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االحتالل التركي يستهدف كينونة المرأة 
وإرادتها الحرة 

سبب عدم قص وغسل فيتنامية 
شعرها مدة 64 عامًا

عربية تعلمت اللغة السريانية 
وتعلمها لغيرها

أروى الخطايب: اإلخوان يف اليمن أداة بيد 
أردوغان لتحقيق مطامعه التوسعية

احتالل بذريعة الملكية

الكاتب دياب حاجي: 
أوجالن فيلسوف العصر

ناجية عفرينية تروي
 ما حصل يف سجون المرتزقة 
ابنتها  مع  بشكل وحشي  اختطافها  بعد  األمرين  عانت  امرأة من عفرين 
فكيف  التركي  لالحتالل  التابعة  المرتزقة  في سجون  أعوام  ثالثة  البالغة 

تمكنت من الفرار منهم، وماذا شاهدت داخل معتقالتهم...«3

اإلرادة  ذات  المنظمة  المرأة  يستهدف  التركي  االحتالل  دولة   
ّ

أن حسين  سوزان  منبج  مدين�ة  في  التشريعي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  أكدت 
التركي، وشددت على ضرورة كف المنظمات  الداخل  تن�اضل حىت استرداد حقوقها المسلوبة سواء في المناطق المحتلة أو في  الحرة، واليت 

اإلنساني�ة عن الصمت حيال ما تتعرض لها النساء من انتهاكات وإبادة...«2

باألمر  الفيتنامية  مع  حدث  ما  الكثير  يصف 
على  أمتاراً  شعرها  نمو  فمع  للغرابة،  المثير 
نجوين  شعر  في  التحكم  أصبح  سنوات،  مدار 
أكثر صعوبة، لذلك جمعته في جراب سميك يبلغ 

طوله أكثر من 6 أمتار، ويتلوى حولها.
توقفت “نجوين ثي دينه” البالغة من العمر 83 
الفيتنامية، عن قص  تري  بن  مقاطعة  من  عاًما 
وغسل شعرها منذ 64 عاماً، حتى بلغ طوله ستة 

أمتار.
وبحسب نجوين فإنها عانت صداعاً شديداً، بعد 
أن قصت شعرها ألول مرة عندما كان عمرها 

19 عاماً، واستمرت األعراض حتى بعد زيارة 
الطبيب وأخذ العالج.

بدأ  عندما  الصداع  اختفى  أنه  إلى  وأشارت 
شعرها في النمو مرة أخرى، لذلك امتنعت عن 

قصه منذ ذلك الحين.
والغريب في األمر أن األلم راودها مرة أخرى 
عن  توقفت  لذلك  شعرها،  بغسل  قامت  عندما 

غسله أيضاً.
التحكم  أصبح  الماضية،  السنوات  مدار  وعلى 
في شعرها أكثر صعوبة، حيث ازداد نمو شعر 
نجوين أمتاراً وأصبح لونه رمادياً، لذلك جمعته 

في جراب سميك يبلغ طوله أكثر من 6 أمتار.
ينمو بمعدل حوالي عشر  واليزال شعر نجوين 
يحطم  ال  قد  أنه  ورغم  السنة،  في  سنتيمترات 
الرقم القياسي كأطول شعر بالعالم في موسوعة 

غينيس، إال أنه ما يزال مثيراً لإلعجاب.
فالشعر  للونين،  منقسم  شعرها  أن  والالفت 
مع  اللون  رمادي  أصبح  رأسها  على  الموجود 
تقدمها في السن، بينما  بقية أجزائه الموجودة في 
الجراب ال تزال ذات لون بني، وهو ما يذكرها 

بـ«أيام الشباب«، على حد وصفها.

امرأة من الشعب العربي تعلمت لغة ليست لغتها، 
وهي اللغة السريانية وتجد بأن تعلم لغة الشعوب 
األخرى تسهيل للتعايش المشترك مؤكدة على أن 
اإلدارة الذاتية غرست الوعي سواء بالحقوق أو 

التعدد بين شعوب المنطقة.
افتتحت مؤسسة أولف تاو لتعليم اللغة السريانية 
ممن  النساء  لتستقبل  أبوابها  2016م  عام  في 
كافة  ومن  السريانية  اللغة  تعلم  على  يرغبن 

المكونات العربية, الكردية والسريانية.
إلى  العربي  الشعب  من  امرأة  انضمت  هنا  من 
هذه المؤسسة لتبحث في لغة شعب آخر أال وهي 
األصول  ذات  عرعور  هناء  السريانية  اللغة 
اإلدلبية عاشت في حلب ودرست هناك لتتزوج 

من رجل كردي األصل.

تعلّمت لغة ليست لغتها

عايشت هناء األزمة السورية بكل تفاصيلها من 
والعيش  حلب,  من  للخروج  اضطرارها  خالل 
كالكهرباء  األساسية  الحياة  مقومات  دون  من 
والماء الخبر, الغاز وغيرها لدرجة وصلت إلى 
قطع األشجار من أجل الطبخ ناهيك عن العيش 
تحت القصف المدفعي، مرت بأيام عصيبة ولم 
تتحمل قصف الطائرات فاضطرت للخروج من 
ثالث  فيها  لتقيم  طرطوس  إلى  وتوجهت  حلب 
كون  قامشلو  نحو  اتجهت  بعدها  ومن  سنوات. 

عمل زوجها توقف في طرطوس.
لتعليم  بوجود مركز  هناء من صديقاتها  سمعت 
من جميع  النساء  فيه  يستقبلون  السريانية،  اللغة 
المركز،  في  اسمها  تسجل  لكي  المنطقة  شعوب 
إدارة  قبل  من  والترحيب  القبول  هناء  القت 
المركز وهذا الشيء أعطاها دافعاً لتدرس كتاب 
فتحصل  االمتحانات  وتقدم  شهر  لمدة  سرياني 
على معدل جيد أّهلها للقبول للدارسة في المركز. 
درست هناك أربعة صفوف للغة السريانية وقد 
التي  الفرصة  على  معتمدة  فرصة عمل  وجدت 

أتاحاها لها المركز وهي تعلم اللغة السريانية.
مثمرة  كانت  السريانية  اللغة  مع  هناء  تجربة 
لغات  أجمل  من  تعتبرها  حيث  وصفها  بحسب 
هذه  تظهر  أن  آملة  االندثار  تستحق  وال  العالم 

اللغة ويعاد إحيائها من جديد.
وتحدثت عن تجربتها بتعلم اللغة السريانية لوكالة 
JINNEWS  قائلة: »أنا من األشخاص الذين 
لم يكونوا يعلمون عن ماهية اللغة السريانية شيئاً, 
لكن عندما تعلمتها علمت أن لغتي العربية أخذت 
منها, ألنها أساس اللغات, لذا يجب على اإلنسان 

أن يتعلم لتسهيل التعايش«.

تعميق التعايش املشرتك عن 
طريق اللغة

من  أساسي  اللغة  موضوع  أن  إلى  هناء  كشفت 
السابق  ففي  المشترك,  التعايش  تعميق  أجل 
بها  ويتكلم  لغته  يتعلم  أن  للكردي  يحق  يكن  لم 
كانت  حين  في  للسريان,  بالنسبة  األمر  وكذلك 
المدارس  أو  الكنائس  السريانية في  اللغة  تدّرس 
الخاصة فقط, بينما اليوم تمكن الشخص الكردي 
من الحصول على حقه في تعلم لغته, كذلك األمر 

بالنسبة للسرياني.
وذكرت بأن الحق الطبيعي لباقي الشعوب يكمن 
إلى  بادرت  الذاتية  واإلدارة  األم  لغتهم  تعلم  في 
فعل ذلك, وهذه خطوة جميلة جداً لتعزيز المحبة 

المتواجدة بين الكرديات والعرب والسريانيات.
باللغة  طبعت  ُكتب  هنالك  أن  على  هناء  أكدت 
السريانية واليوم ال يزال العمل جارياً حتى تفتح 
والعريقة,  السامية  اللغة  هذه  لتدريس  جامعات 
تتعلم كل ما تحب  للمرأة أن  بأنه يمكن  ونوهت 
كلمة  يقول  أال  اإلنسان  على  يجب  و  وترغب, 

مستحيل, وأن يمحي جملة  ال أستطيع.

الخليط الجميل املوجود يف املنطقة

ومن جانب آخر لفتت هناء النظر إلى استغراب 
العديد من األشخاص لكون زوجها كردي األصل 
وتعلّمها,  السريانية  اللغة  تتعلم  عربية  وهي 
الواحد والمجتمع  أمثل وطني  بالقول:«  لتجيبهم 
ويحترم  المكونات  جميع  يحوي  الذي  مجتمعي 
تمثل  امرأة  أكون  أن  مشكلة  فال  األديان,  جميع 

الخليط الجميل الموجود على أرض وطني«.
بأن  المجتمع,  الناس ضمن  وعي  هناء  خاطبت 
ال يصغوا إلى اإلشاعات التي تسعى لبث الفتنة 
وخلق الصراعات بين جميع المكونات,  منوهة 
بأنه يجب على اإلنسان أن يُحيي المحبة والسالم 
اإلدارة  تحاول  الذي  الوعي  إلى  بداخله, وينظر 
الحقوق  أو  بالتعدد  أكان  سواًء  غرسه  الذاتية 

وإعطاء المرأة حقوقها ورفع سوية المجتمع.
مشروع  كل  أنه  على  هناء  شددت  الختام  في 
ناجح البد من تعّرضه لعدد من الجهات المخربة 
تتعرض  مثمرة  شجرة  كل  ألن  والمعارضة, 
للرجم بالحجارة, آملة أن تفشل جميع المحاوالت 
التي تسعى إلفشال محاوالت اإلدارة الذاتية في 

خلق مجتمع حر«.
والجدير بالذكر أن هناء عرعور تعلم الرياضيات 
غيرها  أخريات  نساء  وهنالك  السريانية,  باللغة 
على  يعملن  المؤسسة  في  العربي  المكون  من 

تعليم أقسام أخرى من المناهج الدراسية.

أردوغان  التركي  الرئيس  مخطط  لتنفيذ  أداة  هم  اليمن  في  المسلمين  اإلخوان  إن  الخطابي،  أروى  الدكتورة  اليمنية،  الحقوقية  والناشطة  األكاديمية  الباحثة  قالت 
ومشروعه التوسعي إلحياء الخالفة العثمانية، وأشارت إلى أن المرأة في الشرق األوسط بشكٍل عام تعاني من التهميش، وبخاصة في الدول التي تتخذ اإلسالم ذريعة 

لها في تطبيق قوانينها والشرائع اإلسالمية حسب مفهومها...«4

بدأت تركيا تدخلها بالشأن السورّي على أنّه مناصرة 
وراء  تقُف  أنّها  تبين  وتدريجيّاً  السورّي،  للشعب 
الدوليّة  البيئة  وتستثمر  األزمة،  تفاصيل  معظم 
وقت  ومن  احتالالً،  السوريّة  المناطق  في  للتدخل 
ألراٍض  ملكيّة  وثائق  حول  تصريحات  تصدر  آلخر 
سوريّة وعراقيّة، وأّن أنقرة بصدد استعادة أمالكها، 
وبنفس األسلوب أثارت قضية آيا صوفيا وأنها قضية 
ملكيّة، والغاية أبعد من مجرد أسلمة كنيسة وتحويلها 
التاريخ  توظيف  خطة  إطار  في  فهي  مسجٍد،  إلى 

سياسيّاً...«5

اللقاء  أوجالن، وتمنع محاميه وذويه من  القائد عبد هللا  التركية عزلة مشددة على  السلطات  تفرض 
به، ويرى الكاتب الكردي دياب حاجي أن معظم الثوار والقادة في العالم الذين ناضلوا، إما استُشهدوا 

أو ُسجنوا، أمثال غاندي ومانديال، الذين أوصلوا شعوبهم إلى بر األمان ونيل حقوقهم وحريتهم...«2
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االحتالل التركي يستهدف كينونة المرأة وإرادتها الحّرة 

الكاتب دياب حاجي: »أوجالن فيلسوف العصر«

من مخيم مخمور »حتى األعداء ال يتعاملون مع 

خصومهم بهذا الشكل«

أسباب وأنواع مرض السكري
حول الحديث عن كيفية تطّور مرض الّسكري، 
يتناوله  الذي  الّطعام  يفتت  الجسم  أّن  إلى  يُشار 
يحتاجها،  التي  الغذائية  العناصر  إلى  الشخص 
يتّم  بحيث  الجلوكوز،  سكر  بينها  من  والتي 
الهضمي  الجهاز  عبر  بعد  فيما  امتصاُصها 
وإطالقها إلى مجرى الدم، وعليه فإّن مستويات 
وجبات  تناول  بعد  الدم  في  ترتفع  الجلوكوز 
هرمون  إلنتاج  البنكرياس  يُحفّز  مّما  الّطعام، 
اإلنسولين وإطالقه إلى مجرى الدم، والذي يُمّكن 
الخاليا من استخدام الجلوكوز، وعليه فإّن عدم 
أقّل من  بكمياٍت  توافره  أو  الهرمون  هذا  توافر 
حاجة الجسم يُبقي الجلوكوز في الدم بمستوياٍت 
أنواع  ثالثة  وجود  ذكره  الجدير  ومن  ُمرتفعة، 
والذي  األول  النوع  الّسكري،  لمرض  رئيسيّة 
تصنيع  على  قادر  غير  البنكرياس  فيه  يكون 
اإلنسولين، والنّوع الثاني  من الّسكري والذي ال 
يُصنّع فيه البنكرياس اإلنسولين بكمياٍت كافية أو 
ال تستجيب الخاليا لإلنسولين على النّحو الالزم 
بما يُعرف بمقاومة اإلنسولين، أّما النّوع الثالث 
تبعًا  الُمسبّبات  بيان  وسيتّم  الحمل،  سّكري  فهو 

لكل نوع فيما يأتي.

ـ النوع األول من السكري:
بتسمياٍت  الّسكري  من  األول  النّوع  يُعرف 
اإلنسولين  على  المعتمد  الّسكري  منها  أخرى، 
المرض  هذا  يتطّور  وقد  األطفال،  سّكري  أو 
في أّي عمر، ولكنّه أكثر شيوًعا لدى األطفال، 
والمراهقين، والبالغين في بداية مرحلة الشباب، 

ـ النوع الثاني من السكري:
من  الثاني  بالنّوع  اإلصابة  يسبق  ما  عادةً 
الّسكري مرحلة تُعرف بمرحلة ما قبل الّسكري، 
بما  الّسكر  مستويات  بارتفاع  تتمثل  والتي 
إلى  تِصل  لم  ولكنّها  الطبيعي  الُمعدل  يتجاوز 
بالّسكري، ولكن  الحالة  يُمّكن من تشخيص  حدّ 
من  يزيد  بما  سوًءا  الحالة  تزداد  قد  الوقت  مع 
الّسكري، وما قد  الثاني من  النّوع  خطر تطّور 
يترتب على ذلك من مضاعفات ومخاطر، ومن 

في  تغييرات  إجراء  باإلمكان  أنّه  ذكره  الجدير 
نمط الحياة في حال معاناة الفرد من مرحلة ما 
أو  تأخير  شأنه  من  الذي  األمر  الّسكري،  قبل 
منع اإلصابة بالّسكري من النوع الثاني، ويُشار 
النّوع  إلى أّن كلتا الحالتين، سواء الّسكري من 
الثاني أو مرحلة ما قبل الّسكري، تتميّزان بأّن 
خاليا الجسم تكون مقاومة لتأثير اإلنسولين، بما 
كمياٍت  إنتاج  على  البنكرياس  قدرة  دون  يحول 
كافية من اإلنسولين تُمّكن من التغلّب على هذه 
مستويات  ارتفاع  ذلك  على  ويترتب  المقاومة، 
إلى  العبور  على  قدرتها  لعدم  نظًرا  الدم  سّكر 
الخاليا، ويُشار إلى أّن الّسمنة لها تأثير كبير في 
زيادة احتمالية اإلصابة بهذا النّوع من الّسكري، 
ُمصاب  شخص  كل  أّن  يعني  ال  األمر  ولكن 
بالنّوع الثاني من الّسكري يُعاني من وزٍن زائد، 
يعانون من زيادة في  به آخرون ال  فقد يصاب 
الوزن، ومن الجدير ذكره، أّن مرض الّسكري 
من النّوع الثاني أكثر حدوثًاً لدى الرجال خاّصة 
أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 35-54 عاًما.

ـ سكري الحمل:
يتطّور سّكري الحمل لدى بعض الّسيدات خالل 
التّعافي  فإّن  الحاالت  معظم  وفي  الحمل،  فترة 
أعراضه  تختفي  بحيث  بالوالدة،  يحدث  منه 
ومؤشراته بعد الوالدة، ويُشار إلى أّن اإلصابة 
بهذا النّوع من الّسكري يزيد من احتمالية تطّور 
المرأة،  حياة  خالل  الّسكري  من  الثاني  النّوع 
اإلصابة  تشخيص  يتّم  قد  الحاالت  بعض  وفي 

بالّسكري من النّوع الثاني خالل الحمل.

ـ عالج مرض السكري
على  الحفاظ  إلى  الّسكري  يهدف عالج مرض 
لها  الطبيعي  المدى  ضمن  الجلوكوز  سّكر  قيم 
العالجية إجراء  الخّطة  اإلمكان، وتتضّمن  قدر 
وقد  الحياة،  أنماط  وتعديل  مستمرة،  ُمراقبة 
يتطلّب األمر استخدام أنواع ُمعينة من األدوية، 
الُمستمرة  الُمتابعة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
في  أمر  مستمر  بشكٍل  الّسكر  مستوى  وقياس 

قراءات  أخذ  األمر  يتطلّب  وقد  األهمية،  غاية 
اليوم  خالل  مرات  عدّة  أو  يومي  بشكٍل  الّسكر 
الواحد، كما يجدُر األخذ بعين االعتبار الحاجة 
إلى ُمراقبة أمور أخرى أيًضا، مثل ضغط الدم 
ومستوى الكوليسترول في الدم، ذلك أّن اإلصابة 
بالّسكري من شأنها التسبّب بزيادة خطر تطّور 
ومرض  القلب  أمراض  مثل  أخرى،  أمراض 
تغيير  حول  وبالحديث  المحيطيّة،  الشرايين 
أنماط الحياة فيجدُر بالشخص اتباع نظام غذائي 
الصّحي  الوزن  من  كّل  على  والحفاظ  صّحي، 
التمارين  ممارسة  يتضّمن  بما  البدني،  والنشاط 
بالعالجات  يتعلّق  فيما  أما  بانتظام،  الرياضية 
عن  أو  فموية  عالجات  تتضّمن  فهي  الدوائية 
طريق الحقن، وتعتمد العالجات التي يتّم وصفها 
الشخص،  منه  يُعاني  الذي  الّسكري  نوع  على 
ففي حاالت اإلصابة بالنّوع األول من الّسكري 
ا وضروريًا لهذه  فإّن العالج الدوائي يُعتبر مهمًّ
الحالة، إذ يِصف الطبيب اإلنسولين الذي يُعطى 
بالنسبة  أّما  المضّخة،  أو  الحقن  طريق  عن 
تستلزم  فال  الثاني  النوع  من  الّسكري  لحاالت 
جميعُها استخدام العالجات الدوائية، كما أّن عدد 
باالعتماد  تختلف  الموصوفة  األدوية  وطبيعة 
الحاجة  ظهرت  ما  فإذا  الشخص،  حالة  على 
لذلك فإّن الطبيب يِصف دواء الميتفورمين  في 
للمراقبة،  الشخص  إخضاع  إلى  ويعمد  البداية، 
فإذا لم تُحقّق مستويات الّسكر انخفاًضا ملموًسا 

أشهر  لثالثة  الميتفورمين  استخدام  من  بالرغم 
األدوية،  من  المزيد  إضافة  األمر  يستلزم  فقد 
وبشكٍل عاّم فإّن إنتاج اإلنسولين يقّل مع مرور 
الثاني  النّوع  من  الّسكري  مرضى  لدى  الوقت 
أو  أخرى  أدوية  إضافة  يستلزم  ذاته  بحدّ  وهذا 
مع  المصاب،  حالة  على  للّسيطرة  اإلنسولين 
يوصف  ال  اإلنسولين  أّن  االعتبار  بعين  األخذ 
األولى  السنوات  الّسكري خالل  لمرضى  غالبًا 
من إصابتهم بالمرض، ويُلجأ له في حال لم تُفلح 
األدوية األخرى في الّسيطرة على الّسكري لدى 

المصاب. 
ـ الوقاية من مرض السكري

من  للوقاية  ُمعينة  طريقة  إلى  التّوصل  يتّم  لم   
وقتنا  حتّى  الّسكري  من  األول  بالنّوع  اإلصابة 
فُهناك  الّسكري  من  الثاني  النّوع  أّما  الحالي، 
به،  اإلصابة  خطر  زيادة  في  تُساهم  عوامل 
عليها  الّسيطرة  يُمكن  ال  العوامل  هذه  وبعض 
لإلصابة  عائلي  تاريخ  كوجود  تغييرها،  أو 
بالّسكري، أّما العوامل األخرى فيُمكن الّسيطرة 
اإلصابة  تطّور  احتمالية  تقليل  وبالتالي  عليها 
بالّسكري، وفي هذا الّسياق يُشار إلى أّن الّسيطرة 

عليها تتّم باتباع النّصائح التالية:
ـ اتباع نظام غذائي صّحي.
ـ ممارسة األنشطة البدنية.

ـ تقليل التعّرض للضغوط النّفسية. 

ـ االمتناع عن شرب الكحول.
ـ الحصول على قسط كاٍف من النّوم.

ـ اإلقالع عن التدخين.
ـ نصائح عاّمة لمرضى السكري

عند تشخيص اإلصابة بالّسكري من النّوع الثاني 
أنماط  على  تغييرات  إجراء  بالمصاب  فيجدُر 
الحياة لدعم الّصحة العامة والّسيطرة على مرض 
الّسكري، كما يجدُر اتباعها من قِبل األشخاص 
الحالة  تطّور  لمنع  الّسكري  قبل  ما  مرحلة  في 
لديهم، ويُنصح بمراجعة ُمختص لوضع الخّطة 
الُمالئمة للشخص بما يُحقّق األهداف المرجّوة، 
وفيما يلي أبرز تغييرات أنماط الحياة والنّصائح 

التي يجدُر اتباعها:
باألطعمة  غني  صّحي  غذائي  نظام  اتباع  ـ 
الّطازجة والُمغذية، بما في ذلك الحبوب الكاملة، 
الخالية  والبروتينات  والخضروات،  والفواكه، 
مثل  الصحية،  الدهون  ومصادر  الدهون،  من 

المكسرات.
ـ تجنّب األطعمة الغنية بالّسكريات والتي توفر 
المشروبات  مثل  فارغة،  حرارية  سعرات 
المقلية، والحلويات  الُمحاّلة، واألطعمة  الغازية 

الغنية بالّسكر.
ـ تتبّع كمية الكربوهيدرات التي يتّم تناولها، مع 
وفقًا  المتناولة  الكميات  تكون  أن  الحرص على 

لما ينصح به الُمختص. 
ـ االمتناع عن شرب الكحول.

أيام  خمس  لمدة  الرياضية  التمارين  ممارسة  ـ 
على األقل أسبوعيًّا، ومن التمارين التي يُنصح 
بممارستها المشي، والتمارين الهوائية، وركوب 

الدراجة الهوائية، والّسباحة.
ـ فحص مستويات الّسكر بشكٍل ُمنتظم.

ـ مراقبة انخفاض سّكر الدم عن المدى الطبيعي 
ومن  حدوثه،  عن  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
األعراض التي يُمكن من خاللها االستدالل على 
والضعف،  واالرتباك،  )الدوخة،  ذلك:  حدوث 

وغزارة التعّرق(.

التعسفية  بإجراءاتها  التركية  الدولة  تستمر 
بحقها؛  الجرائم  أبشع  وممارسة  المرأة  ضد 
لديها، وكتم صوتها،  بهدف إخماد قوة اإلرادة 
والوصول إلى فرض الهيمنة السلطوية عليها.

السلطات  شنت  الماضية  األسابيع  وخالل 
نساء  طالت  واسعة  اعتقاالت  حملة  التركية 
بهن في  سياسيات ومثقفات وإعالميات، وُزّج 

السجون، في محاولة لترهيب النساء.
المشتركة  الرئيسة  أفادت  الخصوص  وبهذا 
للمجلس التشريعي في مدينة منبج سوزان حسين 
في  المرأة  بحق  التركية  الدولة  انتهاكات  أن 
تركيا وباكور كردستان غير مقبولة، وبخاصة 
من  للكثير  عشوائية  اعتقاالت  من  به  تقوم  ما 
في  واإلعالميات  والمثقفات  الناشطات  النساء 
المرأة  على  السلطوية  الهيمنة  لفرض  محاولة 
المنظمة. وأضافت: »الدولة التركية تريد بهذه 
كي  اإلعالميات،  هوية  تطمس  أن  االنتهاكات 
كافة  من  المتدهورة  األوضاع  حقيقة  ينقلن  ال 
النواحي، والواقع المزري في الداخل التركي«.

وحول ما تتعرض له المناطق المحتلة من قبل 
بداية  »منذ  سوزان:  قالت  التركي  االحتالل 
تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من داعش؛ 

شاركت المرأة في المجال السياسي والعسكري، 
أن  واستطاعت  النضال،  ساحات  في  وكانت 
تبرز دورها الريادي فيها، إال أن هذا لم يرق 
تهجير  من  بحقها  انتهاكات  فمارست  لتركيا، 

قسري وعنف وخطف واعتداء«.
من  الكثير  هناك  أن  حسين  سوزان  وذكرت 
على  القيود  فرض  تريد  الديكتاتورية  الدول 
اإليراني  النظام  حكم  حيث  كإيران،  المرأة، 
على معلمة اللغة الكردية زارا محمدي بالسجن 

عشرة أعوام، بتهمة تدريسها اللغة األم.
االنتفاض  إلى  النساء  كافة  سوزان  ودعت 
والتحرك وطلب الحرية للمعلمة زارا محمدي، 
الظلم واالستبداد بحق  بممارسة  السماح  وعدم 
النساء، وناشدت المنظمات بالكف عن صمتها 

تجاه ما يحصل بحق النساء.

استهداف الشبيبة والمرأة من أولويات 

الحرب الخاصة التركية

مركز األخبار - تستمر الحرب الخاصة الشعواء 
مناطق شمال  على  أردوغان  نظام  يشنها  التي 
وشرق سوريا، والتي تستهدف المرأة والشبيبة 

بشكل خاص.
الشباب والرياضة في  للجنة  المشترك  الرئيس 
الجاسم قال عن ذلك في تصريح  منبج محسن 
لوكالة هاوار: »إن مناطق شمال وشرق سوريا 
تتعرض لحرب خاصة تشنها تركيا وتستهدف 
لنشر  سعيًا  والمرأة  الشبيبة  األولى  بالدرجة 
إلى  الشابة  الفئة  أذهان  وشد  بينهم،  الفوضى 

أمور ال تتناسب مع أخالق وقيم المجتمع«.
من  تتم  التركية  المحاوالت  أن  أشار  الجاسم 
خالل تجنيد العمالء في المنطقة والذين بدورهم 
بمكتسبات  والتشهير  اإلشاعات  ببث  يقومون 
الترويج  محاوالت  إلى  إضافة  المنطقة،  ثورة 
للمخدرات وتشتيت األذهان عبر بث مواضيع 
إلى  االلتفات  عن  عوًضا  الناس  عامة  إلشغال 
المواضيع المصيرية والهامة والتي يعدّ التهديد 

التركي تجاه المنطقة من أبرزها.
الحرب  من  الهدف  »إن  الجاسم:  وأوضح 
هو  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الخاصة 
من  الشباب  وإفراغ  الشابة  الفئة  استهداف 

األهداف  عن  وإبعادهم  وإفسادهم  مضمونهم 
العمل  الشباب  على  يتوجب  التي  الحقيقية 
تستخدمها  وسيلة  الخاصة  فالحرب  عليها، 
الدول الرأسمالية للنيل من عزيمة الشباب الذين 

يعدّون القوة الديناميكية في المجتمع«.
وأشار الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة 
في منبج محسن الجاسم إلى أن تركيا تستهدف 
الشبيبة والمرأة بكافة الوسائل الالأخالقية لنشر 
الشابة  الفئة  أذهان  وشد  الشباب  بين  الفوضى 
إلى أمور ال تتناسب مع أخالق وقيم المجتمع«.
في  المخدرات  ترويج  محاوالت  إلى  وتطرق 
المنطقة، وقال إن »تجار المخدرات والمرتزقة 
وصرف  الشباب  إرادة  سلب  على  يعملون 
أذهانهم نحو اتجاه آخر، وإحباط معنوياتهم من 

خالل ترويج المخدرات«.
ودعا الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة 
الفئة  الجاسم  في ختام حديثه  في منبج محسن 
الشابة في المجتمع إلى الحذر وتطوير جوانبهم 
السلبية  التأثيرات  لتفادي  والفكرية  العلمية 
الفئة  وعي  انعدام  أن  مؤكدًا  الخاصة،  للحرب 

الشابة سيؤدي بالمجتمع إلى االنهيار.

التركية عزلة  السلطات  ـ تفرض  األخبار  مركز 
مشددة على القائد عبد هللا أوجالن، وتمنع محاميه 
وذويه من اللقاء به، ويرى الكاتب الكردي دياب 
الذين  العالم  في  والقادة  الثوار  معظم  أن  حاجي 
ناضلوا، إما استُشهدوا أو ُسجنوا، أمثال غاندي 
ومانديال، الذين أوصلوا شعوبهم إلى بر األمان 

ونيل حقوقهم وحريتهم.
القادة  وفاة  وبعد  الحالي  القرن  »في  وأضاف: 
أوجالن  هللا  عبد  فالقائد  ومانديال،  غاندي 
الثقافة  بحماية  قام  الذي  الوحيد  المناضل  هو 

الشعوب  أجل  من  ويناضل  واإلنسانية،  والفكر 
المضطهدة لنيل حقوقها وحريتها«.

عبد  القائد  وكتب  مؤلفات  أن  إلى  وأشار حاجي 
هللا أوجالن أدلة ووقائع تُثبت أن عبد هللا أوجالن 
أسباب  »هناك  وبيّن:  العصر.  وفيلسوف  مفكر 
ديمقراطية عالمية  فلسفة  لنشره  كثيرة العتقاله؛ 
ونيلها حريتها«،  المضطهدة،  الشعوب  لخالص 
محرومة  األوسط  الشرق  شعوب  بأن  وأضاف 
والعرب  الفرس  سوى  وحريتها،  حقوقها  من 
الوقت  وحتى  التاريخ  عبر  وتناضل  واألتراك، 

الحاضر في سبيل تحقيق حريتها وكرامتها
الشعوب  حرمت  التي  األسباب  أن  إلى  وأشار 
االستبدادية  الدول  سيطرة  هي  حقوقها  من 
المنطقة، واستمرارها  تجاه شعوب  وممارساتها 
بممارسة االستبداد واالضطهاد بحق هذه الشعوب 
»األنظمة  وأكد:  وحقوقها«،  بحريتها  المطالبة 
المستبدة حكمها قصير، وال يمكن لها أن تستمر، 

وسيبقى أصحاب الحق على أرضهم«.
الديمقراطية  األمة  فلسفة  أن  إلى  أشار  حاجي 
على  المناسب  والرد  الحل  هو  الشعوب  وأخوة 

المحتلين في الشرق األوسط، وقال: »ألن الدول 
الخالفات  هذه  حل  مصلحتها  من  ليس  المحتلة 
أوجالن  القائد عبد هللا  وتابع: »إن  والمشاكل«، 
الحلول  وقدّم  التاريخ،  شرح  الذي  الوحيد  هو 
المناسبة لكافة المشاكل العالقة«. وأوضح حاجي 
أن المطلوب من الشعب الكردي في هذه المرحلة 
التاريخية الحساسة توحيد صفوفه، لخدمة قضيته 
الشعب  قائد  على  المفروضة  العزلة  وكسر 

الكردي عبد هللا أوجالن.

بلدية مخيم مخمور عن  ـ كشفت  مركز األخبار 
ممارسات جديدة لحزب الديمقراطي الكردستاني 
في ظل الحصار الذي يفرضه على سكان المخيم 

منذ اكثر من عام
دخل الحصار المفروض على مخيم الشهيد رستم 
سكان  والزال  الثاني،  عامه  )مخمور(  جودي 
بالجائرة  يصفونها  ممارسات  يواجهون  المخيم 
الكردستاني  الديمقراطي  قبل سلطات حزب  من 

PDK و التي منعتهم من الدخول إلى مدن اإلقليم، 
وبالتالي منعهم من العالج في مشافي اإلقليم او 
العمل في مشاريعها، مما أدى الى انتشار البطالة 

وسوء األحوال الصحية والمعيشية عموماً.
مخيم  على  المفروض  الحصار  تداعيات  وحول 
تموز   17 منذ  )مخمور(  جودي  رستم  الشهيد 
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  تحدث   ،2019
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الديمقراطي  الحزب  سلطات  أن  بيراني  قال 
المخيم  سكان  أمام  عراقيل  تختلق  الكردستاني 
وخاصة على المستوى الصحي والمعيشي، إثر 
اإلقليم،  مدن  و  مخمور  بين  االنتقال  من  منعهم 
كما أنها ال تقدم أي شكل من أشكال الدعم لبلدية 
المخيم والتي تحمل أعباء تأمين الماء والكهرباء 

والنظافة داخل المخيم.
وأشار بيراني إلى وجود مصدرين للمياه للمخيم، 
الثانية  أما  هللا،  عبد  سلطات  منطقة  في  أحدها 
قرجوغ  جبل  خلف  آبار  أربعة  عن  عبارة  فهي 
تخضع لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الذي ال يسمح لكوادر بلدية المخيم باالطالع على 

أوضاع اآلبار أو تنظيفها.
وكشف رئيس البلدية أن أنبوب المياه القادم إلى 
المخيم يمر عبر قضاء مخمور، ويبدو أن هناك 
جهات تسرق المياه من األنبوب، و هذا سبب لنا 

مشكلة في المياه وأدى إلى شحه في المخيم.
وقال إنه طلب عدة مرات من مديرية مياه هولير 
إال  واآلبار،  األنبوب  بمتابعة وضع  لهم  السماح 
ال  األعداء  »حتى  القول  مردفاً  توافق،  لم  أنها 

يتعاملون مع خصومهم بهذا الشكل«.
الحزب  سلطات  به  تقوم  ما  أن  بيراني  ويعتقد 
الديمقراطي الكردستاني هدفها خلق االضطراب 
مخمور  مخيم  بلدية  بين  والفتنة  المخيم  داخل 
إرادتنا  نسلم  لن  »لكننا  القول  مضيفاً  وسكانه، 

ألحد«.
موقف  عن  بيراني  تساءل  حديثه  ختام  في 
األحزاب األخرى الشريكة في الحكومة تجاه ما 
يقوم به الحزب الديمقراطي، داعياً منها الخروج 
عن صمتها كي ال تكون شريكةَ تلك الممارسات 

والحصار المفروض على المخيم.

قريبًا.. حلم السفر أسرع من العنب: )فوائده وأضراره(

الصوت يتحقق

ـ فوائد العنب
ـ غنٌي بُمضادات األكسدة: وهي مرّكباٌت تساعد 
الجذور  الناتج عن  الخاليا  على إصالح ضرر 
الذي  التأكسدي  اإلجهاد  تُسبّب  التي  الحّرة 
يرتبط باإلصابة بالعديد من األمراض الُمزمنة؛ 
القلب،  وأمراض  والسكري،  كالسرطان، 
األكسدة،  مضادات  من  العنب  محتوى  ويرتفع 
وغيرها من المرّكبات النباتيّة المفيدة التي تصل 
إلى 1,600 مركب، والتي توجد بتراكيز عالية 
إلى  اإلشارة  وتجدر  وبذوره،  العنب  قشور  في 
أعلى من  كميٍّة  يحتوي على  األحمر  العنب  أّن 
من  محتواه  بسبب  وذلك  األكسدة؛  ُمضادات 
اللون  عن  المسؤولة  األنثوسيانين   مرّكبات 

األحمر.
جيّداً  العنب مصدراً  يُعدّ  ك:  لفيتامين  ـ مصدٌر 
لفيتامين ك؛ حيث يغطي الكوب الواحد منه الذي 
يساوي 151 غراماً ما يُعادل 28% من الكمية 
الُمهّم  الفيتامين،  هذا  من  باستهالكها  الموصى 
حيث  الدم،  تخثُّر  على  ويساعد  العظام  لصحة 
خطر  من  يزيد  أن  الفيتامين  هذا  لنقص  يمكن 
خطر  من  يزيد  قد  أنّه  كما  بالنزف،  اإلصابة 
العظام، ولكن ما زالت هناك  اإلصابة بهشاشة 

إلثبات  الدراسات  من  المزيد  إلجراء  الحاجة 
ذلك.

ـ مصدٌر لفيتامين ج: يحتوي العنب على فيتامين 
ج ويغطي الكوب الواحد منه الذي يساوي 151 
الُموصى  الكمية  من   %27 يُعادل  ما  غراماً 
باستهالكها من هذا الفيتامين؛ الذي يساعد على 
تقوية مناعة الجسم، وإصالح األنسجة؛ كالتئام 

الجروح.
ـ مصدٌر للبوتاسيوم: حيث يحتوي الكوب الواحد 
من العنب األخضر أو األحمر والذي يَزن 151 
غراماً على 8% من الكمية الُموصى باستهالكها 
لوظائف  ضروريّاً  يُعدّ  الذي  الفيتامين  هذا  من 
العصبيّة،  اإلشارات  ونقل  والكلى،  القلب 

وانقباض العضالت.

ـ فوائد العنب حسب درجة الفعاليّة:
1ـ تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب.

2ـ تحسين الوظائف اإلدراكيّة.
3ـ التخفيف من أعراض التقدُّم بالسّن في البشرة.

4ـ خفض مستوى ضغط الدم.

المتالزمة  بمضاعفات  اإلصابة  تقليل خطر  5ـ 
األيضيّة.

6ـ تقليل خطر اإلصابة بتنكُّس الشبكيّة.
7ـ التخفيف من اإلمساك.

ـ أضرار العنب
المتوفرة في الطعام  بالكميات  العنب  تناول  يُعدّ 
تقديم  تجنب  إلى  التنبيه  يجدر  آمن، ولكن  غالباً 
سنوات   5 بعُمر  لألطفال  كاملة  العنب  حبّات 
خطر  حدوث  احتمالية  لتجنُّب  وذلك  أقّل،  أو 
االختناق أو الَشَرق لديهم، ولذلك يُنصح بتقطيع 
حبّات العنب إلى أنصاف أو أرباع قبل تقديمها 
العنب  من  كبيرة  لكميّات  بالنسبة  أّما  لألطفال، 
فإنّه يمكن لهذه الكميات من العنب الطازج، أو 
كما  اإلسهال،  تسبّب  أن  الزبيب  أو  الُمجفّف، 
ردود  من  يُعانوا  أن  األشخاص  لبعض  يمكن 
إضافةً  ومنتجاته،  العنب  تجاه  تحسُّسيّة  فعل 
مثل:  األخرى،  الجانبيّة  األعراض  بعض  إلى 
واضطراب  الهضم،  وُعسر  والغثيان،  التقيؤ، 
المعدة، والُسعال، وجفاف الفم، وألم في الحلق، 
العضالت،  في  ومشاكل  والعدوى،  والصداع، 
ال  فإنّه  والُمرضع  الحامل  للمرأة  بالنسبة  أّما 
توجد معلوماٌت كافيةٌ حول درجة أمان استخدام 
العنب بكميّاٍت كبيرة، ولذلك يُنصح بتجنّب هذه 
بالكميات  فقط  وتناوله  منه،  الكبيرة  الكميات 

الموجودة في الطعام.
ـ محاذير استخدام العنب

من  يُبطئ  أن  للعنب  يُمكن  النزيف:  حاالت  ـ 
حدوث  خطر  من  يزيد  مّما  الدم،  تخثُّر  عمليّة 
النزيف والكدمات لدى األشخاص الذين يُعانون 
إلى  اإلشارة  تجدر  ولكن  النزيف،  حاالت  من 

عدم وجود أدلّة تُثبت صّحة ذلك على البشر.
أن  للعنب  يمكن  جراحيّة:  لعمليّة  الخاضعون  ـ 
يُبطئ من عمليّة تخثُّر الدم، مّما قد يُسبّب المزيد 
وبعدها،  الجراحيّة  العمليّة  أثناء  النزيف  من 
كبيرة  كميات  تناول  عن  التوقف  يجب  ولذلك 
موعد  من  األقّل  على  أسبوعين  قبل  العنب  من 

الجراحة.

ـ أعلنت شركة )بووم سوبرسونيك( والتي تتخذ 
من دنفر بوالية كولورادو األميركية مقراً لها، 
الصوت  من  األسرع  طائرتها  إطالق  عزمها 
)إكس بي-1( في السابع من أكتوبر القادم، لتبدأ 

رحالتها التجريبية الحقاً في 2021.
للشركة،  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  وقال  ـ 
بليك شول، في بيان: )تمثل طائرة إكس بي-1 
أسرع من  بشكل  السفر  لتوفير  األولى  الخطوة 

الصوت حول العالم(.
بسرعة  الجوية  )الرحالت  شول:  وأضاف  ـ 
وقطع  أكثر  السفر  إمكانية  تعني  مضاعفة 
المسافات على نحو أسهل، ما يمكننا من زيارة 
على  والثقافية  السياحية  والمواقع  األشخاص 

نحو أكبر(.
الشركة  وصفتها  التي  الطائرة  وتعتمد  ـ 
تقنيات  على  التاريخ(  في  )األسرع  أنها  على 
ألياف  استخدام  على  القائمة  كالهندسة  متطورة 

إلى جانب  هذا  التصميم،  الكربون في عمليات 
الديناميكيات الهوائية عالية الكفاءة.

ـ ووفق ما ذكرت شبكة )سي إن إن( األميركية، 
فإن )بووم سوبرسونيك( حصلت على ما ال يقل 
عن 6 مليارات دوالر كطلبات مسبقة للطائرة 

)إكس بي-1(.
و75   55 بين  يتراوح  لما  الطائرة  وستتسع  ـ 
في  التجارية  تبدأ رحالتها  أن  ويتوقع  شخصاً، 
تقنيات  أحدث  الطائرة  وستدمج   .2030 عام 
تفوق  بسرعات  وستحلق  الضوضاء،  تقليل 
سرعة الصوت فوق المحيطات، بحيث تضمن 

عدم تأثر المناطق السكانية باألصوات.
ليست  سوبرسونيك(  )بووم  أن  بالذكر  جدير  ـ 
الشركة الوحيدة التي تعمل على تطوير طائرات 
أسرع من الصوت، إذ تصمم شركة )إيريون( 
أيضاً طائرة )أي إس 2( األسرع من الصوت 

أيضاً والتي تتسع لـ12 راكباً.

مركز األخبار ـ أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج سوزان حسين أّن دولة االحتالل التركي يستهدف المرأة المنظمة ذات اإلرادة 
الحرة، والتي تناضل حتى استرداد حقوقها المسلوبة سواء في المناطق المحتلة أو في الداخل التركي، وشددت على ضرورة كف المنظمات اإلنسانية 

عن الصمت حيال ما تتعرض لها النساء من انتهاكات وإبادة..
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 بالد األرز
والخط الثالث

الكريم،  بالعيش  البشرية  لطالما حلمت 
يعيش  أن  اإلنسان  كانت غاية  ولطالما 
الشعوب  من  العديد  ودفعت  بكرامة. 
أثماناً باهظة في سبيل هذه الغاية النبيلة 

وللوصول لهذا الحق الطبيعي.

يحلموا  أن  جميعاً  اللبنانيين  حق  فمن 
ديمقراطي  نظام  ظل  في  كريم  بعيش 
بحقوقهم  الجميع  فيه  يحظى  عادل 
والقوميات  الطوائف  فيه جميع  وتتمتع 
بالسالم بعيداً عن منطق القتل والحرب 
هذا  على  يحصلوا  لم  لكنهم  والدمار، 
الطائفي  النظام  ترسبات  بسبب  الحق 
والفساد الذي ينخر جسد السلطة. حيث 
إن لبنان بحاجة، أكثر من أي بلد آخر، 
ألن  توافقي،  تعددي  حكم  نظام  إلى 
طوال  دفعها  التي  الباهظة  الضريبة 
نتيجة  كانت  األهلية،  الحرب  سنوات 
إلى  استندت  التي  الحكومات  سياسات 

المحاصصة والفساد.

وبسبب االنقسام العامودي في المجتمع 
اللبناني، نستطيع أن نقول أن حلم بعض 
عبّر  مبدأ  إلى  اليوم  يرتكز  اللبنانيين 
مار  الكاردينال  البطريرك  غبطة  عنه 
أي  الحياد،  مبدأ  وهو  الراعي،  بشارة 
العيش بسالم، والتركيز على أهمية شد 
والداخلية  الوطنية  لبنان  وحدة  أواصر 
عن  بنفسه  لبنان  ينأى  أن  خالل  من 
التي  اإلقليمية  والحروب  الصراعات 

تعصف بالمنطقة اليوم.

البعض يعلّق على هذا الموقف بالقول 
قرارات  بكل  يلتزم  أن  لبنان  على  أنه 
الجامعة العربية، والتي عليها بالمقابل 
البلد  هذا  يحتاجه  ما  بكل  االلتزام 
ولكن  اآلن عينه.  في  والكبير  الصغير 
هو  الواقع  أرض  على  يحدث  الذي 
جامعة  بلدان  فعلى  لهذا  ذلك،  خالف 
ومراجعة  شملها  لم  العربية  الدول 
وقوميات  بشعوب  واالهتمام  حساباتها 
والمساواة  الحقوق  حيث  من  المنطقة 
سلطات  وسياسات  مخططات  لردع 
بمصير  اللعب  في  الرأسمالية  الدول 
غبطة  حلم  إن  الشعوب.  ومستقبل 
مثل  لبنان  يعيش  أن  هو  البطريرك 
الحياد  اتخذت  التي  البلدان  من  العديد 
الثانية  العالمية  الحرب  خالل  أساساً 
واليوم  والغزو.  الهجمات  لتتجنب 
بقرار  موجودة  لبنان  حياد  إمكانية  إن 
ميثاق  احترام  على  يؤكد  جامع  وطني 
وقرارات »الجامعة العربية«، ويطلب 
من األحزاب اللبنانية المسلحة اإليمان 
لبنان وطناً وشعباً على الوقوف  بقدرة 
ولكن  إسرائيل،  تهديدات  وجه  في 
اليوم  تعيش  الجامعة  هذه  فإن  لألسف 

حالة احتضار.

إن الصراع الذي تشهده المنطقة، والذي 
بامتياز،  عالمي  ولكنه  إقليمياً  يبدو 
ويفقر  ومالياً  اقتصادياً  البلد  يعطل 
كي  تاريخية  لحظة  فإنها  لذا  الشعب، 
يركز لبنان شعباً وحكومةً على الوحدة 
الوطنية تحديداً، نظراً لالنعكاسات التي 
أهمية  إغفال  في حال  بالشعب  ستلحق 
رص الصفوف والنأي عن االنقسامات 
الوطنية،  الوحدة  شأن  فمن  الداخلية. 
واتّباع الخط الثالث بالوقوف على مسافة 
معينة من جميع األطراف المتصارعة 
وفق مصلحة البلد والشعب، أن يجلب 
االستقرار السياسي، وهذا ما سينعكس 
االقتصادية  األوضاع  على  إيجاباً 

والمالية واالجتماعية.

بصمة امرأة 

حنان عثمان

ناجية عفرينية تروي ما حصل في
 سجون المرتزقة

إدارة المرأة مستمرة بحملتها ضد الفساد 
واالنحالل األخالقي..

تنديداً بشتى التصرفات الالأخالقية التي غرسها 
عليها،  سيطروا  التي  المناطق  في  المرتزقة 
وبتاريخ األول من حزيران الفائت أطلقت إدارة 
المرأة حملة في منطقة الطبقة والرقة متضمنة 
المنددة  والنشاطات  الفعاليات  من  العديد 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  باالحتالل 
سوريا، والتي الزالت مستمرة حتى طرد المحتل 

التركي.

الرقة  بمدينة  المرأة  إدارة  في  اإلدارية  أكدت 
أن  على   JIN NEWS لوكالة  عبدي  زليخة 
الطبقة  منطقتي  في  مؤخراً  أطلقت  التي  الحملة 
توعية  إلى  تهدف  المرأة  إدارة  قبل  من  والرقة 
المجتمع من مخاطر انتشار الظواهر الالأخالقية 
التي يعمد االحتالل التركي من خالل خالياه إلى 
منوهةً  الشعب,  لتفكيك  الشابة  الفئة  بين  نشرها 

إلى أن المرأة قادرة على حماية مجتمعها.
المجتمع  في  التوعية  حمالت  من  الهدف  وعن 
االنحالل  تبث  التي  الظواهر  تجاوز  وكيفية 
أن  زليخة  أوضحت  المجتمع،  في  األخالقي 
الحملة التي أطلقتها إدارة المرأة في مدينتي الرقة 
وعلى  نرتقي  »بأخالقنا  شعار  تحت  والطبقة 
الفساد نقضي«, مفتوحة ومستمرة مادامت تركيا 

تحتل مناطق في شمال وشرق سوريا.

اللُّحمة الوطنية ضد االحتالل الرتيك

باالحتالل  يندد  ببيان  بالحملة  »بدأنا  وقالت: 
اعتصام  خيم  ونصب  وممارساته,  التركي 
الريف  في  متتالية  أيام  أربعة  لمدة  استمرت 
أبناء  من  كبيرة  وفود  إليها  توافد  إذ  والمدينة، 
ذلك  خالل  من  وأثبتوا  الرقة,  وشبيبة  ونساء 
التركي  الوطنية والتكاتف ضد االحتالل  اللُّحمة 
الذي يسعى دائماً لبث الذعر والخوف في مناطق 

شمال وشرق سوريا«.
غنياً  كان  الحملة  برنامج  أن  زليخة  وأضافت 
التوعوية  المحاضرات  إلقاء  ضم  إذ  ومتنوعاً، 

األخالقية في أحياء مدينة الرقة وريفها.
تتوقف  ولن  مفتوحة  الحملة  بأن  زليخة  وقالت 
إلى خلق  وتسعى  مناطقنا  تحتل  تركيا  دامت  ما 

بين  سمومها  وبث  األخالقي  واالنحالل  الفساد 
نسيج المجتمع في مدينتي الرقة والطبقة، وزرع 
الفوضى من خالل عناصرها وخالياها, مؤكدةً 
نشر  من خالل  المجتمع  تدمير  إلى  تهدف  بأنها 
الظواهر غير األخالقية بين الفئة الشابة والمرأة 

على وجه الخصوص، بحسب تعبيرها.
التي  والفعاليات  الحملة  استمرارية  وعن 
في  »الحملة  بالقول:  زليخة  نوهت  ستتضمنها, 
الفعاليات،  من  الكثير  ستتضمن  الثانية  مرحلتها 
منها توجيه رسالة من قبل نساء مدينة الرقة إلى 
التحالف الدولي, باإلضافة إلى زيارة المؤسسات 
اجتماعات  عقد  جانب  إلى  والعسكرية,  المدنية 
لشرح المستجدات السياسية التي تمر بها سوريا 
وجه  على  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  عامة 
الخصوص, كما سيعرض بعض العروض الفنية 
التراثية من قبل المركز الثقافي في مدينة الرقة، 
وإقامة مهرجانات لألطفال في األرياف, ومسيرة 
مساندة ودعم األهالي في تل أبيض، كري سبي، 

ورأس العين/ سري كانيه المحتلتين«.

الهدف من هذه الحمالت

الحمالت  هذه  من  الهدف  إلى  زليخة  وتطرقت 
والرقة  الطبقة  في  المرأة  إدارة  بها  تقوم  التي 

تناول  منها  األولى  المرحلة  في  تضمنت  التي 
ظاهرة االنحالل األخالقي الذي يعمل االحتالل 
التركي على غرسه في المجتمع من خالل توزيع 
الحبوب والمخدرات في المدينة واختطاف النساء 
إلى  ستتطرق  الثانية  المرحلة  وأما  واألطفال، 
الحرب الخاصة وتأثيراتها على المجتمع والتي 

تهدف إلى النيل من إرادة المجتمع.
أطلقنها  التي  الحملة  أن  إلى  زليخة  وأشارت 
والمجلس  الداخلي  األمن  بالتنسيق مع قوى  هي 
وإلقاء  الالأخالقية  الظواهر  من  للحد  التشريعي 

القبض على تجار المخدرات ومحاسبتهم.
من  النيل  يستطيع  أحد  ال  بأن  زليخة  وأعربت 
إرادتهن الحرة, وأنهن قادرات على النضال أمام 
العدوان الخارجي وقادرات على وضع حد للذين 

يحاولون تفكيك المجتمع.
وأكدت زليخة على استعدادهن للحوار, وقالت: 
إلى بر  »فإذا استطاع اإلنسان أن يقود مجتمعه 
السياسية  العملية  يقود  أن  فباستطاعته  األمان 
كما  الدماء  إراقة  دون  وسلمي  حواري  بشكل 
يفعل االحتالل التركي في مناطق شمال وشرق 
نساء  حديثها  ختام  في  زليخة  ودعت  سوريا«. 
الرقة وأهلها للتكاتف والوحدة فيما بينهم في وجه 
العدوان والطغيان, وأن يكونوا على دراية تامة 
بأنه بالثقة واالعتماد على الذات لن تكون هناك 

أي قوة تقف في وجههم.

لتصبح  تحديداً،  دبي  اإلمارات ومدينة  تستعد 
والعربي،  واآلسيوي  الدولي  االهتمام  بؤرة 
الكاراتيه،  رياضة  في  المقبل،  آب  خالل 
األمانة  ومقر  اآلسيوي،  االتحاد  مقر  لكونها 

العامة لالتحاد العربي.
منتديات  أربع  دبي  تنظم  أن  المنتظر  ومن 
التحكيم  حول  دولي،  بحضور  آسيوية، 
إلى  إضافة  والكومتيه،  والكاتا  والتدريب 
العربي،  المستوى  على  تدريبيتين  دورتين 
لتطوير  والثانية  المنشطات،  حول  إحداهما 

كاراتيه السيدات.
االتحاد  سينظم  المقبل،  آب  من  الثامن  وفي 
لرفع  والحكام  التحكيم  منتدى  للعبة  اآلسيوي 
كل  أمام  مفتوح  والمجال  آسيا،  حكام  كفاءة 
عن  والمشاركة  للحضور  العالم،  في  الحكام 

بعد.
وسيقام منتدى التدريب والمدربين لتطوير أداء 
»صانعي األبطال«، في كبرى قارات العالم، 
االتحاد اآلسيوي  المقبل، وأعلن  يوم 15 آب 
من  المدربين،  كل  لحضور  مفتوح  الباب  أن 

مختلف القارات.
هذه  عشاق  سيكون  المقبل،  آب   22 وفي 
أحد  الكاتا،  منتدى  مع  الموعد  الرياضة على 
فروع رياضة الكاراتيه، وهو الفرع الخاص 

باالستعراض الحركي دون اشتباك.
الفرع  للكومتيه،  الرابعة  الدورة  وتخصص 
اشتباك  حالة  في  باللعبة  الخاص  اآلخر 
الالعبين، وسيحاضر في هذه المنتديات عدد 

من أبرز خبراء اللعبة في العالم وآسيا.
العامة  األمانة  تستعد  العربي،  النطاق  وعلى 
حول  إحداهما  تدريبتين،  دورتين  لتنظيم 
المنشطات، والثانية عن  التوعية من مخاطر 
مستوى  على  اللعبة  تطوير  وآليات  أساليب 

السيدات.
وأكد حميد شامس، عضو مجلس إدارة اتحاد 
اإلمارات للكاراتيه، أمين عام االتحاد العربي، 
أنه سيتم استغالل آب المقبل بشكل مثالي، في 

رفع كفاءة الكوادر المتخصصة في اللعبة.
العبو  يبدأ  ومتى  المحلي،  النشاط  وعن 
للبطوالت،  االستعداد  في  اإلماراتي  المنتخب 
قال شامس: »سنقرر األجندة الخاصة به، في 
اجتماع مجلس إدارة االتحاد المقبل.. وبالنسبة 

لتدريبات المنتخب فهي لم تتوقف«.
تواصل  على  الفني  »الجهاز  وأوضح: 
برامج  تطبيق  أجل  الالعبين، من  مستمر مع 
التدريبات المنزلية عن بعد، وبالنسبة للمران 
داخل الصاالت، فإن األندية بات مسموح لها 

حالياً بالتدريب، وفق اإلجراءات المعتمدة«.

ستغيب آشلي بارتي، المصنفة األولى عالمياً، 
تقام  التي  للتنس  المفتوحة  أمريكا  بطولة  عن 
جائحة  بشأن  مخاوف  بسبب  نيويورك،  في 

فيروس كورونا.
»هيرالد  صحيفة  األسترالية  الالعبة  وأبلغت 
السفر  عدم  قررنا  وأنا  »فريقي  صن«: 
بطولة  في  للمشاركة  المتحدة  الواليات  إلى 

سينسناتي وأمريكا المفتوحة هذا العام«.
كان  فالقرار  لذا  البطولتين،  »أحب  وأضافت 
صعباً لكن هناك مخاطرة كبيرة بسبب فيروس 
كورونا، وال أشعر براحة بوضع فريقي أو أنا 

في هذا الموقف«.
التوفيق لالتحاد  وتابعت آشلي بارتي »أتمنى 
األمريكي للتنس في البطولتين وأتطلع للعودة 

إلى أمريكا المفتوحة في العام المقبل«.
ونُقلت بطولة سينسناتي إلى نيويورك هذا العام 

وتنطلق في منتصف أغسطس/آب المقبل.
على  آب،   31 في  المفتوحة  أمريكا  وتبدأ 
بدون  ستقام  لكنها  ميدوز،  فالشينج  مالعب 

جماهير للحد من انتشار الفيروس.
وستحدد بطلة فرنسا المفتوحة في وقت الحق، 
مدى إمكانية الدفاع عن لقبها في البطولة التي 

تنطلق في نهاية أيلول المقبل.
وتابعت »سأتخذ قراري بشأن فرنسا المفتوحة 
وبطوالت اتحاد المحترفات المقامة في أوروبا 
مشاركة  المتوقع  ومن  المقبلة«.  األسابيع  في 

عالمياً  األول  المصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك 
في  لقباً   23 على  الحاصلة  ويليامز  وسيرينا 

البطوالت األربع الكبرى.
وسيشارك عدد آخر من الالعبين في أمريكا 
إجبارهم على  المفتوحة، رغم مخاوف بشأن 
العزل الذاتي عند سفرهم إلى أوروبا، وهو ما 
سيعني غيابهم عن بطولتي مدريد وروما قبل 

فرنسا المفتوحة.
ووفقاً إلحصاء رويترز، توفي أكثر من 150 
أمريكا،  في  كورونا  بفيروس  شخص  ألف 
ربع  نحو  يمثل  ما  وهو  األربعاء  أمس  حتى 

عدد الوفيات حول العالم جراء الجائحة.

دورة فقيد الرياضة »دفاع حبو« تنتهي 
بنجاح وتكريم صحيفة روناهي

كالياري ُيسقط »البطل«
 يوفنتوس بثنائية

دبي عاصمة العالم 
للكاراتيه في آب المقبل

آشلي بارتي تغيب عن أمريكا 

المفتوحة خوفًا من كورونا

الرياضة »دفاع  لفقيد  وفاًء  ـ  قامشلو   / روناهي 
حبو« أقيمت دورة كروية وبمشاركة 16 فريقاً 
قُِسموا على أربعة مجموعات، وانتهت باألمس 
بمباراة نهائية جمعت بين فريقي الطريق وهفال 

قدوربك.
للعب  الرياضي  االتحاد  من  الموافقة  أخذ  وتم 
الرياضية  النشاطات  ُعِلقت  بحيث  المباراة 
وأصدقائه  الفقيد  عائلة  وحضرها  باإلقليم، 
وجماهير من مدينة قامشلو وشخصيات رياضيّة 
وممثلين عن االتحاد الرياضي، وكانت المباراة 
واضحة السيطرة لفريق الطريق والذي استطاع 
واحد  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  الفوز  تحقيق 
على  أقيمت  والمباراة  قدوربك،  هفال  لفريق 
أرضية ملعب مجمع كالسيكو الرياضي جنوب 

دوار جركين بقامشلو.
والتي  للدورة  المنظمة  اللجنة  قامت  الختام  وفي 

المشاركة  الفرق  بتكريم  جيداً  نجاحاً  القت 
والحكام وإدارة ملعب كالسيكو ومنظمي الدورة 

وعائلة الفقيد ووسائل إعالمية من بينها صحيفة 
روناهي باإلضافة لجوائز فردية ألفضل حارس 

والعب وهداف الدورة والفريق المثالي.
وكانت  1985ومادون،  لمواليد  كانت  الدورة 

الفرق المشاركة على الشكل التالي:
هفال  ـ  دفاع  فريق  ـ  روني  األولى:  المجموعة 

قدوربك ـ المستقبل.
الثانية: الصناعة ـ الحبوب ـ الشباب  المجموعة 

ـ المحامون.
المجموعة الثالثة : أربيل ـ شركة جميل ـ آفدارـ 

التجار.
المهندسين ـ جين  ـ  الرابعة: الطريق  المجموعة 

سبور ـ أصدقاء دفاع.
الكابتن دفاع حبو وافته المنية في شهر حزيران 
كرة  العب  وكان  عضال  مرض  إثر  الماضي 
الدوري  في  األندية  من  للعديد  لعب  حيث  القدم 
السوري منها الجهاد، وكان عضو في لجنة لعبة 

كرة الطاولة ومدّرباً والعباً في إقليم الجزيرة

بهدفين  كالياري،  مضيفه  أمام  يوفنتوس  سقط 
بمنافسات  جمعتهما  التي  المباراة  في  رد،  دون 
الجولة 37 وقبل األخيرة من الدوري اإليطالي.

وأحرز لوكا جاجليانو وجيوفاني سيميوني هدفي 
كالياري في الدقيقتين )8 و2+45(.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 83 
كالياري رصيده  رفع  بينما  الصدارة،  في  نقطة 

إلى 45 نقطة بالمركز الـ13.

هدف ُمبكر

حاول الشاب موراتوري العب وسط يوفنتوس، 
إثبات نفسه سريعًا في أول مشاركة له مع اليوفي 
الجزاء  منطقة  خارج  من  كرة  وسدد  كأساسي، 
كالياري  حارس  أحضان  بين  سهلة  وصلت 

كراجنو.
في  األول  الهدف  تسجيل  من  كالياري  وتمكن 
الدقيقة 8، عن طريق جاجليانو بعد عرضية من 
الذي  ماتيلو،  إلى  مرت  اليمنى  بالناحية  فاراجو 
مرر الكرة بدوره أمام المرمى، ليلمسها جاجليانو 

ويضعها في الشباك.
 15 بالدقيقة  ليوفنتوس  هدفاً  رونالدو  وأحرز 
من متابعة لتسديدة بيرنارديسكي، قبل أن يطلق 
حكم اللقاء صافرته معلنًا وجود حالة تسلل على 

البرتغالي.
المنطقة  داخل  من  قوية  تسديدة  رونالدو  وسدد 
وتمر  كالياري  بمدافع  لتصطدم   ،30 بالدقيقة 
بجوار القائم إلى ركنية. وكاد بونوتشي أن يتعادل 
لليوفي بعدما قابل الركلة الركنية بتسديدة قوية، 
بقدمه اليمنى، مرت بجوار قائم كارجنو األيسر.

بنتانكور  كاد  األول،  الشوط  أحداث  نهاية  وقبل 
أن يتعادل لليوفي بعد تمريرة من بيرنارديسكي 
سددها األوروجواياني مباشرة بتسديدة قوية تجاه 

أبعد  الذي  كالياري  حارس  تألق  لوال  المرمى، 
الكرة ببراعة.

صاروخ سيميوين

بالدقيقة  لكالياري  النتيجة  سيميوني  وضاعف 
الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط األول، 
الذي  سيميوني  إلى  وصلت  سريعة  مرتدة  بعد 
انطلق وسدد قذيفة فشل بوفون في التعامل معها 

لتسكن الشباك.
بيدرو  جواو  هدد  الثاني،  الشوط  انطالقة  مع 
مهاجم كالياري مرمى بوفون بتسديدة صاروخية 

من خارج المنطقة، مرت بجوار المرمى. 
سدد  بعدما  لليوفي،  مزدوجة  فرصة  وسنحت 
موراتوري تسديدة قوية أبعدها الحارس لركنية، 

ومن عرضية متقنة من بيانيتش من ركلة ركنية، 
معها  تألق  المرمى  في  برأسية  ساندرو  قابلها 

كراجنو وتصدى لها.

تألق كراجنو

أرضية  تسديدة  كريستيانو  أطلق   ،80 وبالدقيقة 
قوية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، 

أبعدها كراجنو بقدميه بعيدًا عن مرماه.
وحافظ كراجنو على مرماه خالياً من األهداف، 
بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة 
ليبعدها   ،)4+90( الدقيقة  في  زانيماكيا  أطلقها 

الحارس ببراعة ويحافظ على نظافة شباكه.

اختطافها  بعد  األمرين  عانت  عفرين  من  امرأة 
في  أعوام  ثالثة  البالغة  ابنتها  مع  بشكل وحشي 
سجون المرتزقة التابعة لالحتالل التركي فكيف 
داخل  شاهدت  وماذا  منهم،  الفرار  من  تمكنت 

معتقالتهم؟؟
بعد أن احتلت الدولة التركية ومرتزقتها عفرين 
سياسة  اتبعت   ،2018 عام  آذار  من   18 في 
للمدنيين،  القسري  والتهجير  الديمغرافي  التغيير 
تبقى  من  بحق  التعسفية  االختطافات  ناهيك عن 

من السكان األصليين.
المواطن  المرتزقة  اختطف  عندما  بدأت  القصة 
عفرين،  مدينة  وسط  الكائن  منزله  من  م(  )و. 
مع  التعامل  بتهمة  تركيا  سجون  إلى  واقتادوه 

اإلدارة الذاتية.

اختطفت بشكل وحيش

التركية  المخابرات  اختطفت   2019 عام  وفي 
زوجة  العسكرية  الشرطة  مرتزقة  مع  بالتنسيق 
المواطن )و. م( وتدعى )أ. ع( وابنتها التي تبلغ 
من العمر ثالثة سنوات، وذلك بتهمة التعامل مع 
وحدات حماية الشعب والمرأة وتصفية عناصر 
مرتزقة  فرع  إلى  اقتيادهما  وتم  المرتزقة،  من 
ما تسمى الشرطة العسكرية في مدرسة التجارة 

سابقاً في عفرين المحتلة.
سابقاً  كان  العسكرية  بالشرطة  يسمى  ما  فرع 
مكان  إلى  تحولت  عفرين،  في  التجارة  مدرسة 
واهية،  وحجج  بتهم  وقتلهم  المدنيين  لتعذيب 
قبل  من  عفرين  احتالل  بعد  النساء،  وباألخص 

الدولة التركية ومرتزقتها.
بأبي حيدر وأبي عرب  الملقبون  المرتزقةُ  يقود 
بالشرطة  يسمى  ما  فرَع  ساير  وأبي  زياد  وأبي 
العسكرية في عفرين المحتلة، وفي نفس الوقت 
يقومون بالتحقيق مع المدنيين والنساء، وهم من 
بحق  التعذيب  يمارسون  الذين  األشخاص  أبشع 

المدنيين والنساء بشكل خاص.
إلى  عرب  وأبو  حيدر  أبو  المرتزقان  وينتمي 

ريف حلب، ولهما تاريخ حافل في قتل وتعذيب 
وتدمير الشعب السوري وباألخص الكرد.

سجٌن يفوح منه رائحة العنف

الصيت  سيئ  السجن  في  النساء  وتتعرض 
بالكهرباء  كالصعق  التعذيب،  أشكال  لمختلف 
والضرب بخراطيم المياه، باإلضافة إلى اإلهانة 

والممارسات الالأخالقية.
في 23 من شهر حزيران لعام 2019 اختطفت 
الصغيرة  ابنتها  مع  عاماً   27 ع(  )أ.  المواطنة 
فرع  إلى  اقتيادهما  وتم  عفرين،  في  منزلها  من 
في  عام  من  أكثر  وبعد  العسكرية،  الشرطة 
السجون دفع األب فدية لتتخلص من عنفهم وبعد 
ذلك تمكنت من الفرار من المرتزقة في عفرين 

إلى مقاطعة الشهباء منذ أسبوع.
تقول )أ. ع( لوكالة أنباء هاوار: »اختطفت من 
قبل الشرطة العسكرية بشكل وحشي، وال أعلم 
سبب اختطافي، وحين وصلت إلى فرع مرتزقة 
أقدم  التجارة،  مدرسة  في  العسكرية  الشرطة 
بشكل  المياه  بخراطيم  ضربي  على  المرتزقة 
الالأخالقية،  البذيئة  األلفاظ  عن  ناهيك  وحشي 
وكلما كانوا يقومون بضربي، يقولون تعملين مع 
وحدات الشعب، وتعطين المعلومات عن عفرين 

لهم«.

أساليب تعذيب النساء أثناء 
التحقيق

وتعذيب  التحقيق  أساليب  إلى  ع(  )أ.  وتطرقت 
المرتزق  »كان  وقالت:  التحقيق،  أثناء  النساء 
المحقق أبو حيدر يسألني عن كيفية التعامل مع 
وحدات حماية الشعب، والمعلومات التي أرسلها 
لهم، كنت أجاوب أنني ال أعمل مع أحد، وأنني 
بابنتي  يبتزني  كان  بأحد،  لي  عالقة  ال  مدنية 
التي تبلغ من العمر ثالثة أعوام، ويهددها بالقتل 

وإعطائها حبوباً مخدرة«.
باالغتصاب  يهدنني  حيدر  أبو  »كان  وتابعت: 
ونشر مقاطع مصورة لي إن لم أُدِل بمعلومات، 
على  يجبرني  كان  ابنتي،  قتل  إلى  باإلضافة 
مشاهدة كيفية تعذيب النساء بأساليب مروعة مثل 
وتم  الكهربائي،  والصعق  بالخراطيم  الضرب 
تعذيبي بتلك األساليب أيضاً دون رحمة وشفقة«.

أنها أصيبت  إلى  وخالل حديثها أشارت )أ. ع( 
بانهيار عصبي بسبب المشاهد التي رأتها داخل 
الفرع من تعذيب ومعاملة المختطفات على أنهن 

لسن بشراً.
أصبحت  شهر  مرور  بعد  بأنه  ع(  )أ.  ونوهت 
المختطفات،  بالنساء  مليئة  الفرع  زنزانات 
من  أخريات  ونساء  كرديات،  نساء  غالبيتهن 

شمال وشرق سوريا، وذلك بتهم وحجج واهية.
وأردفت: »أصيبت العديد من النساء داخل الفرع 
بانهيار عصبي، وأصبن بالجنون، باإلضافة إلى 
كل  في  األوساخ  انتشار  بسبب  مختلفة  أمراض 

مكان داخل الفرع ومنع تنظيفها«.
كن  عندما  النساء  بعض  »أن  ع(  )أ.  وأكدت 
يتعرضن ألمراض كان المرتزقة يحقنونهن بإبر 
وحبوب مخدرة لإلفصاح عن أشياء لم يفعلنها«.
المختطفات  النساء  بين  )أ. ع(: »كان  وأضافت 
على  السجن،  داخل  توليدهن  وتم  حوامل  نساء 

الرغم من عدم توفر المستلزمات الطبية ومالبس 
األطفال وال حتى حليب لألطفال«.

ولفتت )أ. ع(: »يوجد عدد كبير من النساء حكم 
عليهن باإلعدام، وعدد كبير من النساء والرجال 
ماتوا تحت التعذيب ومنهم من أصيبوا بالجنون 

بسبب الصاعق الكهربائي«.
في  السنة  قرابة  م(  )ت.  وابنتها  ع(  )أ.  بقيت 
النساء  »إن  ع(  )أ.  وأكدت  المرتزقة،  سجون 
من  ويتمنون  يدعون  السجون  في  المختطفات 
والمرأة  الشعب  حماية  ووحدات  الذاتية  اإلدارة 
االحتالل  مرتزقة  ووحشية  ظلم  من  تخليصهم 

التركي«.

خرجت بفدية مالية 

وخرجت من السجن بعد أن دفع والدها مبلغ 17 
عنها،  لإلفراج  مالية  فدية  سورية  ليرة  مليون 
للمرتزقة ومبلغ  باإلضافة إلى دفع 350 دوالر 
800 دوالر للمحامي، وبعد خروجها من السجن 
التي  ع(  )م.  ووالدتها  وابنتها  ع(  )أ.  توجهت 
عشرين  لمدة  المرتزقة  قبل  من  مختطفة  كانت 
يوماً بحجة التعامل مع مؤسسات اإلدارة الذاتية 

سابقاً، ووالدها إلى مقاطعة الشهباء.
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أروى الخطابي: »اإلخوان في اليمن أداة بيد 
أردوغان لتحقيق مطامعه التوسعية«

مصطفى قلعه جي: »تركيا تستخدم 
المرتزقة لتحقيق طموحاتها االستعمارية«

قالت الباحثة األكاديمية والناشطة الحقوقية اليمنية، الدكتورة أروى الخطابي، إن اإلخوان المسلمين في اليمن هم أداة لتنفيذ مخطط الرئيس التركي 
أردوغان ومشروعه التوسعي إلحياء الخالفة العثمانية، وأشارت إلى أن المرأة في الشرق األوسط بشكٍل عام تعاني من التهميش، وبخاصة في الدول 

التي تتخذ اإلسالم ذريعة لها في تطبيق قوانينها والشرائع اإلسالمية حسب مفهومها.

قال األمين العام لحزب النهضة والتغيير السوري مصطفى قلعة جي بأن االستهداف الذي طال مدرعات للقوات الروسية على الطريق الدولي حلب 
الالذقية المعروف باسم M-4 بدا واضحًا بعده تصاعد عمليات االستهداف الجوي والبري لقوات الحكومة السورية والروسية لمناطق متفرقة من 

محافظة إدلب وأرياف حماة والالذقية الواقعة ضمن خفض التصعيد

لألنباء معها  لوكالة هاوار  ذلك في حوار  جاء 
وفي  المنطقة،  في  التخريبي  تركيا  دور  حول 
اليمن بشكل خاص، وجاء الحوار على الشكل 

التالي:
يدور  الذي  والصراع  األحداث  تقيمون  كيف  ـ 

اليوم في اليمن وأطماع الدولة التركية؟
جدًّا،  بعيد  أمد  منذ  مشتعل  اليمن  في  الصراع 
التركية  األطماع  عن  السؤال  على  للرد  ولكن 
في اليمن، فإن األتراك لم يغادروا اليمن إال في 
عام 1918 بعد هزيمتهم خالل الحرب العالمية 
األولى، والتي أجبرتهم على االنسحاب من كافة 
األراضي التي احتلوها في الوطن العربي وقارة 
أوروبا. بعد خروجهم من اليمن حكمت اإلمامة 
سبتمبر   26 ثورة  حتى   1918 منذ  الزيدية 
بالحروب  اإلمامة  فترة  تميزت  وقد  الخالدة، 
المستمرة، مما تسبب  السياسية  واالضطرابات 
وانتشر  واجتماعيًّا،  اقتصاديًّا  اليمن  انهيار  في 
عدد  وهاجر  والمرض،  والجوع  والفقر  الفساد 

كبير من اليمنيين إلى خارج اليمن.
سبتمبر   26 ثورة  في  اإلمامة  هزيمة  ومع 
المختلفة  الجمهورية  حكومات  حاولت   1962
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  تحسين 
متواضعًا  دائًما  نجاحها  كان  ولكن  للمواطنين، 
بسبب استمرار المشاكل والحروب الداخلية بين 
وقعت  التسعينات  بداية  ومع  أنفسهم،  اليمنيين 

اتفاقية الوحدة اليمنية في 22 أيار 1990.
وحرب  العربية  األوضاع  اضطراب  وأدى 
الخليج األولى إلى زعزعة الوحدة، وفي 1994 

وقعت حرب كبيرة بين صانعي الوحدة، تسببت 
نعاني  نزال  ما  الوطني  للصف  كبير  بشرخ 
السياسي  الفساد والفشل  فانتشر  اليوم،  إلى  منه 
الجماعات  انتشار  إلى  باإلضافة  واالقتصادي 
العربية  المنطقة  ودخول  المتصارعة،  الدينية 
وانتشار  النفوذ  على  بينّي  صراع  طور  في 
والمليشيات  الدينية  لألحزاب  التمويالت 
اإلسالموية، ساهم في تدمير الدولة من الداخل، 
التسعينات،  بداية  منذ  الحوثي  جماعة  فظهرت 
الدولة  دمرت  حروب  ستة  في  ساهمت  والتي 
في  القاعدة  كما ظهرت  بين 2004 و2010، 
جزيرة العرب وما سببته من تدمير للدولة بقتل 
قادة الجيش واألمن، وأخيًرا ظهرت داعش التي 
لعبت  حيث  اليمن،  مقدرات  من  الكثير  دمرت 
اليمن،  في كل ما يجري في  سلبياً  تركيا دوراً 

من خالل دعمها لحركات اإلخوان هناك.
العثماني  المشروع  وتمدد  أهداف  ما  ـ 

االستعماري الجديد في اليمن؟
بقيادة  تركيا  في  المسلمين  اإلخوان  مع صعود 
العربي  الربيع  ثورات  اندالع  ومع  أردوغان، 
باتت  القريبة من األتراك  التي مولت من قطر 
الخالفة  زمن  إلى  بالعودة  أردوغان  أحالم 
بداية  وفي  التحقيق،  إلى  أقرب  تبدو  العثمانية 
الثورة ظهر رجل الدين المعروف المدعو عبد 
جرت  التي  التغيير  ساحة  في  الزنداني  المجيد 
فيها اعتصامات الثورة يبشر بالخالفة اإلسالمية 
2020، والواقع أن هذا الرجل كان فقط يعلن 
ما يدور في خلد جماعة اإلخوان المسلمين، وما 

يدور من نقاشات في اجتماعاتهم المغلقة.

تؤكد  التي  الوقائع  من  الكثير  ظهرت  وبالفعل 
اليمن  وفي  المنطقة  إلى  الجديد  العثماني  المد 
بالتحديد، فقد سعت قطر كممول واليمن كداعية 
التمدد  تأكيد  إلى  االسالمية  الخالفة  إلعادة 
التركي في المنطقة، وما يؤكد ذلك عقد تنظيم 
وعلى  تركيا  في  اليمنيين  المسلمين  اإلخوان 
رأسهم القيادي القبلي ورجل األعمال اإلخواني 
يدعوها  تركيا  في  كبيراً  مؤتمراً  األحمر  حميد 
إلى إعالن الخالفة اإلسالمية، وإعادة السلطنة 

العثمانية لحكم المنطقة.
وعلى الرغم من أن السلطات التركية ال تخفي 

أطماعها التوسعية في المنطقة إال أنها لم تبد رأيًا 
تحويل  من  أيام  قبل  وما حدث  حينها،  واضًحا 
مطلقًا  يخرج  ال  مسجد  إلى  صوفيا  أيا  متحف 
عن مجال محاولة إعادة الخالفة اإلسالمية إلى 
المنطقة، فهذا العمل ليس بريئًا وال محايدًا ولكنه 
عمل رمزي ألطماع تركيا في المنطقة العربية 
الدولي  للمجتمع  تحٍد  أنه  كما  اليمن،  فيها  بما 
وألوروبا التي ترفض انضمام تركيا إلى دول 

االتحاد.
ـ ماذا عن دور المرأة اليمينة في عملية السالم 

والبناء؟

بالنسبة لدور المرأة في تقدم عملية السالم فهو 
الرغم من وجود  بشكل عام ضعيف جدًّا على 
مع  تتواصل  التي  النسائية  الفعاليات  بعض 
مارتن  اليمنية  القضية  لحل  الدولي  المبعوث 
غريفيت، هذه الكتلة النسائية تقابل غريفيت بين 
مقترحات،  وتقدم  معه  وتجلس  واآلخر  الحين 
ديكورية  تشاورية  أعمال  مجرد  كلها  ولكنها 
للنساء  تقدم  لم  السياسية  األحزاب  تماًما، 
التي  الشرعية  وكذلك  مهماً  سياسياً  حضوراً 
معظمها إخوان مسلمون غير مستعدين إلعطاء 

ا في مفاوضات السالم. النساء دوًرا مهمًّ
ـ ما االحتجاجات التي تنظمها النساء في اليمن؟
متعددة  فهي  النسوية  لالحتجاجات  بالنسبة   
ومتنوعة جدًّا، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من 
الفعاليات من أجل إطالق السجينات والمعتقالت 
في السجون، وهناك رابطة أمهات المختطفين 
التضامن  منظمة  وهناك  قسريًّا،  والمخفيين 
المنظمات  هذه  وكل  السالم،  لدعم  النسوي 
تحاول أن تدافع عن حقوق النساء وعن حقوق 
في  أسسنا  الماضي؛  آذار  شهر  وفي  اإلنسان، 
جنيف تكتل الثامن من آذار من أجل نساء اليمن 
في  وتساهم  والطفل،  المرأة  حقوق  عن  للدفاع 
الحقوقية  المنظمة  السالم، وترأست  مفاوضات 
من  ونأمل  باسندوة،  وسام  الدكتورة  المعروفة 
الجميع عدم إقصاء المرأة من محادثات السالم، 
كما أود فقط أن أشير أننا كنساء يمنيات نحتاج 
المستويات  كافة  على  الدعم،  من  مزيد  إلى 

السياسية والحقوقية.

بالرغم من  أنه  للشأن السوري  ويرى متابعون 
عدم اإلعالن عن سقوط اتفاق وقف إطالق النار 
الماضي،  آذار  في  المبرم  وتركيا  روسيا  بين 
إال أن كافة المؤشرات على األرض تدل على 
المتحاربة،  األطراف  بين  المعارك  استئناف 
من  الموجة  هذه  أن  إلى  آخرون  أشار  بينما 
التصعيد العسكري ما هي إال تصعيد آني، من 
قبل القوات الروسية كردة فعل على االستهداف 

.4-M الذي طال قواتها على طريق
وبرياً  جوياً  قصفاً  الماضية  األيام  وشهدت 
مكثفاً من قبل قوات الحكومة السورية والقوات 
تابعة  وأخرى  أريحا  مناطق  على  الروسية 
الكبانة  لمنطقة  إضافة  الزاوية،  جبل  لمنطقة 
وبلدات  الالذقية وقرى  األكراد شمال  في جبل 
محصلتها  كان  حماة،  لمدينة  الغربي  بالريف 
من  وآخرين  المدنيين  من  عدد  وجرح  مقتل 
لالحتالل  الموالية  المرتزقة  المجموعات 

التركي.

اتفاقيات حول املصالح املشرتكة

لحزب  العام  األمين  تحدث  ذلك؛  وحول 
جي  قلعه  مصطفى  السوري  والنهضة  التغيير 
ألوغاريت بوست بقوله: »إن االستهداف الذي 

طال الجنود الروس ومدرعاتهم، مكيدة روسية 
للمجموعات  عسكرية  ضربة  لتوجيه  تركية؛ 
وتنفيذ  الخضوع  على  إلجبارها  المرتزقة 
االتفاقات الروسية والتركية بخصوص المنطقة، 
وعندها فإن أنقرة ستلوم تلك المجموعات كونها 

لموسكو  قدمت  من  وهي  االتفاقات  رفضت 
مع  التواطؤ  من  نفسها  تبرء  وبذلك  الذريعة، 
بالنسبة  التركية  الروسية  فالمصالح  موسكو، 
إليها أهم بكثير من المصالح الروسية السورية، 
لتمرير  دائماً   الطرفين  بين  فاالتفاقات  ولذلك 

مصالحهما«.
القوات  طال  الذي  االستهداف  يخص  وفيما 
»من  جي:  قلعه  قال   ،  4-Mعلى الروسية 
التفجير  مكان  في  مرتزقة  هناك  أن  الواضح 
للفريقين  رسالة  وهي  بذلك،  قيامهم  يؤكد  ما 

الروسي والتركي«.

ما تسمى باملعارضة منفذون 
فقط لألجندات

تسمى  ما  قوات  أن  إلى  جي  قلعة  ولفت 
شيء  بيدهم  يبق  لم  السورية  بالمعارضة 
يطلب  لما  هم يرضخون  لذلك  عليه،  للتفاوض 
منهم ويحركهم جيش االحتالل التركي والقوات 

الروسية وفق مصالحهما.
االحتالل  »دولة  بالقول:  جي  قلعه  وتابع 
المرتزقة  المجموعات  وبواسطة  اآلن  التركي 
لواء  تكون ضعفي مساحة  تكاد  احتلت مساحة 
من  العامة  الحياة  بتتريك  فقامت  إسكندرون، 
التركية  بالليرة  النقدي  التعامل  فرض  خالل 
عن  المياه  قطع  من خالل  خاصة  وشن حرب 

أهالي شمال وشرق سوريا«.
والنهضة  التغيير  لحزب  العام  األمين  وأنهى 
بالقول:  حديثه  جي  قلعه  مصطفى  السوري 
المنطقة،  بخنق  قامت  التركي  االحتالل  »دولة 
وكذلك األمر بالنسبة لروسيا، وهما ال يتحركان 
الشعب  حساب  وعلى  مصالحهما  لتحقيق  إال 

السوري ودمائه«.

جنيد... َبعُث العثمانيَّة الجديدة...! فرامانات الَتّ

قصف العقول

المضطهدة  الضعيفة  الشعوب  استُعملت  لطالما 
العموم في حروب ال  الشرق األوسط على  في 
العالمية  الحرب  ففي  جمل،  وال  فيها  لها  ناقة 
من  باآلالف  العثمانية  الدولة  زجت  األولى 
والشركس...  واألرمن  والكرد  العرب  الشبان 
من  مختلفة  وأعراق  قوميات  من  وغيرهم 
مناطق ما كانت تسمى »الواليات العثمانية« إلى 
في  أمره  على  المغلوب  التركي  الشعب  جانب 
حروبها المستعرة ضد الدول األوربية وروسيا 
كانت  الحروب  هذه  كل  آنذاك،  القيصرية 
العثمانية  اإلمبراطورية  حماية  أو  توسيع  بفعل 
المهددة والمتداعية في تلك الفترة من قبل الدول 
بقضم  بدأت  التي  كإنكلترا وفرنسا  االستعمارية 
الواليات المحتلة التابعة لها واحدة تلو األخرى، 
إلى جانب اتباعها نفس النهج في تجنيد الشعوب 
المدمرة  الحرب  آلة  لخدمة  الُمستعمرة عسكريَّاً 

الموارد  على  والسيطرة  الهيمنة،  سياسة  لتنفيذ 
الطبيعية، وثروات شعوب الشرق األوسط.

السيناريو يتكرر اآلن بوجوٍه أخرى وبأشخاص 
المهيمنة  العقلية  هذه  وريثة  أنفسها  تعتبر 

 - التركية  فالدولة  واالستبدادية،  المسيطرة 
رئيس  قبل  من  كامٍل  بشكٍل  عليها  »الُمَسْيطر« 
اتباع  تحاول   - أردوغان  والتنمية«  »العدالة 
تحقق  لن  خيالية  مخططات  ورسم  النهج  هذا 
كما  الرجل،  له  يطمح  الذي  المستقبل  لتركيا 
كشف  التي  المناسبات  إحدى  خالل  له  تطرق 
فيها عن أطماعه، ومخططاته التوسعية للهيمنة 
حالة  من  واالستفادة  الشعوب،  مقدرات  على 
على  األوسط  الشرق  منطقة  تعم  التي  الفوضى 
الدول  تناقضات  من  أيضاً  واالستفادة  العموم، 
المتغيرة بوتيرة  الكبرى واإلقليمية، والتحالفات 

متسارعة.

الحديث  بداية  في  إليها  تطرقنا  إلى جزئية  لنعد 
للمناطق  البشري  الخزان  من  االستفادة  وهي 
التركية  الحرب  آلة  قبل  في سوريا من  المحتلة 
الظروف  من  االستفادة  أو  االرتزاق  بطريقة 
بغرض  هؤالء  منها  يعاني  التي  األخرى 
تجنيدهم بكافة الُسبل، فبشكل يومي تقوم الدولة 

السوريين  المرتزقة  من  اآلالف  بتجنيد  التركية 
والليبيين وحتى الصوماليين، وتستفيد من المال 
القطري لهذا الغرض، وافتتحت فعلياً العديد من 
المعسكرات التدريبية لتجنيد اآلالف من المرتزقة 
تلك،  االستعمارية  المخططات  لتنفيذ  لالستعداد 
وبشكل علني، مع ارتفاع حدة التوتر العسكري، 
وخاصة في منطقة حوض المتوسط التي تشهد 
مناورات عسكرية من قبل دول إقليمية وكبرى 
االستعماري  الخطر  تستشعر  واليونان  كمصر 
للدولة التركية، وآخرها إرسال واشنطن مدمرة 
إلى البحر األبيض المتوسط في خطوة اعتبرها 
محللون رسالة عسكرية مباشرة إلى تركيا، مع 
والثروات  النفط  عن  التنقيب  عمليات  ازدياد 
المناطق  على  الهيمنة  في  ورغبتها  الطبيعية، 
السراج  الليبية عن طريق دعم حكومة  النفطية 
الغني  الليبي  الساحل  على  للسيطرة  عسكرياً 

بالنفط كما ذكرنا آنفاً.

الدولة التركية اآلن كما الدول المستعمرة تحاول 
من  الشعوب  ومعتقدات  عواطف  على  اللعب 
الخاصة  تصوراتها  وصناعة  الدين،  خالل 
لخدمة مخططاتها، وفي حالة )آية صوفيا( خير 
افتتاح  عن  اإلعالن  خالل  من  ذلك  على  مثال 
هذه الكنيسة كمسجد، السؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا اختار أردوغان هذا التوقيت بالذات...؟!،  

أردوغان  عليه  يعمل  هدفاً  هنالك  بأنَّ  أعتقد 
داخلياً وخارجياً من خالل تكريس مفهوم )خليفة 
إسالمي  كزعيم  شعبيته  وزيادة  المسلمين(، 
لكسب تأييد المسلمين بشكل عام، وتجديد فكرة 
)فرمانات الجهاد( التي كان يستخدمها السالطين 
الشباب  على  التجنيد  لفرض  العثمانيين  والوالة 
وزجهم في حروبها، وصرف النظر ولو مؤقتاً 
الذي  السلبي  والدور  التركية،  التدخالت  عن 
قبلها،  من  المحتلة  المناطق  في  عليه  تعمل 
لها  االستعمارية  والخطط  التحركات  ومجمل 
في الشرق األوسط، ودعم الجماعات اإلسالمية 
المسلحة المتشددة، وتجنيد آالف الشبان من كافة 

المكونات على هذا األساس.

هذا  في  دولي  تحرك  عن  الحديث  بأن  أعتقد 
التركي  الطموح  للجم  متأخراً  يبدو  قد  التوقيت 
الشعوب  مقدرات  على  والسيطرة  الهيمنة  في 
كما تخطط لها العثمانية الجديدة بقيادة أردوغان، 
ولكن ال مناص منه، لضمان عدم االنجرار إلى 
غير  دولية  حرب  إلى  يقود  مأساوي  سيناريو 
محسوبة العواقب على أراضينا قد تبدو وشيكة، 
علينا،  المدمرة  نتائجها  وتعود  شعوبنا،  وبدماء 
في  على شعوبنا  واألخير  األول  فالتعويل  لذلك 

مقاومة هذه المخططات ووضع حد لها.

يتم  أو شيء  الدعاية ألي عمل  ويتم  القديم  منذ 
أيضاً  وأثناءه  نفسه  الحدث  وقوع  قبل  به  القيام 
حيث يتم اتخاذ االستعدادات له وإجراء الترتيبات 

الالزمة، منها: 
ثقة  كسب  يتم  لكي  الصدق  مظهر  كسب  ـ 

الجمهور المتلقي والمراد إقناعه.
ـ البساطة والتكرار وذلك للوصول بسرعة إلى 
أذهان ومشاعر الناس، والنفاذ إلى ذاكرتهم التي 

لن تستوعب إال األشياء التي وصلتهم بسهولة.
وذلك  واألمثلة  الرموز  من  الكثير  استخدام  ـ 
الرموز واألمثلة في  بهذه  الذاكرة تستعين  كون 

استرجاع ما تختزنه .
إذن والحال هذه فإن الدعاية عبارة عن ممارسة 
ضغوط منظمة تستهدف العقل وهي تعتبر وسيلة 
لتحقيق غاية ما, أي أنها عملياً تعتبر عملية إقناع 

متعمدة للسير في اتجاه ما .
وعناية  بدقة  اختيارها  يتم  التي  الكلمات  قذائف 
الطرف  وشعب  جماهير  تستهدف  لكي  فائقتين 
إحداث  خالل  من  وذلك  المعادلة  من  اآلخر 
االنتصار  على  جيشه  بقدرة  لديه  الثقة  عدم 
إدارة  على  بقيادته  التشكيك  وكذلك  الحرب  في 
فيها, وبالتالي إحداث شرخ  الحرب واالنتصار 
بث  في  األثر  أكبر  تلعب  والدولة؛  الشعب  بين 
وزرع روح االنهزام وانعدام المسؤولية والثقة 
الطرف  لدى  سواء  حد  على  والقيادة  بالنفس 
تستهدف  التي  القذائف  هذه  الحرب.  في  اآلخر 
ال  ومتناثرة  متبعثرة   منه شظايا  وتجعل  العقل 
بل  ال  حوله,  يجري  ما  يستوعب  أن  يستطيع 
أكثر من ذلك وفي الكثير من األحيان يعمل هذا 
العقل في االتجاه المعادي له من خالل انصياعه 

توجه  التي  واألخبار  للمعلومات  إرادته  دون 
البعض,  بعضها  فوق  تراكمات  وتصنع  إليه 
وكلما ازداد هذا القصف كلما زادت سماكة هذه 
التراكمات بحيث ال يعود يستطيع العقل أن يفكر 

ويعمل بالشكل الصحيح .
التي  المفاهيم  بين  الفرق  المنطلق نرى  من هذا 
نسعى  الذي  اإلنساني  بالفكر  منها  ننطلق  نحن 
سياسي  أخالقي  مجتمع  بناء  إلى  خالله  من 
ديمقراطي حر وبين المفاهيم التي يتم بها قصف 
ننظر  نحن  الحرب:  )مفهوم  مجتمعاتنا.  عقول 
يعني  والذي  المشروع  الدفاع  منطلق  من  إليها 
حماية المجتمع ومكتسباته والدفاع عن المناطق 
المحررة، وال يوجد شيء فيها يدل على الهجوم 
إنما هي قوات دفاع وحماية. بينما مفهوم الحرب 

في  ترسيخها  لها ويعملون على  الذي يروجون 
وهدماً  وتشريداً  وقتالً  دماراً  تعني  إنما  عقولنا 
أخالقنا  ترفضه  ما  وهو  الغير  على  واعتداًء 

وقيمنا اإلنسانية( نموذجاً.
بالتأكيد فإن الدعاية تعتبر عامالً مهماً في صنع 
للفعل اإلنساني سواء في زمن  المحرك  الوعي 
أساليب  اتبعت  إذا  خاصة  الحرب,  أو  السلم 
عصر  بعد  نالحظه  ما  وهو  ومؤثرة,  مبتكرة 
من صحف  اإلعالمية  التواصل  وسائل  انتشار 
أصبحت  حيث  وغيرها  وإنترنت  ومطبوعات 
الوعي  تشكيل  أركان  من  أساسياً  ركناً  الدعاية 
نعلم  أن  علينا  لكن  المجتمع.  في  العام  السياسي 
ال  فإنها  ونشطة,  قوية  الدعاية  كانت  مهما  بأنه 

تنجح إال إذا سارت في االتجاه الصحيح .

بعملية  الحكام  يقوم  الشمولية  الحكم  أنظمة  في 
الدعاية  طريق  عن  شعوبهم  ألدمغة  غسيل 
الفرد  بالزعيم  لإليمان  االتجاه  وثابتة  المتكررة 
وتقديسه ومتابعة أقواله وكأنها منزلة من السماء 

)دعاية هتلر – موسوليني – ستالين( نموذجاً.
اإلعالم  أجهزة  بين  الرئيسية  اإلشكالية  تبرز 
وتلفزيون  وإذاعة  صحف  من  »الوطنية«، 
الدعاية  عملياً  تتولى  والتي  ثقافية  ودوريات 
فترة  وخاصة  العليا  الدولة  ومصالح  ألهداف 
اإلعداد للحرب وأثناءها، وبين »أجهزة الرقابة 
» المسؤولة عن حماية أسرار الدولة, حيث في 
الدول ذات التوجه الديمقراطي يعملون على حل 
هذه اإلشكالية التي تحدث عندما تتعارض مبادئ 
الرقابة  و«مفهوم  والتعبير«  »الرأي  حرية 
الوطنية » من خالل التزام اإلعالم »الوطني« 
بالحذر والحرص الشديدين على مصالح الدولة 

أية  نشر  يتم  ال  بحيث  المسلحة  وقواتها  العليا 
معلومات عسكرية تضر بها. 

القيم  إحياء  وإعادة  السالم  أجل  من  الدعاية 
أخالقيات  إلى  والعودة  اإلنسانية  والمبادئ 
الجامدة  القانون  سلطة  مواجهة  في  المجتمع 
هي من أولويات مواجهة الشعوب مع األنظمة 
على  والمهيمنة  المحتكرة  الحاكمة  والسلطات 

مقدرات المجتمع في زمننا الراهن .
 – كامو 1913  ألبير  الفرنسي  الفيلسوف  يقول 

:   1960
السنوات  خالل  قارات  خمس  اتساع  »على 
بين  له  نهاية  ال  صراع  ينشب  سوف  المقبلة 
العنف واإلقناع الودي... ومن هنا سيكون السبيل 
ف الوحيد هو رهن كل شيء في مقامرة  الُمَشِرّ
حاسمة مفادها أن الكلمات أقوى من الطلقات«.

حسام إسماعيل

دجوار أحمد آغا
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

احتالٌل بذريعِة الملكّية

تقرير/ رامان آزاد

أنّه  على  السورّي  بالشأن  تدخلها  تركيا  بدأت 
أنّها  تبين  وتدريجيّاً  السورّي،  للشعب  مناصرة 
تقُف وراء معظم تفاصيل األزمة، وتستثمر البيئة 
احتالالً،  السوريّة  المناطق  في  للتدخل  الدوليّة 
ومن وقت آلخر تصدر تصريحات حول وثائق 
ملكيّة ألراٍض سوريّة وعراقيّة، وأّن أنقرة بصدد 
استعادة أمالكها، وبنفس األسلوب أثارت قضية 
أبعد من  آيا صوفيا وأنها قضية ملكيّة، والغاية 
فهي  إلى مسجٍد،  وتحويلها  كنيسة  أسلمة  مجرد 

في إطار خطة توظيف التاريخ سياسيّاً.

دينيّة  معالم  بوجود  التركيّة  الحكومة  تتذرُع 
األراضي  داخل  العثمانيّة  للحقبة  تعود  وقومية 
إثبات ملكيّة أراٍض أو  السوريّة، وتحاول بذلك 
عقارات في تلك المناطق المحتلة، وإذا ما أخذنا 
إجراءات التتريك والتغيير الديمغرافّي والتهجير 
األصليين  السكان  على  والتضييق  القسرّي 
يقوله  وما  األتراك  المسؤولين  وتصريحاِت 
إال  هو  ما  كله  يجري  ما  فإن  التركّي؛  اإلعالم 

 . تمهيد للضّمِ

عفرين مرياث تريّك!

التركّي صوراً  اإلعالم  نشر  في 2018/1/26 
لوثائق أراد من خاللها إثبات أّن الدولة العثمانيّة 
قاومت  وأنها  الحرب،  خالل  عفرين  تخسر  لم 
)البريطانيّة  الغربيّة  القوات  المحليّة  القوات  مع 
 -1919( أعوام  خالل  المنطقة  في  والفرنسيّة( 

  )1923
الترويج لكتاب  وخالل العدوان على عفرين تم 
الوطنّي  الميثاق  »أرضي  وعنوانه  دمير،  أنس 
الوثائق  ضوء  في  عنها  التنازل  يمكن  ال  التي 
تناول  الكتاب  من  مهماً  جزءاً  أفرد  الجديدة«، 
نطاق  في  وجودها  بحكم  عفرين،  تاريخ  فيه 
وفي  الميثاق.  في  عليها  المنصوص  األراضي 
لخبر  األناضول  وكالة  رّوجت   2018/5/5
غصن  وعملية  عفرين  »تاريخ  اسمه  كتاب 
ووصفته  أيضاً،  دمير«  »أنس  كتبه  الزيتون« 
الوكالة بأرشفة التاريخ، والكتاب عملية تضليل 
العدوان على عفرين  تبرير  وتتجاوز  تاريخيّة، 

واحتاللها.
استيطان  كتابه  في  تناول  فقد  دمير،  وبحسب 
القرنين  خالل  عفرين  في  التركمانيّة  القبائل 
الحادي والثاني عشر الميالديّين، وبقاء المنطقة، 
وفي  التركيّة.  لإلدارة  تابعة   ،1921 عام  حتى 
لنا  بالنسبة  »عفرين  دمير:  قال  فاضحة  كذبة 
ناضلت عفرين،  وقد  األجداد،  لنا  تركه  ميراث 
دون تمييز بين أتراكها وأكرادها وعربها، ضد 
االحتالل الفرنسّي، وبقيت تابعة لتركيا«. وأشار 
إلى أنَّ عفرين بقيت، بفعل الظروف السائدة في 

تلك الفترة، خارج حدود الجمهورية التركيّة.

الدعاية الرتكّية واملقر 
العسكرّي يف راجو 

وفي 2018/7/2 أوردت وكالة األناضول حديثاً 
مدرس  أوغلو«  خطيب  »سليمان  الدكتور  عن 
بوالية  كمال«  »مصطفى  جامعة  في  التاريخ 
في  أتاتورك  وجود  وسبب  تاريخ  حول  هاتاي، 
وأوضح  الثانية.  العالمية  الحرب  إبان  المنطقة 
قيادة  يتولى  كان  أتاتورك  أّن  أوغلو«  »خطيب 
تشرين  في  وانتقل  فلسطين،  في  السابع  الجيش 
عفرين.  إلى  ومنها  حلب،  إلى   1918 األول 
في  العثمانيّة  العسكريّة  الوحدات  مع  واستقر 
محطة قطار »قطمة«، حيث عمل على تشكيل 
الكرديّة  العناصر  من  شعبيّة  مقاومة  شبكة 
أنَّ  وأضاف  للجيِش.  رديفٍة  كقوةٍ  والعربيّة، 
الجيَش العثمانّي والعناصر المحليّة بقيادته، حققا 
معركة  في  قطمة  في  البريطانيين  على  نصراً 

 .1918/10/26
إال  عفرين  في  أتاتورك  وجود  صّحة  وبفرِض 
كان  ولو  العودة،  طريق  في  وهو  بها  مّر  أنّه 
يملك من القوة ما يكفي لما انهزم! كما أّن الدولةَ 
العثمانيّة أقّرت بموجِب اتفاق سيفر مع الحلفاء 
 1920/8/10 في  وإيطاليا(  وإنكلترا  )فرنسا 

بالسيادةِ الفرنسيِّة على األقاليم الواقعة بين كيليكيا 
والضفة الغربيّة لنهر الفرات، وحسب المادة )7( 
الواقعة تحت  الوارد تركوا لسوريا -  البيان  من 
وبيره  وعينتاب  كلس  مدن   - الفرنسّي  االنتداب 
ابن  وجزيرة  ونصيبين  وماردين  وأورفا  جك 
إسكندرون  بمنطقتي  قبلت  تركيا  أن  أي  عمر، 
تحت  وبالمجمل  لسوريا،  متمماً  جزءاً  وكيليكيا 

النفوذ الفرنسّي.
في  الموقعة  مودروس«  »هدنة  وأنهت 
بالمنطقة  القتاليّة  العمليات   ،1918/10/30
الحرب  خالل  والحلفاء  العثمانيّة  الدولة  بين 
من  العثمانيّون  وانسحب  األولى.  العالمية 
بأّن  األتراك  المؤرخون  ويقرُّ  بالكامل،  المنطقة 
بريطانيا احتلت عفرين في آذار 1919، خالفاً 
لمعاهدة مودروس، ما ينفي الوجود التركّي، إال 
الفرنسيين،  ضد  األهالي  مقاومة  يسرقون  أنّهم 
وينزعون عنها وطنيتها السوريّة لتكوَن في سبيِل 

الدولة العثمانيّة. 
دعمه  على  األتراك  مع  هنانو  إبراهيم  اتفق 
بالسالح مقابل رفعِ العلم التركّي على معسكراِت 
الثوار وعدم ترسيم الحدوِد حتى رحيِل االحتالل 
عن البلدين. وكان زعماء الثورة يتحركون بين 
حلب وكلس وعينتاب ومناطق الثورةِ نفسها التي 
الزاوية ولواء إسكندرون  تركزت بمناطق جبل 
وجبال الساحل. ومثّل الجانب التركّي في االتفاَق 
التركّي  الجيش  قائد  باشا  عادل  الدين  صالح 
بمركز مرعش، ولكنَّ تركيا أرادت من االتفاق 

وهو  الحدود،  ترسيم  بخصوص  فرنسا  ابتزاز 
أعطاها  الذي  لوزان  باتفاق  عليه  حصلت  ما 
أراضَي واسعة، فأنهت دعمها للثوار، واقتطعت 
االحتالِل  مع  بالتواطؤ  إسكندرون وضّمته  لواء 

الفرنسّي.

حنيف آغا وحقيقة املنزل 

تعود ملكيّة المنزِل للمرحوم حنيف آغا بن محمد 
حسن  بن  خليل  حج  بن  محمد  بن  بكر  بن  آغا 
بالتاله خيامي، من قرية حاج خليل بناحية راجو، 
ملكيته  تجاوزت  األراضي،  مالكي  أكبر  وكان 
ناحية راجو وسهل  قرى  في  وتقع  هكتار،  ألف 
العُمق على الحدود السوريّة التركيّة على النهِر 
األسود كما يملُك أراضَي واسعةً داخل األراضي 
التركيّة إال أّن الدولة التركيّة وضعت يدها عليه. 
األرمن  رعاية  في  كبير  دور  آغا  لحنيف  كان 
الذين نزحوا إلى سوريا إبان المجازر العثمانيّة 
بحقهم فوفر لهم المأوى والمسكن وأوصى أبناء 

اليوم  وإلى  منهم،  والزواج  برعايتهم  عشيرته 
توجد سالالت من األرمن في قرية حاج خليل.

مع بداية الحرب العالميّة األولى دخل حنيف آغا 
حكماً  الكرد  لنيِل  العثمانيين  مع  مفاوضات  في 
ذاتيّاً في مناطقهم ووعده العثمانيون بذلك بشرط 
أن يوقف معهم ضد قوات التحالف الغربّي فجمع 
وقتها ألف رجٍل من عشيرته ومن أبناء المنطقة 

ليشّكل قوة مسلحة في سبيل ذلك الطموح.
أثناء انسحاب مصطفى كمال أتاتورك من سوريا 
هزيمته  وبعد  السابع،  للجيش  قائداً  وقتها  وكان 
في  عفرين  منطقة  إلى  وصل  الفرنسيين  أمام 
نتيجة  جريحاً  حينها  وكان  تركيا  إلى  طريقه 
قصف الفرنسيين لقواته، وقد التجأ إلى حنيف آغا 
ليعالج جراحه فاستقبله اآلغا حنيف بقصره ثالثة 
بالمنطقة.  السائدة  واألعراف  للعادات  طبقاً  أيام 
احتالل  بعد  التركّي  التلفزيون  يتبجح  واآلن 
التركي  االحتالل  ملكيّة  ويدّعي  عفرين  منطقة 
لمنزل حنيف آغا ونيته تحويله لمتحف!! وتناول 
اإلعالم التركّي في 2018/7/7، تصريح والي 
بإصالح  تعليمات  أنّه أصدر  أطا،  أردال  هاتاي 
بهدِف  عام 1890،  أنشئ  الذي  المنزل  وترميم 
في  المرور  مجرد  وهل  متحٍف.  إلى  تحويله 

المنطقة يمنح حق الملكيّة؟!
حنيف آغا كان رجالً غني األفكار وذا شخصية 
كان  كما  صلبة،  اجتماعيّة  أرضيّة  وله  قوية 
فدخل في عالقات مع شخصيات  محنّكاً  سياسيّاً 
دوليّة كبار في سبيل نيل الكرد لحقوقهم، وتردد 

فرنسيون،  وصحفيون  جنراالت  زيارته  إلى 
واستضاف في قصره الجنرال ديغول الذي كان 

وقتها قائداً للجيش الفرنسّي في سوريا.
كرديّة  حكومة  إنشاء  وقتها  الفرنسيون  أراد 
الكبير  لبنان  حكومة  غرار  على  »كرداغ«  في 
وأرسله  الحكومة  لتشكيل  آغا  حنيف  واقترحوا 
قادة  فاجتمع  للتشاور  فرنسا  إلى  الفرنسيون 
بعَض  أنَّ  إال  الحكومة  تلك  إلقرار  المنطقة 
آغوات المنطقة ذوي النفوذ رفضوا الفكرة خوفاً 
على نفوذهم وفضلوا إقطاعاتهم ومصالحهم على 

قيام أول حكومة كرديّة في كرداغ.
راجو  منطقة  في  مدرسة  أول  بناء  أعماله  من 
ُسّمي  الذي  خليل  حاج  قرية  في  جامع  وبناء 
أنشأ سوق  كما  أقدم جوامع عفرين  ويعدُّ  باسمة 

بلدة راجو الحالي وغيرها من األعمال.

ملكّية مدينة الباب
 واملوصل وكركوك

اآلن«  »تركيا  مواقع  نقلت   2017/8/27 في 
التركيّة  الحكومة  المقربة من  ووكالة األناضول 
تصريحات نسبتها إلى »أورخان عثمان أوغلو« 
من  الثاني  الحميد  عبد  العثمانّي  السلطان  حفيد 
الباب  مدينة  ملكية  إّن  فيها  قال  الرابع،  الجيل 
الواقعة اليوم في األراضي السوريّة، تعود لجده 
عثمان  ألقاها  كلمة  في  ذلك  وجاء  الحميد.  عبد 
وأضاف  قونية.  بوالية  فعاليّة  ضمن  أغلو، 
عثمان أوغلو: »اشترى جدي من ماله الشخصّي 
قطاع  في  أرٌض  له  وكان  فلسطين،  في  أراض 

غزة، كما اشترى أراٍض في أماكن أخرى، بينها 
حلب  محافظة  شمال  اليوم  الواقعة  الباب  مدينة 

)السورية(، ولديه سند ملكيتها«.
ومضى قائالً: »لكن عبد الحميد حظر على اليهود 
شراء األراضي في فلسطين، بعد توليه العرش، 
مئة  قبل  األراضي  هذه  أهمية  إلى  فطن  أنّه  أي 
وكركوك  الموصل  مدينتي  فقدنا  لقد  نعم  عام، 
اتفاقية  في  السورية  حلب  ومدينة  العراقيتين، 

لوزان، ولكن سند ملكيتهما يعود لعبد الحميد«.

سنداُت ملكّية ملدينة حلب
 وقرًى يف إدلب

مكتب  رئيس  تحدث   2017 األول  تشرين  في 
أنقرة،  في  التركيّة  »المحفوظات«  األرشيف 
»سندات  الوثائق  آالف  عن  أوغلو،  تورك 
بين  العثمانّي  الحكم  لفترة  تعود  التي  الملكية« 
)1847 - 1917(، تثبُت ملكيّةَ أتراك في مدن 
شمال  وحلب  العراقيتين،  وكركوك  الموصل 
تحتوي  سوريا. وأشار أوغلو إلى أن 32 دفتراً 
تحويلها  تم  بمدينة حلب،  المتعلقة  الوثائق  آالف 
مع الوثائق المتعلقة بالمدن العراقية إلى مجلدات 

بعد ترجمتها من اللغة العثمانيّة إلى التركيّة.
في 2018/9/15 أفاد »المرصد السورّي لحقوق 
اإلنسان« المعارض بادعاء تركيا امتالك خمسة 
عشر قرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقّي، وقد 
وزعمت  وجودها.  لتثبيت  فيها  قواتها  حشدت 
ملكية  تثبت  العثمانّي  العهد  من  لوثائق  امتالكها 
»الصيادي  القرى  هذه  من  وُعرف  القرى،  تلك 
بينما  وصريع«.  وصراع  والبرسة  والخيارة 
ادعى وزير الداخلية التركّي سليمان صويلو أّن 
يتبعان  بل  سوريتين  ليستا  و«إدلب«  »حلب« 

لوالية »حلب العثمانيّة«.
تركيا ال تضفي  قدمتها  التي  القديمة  الوثائق  إّن 
أّي سيادة على األقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، 
ذلك  أّكدت  التي  الدوليّة  العدل  لمحكمة  وفقاً 
بوضوحٍ في قضايا عديدة، وتركيا تحتُل أراٍض 
سوريّة، والسيادة على األقاليم ال تنحصر بمجرد 
الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، وإنّما مباشرة 
والهادئة  والطويلة  والمستقرة  الفعليّة  السيطرة 

دون معارضة من دولة اإلقليم.
خطة  إطار  في  يندرج  التركّي  السلوك  ولكّن 
استعادة خريطة الميثاق الملّي، التي أقرها مجلس 

المبعوثان العثمانّي في 1920/1/28.

؟ ما هو امليثاق املّلّ

العثمانّي،  البرلمان  انعقد   1920/1/12 في 
مستقبل  حول  النقاش  من  جلسات  عدة  وبعد 
أعدَّ  قد  أتاتورك  األتراك، وكان مصطفي كمال 
النواب  مع  في جلسة سريّة  مسبقاً  الميثاق  نص 
والروم  األناضول  عن  الدفاع  جمعية  »أعضاء 
باسم  اعتماده  تم  أنه  ويالحظ  )تراقيا(«  إيلي 
)بيان نامه( العهد الوطني واصطلح عليه الحقاً 

بالميثاق الوطنّي.
»الميثاق  أّن  القوميون  ومعه  أتاتورك  اعتبر 
الملّي« هو أساس بناء تركيا الحديثة بعد الهزيمة 
في الحرب، وعلى أساسه ُرسمت خريطة جديدة 
الواليات  بخسارة  االعتراف  فيها  تّم  لتركيا، 
حلب  ومدن  كردستان  إقليم  باستثناء  العربيّة، 
التي  والقوقاز  البلقان  من  وأجزاء  والموصل 
اعتبروها جزءاً من الدولة الوليدة. ولذلك يصّرح 
استعادة  بصدد  بأنهم  أنقرة  ومسؤولو  أردوغان 

أراضيهم وليس احتالالً.  
أغضب إعالن الميثاق الحلفاء، وفي 1920/3/3 
هاجمت القوات اليونانيّة غرب األناضول، واحتل 
فوقعت   .1920/3/19 في  إسطنبول  الحلفاء 
معاهدة  مجبرة  إسطنبول  في  العثمانيّة  الحكومة 
وُرسمت   ،1920/8/10 في  الحلفاء  مع  سيفر 
تتجاوز  وال  الملي  للميثاق  مغايرة  جديدة  حدودٌ 
منطقة األناضول وتراقيا الشرقيّة دون الغربيّة، 
وقُّسمت األقاليم العربيّة في سوريا والعراق بما 
العراق  وكردستان  والموصل  حلب  مدن  فيها 

وسوريا بين إنكلترا وفرنسا.
»الجمعية  من  وأعلن  المعاهدة  أتاتورك  رفض 
الوطنية التركيّة« التي أسسها في نيسان 1920 
عدم االعتراف بالحكومة العثمانيّة في إسطنبول 
حكومة  وشّكل  الملي،  الميثاق  بخيانة  واتهمها 
جديدة في أنقرة، واندلعت بعدها حرب االستقالل 
في  األتراك  فيها  انتصر  التي  اليونانيّة،  التركيّة 

.1922/10/11
خرج أتاتورك من حرب االستقالل بطالً قوميّاً، 
وتمت  دوليّاً،  اعترافاً  أنقرة  في  حكومته  ونالت 
مفاوضات  إلى  إسطنبول  حكومة  مع  دعوته 
وفي  السويسريّة.  لوزان  في  الجديدة  السالم 
الدولة  إلغاء  أتاتورك  أعلن   1922/11/1
وفدَ  أن  وأّكد  إسطنبول،  حكومة  وحل  العثمانيّة 
الوحيد  الممثل  إينونو  عصمت  برئاسة  أنقرة 

لألتراك في لوزان. 
من  األولى  التفاوض  جولة  استمرت 
وربط   ،1923/2/4 حتى   1922/11/21
بالموافقة  المعاهدة  على  توقيعه  إينونو  عصمت 
على بنود الميثاق الملي، ولكن الحلفاء رفضوا، 
استمر  إن  ستندلع  حرباً  بأن  أتاتورك  وأيقن 
وخريطته  الملّي  الميثاق  شروط  حول  بالمعاندة 
بنهاية  عليها  التوقيع  تم  التي  بالمعاهدة  وقبل 
باتت  والتي   1923/7/24 في  الثانية  الجولة 

تعرف فيما بعد بمعاهدة لوزان.

الوشم في الذاكرة الثقافية الكردية

جولة سريعة في أسواق »هند زيتوني«...

وركعتان في صالة الشعر..

حينما  كالعصافير  خلجاتها  بين  من  تفر  كلمات 
تنهض من رقدتها.. حينما تشتعل النيران في بيادر 
الزفير ترمي  بوفرة  الماء..  القش.. بسالسة ورقة 
ترتل  تبوح بصمت  تغرفها من وحيها،  كلماتها... 
صالة العشق، تمسك بيدنا، تقودنا إلى أسواق تباع 
العالم  عماء  رغم  نظيفة،  أواني  في  األحالم  فيها 
العالم  ويبصر  األمل  يتحسس  من  فهناك  وتوحشه 
مرصوفة  وكتب  مفتوحاً،  كتاباً  الروح  خالل  من 
كفردوس يعلن العلم نوراً، وعلى مقربة من عتبة 
النص ذاته ثمة نساء يبعن العشق وكالماً في الحب 
مقابل أن يتمتعوا بقليل من دفء حرموا منه ببشر 
قد رحلوا... تركوا ثيابهم ومضوا عراة نحو الفناء 

والسعادة تغمر أرواحهم الندية..

فهن  مصطنع  جمال  عن  تبحثن  ال  النساء  تلك 
كل  في  العشب  صالة  وتؤدين  بالحنطة  مؤمنات 
يتعطرن  ال  و  الشفاه  بأحمر  يأبهن  ال  ندي،  فجر 
من  حفنة  تساوي  فابتسامتهم  مستوردة،  بعطور 
نبيالت  فهن  كله..  بالكون  يثمن  وعناقها  النجوم؛ 
عفيفات لم يعرن الدوالر أهمية وال استفاقوا على 
ماديات زائلة، فهن تؤمنَّ بأن لمسة من يد حنونة 

تعادل الشمس والقمر..
تتبادلن  براءة  بكل  األطفال  حيث  حالم  عالم  في 
طيب الكالم مع العصافير، تسألن عن لون السماء، 
فالحب يجعل الحقيقة في مكان آخر وتجعل الرؤية 
يده  فترى  ما  مئذنة  القصيدة  تتسلق  آخر،  منهجاً 
الحروب  يقودون  فالطغاة  شيء  كل  تغير  الجميلة 
ففي  أبدي..  في جحيم  ويغرقون  النعيم..  ويسلبون 
تلك األسواق الرخيصة ثمة ساعات ال دقائق فيها 
وال تعد األيام وال يوجد في أزمانها عقارب تلدغ.. 
هناك كل األوقات للشعر، ال أحد يسألك هل انتهيت 
من أعمالك اليومية فالزمن هناك ال يشبه أي زمن 

ومكان ال يشبهه أي مكان آخر.
أي  ودون  الشعر  صالة  إقامة  يمكنك  »فهناك 

وضوء. فهو عالم من الطهر.. من النقاء«.
نساء  وال  الشاعرة  وعي  في  إال  كتلك  أسواق  فال 

جميالت في هذا العالم يشبهن نساء هذا النص..
وعييها  وعمق  النقية  بشاعريتها  زيتوني  هند 
وأسواق  مغايراً  عالماً  تخلق  فكرها  ورومانسية 

مغايرة ونساء مغايرات..
نصها مفعم بالحب رغم كل األلم والقهر..

نص يمضي مع البسطاء نحو عالم من ثراء ومن 
نفاق أو  دفء.. عالم ال خداع فيه وال تزوير وال 

بهتان...
إنها رسالة الكلمة

وصالة الشعر

وتأليه العشق

في حقل من عشب ينمو... 

بورخيس يتكأ على عصاه

فاحتاً أبواب الفردوس...

مانحاً البصر للعماء..

ماضياً في سوق ال تشبه اسواقنا... 

في عالم من أمل نقي.

أُحبُّ األسواق الرخيصة 

التي تبيع بضاعتها 

على رفوٍف آيلة للسقوط. 

البائعون ال يتعاملون 

بالدوالر املغّمس بالدم والدموع ..

يبيعون أحالمهم الطازجة 

على طبٍق نظيف من األمل. 

يبصرون هذا العالم بروحهم اجلميلة 

كما أبصر الشاعر بورخيس 

العالم بعصاه اخلشبية 

كتاباً، وتخيل الفردوس

كمكتبة كبيرة جداً. 

هناك نساء يبعنَ قلوبهّن

وكالمهّن املعسول، 

بثمٍن رخيص، 

ليشتروا ثياباً مستعملة

من أمواٍت رحلوا سعداء. 

ال يؤمنون بأحمر الشفاه 

وال بالعطور الباريسية.

يؤمنون فقط باحلنطة 

وصالة العشب 

في كل فجر جديد. 

وضعنَ أسعاراً مخفضة 

لكل شيء 

االبتسامة: تساوي حفنة من النجوم.

العناق: يستحق الكون 

حني حتترق األرض  

من الكذب واأللم. 

ملسة اليد احلنونة: 

تعادل الشمس والقمر. 

أُِحب األسواق الرخيصة

ألّن األطفال 

يتحدثون مع العصافير 

يسألون عن لون السماء احلقيقي؟ 

عن يد اإلله اجلميلة  

التي تغّير مستقبل شعٍب 

غرق بالتعاسة والفقر بال سبب..

عن عيناه 

اللتان تنظران برحمة مؤجلة

إلى الطغاة دون أن تقودهم

إلى اجلحيم األبدي 

أحب األسواق الرخيصة 

ألنني أريد أن اشتري ساعة بال أيام 

بال ساعات، بال دقائق 

لكي ال يسألني أحد لو 

انتهيت من ارتشاف قهوتي 

أو من كتابة قصيدتي 

التي لم تنته.

لكي ال يسألني أحد

أن أقيم صالة الشعر 

وأنا بال وضوء.

كاتب جزائري يكتب روايته على طاولة لبيع الخضار
شرق  كلم   300 بوعريريج  برج  مدينة  بمدخل 
واإلعالمي  الكاتب  ينصب  الجزائرية،  العاصمة 
الخضار  طاولة  بوكبة،  الّرزاق  عبد  المعروف، 
عائداته  تصب  تجاري  كمشروع  اختارها  التي 
»جمعية  الجديد  الثقافي  مولوده  لتمويل  اليومية 

فسيلة لإلبداع الثقافي«.
اختياره  في  يرى  الذي  اإللحاح  بكثرة  آبه  غير 
على  مدروس  غير  »تمردا  تلك  الخضار  لطاولة 
دفترا  بوكبة  يضع  وإعالمي«،  كروائي  واقعه 
وقلما على مقعده، يعود إليهما كلما فرغ من طلبات 
لاللتقاء  المكان  يقصدون  أصبحوا  الذين  الزبائن 

بالكاتب الذي ظل متمسكا بمسقط رأسه.

استقاللية التمويل

طاولة  أن  رأيت  »لقد  مؤلفاً  الـ14  صاحب  يقول 
الشعبي  مشروعنا  طبيعة  مع  منسجمة  الخضار 
والتطوعي، فهي تُعد في المخيال الشعبي الجزائري 

رمزا لالعتماد على النفس وتحصيل القوت اليومي 
بشرف«.

ويواصل الكاتب الحاصل على عديد الجوائز على 
العربية«  الريادة  و«درع   ″39 »بيروت  غرار 
في  أدبية  جوائز  خمس  إطالق  على  والمشرف 
بالده، قائال »بات ملحا أن نتحرك في سياق تغيير 
عن  اإلنسان  أبعدت  معينة  ظروف  فرضته  واقع 

عقله وجعلته عبدا لبطنه«.
يخوضون  الكاتب،  طاولة  صوب  الوافدون  يتقدم 
فيها  الخوض  يعتادوا  لم  التي  األسئلة  في  معه 
عن  يسألونه  عادة،  اليومية  حاجياتهم  يقتنون  وهم 
»الخضار  بائع  مع  ويتفاعلون  الثقافي،  مشروعه 
المثقف«، حتى وصف أحدهم المشروع بـ »طاولة 

محو األمية«.
المشروع  خالل  من  »أردت  بوكبة  ويضيف 
تخص  مواد  في  التجارة  يسّخر  من  ثمة  إن  القول 
ظل  في  العقول،  تخص  مشاريع  لتمويل  البطون 

انتشار ظاهرة تحويل الفضاءات الخاصة بالكتاب 
للنزعة  خضوعا  باألطعمة  خاصة  فضاءات  إلى 
االستهالكية للمجتمع«.يكتب بوكبة في دفتره الذي 
يتفرغ له بين زبون وآخر، صفحات عمله الروائي 
الذي سينقل تجربته الجديدة التي يخوضها، ويضع 
عن  مؤخرا  أنشأها  التي  الثقافية  الجمعية  ملف 
يمينه ويكتب ما قد تسده مداخيل اليوم من حاجيات 
ليبلغه  الجمعية  أعضاء  بأحد  ويتصل  »فسيلة«، 

بحل المشكل.

»انتقام« من الوزارة

يعتقد الكثير من متابعي الكاتب عبد الّرزاق بوكبة، 
الثقافي  مشروعه  لتمويل  الحل  لهذا  اختياره  أن 
يرد هو  في حين  الثقافة«،  »انتقام من وزارة  هو 
بالقول »الفعل الثقافي الذي نتبناه أبعد ما يكون عن 
االنتقام«.ويتابع »سنقدم ملفاً لوزارة الثقافة لتمويل 
المشروع ولكن باعتبار أن نشاطنا قد بدأ فعلياً وبما 

أن أعضاء جمعية - فسيلة - يقضون معظم وقتهم 
خارج منازلهم لتحريكه، لذلك يستحيل أن يتماشى 
الرسمية  اإلجراءات  نسق  مع  جداً  السريع  نسقنا 

البطيئة التي نتمنى أن تتسارع في قادم األيام«.
وعن اإلحراج الذي يراه البعض في ممارسة كاتب 
وإعالمي لبيع الخضروات على طاولة، يقول بوكبة 
»المثقف الذي ال يواجه الشارع ويبقى مختبئاً خلف 
الشاشات ليطلق األحكام الجاهزة والمعلبة، هو من 

عليه أن يخجل«.
الحكومي  القطاع  في   - يحظى  »الذي  ويواصل 

وخارج  داخل  وامتيازات  ثابت  شهري  براتب   -
القانون من غير أن يكون له أثر ملموس في الميدان، 
أما طاولة الخضار فهي  هو من يجب أن يخجل، 

مدعاة إلحساسي بالفخر«.
الرزاق بوكبة أن طاولة الخضروات  ويعتبر عبد 
تلك جعلته »جديراً بلقب الناشط الثقافي الذي يؤمن 
طاولة  تتوقف  »قد  قائالً  بالشكوى«،  ال  بالجدوى 
أفق  إلى  تتطور  وقد  تتعثر  وقد  مؤقتاً  الخضار 

مختلفة، لكنها تبقى فكرة ونمط تفكير واحتجاج«.
من  نفسها  تنتشل  أن  النخبة  »على  بوكبة:  ويختم 
بديلة  أو  بالبحث عن مصادر إضافية  الوضع  هذا 
نتوفر  أال  لنا  المخزي  من  ألنه  للتمويل،  نهائياً 
الدعم  عن  بعيداً  يشتغل  ثقافي واحد  على مشروع 
الحكومي ويقدم الضريبة للخزينة العمومية عوضاً 

عن امتصاصه لها«.

وكاالت

شعوب  معظم  بين  منتشرة  ظاهرة  الوشم  ظاهرة 
والعرب،  الكرد،  بين  والسيما  األوسط،  الشرق 
وهو شكل من أشكال التعديل الجسدي، والزخرفة 
من  خيالية  أسطورية  بجوانب  يرتبط  ما  وغالبا 
السنوات  هذه  خالل  تحول  وقد  الشعوب،  تاريخ 
إلى ظاهرة من ظواهر التباهي في صفوف الشباب 

خاصة.

إحدى العالمات الدينية والقبلية 
لدى الشعب الكردي

الوشم قديماً عالمة دينية حيث كان لكل دين  كان 
وكل قبيلة كردية وشم خاص بها مختلف عن القبائل 
المناطق  من  الكثير  في  موجودة   فهي  األخرى، 
والشمال،  والغرب،  الشرق،  في  الكردستانية 
التطابق  يظهر  األحيان  من  كثير  وفي  والجنوب، 
في الوشم على أفراد القبيلة الكردية الواحدة أينما 
الكردي  الشعب  عند  الوشم  وثقافة  تواجدهم،  كان 
الميثولوجية  األثرية  النقوش  مع  تماماً  متطابقة 

الكردية القديمة، بل وأقدم منها بكثير، ومنها نقوش 
وآثار  وإيزداهية،  وزرادشتية،  وتاوية،  روحانية، 
من المعتقدات الشمسانية القديمة األخرى، ولوحظ 
أن تصاميم معظم نقوش الوشم عند القبائل الكردية 

جداً،  القديم  الماضي  من  قصص  الواقع  في  هي 
ومعتقدات ميثولوجية عريقة.

لكل وشم رمز وتعبري خاص 

وإن بعض القبائل الكردية تستخدم حبراً خاصاً بها 
لدق الوشم، يسمى حبر الدق، وهو خليط من شحوار 
الفانوس مع حليب امرأة »مرضعة« لطفلة، وليس 
طفل، ويرمز شحوار المصباح إلى النور، ويصنع 
واألنف  والعنق  الشفاه،  على  خاص  بشكل  الوشم 
واأليدي، ومعظم الوشم لدى الشعب الكردي يأخذ 
أزهار«؛  قمر،  منحني،  مثلث،  »صليب،  شكل 
يرمز  الحنك  على  الوشم  كان  الزرداشتية  وفي 
الكتاب  إلى  اليدين يرمز  المالك والوشم على  إلى 
قدسية  إلى  فيرمز  الجبين  على  الوشم  أما  المقدس 
صاحبه  يحفظ  المشط  شكل  على  والوشم  القمر، 
الكردية  النقوش  من  النماذج  ومن  العقارب،  من 
باكور  في  الموجودة  القديمة  اليازدانية  الشمسانية 
كردستان منطقة مدياد، والمثير أن النقوش تحوي 
وميدية،  وهورية،  سومرية،  ميثولوجية  رموزاً 

المعقوف  السومري  اآلري  الصليب  رمز  ومنها 
الساعة،  عقارب  باتجاه  ويدور  الشمس،  يتوسطه 
وأيضاً الصليب المتساوي األضالع الذي يدل على 
على  تدل  االرض،  لكوكب  األربعة  االتجاهات 

والنار  والهواء  )التراب  األربعة  الكون  عناصر 
والماء(، وكذلك نقوش الشمس وأفعى »شيخ مند« 

وبعض الرموز األخرى الخاصة

إعداد/ غاندي إسكندر 

عبد الوهاب بيراني
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

جامعة روج آفا تستأنف نظام »اون الين« مجدداً بعد 

االشتباه بحاالت مصابة بكورونا.. 
روناهي/ قامشلو- عادت جامعة روج آفا إلى التدريس عبر نظام »اون الين« بعد إغالقها مؤخراً نتيجة االشتباه بحاالت مصابة بوباء كورونا داخل 

السكن الجامعي، وعلى إثرها علقت رئاسة جامعة روج آفا الدوام في الجامعة بمدينة قامشلو حتى نهاية عطلة العيد

باعتبار أن نظام التعليم عبر النت ذو خصوصية 
الجامعة  فإن  لتفعيله،  خاصة  لشروط  ويحتاج 
وضعت لها نظاماً داخلياً جديداً، وبموجبه يجب 
في  والطلبة  والمدرسين  اإلداريين  كافة  على 
بالتعليم  خاصة  برامج  تحميل  آفا  روج  جامعة 
على  الداخلي  النظام  في  تحديدها  تم  النت  عبر 
ليتم تدريبهم عليها،  الحاسوب  هواتفهم وأجهزة 
دروسهم  إعداد  على  المدرسون  سيعمل  فيما 
وذلك  البرامج  تلك  طريق  عن  التعليم  بموجب 
بعد تعليق الدوام بسبب حاالت االشتباه باإلصابة 

بكورونا في الجامعة..

حاالت مشتبه بها
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
آفا«  روج  »لجامعة  المشترك  الرئيس  مع  لقاٌء 
بأنه  أكد  حيث  المصطفى«  »عبداإلله  الدكتور 
في  للبنات  الجامعي  السكن  من  بعد ورود خبر 
بوجود   2020/7/21 بتاريخ  السريان  حي 
حالتين تشتكيان من ارتفاع الحرارة، تم إخطار 
الحالتين،  بمتابعة  الجزيرة  بإقليم  الصحة  هيئة 
لفحص  األولي  هو  معتاد  اختبار  أجروا  وقد 
حاالت اشتباه اإلصابة بفيروس كورونا، وكانت 

النتائج سلبية.
وأردف بالقول: »لكننا طلبنا من الفريق الطبي 
الطالب،  لكافة  الفحوصات  إجراء  متابعة 
الجامعي  السكن  االختبار لطالب  أجرى  والذي 
بتاريخ  »هيمو«  في  الطب  كلية  في  للبنات 
إلى وجود  تشير  النتائج  2020/7/25، وكانت 
إيقاف  تم  ذلك  إثر  وعلى  إيجابية،  حاالت  عدة 
االحتياطات  أخذ  أجل  من  أسبوع  لمدة  الدوام 
إصابات  أية  وجود  حال  في  الالزمة  والتدابير 
الدوام  بإيقاف  قرار  صدر  وعليه  بالفيروس، 

حتى نهاية عطلة العيد.

متابعة الوضع الصحي للمشتبهني

في  اإليجابية  النتائج  بأن  المصطفى  وأكمل 
مؤكدة  إصابة  وجود  يعني  ال  األولي  االختبار 

أن  يمكنه   PCR الـ  جهاز  وحده  بالفيروس، 
النتائج،  هذه  انتظار  في  ولكن  اإلصابة،  يؤكد 
وهذا االختبار يحتاج إلى ستة أيام بعد االختبار 
الصحي  الوضع  متابعة  بعد  وكذلك  األولي، 
السار هو عدم  بالقول: »النبأ  للمشتبهين، وتابع 
وجود مضاعفات أو أعراض اإلصابة بكورونا، 
كما تم الحجر على كافة السكن الجامعي، والحجر 

على الحاالت اإليجابية في السكن أيضاً.

متابعة التعليم عرب 
»ONLINE«

وأشار المصطفى إلى إصدار التعليمات بمتابعة 
تظهر  ريثما   ،»ONLINE« اونالين  التعليم 
السكن  على  الحجر  لعملية  النهائية  النتائج 
الجامعي، وهو نظام أسس له منذ فترة »تطبيق 
الحظر« األولى وأن هذا النظام هو عبارة عن 
عبر  والطالب  المدرس  بين  تواصل  عملية 
يقوم  أون الين، حيث  التعليم  وتطبيقات  تقنيات 
ويقوم  المعتادة  المحاضرة  بتحضير  المدرس 

بشرحها إما على تطبيق »البوربوينت« أو عبر 
الصوت  أو عبر تسجيل  الشاشة  تطبيق تسجيل 
أنشأها  التي  المجموعة  على  بتنزيلها  يقوم  ثم 
التي  المادة  باسم  التيليغرام  أو  آب  الواتس  على 

يدرسها.
بأنه  الين  اون  نظام  يثبت  »لم  بالقول:  وأشار 
أفضل من الدوام الفعلي والتواصل المباشر في 
القاعة، ولكنه أثبت بأنه خير بديل في الحاالت 
وكان  المنطقة،  بها  تمر  التي  كالحالة  الطارئة 
التي  الماضية  الفترة  في  متبايناً  الطالب  تفاعل 
مع  انسجم  من  فمنهم  الحظر،  تطبيق  فيها  تم 
التعامل  في  صعوبات  القى  من  ومنهم  العملية 
سير  في  جيد  تقدم  إحراز  تم  ولكن  البداية،  في 
العملية بعد أن مضت األسابيع األولى؛ إذ اعتاد 

المدرسون والطالب على هذا النظام«..

جهود حثيثة لتأمني كافة 
املستلزمات

ونوه المصطفى بأن الطالب لقوا صعوبات بالغة 
في الفترة الماضية في النظامين المتَّبعين )اون 

الين والدوام الفعلي(، وتم تقديرهم على صبرهم 
وإصرارهم على المتابعة قدماً في تحصيل العلم.
أثراً  الصحي  للحجر  كان  بأنه  المصطفى  وبين 
على  اعتيادهم  لعدم  الطلبة،  نفسية  على  سلبياً 
كافة  وجود  ولعدم  الظروف،  من  النوع  هذا 
الجامعي  السكن  في  الضرورية  المتطلبات 
)الكهرباء والماء والتكييف( رغم كل الجهود في 

تأمين هذه المستلزمات.
وختم الرئيس المشترك لجامعة روج آفا الدكتور 
اون  نظام  سيستمر  بأنه  المصطفى«  »عبداالله 
الين حتى نهاية هذا الفصل على األرجح، وفي 
الصراع  في  األوضاع  إليه  ستؤول  ما  انتظار 
لكافة الطالب والمدرسين، ولكافة أفراد المجتمع.العالمي مع هذا الوباء، متمنياً الصحة والسالمة 

»طرقنا الباب، لم يجب أحد، راودتنا مخاوف، 
المنزل  إلى  ندخل  أن  الصغير  أخي  اقترح 
لالطمئنان على أختي، دفعنا الباب بقوة ودخلنا 
إلى المنزل. لكن حياتي تغيرت منذ تلك اللحظة، 

لقد انفجر اللغم«!!؟.
صباح كل يوم، يقوم محمد الجابر )24عاماً( من 
ساقه  بربط  سوريا،  شمالي  منبج،  مدينة  سكان 
بواسطة حزام بخصره، فيقوم  المركبة صناعياً 
بعد تثبيتها بإحكام، بتشغيل دراجته النارية بيديه 

بدالً من قدمه للذهاب إلى عمله.
يعمل الجابر في مطعم بالمدينة ويقوم بتوصيل 
يومي  أجر  لقاء  والمستشفيات  للمحال  الطلبات 
والدته،  به  يعيل  سورية،  ليرة   /3000/ يبلغ 

بعدما أفقدته الحرب ثالثة من إخوته.
الريف  إلى  عائلته  مع  نزح  قد  الجابر  وكان 
اشتداد  أثناء   ،2016 عام  للمدينة  الشرقي 
المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية ومرتزقة 
)داعش( في مدينة منبج، ليعودوا إليها بعد نحو 
شهرين من طرد المتطرفين من المدينة في آب 

من العام ذاته.
في هذه األثناء قرر الجابر مع ثالثة من إخوته 
الحزاونة  حي  في  أختهم  منزل  إلى  الذهاب 
أوضاعها  لتفقد  المدينة  من  الجنوبية  الجهة  في 
لفترة شهرين  المدينة  بعد نزوحهم من  وخاصةً 

وانقطاع أخبارها عنهم.
فتح الجابر بعد مدة قصيرة عينيه ليجد اثنين من 
وهو  الثالث  رأى  بينما  الحياة،  فارقا  قد  إخوته 
ينازع الموت، فما كان منه إال أن حاول الوقوف 
إلنقاذه، وقال لوكالة نورث برس: »المشهد كان 
اللغم،  وانفجر  المنزل  إلى  دخلنا  عندما  مريعاً 
ساقي  فوجدت  أخي،  إلسعاف  الوقوف  حاولت 
على  أقوى  وال  رأسي  من  بالقرب  سقطت  وقد 

الحراك

قرابة \13\ عملية دون جدوى!
العالج،  أنواع  كل  »جربت  بالقول:  ويضيف 
قرابة  لساقي  أجريت  نفعاً،  يُجد  لم  ذلك  لكن 
/13/ عملية دون جدوى، ازرقت ساقي من شدة 
بالبتر،  األطباء  قرار  بعدها  ليأتي  االلتهابات، 
العيش  من  لي  أفضل  الموت  أن  حينها  شعرت 

بساق واحدة«.
ويبلغ عدد الضحايا من المتوفين والمصابين في 
مناطق شمال وشرقي سوريا بسبب األلغام حتى 
اآلن حوالي /12/ ألف شخص، »المناطق التي 
الرقة  سجلت أكبر عدد من الضحايا هي مدينة 
منظمة »روج« إلزالة  مدير  بحسب  وريفها«، 

األلغام عدنان حسن.
الحقاً انتقل الجابر إلى مدينة إعزاز بريف حلب 

في  األطباء  كون  عالجه  الستكمال  الشمالي، 
مدينة منبج قرروا بتر ساقه ولكنهم لم يضمنوا 
نسبة جيدة لنجاح العملية، بسبب قرب اإلصابة 
من الحوض ورجحوا انتقال االلتهاب إلى كامل 

جسمه بسبب قِصِر المسافة المتبقية بعد البتر.
وأردف: »كلفت العمليات الجراحية قرابة ثالثة 
ماليين ليرة سورية، ولعدم قدرتي على دفع هذا 

العالج،  تكاليف  بتحمل  أقاربي  أحد  قام  المبلغ، 
لكن لم يعد هو اآلخر يستطيع أن يدفع المزيد«.

تم تركيب ساق صناعية »بدعم  بفترة  ذلك  بعد 
الجابر  نوه  القارات«،  عبر  أطباء  منظمة  من 
لي  صناعي  طرف  تركيب  تم  »لكن  بالقول: 
وجبصين،  سيليكون  من  مؤلفة  بدائية  بطريقة 
كون تكلفة زراعة ساق في العظم تقدر بـ /10/ 

وال  لي  بالنسبة  كبير  مبلغ  وهو  دوالر،  آالف 
يوجد من يدفع عني هذا المبلغ«.

المركبة  الجابر من مشكلة سقوط ساقه  ويعاني 
المركبة  »فالساق  ويقول:  مستمر،  بشكل 
وبراغي  أسياخ  دون  العظم  تحت  فقط  وضعت 
لتثبيتها وأقوم اآلن بربطها بحزام على خصري 

لتثبيتها«.
تعود  والدته في منزل  مع  الجابر حالياً  ويعيش 
عدة  على  بتجهيزه  الجابر  وقام  للعائلة،  ملكيته 
لألبواب  يفتقر  المنزل  كان  حيث  مراحل، 

والنوافذ واإلكساء.

»قريباً سأصبح رب أرسة«

وبالرغم من الصعوبات التي يواجها الشاب في 
أنني  »إال  ويؤكد:  عمله،  ساعات  حياته وطول 
أكافح ألستطيع االستمرار في الحياة وإكمال بقية 

حياتي كأي شاب في سني«.

الفتيات  إلحدى  الجابر  تقدم  أسبوع  قرابة  ومنذ 
الصدد:  بهذا  ويقول  لخطبتها،  مدينته  في 
اآلن،  من  شهرين  قرابة  بعد  عرسي  »سيكون 
أسرة  رب  سأصبح  ألنني  كثيراً  بالفرح  أشعر 

وهو ما سيعوضني عن كل ماحل بي«.

تقرير/ محمد إبراهيم

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/عادل عزيز

مشروع كهرباء الشدادي يدخل العمل بعد عام على إطالقه
روناهي/ الشدادي ـ بعد جهود حثيثة من هيئة الطاقة، مشروع كهرباء الجبسة ُيبصر النور بعد حوالي عام على اإلعالن عن المشروع؛ وُيعد من أضخم المشاريع التي أنتجتها 

اإلدارة الذاتية من ناحية الكهرباء.

بلغ إجمالي تكلفة مشروع كهرباء الجبسة ألكثر 
الطاقة  هيئة  واعتمدت  دوالر،  مليون   60 من 
إنتاج وإتمام المشروع على  بإقليم الجزيرة في 
الكهرباء  إيصال  أجل  من  المحلية  الخبرات 
جنوب  مناطق  في  نسمة  من 300000  ألكثر 

مقاطعة الحسكة.

تشغيل عنفتني ينعكس إيجاباً 
عىل وضع الكهرباء

أجرت  المشروع؛  حول  المزيد  ولمعرفة 
صحيفتنا »روناهي« لقاء مع الرئيس المشترك 
لكهرباء الشدادي عبد الحميد صويلح الذي أشار 
خالل اللقاء الخاص مع الصحيفة: »إن المشروع 
بدأ يبصر النور منذ أيام قليلة؛ حيث تم تشغيل 
ميغا   12 قدرها  باستطاعة  غازيتين  عنفتين 
واط مما انعكس إيجاباً على وضع الكهرباء في 

الناحية والريف التابع لها؛ وصوالً لبلدة مركدة 
يومي  تشغيل  وبمعدل  الشدادي  جنوب  كم   33
خط«.وأوضح  لكل  ساعات  ثماِن  إلى  يصل 
صويلح: »إن الظروف الجوية وارتفاع درجات 
أثّر على  قياسية  لمستويات  الحرارة ووصولها 

عدد ساعات التشغيل«، مشيراً إلى أن في األيام 
القادمة سيتم زيادة معدل ساعات التشغيل. ونوه 
الصويلح: »تعتمد المنطقة حالياً وبشكل خاص 
حيث  العنفات؛  من  الكهرباء  على  الحصول 
الحسكة  مناطق  عن  نهائياً  المنطقة  فصل  تم 

تغذيتها  يتم  التي  الخطوط  األخرى، ويبلغ عدد 
بالكهرباء تسعة خطوط من قرية أم رقيبة 15 
أبو فاس  إلى  الشدادي وصوالً  كم شمال ناحية 
وعناد 30 كم غرب الناحية وانتهاًء ببلدة مركدة 
للحدود اإلدارية مع  والريف التابع لها وصوالً 

دير الزور في قرية السعدة«.

تردي واقع الكهرباء

ويذكر أن واقع الكهرباء في مناطق شمال شرق 
االحتالل  دولة  تحكم  بعد  بالتردي  بدأ  سوريا 

إلى  الداخلة  الفرات  نهر  مياه  بكميات  التركي 
لدى  مشكلة  سبب  مما  السورية  األراضي 
المواطنين في الحصول على الكهرباء وازدياد 
إلى  الشدادي  في  وصلت  التي  التقنين  ساعات 
باإلدارة  دفع  مما  يومياً,  ساعة   20 من  أكثر 
إليجاد  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  الذاتية 

مصادر بديلة للطاقة.

محروقات الطبقة تصدر بطاقات تضمن لألهالي مخصصاتهم من  المادة

المحروقات  مديرية  بدأت   - الطبقة  روناهي/ 
 2020/7/1 بتاريخ  التدفئة  مازوت  بتوزيع 
 2020/11/1 بتاريخ  الخطة  حسب  وتنتهي 
بطاقات  طريق  عن  وذلك  الطبقة  أهالي  على 
وزعت عليهم سابقاَ والتي ضمنت آلية توزيع 

دقيقة وتنسيق عالي.

قبل دخول فصل الشتاء وتداركاَ لضغط العمل؛ 
بتوريع  الطبقة  في  المحروقات  مديرية  بدأت 
وريفها  الطبقة  مدينة  أهالي  على  التدفئة  مادة 

شهر  مطلع  انطلقت  جديدة  عمل  خطة  في 
بالتنسيق مع  العمل  العام الجاري، بدأ  أيار من 
الكومينات والمجلس المدني في الطبقة باستالم 
دفاتر العائلة وأعطيت الفرصة أيضاَ للمواطنين 
أخذ  يستطيعون  عائلة  دفاتر  يملكون  ال  الذين 
أو  زواج  عقد  تقديم  طريق  عن  مخصصاتهم 
الزوجة  أعطى  أو ما شابه؛ وأيضاَ  بيان عائلة 

الثانية حقها في استالم حصتها. 

عقد زواج؛ بيان عائلة، وحتى 
الزوجة الثانية

المحروقات؛  توزيع  عملية  على  ولالطالع 
التقت صحيفتنا »روناهي« باإلدارية في مكتب 
الرقابة بمديرية المحروقات فريدة جعفر والتي 
الكثير  هناك  كان  الماضي  »العام  قائلة:  أكدت 
على  التدفئة  مادة  توزيع  آلية  في  المشاكل  من 
مختلفة،  العام  العمل  خطة  كانت  ذلك  أساس 
حيث بدأنا بالعمل بداية شهر أيار بالتنسيق مع 
الكومينات لجمع دفاتر العائلة وتدقيقها من قبل 
المديرية وإصدار بطاقة لكل عائلة تخولها من 
بسعر  لتر  بـ 440  تقدر  والتي  استالم حصتها 
يدفعها  فقط؛  الواحد  للتر  سورية  ليرة   75
المواطنون للكازية فور استالمهم الحصة, وأن 
عدد المحطات )الكازيات( المعنية بتوزيع مادة 

تعمل  كازية  عشر  سبعة  هي  التدفئة  مازوت 
عملية  بدأت  وريفها,  الطبقة  في  المديرية  مع 
تغطية كل من  تم  بتاريخ 2020/7/1  التوزيع 
المدينة  في  وصغير  كبير  وعايد  البحيرة  حي 
في ريف  وبير صناع  السويدية وجعبر  وقرية 
الطبقة؛ والعمل جاري اآلن لالنتهاء من التوزيع 
التي  الخطة  الثاني حسب  تشرين  الشهر  مطلع 

وضعت من قِبل المديرية

سبعة عرش ألف بطاقة

 تم إصدارها

موضوع  في  النظر  »تم  فريدة:  وأضافت 

المهّجرين وعدم توفر دفاتر عائلة عند بعضهم 
تم قبول هذا العام عقود الزواج؛ بيانات العائلة، 
وحتى اإلقامات, وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 
بلغ عدد إصدار البطاقات ما يقارب الـ 17 ألف 
التوزيع على ما يقارب سبعة آالف  بطاقة وتم 

عائلة في الطبقة وريفها«. 

مديرية  في  الرقابة  بمكتب  اإلدارية  واختتمت 
المحروقات فريدة جعفر اللقاء بالقول: »يستطيع 
المواطن الذي لم يستلم حصته لظروف معينة؛ 
ولكن؛  شاء.  متى  الكازية  من  حصته  استالم 
بشرط الكشف عن البطاقة المخصصة الستالم 

المادة من الكازية بشكل مباشر«.

تأهيل أحد أهم الطرق الرئيسية واالستراتيجية في شمال وشرق سوريا

بالرغم من فقدانه لساقه يكافح لالستمرار في الحياة..

في  والبلديات  المحلية  اإلدارة  هيئة  تستمر 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتأهيل أحد 
سوريا  وشرق  شمال  في  الرئيسة  الطرق  أهم 
بالحسكة  الرقة  مدينة  يربط  الذي  الطريق  وهو 
ينتهي  أن  المتوقع  ومن  كم،  ويبلغ طوله 155 

العمل به خالل 188 يوماً من اآلن.

الكرامة  بلدة  من  يبدأ  الذي  أبيض  طريق  يعدّ 
في  البانوراما  دوار  عند  وينتهي  الرقة  شرقي 
الحسكة من الطرق الرئيسة واالستراتيجية في 
استهداف  بعد  سيما  ال  سوريا،  وشرق  شمال 
الطريق الدولي الـ M4 من قبل جيش االحتالل 
التركي ومرتزقته، وأعمال السلب والنهب التي 
تجري عليه حالياً، على الرغم من االتفاقات التي 
المدنيين  لحماية  الروسي  الضامن  مع  ُعقدت 

عليه، إال أن التجاوزات ال تزال مستمرة.

طريق أبيض من الطرق »الزراعية« لذلك لم 

وناقالت  الشحن  سيارات  لعبور  صالحاً  يكن 
النفط عليه، لذلك تعرض للضرر وانتشار الحفر 
والتصدعات فيه، ناهيك عن ضيق الطريق الذي 
ال يستوعب في بعض أجزائه مرور سيارتين، 
مما شّكل مصاعب للسائقين، لذلك تعمل اإلدارة 

الذاتية منذ فترة على تأهيله وتوسيعه.

وبعد دراسة المشروع واإلعالن عنه عن طريق 
بدأت  سورية،  ليرة  مليار  ستة  بتكلفة  مناقصة 
الورش الفنية وبإشراف كامل من هيئة اإلدارة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والبلديات  المحلية 
الطريق،  في  األولية  باألعمال  سوريا  وشرق 
والتي تضمنت أعمال الوسيع، وفرش الطبقات 
األولى وتسهيلها، بالتزامن مع تجهيز العبّارات 

المائية لتصريف مياه األمطار.

الرئيس  مع  هاوار  وكالة  أجرته  لقاء  وفي 
في  والبلديات  المحلية  اإلدارة  لهيئة  المشترك 

جوزيف  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
لها  تعرض  التي  األضرار  إلى  أشار  لحدو 
الطريق في وقت سابق، وإلى الضرورة الملحة 
الرئيسي  الشريان  بات  كونه  الطريق  لتأهيل 
للمنطقة، ويربط العشرات من المدن والقرى مع 
وتيرة  »تزايدت  لحدو:  جوزيف  وأكد  بعضها. 
بالسرعة  العمل  ضرورة  مع  تدريجياً  العمل 
عدد  أصبح  حتى  المشروع  إلنجاز  القصوى 
على  تعمل  ورشات،  خمس  العاملة  الورش 
كامل أجزاء الطريق، وتم إزالة ما يقارب 50 
أكثر  وفرش  القديم،  الزفت  من  اآلن،  حتى  كم 
من 20 كم بطبقتين من مادة )الكسارة( بسماكة 
15 سم لكل طبقة بعد ضغطها منعًا للتهبط في 
المستقبل«. وبيّن الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والبلديات  المحلية 
العمل يجري  وشرق سوريا جوزيف لحدو أن 
بأسلوب علمي بإشراف مجموعة من المهندسين 

المختصين.

عبد اإلله املصطفى

عبد احلميد صويلح

فريدة جعفر


