة  في  تحقق  الذي  النصر  بأن  مضيفةً 
واإلنجازات كانت ثمرة تضحيات هؤالء األبطال 
األبرار الذين قدموا هذا النصر لجميع الشعوب.

كباقي  مدينة  هي  الطبقة  »مدينة  وأردفت: 
المدن التي كانت تتوق إلى نيل حريتها وسيادة 
الديمقراطية التي فقدتها في السابق، وهي اليوم 
وكان  قبل،  ذي  من  أفضل  وعادت  تعافت  قد 
المرأة  وإدارات  المدنية  اإلدارة  عاتق  على 
الظالمي  الفكر  من  الطبقة  ونساء  أبناء  تحرير 

الذي زرعهُ داعش بين األهالي خالل السنوات 
الكبت  من  عانت  التي  المرأة  سيما  وال  السابقة 
والظلم والعنف الذي طبق عليها من قبل داعش 
زنزانة  في  مهمشاً  وشيئاً  تباع  سلعة  وجعلها 

المنزل محرومة من أبسط حقوقها«.

إنجازات عىل مدى أربع سنوات

وأشارت فاطمة إلى أنه رغم هذا كله استطاعت 
المرأة خالل األربع سنوات أن تنهض من جديد 
بكل إصرار، بل وانخرطت في جميع المجاالت 
فيها  سطرت  التي  العسكرية  المجاالت  حتى 
أعظم  المرأة  حماية  قوى  في  المناضالت 
االنتصارات بقتال داعش في بقية المناطق حتى 

إعداد/ ليكرين خاني - عندما يمتزج حب الفن 
والوطنية تظهر شخصيات استثنائية كي تدون 
بفن  االستغالل  قوى  أنهكتها  شعوب  تاريخ 
وطنية  ومالحم  بطوالت  يشهد  عريق  تراثي 
األصالة،  في  منفردة  وموسيقا  ثوري  بحس 
فالفن يحفظ ثقافة الشعوب من االندثار، فكيف 

والمناضل هو حامي الفن واألرض معاً.

الحفاظ عىل الفن الرتايث
 بحنجرة مناضلة

غربت آيدن.. الفنانة مزكين الشهيدة التي كرست 
باكور  في  ولدت  والفن،  األرض  لحب  حياتها 
كردستان عام 1962 لعائلة وطنية، انضمت إلى 
نضال حركة التحرر الكردستانية في الثمانينيات 
وبدأت بمسيرتها النضالية إلى جانب الحفاظ على 
الثقافة الكردية بصوتها الفريد، حيث كان صوتها 
الكردي،  الشعب  أبناء  قبل  من  محبوباً  العذب 
فكانت  كردستان،  جبال  في  النضال  ناهيك عن 
الكردستانية  التحرر  حركة  في  األولى  القيادية 
والمحفزة  الملهمة  وكانت  بها،  يقتدى  والتي 
للسالم  منبعاً  العذب  لرفاقها، حيث كان صوتها 
الحماس  من  جواً  وخلق  االنتصار  في  واألمل 
النضال  القتال، جسد صوتها حقيقة  في جبهات 

الكردي في وجه أعداء السالم، واستطاعت أن 
تكون صوت جميع النسوة المناضالت الفدائيات، 
كما وزرعت فكرة الحرية والنضال الوطني في 
والفنية،  الثورية  مسيرتها  خالل  من  األذهان 
والنضال  المقاومة  أيقونة  بصوتها  وأضحت 
ثقافة  محو  إلى  الهادفة  االستعمارية  القوى  ضد 
ومحاربته  هويته  من  وتجريده  الكردي  الشعب 

بكل األشكال.

الفن الحقيقي يسطع
 من صوت املناضالت

مسيرتهن  ضمن  عاشوها  لحظة  كل  دونن 
النضالية، حيث نشدن ما شهدنه من لحظات األلم 
وفقدان رفاق الدرب ونشوة االنتصار، صاحبات 
الشعب  إرث  على  والمحافظات  الحقيقي  الفن 
الكردي ال يزلن يقدمن أروع مالحم الوطنية من 
خالل النضال والفن معاً، فالشهيدات المناضالت 
المناضالت  من  وغيرهن  وفيان  ودليلة  مزكين 
تزال  وما  بالفن،  والسالم  األرض  حب  جسدن 
النسوة في روج آفا يناضلن من أجل الحفاظ على 
المقاتالت  نهج  على  بالمضي  الكردية  الثقافة 
التاريخ  اللواتي سطرن  الكرديات  والمناضالت 
ليروين  عذبة  بأصوات  الكردستاني  النضالي 

مسيرة شعب تواق للحرية والسالم.

روناهي/ قامشلو ـ يعتبر وقف المرأة الحرة مؤسسة 
المشاريع  ميدان  في  نفسها  مستقلة سعت وطورت 
المرأة  دور  وتقوي  لتنمي  والتحفيز  والتوعية 
المتضررة من المجتمع والحروب دون التمييز بين 
لون وآخر من خالل مشاريع اقتصادية في قطاعات 

مختلفة.

ما هو وقف املرأة..؟!

المرأة الحرة في سوريا هو عبارة عن تكوين  وقف 
مؤسساتي يختص بالمرأة، تبذل فيها الجهود بسواعد 
المجتمع  أساس  الحرة  »المرأة  شعار  تحت  نسائية. 
الحر«، افتُتح وقف المرأة الحرة في روج آفا في شهر 
المجتمعية  المشاكل  لطرح   ،2014 عام  من  أيلول 
المشاريع  طريق  عن  لها  الحلول  إيجاد  ومحاولة 
والخطوات التي يقوم بها الوقف، والفئة المستهدفة من 
المجتمع هما المرأة والطفل، لمساعدتهما وتوعيتهما 
وفكرياً  وصحياً  اقتصادياً  وتمكينهما  ومساندتهما 

وثقافياً من خالل المشاريع التي يقوم بها الوقف.

مشاريع يف القطاع الصحي

وقف  في  اإلدارية  عثمان،  جيالن  مع  لقائنا  خالل   
لنا:  قالت  المشاريع،  قسم  عن  والمسؤولة  المرأة 
الصحة،  »قطاع  قطاعات  عدة  بين  المشاريع  تتنوع 
القطاع التربوي، قطاع المشاريع ومجاالت أخرى«، 
ففي مجال الصحة نعمل على أربعة محاور »محور 
األولية  اإلسعافات  على  التدريب  ومحور  التوعية 
المراكز الصحية«،  النفسي ومحور  المجال  ومحور 
البروشورات  نشر  على  التوعية  تقوم حمالت  حيث 
في  منتشرة  تكون  أمراض  حول  الندوات  وإقامة 
الثدي وغيره  والتوعية عن مرض سرطان  فترات، 
من األمراض، أما التدريب فيكون عبارة عن دورات 
تمريض وإسعافات أولية تفيد المرأة في بيتها أو في 
ايجاد فرصة عمل لها، وتكون مدة الدورة ما يقارب 

شهرين أو أكثر بأجور رمزية بسيطة«.
أما عن المجال النفسي فقد أكدت بأنهن يقمن بجوالت 

داخل المخيمات من خالل نشاطات ومهمات رسمية 
الستهداف النساء واألطفال األكثر تضرراً خالل فترة 
المستوصفات  الصحية في  المراكز  الحرب، ويتمثل 
تحت  شمال وشرق سوريا  مناطق  في  افتتحت  التي 
باإلضافة  المستوصفات  هذه  تقدم  حيث  آري،  اسم 
مجانية،  وأدوية  صحية  خدمات  المتنقلة  للعيادات 
الحسكة  في  األعشاب  لطب  مركزين  إلى  إضافة 

والدرباسية يتبعان للوقف.

تربوياً.. واقتصادياً

تابعت جيالن من خالل 
القطاع  عن  حديثها 
بهذا  »نقوم  التربوي: 
جهتين  بتدريب  المجال 
واألطفال،  النساء  هما؛ 
الروضات  خالل  فمن 
األسلوب  نستخدم 

التعليمي البسيط لنهيئ الطفل للدخول إلى المدرسة، 
والتقاليد  العادات  وتعليمه  المجتمع  في  واالنخراط 
واأللعاب  واألنشطة  المفاهيم  خالل  من  واألخالق 
والقصص التربوية، كما يوجد معاهد موسيقية لتعليم 
األطفال وتمكينهم من اكتشاف مواهب موجودة فيهم 
وتشجيعهم على تنميتها، وكذلك يوجد في كوباني دار 
على  ومساعدتهم  تأهيلهم  إعادة  يتم  األيتام،  لألطفال 
وصحياً  نفسياً  وتمكينهم  وتعليمهم  تخطي صعوباتهم 
التعاون  يتم  وأحياناً  المرأة،  وقف  برعاية  وتربوياً، 

والتنسيق مع المنظمات اإلنسانية«.
عثمان:  جيالن  فبينت  االقتصادية  المشاريع  عن  أما 
من  المرأة  بتمكين  نقوم  رسمية  كمؤسسة  »نحن 
النساء  تدريب  اقتصادية، عن طريق  مشاريع  خالل 
النسائية، وعن طريق طرح  الخياطة والحالقة  على 
المشاريع ولكن هذا لم يعد كافياً، ومن هنا ناشد وقف 
المرأة في سوريا المنظمات اإلنسانية إلتمام مشاريع 
زال  ال  الذي  السويس،  قناة  مستوصف  مثل  متوفقة 
بحاجة إلى تجهيزات ضرورية، والهدف من توسيع 
مشاريع الوقف هو الوصول إلى أكبر عدد من النساء 

وتمكينهن«.

مناشدة.. يف سبيل تعزيز دورها

وفي نهاية لقائنا مع جيالن عثمان، اإلدارية في وقف 
المرأة ومسؤولة قسم المشاريع، وجهت كلمة للنساء 
في  النسائية  الخدمية  والمؤسسات  المرأة  وقف  بأن 
كافة مناطق شمال وشرق سوريا تفتح أبوابها للجميع 
وتوسيع  ذاتها  تكوين  من  وتمكينها  المرأة  لمساعدة 

مداركها في الحياة »ألن المرأة هي الحياة نفسها«.
الحروب،  بآثار  المتضررين  أكثر  والطفل  المرأة 
أو  السريانية  أو  العربية  أو  الكردية  المرأة  سواًء 
األرمنية أو اإليزيدية، من خالل التهجير واالغتصاب 
والكثير من األفكار المتطرفة واالنتهاكات الالإنسانية 
والعنف  التمييز  أشكال  كافة  على  وللقضاء  بحقهن. 
آفا  روج  في  الحرة  المرأة  وقف  تشكل  المرأة،  ضد 
لتطوير  وتسعى  مشاريعها  تنجز  مستقلة  كمؤسسة 
بالمرأة  وينهض  ليتقدم  مختلف،  بشكل  المجتمع 
تطور  توسعه  دائرة  وعلى  وديمقراطي،  حر  بشكل 
وشرق  شمال  في  الحرة  المرأة  وقف  اسمه  ليصيح 
سوريا، وأخيراً وبعد خمس سنوات من العمل تحول 
ليعمل في  الحرة في سوريا؛  المرأة  إلى وقف  اسمه 
ويضم  ديمقراطي،  مجتمع  وخلق  المناطق،  كافة 
والطبقة  والحسكة  وصرين  كوباني  في  مكتباً،   11
والرقة وقامشلو وغيرها من المناطق، لتمكين المرأة 
لتقدمها وتقدم  سعياً  وثقافياً  وفكرياً  اقتصادياً وصحياً 

المجتمع معها.

الصاالت  من  الكثير  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الكاملة  الصيانة  تتطلب  زالت  ما  الرياضية 
الحتضان  صحيح  بشكٍل  مؤهلة  لتصبح 
البطوالت لكرة الطائرة ومنها لريشة الطائرة 
مثل  الفردية  واأللعاب  السلة  كرة  وحتى 
قامشلو  صالة  أما  والتايكواندو،  الكاراتيه 
المدمرة فما زالت تستغيث منذ عام 2013، 

ولكن ال حياة لمن تنادي.
صالة قامشلو منذ عام 2013، وهي خارج 
المنطقة،  ثلجية ضربت  بعد عاصفة  الخدمة 
وفي عام 2018 تم إزالة المخلّفات من باحة 
ولكن  المشكلة  حل  الكثيرين  وتأمل  الصالة 
واألحالم،  اآلمال  تلك  تبخرت  ما  سرعان 
والحجة أن اإلمكانات المادية غير متوفرة في 
الصالة سوف  كانت  وعندما  الحالي،  الوقت 
ذلك،  يحصل  لم  ل.س،  ماليين  بعدة  تتجهز 

واليوم بماليين الدوالرات حتى يتم تجهيزها.
الصعب  من  جعل  الصالة  وإهمال  تأجيل 
حال  في  إال  قريب،  وقت  في  تأهيلها  إعادة 
ال  ألنه  ذلك  نقول  لماذا  معجزة،  حصول 
شيء يوحي بوجود اهتمام حقيقي بالرياضة 
في  تأتي  ال  المالية  فالكتل  الجزيرة  إقليم  في 
الوقت المناسب، ويبدو أن االتحاد الرياضي 
في اإلقليم أصبح ال حول له وال قوة، المجلس 
قضية  على  بجدية  يقف  أن  يجب  التنفيذي 
المنطقة  الرياضيين في  صالة قامشلو فيكفي 
التشتت منذ سنوات وأعتقد حان األوان لوضع 
أم  الرسالة؟  وصلت  فهل  المعاناة،  لهذه  حد 
ستكون مثل قضية ملعب شهداء الثاني عشر 
»روناهي«  صحيفتنا  كتبت  حيث  آذار  من 
عن حالة هذا الملعب أكثر من 30 تقرير فقط 

من أجل صيانته.

سيدات أربيل... مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة

الصالة الرياضّية 
بقامشلو فقط للتذكير

قامشلو/ جوان محمد ـ ليس من السهل تشكيل 
فريق للسيدات في الوقت الحالي في ظل اندثار 
أندية جاهدت في السابق لالستمرار ولكنها لم 
تُفلِح، سيدات أربيل فريق حديث المنشأ والعمل 
بدأ من نقطة الصفر، ولكن الكثير من النوادي 
كانوا على الشاكلة نفسها ووصلوا إلى القمم!؟

أول نادي رّخص فريق نسائي كان نادي قامشلو 
صعيد  على  اإلنجازات  من  العديد  حقق  الذي 
تتالت  الفريق  هذا  بعد  وسوريا،  الجزيرة  إقليم 
األندية لتفعيل رياضة كرة القدم للسيدات وكان 
الحالي  الوقت  وفي  وتناقص،  تزايد  في  العدد 
إلى  خمس  بين  ما  هي  الحقيقية  الُمفعلة  األندية 
معترك  دخلن  أربيل  وسيدات  نوادي،  سبع 
الكثير  سيواجهن  تأكيد  وبكل  القدم،  كرة  لعبة 
اإلرادة  أمام  مستحيل  ال  ولكن  الصعوبات  من 

والتصميم.

ملحة قصرية

أربيل  فريق  ل  ُشّكِ أشهر  أربعة  حوالي  قبل 
فريق  أي  إدارة  صعباً  بات  وقت  في  للسيدات 
كروي بسبب كثرة المصاريف والمتطلبات بهذا 
الخصوص، ناهيك عن قلة النشاطات الرياضية 
االتحاد  قبل  من  القدم  كرة  بسيدات  الخاصة 
كإجراء  مرات  لعدة  التوقف  بسبب  الرياضي 

احترازي من فيروس كورونا.
يدير الفريق الكابتن محمد عكو، أما في الجانب 
على  يشرف  األحمد  مصطفى  فالكابتن  الفني 
بصمة  وله  المدربين  خيرة  من  وهو  التدريب 
لقب  على  الخابور  سيدات  حصول  في  مميزة 
ويساعده  الثانية،  بنسخته  السوري  الدوري 
المدرب نصرالدين داؤود وأيضاً ضمن الفريق 
داؤود،  غريبة  اإلدارية  وهي  امرأة  تتواجد 
بأداء  لالرتقاء  نحل  كخلية  يعمل  والجميع 
لكرة  الصحيحة  التعليمات  ومنحهن  الالعبات 

القدم.
الفريق يخرج في األسبوع من حصتين إلى ثالث 

حصص، على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو، ولعل النقطة األبرز في الفريق هي أول 
بعد  واليوم  العبات  ست  فقط  هناك  كان  مران 
الفريق يضم  أشهر أصبح  أربعة  مضي حوالي 
إنجاز،  يعتبر  ذاته  بحد  20 العبة، وهذا األمر 
وجاء ذلك نتيجة تعاون الكادر الفني وعلى وجه 
الخصوص كالً من االبنة واألب وهما سايا عكو 

ووالدها محمد عكو.
في  فالالعبات  الصفر،  نقطة  من  هي  والبداية 
معشوقة  القدم  كرة  لعبة  لقوانين  التعليم  طور 
ذاتية  إمكانات  ظل  في  العالم،  في  الماليين 
وتحديات واضحة مع اقتراب موعد أول دوري 
يقام على المالعب المكشوفة وبـ 11 العبة في 
إقليم الجزيرة، رغم أن سيدات أربيل مثّلَن سيدات 
نادي الجزيرة في بطولة تنشيطية في شهر آذار 
للفريق  التجربة األولى  الماضي، وكونها كانت 
مع  ولكن  الدوري،  ضمن  المباراتين  فخسرن 
االستمرارية والتدرب ال مستحيل في عالم كرة 

القدم اليوم.

كيف جاءت الفكرة؟

الكابتن محمد عكو من مدينة قامشلو العمر 44 
عاماً والذي يدير الفريق قال: »أربيل هو فريق 
ُشكل منذ أكثر من 25عاماً، وأتت الفكرة لتشكيل 
بعثة  مع  كإداري  سافرت  بعدما  السيدات  فريق 
نادي الخابور لدمشق للعب في منافسات الذهاب 
من  الذهاب  مرحلة  من  واالنتهاء  العودة  وعند 
فكرة  راودتني  للسيدات،  السوري  الدوري 
أربيل،  سيدات  باسم  النسائي  الفريق  تشكيل 
ابنتي سايا  أنسى مساعدة  أن  أستطيع  ولكني ال 

بدعوة وإقناع الالعبات باالنضمام للفريق«.
سايا عكو ذات 14 ربعياً وهي ابنة الكابتن محمد 
من  الكثير  وإقناع  باستدعاء  قامت  والتي  عكو 
انخرطت  والتي  للفريق  باالنضمام  الالعبات 
وتشير:  اللعبة  لهذه  لمحبتها  القدم  كرة  لعبة  في 
ولن  التمرين،  في  والدي  من  القوة  »أخذت 
لتمثيل  قادرة  أراها  فتاة  أي  دعوة  في  أتوقف 

فريقنا أربيل، وسنسعى لزيادة العدد دائماً«.
ست  من  »بدأنا  أضاف:  عكو  محمد  الكابتن 
لعبة  الفتيات  أحبت  تمارين  عدة  وبعد  العبات 
ضمن  االستمرار  فكرة  وأعجبتهن  القدم  كرة 
الفريق  العبة«،  عشرين  لدينا  واآلن  الفريق، 
يعتمد على التمويل الشخصي للكابتن محمد عكو 
باإلضافة لتبرعات من بعض المحبين وشاب في 
المهجر كان العباً ضمن فريق أربيل، واالتحاد 
الرياضي يقدم الملعب باألسبوع من مرتين إلى 

ثالث مرات بالمجان.

مطالب وآمال

يقول  »عندما  قائالً:  نوه  عكو  محمد  الكابتن 
يهدف  بأنه  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
فعليه  للسيدات،  القدم  كرة  لعبة  واقع  لتطوير 
االهتمام بهذه اللعبة كما يجب، ومطالبنا هي أن 
يقدم لنا مستلزمات من الكرات واأللبسة والدعم 
فأحوالهن  الالعبات  ولبعض  للنادي  المادي 

المادية صعبة جداً«.
من  الالعبات  بنقل  عكو  محمد  الكابتن  ويقوم 
كجو  هيثم  الشهيد  لملعب  بسيارته  منازلهن 
سيُقدم  بأنه  ويوعد  الفريق،  لتدريبات  لالنضمام 
أو  الرجوع  وعدم  لالستمرار  بوسعه  ما  كل 
وجاري  أخرى  أندية  مع  حصل  كما  التوقف 
ليس  وليشارك  كناٍد  الترخيص  أخذ  العمل على 
التي  األلعاب  بكافة  بل  السيدات  بفريق  فقط 

تتطلب استوفاء شروط الترخيص لألندية.

كرة القدم هي لنا

مدينة  من  ربيعاً   16 ذات  محمد  نور  الالعبة 
قامشلو، وهي طالبة في الصف العاشر وحققت 
المرتبة األولى على مستوى سوريا في الصف 
التامة،  العالمة  على  وحازت  اإلعدادي  الثالث 
على  القدم  كرة  لعبة  تأثير  من  تخاف  ال  نور 

الباغوز،  قرية  في  معاقلهم  آخر  في  دحرهم 
واستطاعت  الطليعة  في  المرأة  فأصبحت 
تقهر  وال  تكسر  ال  إرادة  ذات  أنها  تثبت  أن 
ومارست  المجتمع،  في  ناجحة  إدارية  لتصبح 
في  للرجل  مالزمة  وكانت  االجتماعي  دورها 
المؤسسات، وأثبتت للعالم أجمع نجاحها اإلداري 
والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية  والمسؤولية 
وأردفت: »نستطيع القول أنها أبدعت بكل جدارة 

وكانت ريادية بمعنى الكلمة بعد التحرير«. 
وفي نهاية حديثها نوهت فاطمة إلى دور مشروع 
اإلدارة  طبقته  الذي  الناجح  الديمقراطية  األمة 
المدنية الديمقراطية بالطبقة منذ التحرير، وعدته 
أعظم نصر حصلت عليه المرأة الذي أعاد لها 

حريتها في وقت كانت على وشك االستسالم.

التخلص من الفكر الظالمي

وفي لقاء آخر حول هذا الموضوع أوضحت لنا 
الصلح  لجنة  وعضوة  المرأة  دار  في  اإلدارية 
في مدينة الطبقة رجاء عبد الرحيم بالقول: »في 
المدة التي تلت التحرير عانت المرأة من العديد 
أو  األب  أو  الزوج  قبل  من  العنف  حاالت  من 

والسيما  األسباب  من  للعديد  ترجع  التي  األخ، 
استمرار الحاكمية الذكورية في المنطقة وسيادة 
الفكر المتطرف في المنطقة الذي زرعهُ مرتزقة 
داعش عند البعض، ولكن وبعد عدة سنوات من 
األعمال والندوات الفكرية والنشاطات وممارسة 
النزاعات  حل  في  الريادي  دورها  المرأة 
الزوجية تقلصت هذه األعداد كثيراً  والخالفات 

وال سيما في السنة األخيرة الماضية«.

الخطط املستقبلية واستكامل 
النجاحات

واختتمت رجاء حديثها بالقول: »نحُن نَِعد جميع 
العامالت  وغير  العامالت  والنساء  األمهات 
خططنا  في  مستمرون  أننا  النساء  وجميع 
المستقبلية مكملين إنجازاتنا في السنوات السابقة 
بعد التحرير في طريق استمرار إنصاف المرأة 
المظلومة والسعي الجاد الستكمال كامل حقوقها، 
هذِه  في  بالطبقة  أهالينا  لجميع  بالمباركة  ونختم 
وجودها  للمرأة  أعادت  التي  الخالدة  الذكرى 

وكيانها«.

عاموديأفقي
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دراستها وتوضح بأنها تنظم وقتها وأن هذا األمر 
منتظماً  كان  حال  وفي  اإلنسان  على  متوقف 
بين  التوافق  لتحقيق كل شيء، ومنها  قادر  فهو 

الدراسة والرياضة.

نور أردفت قائلةً: »القيُت تشجيعاً كبيراً من أهلي 
ولكني  القدم  كرة  رياضة  لممارسة  توجهي  مع 
أتعّرض للتنمر في الحي الذي أقطنه فهم يقولون 
أحب  بطبعي  ولكني  فقط(،  للرجال  )الكرة  لي 
األخرى  فالمجتمعات  التحدي،  وأقبل  المغامرة 
هي ليست أفضل منا كي تنال الفتاة حقوقها، وأن 
تمارس هي لعبة كرة القدم ونحن هنا نقول هي 

للشباب فقط، فهذا األمر لن نقبل به«.

القدم ألنها لعبة ليست  أنها اختارت كرة  وبيّنت 
في متناول اليد وليست كل فتاة قادرة للعبها لذلك 
دائماً  متابعة  كانت  وهي  ممارستها،  اعتنقت 
للمباريات وأخبار لعبة كرة القدم بحكم هي ابنة 

مدرب سابق وهو الكابتن أكرم محمد.
نور عقّبت على الصعوبات: »في كل بداية هناك 
في  يساعدوننا  واإلداريين  والمدربين  معوقات 
العون  يد  مد  المعنية  الجهات  وعلى  تخطيها، 
للنادي ألن اإلدارة غير قادرة لحمل كل شيء على 
عاتقها، فمثالً يلزمنا كرات فالحظتم قسم يتمرن 
بالكرة واآلخر يتفرج!، ويتطلب الدعم المعنوي 
لجانب ذلك، وعلى كل فتاة عدم اإلصغاء لكالم 
كان  لما  لهم  األهمية  أعطينا  فلو  الشارع  وتنمر 
االستمرار إلى اآلن منذ أشهر، وعلى كل فتاة أن 
لهدفها  الوصول  في  واإلصرار  العزيمة  تمتلك 
بأننا ال  الكثيرون يسخرون منا  البداية كان  ففي 
نتقن لعب الكرة، ولكن بالتصميم لبلوغ هدفك كل 
األيام  أمامك، وسنثبت مع  المصاعب ستتالشى 

بأننا قاومنا ولم نتوقف«.
الفني  الكادر  وبهمة  المشوار  بدأ  أربيل  فريق 
واإلداري وانسجام الالعبات مع بعضهن سيخلق 
فريقاً في مستقبل ليس ببعيد قادر لمقارعة فرق 
في  واللعب  الكثيرة  المشاركات  من  سنوات  لها 
بطوالت كرة القدم، وال مستحيل يقف أمام اإلرادة 
الكثير من  لدى  كانت واضحة  والتي  والتصميم 

الالعبات باإلضافة للكادر الفني واإلداري. 

كلمــــــــــــــــــــــــات متقاطعـــــــــــــــــــــة
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زيف تجميل النظام التركي... وكشف وجهه البشع

المثقف والوقوع 
في الخطيئة

لنوجه بوصلتنا كي نتخلص 
من مآسينا

القفطان: االنتخابات تخالف القوانين الدولية 
ومقررات جنيف في حل األزمة السورية

سليفي: تركيا تستغل الصمت الدولي في 
قطع المياه عن سوريا والعراق

دجوار أحمد آغا

انتباهي مقالة مصورة نُشرت في صحيفة  لفت 
 the Christian مونيتور  ساينس  كريستيان 
بتاريخ 18  األمريكية   )Science( Monitor
تركيا،  في  الصحيفة  مراسلي  بقلم  آذار 2021 
تركيا  في  الكنائس  وضع  عن  فيها  يتحدثون 
وكيفية االهتمام بها من جانب األتراك المسلمين 
في  ذكر  ما  سأُورد  التركية،  الحكومة  وكذلك 

التقرير حرفياً، حيث جاء فيه: 
وتفريغ  بنحت  األوائل  المسيحيون  »قام   
دون  العبادة  يمكنهم  حيث  الخاصة،  صروحهم 
عوائق واالختباء في أوقات االضطهاد من قبل 
الرومان وعلى مر القرون، طالبت المجتمعات 
ما  وغالبًا  الكهوف  بهياكل  األخرى  المسيحية 

كانت تزينها بلوحات جدارية.
والمنحوتة  المنهارة  الجميلة  الكنائس  هذه  اليوم 
المسلمون  األتراك  بها  يعتني  الصخر  في 
المحليون، عمل بعضهم كعمال نظافة وحراس 
التركية  الحكومة  تدفع  المتاحف،  في  أمن 
أجورهم واألموال الالزمة لصيانة الكنائس من 

بها  والدوليين  المحليين  الزوار  استمتاع  أجل 
على حد سواء. 

من  الناس  يقدر  عندما  المقال؟  هذا  كتبنا  لماذا 
ويهتمون  آخر  لدين  المقدسة  المواقع  واحد  دين 
بها، فإنهم يعبرون عن أكثر من مجرد تسامح، 
ألنهم يدركون، ويعملون على الشعور باإلنسانية 

المشتركة« وهنا انتهى االقتباس. 
بداية نود توضيح إلى أين ذهب أولئك المسيحيون 
األوائل الذين اختبؤوا في تلك الكهوف ومارسوا 
جدارية  بلوحات  وزينوها  الدينية  فيها طقوسهم 
عنهم،  شيئاً  المقال  كاتب  يذكر  لم  جميلة؟! 
الذين  األوائل  المسيحيون  ذلك.  سنوضح  لكننا 
سكنوا تلك الكهوف احتموا بالكرد أصحاب تلك 
هذه  ومن  السنين،  آالف  منذ  والجبال  الكهوف 
السالم  إبراهيم عليه  األنبياء  أبو  األرض خرج 
)الرها(«  أورفا  »رحلة  المشهورة  رحلته  في 
وهم من فتحوا بيوتهم وقلوبهم للمسيحية كديانة 
توحيدية سماوية، وال زال هناك الكثير من الكرد 

المسيحيين.
إلى  السلجوقي  التركي  الغزو  مجيء  مع  ولكن 
دجلة  النهرين«  بين  ما  »بالد  ميزوبوتاميا 
واإلبادات  والمذابح  المجازر  بدأت  والفرات، 
العرقية بحق أصحاب األرض الحقيقيين من كرد 
وأرمن وسريان وآشور، وفيما بعد توسعت تلك 
العثمانية«،  »بالفتوحات  سميت  التي  المجازر 
لبلدان  واحتالل  توسعية  أطماع  باألصل  وهي 
حيث  اإلسالم،  راية  تحت  عديدة  وشعوب 
ارتكبت الفظائع واألهوال بحق العرب والبلغار 
وغيرهم  واأللبان  واليونان  والصرب  والغجر 
العثماني  الحكم  عليها  فُرض  التي  الشعوب  من 
ناحية  من  هذا  المذابح،  وارتكاب  السالح  بقوة 

وتلك  فارغة  المسيحية  والبلدات  القرى  بقاء 
الكنائس مهجورة وليس فيها أحد.

أما من ناحية اعتناء األتراك المسلمين المحليين 
بدور العبادة تلك ولكي نكون منصفين ال نقصد 
له  نكن  الذي  التركي  الشعب  إلى  اإلساءة  هنا 
الذي أنجب  كل االحترام والتقدير، فهو الشعب 
وناظم حكمت وعزيز  جايان  وماهر  بير  كمال 
قايا  قايباق  وإبراهيم  كزميش  ودنيز  نيسن 
والكثيرين من المناضلين الثوار من أجل الحرية 
األتراك  الحقيقة  في  هل  لكن  والديمقراطية. 
العمل  قانونهم  يجرم  ال  الذين  وهم  مسلمون؟ 
مملوكة  بيوت  في  ينظمه  بل  الجنس  تجارة  في 
الضرائب، ويوجد في  التي تجمع منهم  للدولة، 
تركيا أكثر من 40 ألف بيت للدعارة خاصة في 
القانون  ويطلق  وإزمير،  وأنقرة  إسطنبول  مدن 
التركي مصطلح »نساء عموميات« على النساء 
أنهن  يعني  وهذا  الجنس،  في  يعملن  اللواتي 

متاحات للعامة. 
وهم الذين قاموا وخالل شهر رمضان الفضيل 
الكرديات  النساء  بطون  ببقر  المسلمين  لدى 
وموش  وبينغول  وسيرت  وان  في  واألرمنيات 
أليسوا هم من قطعوا رؤوس الكريال  وغيرها، 
هم  أليسوا  للذكرى؟  صوراً  معها  وتصورا 
على  عراة  المسيحيات  النساء  صلبوا  الذين 
األعمدة وعذبوهن حتى الموت؟ أليس هم الذين 
المناضلين  من  اآلالف  مع  الخازوق  استخدموا 
والثوار العرب الذين رفضوا احتاللهم البغيض 
وقاوموه؟ وبعد كل هذا يقولون األتراك مسلمون؟ 

أين االسالم من كل هذه الجرائم البشعة؟
هو  المصور  المقال  هذا  في  استغراباَ  واألكثر 
ما ذكره كاتبه حول سبب كتابته لهم من تسامح 

التسامح  أين  تُرى  مشترك!  إنساني  وشعور 
في  ذُكر  مثلما  المشتركة  باإلنسانية  والشعور 
المقال، وهذه الحكومة التي تدفع األجور والمال 
تعتقل  من  نفسها  هي  الكنائس  لصيانة  الالزم 
على  إليهم  تنظر  وال  أنفسهم،  المسلمين  وتقتل 
األرض  أصحاب  أنهم  رغم  مواطنون  أنهم 
أواسط  من  قدموا  من  هم  واألتراك  الحقيقيون، 
مثلما  واحتلوها  مناطقهم  وغزوا  الوسطى  آسيا 
أربعمائة  من  ألكثر  العرب  صدر  على  جثموا 
من  قدموا  الذين  السالجقة  أحفاد  وهم  عام. 
صحراء قره قوم وجلبوا معهم ثقافة القتل والدمار 
والنهب والسرقة، تُرى هل اعتقال صالح الدين 
دميرتاش والمئات من النواب ورؤساء البلديات 
من  عالية  وبنسب  الشعب  قبل  من  المنتخبين 
الفاشي  التحالف  عليها  يحصل  لم  األصوات، 
الحاكم، يستند إلى دعاوى قضائية حقيقية أم أنه 

اتهام سياسي وانتقام من جانب النظام بحقهم؟

المحليون  المسلمون  األتراك  هؤالء  أليس 
جلب  من  هو  أردوغان  الطاغية  يمثلهم  الذين 
المرتزقة وزجهم في معارك طاحنة ضد شعوب 
المنطقة؟ ألم يستغلوا ثورة الشعب السوري أبشع 
استغالل؟ ألم يحتلوا األراضي السورية ويقيموا 
فيها مقرات عسكرية؟ ألم يسرقوا زيت الزيتون 
من عفرين ويُصدروه إلى العالم على أنه زيت 
واليمن  ليبيا  في  يتدخلوا  ألم  المنشأ؟  تركي 

والعراق وكردستان؟    
هذه هي بعض الحقائق عن النظام الفاشي الحاكم 
في تركيا والذي يسير على ما ورثه من أجداده 
العثمانيين، وما تحويله في اآلونة األخيرة متحف 
وسكوت  جامع  إلى  إسطنبول  في  صوفيا  آيا 
العالم المسيحي عنه سوى مشاركة ضمنية من 
هذا العالم لتجميل صورة نظام أردوغان الفاشي.    

فوزي سليامن 

وما  عليهم،  المحسوبين  أو  المثقفين  من  الكثير 
المجردة  الحقائق  من  العديد  يتناولون  أكثرهم، 
واإلسهاب في محاولة ذات الشمال وذات اليمين 
للتأكيد على فكرتهم التي قد ال تكون صحيحة، 
يمس  موضوع  إلى  تطرقهم  عند  وخصوصاً 
اإلدارة الذاتية، وبخاصة أن أغلبها حقائق يراد 
النقطة  هذه  وفي  يعقوب،  نفس  في  غاية  بها 
واإلشارة  النقد  توجيه  في  الحق  للجميع  بالذات 
إلى موضع الخلل والمساهمة إن استطاع في أن 

يكون قوة حل.
 ولكن أن يتم توجيه أصابع االتهام إليها وكأنها 
)دولة( ال مشاكل لديها وتحيا في النعيم والرفاه 
موجهيها،  إلى  االتهام  أصابع  يعكس  أمر  فهو 
محاطة  اإلدارة  هذه  أن  أحد  على  يخفى  ال  إذ 
بالمتربصين الذين لو كان بمقدورهم أن يمنعوا 
خير  الفرات  مياه  وقطع  لمنعوه،  عنها  الهواء 
قبل  من  التطرق  تم  األخيرة  اآلونة  وفي  مثال. 
إلى موضوع  المثقفين،  المحسوبين على  بعض 
العشائر في شمال وشمال شرق سوريا ومقارنتها 
وخصوصاً  كردستان  باشور  في  بالعشائر 
اللغو،  حد  إلى  والتذاكي  البارزاني،  عشيرة 

مستهدفي  سوى  تخدم  ال  غاية  على  لاللتفاف 
اإلدارة الذاتية، وإال ما معنى من مقارنة البعض 
صف  إلى  وقفوا  الذين  البارزاني  عشيرة  من 
العدو التركي بالعشائر العربية التي تصطف إلى 

جانب شعوب المنطقة واإلدارة الذاتية؟! 
قال  وكما  تشابه،  أي  هناك  ليس  أنه  باعتقادي 
اعوجاج  هناك  وإنما  أعوج،  تشبيه  كل  لينين 
فكري يحرض على االنقسام واالنطواء في أطر 
الحاجة  بأمس  نحن  حين  في  ضيقة محصورة، 
والمكونات  الشعوب  جميع  على  االنفتاح  إلى 
حتى  والعشائرية  والدينية  واإلثنية  االجتماعية 
نستطيع  كي  األعداء  خانة  في  وقفوا  الذين 
الوصول إلى الحلول التي ترضي الجميع، لذلك 
علينا أن نمد لهم أيدينا لحل المشاكل مهما كبرت 

وعظمت. 
وفي  والسياسي  العسكري  بشقيها  اإلدارة  وهذه 
أكثر من مناسبة كانت وال تزال تدعو إلى الحوار 
البناء المعتمد على المساواة لحل القضايا العالقة 
وأخيراً  الجميع،  أمام  مفتوحة  األبواب  وأبقت 
يقول:  الذي  الكردي  المثل  نستذكر  آخراً  وليس 
الذي  فالدور  ال يمكن إخفاء السهام في أكياس! 
تفسير  هو  وأبداً  دائماً  تبنيه  المثقف  على  يجب 
المعضالت ووضع الحلول لها ودون مواربة أو 

محاباة.

ستالني سليامن

االجتماعي..  الوعي  يحدد  االجتماعي  الوجود 
بحتة  فلسفية  األولى  للوهلة  تبدو  فلسفية  مقولة 
حياتنا  في  يمر  ما  ولكن  الكثير،  يحتاج شرحها 
الحقيقي  المعنى  بساطة  بكل  لنا  يشرح  اليومية 
بعد آخر  لنا يوماً  لهذه الجملة، ألن الحياة تثبت 
العميق  وارتباطها  العبارة  هذه  صحة  مدى 
نمط  الجملة  هذه  تربط  أولي  كشرح  بالواقع، 
تفكير أي شعب من الشعوب بالوضع االقتصادي 
)المعيشي( أي ال يمكننا لوم شعب ما على طريقة 
في  ظهرت  عيشه.   طريقة  تحليل  دون  تفكيره 
وجلد  اللوم  عبارات  من  الكثير  األخيرة  اآِلونة 
الذات التي ترجع سبب كل ما نمر به من أزمات 
الشعب  أن  إلى  واجتماعية  اقتصادية  ومشاكل 
سبب في هذه المآسي، وذلك من خالل عبارات 
مثل )لو كنا واعيين ما صار فينا هيك، والشعب 
ما بيشغل مخو... إلخ( من عبارات تتهم الشعب 
ليبقى  يحدث،  ما  كل  عن  بمسؤوليته  مباشرةً 
سنحاول  الحقيقة؟  هي  تلك  ترى  يا  هل  السؤال 
تلك  إرجاع  خالل  من  السؤال  هذا  على  الرد 
الجمل إلى موقعها األصلي ومصدرها األساسي.
باتت هذه الجمل والعبارات تتوارد إلى مسامعنا 
يسكنها  بساطةً، حيث  الشعبية  األحياء  أكثر  في 
تلك  تتخذ  التي  وهي  تهميشاً،  الفئات  أكثر 
بأن  فيه  للنقاش حولها، ومما ال شك  المواضيع 
تلك  من  يوماً  تخرج  لم  العبارات  تلك  مصدر 
لها،  المعاكسة  البيئة  من  خرجت  بل  البيئات، 
الفساد  فيها  ينخر  أي سلطة  المثال:  سبيل  فعلى 
نخراً تبدأ بشعارات على نمط )تعاون الشعب مع 
محاولة  وهي  الشعارات،  من  وغيرها  السلطة( 
اإلنسان«  »جشع  بأن  توحي  صورة  إلبراز 
والرشوة  السرقة  إلى  يدفعانه  للمال«  و«حبه 
والفساد وأن االصالح يبدأ من الذات. ولكننا نعلم 
بأن الفساد يحتاج لبيئة خصبة وعوامل مساعدة 
بالدرجة األولى، ألن نمط التوزيع الجائر للثروة 
ضد  الناهبين  من  الـ%10  لصالح  يتم  والذي 

مصالح الـ 90% من المنهوبين، هو الذي يؤدي 
محاربة  أن  كما  الناس،  بين  الهوة  إحداث  إلى 
محاسبة  دون  يتم  أن  يمكن  ال  وأدواته  الفساد 
التجارة  على  يسيطرون  الذين  المال  حيتان 
واالقتصاد، وإن عدم محاسبتهم يؤدي إلى شرخ 
واسع بين طبقات المجتمع، ومن هنا فإن إرجاع 
مدى وعي  إلى  يعود  دولة  أي  في  الفساد  سبب 

الشعب في هذه الدولة. 
في  الرئيس  السبب  يغفل عن  أن  يمكن ألحد  ال 
المآسي واألزمات التي لحقت بنا وإظهارها على 
أوضاعنا،  إليه  آلت  فيما  السبب  هو  الشعب  أن 
لذلك ال بد من توجيه البوصلة في االتجاه الصحيح 
الذي يظهر بشكل جلي بأن من أوصلونا إلى ما 
نحن عليه هم أعداؤنا، من طبقات الشعب الذين 
الطبقات  فقر  ازدياد  مع  طرداً  ثرواتهم  تزداد 
العملية تجري  تلك  بأن  األخرى، وال يظن أحد 
على  تجري  إنها  بل  المحضة  الصدفة  باب  من 
أساس سياسة ممنهجة يتبعها أعداؤنا الطبقيون، 
بؤساء  بأننا  يعتقد  من  واهم  األساس  هذا  وعلى 

ألننا نريد البؤس.

يتمناها،  أحد  ال  االستقرار  وعدم  الشقاء  وحالة 
والمجتمع بأكمله لديه آمال لتحقيقها، وهذا ال يتم 
إال بوضع الخطط المناسبة والعمل على تحقيقها، 
فرصة  أي  سينتهزون  أعداءنا  بأن  نعلم  ونحن 
بينهم  التي  التناقضات  كل  متجاوزين  منا  للنيل 
في سبيل بقائنا في وضع التخلف للسيطرة على 

ثرواتنا وخيراتنا.
للتخلص مما نحن  فإن أي محاولة  وبناًء عليه؛ 
أن  يمكن  ال  نعيشه  الذي  الواقع  وتغيير  عليه 
مبادرات  عبر  تمت  ما  إذا  النجاح  لها  يكتب 
ومشاريع فردية ال تفي بالغرض المطلوب بكل 
تأكيد، وبالتالي علينا توجيه البوصلة إلى حقيقة 
كلمتنا  ننظم صفوفنا ونوحد  أن  األمور، وعلينا 
لكي يكون لها وقع وصدى نستطيع من خاللها 
إحداث التغييرات المطلوبة في االتجاه المطلوب 
خدمة لشعوب المنطقة، بعيداً عن تلك المبادرات 
بعض  في  لمطلقيها  أذى  تسبب  قد  التي  الفردية 
الصوت  إيصال  في  تكمن  الفائدة  ألن  األحيان، 
توحيد  بد من  المطلوب، ولكي يصل ال  للمكان 

الكلمة والصوت.

سوريا  حزب  رئيس  أكد   - قامشلو  روناهي/ 
االنتخابات  بأن  القفطان  إبراهيم  المستقبل 
وتعمق  مشروعة  غير  السورية  الرئاسية 
األزمة السورية، والحل السياسي عبر الحوار 
إلنهاء  الوحيد  السبيل  هو  السوري  السوري 
الحرب، وأشار إلى أن إجراء أية انتخابات في 
الذي  السوري  الشعب  تمثل  ال  األوضاع  هذه 

بات نصفه خارج البالد.
الدائرة  الحرب  من  أكثر من عشر سنوات  بعد 
النظام السوري  على األراضي السورية يستعد 
وجود  عدم  ظل  في  رئاسية،  انتخابات  إلجراء 
أي مشروع للحل وغياب المجتمع الدولي للقيام 
النظام  هم  وكل  السوري،  الشعب  تجاه  بواجبه 
كلف  ولو  حتى  الحكم  كرسي  على  الحفاظ  هو 

ذلك قتل الماليين من السوريين.

رهان النظام عىل داعميه رهان خارس

حول ذلك كانت لصحيفتنا لقاء مع رئيس حزب 
تحدث  الذي  القفطان  إبراهيم  المستقبل  سوريا 
وكحزب  أوالً  كسوريين  بأننا  شك  ال  بقوله: 
سوريا المستقبل ال نؤمن بشرعية هذه االنتخابات 

التي تخالف المواثيق الدولية ومقررات جنيف، 
التهجير  بسبب  السوري  الشعب  تمثل  ال  وهي 
والنزوح الذي يعاني منه السوريون داخل سوريا 
للنظام  يحق  كيف  نستغرب  نحن  وخارجها، 
إجراء االنتخابات وأجزاء من سوريا محتلة من 
هناك  وأيضاً  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  قبل 
أجزاء خارج سيطرته في شمال وشرق سوريا، 
هذا يعني بأن أكثر من 40 بالمئة من المساحة 

السورية خارج سيطرة النظام السوري.
اليزال  السوري  النظام  بقوله:  القفطان  ونوه 

من  له  الداعمة  الدولية  القوى  على  يراهن 
الشعب  بحقوق  اكتراثه  وعدم  وروسيا،  إيران 
السوري أو تحقيق متطلباته، وإننا نؤكد بأن هذه 
االنتخابات سوف تعمق األزمة السورية وستقسم 
سوريا إلى دويالت، كذلك ستضرب بالقرارات 
 2254 القرار  وخاصة  الحائط  عرض  الدولية 
وإعداد  مؤقتة  حكومة  إعالن  يتضمن  الذي 
في  السوريين  كافة  عليه  يصدق  جديد  دستور 
الداخل والخارج وإجراء انتخابات تحت إشراف 
القول بأن هذه االنتخابات  لجنة دولية، نستطيع 

منذ  المستمرة  النظام  مهازل  من  جديدة  مهزلة 
خمسين عاماً، ونحن في حزب سوريا المستقبل 

ال نثق بهذه انتخابات ألنها ال تمثل السوريين.

تجربة اإلدارة الذاتية أساس 
الحل السوري

وحول ترشيح بشار األسد نفسه للرئاسة مجدداً 
االنتخابات  إلى  ينظرون  بأنهم  القفطان  أوضح 
انتخابات  إجراء  هل  وقال:  جوانبها  كافة  من 
للمواثيق  مخالفة  أم  موافقة  المرحلة  هذه  في 
القرارات  لكل  مخالفة  بأنها  نعلم  نحن  الدولية؟ 
بشار  تسلّم  السوري،  بالشأن  المتعلقة  الدولية 
تغير  حيث   ،2000 عام  منذ  الحكم  سدة  األسد 
الدستور وتم فيها تغيير عمر رئيس الجمهورية 
الوقت،  ذلك  في  األسد  بشار  مع عمر  ليتناسب 
ما نشاهده بأن الدستور جاء على مقاس الحاكم 
واليوم  سوريا،  في  الشعب  مطالب  يراعِ  ولم 
تجري التحضيرات إلعادة انتخابه لمرة رابعة، 
أياً كان المرشح للرئاسة السورية فهي انتخابات 
األراضي  نزيهة ألن 40 % من  مزورة وغير 
السورية خارج سيطرة الحكومة، وألن أكثر من 

العملية  في  يشارك  لن  السوري  الشعب  نصف 
االنتخابية. وحول مستقبل شمال وشرق سوريا 
بيّن قفطان بأن التجربة في شمال وشرق سوريا 
هي تجربة رائدة وفاعلة، وهم يرونها بأنها بوابة 
أبناء  بين  الصراع  النزاع وتخفيف  لتقليل  الحل 
ضغوطات  هناك  بأن  نعلم  نحن  فقال:  سوريا 
شمال  إدارة  على  وداخلية  وإقليمية  دولية 
التركي  االحتالل  من  وخاصة  سوريا،  وشرق 
السوريين  والمرتزقة  اإلرهابية  المجاميع  ومن 
المنطقة  هذه  ومستقبل  تركيا،  من  المدعومين 
يتوقف على إيجاد حل سياسي في سوريا بشكل 

عام وفي شمال وشرق سوريا بشكل خاص. 
سوريا  حزب  رئيس  أكد  حديثه  ختام  وفي 
المستقبل إبراهيم القفطان قائالً: لن يكون هناك 
خالل  من  إال  سوريا  في  منطقة  ألي  مستقبل 
مع  السوري،  ـ  السوري  الحوار  عبر  الحل 
المعنية،  الدولية  القرارات  االعتبار  بعين  األخذ 
ونحن مؤمنون بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، وإن 
الذي  الوحيد  المشروع  الذاتية  اإلدارة  تجربة 
يمكن التأسيس عليه ليكون المنفذ الحقيقي لعودة 
وتحقيق  والدولي،  اإلقليمي  وسطها  إلى  سوريا 
التعددية  الديمقراطية  بوابة  عبر  المواطنة  مبدأ 

ضمن نظام ال مركزي.

قامشلو/ ميديا غانم - دعا ممثل اإلدارة الذاتية 
األمم  إلى  للجوء  العراقية  الحكومة  هولير  في 
بأنه  وأكد  التركية،  االنتهاكات  لوقف  المتحدة 
العراق  سيادة  احترام  تركيا  على  الواجب  من 
وعدم حبس حصته من المياه، ألن ذلك ينافي 
قطع  أن  كما  بذلك،  الخاصة  الدولية  القرارات 

المياه سيؤدي إلى كارثة بشرية وطبيعية. 

وتركيا  سوريا  بين   1987 التفاقية  خرق  في 
سوريا  حصة  تكون  أن  على  نصت  والتي 
الواحدة  الثانية  في  مكعب  متر   500 والعراق 
من مياه الفرات، عمد المحتل التركي منذ شهر 
كانون الثاني 2021 إلى تخفيض حصة البلدين 
لتبلغ  من مياه الفرات إلى مستويات متدنية جداً 
ما يقارب 200 متر مكعب من المياه في الثانية 

فقط.
وقد قامت سوريا في 17 نيسان 1989 بتوقيع 
اتفاقية مع العراق تنص بأن تكون حصة العراق 
الممررة له عبر الحدود السورية العراقية قدرها 
حصة  تكون  حين  في  الفرات  مياه  من   %58
حصة  تكون  وبذلك  المياه،  من   %42 سوريا 
سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر 
مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب 
في  مكعب  متر  مليار   15.700 تركيا  وحصة 

السنة.
بتسجيل   1994 عام  في  سوريا  قامت  وقد 
المتحدة  األمم  لدى  تركيا  مع  المعقودة  االتفاقية 
والعراق  سوريا  حق  من  األدنى  الحد  لضمان 
في مياه نهر الفرات، ولكن هذه القوانين خرقتها 
تركيا، فقد أكد المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
بمعدل  انخفض  الفرات  نهر  مياه  منسوب  أن 
خمسة أمتار ألول مرة في التاريخ بسبب حجب 
 200 يتجاوز  ال  بات  بحيث  النهر  لمياه  تركيا 
متر مكعب في الثانية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً 
لالتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987، 
متر   500 بإطالق  حينها  تركيا  التزمت  حيث 
العراق  يتقاسمها  األقل  على  الثانية  في  مكعب 

حياة  تهدد  وشيكة  كارثة  من  محذراً  وسوريا، 
على  يعتمدون  سوري  ماليين  ثالثة  من  أكثر 

النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.
مياه  في  مؤخراً  الشديد  االنخفاض  هذا  وأخرج 
الكهرباء  توليد  عنفات  معظم  السدين  بحيرتي 
عدم  بسبب  الخدمة،  من  السدين  على  المقامة 
بشمال  الذاتية  اإلدارة  واضطرت  المياه،  توفر 
لساعات  الكهرباء  تقنين  إلى  سوريا  وشرق 
المياه  طويلة، باإلضافة إلى أن تراجع منسوب 
في نهر الفرات أدى إلى تضرر مساحات كبيرة 
يهدد  مما  وتصحرها،  الزراعية  األراضي  من 
سبل معيشة نسبة كبيرة من أبناء شمال وشرق 

سوريا الذين يعتمدون على الزراعة.

كارثة إنسانية واملجتمع الدويل 
يلتزم الصمت

سياسة المحتل التركي باإلبادة وضرب استقرار 
منذ  ولكنها  المباشر،  بالسالح  مستمرة  المنطقة 
أشهر تتبع حرباً ال أخالقية بشكل غير مباشر، 
وهي قطع مياه الفرات عن شمال وشرق سوريا، 
ألهالي  بالنسبة  الحياة  شريان  يشكل  أنه  علماً 
الموضوع  لهذا  السلبي  التأثير  وحيال  المنطقة، 
وشرق  شمال  شعوب  ومعيشة  اقتصاد  على 
لصحيفتنا  قال  أيضاً؛  العراقي  والشعب  سوريا 
سليفي:  آالن  هولير  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل 
دولة االحتالل التركي واضحة وعلنية في إبادة 

كردستان،  أجزاء  جميع  في  الكردي  الشعب 
لم  المستمرة  والبرية  الجوية  الهجمات  فإن  لذا 
تخمد من نيران أحقادهم وعداوتهم، فلجأت إلى 
السالح اآلخر أيضاً وهو سالح ال يقل خطورة 

عن األسلحة المختلفة المستهدفة للكرد.
المياه  قطع  إن  الحال  بطبيعة  سليفي:  وأضاف 
الناس  حياة  على  سلبياً  مباشر  بشكل  يؤثر 
اليومية، فضالً عن أن ذلك قد يؤدي إلى كارثة 
حيال  الدولي  المجتمع  صمت  ظل  في  إنسانية 
عدوانية تركيا واحتالالتها المتتالية في روج آفا 

وباشور كردستان.
بأن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  مؤكداً 
اإلنسانية  المنظمات  وتكراراً  مراراً  ناشدت 
استهداف  في  تركيا  الطريق على  لقطع  الدولية 

اآلن  حتى  أنه  إلى  مشيراً  المنطقة،  شعوب 
أن  شأنه  من  مؤثر  دولي  موقف  أي  يصدر  لم 
في  والعدواني  السلبي  التركي  التمدد  يوقف 
هذا  في  مستمرة  والمحاوالت  المنطقة،  عموم 
على  دولي  ضغط  هناك  ليكون  الخصوص 
تركيا للحيلولة دون وقوع كارثة ستتضرر منها 
المنطقة عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً.
مواقف الحكومة العراقية مخجلة في هذا المنحى
قال  ذلك  من  العراقية  الحكومة  موقف  وحيال 
في  مخجلة  العراقية  الحكومة  مواقف  سليفي: 
هذا المنحى، إذ لم يصدر قرار صارم حيال هذا 
األمر وفي أحلك الظروف التي مر بها العراق 
سواًء من ناحية اختراق سيادة العراق من جانب 
تركيا بشكل متواصل أو حيال شن تركيا هجمات 

داخل األراضي العراقية.
آالن  هولير  في  الذاتية  اإلدارة  ممثل  واختتم 
الحكومة  على  يتوجب  بالقول:  حديثه  سليفي 
أحد  المتحدة بصفتها  إلى األمم  اللجوء  العراقية 
أعضائها لوقف هذه االنتهاكات التركية، وأقلها 
لحين  تركيا  مع  الدبلوماسية  العالقات  قطع 
استخدامها  وعدم  العراق  سيادة  تركيا  احترام 
حرب المياه في عام يشهد جفافاً طبيعياً، ويأتي 
قطع المياه كارثة لتزيد الطين بلة سواًء للعراق 

أو لشمال وشرق سوريا.
ويعبر  تركيا  من  ينبع  الفرات  نهر  بأن  ويذكر 
األراضي  في  ليجري  السورية  األراضي 
دجلة  نهر  مع  جنوبها  في  يلتقي  حيث  العراقية 
عند  سوريا  دخوله  وبعد  العرب،  شط  ليشكال 
مدينة جرابلس بريف حلب يمر النهر في الرقة 
األراضي  من  يخرج  ثم  الزور،  بدير  وبعدها 
السورية عند مدينة البو كمال ليدخل العراق عند 
مدينة القائم في األنبار، بعد ذلك يدخل النهر في 
محافظتي بابل وكربالء ثم إلى النجف والديوانية 
فالمثنى ثم ذي قار ليصل بعدها منطقة األهوار 
نهر  معه  يتحد  الجنوب  وفي  العراق،  جنوب 
مياهه  تجري  الذي  العرب  شط  فيشكالن  دجلة 
مسافة 120 كيلومتراً جنوباً لتصب في الخليج.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

األسلحة المحرمة دوليًا... سالح المحتل التركي
 إلبادة الشعب الكردي

أشواط كثيرة تحققت في أمن دير الزور

 المثقف ودوره
 في نهضة شمال
وشرق سوريا

يُعرف املثقف بأنه ناقدٌ اجتماعي، له القدرة 
السلبيات  عن  والكشف  الواقع  حتليل  على 
تسبب  التي  واجملتمعية  الوطنية  والقضايا 
وإيجاد  وتطوره،  ما  بلد  أو  شعب  تأخر  في 
السلبيات  تلك  لتجاوز  املناسبة  احللول 
إطالق  السهل  من  ليس  وبالتالي  والقضايا. 
فاملهمة  ما،  شخص  على  املثقف  صفة 
بالنسبة  مصيرية  عليه  امللقاة  واملسؤولية 
مستقبل  يضع  فاملثقف  وشعبه.  جملتمعه 
يهاب  وال  أولوياته،  مقدمة  في  مجتمعه 
فتاريخ  شخصه،  على  الناجتة  العواقب 
الشجعان  بهؤالء  مليء  منطقتنا  شعوب 
شاركوا  أو  واالنتفاضات  الثورات  قادوا  الذين 
حترر  أجل حتقيق  من  بحياتهم  وضّحوا  فيها 
الظلم  نير  من  وشعوبهم  مجتمعاتهم 

واالحتالل.

على  سوريا  في  الكردي  اجملتمع  أخذنا  وإذا 
التوقف على بعض  فإنه ميكن  املثال،  سبيل 
اهتمامهم  جل  وضعوا  الذين  املثقفني  أبرز 
شعبهم.  خدمة  سبيل  في  وحياتهم 
بدرخان  جالدت  برز  العشرين  القرن  ففي 
أسسوا  آخرين  وطنيني  جانب  إلى  وإخوته 
سوريا،  في  كردية  وفكرية  ثقافية  لنهضة 
أبجدية  ووضعوا  واجملالت  الصحف  فأصدروا 
سياسية  جمعيات  وأنشؤوا  الكردية  للغة 
الدين  ونور  أوصمان صبري  برز  وثقافية. كما 
ظاظا وجكر خوين... وغيرهم ممن عملوا على 
وتطورها  الكردية  القومية  الثقافة  إحياء 
ممثلة  تأسيس حركة سياسية  على  وعملوا 
للشعب الكردي. أي أن هؤالء املثقفون حللوا 
في  تأخره  الكردي وكشفوا عن  اجملتمع  واقع 
االضطهاد  لسياسة  وتعرضه  الصعد  كافة 
طريقة  أفضل  أن  فرأوا  العنصري،  والتمييز 
في  هي  الكرد  وتقدم  حرية  إلى  للوصول 
في  السياسي  والنضال  الثقافية  النهضة 
مواجهة الظلم واالضطهاد القومي. وكانوا 
تلك  تطبيق  على  عملوا  من  مقدمة  في 
بغض  إيجابية،  نتائج  إلى  للوصول  الطرق 

النظر عن جناحهم أو غير ذلك. 

السياسية  األفكار  تبرز  الراهن  الوقت  وفي 
واجملتمعية للقائد عبد اهلل أوجالن املتمثلة بـ 
)فلسفة األمة الدميقراطية( كمثال ساطع 
وحتديد  الواقع  حتليل  في  املثقف  دور  على 
وحرية  وتقدم  لنهضة  املالئمة  الطريقة 
األفكار  تلك  وتأخذ  والشعوب،  اجملتمعات 
وشرق  شمال  في  التطبيق  إلى  طريقها 
سوريا منذ عام 2011، إال أن التطبيق يرافقه 
مبا  مختلفة،  وظواهر  وقضايا  مشكالت 
يشبه اآلثار اجلانبية املرافقة لألدوية املعاجلة 

لألمراض. 

شمال  في  املثقفة  الطبقة  دور  تظهر  وهنا 
املشكالت  تلك  بتحديد  سوريا  وشرق 
اجلديدة  املشكالت  أو  املرافقة  والظواهر 
وإيجاد  حتليلها  بغية  تعترضهم،  التي 
احللول املناسبة لها، وبالتالي قد يأخذ صفة 
خبير  فنان،  صحفي،  كاتب،  »إداري،  املثقف 
هم  الناجحون  فاإلداريون  إلخ«.  مهني... 
العقول اخملططون ملؤسسات اجملتمع، همهم 
وعقلية  بنزاهة  املؤسسات  بتلك  السير 
والكتاب  املدى.  وبعيد  جماعي  وتخطيط 
يظهرون  مجتمعاتهم  ضمير  هم  والفنانون 
نتاجاتهم  في  واإلنسانية  األخالقية  القيم 
هم  والصحفيون  اإلبداعية،  وإصداراتهم 
اجلوانب  على  األضواء  يلقون  اجملتمع،  عيون 
اليومية  السيرورة  في  واإليجابية  السلبية 
خصوصاً  والصحفيون  والكتاب  للمجتمع، 
إلى  األفكار  إيصال  على  قدرة  األكثر  هم 
أفراد اجملتمع من خالل األدوات والتقنيات التي 
الرأي  توجيه  في  وبالتالي  يستخدمونها، 

العام.

أعاله  ذكرناها  التي  األمثلة  إلى  عدنا  وإذا 
إلخ(  صبري..  أوصمان  أوجالن،  اهلل  )عبد 
قدرة  امتالك  مبيزة  يشتركون  جميعهم  فإن 
والتضحية  عملية  وجتارب  واسعة  معرفية 
الشخصية  املصالح  عن  واالبتعاد  بحياتهم 
والتركيز على هموم مجتمعهم وشعبهم، 
رفيع  طراز  من  مثقفني  جعلهم  ما  وهو 
يأخذون صفة القيادة باعتراف مجتمعهم. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

كركي لكي/ غاندي إسكندر - على الرغم من وجود 
قرار دولي يحظر فيه استخدام األسلحة الكيماوية 
إال أن تركيا تحقق أهدافها االحتاللية عن طريق 
ضد  وبخاصة  مختلفة،  أماكن  في  األسلحة  هذه 
لم  لماذا  اليوم؛  البارز  فالسؤال  الكردي،  الشعب 
يفتح تحقيق ِجدِّي من قبل منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية حول تجاوزات تركيا بهذا الخصوص؟!

 مما ال شك فيه أن االسلحة الكيميائية تشكل خطراً 
على البشرية جمعاء، وعلى الرغم من أن األسلحة 
االستخدام  محظورة  أسلحة  هي  دولياً  المحرمة 
الكيميائية  األسلحة  لحظر  جنيف  اتفاقية  بحسب 
التي وقعت عليها معظم دول العالم، إال أن بعض 
الدول والكيانات التي تهوى القتل والدمار واإلبادة 
لكل مختلٍف ثقافي وقومي عنها تضرب باالتفاقيات 
التي  التركية  كالدولة  الحائط،  عرض  الدولية 
من  الشعوب  عام سحق  مئة  من  أكثر  منذ  تحاول 
أجل توسيع رقعة هيمنتها ونفوذها، فهي ال تتوانى 
من  يغير  أن  شأنه  من  فعل  أي  على  اإلقدام  عن 
في  الدائم  ودأبها  ديدنها  وهو  المنطقة،  ديمغرافية 
الوسائل  بشتى  وتحاول  العفنة،  أحالمها  تحقيق 
القضاء على إرادة الحياة لدى شعوب المنطقة، وال 
سيما إرادة الشعب الكردي الذي ذاق المر على يد 
الجالوزة األتراك منذ عقود وإلى اللحظة الراهنة.

جبال كردستان شاهدة عىل
 حرب اإلبادة

الدول  أكثر  أن  يعلم  المنطقة  في  والداني  القاصي 
فتكاً بالشعوب في الشرق األوسط هي تركيا، فهي 
التي أبادت وقتلت أكثر من مليون ونصف مليون 
والكلدان،  السريان،  من  اآلالف  ومئات  أرمني، 

آالف  ودمرت  وحرقت  واليونانيين،  واآلشور، 
القرى الكردستانية، وال تزال ترتكب كل يوم جرائم 
إلعادة  منها  محاولة  في  جمعاء،  اإلنسانية  بحق 
رسم تركيبة المنطقة، وتحقيق مخططاتها في إحياء 
حلم السلطنة العثمانية سيئة الصيت، وال سيما مع 
لوزان  معاهدة  على  الجديدة  المئوية  قدوم  قرب 
الثانية، وتأسيس الجمهورية التركية، ونزوالً عند 
والتنمية  العدالة  حزب  وحكومة  أردوغان،  رغبة 
في احتالل المزيد من األراضي في كل من سوريا 
والعراق، ارتُكبت، وترتكب كل يوم، جرائم يندى 
فتكاً  األسلحة  أشد  وتستخدم  اإلنسانية،  جبين  لها 
ودماراً، ومنها األسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، 
ومنذ أن أعلنت حركة التحرر الكردستانية الكفاح 
المسلح ضد تركيا الطورانية وجيشها الدموي، في 
ثمانينيات القرن الماضي، امتأل سجل تركيا بفظائع 
استخدمت  مرة  من  فأكثر  اإلنسانية،  ضد  جمة 
تركيا جميع أنواع األسلحة الكيميائية في مواجهة 
قوات الكريال الكردستانية، وسفوح جبال »آكري، 
وديرسم، وهركول، وجودي« شاهدة على حرب 
قلية  أيام  وقبل  سابقاً،  تركيا  مارستها  التي  اإلبادة 
في  التركي  الجيش  يقودها  التي  الحملة  وخالل 
تثبيت  بغية  »ميديا«؛  المشروع  الدفاع  مناطق 
التركي  الجيش  نفذ  كردستان  لباشور  احتاللها 
غير  الكيميائية  باألسلحة  متوالية  هجمات  ثالث 
ومام رش،  »آميدية،  مناطق  من  كل  في  التقليدية 
يشاهد  الذي  العالم  وأنظار  مرأى  أمام  وآفاشين« 

ويلتزم الصمت.

لطابعه الكردي ُقِصَف بغاز الكلور

الديمقراطية  الكردية  التجربة  ضرب  أجل  ومن 
األمة  فكر  معتنقو  يحملها  التي  واألفكار 
تركيا  قدمت  آفا،  وروج  سوريا  في  الديمقراطية 

منذ أن تحول الحراك السوري السلمي إلى حراك 
مسلح شتى أنواع األسلحة، ومن ضمنها األسلحة 
أشرفت  التي  الفصائل  من  للعديد  دولياً،  المحرمة 
المصنفة  الفصائل  ومنها  وتمويلها،  إنشائها  على 
من  المسيرة  الفصائل  تلك  ارتكبت  وقد  إرهابية، 
أنقرة جرائم بحق المدنيين من الشعب الكردي، ففي 
مرتزقة  أنقرة حاصر  من  وبتعليمات  عام 2016 
الشيخ  الفصائل« حي  من  وغيره  اإلسالم  »جيش 
الكردي، وسط مدينة  الشعب  يقطنه  الذي  مقصود 
فقط  كرد  لكونهم  المدنيين  قصف  تم  حيث  حلب، 
بغاز الكلور السام، وهو ما أكده وصرح به رسمياً 
حينذاك قائد فصيل مرتزقة جيش اإلسالم »إسالم 
استخدم  الميدانيين  القادة  أحد  »إن  بقوله  علوش« 
بعد  التصريح  وجاء  بها«  مصرح  غير  أسلحة 
إثارة قضية القصف الكيميائي في المحافل الدولية، 

وكانت الغاية ربط القصف بتصرف فردي.

عفرين إحدى ضحايا الغاز السام

ولتثبيت أقدامها في أراضي شمال وشرق سوريا، 
وال سيما أراضي روج آفا وضمها إلى خريطتها 
والقادة  الساسة  أعلنها  التي  المنشودة،  التوسعية 
تركيا  شنت  مرة،  من  أكثر  األتراك  العسكريون 
في شباط من عام 2018 هجوماً واسع النطاق براً 
وجواً على مقاطعة عفرين أمام مرأى العالم، حيث 
ارتكبت تركيا في حربها ضد الشعب الكردي جرائم 
فظيعة بحق األطفال والشيوخ والنساء، واستخدمت 
إلى جانب ترسانتها العسكرية، حين القت مقاومة 
السام  الغاز  الديمقراطية،  قوات سوريا  شديدة من 
ضد األهالي اآلمنين في قرية »أرندة« القريبة من 
في  الطبية  المصادر  أكدته  ما  وهو  راجو،  مدينة 
مشفى »آفرين«، حين لوحظ آثار الهجوم الكيميائي 

على سته أشخاص من القرية المذكورة. 

ثَت  ينابيع رسي كانيه لُوِّ
بالسموم الرتكية

التاسع  في  وتحديداً  عفرين  احتالل  من  عام  وبعد 
 2019 عام  »أكتوبر«  األول  تشرين  شهر  من 
يسمى  ما  مرتزقة  من  جحافل  مع  تركيا  شنت 
على  واسعاً  هجوماً  السوري  الوطني  بالجيش 
مدينتي »سري كانيه، وكري سبي« لتشييد خريطة 
أن  فبعد  السوري،  للشمال  جديد  احتاللي  وواقع 
أكملت السيطرة على مدن غرب الفرات »عفرين، 
توجهت  وجرابلس«  والراعي،  وإعزاز،  والباب، 
إرهابها على  في  تركيا  استعملت  وقد  إلى شرقه، 
المتنوعة،  أسلحتها  المدينتين  في  القاطنة  الشعوب 
دولياً،  المحرمة  األسلحة  السابقة  كعادتها  فيها  بما 
المقاومين  وعناد  المقاومة،  صالبة  من  أيام  فبعد 
والشرف  العرض  عن  الدفاع  في  المحدود  غير 

تركيا  انتقمت  الشهداء،  ومكتسبات  واألرض 
في  السكان  قصفت  حيث  اإلرهابية،  بطريقتها 
دليل  وأبلغ  الحارق،  الفوسفور  بمادة  كانيه  سري 
على استعمال األسلحة المحرمة وغير التقليدية في 
محمد  الطفل  وآهات  كانت صرخات  كانيه  سري 
أحمد حميد الذي احترق جسده البريء بشكل كامل.

انتهاك صارخ التفاقية جنيف
لألسلحة  العلني  تركيا  استخدام  من  الرغم  وعلى 
تصم  الدول  أن  إال  عامة  كردستان  في  الكيميائية 
الرامي  التركي  التمادي  أمام  أعينها  وتغلق  آذانها 
الصارخ  فاالنتهاك  الكردي،  الشعب  إبادة  إلى 
الكيميائية  األسلحة  بحظر  المتعلقة  جنيف  التفاقية 
الموقعين  برضى  يوحي  تركيا  عليها  وقعت  التي 
على االتفاقية أمام ما تفعله تركيا، وإال لماذا يتجاهل 
المتشدقون بحقوق اإلنسان ما يجري على الساحة 
الكردستانية من جرائم إبادة؟! ولماذا لم يفتح تحقيق 
جدي من قبل منظمة حظر األسلحة الكيميائية حول 
تجاوزات وانتهاكات تركيا للمواثيق الدولية.                         

وتشهد  إال  شهر  يمر  ال  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
فيه منطقة دير الزور محاولة اغتيال أو استهداف 
للمدنيين والعسكرين، خاليا داعش التي تنشط في 
الضعف  نقاط  من  االستفادة  تحاول  المنطقة  تلك 
هناك، إال أن قوى األمن الداخلي تقول إنها قطعت 
أشواطاً كثيرة في ترسيخ األمن وتثبيط عمل تلك 

الخاليا المدعومة تركياً.

طبيعة املنطقة

 تعتبر المنطقة هدفاً استراتيجياً لكثير من الجهات 
السياسية بسبب غناها بثرواتها الطبيعية، وهشاشتها 
الداخلية الناتجة عن ظروف الحرب منذ بداية عام 
2011، وظروف أخرى ذات بعد تاريخي، لذلك 
التقليدية،  الوسائل  األمن عبر  الصعب فرض  من 

أي القوى المسيطرة من الخارج.
أفضل  وسيلة  يشكل  الذاتي  االجتماعي  فاألمن   
الفاعلة  المركزية  القوة  إلى  االفتقار  وضعية  في 
األمن  وهذا  اآلن،  عليه  الحال  هو  كما  والمقبولة 
االجتماعي الذاتي يشترط إقناع الناس به وبظروفه 
ويتطلب  وزعزعات،  فوضى  إلى  يتحول  ال  كي 
سياسياً  وعياً  االجتماعي  الذاتي  األمن  تحقيق 
تفتقد  التي  الحالة  هي  وهذه  متداخالً،  واجتماعياً 
التشرذم  ظل  في  واضح  بشكل  المنطقة  إليها 
االجتماعي ذي الجذر العرقي، ومحاوالت تسويق 
التطرف الديني واستخدامه كأداة لالختراق األمني 

من عدة أطراف.
ما  على  الديمقراطية  سوريا  قوات  انتصار  رغم 
لبلدة  تحريرهم  بعد  داعش«،  »مرتزقة  يسمى 
الباغوز في آذار من عام 2019، آخر معاقله بعد 
وجود  انتهاء  وإعالن  أشهر،  لستة  دامت  حرب 
مرتزقة داعش عسكرياً بشكل نهائي، إال أنه حتى 
يومنا هذا، ال يزال فكر داعش متعشش لدى بعض 
ضعفاء النفوس من خالل الخاليا النائمة، والتعبير 
عن هذا الفكر يأتي من خالل سلسلة من االغتياالت 
بشمال  المناطق  مختلف  في  التخريبية  واألعمال 

وشرق سوريا.

توسع رقعة االغتياالت

التخريبية  الخاليا  نشاط  الزور  دير  إقليم  في  تكثر 
الصعب«  »بشار  لنا  أوضحها  أسباب،  لعدة 
في  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  اإلدارة  عضو 
في  األمني  الوضع  »فاستقرار  قائالً:  الزور،  دير 
األرياف والمدن مرتبط بطبيعة المنطقة من الناحية 
طول  مع  لإلقليم  النهرية  الحدود  تمتد  الجغرافية، 
السوري،  النظام  مناطق  مقابل  سيطرتنا  مناطق 
التهريب عبر نهر  الذي يسهل من عمليات  األمر 
الرسمية  المعابر غير  مكافحة  بالرغم من  الفرات 
من  يدخلون  الذين  األشخاص  على  القبض  وإلقاء 
تتيح  عديدة  مناطق  توجد  أنه  إال  المعابر«،  تلك 
إليه  تؤول  وما  المكان،  جغرافية  بسبب  التهريب 
لخاليا  تابعين  أفراد  دخول  من  التهريب  عمليات 
جهة  ومن  جهة،  من  اإليرانية  والميلشيات  النظام 
في  المتمركزين  داعش  مرتزقة  دخول  أخرى 
النظام السوري وتأمين  البادية بمساعدة أفراد من 

تحركاتهم ودخولهم إلى مناطق سيطرتنا.

تأثري الظروف االقتصادية

الحالة االقتصادية المتردية التي يعيشها كافة أبناء 
بشكل  المنطقة  أبناء  على  مباشر  تأثير  لها  سوريا 
خاص، فالغالبية العظمى منهم خسر ممتلكاته في 
ظل وجود مرتزقة داعش، بين الممنوع والمسموح 
الزراعة  تأثر  إلى  إضافة  اإلتاوات،  وفرض 
وانحسارها في المنطقة بسبب الحروب والظروف 
وأهالي  أبناء  معظم  أن  المعروف  ومن  المناخية، 

المنطقة كانت مهنتهم األساسية الزراعة.
للخاليا  االقتصادية وغيرها سولت  األسباب   هذه 
اإلرهابية تجنيد البعض من أبناء المنطقة ودفعهم 
واغتياالت  واستهدافات  ناسفة  عبوات  لزرع 
أن  األمني  المسؤول  ويؤكد  النارية،  باألعيرة 
مالية  مساعدات  خالل  من  يكون  يحدث  ما 
التابعة  الفرات  درع  مرتزقة  يقدمها  ولوجستية 

للمحتل التركي، ويتم التجنيد عبر اإلغراء المالي 
وتزويدهم بالمخدرات، ويتابع »هذه سياسة تركيا 
الخاليا  هذه  نشاط  أن  كما  عمالئها،  مع  بالتعامل 
بين  الفتنة  ببث  معاٍد  إعالمي  شكل  على  يظهر 
الذاتية، وذلك  التابعة لإلدارة  الشعب والمؤسسات 

عبر وسائل التواصل االجتماعي«.
مهمات أعضاء قوى األمن تجعلهم هدفاً لـالغتياالت
ويذكر أن االستهدافات التي تتعرض لها قوى األمن 
الداخلي ممنهجة ومخطط لها من قبل تلك الخاليا، 
حيث تركز قوى األمن الداخلي بالتعاون مع جهات 
مختصة أخرى عملها على تفكيك العبوات الناسفة، 
الخاليا  أعضاء  واعتقال  مداهمة  حمالت  وشن 
أمن  بزعزعة  مخططاتهم  وإفشال  والشبكات 
ضغطاً  يشكل  مما  فيها،  الفوضى  ونشر  المنطقة 
والشبكات  الخاليا  تلك  عمل  على  ومخاطر  كبيراً 

اإلرهابية.
وأغلبها  ريفية  الزور  دير  إقليم  مناطق  أن  كما 
متباعدة وفيها طرقات فرعية وبرية، وهذا عامل 

آخر تستغله تلك الخاليا وتركز نشاطها فيه، وهذه 
أعداد  على  تحتوي  الريفية  الصفة  ذات  المناطق 
قليلة من السكان وتكون منازلهم متباعدة، ويتنقلون 
والشبكات  الخاليا  فتقوم  النارية،  الدراجات  على 
الدراجات  على  أيضاً  االغتياالت  عمليات  بتنفيذ 
النارية مستغلين طبيعة تلك المناطق، وتكون أكثر 

االستهدافات لموظفين مدنيين ووجهاء وشيوخ.

تعامل قوى األمن الداخيل 
مع األهايل

يتم التعامل مع أهالي إقليم دير الزور من قبل قوى 
وضمن  الديمقراطية  األسس  على  الداخلي  األمن 
األنظمة والقوانين التي تنص عليها اإلدارة الذاتية 
وفق حديث »الصعب«، حيث تتم حماية المؤسسات 
المدنية من قبل أعضاء قوى األمن الداخلي لضمان 
سالمة األهالي والحفاظ على حقوقهم، وتتم متابعة 

قوات  قبل  من  المدن  وفي  الطرق  على  السير 
التوجيهات  وتقديم  األمن،  لقوى  التابع  الترافيك 
لألهالي عن السرعة الزائدة في المناطق الفرعية 
تسخر  الداخلي  األمن  وقوى  الحوادث؛  لتجنب 
ودورات  البروشورات  بتقديم  لها  التابع  اإلعالم 
التوعية عن التعامل مع مخلفات الحرب والعبوات 
واإلبالغ عنها أو عن اإلرهابين عن طريق أرقام 
األمن  على  الحفاظ  بغرض  مخصصة  هواتف 

واالستقرار في المنطقة.
كل  في  الداخلي  األمن  قوى  مراكز  تنتشر  كما   
مناطق اإلقليم وفق تنوع اختصاصاتها ضمن تلك 
الستقبال  للشكاوي  مكاتب  فيها  ويوجد  المراكز، 
الجناة  مع  والتعامل  شكاويهم  وتدوين  المواطنين 

وتقديمهم للعدالة عبر المحكمة ودور العدل.
رأي الجهات المختصة

بالرغم من كل التحديات والصعوبات واإلمكانات 
المتاحة، يُبرز »بشار الصعب« نجاحهم في تحقيق 
األمان  وتوفير  األمن  تحقيق  من  ملحوظ  تقدٍم 
والسلم، وتوفير األمور الخدمية لألهالي التي يعجز 
النظام السوري عن تقديم ولو جزء بسيط منها وفق 

تأكيده.
انخراط  بمدى  النجاح  هذا  »الصعب«  ويربط   
والخدمية  المدنية  بالمؤسسات  العمل  في  األهالي 
جميع  في  للمرأة  الواضح  والدور  واألمنية، 
النشاطات واألعمال، وكسر قالب الرجعية والعقلية 
والديمقراطية،  التطور  على  واالنفتاح  المتحجرة 
هذا  فيه،  وانخراطها  العسكري  الميدان  ودخولها 
الميدان الذي يعزز دورها في القرارات السياسية 

والعسكرية.
لقوى  العامة  اإلدارة  الصعب عضو  بشار  واختتم 
أي  »تسعى  حديثه  الزور  دير  في  الداخلي  األمن 
العسكرية  أو  السياسية  نواياها  كانت  مهما  سلطة 
ما.  بطريقة  االستقرار  تحقيق  إلى  اإلدارية،  أو 
االنتقال  األمن واألمان شرط من شروط  وتحقيق 
من السيطرة إلى إدارة مراكز ومؤسسات المنطقة، 
خالل  من  الذاتية  اإلدارة  إليه  تسعى  ما  وهذا 

وجودها في إقليم دير الزور«.

آية حميد: الشعر تعبير عن وحدة الروح
 وتماهي اآلخر

النزعة القومية في شعر أحمد شوقي

روناهي/ منبج - شاعرة يافعة خطفت األضواء 
هزمت  أنها  إال  األدبية  تجربتها  حداثة  رغم 
قصير  زمن  في  للشعر  المقولبة  األعراف 
وحصدت العديد من الجوائز، إنها الشاعرة آية 

حميد.

النور  آية حميد عينيها على  فتحت  عام 1998 
في مدينة الباب ونشأت فيها، لم تتمكن من متابعة 
ميولها  ظهرت  أظفارها  نعومة  ومنذ  دراستها. 
زيارة  على  وإقبالها  للمطالعة  وحبها  األدبية 
الشعر  البداية  في  كتاباتها  وكانت  المكتبات، 
بالبساطة،  إنتاجها  آنذاك  وتميز  والخاطرة، 
انتقلت للعيش في مدينة منبج في عام 2014 إثر 
كما  الباب،  مدينة  على  داعش  مرتزقة  سيطرة 

تقول لصحيفتنا »روناهي«.

الشعر فن يروى مباء املوهبة

إبداعية  حالة  هما  والفن  األدب  أن  آية  وتعتبر 
وتطويرها  الموهبة  على  الحقيقة  في  تعتمد 
واكتشافها، وربما هذا عائد إلى أشياء تعاش في 
ما،  بشكٍل  عنها  التعبير  جاهدة  وتحاول  الحياة 
وأحياناً  أحياناً،  الواقع  من  المهرب  وتجده  كما 
أخرى تجده التعبير عن الواقع، وفي مكان آخر 
الشعر  أن  أيضاً  وتعتبر  للواقع.  معالجة  يكون 

هو شعور يجيش في دواخل البشر، وإّن محبتها 
كان  ذلك  وربما  تكتبه،  جعلتها  الشعر  لقراءة 
البذرة األولى التي قادتها إلى كتابة الشعر. وفي 
منبج تعّرفت على اتحاد المثقفين وفيه نخبة من 
المثقفين والشعراء الذين تأثرت بهم كثيراً وبما 
يكتبونه أو يشاركون به في الندوات واألمسيات، 
من  العديد  بتجربة  تأثرت  فقد  عام  وبشكل 
ونزار  درويش  محمود  أمثال  العرب  الشعراء 
السّمان وغيرهم،  المالئكة وغادة  ونازك  قباني 

كما تقول.

الشعر مرآة الذات

وتعليقاً على أبرز الموضوعات التي تستحضرها 
في شعرها تقول: »في الغالب موضوعاتي هي 
من واقعي كامرأة أوالً، ومما يجيش في صدري 
تتراوح  فهي  بيئتي،  ومن  مختلفة  مشاعَر  من 
بين الوجدانية والوطنية. وال شك أن الكتابة هي 
حالة شعورية تعبر فيها عّما يحيط بك من أمور 

يفرضها عليك واقع حياتك وبيئتك«.

وتضيف آية أّن أقرب مدرسة أدبية بالنسبة لها 
تكتبه هو  ما  فأغلب  الرومانسية،  اإلبداعية  هي 
الوجدان والمشاعر اإلنسانية  تعبير واضح عن 
بشكل عام، وقد كان روادها يعنون باإلنسان وما 
يجيش في نفسه من عواطف وأحاسيس. وطالما 
فإنها  واألدب  الثقافة  مجال  في  جاد  هناك عمل 
تستشرف مستقبالً كبيراً لكل من يمتلك الموهبة.  

بوح مهيب وانتفاضة ثورية

وترى آية حميد أن الشعر النسوي في منبج شعر 
ناشئ مازال يحبو ولكنه يتقدم بشكل ملحوظ. إنّه 
تحصل  أن  ويحتاج  أكثر  وانفتاح  لوعي  يحتاج 
الحرية واالحترام  أوسع من  المرأة على مجال 
المرأة  قيود  فك  إلى  ويحتاج  المجتمع،  قبل  من 
التي عاشت عقوداً طويلة كونها ربة المنزل فقط. 
الشاعرة  فتقول  المستقبل،  أما عن طموحها في 
آية الحميد: »المستقبل أبوابه مشرعة وال أحب 
أبذل جهدي في  إنني  لطموحاتي.  أن أضع حداً 
والمطالعة  القراءة  عبر  وذلك  موهبتي  تطوير 
وتعلّم أصول الكتابة وقواعدها. استطعت تحقيق 
في  الثانية  البحتري  مسابقة  في  الثاني  المركز 
القصيدة النثرية بعد جهد كبير، واآلن أعمل على 
كتابة رواية، وسأبذل جهدي ألكون على النحو 

الذي أحلم به دائماً«.

خالص مسور )كاتب(

األعراق  أنبل  وأحد  اآلريين  أنقى  هم  »الكرد 
اإليرانية« الشاه محمد رضا بهلوي آخر ملوك 

إيران. 
وفي هذا يقول عباس محمود العقاد: حسب بالد 
الكرد شرفاً أنها أخرجت للعالم اإلسالمي بطلين 
علي  ومحمد  األيوبي،  الدين  صالح  خالدين: 
الكبير، وقد تالقيا في النشأة األولى، وفي النهضة 
أي  إليهما،  اليوسفية  القلعة  نسب  وفي  بمصر، 
قلعة صالح الدين بالقاهرة، فهي بالبناء تنتسب 
إلى صالح الدين، وبالتجديد والتدعيم تنسب إلى 

محمد علي الكبير«. 
مصر  إلى  كردستان  موطنهم  من  الكرد  خرج 
وبعض البلدان األخرى إما مشاركين في فتوحات 
القائد اإلسالمي صالح الدين األيوبي، أو هرباً 
من المذابح واالضطهادات من المسلمين أنفسهم 
كالمذابح التي ارتكبتها تركيا وبشكل وحشي ال 
مثيل له في كل الدهور والعصور. واستقر الكرد 
إليها، واحتلوا قسماً  التي وصلوا  في األراضي 
المشرق  بشكله  اإلسالمي  التاريخ  من  أساسياً 

واألصيل. 
الكردي  األشهر  المصري  الشعراء  أمير  عائلة 
من  خرجوا  ممن  واحدة  شوقي  أحمد  األصل 
الثاني  موطنها  في  وعاشت  كردستان  موطنها 
بين  حميمة  عالقة  التاريخ  يوثق  حيث  مصر، 
التاريخ  مر  على  والكردي  المصري  الشعبين 
بدًءا من نفرتيتي وحتى اليوم، حيث توجد ممثلية 

لروج آفا في القاهرة اليوم. 
على  والمؤرخين  النقاد  جميع  أو  معظم  يتفق 
هذا  ليس  الكردية،  أحمد شوقي  الشاعر  أصول 
وخالف  كان  بأنه  نثبت  أن  نستطيع  بل  فحسب 
ميول  لديه  كان  بأن  انطباعات  من  أخذ عنه  ما 
رأينا  كما  أحياناً  صريح  أو  ضمني  بشكل  ولو 

مع القومية الكردية، ونستطيع أن نلمس ذلك في 
ثالث ظواهر إن لم يكن أكثر فيما يلي:

الكردي  بالذات وهو يجهر بأصله  لنسمعه   -  1
الكرد  إلى  أصلنا  يرد  أبي  )سمعت  فيقول: 
العرب،  بها  وألصق  الكرد  قالها  فالعرب(،  
ربما  المستعربة  والعرب  الكرد  بأن  يعني  وهو 
ينتمون إلى أصول إبراهيمية واحدة، ألن بعض 
المؤرخين يصلون نسب إبراهيم إلى الحوريين 
أجداد الكرد. وهذا ما يؤكد كالمه بأن له انتساباً 
إلى هذه األرومة الواحدة، وإرضاء لمن يعيش 

بين أظهرهم من العرب. 
2- من المعروف عنه أنه كان رجل البالط، أي 
تربطه  وكانت  المصري،  الملكي  البالط  رجل 
ذلك  في  والسر  حميمة،  عالقة  المالكة  بالعائلة 
هو أن العائلة الملكية من نسل الوالي المصري 
الشهير محمد علي باشا منشئ النهضة المصرية، 
وهذا أكده المؤرخون بأنه من أصول كردية من 
باكور كردستان،  مناطق »آمد- ديار بكر« في 
وأنه ولد في )قولة( في ألبانيا بعد هجرة عائلته 
إليها، وأصبح  ضابطاً في الجيش العثماني في 
الفرقة  أرسلت  هناك  ومن  لفرقته،  كمقر  القولة 
ال  الناس  وكان  باأللباني،  وعرف  مصر  إلى 
يعلمون موطنه الحقيقي، وفي عهده ظهر رواق 
الكرد في الجامع األزهر، حتى خرجت األبحاث 
الشاعر  وكان  كردستان،  إلى  لتنسبه  الحديثة 
شوقي يعلم ذلك ويستأنس بالعائلة ألنها من بني 

جلدته.
3 – تبدت كرديته وإن بشكل مبطن في قصيدته 
مدح  في  رائعة  قصيدة  وهي  الزهراء(  )أبا 
المصرية  المطربة  وتغنيها  )ص(  الرسول 
السنباطي  رياض  بألحان  كلثوم  أم  األشهر 

وبشكل رائع وهي في بيتين منها: 

»أبا الزهراء قد جاوزُت قدري
بمدحك  بيد أن لي انتسابا

فما عرف البالغة ذو بيان 
إذا لم يتخذك له كتابا«

والمشكلة التي عجز المؤرخون واألدباء العرب 
/ بكلمة  شوقي  يقصد  ماذا  هي،  هنا  حلها  عن 
احتار  فبعضهم  ومعناها،  مغزاها  ما  انتسابا/ 
أبا  )ص(  محمد  النبي  إلى  ينتسب  كيف  وقال 
بأن  نقول  لكننا  األصل!؟  كردي  وهو  الزهراء 

شوقي على علم أكثر من كل هؤالء بانتمائه مع 
النبي محمد إلى النبي إبراهيم الذي تؤكد الوثائق 
بأنه ذو ثقافة حورية كردية، أو أن أصله يعود 
إلى الحوريين أجداد الكرد، أي أن النبي إبراهيم 
كان حورياً، وقد قدم الدكتور أحمد الخليل عدة 

أدلة جلية تؤيد ذلك، منها: 
النبي  أسرة  أن  التوراة  في  ورد  األول:  الدليل 
الَكْلدانيين«،  »أُور  في  مقيمة  كانت  إبراهيم 
وفّسر بعض المؤرخين أن »أُور الَكْلدانيين« هي 
ُظّن  هذا  وبناًء على  السومرية،   Ur أُور  مدينة 
أن  والصواب  َكْلدانية.  كانت  إبراهيم  أسرة  أن 
ألسرة  األصلي  الموطَن  كانت  )َحّران(  حاران 
إبراهيم، هاجرت منها إلى أُور ألسباب مجهولة، 
ثّم عادت إلى موطنها حاران مرة أخرى.  وثّمة 

معلومتان تؤّكدان ذلك: 
المعلومة األولى: أن حاران ُوصفت في التوراة 
وبيُت  عشيرته،  وأرُض  إبراهيم،  أرُض  بأنها 
أَْرِضَك  ِمْن  »اْذَهْب  الرّب:  له  قال  فقد  أبيه، 
َوِمْن َعِشيَرتَِك َوِمْن بَْيِت أَبِيَك إِلَى األَْرِض الَّتِي 
أي  إبراهيم خرج من حاران،  أن  يعني  أُِريَك« 
ِمئَتَْيِن  تَاَرَح  أَيَّاُم  )وكانَْت  فلسطين.  نحو  حران 
َوَخْمَس ِسنِيَن. َوَماَت تَاَرُح فِي َحاَراَن« )تكوين 
التوراة  بأن كلمة )أرض( في  32(. علماً   :11

تعني )موطن(. 
الثانية: أن إبراهيم طلب، قُبيل وفاته،  المعلومة 
من كبير عبيده أاّل يزّوج ابنَه إسحاق من بنات 
َوإِلَى  أَْرِضي  إِلَى  بَْل  له:  وقال  الَكنعانيين، 
َزْوَجةً  َوتَأُْخذُ  تَْذَهُب  حران،  إلى  أي  َعِشيَرتِي، 

الْبنِي إِْسَحاَق. وقد نفّذ كبير العبيد وصيّته.

)َحّران(   Haran حاران  تقع  الثاني:  الدليل   •
قرب  أُوْرفَا،  شرقي  جنوب  كم   44 بعد  على 
منابع نهر البَليخ، وهي مدينة حورية قديمة جداً، 
يعود تاريخها على األقل إلى الربع األخير من 
الصيغة  أن  سابقاً  وذكرنا  ق.م،  الثالث  األلف 
نسبة  ُهوران(  )َهاران=  هو  السمها  األصلية 
حينذاك  يكن  ولم  )الحوريين(،  الهوريين  إلى 
ال  المنطقة،  تلك  في  ساميّة  شعوب  أليّة  وجودٌ 

لآلموريين، وال للَكْلدان ولآلراميين. 
 وسأزيد دليالً آخر قوياً، قوامه أن النبي إبراهيم 
عنها  ويزيغ  تأفل  أن  قبل  الشمس  يقدس  كان 
بالفعل  أنه كان يعبدها  إلى  ابن عباس  بل ذهب 
وقد استفرد هو بهذا الكالم، فقد ورد في القرآن 
ذَا َربِّي  قَاَل َهٰ ا َرأَى الشَّْمَس بَاِزَغةً  الكريم: )فَلَمَّ
ا  مَّ ّمِ بَِريٌء  إِنِّي  قَْوِم  يَا  قَاَل  أَفَلَْت  ا  فَلَمَّ أَْكبَُر  ذَا  َهٰ
الحوريون  كان  فقد   .)78( األنعام  تُْشِرُكوَن(- 
كما  تبزغ،  حينما  الشمس  يقدسون  آنذاك  الكرد 
يفعل شعبنا اإليزيدي اليوم وخاصة في شنكال، 
حيث يقبلون أول بقعة تنيرها الشمس من الجبل 

في الصباح.
علمنا،  مبلغ  على  ورد  ما  مجمل  ومن  وهكذا، 
في  المختصين  بين  االختالف  حسمنا  قد  نكون 
المصري  الشاعر  قضية  في  العربي  األدب 
الكبير أحمد شوقي قوله الشعري: /بيد  الكردي 
أن لي انتسايا/. فهذا هو معنى انتسابه إلى أرومة 
عن  العربية  أدباء  عجز  حينما  )ص(  الرسول 

اإلحاطة به وتفسيره. 
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تضرر القطاع الصناعي بانقطاع الكهرباء، وشركة كهرباء 
منبج: كل الخيارات متاحة

تلوث مياه نهر الفرات وأضرار كارثّية ُتلوح في األفق

أهالي قامشلو يستعدون الستقبال العيد ولكن 
بتحضيراٍت بسيطة

صالة التراويح تغيب عن شهر رمضان
 بسبب جائحة كورونا

منبج/ آزاد كردي - اشتكى تجار وصناعيون 
يرده  فيما  التقنين،  ساعات  زيادة  من 
مشرفون في كهرباء منبج وريفها إلى قلة 

الوارد المائي لنهر الفرات.

أن  أعلن  واالتصاالت  الطاقة  مكتب  وكان 
الفرات  نهر  لمياه  التركي  االحتالل  قطع 
مستمر منذ نحو ستة أشهر، ما أدى النخفاض 
مناسيب سدود تشرين والطبقة ألدنى مستوى، 
حيث وصل االنخفاض لخمسة أمتار شاقولية 

واقتصار توليد الكهرباء على عنفة واحدة.
المياه  تدفق  منسوب  بخفض  تركيا  وبدأت 
شهر  منذ  سوريا  إلى  الفرات  نهر  عبر 
من  التحذيرات  رغم  الماضي  األول  تشرين 
كارثة تؤدي إلى إخراج مساحات كبيرة من 
األراضي الزراعية من االستثمار، وانقطاع 

التيار الكهربائي، وحتى مياه الشرب.
ويقول الصناعي محمود عبود إبراهيم، وهو 
لصحيفتنا  الُحُصر  لصناعة  منشأة  صاحب 
»روناهي«، إنه يعتمد على الكهرباء لتشغيل 

المكنات التي تنتج بدورها الُحُصر.
المنشأة تملك ثماني مكنات  إلى أن  وأضاف 
يعني  ما  وهو  ساعة   24 مدار  على  وتعمل 
في ظل  أنه  إال  الكهرباء  من  المزيد  احتياج 

فيها  الكهرباء  تقنين  يتم  التي  األوضاع  هذه 
إلى 16 ساعة باليوم تأثر اإلنتاج كثيراً وبات 

في مهب الريح، )حسب تعبيره(.
لالعتماد  سيضطر  أنه،  إلى  اإلبراهيم  ونوه 
على مولدة الديزل التي تحتاج إلى برميل من 
المازوت يومياً األمر الذي سيزيد من تكاليف 
اإلنتاج وينعكس سلباً على غالء السعر عند 

شراء المواطن لمادة الحصر.
استخدام  اتفاقية  من  الثامنة  المادة  وتنص 
الدولية في األغراض غير  المائية  المجاري 
أساس  على  التعاون  التزام  على  المالحية 
لتحقيق  المتشاطئة  للدول  السيادية  المساواة 
الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ االستخدام األمثل 
تبادل  ذلك  ويشمل  الدولي،  المائي  للمجرى 
مجرى  حالة  حول  والمعلومات  المعطيات 
وتدفقها،  المياه  ضبط  مجال  وفي  النهر، 

والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات أيضاً.
وقال الرئيس المشترك لشركة كهرباء منبج 
انخفاض  استمرار  إن  شبلي،  محمد  وريفها 
على  بكارثة  يهدد  الفرات  نهر  مياه  منسوب 
المستوى الصناعي والزراعي كونه المصدر 
النهر  مياه  على  االعتماد  يتم  حيث  الوحيد 

بشكل أساسي.
وأضاف إنهم يعملون وفق اإلمكانات المتاحة 

لزيادة ساعات التشغيل في منبج وريفها أكبر 
بحسب الوارد المائي لنهر الفرات.

وأشار إلى أن، حبس تركيا لمياه نهر الفرات 

لتوليد  عنفات  ست  عمل  بإيقاف  تسبب 
الكهرباء من أصل ثمانية في سد الفرات.

رئيسية  محوالت  ثالث  منبج  في  وتتواجد 

20ميغاواط،  بطاقة  منها  اثنان  للكهرباء، 
جميعها  وتوفر  ميغاواط   30 بطاقة  والثالثة 

الطاقة الكهربائية لمنبج وريفها.
وأكد الرئيس المشترك لشركة كهرباء منبج 
كهرباء  شركة  »إن  شبلي:  محمد  وريفها 
ما  إذا  المتاحة  الخيارات  كافة  تدرس  منبج 
توفير  عبر  األسوأ  إلى  الطاقة  وضع  ساء 
تراخيص  كفتح  الدراسة  قيد  أخرى  بدائل 
لمئة وخمسين مولدة واعتماد الطاقة النظيفة 

أيضاً«.
خالل  خرقت  قد  التركية  الدولة  أن  يُشار 
اتفاقية عام 1987  السوريّة  الحرب  سنوات 
السوريّة،  الحكومة  وبين  بينها  الموقّعة 
وتتضمن الحفاظ على كمية ثابتة لتدفق مياه 
بين  السوريّة وتصل  الفرات تجاه األراضي 
هذه  انخفضت  بينما  م3   500 إلى  الجانبين 

الكمية إلى ما دون 200 م3. 

الكارثية  األضرار  من  ـ  الفارس  عمر  الطبقة/ 
نهر  لمياه  تركيا  قطع  استمرار  عن  الناتجة 
مياه  تلوث  هو  اعتداءاتها  وتصعيد  الفرات 
والحياة  البيئة  وتأثر  الرواسب  وظهور  النهر 

المائية نتيجة قلة جريان النهر.

األخيرة وبشكل واضح  اآلونة  في  بدأت تظهر 
األزمة  نتائج  الواقع  أرض  على  وملموس 
الكارثية نتيجة قطع مياه نهر الفرات عن شعوب 
نهر  قاطني ضفاف  السوريّة  وأهالي األراضي 
الفرات حيث بدأت بوادر التلوث في مياه النهر 
سبب  مما  الجريان،  وقلة  المياه  انحسار  نتيجة 

بظهور الرواسب والروائح وتحول النهر العذب 
المياه  تلوث  مظاهر  ووضوح  مستنقعات  الى 
نهر  وشواطئ  ضفاف  على  المحيطة  والبيئة 

الفرات.

نتائج العدوان الرتيك عىل املنطقة 

ضمن هذا السياق أوضح الرئيس المشترك للجنة 
البيئة والبلديات في مدينة الطبقة »منير سمير« 
األخيرة  الفترة  »في  بالقول:  أوضح  والذي 
تعرضت األراضي السوريّة واألهالي في شمال 
االستعمارية  الممارسات  ألشد  سوريا  وشرق 

المياه  قطع  نتيجة  التركي  الجانب  قبل  من 
بشكل مستمر، والذي أثر على الجانب الخدمي 
الذي  الفرات  نهر  وانحسار  األهالي  وتعطيش 

بدورِه ولّد بوادر الكارثة الفعلية في المنطقة«.
وأضاف بقولِه: »من هذه اآلثار التلوث الحاصل 
في المياه نتيجة ركود حركة المياه وقلة الجريان 
والصخور  الرواسب  وظهور  المائي  والتدفق 
والتغير الواضح في لون المياه ببعض المناطق«.
للجنة  المشترك  الرئيس  سمير  منير  وأشار 
سياق  في  والبلديات  للبيئة  المحلية  اإلدارة 
جاءت  والتي  تعددت  األضرار  أن  حديثهُ 
بالكارثة الفعلية على سكان قاطني نهر الفرات، 
المياه  ركود  أن  حيث  المزارعين  سيما  وال 
الضارة  الحشرات  من  العديد  يجلب  وتلوثها 
مياه  ضخ  قنوات  لتلوث  إضافة  بالمزروعات، 
الشرب المخصصة لألرياف المجاورة مما يُنذر 
بكارثة بيئية في المنطقة، ونحن نعمل على إيجاد 
الخطط البديلة للحد من هذه المظاهر التي تضر 

بالبيئة وحياة النهر«.

أسباب أخرى لتلوث النهر

»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  آخر  جانب  ومن 
اإلدارة  لجنة  في  البيئة  مكتب  إداري  مع  لقاء 
المحلية للبيئة والبلديات في الطبقة »جمال عبد 
اللطيف« حيث أكد أن من األسباب التي كانت 

قامشلو/ رشا علي - يستعد مواطنو مدينة 
قامشلو الستقبال عيد الفطر لهذا العام، 

وشهدت األسواق ازدحاماً رغم االرتفاع الكبير 
لألسعار وإجراءات الوقاية من وباء كورونا.  

مع اقتراب حلول عيد الفطر لهذا العام بدأ 
مواطنو مدينة قامشلو بالتحضيرات الستقباله، 

اختلف مشهد األسواق هذا العام عن األعوام 
السابقة، وبدت تعج بزوارها وال صوت يسمع 

سوى ضجيج الشوارع والمواطنين الذين نزلوا 
لشراء مستلزمات العيد من حلويات وألبسة 
لألطفال وغيرها، ويستقبل المواطنون هذا 

العيد في ظروف استثنائية بسبب انتشار جائحة 
كورونا واتخاذ التدابير االحترازية للوقاية 

منها، باإلضافة إلى االرتفاع الكبير في أسعار 
تجهيزات العيد، مما تسبب في حرمان الكثير 

من العوائل من شراء حاجات العيد.
ولمعرفة المزيد حول تحضيرات المواطنين 

الستقبال عيد الفطر لهذ العام، التقت صحيفتنا 
»روناهي« مع العديد من المواطنين في مدينة 

قامشلو الذين عبروا عن فرحتهم بقدوم العيد 
واشتكوا من غالء األسعار.

استقبال عيد هذه السنة مختلف!

في البداية 
تحدثت 

المواطنة 
»حنيفة 
يونس« 

والبالغة من 
العمر 70 

عاماً، حيث أشارت إلى أن التجهيزات التي 

يتوجب أن تحضرها من أجل استقبال عيد 
الفطر مختلفة، وقالت: »تحضيراتنا الستقبال 
العيد لهذا العام تختلف عن السنوات األخرى، 

فأسعار المالبس والحلوى أصبحت جنونية، 
لذلك التحضير سيكون بسيطاً، عندما نذهب 
إلى السوق ال نستطيع السؤال عن األسعار، 
كل شيء متعلق بسعر الدوالر، يلزم األسرة 

التي تكون عدد أفرادها متوسط أكثر من 
ثالثمئة ألف ليرة من أجل شراء حاجيات العيد، 
ورغم كل ذلك نحن سعداء بقدوم عيد الفطر«. 

وعن التحضيرات األساسية التي تسبق قدوم 
العيد بيَّنت لنا حنيفة بأنهم يقومون بالكثير من 
األعمال والتجهيزات: »نقوم بشراء المالبس 
الجديدة والقهوة وضيافة العيد من الحلويات 

والموالح، كما نصنع الحلويات المنزلية، ونعمل 
على تنظيف المنزل وتحضيره بشكل الئق 

الستقبال العيد بأبهى شكل«.

األطفال بهجة العيد

دعت حنيفة العوائل إلى االهتمام باألطفال 
وشراء المالبس لهم حسب اإلمكانات المادية 

المتوفرة، لتغمر السعادة قلوبهم الصغيرة 
النقية: »األطفال بهجة العيد وهم يجملونه، أعلم 

مدى سعادة الطفل عند ارتدائه ثياباً جديدة في 
األعياد«. 

واختتمت المواطنة »حنيفة خليل« حديثها قائلةً: 
»أتمنى عيد فطر سعيد للشعب السوري بشكل 

عام ولشعوب شمال شرق سوريا بشكل خاص، 
وأدعو هللا أن يعم األمن والسالم في مناطقنا«. 

أما المواطن »يونس رمو« بيَّن بأنه سعيد 
لقدوم عيد الفطر هذا العام رغم التقصير 

في التحضيرات له بسبب الظروف المادية 
الصعبة وانتشار وباء كورونا، وقال: »في 

السنوات الماضية كنا نقدم على شراء الكثير 
من مستلزمات العيد، ولكن في هذا العام لم 

نستطع شراء الكثير بسبب األسعار المرتفعة 
والوضع االقتصادي الصعب، أتمنى من الجميع 

التحضير الستقبال العيد ليدخلوا الفرح إلى 
قلوب أطفالهم«. 

اكتظاظ السوق باملواطنني

وعن الزيارات 
التي يقومون 

بها في أيام 
العيد الثالث؛ 
أوضح رمو 

بأنهم يزورون 
المقابر في 

صباح اليوم األول من العيد، وهي عادة قديمة 
في المجتمع، ثم يقومون بزيارة األهل واألحبة 

والجيران واألصدقاء، وقال: »نحن متفائلون 
بانتهاء هذه األزمة عما قريب، رغم الغالء 

الكبير وانتشار وباء كورونا ما زال المواطن 
سعيداً بقدوم العيد، وهذا العيد هو فرصة لتقوية 

روابط المحبة مع اآلخرين«. 
وفي السياق ذاته أعرب الكثير من أصحاب 
محالت الضيافة بأن إقبال المواطنين على 
شراء ضيافة العيد كان جيداً رغم ارتفاع 

أسعارها، وأكدوا بأن سبب األساسي للغالء 
كان تدني قيمة الليرة السورية بالنسبة للدوالر 
األمريكي، باإلضافة إلى إغالق المعابر التي 

تربط مناطق شمال وشرق سوريا مع المناطق 
الحكومية، حيث كانت تأتي جميع السلع إلى 

مناطقنا عبر هذه المنافذ، واكتظاظ السوق 
بالمواطنين يعود للجوء عدد كبير من مهجري 

المناطق األخرى إلى مدينة قامشلو.

كورونا  ظروف  بسبب  ـ  العمر  غزال  آغا/  جل 
العادات  من  الكثير  مالمح  تغيرت  االستثنائية 
للعوائل، ومن هذه  المحببة  والطقوس الجميلة 
الطقوس المقربة للمسلمين »صالة التراويح« 
التي ألغيت بسبب جائحة كورونا وأجبر األهالي 

على الصالة في المنزل بعيداً عن التجمعات.

أهم  من  تعتبر  التي  التراويح  صالة  تغيب 
في  رمضان  شهر  ترافق  التي  الدينية  الطقوس 
ظل الحظر الكلي والجزئي الذي فرض ورافقه 
منع للتجمعات في المساجد والصاالت واألماكن 
وذلك  الماضي،  نيسان  من  السادس  منذ  العامة 
تفشي  من  والحد  العامة  المصلحة  لمقتضيات 
تمديده  ارتأت  التي  األزمة  خلية  بحسب  الوباء 

بشكل جزئي يستمر حتى عيد الفطر.

طقوس وشعائر دينية

تحافظ بعض العائالت بناحية جل آغا وريفها في 
شمال وشرق سوريا على الشعائر الدينية خالل 
لها  لما  التراويح  وأهمها صالة  رمضان،  شهر 
من أهمية دينية وروحية بقلوب المسلمين وذلك 

بحسب سكان محليين.
ناحية جل  الحسن من سكان ريف  فاطمة  تقول 
بأنّها  »63عاماً«  فتيات  ألربع  أم  الشرقي  آغا 
اعتادت طوال حياتها على ممارسة هذا الطقس 
الديني منذ صغرها مع عائلتها في شهر رمضان 
لفضل  وذلك  وجاراتها،  بناته  مع  اآلن  وتستمر 

وأجر صالة الجماعة الكبير.
وتابعت فاطمة قائلة: »أعداد النساء اللواتي كن 
يجتمعن في بيتي للصالة وإلقامة الموالد النبوية 

قّل، فالخوف من كورونا ألغى التجمعات، األمر 
الذي جعلني أكتفي بالصالة مع بناتي«، وعبرت 
الوباء،  هذا  تفشي  منذ  باالستياء  شعورها  عن 

فرمضان الماضي لم يكن الحال أفضل.

الحظر وتأثريه عىل
 العادات الرمضانية

وأضافت األم فاطمة أّن تفشي الوباء لم يلغِ بعض 
الرمضانية، كالتسبيح والتعاون  الريفية  العادات 
في قراءة أجزاء القرءان الكريم، كّل في بيتها، 
الفقراء في ظل  وتبادل األطباق والتصدق على 
»التكافل  قائلة:  الصعبة  المعيشية  الظروف 
في  وخاصة  ضرورة  واإلنساني  االجتماعي 

شهر الخير الفضيل«.
للتواصل  »مناسبة  الصيام  شهر  بأّن  وأضافت 
االجتماعي«، من خالل الموائد وتبادل الزيارات 
على  والحرص  الكلي  الحظر  مع  ألغيت  التي 
الحياة  رافق  الذي  والغالء  االجتماعي،  التباعد 
كانت  التي  السابقة  باألعوام  مقارنة  المعيشية، 

فيها الليرة السورية مستقرة نسبياً.

»رمضان شهر مبارك«

 أما حماد الخلف من سكان ناحية جل آغا »38 
اإلسالمية،  الشريعة  في  إجازة  يحمل  عاماً« 
أغلب  في  واسع  ديني  واطالع  ثقافة  ولديه 
لصحيفتنا عن  يتحدث  والدينية،  الفقهية  القضايا 
الطقوس الدينية المرتبطة بشهر الصوم  وخاصة 
صالة التراويح، وإحياء ليلة القدر وإخراج زكاة 

ومقدس  مبارك  شهر  »رمضان  قائالً:  الفطر 
لدى المسلمين بجميع أنحاء العالم بكّل المقاييس، 
خاصة أنّه شهر نزل فيه كالم هللا وتعاليمه على 

عباده«.

وقت الرتاويح

وأشار الخلف بأّن وقت صالة التراويح يبدأ »من 
عدد  يتراوح  الفجر«  صالة  لحين  العشاء  بعد 
الـ 8 ركعات والـ 20 ركعة ومن  ركعاتها بين 

السنة تأديتها بـ 11ركعة يعقبها الوتر.
هناك  أّن  »بالتراويح«  تسميتها  سبب  عن  أما 
راحة للمصلين عقب كّل ركعتين، وتتبعها صالة 
الوتر، وتزيد الركعات مع العشر األواخر التي 
المعنى  ذات  القدر  »ليلة  المسلمون  فيها  يلتمس 

الروحي لدى المسلمين«.
ويعطي  الدينية  الحلقات  يعقد  كان  بأنّه  وتابع 
ويتبادلون  التراويح،  صالة  بعد  الدروس 
األمور  بعض  ويناقشون  الدينية  األحاديث 
وكيفية  الفطر  بزكاة  المرتبطة  االجتماعية 
توزيعها، وترشيح األسماء األكثر حاجة، وتذكير 
وأكمل:  للنفوس واألموال،  تطهير  بأنّها  الناس  
في  وخاصة  بعضنا،  لمساعدة  فرض  »الزكاة 
ظل الظروف المعيشية واالقتصادية التي تطال 

الجميع، األغنياء والفقراء«.
عن  عدا  رمضان  شهر  بأّن  الخلف  حماد  وأكد 
أيامه  طيات  بين  يحمل  فهو  عبادة،  شهر  كونه 
إنسانية  ورسالة  إيمانية  »نفحات  المتسارعة 
ذات عبرة« يستشعر بها الناس حال بعضهم في 
المأكل والمشرب لما يمرون به من حالة جوع 

وعطش يعيشها الجميع.

جمال عبد الطيف محمد العاني منير سمير

 ثقافة
العيب

نافذة المجتمع 

أمحد اليوسف

على  يقوم  الديمقراطية  األمة  مشروع  إّن 
الذاتي،  النقد والنقد  مبدأ أساسي وهو مبدأ 
ثقافة  عن  بمعزل  يكون  الذي  المبدأ  هذا 
هو  الهدف  ألّن  العيب،  بحجة  التغاضي 
بغض  األخطاء  وإصالح  والتقدم،  البناء 
فالجميع  مرتكبها،  يكون  عّمن  النظر 

سواسية تحت طائلة النقد البنّاء. 
يمتنعون  المجتمع  أفراد  من  الكثير  ولكن   
ويتغاضى  العيب،  بحجة  النقد  تقديم  من 
إن  قريبه  وعن  صديقه  وعن  جاره  عن 
كان على خطأ بهذه الحجة، وبالتالي يتركه 
على خطئه، الذي يسهم في تدمير المجتمع 

أحياناً.
إّن مصطلح العيب من أهم مفرداِت العادات 
متدٍن ال  يعبّر عن مستوًى  والتقاليد، وهو 
يجب على اإلنسان أن يفعل ما يوصله له، 
آلخر،  مجتمع  من  العيب  ثقافة  وتختلف 
نقضها  من  الرغم  على  دائمة  قوية  وهي 
أحياناً منطقياً أو شرعياً، فمثالً يرى الشاب 
كالسعودية  عربي  مجتمع  في  يعيش  الذي 
مهنة  في  يعمل  أن  العيب  من  أنه  مثالً 
حرفية، وذلك العتبار هذه المهنة اجتماعياً 
غير الئقة، وبالتالي لكي يرفع من مستواه 
المجتمع فهو يرفضها، ومن  التقديري في 
وهذا  العمل،  عن  عاطالً  يبقى  أن  الممكن 
منطقياً هو العيب بحد ذاتِه وهو أن تكون 

عاطالً عن العمل بسبب هذه الحجة. 
المجتمعات  وبعد مرور أزمنة على عيش 
بعض  حاول  األرض  على  اإلنسانية 
وكيف  المجتمعات  هذه  دراسة  الفالسفة 
الفترة،  هذه  طوال  نفسها  وسيرت  أنشأت 
مثل  نظريات  الفالسفة  بعض  فوضع 
ثالثة،  وكانوا  االجتماعي،  العقد  نظريات 
كل منهم وضع نظريته في تطور المجتمع 
سيره.  وطبيعة  واستمراره  وتأسيسه 
عاشت  التي  المجتمعات  هذه  ضمن  ومن 
منها  كثيرة،  وأنواع  أشكال  األرض  على 
الدينية  أو  الزراعية  أو  القبلية  المجتمعات 

أو المدنية... إلخ.   
له  المجتمعات  هذه  من  مجتمع  كل  إّن 
أو  تشريعاته  أو  وتقاليده  وعاداته  قيمه 
سيره  على  وتحافظ  تحكمه  التي  قوانينه 
هذه  تستقي  أفراده.  بين  العالقات  وتشكل 
من  وفقها  تسير  التي  تعاليمها  المجتمعات 
االجتماعية  التجربة  بعضها  مناهل،  عدة 
قوانين  لنفسه  يضع  بحيث  للمجتمع، 
من  مستقاة  اآلخر  وبعضها  وضعية، 
األديان السماوية، أو من مجتمع آخر أقوى 
يضع قوانين ويفرضها على األضعف، أو 
تضمن  أساليب  تفرض  التي  الحياة  طبيعة 
ظهرت  المجتمعات  تطور  وخالل  البقاء. 
بنظام  تفيد  والتقاليد  كالعادات  مصطلحات 
اجتماعي داخلي غير محكوم بقانون معين 
أو شريعة، إنما يحكمه تعامل األفراد فيما 
والتقاليد  العادات  مصطلح  يشكل  بينهم. 
ومعيار  المجتمع  قيم  على  مجازية  داللة 
الصواب والخطأ أو التفاعل، ثم يتم توارث 
هذه القيم من جيل إلى جيل، حتى ولو كان 
أو  مدني  صارم  بقانون  محكوماً  المجتمع 

شرعي.
بعض  في  الشرعية  القوانين  أن  لدرجة   
صراِمتها  من  الرغم  وعلى  المجتمعات 
من حيث وضعها للصواب والخطأ ضمن 
معيار الحرام والحالل، إال أنها أحياناً تقف 
عاجزة أمام تصلّب بعض شرائح المجتمع 
الزمن،  عبر  تواَرثها  التي  عاداته  إلحدى 
حتى ولو كانت هذه العادة مخالفة للشريعة. 
وعادةً ما تكمن الصعوبة في فرض قانون 
القبلية  المجتمعات  داخل  أو شرعي  مدني 
عاشت  مجتمعات  ألصول  تعود  التي  أو 
العيش  لصعوبة  يعود  وذلك  البداوة،  حياة 
التي واجهته هذه المجتمعات سابقا فطّورت 

مفاهيمها ضمن أطر صعبة أيضاً.
علينا أن نتخلص من هذه الثقافة ألنها في 
الواقع هدّامة وتسهم في إضعاف المجتمع، 
بل  األشخاص  تلغي  أنك  يعني  ال  فالنقد 

توجههم إلى الصواب. 

والملوثات  السامة  المواد  طغيان  في  دور  ذات 
فيه  السامة  العناصر  زيادة  وبالتالي  النهر  في 
أنه  والفوسفور«  والنيتروجين  »الزئبق  مثل 
الصرف  مياه  تسرب  يتم  المناطق  بعض  في 
الحشرية  والمبيدات  الزراعي  والسماد  الصحي 
والفوسفور فيه، والتي كانت في مراحل سابقة ال 
تؤثر نتيجة جريان النهر، أما في الوضع الحالي 

فيتم التلوث بشكل ملحوظ ومستمر«. 

رضورة إيجاد الحلول

وأشار عبد اللطيف إلى أن العالج الجذري يكون 
إلعادة  المياه  فتح  إلعادة  تركيا  على  بالضغط 
رونق وحياة النهر، وتدفق المياه كما كانت في 
المياه،  هذه  األهالي حقهم من  وإعطاء  السابق، 

وأيضاً من الحلول المؤقتة تكثيف نقاط المعالجة، 
وال سيما في مناطق تلوث المياه بشكل كبير التي 
أثرت على الثروة الحيوانية والسمكية وتضرر 

النبات وانتشار األمراض.
وضمن هذا السياق صّرح »محمد العاني« وهو 
التي  الطبقة  ريف  في  الهورة  قرية  أبناء  أحد 
تضررت بشكل كبير من خالل قطع المياه عنها 
بشكل كلي وتلوث البيئة وتلوث مياه النهر فيها 
حيث قال: »قريتنا تعاني من النقص الشديد في 
النهر  تلوث  بسبب  األمراض  وانتشار  المياه، 
المياه مع دخول فصل  قلة  والشواطئ، وبسبب 
الحيوانية،  والثروة  النبات  وتضرر  الصيف 
ونحن نطالب الجهات المعنية والمحافل الدولية 
والمنظمات الدولية الضغط على تركيا إلعادة فتح 
نهر الفرات وعودة الحياة للنهر وري األراضي 

العطشى وتوفير المياه لجميع األهالي«.    


