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العيادة المتنقلة “آري” مشروع 
لسد الثغرات الصحية في قرى ديرك

لسد حاجة قرى منطقة ديرك في مجال العناية 
الطبية لدى ظهور الحاالت الطارئة وفي خطوة 
هي األولى من نوعها، افتتح وقف المرأة الحرة 

في سوريا عيادة متنقلة.
دعم  إلى  سوريا  في  الحرة  المرأة  وقف  سعى 
أهالي منطقة ديرك من الناحية الصحية بافتتاح 

عيادة متنقلة ليساهم في تخفيف العبء عن أبناء 
المنطقة نظراً لبعد العديد من القرى عنها.

مشروع العيادة المتنقلة جاء لتغطية قرى ديرك 
الصحي،  المجال  في  النقص  من  تعاني  التي 
فهو مشروع من أجل معالجة الحاالت الطارئة 
من  يعانون  الذين  واألطفال  النساء  وخاصة 
األمراض المزمنة وممن يعانون صعوبة النقل 
انتشار  ظل  وفي  الشتاء  فصل  في  سيما  وال 

فيروس كورونا.
محمول،  إيكو  جهاز  العيادة  هذه  وتتضمن   
وجهاز التنفس الصناعي، كما ويتوفر ضمنها 

األدوية الالزمة. 
ممرضة  آري  المتنقلة  العيادة  ضمن  ويعمل 
وقابلة قانونية، ومن المقرر أن تبدأ العمل بدًءا 

من بداية شهر تشرين األول.
العيادة ستتنقل بين القرى مدة ثالثة أيام خالل 

األسبوع الواحد كخطوة أولية.

صالح مسلم: “حملة اإلبادة السياسية التي 
تشنها دولة االحتالل التركي إنما للقضاء 

على الديمقراطية في الشرق األوسط”

توفيق شومان: »تركيا تحاول مّد نفوذها 
إىل لبنان بشىت الوسائل الممكنة«

رمزية محمد تدعو الكردستانيين 
لالنضمام إىل حملة »كفى 
للعزلة، للفاشية ولالحتالل«

أرمينيا: »تركيا تخوض 

معارك ناغورنوكاراباخ 

بمرتزقة سوريين«

انتهاء مهرجان ليلون 

السينمايئ بنجاٍح 

أين حصتنا من التكريم؟! 

رسالة هامة إىل 

اإلدارة الذاتية

أكاديمية العلوم 

الدينية بجامعة روج 

آفا.. خطوة فريدة 

عىل مستوى العالم
السياسي  والمحلل  الصحفي  الكاتب  قال 
اللبناني توفيق شومان: »إن العرض التركي 
بالمساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت، قرأه 
اللبنانيون بأنه محاولة لمد النفوذ التركي إلى 
هذه  مع  اللبنانيون  يتجاوب  لم  لذلك؛  لبنان. 
الدعوة« وأشار إلى أنه عندما زار أردوغان 
اللبنانية   القرية  زار  سنوات،  عدة  قبل  لبنان 
التركية، وهذا كان  اللغة  التي تتكلم   الوحيدة 
القومي على سياسة  البُعد  على غلبة  مؤشراً 

أردوغان الخارجية. »4

التدّخل التركي يعد حكراً على دول الجوار 
فقط بعدما تدّخلت تركيا رسمياً و بعسكرها 

ومرتزقتها في ليبيا واليوم باتت تشارك كطرف 
في النزاع األذربيجاني األرمني الحدودي.«2

 اختتم مساء يوم األحد  27 /9 /2020م، فعاليات 
مهرجان ليلون السينمائي الدولي األول؛ الذي أقيم 
في مخيم برخدان بالشهباء بنجاح كبير من ناحية 

الحضور والتكريم والمتابعة من قبل الوكاالت 
اإلعالمية والشخصيات المثقفة، وأعتبر هذا 

المهرجان بمثابة النور الذي أطل بالثقافة والفن 
من مخيمات النازحين الذين يعانون من ويالت 

االحتالل التركي لعفرين.«8

بسبب عدم وجود منتخب لسيدات إقليم الجزيرة 
ورغم المطالبة بعدة تقارير بهذا الخصوص ومنذ 

سنوات من قبل صحيفة روناهي، نشهد اليوم 
نتائج سلبية لتأخر هذا األمر، وآخر قضية هي منح 
سيدات عامودا مبلغ 2 مليون ل.س من قبل اإلدارة 
الذاتية، وعدم حصول كل ذي حق على حقه؟!«10

 نحو خطوة علمية مميزة أعلنت جامعة 
روج آفا بقامشلو في وقت سابق عن 
بأقسامها  الدينية  العلوم  كلية  افتتاح 
من  أولى  خطوة  تعتبر  حيث  الجديدة، 
العالم بضم ثالث  نوعها على مستوى 

ديانات مختلفة بكلية واحدة. »6

بانوراما المرحلة الثانية 
لمقاومة العصر ــ1

دخلت مقاومة عفرين المرحلة الثانية من مقاومة العصر، بعد إعالن االحتالل 
التركي للمنطقة، ونفذت خالل ثالثين شهراً من انطالقها عملياٍت نوعيّةً استهدفت 
من خاللها قوات االحتالل التركّي والمرتزقة الموالين له، في عفرين والمناطق 

المحتلة، تميزت بدقة التنسيق وسددت ضربات موجعة لقوى العدوان.«5

أسست  التركية  الدولة  أن  مسلم  صالح  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المشتركة  الرئاسة  هيئ�ة  عضو  أكد 
مناطق  على  هجماتها  من  الهدف  أن  إلى  وأشارت  الفاشية،  الذهني�ة  إلى  استن�اًدا  االستب�دادي  نظامها 
شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع إنما للقضاء على الديمقراطية في الشرق األوسط، والقضاء 

على الشعب الكردي..«2

أكدت عضوة مسنقية مؤتمر ستار في قامشلو رمزية محمد بأن العزلة 
المفروضة على القائد تعتبر تجريد سياسي لحرمان أبناء الشعب الكردي 

من االلتقاء بقائدها وناشدت جميع الكردسانيين لالنضمام إلى حملة »كفى 
للعزلة، للفاشية واالحتالل، حان وقت الحرية«3
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صالح مسلم: »حملة اإلبادة السياسية التي تشنها دولة االحتالل التركي إنما 

للقضاء على الديمقراطية في الشرق األوسط«

اسماعيَّل نبي: »يجب تكثيف الجهود لتحقيق التقارب الكردي وقطع الطريق أمام المتربصين به«

إجراءات صارمة من لجنة الصحة في الطبقة لمنع تفشي كورونا

أرمينيا: »تركيا تخوض معارك ناغورنوكاراباخ بمرتزقة سوريين«

رئيس جمهورية أرمينيا: »مصير وطننا 

بيدنا فلنترك خالفاتنا ونتوحد«

أسباب العصبية الزائدة

كورونا و)فيتامين الشمس(.. عالقة وثيقة وُمَطمِئنة

مشاعَر  من  تَنشأُ  جدّاً  قويّةٌ  عاطفةٌ  ائدةُ  الزَّ العصبِيَّةُ 
آلخر،  فرٍد  من  ِشدّتها  وتَختَلُف  ُمتعِدّدة،  وأسباٍب 
يُعبَُّر  والبَعُض  َخفيٍف،  بانزعاج  يعبُِّر عنها  فالبعُض 
الفرِد  ِلذا على  بِغَضٍب كبيٍر أو عصبيٍَّة زائِدةٍ،  عنها 
َعنها  والتّعبيِر  معها،  التَّعاُمِل  وَكيفيَِّة  ُمسبّباتِها  فهُم 
التَّفاُهم  األشخاُص  يستطيُع  حيُث  السَّليمِة،  بالطَّريقَِة 
فيما بينَُهم ِلتُفَهم هِذه العَصبيَِّة والغضِب وبالتَّالي حلُّ 

الُمشكالِت وإنهائها.
ائدةِ معنى العَصبيَِّة الزَّ

فسيولوجيةٌ  استثارةٌ  الغضُب(  )أو  الّزائدة  العَصبيَّة   
بسبِب  النّاتَجِة  االنفعاليَِّة  األَعراِض  من  ومجموعةٌ 
النّفِس  وُمعاقبِة  إليذاِء  تَهدُف  باإلحباِط،  الشُّعوِر 
وجسديّةٌ،  نفسيّةٌ  مظاهُر  وتُصاِحبُها  اآلخرين،  أو 
كالِعدائِيَِّة،  اللغة،  في  أُخرى  ُمرادفاٌت  للغضِب 

والعُنِف، والعََصبيَِّة.
أسباُب العَصبيَِّة الّزائِدَة

 هنالك عدّةُ أسباٍب للشُّعوِر بالعصبيَِّة الّزائدةِ ولها عدَّةُ 
أنواعٍ هي:

1ـ األسباُب الِجسميَّةُ العُضويَّة 
عن  خارجةً  تَكوُن  قد  العضويَّةٌ  الجسديَّةٌ  األسباٌب 
وهذه  الّزائدةِ،  العصبيَّة  إلى  بِه  وتُؤدَّي  الفرِد  إرادةِ 

األسباُب هَي:
ـ ُسوُء التَغِذيِِّة.

ـ نَقُص الحديِد في الِجسِم.
داعِ. شحِ والصُّ ـ المرُض، مثُل الرَّ

ـ انخفاُض السُّكِر في الدَّم.
ـ زيادَةُ إفراِز الغُدُّةِ الدَّرقيَِّة. 

ـ أُموٌر تخصُّ المرأةَ، كالتَّغَيُّراِت الهرمونيَِّة الُمرتبطِة 
بالطَّمِث. 

ـ اإلرهاق الجسدّي.
2ـ األسباُب النَّفسيَِّة

 من األسباب النفسيّة للعصبيّة الّزائدة ما يأتي:
ـ االضِطراباُت النَّفسيَّةُ.

ـ خبراُت الفَشل الُمتكّررةِ والشُّعوِر باإلخفاِق.
ـ َكثرةُ الجداِل والُمشاحنَاِت.

ـ الُمزاحِ السَّخيِف.
والحناِن  الُحِبّ  رغباِت  إشباعِ  وعدِم  الحرماُن  ـ 

واالهتماِم.

3ـ األسباُب التَّربويَّةُ أو االجتماعيَّةً 
الّزائدة  للعصبيّة  واالجتماعيَّة  التَّربويَّة  األسباب  من 

ما يأتي:
 ـ عدُم التَّوافُِق والتَّفاُهِم بيَن األزواجِ.

ـ أساليُب التَّربيِة الخاطئَِة، كالقَسوةِ الّزائِدةِ، أو الدَّالِل 
الُمفرِط.

األبويِن  أحدُ  يَكوُن  لنَموذَجٍ عصبٍّيٍ، كأن  ُض  التَعرُّ ـ 
َعَصبيَّاً، أو الُمعِلُّم عصبٌِّي.

. ـ عدُم إشباعِ حاجاُت الِطّفِل من العطِف والُحِبّ
إعطائِهم  وعدَُم  األبناِء  على  األبويِن  أحِد  تسلُُّط  ـ 
مساحةً من الحريَِّة أو االستِقالليَِّة. الُمقارنةُ بيَن الِطّفِل 

وأقاربِِه أو أقرانِِه.
ِر خالَل  ـ شعوُر الِطّفِل باإلحباِط أو الحرماِن الُمتكِرّ

طفولتِه قد يجعُل منهُ شخصاً عصبيّاً.
أساليُب التّعبيِر عن العصبيَِّة والغَضِب 

يمكن التّعبير عن العصبيّة بعدّة طرق منها:
أفضل،  الموقِف  جعِل  ُمحاولةُ  وهو  البنَّاُء:  التَّعبيُر  ـ 
أو  للعصبيَِّة  الُمسبِّب  الشَّخِص  ُمناقشِة  طريِق  عن 
بخطوةٍ  القياِم  قبِل  النَّفِس  بتهدئِة  القياِم  أو  الغَضِب، 

نابعٍة من العصبيَِّة.
ُف بعداٍء مع  ُر أو المباِشُر: وهو التَصرُّ ـ التَّعبيُر الُمدِمّ
الشَّخِص الُمسبِبّ للعصبيَِّة وإخراُج مشاعِر الغضِب 

والتَّعبيُر المباشُر عنهُ.
العصبيَِّة  جماحِ  كبُح  وهو  المباِشِر:  غيُر  التَّعبيُر  ـ 
عن  الغضِب  التّعبيِر عن  كاستخداِم  الغضِب،  وكبُت 
أماُم  يصرُخ  أنَّهُ  الشَّخُص  فيتخيَّل  التخيُِّل،  طريِق 

الشَّخِص الُمسبِّب للعصبيَِّة ولكنَّه ال يقوُم بذلك حقاً.
التَّعاُمل مع العصبيَِّة الّزائِدةِ عندَ اآلخريَن

 إنَّ التّواُصل الطبيعيَّ بيَن أيِّ طرفيِن يكوُن عن طريِق 
ِل لرسالٍة لفظيٍّة أو غيِر لفظيٍّة لآلخر ليردَّ  إصداِر األوَّ
عليها، ويتواصُل الّطرفاِن ويتحاوراِن، لكنَّ الشخَص 
األلفاَظ  يُطلُق  بالعصبيَِّة  يشعُُر  الذي  أو  الغاضَب 
والّرسائَل السلبيَّةَ لآلخر دوِن أن يعطيِه الحقَّ بالرِدّ، 
أيضاً،  السلبيِّ  بالردَّ  يقوُم  قد  اآلخر  الّطرَف  أنَّ  مع 
لكِلّ  الّزائدةِ  والعصبيِِّة  الُمشاحناِت  جّو  يزيدُ  قد  مّما 
األطراِف، وفي حال كاَن ردُّ الّطرِف الُمقابِِل إيجابيّاً 
إهانَةٌ  أنَّهُ  اإلنساُن الغاضُب على  يُفِسُّرهُ  فقد  أو هادئاً 
العصبيَِّة  دائِرةَ  بِه وبغضبِِه، وبهذا فإنَّ  أو استخفاٌف 
ِعّدُ مواقَف الخالِف، ومَن  الّزائِدةِ ستتَّسُع وتكبُر وتُصَّ

الممكِن تجنُُّب ذلَك عن طريِق الخطواِت اآلتيِة:
هُ  يوجَّ الشَّخِص، حيُث  السُّلوِك ال على  الُحكُم على  ـ 
ِف الُمزعجِ وتأثيرِه، والبدائِِل عنهُ  االنتقادُ نحو التَصرُّ
والحكُم على  لهُ  السلبيِّ  الفرِد واالنتقاِد  دوِن ُمهاجمِة 

شخصيَّتِه.
األنا،  رسائِل  واستخداُم  الُمناسبِة  اللُّغِة  اختياُر  ـ 
لوصِف  يُعتبُر أسلوباً  التحدَُّث بصيغِة )أنا(  حيُث إنَّ 
المشاعِر تجاهَ الُمشكلِة وأثِرها بَدالً من استخداِم كلَمة 
)أنت( وتوجيِه االتّهاماِت، مّما قد يزيدُ من العصبيَِّة 

عندَ الشَّخِص.
أو  الغاضب  الشَّخِص  شعوَر  إنَّ  الجيّدُ،  اإلصغاُء  ـ 
العصبيِّ بأنَّ الّطرَف اآلَخر ينصُت له ويحاوُل فَهمهُ 

والتَّواُصَل معهُ يجعلهُ يشعُر بالهدوِء.
ـ استخداُم األسئلِة المفتوَحِة، حيُث إنَّ سؤاَل الشَّخِص 
وماذا  كيَف  مثِل  بكلماٍت  لشرحٍ  تحتاُج  التي  األسئلةَ 
وأيَن، والَتي ال يمكُن اإلجابةُ عنها بنعٍم أو ال، تُساِعدُ 
الّشعوِر  وبالتّالي  التَّعبيِر،  على  الغاضَب  الّشخَص 

يِ بالهدوِء. التدريِجّ
ُطرق التَّخلِص من العصبيَّة الّزائدةِ 

الّطرق  بإحدى  الّزائدة  العصبيّة  من  التخلّص  يُمكن 
اآلتية أو بمجموعة منها:

ـ تماريُن التنَّفُِس التي تُعدُّ من إحِدى الحلوِل الِسحريَِّة 
للتَخلُِّص وُمعالجِة العصبيَِّة عندَ الوقوعِ في العديِد من 
المشاِكِل أو ضغوٍط ُمتراِكمٍة، والتي تكوُن من أسباِب 

العصبيَِّة.
نفٍس  أخِذ  طريِق  عن  التنفُِّس  بتماريِن  القياُم  يمكُن  ـ 
يُساعدُ  هذا  واحدةً،  دُفعةً  إخراُجهُ  ثمَّ  ومن  عميٍق 
الشَّخِص،  من  والغضِب  العصبيّة  طاقِة  إخراجِ  في 
والتخلُِّص من الّطاقَِة السلبيَِّة الُمتراكمِة من المشاكِل 

والّضغوِط.
ـ البعدُ عن سبِب العصبيَِّة، وأفضِل عالج للعصبيّة هو 
المشاكِل والضُّغوِط  إلى  الُمؤدّي  الّسبِب  االبتعادُ عن 
النفسيَّة والعصبيِّة، وهي طريقةٌ جيّدةٌ ومثاليّةٌ للتغلِّب 

على العصبيَِّة.
ـ التّركيُز على حِلّ المشكلِة، وعدُم التّفكيِر في المواقِف 
الُمسبِّبَِة للعصبيَِّة، والعمُل على إيجاِد حلوٍل ُمثلى أليِّ 
ُمشكلٍة قد تواجهُ الّشخَص وتُسبُّب له المشاكَل والقلَق 

واالكتئاَب.
ـ الضَّحُك والفرُح، حيث إنَّ الغضَب والعصبيَّةَ عبارةٌ 
الشَّخِص، وينبغي عليه  عت في  عن طاقٍة سلبيٍّة تجمَّ
تتُم عن  إيجابيٍّة، والتي  الطَّاقِة إلى طاقٍة  تحويُل هذِه 

طريِق الضَّحِك.
الذّاِت  عن  والتَّعبيُر  الغضِب  اإليجابيُّ عن  التَّعبيًر  ـ 
إلى  الُوصوِل  لعدِم  ُمناسبٍة  كلماٍت  وباستخداِم  بهدوٍء 

الغضِب والعصبيَِّة الّزائدةِ.
ـ ُممارسة الّرياضِة، حيث إنَّ من شأن ذلَك أن يُحّسن 

المزاَج والحالةَ النفسيّةَ.
ـ تجنُُّب استخداِم العقاقيِر الُمنّشطِة أو الكحوليّاِت التي 
تُقلُّل من كفاءةِ اإلنساِن في حِلّ ُمشكالتِه والتّعامِل مع 

اإلحباِط.
ـ االستعانةُ بدعِم اآلخرين، حيُث إّن دعمهُم والتَّحاوَر 
يُساعدُ  الغَضِب  ومشاعِر  األفكاِر  وُمناقشةَ  معهم 

الّشخَص على حلّها.
مواقفهم  وفهِم  اآلخريَن،  مع  الّشعوِر  ُمحاولِة  ـ 

ومشاعرهم عندَ إسقاِط الغضِب عليهم.
االستماَع  إّن  حيث  االستماعِ،  مهاراِت  تطويُر  ـ 
الجيِّدَ من شأنِِه أن يُقلَّل من سوِء الفهِم الذي قد يؤِدّي 

للغضِب.

ـ فيما ال يزال الباحثون يجهلون الكثير عن فيروس كورونا 
المهمة  المعلومات  المزيد من  الدراسات  المستجد، تكشف 

في معركة العالم ضد الوباء الذي أصابه بالذعر والشلل.
يحصلون  الذين  األشخاص  أن  حديثة  دراسة  وأظهرت  ـ 
للوفاة  أقل عرضة  فيتامين )د( يكونون  على ما يكفي من 
مع  مقارنة  بالمائة،   52 بنسبة  كورونا  فيروس  بسبب 

األشخاص الذين يعانون نقصاً في )فيتامين الشمس(.
ـ ويعرف عن فيتامين )د( أنه يلعب دوراً مهماً في تقوية 
جهاز المناعة ومحاربة االلتهابات، وقد تجعل هذه الميزات 
في  )كوفيد 19(  الجسم ضد  معركة  في  رئيساً  منه العباً 

حال اإلصابة بالفيروس.
ـ ووجد الدكتور مايكل هوليك من جامعة بوسطن األميركية 
فيتامين  لديهم ما يكفي من  الذين  في بحثه، أن األشخاص 
بفيروس  لإلصابة  بالمئة   54 بنسبة  عرضة  أقل  هم  )د( 

إلى  وفريقه  هوليك  توصل  الجديد،  بحثه  وفي  ـ  كورونا. 
هذا  من  يكفي  ما  على  يحصلون  ال  الذين  األشخاص  أن 
عند  اإلنسان  جسم  في  طبيعياً  يتكون  الذي  الفيتامين، 
التعرض للشمس، أكثر عرضة لإلصابة بمرض شديد أو 

حتى الموت بعد اإلصابة بفيروس كورونا.
ـ ونقلت صحيفة )ديلي ميل( البريطانية عن هوليك قوله، 
إن هذه الدراسة تقدم دليالً مباشراً على أن وفرة فيتامين )د( 

يمكن أن تقلل من مضاعفات )كوفيد 19(.
المتحدة  الواليات  سكان  من  بالمئة   42 حوالي  ويعاني  ـ 

و20 بالمئة من سكان بريطانيا نقص فيتامين )د(.
ـ كما يعتقد خبراء أن نحو 60 بالمئة من كبار السن الذين 
ذاته،  األمر  يعانون  المسنين،  رعاية  دور  في  يعيشون 
على اعتبار أنهم يقضون وقتاً طويالً في الداخل بعيداً عن 

الشمس

حزب  في  المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضو  تحدث 
االتحاد الديمقراطي صالح مسلم لوكالة أنباء هاوار 
حول حملة اإلبادة السياسية التي تمارسها السلطات 
الديمقراطية،  الشعوب  حزب  برلماني  ضد  التركية 

وضد النشطاء والتنظيمات النسائية.
من خالل  تسعى  التركية  الدولة  أن  إلى  مسلم  ونوه 
هذه الممارسات الالإنسانية إلى القضاء على الشعب 

الكردي وعلى الديمقراطية.
نظامها  أسست  التركية  الدولة  »إن  مسلم:  وقال 
الفاشية«، وأضاف:  الذهنية  إلى  استنادًا  االستبدادي 
»جميع عصابات المافيا هي اليوم على رأس السلطة 
النضال  طليعة  تقود  التي  األكبر  القوة  تركيا،  في 
الشعوب  الديمقراطية في يومنا هي حزب  من أجل 
عن  تكف  ال  السلطات  فإن  وعليه؛  الديمقراطية، 
من  والهدف  فرصة.  كل  في  الحزب  هذا  استهداف 
هذه الهجمات هو القضاء على الديمقراطية، كما أن 
الكردي،  الشعب  على  القضاء  تستهدف  الهجمات 
الديمقراطية  الشعوب  حزب  برلماني  من  فالعديد 

وهذا  محاكمة،  دون  السجون  في  أصاًل  موجودون 
تنفيذ  تواصل  التركية  الدولة  للقوانين.  مناف  أمر 
حيث  الكردي،  الشعب  إبادة  إلى  الرامي  مخططها 
واالعتقاالت  واالحتالل،  القتل  أعمال  تواصل 
الهجمات  وكذلك  القرى،  وهدم  وإحراق  والتعذيب 
المتواصلة على باشور كردستان وروج آفا، الدولة 
لها  سنحت  وأين  متى  الهجوم  في  تترد  ال  التركية 

الفرصة«.
إلى  تحولت  كوباني  مقاومة  أن  إلى  مسلم  ونوه 
قادر  غير  وهو  التركي،  لالحتالل  بالنسبة  معضلة 
بهذا  وقال  المقاومة،  تلك  انتصار  فكرة  تحمل  على 
خلفه  الذي  التأثير  مدى  يؤكد  األمر  »هذا  الصدد: 
المقاومة  هذه  تركيا،  على  كوباني  مقاومة  انتصار 
لم  وما  داعش،  مرتزقة  هزيمة  عن  أسفرت  التي 
اآلن  التركية  الدولة  تقوم  تحقيقه،  يتمكن داعش من 
كوباني  مقاومة  على  األمر  يقتصر  وال  باستكماله، 
ضرب  على  اآلن  التركية  الدولة  تعمل  بل  فقط، 
الذين  إن  للمقاومة.  دعمهم  أبدوا  الذي  األشخاص 
ساندوا مقاومة كوباني أبدوا مواقف مشرفة، وحملة 

اإلبادة السياسية هذه تشير إلى طبيعة العالقة القائمة 
أن  وتؤكد  وتفضحها،  التركية  والدولة  داعش  بين 
يتلقى  حيث  اآلن،  حتى  تركيا  من  يخرج  لم  داعش 
التدريب  معسكرات  في  التدريب  داعش  مرتزقة 
هؤالء  التركية  الدولة  وتستخدم  فيها،  الموجودة 

المرتزقة للتدخل في كل مكان ترغب فيه«
حول  العالمي  وااللتفاف  الدعم  إلى  مسلم  وتطرق 
مقاومة  الصدد: »خالل  بهذا  وقال  كوباني،  مقاومة 
كوباني، ناشدنا شعوب العالم من أجل إعالء صوتها 

يوم األول  الوحشية، وتم إعالن  الهجمات  ضد هذه 
أكد  مما  كوباني،  لمقاومة  يوًما  الثاني  تشرين  من 
وقتها االلتفاف والدعم العالمي لهذه المقاومة. في تلك 
الفترة أيًضا ذكرنا أنه حتى لو تم القضاء على داعش، 
المرتزقة  والمجموعات  داعش  يدعمون  الذين  فإن 
محاربتهم  ويجب  كبيًرا،  خطًرا  يشكلون  األخرى 
أيًضا، وإذا لم تتم محاربتهم؛ فإن داعش سوف يعود 
إلى الحياة من جديد. وهذا ما نراه على أرض الواقع 
الراهن  يومنا  في  المستمرة  اإلبادة  حملة  إن  اليوم، 
إحياء  نعيد  »سوف  مفادها  رسالة  على  تنطوي 
داعش«، وطالما لم يتم التصدي لألطراف التي تدعم 
داعش  يزول خطر  لن  وتموله،  وتستخدمه  داعش، 
عن العالم، وعليه؛ فإننا نناشد العالم على العمل على 
وضع حد لألطراف التي تدعم داعش وعلى رأسهم 

الدولة التركية«.
تركيا،  في  الراهنة  األوضاع  معطيات  على  وبناء 
يؤدي  الهجمات سوف  هذه  استمرار  أن  مسلم  رأى 
الهجمات  »هذه  مستقباًل:  التركية  الدولة  انهيار  إلى 
تأجيج  إلى  تؤدي  سوف  التركية  الدولة  تشنها  التي 

الشعب  تستهدف  الحرب  هذه  األهلية،  الحرب 
الكردي، ومن المحتمل أن تقدم الدولة التركية مجددًا 
الكردي.  الشعب  إبادة  ومحاولة  الدماء،  إراقة  على 
الدولة  انهيار  إلى  يؤدي  سوف  األمر  هذا  لكن؛ 
تتراجع  فهي  عصيبة،  مرحلة  تعيش  التي  التركية، 
ليبيا  موضوع  في  وخسرت  العالمي،  الصعيد  على 
وموضوع أزمة شرق المتوسط، ووصلت اليوم إلى 
مرحلة تعتقد فيها أنها يجب أن تخرج من هذه األزمة 

من خالل إبادة الشعب الكردي«.
حزب  في  المشتركة  الرئاسة  هيئة  عضو  واختتم 
بالقول:  حديثه  مسلم  صالح  الديمقراطي  االتحاد 
فيها  تستطيع  لن  حالة  إلى  وصلت  التركية  »الدولة 
االستمرار إال عبر إراقة الدماء، وهذه من عالمات 
ودالئل االنهيار، إنها مرحلة خطيرة، يجب أن يكون 
الشعب الكردي متيقًظا إزاء ذلك والعمل على حماية 
مكتسباته، إذا نجحت تركيا في مخططاتها؛ فإن هذا 
على  والقضاء  الكردي  الشعب  على  القضاء  يعني 

الديمقراطية في الشرق األوسط«.

عين عيسى/ حسام اسماعيلـ  تحقيق الوحدة الوطنية 
الكردية من األهداف التي تسعى لها معظم األحزاب 
توجهاتها، وبرامجها  اختالف  الكردية على  الوطنية 
المخططات  إلحباط  الثوابت  أهم  وأحد  السياسية، 
األساس  هذا  وعلى  الحرة،  الشعوب  بحق  التآمرية 
كانت المبادرات التي تطلقها األحزاب والشخصيات 
جانباً،  الخالفات  بوضع  لتنادي  الكردية  الوطنية 
الوحدة  لتحقيق  الحوار  على  المبني  الجاد  والعمل 
الوطنية المنشودة، وتقريب وجهات النظر للوصول 
إلى رؤية موحدة، واتخاذ مواقف حاسمة إزاء العديد 
من الملفات والخالفات، وتشكيل جبهة وطنية موحدة 

منيعة بوجه المخططات والمؤامرات المحاكة.
وفي اآلونة األخيرة؛ تم إطالق العديد من المبادرات 
تفاهمات  إلى  للوصول  والمشاورات  واللقاءات 
موحدة إزاء ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية 
الوحدة  أحزاب  قبل  من  متسارعة،  وعسكرية 

كمبادرة  وعسكرية  سياسية  وشخصيات  الوطنية، 
الديمقراطية مظلوم عبدي  لقوات سوريا  العام  القائد 
مع المجلس الوطني الكردي )ENKS(، والمبادرات 
الصف  وحدة  تحقيق  إطار  في  تصب  التي  األخرى 

)الكردي ـ الكردي(.
بين  الجلسات  من  العديد  وعقد  المشاورات  وبعد 
أحزاب الوطنية الكردية، والمجلس الوطني الكردي، 
لتشكيل  مبدئية  تفاهمات  إلى  من خاللها  التوصل  تم 
 40 من  تتألف  التي  العليا(  الكردية  )المرجعية 
عضواً من أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني 
من  مختارة  مستقلة  إلى شخصيات  إضافة  الكردي، 
كان  الموضوع؛  هذا  عن  وللحديث  الجانبين.  قبل 
االتحاد  حزب  بمكتب  اإلداري  مع  لقاء  لصحيفتنا 
نبي  اسماعيل  صرين  بناحية   PYD الديمقراطي 
الذي بدأ حديثه بالقول: »نحن سعداء جداً لتحقيق هذا 
اإلنجاز الذي يصب في مصلحة الشعب الكردي وكل 

الشعوب الحرة؛ ألن كل التقاربات والمبادرات التي 
من  تقصر  الكردية  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  تحصل 
المدى الزمنية للصراعات التي خلفتها الدول المتآمرة 
الوحدة  كانت  »لطالما  نبي:  وأردف   . المنطقة«  في 
المتآمرة  الدول  لكثير من  تروق  الكردية ال  الوطنية 
وعلى رأسها النظام التركي بقيادة أردوغان، ويعمل 
الواحد،  الشعب  أبناء  بين  والهوة  الخالفات  لتعميق 
وتهديد وابتزاز األحزاب السياسية لثنيها عن مد يدها 
نحو تقارب )كردي ـ  كردي( من شأنه تحقيق الوحدة 
بشكل  تتصاعد  العسكرية  العمليات  ورأينا  الوطنية، 
جنوني في كل مرة يتم فيها التوصل إلى تفاهم يخدم 
التي  المبادرات  الوطنية، وبخاصة  الوحدة  موضوع 
والشخصيات  الديمقراطية  سوريا  مجلس  لها  يسعى 

الوطنية«.
إزاء  دولي  تحرك  وجود  ضرورة  إلى  نبي  وأشار 
الحرة من جرائم  الشعوب  التركية بحق  الممارسات 

قضم  هدفها  عدوانية  ومخططات  ممتلكات  وسرقة 
كردستان  باشور  مناطق  في  األراضي  من  المزيد 
آمنة  عودة  وضمان  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق 
لألهالي الذين هجروا بسبب اآللة العسكرية التركية 
خالل العدوان األخير على سري كانيه وكري سبي/ 
أرضيهم  إلى  المهجرين  عودة  بأن  وبينَّ  أبيض.  تل 
واتخاذ  مناقشتها،  يجب  التي  البنود  من  المحتلة 
موقف موحد تجاهها من قبل كافة األحزاب الكردية، 
بمسؤولياته  وتذكيره  الدولي  المجتمع  والضغط على 
آمنة  عودة  على  التشديد  وضرورة  المدنيين  إزاء 
إلى المناطق التي أخرجوا منها بقوة اآللة العسكرية 
الهمجية التركية. وشدد اإلداري بمكتب حزب االتحاد 
نهاية  في  نبي  اسماعيل  صرين  بناحية  الديمقراطي 
حديثه على ضرورة توحيد كافة الجهود وتضافرها 
وحذر  الكردية،  الوطنية  الوحدة  تحقيق  لتسريع 
للضغوطات  والرضوخ  الوقت  تضييع  مغبة  من 
الدولية التي تهدف إلى تقويض كافة الجهود إلفشال 

المبادرات كافة التي تخدم مصلحة الشعب الكردي، 
تحقيق  نحو  المباركة  المساعي  تشتيت  في  وتساهم 

الوحدة الوطنية المنشودة.

الطبقة/ محمد إبراهيم - في ظل تزايد عدد اإلصابات 
الصحة  لجنة  تعمل  الطبقة؛  في  كورونا  بفيروس 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  التابعة 
تفشي  منع  بهدف  الوقائية؛  اإلجراءات  تشديد  على 

وانتشار الفيروس في المدينة.
وشرق  شمال  مناطق  في  الفيروس  انتشار  بدء  مع 
الطبقة؛  مدينة  في  إصابات  وتسجيل  عموماَ  سوريا 
شددت لجنة الصحة على اإلجراءات الوقائية بشكل 
من  أكثر  تسجيل  بعد  وباألخص  انتشاره  لمنع  أكبر 

أربعين إصابة ضمن المدينة. 

جاهزية كاملة والتشديد عىل 
اإلجراءات االحرتازية

اللجنة  عمل  حول  المستجدات  آخر  على  ولالطالع 
مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  الخصوص؛  بهذا 

نورس  الطبقة  في  الصحة  للجنة  المشتركة  الرئيسة 
عملنا  خطة  ضمن  »من  لنا:  أكدت  والتي   إبراهيم 
جائحة  تفشي  لمنع  االحترازية  اإلجراءات  حول 
الحدودية  المعابر  على  طبية  نقاط  جهزنا  كورونا 
لمنطقة الطبقة، إضافة إلى سيارات اإلسعاف الكاملة 
وأيضاً  طارئ,  أمر  ألي  هناك  المتواجدة  الجاهزية 
التي  التوعية  دورات  على  الفترة  هذه  خالل  ركزنا 
من  توعيتهم  بهدف  كافة  الشعب  فئات  تستهدف 
والقفازات  الكمامات  كارتداء  بالفيروس  اإلصابة 
أي  مالمسة  بعد  المستمر  التعقيم  على  والتركيز 

شيء«. 

أكرث من أربعون إصابة حتى 
اللحظة

لدينا حالياً  المسجلة  وأضافت: »حسب اإلحصائيات 
إصابة  أربعون  إحدى  تسجيل  تم  الصحة  لجنة  في 
اإلصابات  تلك  جميع  شفاء,  حالة  عشرة  سبع  منها 
تم حجرهم  والمتوسطة  الخفيفة  الدرجتين  من  كانت 
في المنازل وتم متابعتهم من قبل لجنة الصحة لحظة 

بلحظة لمراقبة حالتهم خوفاً من تطورها«.

تجهيز مركز حجر جديد

في  الصحة  للجنة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
اآلن  »يتم  بالقول:  حديثها  إبراهيم  نورس  الطبقة 
تجهيز مركز حجر صحي آخر في المدينة الرياضية 
الواقعة غرب مدينة الطبقة بعد تزايد عدد اإلصابات 
والخوف من إصابات من الدرجة الخطرة الذين يلزم 
واحتياجهم  متابعتهم  لضرورة  المركز  في  حجرهم 

لألدوية والمنافس«.

مركز األخبار - التدّخل التركي يعد حكراً على دول 
بعسكرها  و  تركيا رسمياً  تدّخلت  بعدما  فقط  الجوار 
ومرتزقتها في ليبيا واليوم باتت تشارك كطرف في 

النزاع األذربيجاني األرمني الحدودي.
قال  توغانيان،  فاردان  روسيا،  لدى  أرمينيا  سفير 
آالف  أربعة  نحو  نقلت  تركيا  إن  االثنين،  صبيحة 
مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان. مؤكداً مشاركة 
بناغورنو  القتالية  العمليات  في  السوريين  المرتزقة 

كاراباخ.
أفاد  قد  بدوره  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد 
بوصول دفعة من مقاتلي الفصائل السوريّة الموالية 
المحتلة،  عفرين  من  قادمين  أذربيجان،  إلى  ألنقرة، 
ان دفعات أخرى يتم تحضيرها لنقلهم إلى أذربيجان، 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  لسياسة  ممارسة  في 
الدول،  شؤون  في  التدّخل  على  القائمة  أردوغان 
وذلك  الداخلية،  الخالفات  وإشعال  الفتن  وإثارة 

بدخوله على خط األزمة بين يريفان وباكو.
وأشار المرد السوري أن الحكومة التركية قامت بنقل 
الموالية لها، غالبيتهم العظمى  الفصائل  مرتزقة من 
مقابل  و«العمشات«،  مراد«  »السلطان  فصيلي  من 
مبلغ مادي يتراوح بين الـ1500 إلى 2000 دوالر.

تتحرى  أنها  األرمينية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  فيما 
معلومات عن مشاركة مقاتلين من سوريا في القتال 

مع أذربيجان في اشتباكات ناغورنو كاراباخ.

مركز األخبارـ  وّجهَ رئيس جمهورية أرمينيا »أرمين 
سركيسيان« رسالة للشعب األرمني في خطابه مشدداً 
النتصارات  الوحيد  الضمان  هي  الوحدة  أن  على 

الشعب األرمني.
شن العدوان األذربيجاني هجومه على آرتساخ ُمعلناً 
الطرف  مقاومة  لكن  المناطق،  بعض  سيطرته على 
هذا  وضمن  العدوان،  همجية  أمام  ظهرت  اآلخر 
»أرمين  أرمينيا  جمهورية  رئيس  خاطب  السياق 
الهجوم  واصفاً  األرمني  الشعب  سركيسيان« 
ضد  حرب  وهو  عسكري  هجوم  بأنه  األذربيجاني 
ضد  موّجهة  الحرب  »هذه  بأكمله  األرمني  الشعب 
كريمة  وحياة  بحرية  العيش  في  آرتساخ  شعب  حق 

وسلمية ومستقبلية«.
وأكد في خطابه بأن جيش الدفاع في آرتساخ سيثبت 
عملية  أي  على  السريع  للرد  مستعد  أنه  أخرى  مرة 

عسكرية.
الشعب  على  الهمجية  الحرب  ضحايا  على  وتأسف 

األرمني.
يتوقعون رد فعل مناسب من  بأنهم  ونّوه في خطابه 
المجتمع الدولي وال سيما الدول التي تترأس مجموعة 
أوروبا  في  والتعاون  األمن  لمنظمة  التابعة  مينسك 

والمنظمات الدولية.
الدولي  المجتمع  يتخذ  أن  األرمني  الرئيس  وتأّمل 
إجراءات عاجلة لوقف الحرب التي تشنها أذربيجان.
ولفت سركيسيان  إلى ضرورة االتحاد ضد العدوان 
حرب  في  تحقق  الذي  االنتصار  »إن  األذربيجاني 
آرتساخ )1994( هو نتيجة وحدتنا وتضامننا واليوم 
يجب الحفاظ على هذا االنتصار وهو واجب مقدس 
وحدتنا  علينا،  يعتمد  وطننا  فمصير  منا،  كل  على 

وتضامننا وانضباطنا ونحن بحاجة إلى االتحاد«.
المشروط  غير  الضمان  هي  الوحدة  أن  إلى  مضيفاً 
السياسية  الخالفات  ترك  عليهم  وبأنه  النتصاراتهم، 
دعماً  يصبحوا  وأن  جانباً  الشخصية  والمواجهات 

لقواتهم المسلحة.
واختتم الرئيس األرمني »أرمين سركيسيان« خطابه 
مواصالً حديثه حول ضرورة تحقيق الوحدة لوضع 
حد للعدوان »علينا أن نعمل معاً، حتى لو كان لدينا 
تفكير ورؤية وأفكار مختلفة، ويجب استخدام قدرات 
وإمكانيات كل واحد منا في أرمينيا وآرتساخ والشتات 

من أجل الوطن األم«.

مركز األخبار ـ أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب االتحاد الديمقراطي صالح مسلم أن الدولة التركية أسست نظامها االستبدادي استناًدا إلى 
الذهنية الفاشية، وأشارت إلى أن الهدف من هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع إنما للقضاء على الديمقراطية في 

الشرق األوسط، والقضاء على الشعب الكردي..

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى \929\ لعام 2020
طالب التبليغ: حمدان الخضر محمود 

المطلوب تبليغه: عدنان الروشيدي بن أحمد
الموضوع: تسجيل سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 
يوم االثنين بتاريخ 12/10/2020

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /693\ لعام 2020
طالب التبليغ: شرفان األحمد بن أحمد

المطلوب تبليغه: نزار محمد بن مصطفى
الموضوع: فراغ سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 
يوم األربعاء بتاريخ 14/10/2020

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2645/ لعام /2020 م
على السيد: عقبة رضوان سحاري الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2020/10/12 م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيد: محمد مصطفى الحمود بطلب: تثبيت عقد بيع 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى \999\ لعام 2020

طالب التبليغ: محمد الديبو بن خليل
المطلوب تبليغه: محمد البدر مصطفى 

الموضوع: تسجيل سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 

يوم ثالثاء بتاريخ 13/10/2020
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى \910\ لعام 2020
طالب التبليغ:  محمد جودي دوريش

المطلوب تبليغه: محمد جمعة أحمد البدوي 
الموضوع: فراغ سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 
يوم األربعاء بتاريخ 30/9/2020

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى \754\ لعام 2020

طالب التبليغ: محمود مستو تركي
المطلوب تبليغه: أحمد محمد خير حسين

الموضوع: فراغ سيارة
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 

يوم  الثالثاء بتاريخ 6/10/2020
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى \1025\ لعام 2020

طالب التبليغ: مصطفى تمي عيسو 
المطلوب تبليغه: محمد شيخو بالل 

الموضوع: تفريغ سيارة 
الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 

يوم األحد بتاريخ 4/10/2020
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك المعاملة 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى \953\ لعام 2020
طالب التبليغ: ياسر عليوي محمد عيد 

المطلوب تبليغه: محمد األحمد
الموضوع: تسجيل سيارة

الحضور أمام ديون العدالة في كوباني الساعة \10\ صباحاً من 
يوم االثنين بتاريخ 12/10/2020

وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري  بحقك المعاملة 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

 نظام خسارة الجسم
 للوزن الزائد

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

نظام خسارة الجسم للوزن الزائد 
من  كثيرة  بأطوار  البشرية  ت  مرَّ
كي  آليات  عدة  يكفينا  ولكن  المجاعة، 
نتمكن من البقاء، توجد هذه اآلليات في 
أجسامنا وتكون في حالة استعداد ريثما 

نتوقف عن تناول الطعام.
ـ فعند البدء بالصيام، يتم إرسال إشارات 
الغذاء،  في  شّح  بحدوث  الدماغ  إلى 
وتزداد  ذلك  مع  الهرمونات  فتتكيف 
فعالية الخاليا وتتنقَّل حالة االلتهام الذاتي 
الخاليا  فتقوم  الجسم،  في  تلقائي  بشكل 
المتضرر بشكل  البروتين  بإعادة تدوير 
البروتين،  تجدد  ذلك  عن  وينتج  فعال 
موارده  على  معتمداً  الجسم  ويصبح 
والفعالية  باالقتصاد  ومتَّسماً  المتوفرة 
ويترتب على ذلك خسارة أقل للعناصر 
الغذائية، كما يعمد الجسم إلى عدة أمور 
ليحمي العضالت من االستنزاف كوقود، 

ويتحول الجسم لالعتماد على دهونه. 
ـ لذا، فعند اتباعنا نظاماً لخسارة الوزن 
فإن الجسم يعتبر ذلك أمراً مضاداً لبقائه، 
خسارة  تحب  ال  بطبيعتها  أجسامنا  ألن 
أي شيء وهنا تكمن المشكلة وهي كيف 

نقوم بذلك بطريقة صحيحة؟ 
من  كغ   450 كل  أن  المعروف  ومن  ـ 
حرارية،  سعرة   3500 يعادل  الدهون 
السعرات  نسبة  من  التقليل  فعلينا  إذاً 
الرياضية  بالتمارين  والقيام  الحرارية  
ألن  الوزن،  من  قدر  أكبر  لخسارة 
عملية  بإبطاء  ستبدأ  حينها  الهرمونات 
حرق  معدَّل  ألن  )الحرق(  االستقالب 

الدهون يختلف من شخص آلخر.
حمية  اتباع  عند  يحدث  ما  أول  إن  ـ 
منخفضة الكربوهيدرات أو عند الصيام 
هو أن الجسم يبدأ بالتخلص من مخزون 
في  الُمختَّزن  السكر  وهو  الغاليكوجين 
الكبد، وهذا يؤدي إلى خسارة ما يتراوح 

بين 3-4 كغ.
ـ إن العنصر األساسي في تجاوز مشكلة 
نقوم  ما  تماماً  نفهم  أن  هو  الوزن  ثبات 
عن  المسؤول  األساسي  فالهرمون  به، 
بمثابة  فهو  األنسولين،  هو  الوزن  ثبات 
مفتاح تحويل ألن ارتفاعه يعيق خسارة 
الدهون، أما هبوطه فيساعد على حرق 
الدهون، لذلك فاألنسولين هو ما يجب أن 
نركز عليه، من بين جميع األشياء التي 
يمكن أن نلجأ إلى فعلها، فإن السؤال هنا: 
في  يساهم  أن  يمكن  شيء  أكثر  هو  ما 

خفض األنسولين؟
ـ نذكر هنا إن أحد أفضل السبل لمعرفة 
هي  األنسولين  مستويات  انخفاض 
هبوط  على  يدل  الشهية  ففقدان  الشهية، 
في  والرغبة  الجوع  أما  األنسولين، 
الجسم  دخول  عدم  تعني  الطعام  تناول 
طريقة  وهي  الدهون  حرق  مرحلة  في 
بالجوع  المستمر  فالشعور  جداً،  بسيطة 
ارتفاع  على  يدل  الوقت  مرور  مع 
األنسولين ويشير ذلك إلى وجود مقاومة 
فعله  يمكن  ما  أهم  إليكم  األنسولين، 

لمواجهة هذه المشكلة: 
1ـ زيادة فترة الصيام قدر اإلمكان، وعند 
اإلفطار يجب إضافة المزيد من الدهون 
إلى وجباتكم ألجل الشعور بالشبع أطول 
يقلل  الصيام  فترة  فازدياد  ممكنة،  فترة 

من تحفيز األنسولين.
الصحة  منظمة  في  باحثون  ينصح  2ـ 
العناصر  بتناول  لألغذية  العالمية 
في  فهذا  الصيام،  فترة  أثناء  الغذائية 
األهمية، ألننا عادةً ال ندرك مدى  غايةٌ 
األغلبية  أن  علماً  أجسامنا،  في  نقصها 
تناول  فإن  ولهذا  بها،  نقصاً  يعانون  منا 
الفيتامينات والمكمالت والحصول على 
سعرات  وجود  دون  الغذائية  عناصر 
حرارية يمكننا من جني مكاسب الصيام 

بدون حصول أي آثار جانبية.
الكربوهيدرات،  نسبة  من  التقليل   -3
ألنه يساعد على بقاء مستوى األنسولين 

مرتفعاً.

اسماعيل نبي
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

استطالع/ غزال العمر  

تقرير/ إيفا ابراهيم  

تقرير/ جوان محمد

رمزية محمد لقب  على  عامودا  نادي  سيدات  حصول  بعد 
لعام  المكشوفة  المالعب  على  السوري  الدوري 
2019 ـ 2020، وكان ُجّل العبات هذا النادي 
من أندية إقليم الجزيرة وهي نوادي أهلي عامودا 
وقامشلو وجودي وفدنك واألسايش، وكان عدد 
على  حازت  التي  البعثة  قامشلو ضمن  العبات 
ثالثة  إلى  باإلضافة  العبات  ست  وقتها  اللقب 
وهذه  واإلداري،  الفني  الكادر  ضمن  أشخاص 

أسماء اللواتي رافقن البعثة:
)فريال أحمد ـ رهف حسين ـ  آية محمد ـ آهين  
مصطفى  محمد،  عمشة  ـ  عثمان  الفا  ـ  محمد 

األحمد ـ منور هيفو ـ دليل البار(.
وبدأت الفعاليات العامة والخاصة بتكريم سيدات 
عامودا، وآخر مكرمة أتت من اإلدارة الذاتية في 
إقليم الجزيرة، ولكن ما حصل كان تجاوزاً كبيراً 

على االتحاد الرياضي باإلقليم.

مطالب محقة

من  المكرمة  تمنح  أن  المفترض  من  كان  لقد 
الالعبات  جميع  بحضور  الذاتية  اإلدارة  قبل 
في  اإلنجاز  ذلك  في  والمساهمين  واإلداريين 
وبحضور  بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  مبنى 
إدارة  من  شخص  قدوم  بطريقة  وليس  إعالمي 
سيدات نادي عامودا وأخذ المبلغ من هيئة المالية 
وال  الجميع  دعوة  وبدون  الجزيرة،  إقليم  في 

الحضور لمبنى االتحاد!!
صفحتنا  بريد  على  الصدد  بهذا  رسالة  لتصلنا 
قامشلو  نادي  إدارة  من  ومطالب  الرياضية 
مليون  مبلغ 2  بمنحهم مستحقاتهم من  والعباته 

ل.س وحررت الرسالة والتي كانت على الشكل 
التالي:

إلى  هامة  رسالة  التكريم؟!  من  حصتنا  »أين 
اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة

يعرف القاصي والداني بأن العبات نادي قامشلو 
لإلدارة  التابع  الرياضي  االتحاد  من  المرخص 
لهن  كان  الجزيرة  إقليم  في  الديمقراطية  الذاتية 
عامودا  نادي  سيدات  حصول  في  الكبير  الدور 
على لقب الدور السوري للسيدات للموسم 2019 
ـ 2020، لكرة القدم، وهذا األمر ال يعني هضم 
أيام  قبل  ولكن  األخرى،  النوادي  العبات  حق 
منحت اإلدارة الذاتية مليوني ليرة سورية إلدارة 
النادي  لصندوق  المبلغ  كان  فهل  عامودا،  نادي 

أم لاّلعبات، وفي كلتا الحالتين نتساءل، في حال 
بالدوري  المبلغ وسوف يشارك  للنادي هذا  كان 
هكذا  اإلقليم  لنوادي  نمنح  ال  فلماذا  السوري 
مبالغ؟! وفي حال كان مقدماً إلى الالعبات فأين 
مع  وال  أحد  بنا  يتصل  لم  ألنه  العباتنا؟  حصة 
الخصوص، وبحسب  بهذا  اآلن  أي العبة حتى 
في  الجميع  تكريم  المفترض  من  كان  الوعود 
مبنى االتحاد الرياضي بقامشلو، فلماذا لم يحصل 

هذا األمر؟!«
من  كان  فقد  الذاتية  لإلدارة  برسالة  ونتوجه 
األفضل القيام بمنح الَمْكُرمة بحسب األصول إما 

في مبنى االتحاد أو في مبنى المجلس التنفيذي، 
أحرز  عندما  استقبالهم  وتم  سابقاً  حصل  مثلما 
الطريقة،  بهذه  وليس  أشهر،  قبل  اللقب  النادي 
األندية  إدارات  بين  التوتر  من  جواً  خلقت  التي 
في اإلقليم المفعلة لديها فرق السيدات لكرة القدم، 
والتي شاركت بالعباتها باسم سيدات عامودا في 

أخذ اللقب.
الصدع  رأب  المفترض  من  كان  العكس  على 
واالتفاق  واحدة،  طاولة  على  وجمعهم  بينهم 
أكمل  على  التمثيل  ليكون  المقبلة  المرحلة  على 
وجه، وليس كما يحصل اآلن من حروب كالمية 

وفيسبوكية ال رابح منها والجميع فيها خاسر.

سبور  قنديل  نادي  نال  ـ  قامشلو   / روناهي 
الرياضي  االتحاد  من  الترخيص  شهادة 
العمل  لمزاولة   ،2018 عام  الجزيرة  بإقليم 
الرياضي، واعتمد النادي على تنمية المواهب 
اإلناث، وبمناسبة مرور سنتين  لفئة  وخاصةً 
على تأسيسه نسرد لكم ما حقق النادي خالل 

هذه الفترة.
بإمكانياته  النادي  حقق  قصير  عمر  وفي 
فمن  أصعد،  عدة  على  الكثير  المتواضعة 
تنظيمية  للنادي هيكلية  التنظيمية كان  الناحية 
جيدة فيها دور ريادي للمرأة، باإلضافة للعمل 
المتبادل  واالحترام  األخالق  ثقافة  نشر  على 
بين اإلدارة والمدربين والالعبات والالعبين.

وجاء الهدف من تأسيس النادي جذب األعمار 
المختلفة  من الالعبين وإبعادهم عن مساوئ 
الشارع وتنظيمهم في نادي رياضي وتثقيفهم 
الصحية  الناحية  بهم من  وتوعيتهم واالهتمام 

والبدنية والذهنية.
في  الالعبين  أهالي  مع  للتعاون  باإلضافة 
سبيل إيصالهم إلى بر األمان ليكونوا ناجحين 
حيي  أبناء  الخصوص  وجه  وعلى  اجتماعياً 
الستيعاب  نادي  وبناء  والغربية،  الهاللية 
يجب،  كما  وصقلها  وتنميتها  فيها،  المواهب 
إقليم  في  األخرى  األندية  إلى  رفدها  ثم  ومن 

الجزيرة ليكونوا في خدمة رياضة المنطقة.
التخلص من  النادي هو  ولعل ما ميز أهداف 
فكرة حكر الرياضة على الشباب وفتح المجال 
للشابات في دخول معترك الرياضة وخاصةً 

لعبة كرة القدم.
البداية  نقطة  كانت  لإلناث  القدم  كرة  لعبة 
النادي  حقق  سنة  فبعد  للنادي،  والتحول 
المركز الثاني في دوري اإلقليم للسيدات لكرة 
واستطاع  األسايش،  نادي  خلف  وجاء  القدم، 
خالل سنوات إنشاء مدرسة لكرة القدم كانت 
شعبي،  كفريق  قنديل  باسم  مسبقاً  موجودة 
وأكمل الطريق لحين وصل لنواة نادي، وهذه 
المدرسة لديها كادر فني وإداري من األجيال 
الشابة باإلضافة لمجموعة كبيرة من الالعبين 
مائة  من  ألكثر  يصل  العمرية  الفئات  من 

العب.
ورغم المصاعب التي واجهتهم وهي التدرب 
على ملعب ترابي بجانب ملعب الشهيد خبات 
قنديل  ملعب  وهو  بقامشلو  الهاللية  بحي 
التدريبي والذي أنشئ بمبادرة ذاتية من النادي 
وبالتعاون مع شركة زاغروس للطرقات التي 
ترحيل  تم  ومؤخراً  األرضية،  بتسوية  قامت 
الشاحنات من ساحة الملعب بعد مطالبة إدارة 
النقل والترافيك بذلك والتي تجاوبت مع الطلب 

المقدم من قبلهم.

النادي وألقابه 

لفئتي  الطاولة  كرة  لعبة  النادي  في  يوجد 
نفس  على  والشطرنج  والرجال،  السيدات 
المنوال، وفي لعبة كرة القدم يوجد فئة الرجال 
واألشبال  والناشئين  والشباب  والسيدات 
باإلضافة للمدرسة الكروية التي ذكرناها آنفاً.

ذكرنا  وكما  األلقاب  من  العديد  النادي  حقق 
الجزيرة  إقليم  دوري  في  الثاني  المركز  منها 
روعة  الالعبة  وحازت  القدم،  كرة  لسيدات 
سليمان وقتها على لقب أفضل العبة في إقليم 
بالمراكز  النادي  وفاز  الدوري،  في  الجزيرة 
األولى في سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم 
وفي  قامشلو،  بمدينة   ،2019 الماضي  العام 
العامين الماضيين حقق المركز الثالث لبطولة 

الشطرنج للسيدات.
والمركزين األول والثالث في بطولة الشطرنج 
الشباب  هيئة  نظمتها  التي  والشابات  للشباب 
في  الرياضي  االتحاد  وبإشراف  والرياضة 

إقليم الجزيرة ضمن شهر أيلول الجاري.
نادي قنديل سبور يعتمد في تمويله على الجيب 
صعبة  بظروف  ويمر  لإلداريين،  الخاص 

تأسيسه  على  عامين  مرور  بمناسبة  وأقام 
بحي  علي  فرحان  مدرسة  في  صغيراً  حفالً 
الهاللية بقامشلو، وقُدم الدعم لهم بتأمين بعض 
الشباب والرياضة  قبل هيئة  المستلزمات من 
عام 2018، ولكن مازال يلزم النادي الكثير 
اقتراب  مع  خاصة  النادي  سيدات  وخاصةً 
الفترة  في  بهن  الخاص  الدوري  انطالق 
ولألندية  للنادي  الدعم  تقديم  ويجب  المقبلة، 
فهي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  األخرى من 
تكافيها؟  ال  فكيف  مرخصة  أندية  األقل  على 
في  وتلعب  مرخصة  غير  أندية  مكافاة  ويتم 
الدوري السوري التابعة للسلطات السورية!، 
نادي  ومنها  تعاني  المرخصة  األندية  بينما 

قنديل وال يقدم لهم الدعم المطلوب.

أين حصتنا من التكريم؟؟؟ رسالة 
هامة إلى اإلدارة الذاتية

ماذا حقق نادي قنديل سبور بعد 
سنتين من التأسيس؟؟؟

رمزية محمد تدعو الكردستانيين لالنضمام إلى حملة »كفى للعزلة، للفاشية ولالحتالل«

مصطلح دوني متداول يطال حرية المرأة؟!

روناهي/ جل آغا- ما معنى أّن تتأخر الفتاة بسن 
عادات  بحسب  المجتمع  فرضه  الذي  الزواج 
عمرها  أمضت  أنّها  هذا  أيعني  بالية؟  وتقاليد 
هدراً بحسب وجهة نظرهم؟ أم يعني أنّها نجحت 
بإثبات نفسها في مجال حياتها بمنحى آخر بعيد 
العمل؟  أو  كالعلم  عليها؛  المجتمع  يفرضه  عما 
أليست حرة بحياتها إن قررت أن تتزوج أم ال؟ 
بسهام  ترمقها  التي  هذه  التنمر  نظرات  فلماذا 

الشفقة تارةً, والشماتة تارة أخرى؟!
منها  تعاني  التزال  كثيرة  مجتمعية  أمراض 
المرأة تؤثر سلباً على نفسيتها؛ لكنّها تزيدها قوةً 
أو  فالوعي  والتحدي؛  المواجهة  على  وإصراراً 
هذه  تغيير  في  ومهماً  كبيراً  دوراً  يلعب  الجهل 
معين  بسن  الفتاة  زواج  مفهوم  ومنها  المفاهيم، 
بمصطلح  يسميها  حيث  المجتمع،  عليها  فرضه 
رجعي نابع عن عادات وتقاليد بالية »عانس«..

أسباب »تأخر الزواج« مبفهوم 
املجتمع؟

فتيات  على  روناهي  صحيفة  طرحته  سؤال 
المجتمع  من  فرضه  بسن  الزواج  عدم  اخترن 
ثقافة  على  وتدل  جارحة  عانس  »كلمة  عليهم؟ 
عبرت  هكذا  لها«؛  يروج  يزال  ال  مجتمع 
عاماً  والثالثين  الثامنة  ذات  ا«  »س-  المواطنة 
عن معاناة الفتيات اللواتي لم يتزوجن بعمر يراه 
باللوم على مجتمع  لهن، وألقت  المجتمع مناسباً 

متنمر ال يترك أحداً بحاله.
وفيما إذا تعرضت لمثل هذه التعليقات أوضحت؛ 
بأنها تسمع مثل هذا الكالم كثيراً لكنّها ال تأبه به؛ 

المواساة ألمي  وتابعت: »لطالما سمعت كلمات 
من جاراتها: »ال تخافي سيأتي نصيبها«.

أما المواطنة »ف- م«، ذات الخامسة والثالثين 
بسبب  الفتيات  على  التنمر  بأن  بينت  فقد  ربيعاً 
أبداً  الزواج  عدم  أو  معين  بعمر  زواجهن  عدم 
»األمر  وقالت:  هذا،  عصرنا  في  مشين  أمر 
يرجع  الزواج  وخيار  شخصية  بحرية  متعلق 
الناس،  ألسنة  الفتاة من  تسلم  للفتاة، ومع هذا ال 
ولكن إرضاء الناس غاية ال تُدرك؛ فما معنى أن 

للمرأة وال  بالحريات الشخصية  المجتمع  يتدخل 
يحترمها؟«.

أما »ع- ف« ذات األربعين عاماً؛ فقد تطرقت 
الذهنية  تفرضه  بعمر  الزواج  بعدم  لتجربتها 
وسعيها  المرأة،  على  المجتمع  في  الذكورية 
»أمضيت  وقالت:  ترغب،  كما  أحالمها  لتحقيق 
والتألق  النجاح  واستطعت  الدراسة،  في  حياتي 
في  الدكتوراه  على  وحصلت  بنفسي،  وفخورة 
الزواج  نظري  وجهة  ومن  اإلنكليزية،  اللغة 

وال  الحياة  يعطل  ال  لكنّه  واستقرار،  ضرورة 
يعتبر فاشالً من لم يتزوج«.

تعمل  والتي  عاماً،  الثالثين  ذات  م«،  »ق-  أما 
في المجال التربوي فتقول حول هذا الموضوع: 
الحياة ال تزال أمامي؛  بأّن  »أحّب عملي وأرى 
شؤون  في  رأيه  يعطي  أن  بد  ال  المجتمع  لكّن 

المرأة الشخصية، وهذا غير محبب«.
االستخفاف  من  تخلو  ال  بلهجة  كالمها  متابعةً 
لهم  رسالة  ووجهت  المتنمرين،  الناس  بهؤالء 

قائلةً: »زواجنا أو عدمه ليس كارثة بشرية وال 
وشأننا،  اتركونا  سياسياً؛  خبراً  أو  صحفياً  سبقاً 
واهتموا بأمور حياتكم، فحياة الفتيات ملك أيديهن 
معيشتهم  بأمور  الناس  يهتم  أن  األفضل  فمن 
عن  بغنًى  فهّن  مصيرهن؛  تحديد  لهن  ويتركوا 

تبجح المجتمع الالمنطقي وتهكمه بحياتهن. 

من أين جاء مصطلح »العنوسة«؟

تساؤالت عدة تتبادر إلى أذهاننا حول مصطلح 
سلبي يعطي فيه المجتمع الحق لنفسه للتنمر على 
الفتيات والتدخل في شؤون حياتهن، فهل يرجع 
ذلك لتربية مفروضة ال تزال آثارها عالقة بأذهان 
بمنطقة  تعيش  شعوب  بين  تختلف  وهل  الناس؟ 
يسكنها كرد وعرب وسريان؟ أسئلة توجهنا بها 
لدار المرأة بجل آغا، لتجيب عنه اإلدارية بلجنة 
التاسعة  ذات  حسكي  شيرين  الدار  في  الصلح 
أمر  هذا  »بالتأكيد  فقالت:  ربيعاً،  والعشرين 
مرتبط بالتربية والوعي والثقافة ويتفاوت بشكل 

نسبي بين الشعوب«.
وشرق  شمال  في  عموماً  الشعوب  بأّن  مؤكدةً 
وهن  بناتهم  تزويج  على  يقدمون  سوريا 
متداول  العنوسة  يبقى مصطلح  لذلك  قاصرات؛ 
بينهم بكثرة، وأضافت: »إالّ أّن الموضوع نسبي 
يتركون  فمنهم من  بين منطقة وأخرى؛  يتفاوت 
دون  بناتهم  يزوجون  من  ومنهم  لبناتهم،  األمر 
حتّى استشارتهن، وذلك نتيجة اختالط الشعوب 
وتقاليد  وعادات  بثقافات  وتأثرها  بعضها،  مع 

بعضها البعض«.
يعانين  الفتيات  مئات  بأن  استطالعنا  نستنج من 
مصيرهن  بتقرير  السلبية  المجتمع  نظرة  من 

وفرض عاداته البالية عليهن

األنظمة الرأسمالية التي تحكم العالم تسعى لنشر 
الحروب بين الدول، وهي أخطر أزمات التاريخ 
والشعوب  استمراراً،  وأكثرها  الحضارة  على 
هي من تعاني مآسي هذه الحروب، وقائد األمة 
فكره  لنشر  أوجالن سعى  عبد هللا  الديمقراطية 
الحر والديمقراطي للعيش بسالم، ووسط أنظار 
العالم أجمع حاكت عدة دول وعلى رأسها الدولة 
التركية مؤامرة على القائد وألقت القبض عليه، 
وفرضت عزلة عليه ُمنذ أكثر من عشرين عاماً 
في جزيرة إيمرالي، بهدف إمحاء وجود الشعب 

الكردي الذي ينادي بالحرية.  
ثورة،  اشتعلت  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وبفكر 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  آفا«،  »روج 
هذا  من  منبثق  ديمقراطي  مشروع  عن  وأعلن 
حرروا  المناطق  هذه  شعوب  وأبناء  الفكر، 
مناطقهم من رجس اإلرهاب؛ كمرتزقة داعش 
بالعديد من  قاموا  كما  العسكري،  الصعيد  على 
الفعاليات والنشاطات من أجل كسر العزلة عن 
آبو كرس  القائد  بحريته، كون  والمطالبة  القائد 

حياته من أجل نيل حقوقهم.
وجه  في  والوقوف  القائد  على  العزلة  ولكسر 
منظومة  أطلقت  الفاشي  التركي  االحتالل 
»كفى  شعار  تحت  حملة  الديمقراطية  المجتمع 
الحرية«  للفاشية واالحتالل حان وقت  للعزلة، 
بما  الحملة  لهذه  عدة  تنظيمات  انضمت  وقد 
العزلة  برفع  المطالبة  بهدف  ستار  مؤتمر  فيها 
عن القائد آبو والمطالبة بالحرية لضمان حرية 

الشعوب فوحدها بالمقاومة تتحقق األهداف.

النضال من أجل اإلنسانية

وحول هذه الحملة، التقت صحيفتنا مع العضوة 
»رمزية  بقامشلو  ستار  مؤتمر  منسقية  في 
محمد«، والتي نوهت في بداية حديثها بأن القائد 

آبو قائد أممي ويناضل من أجل اإلنسانية وحرية 
النضال  وتيرة  »لرفع  قائلةً:  وتابعت  الشعوب، 
من أجل المطالبة بحرية الشعوب وضمان حرية 
والنشاطات  الفعاليات  من  بالكثير  نقوم  القائد، 
لمناشدة كافة الجهات المعنية، ومطالبة منظمات 
عبد  القائد  على  العزلة  لكسر  اإلنسان  حقوق 
لمطالب  واالستماع  حريته،  لينال  أوجالن  هللا 
النقاشات،  طريق  عن  اإلنسانية  شعوب  أبناء 
بأن  تقنعنا  المحتلة  التركية  الدولة  سياسة  كون 
نهائي  المؤبد حكم  والحكم  أمر طبيعي،  العزلة 

لن يتغير، وهذا غير مقبول«.
المفروضة  العزلة  من  سنوات  مدار  وعلى 

بإصرار  إال  به،  االلتقاء  يتم  لم  آبو  القائد  على 
الرغم  على  معدودة،  ولمرات  محاميه  قبل  من 
بعائالتهم  االلتقاء  السجناء  حقوق  من  أنه 
كافة  من  محروم  آبو  القائد  ولكن  ومحاميهم، 
أكدت  الخصوص  وبهذا  المشروعة،  حقوقه 
تعتبر  العزلة  هذه  بأن  حديثها  خالل  رمزية 
تجريد سياسي لحرمان أبناء الشعب الكردي من 
االلتقاء بقائدها، وذلك بهدف القضاء على فكره 
الحر كون أبناء الشعب الكردي يهتمون لرسالة 

قائدهم، والتي تعتبر بمثابة الروح لهم..

منظامت حقوقية مل تقم بواجباتها

يوم  األول  تشرين  من  التاسع  يوم  يصادف 
المؤامرة الدولية على القائد آبو، وعليه سيتسمر 
سيتم  برنامج  وضمن  بفعاليته  ستار  مؤتمر 

اإلعالن عنه بأقرب وقت.
وناشدت رمزية خالل حديثها جميع المنظمات 
الحقوقية ومنظمة مناهضة العنف لحماية حقوق 
السجناء: »منظمة حماية حقوق السجناء لم تقم 
تقريرها  في  وخاصةً  وجه،  أكمل  على  بعملها 
لجنة  قبل  من  األخيرة  اآلونة  في  صدر  الذي 

عن  المتحدة  لألمم  التابعة  الحقائق  توثيق 
االنتهاكات الحاصلة داخل األراضي السورية«. 
وفي اآلونة االخيرة ناشد مؤتمر ستار عبر بيان 
في  الكردستانيين  كافة  النضمام  العام  للرأي 
العالم لهذه الحملة، كون القائد ليس قائداً للشعب 
الشعوب  أجل  من  يناضل  بل  فقط،  الكردي 
الديمقراطية  األمة  لبناء  ومشروعه  المضطهدة 
والعيش على مبدأ أخوة الشعوب، والذي اشتعل 
مثاالً  أصبح  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 

يحتذي به العالم أجمع.
ومن جانب آخر لفتت رمزية إلى نجاح مشروع 
شعوب  جميع  بانضمام  الديمقراطية  األمة 
مناطق  شعوب  أبناء  »جميع  قائلةً:  المنطقة 
مشروع  تقبلوا  بإرادتهم  سوريا  وشرق  شمال 

األمة الديمقراطية، كونها تخدم مصالحهم«. 
منسقية  في  العضوة  طالبت  حديثها  نهاية  وفي 
من  محمد،  رمزية  بقامشلو  ستار  مؤتمر 
ونشر  والنضال  المقاومة  أجمع  الكردستانيين 
فكر القائد عبد هللا أوجالن على أوسع النطاق، 
وبينت:  فكره،  على  أجمع  العالم  ليتعرف 
»األنظمة الحاكمة لم تتغير وعلى أبناء الشعوب 
أنظمة  في  بالتغيير  المطالبة  للحرية  التواقة 

الشرق األوسط«.

روناهي / قامشلو ـ بسبب عدم وجود منتخب لسيدات إقليم الجزيرة ورغم المطالبة 
بعدة تقارير بهذا الخصوص ومنذ سنوات من قبل صحيفة روناهي، نشهد اليوم نتائج 
سلبية لتأخر هذا األمر، وآخر قضية هي منح سيدات عامودا مبلغ 2 مليون ل.س من قبل 

اإلدارة الذاتية، وعدم حصول كل من ذي حق على حقه؟!.

روناهي/ قامشلو- أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في قامشلو رمزية محمد أن العزلة المفروضة على القائد تعتبر تجريد سياسي لحرمان أبناء 
الشعب الكردي من االلتقاء بقائدهم وناشدت جميع الكردسانيين لالنضمام إلى حملة »كفى للعزلة، للفاشية واالحتالل، حان وقت الحرية«
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

الديمقراطية والمجتمعات العربية

الحرب النفسية وكيفية مواجهتها

أدونيس:  إسبر/  علي  السوري  الشاعر  يقول 
إنها  سياسية،  بنية  مجرد  ليست  الديكتاتوريات 
بنية ثقافية، اجتماعية، وفي الرأس قبل ان تكون 
حقيقية  كانت  إن  الثورة  في  والبد  الكرسي  في 
أن يقترن مشروع تغيير السلطة اقترانا عضويا 
بمشروع آخر هو تغيير المجتمع إداريا وسياسيا 
و ثقافيا واجتماعيا، والتغيير من دون تلك األسس 

سيكون انتقاال من عبودية إلى أخرى. 
ويقول د. جمال ابراهيم أيضاً: من خالل تصفح 
وقراءة  العالم،  في  الديمقراطية  توزع  خارطة 
ان  الممكن  من  بأنه  يتبين  الشعوب،  تجارب 
علمانيات  الديمقراطية/  بدون  العلمانية  تظهر 
الخ(  و...  ومصر  والعراق  وسوريا  الجزائر 
إن عدم فصل  علمانية،  بال  ديمقراطية  ولكن ال 
الدين عن الدولة والسيما في المجتمعات المتعددة 
العنان  ترك  يعني  واألعراق  والطوائف  االديان 
القذرة،  واالخوانية  األصولية  النزعة  لسطوة 
إلى  للوصول  الدين  وأدلجة  باستغالل  تقوم  التي 
السلطة وجعل المنطلقات النظرية الدينية األكثر 
رجعية وتخلفا وتوحشا وعنصرية برامج سياسية 
ودستورا للبلدان، والهروب إلى االمام من خالل 
رفع شعار االسالم هو الحل، واالدعاء بامتالك 
ومحاولة  العقل  دور  وتغييب  المطلقة  الحقيقة 
المسبقة  والقناعات  الغبية  الغيبية  االفكار  فرض 
على المجتمع، وتغييب دور العقل وبالتالي غياب 
وهكذا  الحوار،  ومساحات  المشتركة  القواسم 
وخطر  للدين  إهانة  السياسة،  في  الدين  اقحام 
والدة  أمام  حقيقي  وعائق  األهلي  السلم  على 

الديمقراطية.

ما سمي بالربيع العريب مل 
يتجاوب مع مطالب الثورة

 
سميت  التي  للقوى  الفاشلة  التجارب  أثبتت 
إن  السلطة  إلى  وصلت  والتي  العربي  بالربيع 

تمتلك  لم  المعارضة  والقوى  األحزاب  تلك 
تاريخا ديمقراطيا واستخدمت الديمقراطية وسيلة 
لالستحواذ  المستبدة  الحكومات  على  للضغط 
الحكم  إلى  وصولها  ادت  حيث  السلطة،  على 
إلى المزيد من االخفاقات على الصعيد السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي فازدادت وتيرة الفساد 
والخاصة  العامة  الحريات  خفق  معدل  وبلغ 
تم  انه  ذلك  على  أدل  وليس  قياسية،  مستويات 
االنتهاكات  توثيق  القذافي  رحيل  بعد  ليبيا  في 
الليبي  الشعب  من  واسعة  شرائح  بحق  الفظيعة 
وافريقيا  آسيا  من  المهاجرة  العمالة  واضطهدت 
وتعرض المواطنون الليبيون من البشرة السوداء 
مصر  في  وأما  الميدانية،  واالعدامات  للتعذيب 
اإلخوان  وصول  عند  خاصة  حرج  وال  حدث 
بقيادة مرسي لم ولن يحافظ االخوان على برامج 
واألسكان،  والعمل  والتعليم  االجتماعية  الرعايا 
وسن دستور وتشريعات ديمقراطية تحفظ حقوق 

االقليات وتقبل اآلخر وحقوق المواطنة.
اما ثورة الرعاع في سورية ينحدرون بغالبيتهم 
اإلخوان  وخاصة  وإسالمية  ملكية  خلفية  من 
وممولة  وقطر  تركيا  من  المدعومين  المرتزقة 
من الحلف االطلسي، يقول مدير منظمة هيومان 
ووتش »المعنية بحقوق اإلنسان« كينيث روث« 
نهاية  في  يتبين   2013 الثاني  كانون   31 في 
األمر ان سقوط األنظمة الديكتاتورية لربما كان 
أنظمة  استبدال  هو  واألصعب  األسهل  الجزء 

قمعية بديمقراطيات تحترم حقوق اإلنسان.

ال بد من تحرير الشعوب من 
وصاية الخطاب الديني

السلمي  والتداول  االستبدادية  األنظمة  إزاحة  إن 
للسلطة عبر صناديق االقتراع؛ ال تكفي لكي تنعم 
سلطة  ألن  بالديمقراطية،  العربية  المجتمعات 
سيما  وال  األفراد  حقوق  تجاهلت  اذا  األكثرية 
التفكير واالعتقاد التعدوا عندئذ إال شكالً  حرية 
عندما  بلة  الطين  ويزداد  االستبداد،  أشكال  من 
للتقدم  المعادي  السياسي،  اإلسالم  تيار  يجعل 
مجرد  الديمقراطية  من  الشخصية  وللحريات 

الخطر  هذا  ولدرء  السلطة،  إلى  للوصول  قطار 
الدين  فصل  على  والدؤوب  الجاد  العمل  يتطلب 
عن الدولة وتحرير الشعب من عبودية ووصاية 
الخطاب الديني، وذلك بإجراء نقلة ثقافية لتغيير 
تراعي  التي  الديمقراطية  العقلية  وخلق  اإلنسان 
وتنبذ  اآلخر،  الرأي  وتحترم  اإلنسان  حقوق 
الطائفية وثقافة األقصاء، وغيرها من الممارسات 
مجتمع  إلى  الوصول  بغية  السلبية،  والسلوكيات 
ديمقراطي، قادر على السير على طريق التقدم، 
العربية،  المجتمعات  في  تكمن  الحقيقية  فاألزمة 
التي لم تتهيأ بعد لحضانة مولودة مأمولة اسمها 

الديمقراطية. 
يقول المفكر السوري، د. جورج طرابيشي: لئن 
اآللية  أمام  العثرات  تقيم  العربية  األنظمة  كانت 
الراهنة  العربية  المجتمعات  فإن  الديمقراطية 
تقيم العثرات أمام الثقافة الديمقراطية، فاألنظمة 
العربية ال تتحمل انتخابا حرا، ولكن المجتمعات 
يريد  ومجتمع  حرا،  رأيا  تتحمل  ال  العربية 
الفكر،  في  يريدها  وال  السياسة  في  الديمقراطية 
في  ويختزلها  الديمقراطية،  يستسهل  مجتمع  هو 
كبيرا من  الديني جانبا  الخطاب  يتحمل  معا.  آن 
المسؤولية في عملية تكريس االستبداد، ألنه منبرا 
الدكتاتوريات  مجد  السلطوية،  الثقافة  منابر  من 
واألنظمة الملكية، إن تجاهل األسباب التي تؤدي 
يؤدي  معالجتها،  عدم  وبالتالي  االستبداد،  إلى 
إلى الحلقة المفرغة، اذ ال بد من تأمين الشروط 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية كونها الحاضنة 
الحقيقي  بمعناها  الفاشية  للديمقراطية.  الحقيقية 
يتمثل بسيطرة األرهاب والعناصر األكثر رجعية 
واألكثر ديموغاجية واألكثر تخلفا وشوفينية على 
مقاليد الحكم وما يدعو للضحك عندما تنشأ هذه 
النقابات  مثل  ديمقراطية  مؤسسات  الفاشيات 
بالخطر تتخلى  والبرلمانات، ولكن عندما تشعر 
بقبضة  وتضرب  البرلمانية  األساليب  عن  فورا 
من حديد وتلجأ إلى أكثر األساليب وحشية للحفاظ 
على السلطة السياسية ومثال ذلك قمع اردوغان 

اإلخواني الحتجاجات معارضيه.

تركيا املعرب اآلمن ملرور عرشات 
اآلالف من املرتزقة

تضفي العصابات المسلحة من االخوان المسلمين 
الذين عهدنا بهم منذ أحداث الثمانينات من القرن 
يسمى  ما  مظلة  تحت  تنطوي  والتي  الماضي 
الجيش الحر، والذي يضم كتائب تتميز بالتزمت 
والقوى  والعمالة  والعنصري  والطائفي  الديني 
المتطرفة األخرى كداعش وجبهة، والتي أضفت 
المرتزقة  جذب  بغية  للصراع  الطائفية  الصفة 
الكفة  لترجيح  الحدود  خارج  من  المتطرفين 
األممي  المبعوث  قدر  فقد  لصالحها،  العسكرية 
سنة  حوالي  بعد  اإلبراهيمي  األخضر  والعربي 
ونصف من عمر األزمة عدد المرتزقة المسلحين 
األجانب بحوالي 40 ألف قدموا من جميع دول 
إلى سوريا  المتطرفين  استقدام  يتم  وكان  العالم، 
في  المنتشرة  التجنيد  مكاتب  خالل  من  عادة 
واندونيسيا  )أفريقيا  العالم  من  مختلفة  مناطق 
نقل  ويتم  وغيرها(  وأوروبا  وأستراليا  وروسيا 
في  التجمع  أماكن  إلى  النقل  بوسائط  المسلحين 

تركيا ومنها يتسللون عبر الحدود إلى سوريا.
اليمينية  وكتائبه  فرانكو  الجنرال  جرائم  إن 
في  الجمهوريين  بحق  ارتكبت  التي  السوداء 
األعمال  وكذلك  االسبانية،  األهلية  الحرب 
ارتكبتها عصابات  التي  التحتية  للبنية  التخريبية 
وبالمقارنة  تكون  تكاد  نيكارغوا،  في  الكونترا 
مع وحشية االخوان المسلمين في سوريا ومصر 

وليبيا مجرد هفوات أطفال، ال وقع لها.

االئتالف السوري واالرتزاق 
وجهان لعملة واحدة

والطائفية  اإلقصائية  السياسة  من  الرغم  على 
والعنصرية للمعارضة السورية في الخارج وال 
إال  واالئتالف،  السوري  الوطني  للمجلس  سيما 
اإلخوانية  القطرية  األعالم  كثيرا من وسائل  إن 
والتركية تصفه على إنه ليبرالي وعلماني!! إال 

تطعيم  المتضمنة  السورية  المعارضة  حيلة  أن 
الواجهة السياسية لها بشخصيات من الكومبارس، 
مثل جورج  ويسارية  علمانية  خلفيات  لها  كانت 
والشيخ  كيلو  وميشيل  عيد  وعبدالرزاق  صبرا 
لم  جميعا  سرهم  قدس هللا  الترك  رياض  الجليل 
تنطلي على أحد فلم تنجح تلك المحاوالت الفاشلة 

الغبية للترويج لبضاعتهم الفاسدة.
يبدوا أن ثوار فنادق أنقرة ودوحة من المعارضة 
الرؤية  في  صعوبات  من  يعانون  الخارجية 
والسمع والفهم فعلى الرغم من األعمال البربرية 
لجبهة النصرة اإلرهابية التي يندى لها الجبين فقد 
الحر  السوري  بالجيش  ما يسمى  وصفها رئيس 
اإلرهابي رياض األسعد بأنها »الفصيل االفضل 
واألشجع« وقال عنها رئيس ما يسمى بالمجلس 
بأنها  صبرا  جورج  المرتزق  السوري  الوطني 
»جزء من الثورة في سوريا« وقال ميشيل كيلو 
»ان الثوار السوريين رأوا في االنتماء إلى تنظيم 
السلطوي،  للتحالف  مقابالً  تحالفياً  بعدا  القاعدة 
وأيد رئيس ما يسمى بالمجلس العسكري الثوري 
عندما  العكيدي  عبدالجبار  المرتزق  حلب  في 
بشار  يحارب  مقاتل  أي  وصف  برفض  صرح 
األسد باإلرهابي وأضاف العكيدي »أن عناصر 
جبهة النصرة مقاتلون جيدون ويتميزون بسلوكهم 

الجيد والمنضبط وثمة تنسيق بيننا«.
تحت  ضربة  لهم  وجهت  النصرة  جبهة  إن  إال 
القاعدة  تنظيم  من  جزء  أنها  بإعالنها  الحزام 
المعادي  السياسي  اإلسالم  تيار  إن  اإلرهابي، 
للتقدم والحريات الشخصية تحاول أن تجعل من  
محطة  إلى  للوصول  قطار  مجرد  الديمقراطية 
الجاد  العمل  الغايات، ولدرء هذا الخطر يتطلب 
والدؤوب على فصل الدين عن الدولة، وتحرير 
وذلك  الديني  الخطاب  وصاية  من  الشعب 
العقلية   اإلنسان وخلق  لتغيير  ثقافية  نقلة  بإجراء 
الديمقراطية التي تراعي حقوق اإلنسان، وتحترم 
اإلقصاء  وثقافة  الطائفية  وتنبذ  اآلخر  الرأي 
وغيرها من الممارسات والسلوكيات السلبية بغية 
الوصول إلى مجتمع ديمقراطي قادر على السير 
الحلول  وإيجاد  واالزدهار  التقدم  طريق  على 

لألزمة السورية.

نابليون  االمبراطور  قول  يتذكر  ال  منا  من 
ولكن  الجرار  العدو  أخشى جيش  )ال  بونابرت: 
أخشى من جريدتين من جرائد العدو( ونحن في 
»مستعمري  ألعدائنا  وال ضمير  ذمة  ال  عصر 
كردستان«، يتم استهداف روج آفا بشكل خاص 
يريدون  األعداء،  قبل  من  وخارجياً  داخلياً 
يوجهون  وباألخص  شعبنا  ذهن  على  االستيالء 
يدركون  الفتية، وهم  الفئة  الشعواء ضد  حرابهم 
بتدمير  ودورها  الفئة  هذه  بفعالية  اإلدراك  تمام 
وتدافع  تحمي  الفئة  فهذه  بناءها،  أو  المجتمعات 
ديناميكية على  قوة  عن طموحات شعبها وتمثل 

كافة األصعدة. 
لذا يحاول العدو اتخاذ كافة الوسائل الخبيثة للنيل 
من هذه الفئة، عبر حرب نفسية متطورة التقنية، 
المدى  والبعيدة  القصيرة  ووضع االستراتيجيات 
وبشكل  األلفاظ،  وتر  على  اللعب  طريق  عن 
فائق التركيز، ويتربصون بنا ويصطادون أدنى 
المياه  انقطاع  مسألة  فمثال  لدينا،  فساد  أو  نقص 
السبب  عن  إغفالنا  حاولوا  الحسكة،  مدينة  عن 
إمكانهم  قدر  يبعدوا  كي  النتيجة  على  وركزوا 
اإلدانة عن أردوغان وما ارتكب من جرائم في 

سوريا وروج آفا بشكل خاص 
مليون  عن  المياه  انقطاع  جرائمه  ضمن  ومن 

يحورون  الملتهب،  الصيف  هذا  وفي  إنسان 
إلى  التهمة  لتوجيه  األساسي  والسبب  الموضوع 
ليتمرد  وحصارها،  وإحراجها  الذاتية  اإلدارة 
فالحرب  الديمقراطي،  مشروعها  ضد  الشعب 
العقول  استنزاف  بالدرجة األولى حرب  النفسية 
بزرعه  يرغبون  هم  ما  وزرع  األذهان  وإفراغ 
من أفكار وآراء ال تمت الواقع بصلة، طبعا يتم 
كي  الالأخالقية،  الخطط  وضع  عبر  ذلك  كل 
فيبثون  لدينا  تظهر  ضعف  نقطة  كل  يستغلوا 
سمومهم وأكاذيبهم ليوجهوا الشعب حيث الوجهة 
التي هم يريدونها لنا ليشوشوا العقول ويبرمجوها 

حسب خططهم. 
إنهم صيادو الفرص ومحترفو األكاذيب بجدارة، 
نصف  تجوب  )الكذبة  توين:  مارك  قال  وكما 
العالم في حين أن الحقيقة ال تبرح مكانها( وكيف 
يخفى  ال  طبعا  العالم؟  نصف  الكذبة  هذه  تجول 
قنواتهم  عبر  بالطبع  ذلك،  يتم  كيف  أحد  على 
النفوس  ضعاف  بعض  واستغالل  وجرائدهم 
حتى  ومحبط،  ذهنيا  مشوش  الشخص  فيصبح 
التي  النفسية  الحرب  صناعة  عن  نتحدث  اآلن 
تستهدف وجودنا الفكري قبل وجودنا العسكري 
هي  التي  اإلنسان،  إرادة  تستهدف  والسياسي، 

أقوى األسلحة منذ الوجود.
 ولكن ماذا يقع على عاتقنا نحن أهل القرار في 
وإذاعاتنا  قنواتنا  وأين  إعالمنا،  وأين  آفا؟  روج 
الشعب حتى عبر  يتم وعي  أن  يجب  وصحفنا؟ 
ونحذرهم  ننبههم  الشوارع  وفي  المساجد  منابر 
إليه  ننظر  الذي ال يجب أن  المحدق  الخطر  من 
باستهانة إطالقا، يجب أن نعد لهم العدة دفاعا عن 
أنفسنا، وليس اعتداء كما يفعلون هم في الحرب 
وبكافة  الحرب  هذه  مواجهة  من  البد  النفسية، 
السبل وتحشيد اإلعالم واستضافة اختصاصيين 
مسرحيات  وانتاج  التمثيل  وعبر  لهم،  للتصدي 
في  عنها  الدعاية  يتم  وإعالنات  ومسلسالت 
الشوارع. ففي الحرب النفسية هم يستخدمون كل 
الوسائل لغسل األدمغة ليشلوا القوى الكامنة في 

اإلنسان، وجعله يصدق كل شائعاتهم في عملية 
شبيه بالتنويم المغناطيسي، يحاولون عبرها شل 
عزائمنا كي نعيش في ضياع وبال أمل، إذاً نستطيع 
الفعال  دورها  لها  النفسية  الحرب  بأن  نؤكد  ان 
أكثر من الحرب النظامية أضعافا مضاعفة، لذا 

نرجو أخذ التدابير الالزمة والضرورية وبشكل 
عاجل كي نردهم على أعقابهم، الحرب النفسية 
بالنفس،  الثقة  الهمم ومبدد  فيروس معدي وقاتل 
رعاتها يهدمون البنيان ليبنوا هم لعدميتهم وطنا 

من اليأس »عشاق العدمية ومتعطشي الظالم«.

نجالء محمد

سراج حسن 

توفيق شومان: »تركيا تحاول مّد نفوذها إلى لبنان 
بشتى الوسائل الممكنة«

محمد عباس: »سياسة الديمقراطي الكردستاني ُتهدد 
مساعي وحدة الصف الكردي«

بأنه  اللبنانيون  بيروت، قرأه  بالمساهمة في إعادة إعمار مرفأ  التركي  العرض  اللبناني توفيق شومان: »إن  السياسي  الكاتب الصحفي والمحلل  قال 
محاولة لمد النفوذ التركي إلى لبنان. لذلك؛ لم يتجاوب اللبنانيون مع هذه الدعوة« وأشار إلى أنه عندما زار أردوغان لبنان قبل عدة سنوات، زار القرية 

اللبنانية  الوحيدة التي تتكلم  اللغة التركية، وهذا كان مؤشراً على غلبة الُبعد القومي على سياسة أردوغان الخارجية. 

جاء ذلك خالل حوار لوكالة فرات لألنباء معه، 
وكان على الشكل التالي:

مرفأ  عنيف  انفجار  هزَّ  آب  من  الرابع  في  ـ 
هناك  بأن  يُقال  شديداً  دماراً  ُمخلّفاً  بيروت 
وحول  الموضوع  حول  حالياً  تجري  تحقيقات 
أين  إلى  بتخزينه،  قام  ومن  األمونيوم  مصدر 
حيثياتها  بدأت  وهل  التحقيقات؟  هذه  وصلت 

تظهر؟
انفجار  التحقيقات حول  تتوصل  لم  اآلن،  حتى 
الرغم  وعلى  شيء،  إلى  بيروت،  مرفأ 
مسؤوالً   25 اللبنانية  السلطات  توقيف  من 
ما  التحقيق  نتائج  أن  إال  المرفأ،  بإدارة  معنياً 
أمريكيين  محققين  أن  علماً  مجهولة،  زالت 
في  ويشاركون  شاركوا  وإيطاليين  وفرنسيين 
عمليات التحقيق، ومؤخراً أنهى فريق التحقيق 
األمريكي عمله ولم يصدر عنه سوى تسريبات 
إعالمية تقول إن أسباب االنفجار غير تخريبية 
يعني  مما  تفجير؛  ألعمال  المرفأ  يتعرض  ولم 
المتمادي  اإلهمال  بسبب  وقع  االنفجار  أن 

إلى  اإلشارة  من  بد  ال  هنا  المسؤولية،  وانعدام 
بإنجاز  وعدت  قد  كانت  اللبنانية  السلطات  أن 
أيام بعد وقوع االنفجار،  التحقيق خالل خمسة 
طبعاً لم يحدث هذا، وأغلب الظن أن التحقيقات 
لن تصل إلى شيء، مثلها مثل تحقيقات أخرى 

هزت لبنان وبقي الفاعل مجهوالً.
ـ بعد وقوع االنفجار سارعت عدة دول لتقديم 
اللبنانيين،  على  خدماتها  وعرض  المساعدة 
كيف  والفرنسية،  التركية  الدولتان  ومنها 
أهدافها  هي  وما  المبادرتين  هاتين  تُقيّمون 

برأيكم؟
التي  العاجلة  اإلنسانية  المساعدات  عن  عدا 
فإن  العالم،  دول  مختلف  من  لبنان  تلقاها 
إعمار  إعادة  في  بالمساهمة  التركي  العرض 
باعتباره محاولة  اللبنانيون  قرأه  بيروت،  مرفأ 
لمد النفوذ التركي إلى لبنان، ولذلك لم يتجاوب 
المبادرة  لقت  فيما  الدعوة،  هذه  مع  اللبنانيون 
الفرنسية ترحيباً من قبل كل األطراف اللبنانية، 
ومهما يكن؛ فإن اإلعالن التركي عن المساعدة، 

فصلهما  يمكن  ال  الفرنسية،  المبادرة  وكذلك 
البحر  شرقي  حول  بينهما  النفوذ  صراع  عن 

المتوسط.
ـ هنالك منظمات تركيّة جاءت إلى لبنان بذريعة 
تقديم المساعدة والدعم للبنانيين، وأيضاً جاء 
مسؤولون أتراك إلى لبنان وتحدثوا عن قضية 
كيف  تركية،  أصول  من  اللبنانيين  تجنيس 

تُقيّمون هذا التدّخل وهكذا تصريحات؟
سنوات،  عدة  قبل  لبنان  أردوغان  زار  عندما 
اللغة  تتكلم  التي  الوحيدة  اللبنانية  القرية  زار 
البعد  غلبة  على  مؤشراً  كان  وهذا  التركية، 
الخارجية،  أردوغان  سياسة  على  القومي 
وتندرج مساعي تجنيس بعض اللبنانيين في هذا 
السياق، أي اتخاذ الجذور العثمانية ركناً لتوسيع 
مجال السياسة الخارجية، وهي السياسة التركية 
وسوريا  العراق  في  اعتمادها  يتم  التي  نفسها 
أنقرة  فإن  األحوال،  مختلف  وفي  ليبيا،  وحتى 
تعمل على توسيع نفوذها في دول اإلقليم ومن 
ضمنها لبنان، إال أن هذه السياسة تلقى اعتراضاً 

واسعاً من أغلبية اللبنانيين.
ـ زار الرئيس الفرنسي لبنان بعد حادث التفجير 
نهائياً  موعداً  أيلول  من  الخامس عشر  وحدد 
لتشكيل حكومة لبنانية، واآلن الموعد انقضى، 
فهل ستكون هناك خطوات فرنسية شديدة ضد 
الساسة اللبنانيين بسبب تقاعسهم عن تشكيل 

الحكومة؟
الفرنسي  الرئيس  حددها  التي  المهلة  مضت 
إلى  التوصل  دون  اللبنانية،  الحكومة  لتشكيل 
النزاعات  جراء  التشكيل  عملية  حول  توافق 
الحديث  الداخلية، وحتى اآلن ال يمكن  اللبنانية 
األفق  يبدو  ولذلك؛  للتفاؤل.  يدفع  مؤشر  عن 
مفتوحاً على تشاؤم خطير إذا لم تحدث معجزة 
استمرار  ظل  وفي  الحاصلة،  التعقيدات  تفكك 
وارتفاع  الحكومة  تشكيل  حول  الخالفات 
انزالقات  من  اللبنانيون  يخشى  منسوبها، 
رئيس  كان  ولقد  أعمق،  انهيارات  نحو  أكثر 
في  تماماً  واضحاً  عون  ميشال  الجمهورية 
مؤتمره الصحافي قبل أيام عندما قال إذا لم يتم 
التوافق فنحن ذاهبون إلى جهنم، وأما لجهة ما 

يمكن أن يفعل الفرنسيون، فإن الرئيس ماكرون 
اللبنانيين  المسؤولين  تخيير  على  عمل  كان 
فشلت  حال  وفي  والعقوبات،  اإلصالحات  بين 
اإلصالحات  طريق  بسلوك  السياسية  الطبقة 
مثلما حددها الفرنسيون من خالل ما بات يُعرف 
بـ »الورقة الفرنسية«، فأغلب الظن أن باريس 
سوف تنسق مع األمريكيين في مجال العقوبات.
ـ حزب هللا وحركة أمل يُعيقون تشكيل الحكومة 
يُصرُّ  لماذا  الماليّة،  بحقيبة  تمسكهم  بسبب 
الحقيبة؟  بهذه  التمسك  على  الحزبان  هذان 
وهل هي من حقهم أم يجب أن يكون الموضوع 

بقرار من رئيس الحكومة؟
نزاع  من  أبعد  المالية،  وزارة  حول  اإلشكالية 
هذه  خالل  من  أنه  ذلك  وزارية،  حقيبة  حول 
واقتصادياً،  مالياً  لبنان  هندسة  سيُعاد  الحقيبة، 
مع  بالتفاوض  معنية  ستكون  المالية  فوزارة 
إعادة  على  وستشرف  الدولي،  النقد  صندوق 
هيكلة المصارف، وتسمي حاكم مصرف لبنان، 

إعمار  إعادة  في  األساسي  الدور  لها  وسيكون 
المرفأ، ومن هذه الزوايا المتعددة ينبغي النظر 
إلى النزاع الحالي حول وزارة المالية، أي أنها 
ستكون أم الوزارات، ومن يديرها يكون شريكاً 

أساسياً في صياغة مستقبل لبنان.
ـ هناك بالمقابل مناوشات عسكرية بين حزب 
هللا وإسرائيل على الحدود اللبنانية، فهل لهذه 
المناوشات عالقة بما يحصل سياسيّاً في لبنان؟ 
شك  ال  للبنان،  الجنوبية  بالحدود  يتعلق  بما 
توتير  على  وآخر  حين  بين  تعمل  إسرائيل  أن 
محاولة  في  الحدود،  على  العسكرية  األوضاع 
اللبنانية  النزاعات  واقع  إلى  للدخول  منها 
المتوقع  من  ليس  ذلك،  مع  األمني،  الباب  من 
الحرب،  جبهات  فتح  إلى  إسرائيل  تذهب  أن 
الباهظين.  وكلفتها  ثمنها  لها  سيكون  فالحرب 
ستبقى  اإلسرائيليين،  قبل  من  التوتر  ولكن؛ 

أبوابه مفتوحة إنما مدروسة.

الوطني  التجمع  لحزب  العام  األمين  دعا 
الحزب  عباس  محمد  الكردستاني 
توضيح  إلى  الكردستاني  الديمقراطي 
الشريط  على  قواته  استقدام  أسباب 
توجهون  جئتم  »هل  وتساءل:  الحدودي 
يهدد  خطًرا  هناك  أن  أم  صوبنا  سالحكم 
هناك  أم  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
خطر على الوجود الكردي؟« وأكد أن هذه 
الخطوة تُهدد مساعي وحدة الصف الكردي.
الديمقراطي  الحزب  حفر  عباس  محمد  وربط 
الكردستاني الخنادق وبناء المتاريس على طول 
الشريط الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور 
كردستان بزيارة نيجيرفان البرزاني إلى تركيا 
عالقات  »هناك  وقال:  بأردوغان،  واللقاء 
الديمقراطي  والحزب  أردوغان  بين  قوية 

الكردستاني«. 
أيلول  من  الرابع  في  البرزاني  نيجرفان  وزار 
تركيا، وخالل الزيارة؛ التقى بوزير الخارجية 
التركي مولود شاويش أوغلو والرئيس التركي 
بأنهم  أوغلو  صّرح  الزيارة  وعقب  أردوغان، 
اتفقوا على موضوع حزب العمال الكردستاني. 

معرفة أسباب حشد القوات 
عىل الحدود رضورية

وكالة  أجرته  الذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
الوطني  التجمع  العام لحزب  األمين  هاوار مع 
الكردستاني محمد عباس والذي تحدث بالقول: 
الديمقراطي  الحزب  على  سؤااًل  طرحنا  »إذا 
الكردستاني عن سبب حفره الخنادق والمتاريس 
سيرد بأنها مسألة أمنية، ولنفترض ذلك جداًل، 
أقدمتم  لماذا  أيًضا  نحن  نعرف  أن  يجب  ولكن 
على هذه الخطوة، هل توجهون سالحكم صوبنا 
الديمقراطي  الحزب  يهدد  خطر  هناك  أن  أم 
الوجود  على  خطر  هناك  أم  الكردستاني، 

الكردي! أم ماذا؟«.
إلينا  يُنظر  لم  حال  »في  عباس:  محمد  وبيّن 
إخوة  بأننا  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
لهم؛ ولنفرض بأننا دولتان متجاورتان، فحسب 
قواتها  ما  دولة  تستقدم  حينما  الدولية  األعراف 
وسالحها وتحفر الخنادق على الشريط الحدودي 

لدولة مجاورة لها يجب أن توضح ذلك للطرف 
اآلخر عن األسباب«.

وأكد عباس أنه من حق اإلدارة الذاتية وقوات 
مع  للتواصل  وفد  تشكيل  الديمقراطية  سوريا 

واالستفسار  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
وبناء  لقواته،  األخير  استقدم  أسباب  حول 
متاريس وحفر الخنادق على الشريط الحدودي 
بين الجانبين، وعلى الحزب توضيح ذلك، وقال: 

»استقدام القوات بحاجة إلى دراسة وموافقة من 
قبل كال الجانبين«.

وشدد محمد عباس على ضرورة ابتعاد الحزب 
الديمقراطي الكردستاني عن الممارسات التي ال 
تخدم القضية الكردية، وقال: »مثل هذه الخطوة 
وعليه  الكثير،  الديمقراطي  الحزب  ستكلف 
ألننا  ممكن؛  وقت  أسرع  في  األسباب  توضيح 
بناء الحزب  الممارسات. إن  نقبل بمثل هذه  ال 
والمتاريس  المخافر  الكردستاني  الديمقراطي 
وباشور  آفا  روج  بين  الحدودي  الشريط  على 
الكردي،  يهدد مساعي وحدة الصف  كردستان 
الحزب  عليها  أقدم  التي  الخطوة  هذه  وأن 
وحدة  مساعي  تُهدد  الكردستاني  الديمقراطي 
الصف الكردي وتضعها في خطر كبير، ليس 
على الصعيد الكردي في روج آفا فقط، بل على 

الصعيد الكردستاني والدولي أيًضا«.
الوطني  التجمع  لحزب  العام  األمين  واختتم 
بالقول:  حديثه  عباس  محمد  الكردستاني 
الديمقراطي  الحزب  عليه  يُقدم  تحرك  »أي 
ودعا  فيه«،  إصبع  ألردوغان  الكردستاني 
البرزاني إلى عدم التعاون مع أردوغان، مهما 

كانت األسباب
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

كوبكلي تبه )3(
)ما بين مانيفستو 

الحضارة الديمقراطية 
وتقارير البعثة العاملة 

وآراء الباحثين(

التي  املنحوتات  أن  العلماء  اعتقد 
كوبكلي  رشكي-  »خراب  في  وجدت 
تبه« تعتبر األقدم في الكون, وأن هذا 
الرسومات  ال سيما  الهائل من  الكم 
اجلنس  ميثل  ومعظمها  منها  الثديات 
الذكوري إمنا تعّبر عن املعتقدات الدينية 
مبثابة  وكانت  الصيادين،  مجتمع  لدى 
كشعائر  اسُتخدمت  تعريفية  رموز 
ملباركة عمليات الصيد، أو أن لها داللة 
سحرية حلماية املوقع من قوى الشر، أو 
التي  املقدسة  الكائنات  إلى  رمبا تشير 
كان الناس يعبدونها في تلك الفترة أو 
أنها متثل جزء من دورة أسطورية أو رمبا 
حلساب حركة الشمس وإظهار الوقت 
أو أشبه ما تكون بسجل النسب لكل 

عشيرة.

معاصرة  تكون  قد  التي  املواقع  من 
بقليل  منها  أحدث  أو  تبه  لكوبكلي 
في  جوري  ونواال  جايانو  موقع  هو 
املريبط  وكذلك موقع  باكور كردستان 
الفرات  وادي  مناطق  في  احلمر  واجلرف 
ميكن  أنه  كما  سوريا،  في  األوسط 
ستون  موقع  مع  تبه  كوبكلي  مقارنة 
هيج حيث أن كالهما ميتلكان خاصية 
وأيضاً  املشترك  الصخري  الطابع 
ملمارسة  مخصصان  كانا  كالهما 
من  بالرغم  الهامة،  الدينية  الطقوس 
عدم وجود أي صلة أو رابط يجمعهما 
ال سيما أن كوبكلي تبه تسبقها على 
بـأكثر من 5000 آالف عام, كما  األقل 
وأهرامات  سومر  زيقورات  تسبق  أنها 

مصر بأكثر من 7 آالف عام.

أورفا  في  ظهر  الذي  املَْعَلم  هذا  يؤكد 
والذي لم يعثر على منوذج مماثل له من 
حيث القدم والعراقة في أية بقعة من 
العالم، حتى هذه اللحظة على ممارسة 
الدينية  للطقوس  البدائيني  الناس 
فترات  في  احتياجاتهم  مع  يتالءم  مما 
سبقت مرحلة اإلنتاج الزراعي وتدجني 
املنازل واالستقرار، كما  احليوانات وبناء 
التي  املواقع  أوائل  من  أنه  على  يؤكد 
والفكر  التنظيم  تطوير  في  ساهمت 
إذ  املبكرة,  املراحل  في  االجتماعي 
ملرحلة  عائد  موقع  أي  على  يعثر  لم 
الصيد  على  تعيش  التي  اجملتمعات 
مثل  فيها  وجدت  إن  القوت  وجمع 
هذه الهيكلية التنظيمية املعقدة، أو 
املستوى الثقافي الباهر في تلك الفترة 
التي ما تزال آثارها واضحة على احلياة 

االجتماعية في الشرق الوسط.

إن ظهور النبي إبراهيم في أورفا وحتّوله 
التوحيدية  األديان  جد  إلى  بعد  فيما 
في  األنبياء  جلميع  وأب  الكبرى  الثالث 
أو  صدفة  محض  ليس  البقعة  تلك 
أوجالن،  يقول  كما  عشوائية  ظاهرة 
بل هو ثمرة من ثمار ثقافة ذلك املركز 
واملتمثل في كوبكلي تبه، وهي ثقافة 
انبثقت منها احلقيقة الكردية بحسب 
رأيه، والتي ال ميكن لها أن متحى أو يُزال 

تأثيرها بهذه السهولة.

مثّل هذا املوقع مركزاً إقليمياً جتّمعت 
الكثير من اجملتمعات خالل فترات  فيه 
معينة ألداء وممارسة الطقوس الدينية 
والتاسع  العاشر  األلفني  خالل  وذلك 
ق.م، و مركزاً دينياً- إلهياً ألقوى عشائر 

تلك املناطق.

مرحلتني  بني  املفتاح  دور  ولعب 
انتقاليتني )مرحلة ميزوليت ونيوليت(، 
مهدت  التي  األرضية  مبثابة  وكانت 
واالجتماعي  والديني  الفكري  للتطور 
تدفن  أن  قبل  سنة   1500 مدار  على 
مدروس  بشكل  وتردم  بالكامل 
دفعة  أصحابها  قبل  من  ومخطط 
أي  املنشآت  تلك  يطال  أن  دون  واحدة, 
معروفة،  غير  أسباب  تخريب  أو  تدمير 
وإن كانت الترجيحات تشير إلى انتشار 
تؤثر  أن  املمكن  من  جديدة  معتقدات 
نظر  في  اعُتِبر  الذي  املكان  هذا  على 

بنائيها من احملرمات أو املقدسات.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

بانوراما المرحلة الثانية لمقاومة العصر ــ1

دخلت مقاومة عفرين المرحلة الثانية من مقاومة 
العصر، بعد إعالن االحتالل التركي للمنطقة، 
ونفذت خالل ثالثين شهراً من انطالقها عملياٍت 
االحتالل  قوات  خاللها  من  استهدفت  نوعيّةً 
عفرين  في  له،  الموالين  والمرتزقة  التركّي 
والمناطق المحتلة، تميزت بدقة التنسيق وسددت 

ضربات موجعة لقوى العدوان.

املقاومة قراٌر شعبّي

بدء  مع  واقعاً  تبدأ  لم  عفرين  في  المقاومة 
كانت  بل   ،2018/1/20 في  التركّي  العدوان 
بدايِة األزمِة السوريّة  واقعاً عاشته عفرين مع 
عليها،  المفروض  والحصار  الطرق  وإغالق 
أطرافها،  على  المستمرة  الهجوم  ومحاوالت 
التي  والصواريخ  بالقذائف  القصف  وحاالت 
يسيطر  مناطَق  من  القريبة  القرى  استهدفِت 
وأصّرت  ألنقرة،  الموالون  المرتزقة  عليها 
عفرين على مواصلِة حياتها طبيعيّة، وشهدت 
جزيرةً  وكانت  مسبوقة،  غير  عمرانيّةً  نهضةً 
قبلةَ  وأصبحت  بالدماء،  يموُج  بحٍر  وسط  آمنةً 
النازحين من المناطِق الساخنة، ومعبراً أساسيّاً 

للحركة التجاريّة شمال سوريا.

إلى  المقاومة  حالة  انتقلت  العدوان  بدء  مع 
على  تقتصر  ولم  واستثنائيّة،  متقدمٍة  سوياٍت 
الشعبيّة  الحاضنة  فكانِت  العسكرّي،  الجانِب 
وتقدّم  المنطقة،  عن  المدافعةَ  القواِت  تؤازر 
وشهدت  ومعنوّي،  مادّي  دعٍم  من  أمكنها  ما 
المقاومة  المنطقة فعاليات اجتماعيّة لدعم حالة 
التغريبة  يوم  حتى  العدوان،  أيام  مدى  على 
النزوح في تهجير  إلى عراء  وخروج األهالي 
بالغة  وسياسيّة  ميدانية  ظروف  وظّلِ  قسرّي 

التعقيد، وصمٍت عالمّي.
جاء قرار الخروج من المنطقة تجنباً لمزيٍد من 
الخسائر في األرواح، أمام آلة الحرِب الهمجيّة 
ودخول مدينة عفرين في حصار خانٍق مع قطع 

كّلِ الطرِق المؤدية إليها.
في  عفرين  منطقة  احتالل  يوم  من  واعتباراً 
المرحلة  إلى  المقاومةُ  انتقلت   2018/3/18
الثانية، باعتماد أساليب وتكتيكات مختلفة، وفي 
مخيمات التهجير عقد األهالي في 2018/6/18 
أعماله  واستمرت  عفرين«  تحرير  »مؤتمر 
العصر  شهداء  »بروح  شعار  وتبنّى  أيام،   3

لنصعّد وتيرة حملة االنتقام وتحرير عفرين«.
الثانية،  مرحلتها  في  العصر  مقاومة  استندت 
وتمسٍك  جماهيريّة  وإرادة  حقوقّي  أساٍس  إلى 
بحّقِ العودة إلى الديار، واعتمدت أساليب قتاليّة 
معطيات  بمراعاة  العمليات  وجاءت  مختلفة، 
وأوجدت  الهدف،  وأولوية  والمكان  الزمان 
ميدانيّاً واضحاً، وأوقعت خسائر كبيرة  متغيّراً 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  قوات  بصفوف 
فاندفعت أبواٌق كثيرةٌ للنيِل من صورتها وتقليِل 
ومتغيرات  دوليّة  بعوامل  ربطها  أو  تأثيرها، 
النوعيّة  العمليّة  عقب  حدث  كما  سياسيّة، 
األخيرة التي استهدفت المقر العسكرّي التركّي 
مع  العملية  البعض  ربط  إذ  غزاوية،  قرية  في 
موسكو  إّن  وقالوا  الراهن،  الروسّي  الموقف 
منحت الضوء األخضر لعمليات المقاومة، في 
فقد  تتوقف،  لم  المقاومةَ  أنَّ  حقيقِة  مع  تناقٍض 

بدأت قبل العدوان واستمرت خالله وبعده. 
انطالق  من  شهراً  ثالثون  مضى  وقد  واليوم 
المرحلة الثانية من مقاومة العصر، فإنّها تثبت 
على  فقط  تعّول  أنها  وفعالياتها  عملياتها  بكّل 
أبنائها المخلصين الذين نذروا أنفسهم وأرواحهم 

لمواصلة المقاومة حتى التحرير.     

عمليات املقاومة خالل عام 
2018

حزيران 2018 
»جيش  في  قيادّي  استهداف   2018/6/26
النخبة« بقرية عمارة بناحية ماباتا أسفرت عن 

مقتل شقيقه.
لفيلق  الحراسة  نقطة  استهداف   2018/6/30

الشام بريف إدلب الجنوبي ومقتل مرتزقين.

تموز 2018
رصد،  عملية  بعد  استهداف   2018/7/9
»إبراهيم  المرتزق  ومقتل  الشام  لفيلق  لدورية 

عبد الرزاق األحمد« مستقالً دراجة ناريّة.
2018/7/10 استهداف عربة عسكريّة بريف 
»فيلق  من  مرتزقة  أربع  تقل  الجنوبي،  إدلب 
السيارة  رصد  وتم  بالعدوان،  شاركوا  الشام« 
1-حسين  وهم:  المرتزقة  وقتل  وتفجيرها 
3-أيمن  الكرمو،  2-محمد  مصطفى،  إبراهيم 

الخالد، 4-غزوان الحسين.
استهداف  رصد،  عملية  بعد   2018/7/12
بريف  الشام«  »فيلق  من  مرتزقين  تِقلُّ  سيارة 
إدلب الجنوبي، شاركوا بالعدوان على عفرين، 
1-أحمد  المرتزقان:  وقُتل  السيارة  تفجير  وتم 
نفسه  وباليوم  السعيد.  العلي 2-تمام خالد  ياسر 
اُستهدفت سيارة دوريّة تركيّة وقُتل ثالث جنود 

أتراك.
2018/7/15 استهداف قيادّي في مرتزقة فيلق 

الشام قرب زيارة حنان بناحية شرا ومقتله.
2018/7/16 استهداف مرتزق من فيلق الشام 
بقرية  »الحمزة«  مرتزقة  واستهداف  ومقتله. 
مرتزقة.  ثالثة  ومقتل  الباب،  قرب  سوسنباط 
تابع  دهان  ومعمل  ذخيرة  مستودع  وتفجير 
لمرتزقة »فيلق الشام« ببلدة أطمة التي اتخذها 
جيش االحتالل التركّي ومرتزقته معقالً رئيسيّاً 
لعملياتهم باحتالل عفرين، وأسفرت العملية عن 
مقتل 9 مرتزقة وجرح 7 آخرين وخسائر ماديّة 

بماليين الدوالرات.
الزيتون  2018/07/21غرفة عمليات غضب 
أيام   3 بعد  إدلب  بمحافظة  نوعيّة  عملية  تنفذ 
الحموي  يحيى  أبو  للمرتزق  وتتبع  رصد 
فاستهدف  الشام«،  »فيلق  بصفوف  المنضوي 
كفرسجنة-  طريق  على  ناسفة  عبوة  بتفجير 

حيش، لدى مرور سيارته.
بمرتزقة  قيادي  استهداف   2018/7/22
بناحية راجو يسفر عن مقتله.  النخبة«  »جيش 
بمرتزقة  االستطالع  مجموعة  قائد  واستهداف 
»فيلق الشام« المدعو محمد علي، )أبو دجانة(، 
أكبس-  ميدان  على طريق  الالذقية،  أهالي  من 

قره بابا، بمنطقة راجو.
بمرتزقة  عنصر  استهداف   2018/7/24
»السلطان مراد« بكمين خالل مروره بدراجة 
دوديان،  لبلدية  التابعة  حرجلة  بمنطقة  ناريّة 
استهدفت مرتزقة  نوعيّة  ومقتله، وتنفيذ عملية 

»فيلق الشام« تسفر عن مقتل ثالثة عناصر.

لمرتزقة  مقر  إلى  تسلل  تنفيذ   2018/7/28
وجهاً  واالشتباك  شرا  بناحية  مراد  السلطان 
مرتزقين  ومقتل  قصيرة،  مسافة  من  لوجه، 
لمتزعم  قنص  عملية  وتنفيذ  ثالث،  وإصابة 
الطريق  )قائد كتيبة( على  الشام  فيلق  بمرتزقة 

إلى بلدة جندريسه، ومقتله فوراً.
اإلعالمّي  المركز  أصدر   2018/07/29
لوحدات حماية الشعب، بياناً تبنّى تنفيذ عمليتين 
في مقاطعة عفرين، أدتا إلى مقتل 11 مرتزق 
 2018/7/26 بتاريخ  األولى  تركّي.  وجندي 
قريتي  بين  الطريق  على  ناسفة  عبوة  بتفجير 
باصلة وكوبليه بناحية شيراوا وقتل على إثرها 
والثانية  عسكريّة.  آلية  وتدمير  عسكريين   5
بتاريخ 2018/7/27 في مدينة عفرين، تسفر 
العسكرية  الشرطة  بفرع  مرتزقة   5 مقتل  عن 
وجندي. وباليوم نفسه نفّذت عملية بقرية قره تبه 

التابعة لمدينة عفرين. 

آب 2018
أحرار  مرتزقة  أحد  وتتبع  رصد   2018/8/3
أثناء  له  كميٍن  ونصب  الباب،  بمنطقة  الشام 
مروره بدراجته الناريّة على طريق قرب قرية 
حزوان، واستهدافه واالستيالء على سالحه من 

نوع كالشينكوف. 
زيادية  قرية  في  نوعيّة  عملية   2018/8/5
بمنطقة أخترين إعزاز باستهداف أحد مرتزقة 

السلطان مراد 
مرتزقة  أحد  واغتيال  استهداف   2018/8/6
محمد  أحمد  المدعو  جندريسه  في  الشام  فيلق 
حمدان وهو من حمص ويتبع األمير أبو مجاهد 
بالعدوان  وشارك  جندريسه،  في  الحمصي 
على  واستولى  البيوت  ونهب  عفرين  واحتالل 

بيٍت لمواطٍن من عفرين ليسكنه.
الشام  2018/8/7 استهداف أحد مرتزقة فيلق 
نوعيّة  عملية  وتنفيذ  ومقتله،  جندريسه  بناحية 
قره  بين  سمرقند  لواء  في  مرتزقاً  تستهدف 
كوبري وجكي التابعة لدوديان تسفر عن مقتله.

السلطان  مرتزقة  أحد  استهداف   2018/8/8
مراد بمنطقة أخترين يسفر عن مقتله، وباليوم 
نفسه تنفذ عملية تسفر الحقاً عن مقتل المرتزق 
المرتزقة،  قيادات  أحد  البكور،  الرزاق  عبد 
بسبب إصابته الخطرة بانفجار عبوة ناسفة في 

ناحية ماباتا.
أحد  استهدفت  نوعيّة  عملية   2018/8/10
مرتزقة فيلق الشام في حقول قرية برج عبدالو 

بناحية شيراوا.
نارية  دراجة  تفجير  مساًء   ،2018/8/11
بدورية مشتركة بين الجيش التركّي والمرتزقة 
على الطريق المؤدي إلى قرية كفرجنة بناحية 
شرا، ومقتل جندي تركّي وجرح آخر، ومقتل 

عدد من المرتزقة.
مقتل  عن  تسفر  نوعية  عملية   2018/8/12

مرتزقين من فيلق الشام بقرية دير بلوط.
سلطان  مرتزقة  أحد  استهداف   2018/8/13
المراد في قرية كوليا بناحية راجو، ممن شارك 
باحتالل عفرين منذ بداية العدوان ونهب وسلب 

أمالك المواطنين في عفرين.
2018/8/14 أصدرت غرفة عمليات غضب 
خالل  وحداتها  تنفيذ  فيه  تبنت  بياناً  الزيتون 
األسبوع الثاني من شهر آب سلسلة عمليات في 
إلى مقتل عدد  أدّت  ناحيتي شرا وماباتا،  قرى 

من الجنود األتراك والمرتزقة.
أحد  استهدفت  نوعية  عملية   2018/8/15
مرتزقة فيلق الشام بين شمارين وإعزاز أسفرت 

عن مقتل مرتزق.
»فوج  قيادي  استهداف   2018/8/16

المصطفى« المدعو »ياسين الجاسم«. 
أحد  استهدفت  نوعية  عملية   2018/8/17
التابعة  جمالة  بقرية  مراد  السلطان  مرتزقة 

لدوديان تسفر عن مقتله.
2018/8/18 استهداف قيادّي بالجبهة الشامية 
والملقب »محمد  المدعو محمد محو من حيان 
الشدود  قرية  بين  الواقعة  المنطقة  في  حياني« 

والباروزة.

غضب الزيتون تتبنى 26 عملية

عمليات  غرفة  أصدرت   2018/8/25 في 
إنها حركة  نفسها  عّرفت  بياناً  الزيتون  غضب 
انتقام من العدو ومرتزقته، وغير مرتبطة بأّي 
مهام  عملياتها  وأّن  عسكريّة،  أو  سياسيّة  جهة 
وجدانيّة تجاه أهلها ومنطقتها، وأّكدت مواصلة 
وحذّرت  منطقة.  كّلِ  في  المرتزقة  استهداف 
لتشويه سمعة  التركيّة  االستخبارات  من خطط 
منهم  األموال  وأخذ  المدنيين  بابتزاز  مقاتليها 
بأسماء مقاتليها. وكشف البيان حصيلة شهرين 
من العمليات: فقال »نفذ مقاتلونا خالل الشهرين 
الماضيين 26 نوعيّة عملية استهدفت المرتزقة، 
قُتل خاللها 55 مرتزقاً من ضمنهم خمسة جنود 

أتراك، كما ُجِرح 43 مرتزقاً.
محمد  أبو  المرتزق  استهداف   2018/8/28
الدوماني أحد قيادات مرتزقة »السلطان مراد«، 
الشمالي  شعير  وتل  قريتي صندرة  بين  بكمين 
سالحه.  على  واالستيالء  الراعي،  بناحية 
»فيلق  في  المرتزق  استهداف  تمَّ  نفسه  وباليوم 
بصفة  شارك  الذي  غيبون  محمد  زياد  الشام« 
»قائد كتيبة« بغزو عفرين، بكمين على الطريق 

المؤدي لناحية راجو.
أبو  للمرتزق  كمين  نصب   2018/8/30
الشام« مع  قيادات مرتزقة »فيلق  المغيرة أحد 
وقبتان  العال  قريتي  بين  الطريق  على  مرافقه 
فوراً  المرتزقان  وقتل  أخترين،  بناحية  شمالي 

بالعملية، وأُخذ سالحهما.
أيلول 2018

»الجبهة  في  المرتزق  استهداف   2018/9/3
الطيب قرب قرية سجو  الشامية« طيب محمد 
بمنطقة إعزاز.  وباليوم نفسه اُستهدف المرتزق 
عبد اللطيف أحمد عكيل، اإلدارّي لدى مرتزقة 
»فيلق الشام«، بناحية شرا. والذي ترك جبهات 

إدلب وانضم للعدوان على عفرين.
صالح  فايز  المرتزق  استهداف   2018/9/6  
طريق  على  الغوطاني(  صالح  )أبو  الطه 
دوما،  مدينة  من  وينحدر  عفرين،  جندريسه- 
والتحق بمرتزقة »الجبهة الشاميّة« في عفرين.

المرتزق في »الجبهة  2018/9/11 استهداف 
راجو-  طريق  على  القطيع  عامر  الشامية« 

عفرين
مقراً  استهدفتا  عمليتين  تنفيذ   2018/9/15
الفاتح«  محمد  »السلطان  لمرتزقة  وحاجزاً 
بقرية راعل التابعة ألخترين، ومقتل 5 مرتزقة، 

وإصابة 8 آخرين بجروح.
بعربة  ناسفة  عبوة  تفجير   2018/09/28
كانت  الثاني«  »الفيلق  لمرتزقة  عسكريّة 
راجو،  بناحية  بربنة  بقرية  مقر  أمام  مركونة 
بداخلها،  مرتزقة  ثالثة  وقُتل  العربةُ  فدُمرِت 
اآلخرين  المرتزقة  على  نار  إطالق  أعقبه 

بالمقر.
تشرين األول 2018

2018/10/2 استهداف مرتزقين على الطريق 
إعزاز،  بريف  ريح  والشيخ  البل  قريتي  بين 

بكمين.
2018/10/11 استهداف مرتزق ببلدة قباسين 
التابعة لمنطقة الباب، وهو ممن شارك االحتالل 

التركّي بالعدوان على عفرين.
2018/10/18 تفجير عبوتين ناسفتين بعربتين 
بمنطقة  التركّي  االحتالل  لمرتزقة  عسكريّتين 
المقلع بحي ترندة في عفرين. األولى بالتفجير 
عن بعد، ولدى تدخل عربة أخرى لنقل القتلى 
أربعة  وقُتل  ثانية.  عبوة  تفجير  تّم  والجرحى 

مرتزقة وجرح ثالثة آخرين بجروح بليغة.
2018/10/31 استهداف المرتزق علي األحمد 
)من حماه(، وعنصر في مرتزقة »الحمزة« في 

ناحية راجو.
تشرين الثاني 2018

حسين  المرتزق  استهداف   2018/11/18
المحمد )من حماة(، من مرتزقة »فيلق الشام« 
ممن  وهو  جندريسه  بناحية  بلوط  دير  بقرية 

شارك بالعدوان على عفرين. 
2018/11/22 استهداف أحد مرتزقة »أحرار 
ناحية  في  الحمصي  مصطفى  أبو  الشام« 

جندريسه.
حثيثين،  ورصد  مراقبة  بعد   2018/11/30
وعمليات تنسيق متقدمة، تم اقتحام نقطة تمركز 
بناحية  عبلة  بقرية  الشامية«  »الجبهة  لمرتزقة 
وأدّت  لوجه،  وجهاً  معهم  واالشتباك  أخترين، 
العملية لمقتل خمسة مرتزقة بينهم قيادي يدعى 
»ممتاز عسكر الزحمان«، وانسحب المقاتلون 
بسالم. وأكدت العملية شجاعة مقاتلينا وقدرتهم 
حيثما  للمرتزقة  نوعيّة  ضربات  توجيه  على 
كانوا، فالنقطة العسكريّة المستهدفة استراتيجية 
وجمع  بالرصد  عليها  ويُعتمد  وحيوية، 

المعلومات العسكريّة واالستخباراتية.
يتبع...

انتهاء مهرجان ليلون السينمائي بنجاٍح 

معرض الفن التشكيلي الدولي... قوُس قزٍح حضاري

بشكٍل  كورونا  جائحة  انتشار  قامشلو:  روناهي/ 
كبير أخاَف المجتمع العالمي بأكمله وأدى إلى ركود 
واالنعزال،  بالتباعد  االلتزام  فكان  الثقافية،  الحركة 
لم تكن  المعارض  أنماط جديدة من  إلى ميالد  دافعاً 
ظاهرة  وهي  التشكيلي،  الفن  مجال  في  مطروقة 
يحلو  كما  اإللكترونية  أو  االفتراضية  المعارض 

للبعض تسميتها.
البصرية  الفنون  أهم  من  التشكيلي  الفن  يُيُعتبر 
ومنذ  اإلنسان  اعتاد  فقد  العالم،  في  شهرة  وأكثرها 
الِقدم أن يرسم كل ما يفعله ويراه ويشعر به؛ لتصبح 
فيما بعد خارطة يتوجه بها المجتمع إلى المستقبل، فال 
مستقبل بال ماٍض، ومن هذا المنطلق أحب البشر هذا 
مكنونات  للتعبير عن  العظيم وكان خير سبيل  الفن 

مشاعرهم، وأصبح هذا الفن من أكثر الفنون رواجاً 
وجذباً ألذواٍق ال تحصى، ليتشربوا الفن الرصين من 

خالل ريشة وألوان الرسامين.
 لكل ظرٍف شرط، كما الظروف الحالية التي تمر على 
العالم قاطبة، أالَّ وهي جائحة كورونا التي اجتاحت 
الكون بشراسة، فكان على البلدان الحرص وااللتزام 
انتشاره،  من  الحد  أجل  من  الصحية  بالتعليمات 
التعليمات،  تلك  أول  من  االجتماعي  التباعد  فكان 
وهذا  الحياتية،  الحركة  جمود  إلى  بدوره  أدى  مما 
النشاطات  إليقاف  الثقافي  بالواقع  المهتمين  دفع  ما 
والمعارض والحفالت والمهرجانات السنوية، وهذا 
بتنظيم  التشكيلي  الفن  يعشقون  ممن  البعض  دفع  ما 
العالم، ومن هنا  إلكترونية في أغلب بقاع  معارض 
كانت فكرة معرض الفن التشكيلي المرئي التلفزيوني 
الدولي األول ألهم الفنانين من العالم تحت اسم »الفن 
رسالة نبيلة ترتقي بها األمم«، في مدينة السليمانية 

في باشور كردستان في صالة »7 ألوان«.
 وهذا المعرض سيكون األول من نوعه في العالم من 
حيث مشاركة دوٍل وفنانين تشكيليين ُكثر من مختلف 
بلدان العالم، حيث سيشارك في هذا المعرض خمسة 
وثالثون دولة ومئة فنان، حيث تم اختيار أهم ثالثة 
هذا  شرف،  كضيف  والرابع  دولة  كل  من  فنانين 
وسيبدأ المعرض في األول من الشهر العاشر من هذه 
السنة لغاية العاشر من نفس الشهر، وسيتم تغطية هذا 
تلفزيونياً وورقياً على أكثر من قناة  الحدث إعالمياً 
تلفزيوني  نقٍد وتحليل فنّي  فضائية، وستنعقد حلقات 

من قبل أهم النقاد من كافة الدول..

نقل الثقافة والحضارة الكردية 
رسالة اللوحات

ومن روج آفا وبشكٍل خاص وعبر دعوة رسمية من 
قبل إدارة وتنسيق المعرض تم دعوة الفنان والرئيس 
عبدهللا«،  »علي  الجزيرة  فناني  التحاد  المشترك 
نال  بعدما  المعرض،  هذا  في  له  بلوحة  ليشارك 
اإللكتروني  التشكيلي  المعرض  في  الثالثة  المرتبة 
الدولي أيضاً، والذي أقامه القسم الثقافي في برلمان 
سفراء السالم »منظمة هيتما« الشهر الماضي، وكان 
التشكيلي علي عبدهللا حيث عبر  الفنان  مع  لقاء  لنا 
عن مدى سعادته بهذا الشرف الذي يعد كنقلة نوعية 
المشاركة:  العالمية، وقال عن هذه  إلى  المحلية  من 
»ال زلت أشعر وكأنني في حلٍم جميل، فاالنتقال من 
دولية  معارض  إلى  المحلية  بالمعارض  المشاركة 
وبمشاركة أهم الرسامين ليس باألمر الهيّن«، ولهذه 
المعارض والفعاليات أهمية كبيرة فهي كالجسر الذي 
بفنانين  فاالختالط  العالم،  وباقي  الكرد  بين  يصل 
وتعريف  الثقافات  تبادل  يعني  ومحليين  عالميين 

العالم على الثقافة والفلكلور الكردي.

عيل عبدالله.. أُمّثل روج آفا 

بكلِّ لوٍن

المدرسة  »عبدهللا«  التشكيلي  الفنان  اتخذ  وقد 
االنطباعية التي تُظهر الطبيعة بكل أحوالها، وأردف 
ال  الشجرة  أو  الطبيعة  لوحة  أو  »الوردة  قائالً: 
تعني بمعناها الحرفي الطبيعة فقط، فلو نتمعن بهذه 
لوٍن  وبين  بينه  ومزجٍ  لوٍن  كل  في  سنجد  اللوحات 
آخر إحساساً يختلف عن اآلخر، وأنا بلوحتي سأكون 
هوية  كله  للعالم  ألمثل  آفا  روج  ووطني  بلدي  لون 
وثقافة الكرد«. بهذه الكلمات اختتم الرئيس المشترك 

التحاد فناني الجزيرة »علي عبدهللا« حديثه.
فناٍن  كل  عمل  طبع  سيتم  أنه  بالذكر  والجدير 
على  الطبيعية،  بالقياسات  مطبوعة  كلوحة  مشارك 
وتوزع  اللوحات  جميع  وستُعلق  »كانفاس«،  قماش 
في  والقيّمة  المهمة  واألماكن  المؤسسات  على 
اللوحة،  تحت  الفنان  اسم  كتابة  مع  كردستان،  إقليم 
لقاءات  في  الفنانين  أعمال  اللوحات  وستعرض 

تلفزيونية مع السير الذاتية لكل فنان

عفرين  شعب  محبة  للعالم  أظهر  المهرجان  وهذا 
التي  القوية،  وإرادتهم  والعمران  والثقافة  للعلوم 
يوم  في  فانطالقه  الشعوب  بين  التآخي  إلى  تسعى 
الشهر  من  والعشرين  الحادي  في  العالمي  السالم 
التاسع كان بمثابة رسالة من هذا الشعب للعالم، حيث 
كانت فحواه »السالم بإرادة حرة ومقاومة لالحتالل 
قادرة على كتابة التاريخ بحروف من ذهب ال تقبل 

االستسالم«.  

أجواء حفل االختتام

من  كبير  جماهيري  بحضور  االختتام  حفل  بدء 
مهجري عفرين ُمحبي السينما ومتابعي المهرجان، 
معناها  في  تحمل  كانت  التي  عدة  كلماٍت  وألقيت 
اإلجالل لشهداء المقاومة والكرامة واإلرادة الحرة، 
ليلون  مهرجان  فيه  ُعِرض  الذي  المخيم  هذا  ومن 
لجميع  شكر  ببرقية  كان  األول  للسينما  الدولي 

المخرجين الذين ساهموا في المهرجان بأفالمهم.
وأشارت الكلمات إلى أن هذا المهرجان بمثابة رسالة 
يتعرضون  الذين  الكرد  آالم  على  ليتعرفوا  للعالم 
الكردي قدوة  الشعب  التاريخ، وأن  لإلبادة على مر 
للسالم واألمان من خالل هذا المهرجان. وأنه خير 
دليل على إرادة الشعب المقاوم الذي يرفض الخنوع 
العودة  بأمل  المخيمات  في  البقاء  ويفضل  والذل 
المتوحشين،  التركي وأعوانه  المحتل  على  منتصراً 
بسفك  ويقومون  والتاريخ  الحضارة  يدمرون  الذين 
بكل  وانتهاكها  المسالمة  البريئة  الشعوب  دماء 

الوسائل القذرة البعيدة كل البعد عن اإلنسانية.
الفلكلورية  العفرينية  الموسيقى  ثم تم االستماع على 
الفنان  العازف  بريشة  الفلكلورية  الطنبور  آلة  على 
صور  من  العديد  عرض  مع  ولو«،  حاج  »محمد 

لمقاطعة عفرين التي جذبت الحضور.

اإلعالن عن األفالم الفائزة يف 
املهرجان

المهرجان  تحكيم  لجنة  مع  التواصل  تم  ثم  ومن 
الفائزة  األفالم  عن  اإلعالن  يتم  كي  الشبكة،  عبر 

عفرين  أهالي  التحكيم  لجنة  فحيَّت  المهرجان،  في 
ومقاومتهم وشكرت إدارة المهرجان والقائمين على 
المهرجان  تنظيم  يتم  بأن  كبيرة  أماني  مع  إنجاحه، 
الثاني في عفرين، وتم اإلعالن من قِبلهم عن األفالم 

الفائزة في المهرجان وهي:
1-جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم بعنوان »طيف 

الزمكان« للمخرج المغربي كريم تجويد. 
للفيلم »هذا  األنميشن  أفالم  الكرتون  أفالم  2-جائزة 
الطرف والطرف اآلخر« للمخرجة ليندا فضلي من 

إيران. 
3-جائزة أفضل فيلم وثائقي تم منحها لفيلم »الرجل 
العجوز والمغني« للمخرج اإليراني أمير أوسنالوس.
4-جائزة خاصة للمرأة تم منحها للممثلة التي لعبت 
دور أناهيتا في فيلم »العودة« للمخرج سلمان دنيز.

5-جائز أفضل إخراج للمرأة لفيلم »باتجاه الشمس« 
للمخرجة السينمائية زيالن سليمان.

6-جائزة أفضل فيلم قصير لفيلم »العودة« للمخرج 
سلمان دنيز. 

أجل  من  آمد  »سور  لفيلم  إنتاج  أفضل  7-جائز 
الحرية« للمخرج آرسين جاليك. 

كما قامت إدارة المهرجان بتكريم جميع المؤسسات 
ليلون  مهرجان  إنجاح  في  شاركت  التي  المدنية 
الدولي وهي 35 درعاً تذكارياً. وفي ختام المهرجان 
كانت هنالك فقرة غنائية قدمتها حركة الثقافة والفن.

من  العديد  مع  التقينا  االختتام  حفل  خالل  ومن 
السينمائي  ليلون  مهرجان  إداريي  من  الشخصيات 

واإلعالميين والمخرجين المساهمين في المهرجان، 
فقد تحدث العضو اإلداري في إدارة مهرجان ليلون 
حققه  الذي  الكبير  النجاح  عن  كراد«  »مسعود 
يضاهي  المهرجان  »هذا  قائالً:  ليلون  مهرجان 
في  نُظم  أنه  من  الرغم  على  العالمية  المهرجانات 
حيث  النازحين  مخيم  داخل  وفي  صعبة  ظروف 
تعتبر المرة األولى في العالم، وكان يتم متابعته من 
قبل محبي السينما وعّشاقها عبر شاشة العرض في 
تداوله  تم  بما  عالمي  له صدى  وكان  الطلق  الهواء 

عبر وسائل اإلعالم وأصدقاء شعب عفرين. 

الحضور الجامهريي

وأكد مسعود أكراد أنه كان الحضور الفتاً، ففي كل 
يوم كان يزور المخيم اآلالف من الخارج باإلضافة 
كما  بشغف  يتابعونه  كانوا  الذين  المخيم  سكان  إلى 
والمخرجين  وممثلين  ونقاد  مثقفون  بينهم  من  كان 
بساحة  األفالم  بمتابعة  آفا،  روج  من  السينمائيين 
مفتوحة بين خيم المهجرين التي يمتزج فيها الفن مع 

ألم وإرادة الشعب المقاوم. 

السينام الكردية يف املهرجان

وأشار »أكراد« بأن السينما الكردية كانت موجودة 
اآلسيوية  السينما  إن  كما  الجوائز  ونالت  ومنافسة 

هيمنت على الجوائز وكان لعفرين نصيب منها.

جائزة  سليمان«  »زيالن  المخرجة  نالت  أن  وبعد 
ألفضل إخراج للمرأة في المهرجان على فيلم باتجاه 
فأكدت  شعورها  عن  لنا  لتعبر  معها  ألتقينا  الشمس 
قائلة: »لم أكن أتوقع الحصول على هذه الجائزة، بل 
لي  كبير  يعتبر شرف  وهذا  المشاركة  غايتي  كانت 
الفيلم  وهذا التكريم هو لجميع من شارك في إنجاح 
هذا  أهدي  كما  وتصوير،  وإنتاج  تمثيل  من  بجانبي 
الذي عانى من ويالت االحتالل  إلى شعبي  التكريم 
اليوم طامحاً  إلى  يقاوم  االستسالم والزال  يقبل  ولم 

الرجوع إلى أرضه وأرض أجداده«. 

املهرجان جرس تواصل قوي

كما ألتقينا مع مذيعة صوت أمريكا »نوروز رشو« 
لنا:  فتحدثت  الختام  حفل  مجريات  تتابع  كانت  التي 
في  انطالقه  تم  الذي  ليلون  مهرجان  بمتابعة  »قمنا 
مخيم للنازحين الذي يقطن فيه مهجري عفرين، الذين 
خرجوا من ديارهم قسراً هرباً من المجازر وحمالت 
اإلبادة الجماعية التي كان يقوم بها االحتالل التركي 
متابعة  فهنالك  اإلعالمية  الناحية  فمن  ومرتزقته، 
محلية وإقليمية وعالمية لمهرجان يُقام للمرة األولى 
داخل مخيمات النزوح، وقد أعطت صدى واسع في 
األوساط اإلعالمية وتداول أخبار المهرجان نجح في 
ظروف المعاناة والحصار، وظهر فيها إرادة شعب 
يرفض االستسالم كما إني أرى بأن هذا المهرجان 
والعالم  الشهباء  في  المقيمين  بين  جسر  بمثابة  كان 

في الخارج.

تقرير/ شيار كرزيلي

تقرير/ رامان آزاد

تقرير/ هايستان أحمد

علي عبداهلل

زيالن سليمان مظلوم أرارات 

الدولي األول؛  السينمائي  ليلون  اُختِتمت مساء يوم األحد  27 /9 /2020م فعاليات مهرجان  الشهباء:  روناهي/ 
الذي ُأقيم في مخيم برخدان بالشهباء بنجاح كبير من ناحية الحضور والتكريم والمتابعة من ِقبل الوكاالت اإلعالمية 
والشخصيات الُمثقفة، واعُتبِر هذا المهرجان بمثابة النور الذي أطل بالثقافة والفن من مخيمات النازحين الذين يعانون 

من ويالت االحتالل التركي لعفرين.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

أكاديمية العلوم الدينية بجامعة روج آفا.. خطوة فريدة على مستوى العالم

مدارس منبج تستقبل طالبها ضمن إجراءات احترازية

روناهي/ قامشلو- نحو خطوة علمية مميزة أعلنت جامعة روج آفا بقامشلو في وقت سابق عن افتتاح كلية العلوم الدينية بأقسامها الجديدة، 
حيث تعتبر خطوة أولى من نوعها على مستوى العالم بضم ثالث ديانات مختلفة بكلية واحدة 

روناهي/ قامشلو - في كل عام تقوم الجهات المعنّية التابعة لإلدارة الذاتية بتوزيع مادة مازوت التدفئة على أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، 
حيث أكد المسؤول عن توزيع المازوت في مدينة قامشلو عبد السالم مرعي بأنه تم توزيع ما يقارب خمسة ماليين و100 ألف لتر على أهالي 

المدينة، كما ذكرَ آلية توزيع المادة وكشف سعرها.

آفا  روج  بجامعة  الدينية  العلوم  كلية  خصصت 
لتدريس الطلبة علوم العقائد والتفسير والحديث 
والشريعة،  بالعلوم  العناية  مع  واألديان  والفكر 
ظالل  في  اآلخر  تقبل  ثقافة  نشر  على  والعمل 
تمنع اإلصغاء  التي  المشحونة  العالمية  األجواء 
أن  يفترض  التي  المتنوعة  الثرية  األفكار  إلى 
ضرورة  دون  بعضهم،  من  اآلخرون  يتفهمها 
الرأي  إلى  متوازن  ديني  وتقديم خطاب  تبنيها، 
يقين  عن  تأخذ  العقيدة  أن  منه  يفهم  العام، 
واقتناع ال عن تقليد واتباع وفرض، مع مراعاة 
أفكاره،  في عرض  وتقبله  اآلخر  احترام  منهج 
الحقيقة،  المعرفة  إلى  للوصول  ومناقشتها سعياً 
المواد  تدريس  في  متخصصة  كوادر  وتأهيل 
التواصل  إلى  والسعي  الشريعة،  بعلوم  المتعلقة 
عن  األخرى  والثقافية  العلمية  المجتمعات  مع 

طريق عقد المؤتمرات والندوات العلمية.
فكرة كلية العلوم الدينية جاءت بعد بداية النشاط 
وتأسيس  سوريا،  وشرق  شمال  في  الديني 
الدينية مثل »مؤسسة ملتقى األديان  المؤسسات 
قبل  افتتح  حيث  سوريا«،  وشرق  شمال  في 
خمس سنوات في ناحية ديرك أول معهد شرعي 
تتطور  أن  قبل  سنوات،  ثالث  لمدة  واستمر 
في  الديمقراطي  اإلسالم  أكاديمية  إلى  ولتتحول 
سنوات،  ثالث  منذ  افتتحت  التي  قامشلو  مدينة 

ولكن كانت تدرس الشريعة اإلسالمية فقط.
الرئيس  مع  لقاء  لنا  كان  الخصوص  وبهذا 
لجامعة  التابعة  الدينية  العلوم  لكلية  المشترك 
بعد  بأنه  أشار  حيث  محمد«  »مازن  آفا  روج 
والمشاورات مع جامعة  والحوارات  المطالبات 
روج آفا منذ حوالي سنة، جاء ردهم إيجابياً حول 
ذلك  بعد  اإلقرار  ليتم  الدينية،  العلوم  كلية  فكرة 
كلية  إلى  الديمقراطي  اإلسالم  أكاديمية  بتحويل 
العلوم الدينية، وتدرس فيها ثالث ديانات مختلفة.

ما مدة الدراسة فيها؟

وأوضح محمد بأنهم بدؤوا بترتيب آلية التدريس 
المختص،  المكان  بتحديد  وذلك  الكلية،  في 
قسما  »وسيكون  متابعاً:  المناهج،  ومناقشة 
في  موجودان  واإليزيدية  المسيحية  الديانتين 
اإلسالمية  الديانة  قسم  يقع  بينما  قامشلو،  مدينة 

في الحسكة«.
الدينية  العلوم  لكلية  المشترك  الرئيس  واعتبر 
هذه  محمد«  »مازن  آفا  روج  لجامعة  التابعة 
الخطوة بأنها الرائدة على مستوى العالم بدرجة 
أربع  لمدة  فيها  الدراسة  بأن  مؤكداً  االمتياز، 
سنوات، كما يمكن لجميع حاملي الشهادة الثانوية 
بطلب  التقدم  الشريعة  معاهد  وحاملي  العامة 

االنتساب

الهدف.. معرفة حقيقة األديان

المشتركة  الرئيسة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
»دالل  الديمقراطي  اإلسالمي  المجتمع  لمؤتمر 
إسالمي  كمؤتمر  بأنهم  أكدت  حيث  خليل« 
تضم  جامعة  فتح  فكرة  طرحوا  ديمقراطي 
الديانة  مثل  بالمنطقة  الموجودة  الديانات  جميع 
روج  كون  واإليزيدية،  والمسيحية  اإلسالمية 
موضحةً  والثقافات،  الديانات  بتعدد  غنية  آفا 
بأن دراسة علوم األديان لها أهمية كبيرة، منها 
مدى  على  والتعرف  األخرى  العقائد  معرفة 

التشابه والتباين فيما بينها.

الحث عىل السالم واألمان

ونوهت دالل بأن الهدف من هذه الخطوة هو أن 
رسالة  أن  وخاصةً  تسامح،  في  اإلنسان  يعيش 

األديان كلها مشتركة في قيم واحدة وهي خدمة 
اإلنسانية جمعاء، فمن خاللها يمكن فهم الثقافات 
المعاصرة والمختلفة، مبينةً بأن تعدد األديان هو 
واقع حي فال يوجد بلد من بلدان العالم إال ويعيش 
على أرضه طوائف ينتمون إلى ديانات مختلفة، 
و«روج آفا« مثال حي يضم المسلم والمسيحي 

واإليزيدي، على حد تعبيرها.
للتعرف  األخرى  الديانات  بعض  وجود  متمنيةً 
لكل  أن  يعلم  »فالكل  وقالت:  مبادئها،  أهم  على 
المسيحي  هناك  مثال  وفروقاته،  مذاهبه،  دين 
من  وهناك  األرثوذكسي  والمسيحي  الكاثوليكي 
بهذا  كلية  وفتح هذه  والشيعي،  السني  المسلمين 
الشكل هو قَبول لفكرة التعايش سواًء على اختالف 
السالم واألمان من  للحث على  والمذهب  الدين 
خالل فهم األديان بالشكل الصحيح، فهذا يساعد 
اآلخر،  وقَبول  عام  بشكل  الفكر  تطوير  على 
فعندما يجلس المسلم والمسيحي واإليزيدي على 
طاولة واحدة لتلقي العلوم والثقافة، هذا يدل على 

العيش المشترك وهو الهدف األساسي«.
المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة  وختمت 
اإلسالمي الديمقراطي »دالل خليل« بأنه عندما 
لمستوى  سيصل  الكلية  من  الطالب  يتخرج 
الشاملة  الكلية  ألن  والمعرفة  اإلدراك  من  عاٍل 

للديانات.
لكلية  اإليزيدية  الديانة  قسم  رئيس  أبدى  فيما 
العلوم الدينية »نسيم شمو« عن سعادتهم كشعب 
إيزيدي بفتح قسم لهذه الديانة للمرة األولى على 
آفا،  لجامعة روج  تابعة  كلية  في  العالم  مستوى 

من  كانت  والتي 
نتائج فلسفة األمة الديمقراطية واإلدارة الذاتية، 
اإليزيدية  الديانة  تدرس  كانت  »سابقاً  وأردف: 
من  وغيرها  والحسكة  سبيه  وتربه  عامودا  في 
المناطق في »البيت اإليزيدي« أما اآلن أصبحت 

هذه الكلية رسمية لها.

تجاوز الصورة النمطية

القسم  هذا  افتتاح  من  »الهدف  قائالً:  شمو  لفت 
هو أن نوضح للعالم حقيقتنا، وما هو ديننا وما 
الصورة  نتجاوز  وأن  ونصوصنا،  أعيادنا  هي 
الكثيرون عنا، وتعتبر هذه  التي أخذها  النمطية 
بعيداً  ديننا  ونخدم  لنهتم  ذهبية  فرصة  الخطوة 
القسم إلى  عن األحزاب والسياسة، ونحتاج في 
بالديانة  مهتم  وكل  وكبارنا،  وشيوخ  باحثين 
التشويش  لنصد  نقياً  يكون  أن  شرط  اإليزيدية 
الذي يالحقنا من األزل والذي تسبب بالعشرات 

من اإلبادات الجماعية لشعبنا«.
العلوم  لكلية  اإليزيدية  الديانة  قسم  رئيس  وختم 
الدينية »نسيم شمو« حديثه بأنه سيدرس في السنة 
)اإليزيدياتي،  الثالثة  األديان  والثانية  األولى 
وفي  مشترك  بشكل  أي  المسيحية(  اإلسالم، 
التخصص، وستكون هيئة  الثالثة سيكون  السنة 
المدرسين مؤلفة من أساتذة أكاديميين من روج 
آفا بالتنسيق مع مختصين من المناطق والبلدان 

األخرى.

»نرش رسالة السالم«

ففيما اعتبر رئيس القسم المسيحي لكلية العلوم 
الدينية بجامعة روج آفا بقامشلو »حنا صومي« 
المسيحين  الطلبة  لتأهيل  بارزة  الخطوة  هذه 
وأضاف:  والكتابية،  الالهوتية  والمعرفة  بالعلم 
»إلدخالهم في المستقبل إلنهاض المجتمع وبث 
وتغيير  فيها،  والتقدم  واالنتعاش  القيامة  روح 
فمن  النهضوية،  المسيح  السيد  برسالة  العالم 
بالخدمة  مرتبطاً  الكلية سيصبح  هذه  يخرج من 
الذي هو بشرى  باإلنجيل  والمشاركة  المسيحية 

والمقام األول في خدمة الكنيسة«.
ونوه صومي إلى أن الطلبة المتخرجين سيكونون 
المؤلمة  األوضاع  تغيير  في  فعال  عامل  أهم 
التي تتهاوى فيه الشعوب، ونقلهم من الظلم إلى 
الحقيقية في  المسيحية  تعليم  النور، وذكر: »إن 
التعليم  ومنهجية  اإليمان،  في  التربية  هو  الكلية 
المسيحي هي طريقة تبليغ الطالب رسالة الدين 
لبناء  ونشر رسالة السالم ليعطي روحاً متجدداً 

مجتمع موحد«.
وختم رئيس القسم المسيحي لكلية العلوم الدينية 
صومي«  »حنا  بقامشلو  آفا  روج  جامعة  في 
متمنياً بناء مجتمع متنور أساسه السالم والمحبة 
على  واالنتصار  المظلم  بالواقع  والنهوض 

مشروع الدكتاتور أردوغان.
  ويجدر اإلشارة إلى أن القائد »عبدهللا أوجالن« 
المؤتمر  إلى  أرسلت  التي  رسالته  في  شدد 
 2014/4/24 بتاريخ  الديمقراطي  اإلسالمي 
تصعيد  ضرورة  على  مؤتمرهم  عقد  أثناء 
المتمحورة  المصطلحات  من  انطالقاً  النضال 
و«الديمقراطية«  و«الشعب«  »المكان«  حول 
ووجوب االلتزام بالحقائق الموجودة في جوهر 

الدين بعينه.

روناهي/ منبج- توافد آالف الطالب إلى مدارس 
مدينة منبج وريفها مع أقرانهم الطلبة في مناطق 
يوم  أول  في  األحد  يوم  سوريا  وشرق  شمال 
إجراءات  الجديد، وسط  الدراسي  العام  أيام  من 
وقائية شديدة؛ تفادياً النتشار فيروس كورونا بين 

الطالب.
شمال  في  والتعليم  التربية  هيئة  قرار  بموجب 
احترازية من  وشرق سوريا، ووسط اجراءات 
جائحة كورونا حفاظاً على سالمة الطلبة؛ فتحت 

4092 مدرسة في شمال وشرق سوريا أبوابها 
وطالبة،  طالب  ألف   900 قرابة  أمام  مؤخراً 
مدينة  ومنها   ،2021/2020 الدراسي  للعام 

منبج وريفها.
مع  »روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا 
النائب في لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج 
عن  حدثنا  الذي  محمد  حاج  صالح  وريفها؛ 
والتعليم  التربية  لجنة  من  المتخذة  اإلجراءات 
الطلبة، إضافةً  بين  للوقاية من فيروس كورونا 

قبيل  التربوية  العملية  في  المستجدات  آخر  إلى 
افتتاح المدارس قائالً: »لقد شهدت المدارس في 
العام  افتتاح  من  األول  اليوم  في  وريفها  منبج 
الدراسي إقباالً كبيراً من قبل الطالب على الدوام 
بعد انقطاع متواصل عن التعليم دام ستة أشهر 
لتسجيل  الطلبة  أولياء  من  إقباالً  وشهدت  كما 

أبنائهم في المدرسة«.

حملة تعقيم للمدارس مع بدء 
العام الدرايس

الدوام  في  النظام  ذات  سيتبعون  بأنهم  مبيناً 
كافة  اتخاذ  مع  سابقاً  به  المعمول  الدراسي 
مخاطر  من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات 

انتشار فيروس كورونا بين الطلبة.
مع  التنسيق  والتعليم على  التربية  لجنة  وعملت 
في  المدارس  كافة  تعقيم  أجل  من  الصحة  لجنة 
توعية صحية  بحملة  القيام  مع  والريف  المدينة 
اإلداري  الكادر  قبل  من  الوقت  من  كافية  لمدة 
مخاطر  تجاه  الصحيح  بالشكل  للتعامل  للطلبة 

محتملة النتشار فيروس كورونا. 
وتابع: »كما عقدنا عدة اجتماعات مع اإلدارات 
المشتركة للمدارس فأبلغوا بمراقبة الطالب أثناء 

وفي  المدرسية،  الباحة  في  االستراحة  فترات 
اإلبالغ  سيتم  لإلصابة  حالة  بأي  االشتباه  حال 

عنها ألخذ التدابير الالزمة«.
بديالً  برنامجاً  وضعوا  أنهم  محمد  حاج  وأشار 
إصابة  حاالت  أو  اشتباه  حاالت  ألي  تحسباً 
لفيروس كورونا، حيث سيطبق نظام األفواج في 
بعض المدارس التي تشهد كثافة طالبية، وذلك 
التباعد االجتماعي ضمن األقسام. كما  لمراعاة 
الفاقد  على  التركيز  بضرورة  المدرسين  ووجه 
الدراسي  العام  في  الطالب  فقده  الذي  التعليمي 

الفائت؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

أجهزة تعقيم متطورة يف كل 
املدارس قريباً..

وأكد حاج محمد بأن لجنة الصحة اتخذت خططاً 
من أجل تأمين أجهزة متطورة لتعقيم المدارس 
لتركيبها على أبواب المدارس من شأنها التخفيف 

من مخاطر انتشار  كورونا.
هذا وخصص قدر كبير من ميزانية لجنة التربية 
تأهيل  أجل  منبج وريفها من  مدينة  في  والتعليم 
دون  للحيلولة  المدارس  في  الصحي  الصرف 

انتشار األمراض عموماً. 

واختتم النائب في لجنة التربية والتعليم في مدينة 
بالقول:  منبج وريفها؛ صالح حاج محمد حديثه 
»بعد صيف ساخن حافل بإعداد كادر تدريسي 
والمعلمات  المعلمين  من  كبير  مؤهل عين عدد 
الوكالء، إضافةً إلى تعيين 1600 معلم ومعلمة 
من الذين خضعوا إلى مسابقة تعيين الخريجين 
من الشهادات الجامعية، حيث باشروا عملهم مع 
المدارس  ويبلغ عدد  المدارس،  افتتاح  أيام  أول 
منبج  مدارس  على  موزعة  مدرسة   340

وريفها«.

تقرير/ شيار كرزيلي     

تقرير/ إيريش محمود
تقرير/ عادل عزيز

خمسة ماليين لتر من مازوت التدفئة تم توزيعها في قامشلو والتوزيع ما يزال مستمراً

أصحاب المشاريع الزراعية في الشهباء يعانون من تأخير توزيع المازوت

أعددنا  التوزيع؛  آلية  عن  المزيد  ولمعرفة 
التقرير التالي: 

عن  بالمسؤول  »روناهي«  صحيفتنا  والتقت 
للجنة  التابعة  »التدفئة«  مازوت  مادة  توزيع 
السالم  عبد  قامشلو  مدينة  في  المحروقات 
مرعي الذي أفادنا بدوره: »في كل عام تقوم 
بتقديم  الذاتية  لإلدارة  التابعة  المعنية  الجهات 
وشرق  شمال  مناطق  لجميع  المازوت  مادة 
سوريا، حيث تُقدم الكمية حسب حاجة العائلة 
الذاتية،  اإلدارة  إمكانات  وحسب  للمادة، 
المازوت  بتوزيع  قمنا  قامشلو  مدينة  ففي 
آب  شهر  من   16 الـ  بتاريخ  المواطنين  على 
مستمرة  التوزيع  زالت عملية  وما  المنصرم، 
حصتهم  على  كافة  المواطنين  حصول  لحين 

من المادة«.
تم  الراهن  الوقت  »حتى  مرعي:  وأضاف 
ألف  و100  مليون  الخمسة  يقارب  ما  توزيع 
لتر من مادة مازوت التدفئة على أهالي مدينة 
هي:  فيها  التوزيع  تم  التي  واألحياء  قامشلو، 
العنترية،  الهاللية، حي جودي،  »الكورنيش، 
الغربي،  حي  اآلربوية،  بك،  قدور  التنورية، 
وهيمو«، ولكل حي مسؤول عن توزيع مادة 

المازوت يتم التنسيق معه، حيث قمنا قبل توزيع 
البطاقات  حسب  التوزيع  آلية  بتطبيق  المادة 
على المواطنين لسهولة عملية التوزيع، والتي 
على  المواطنين  حصول  خاللها  من  يكون 

الكمية المخصصة لهم من المادة«.
المخصصة  الكمية  أن  إلى  مرعي  وأشار 
التوزيع على  ويتم  لتر،  لكل عائلة هي 660 
الدفعة األولى 440 لتر يتم توزيعها  دفعتين، 
في الوقت الحالي، وبعد االنتهاء من المرحلة 
الثانية  الدفعة  بتوزيع  البدء  سيتم  األولى، 
المتبقية من مستحقات كل عائلة هي  والكمية 
220 لتر، والسعر المحدد لمادة المازوت من 
قبل الجهات المعنية 77 ليرة سورية لكل لتر.

مع  بالتنسيق  التوزيع  آلية  »تتم  وقال مرعي: 
المحطات )الكازيات( كافة في مدينة قامشلو، 
كازية  ومنها  له،  كازية مخصصة  ولكل حي 
وكازية  العنترية،  لحي  التابعة  الصناعة 
الكورنيش  وكازية  للتنورية،  التابعة  نعمتلي 
كازية  جودي،  لحي  التابعتين  حاجي  ومال 
تابعة لحي  بدر  الشرق لحي اآلربوية، كازية 
تابعتين  ومهاجر  حوشو  كازيتا  بك،  قدور 
الغربي،  للحي  السياحي  الهاللية، كازية  لحي 
السالم، جرموكلي، رحمة،  كازيات الزكين، 

وحبيب  وهي تابعة لحي الكورنيش«.
مادة  توزيع  عمليات  عن  المسؤول  ونوه 
في  المحروقات  للجنة  التابعة  التدفئة  مازوت 
»تتم  قائالً:  مرعي  السالم  عبد  قامشلو  مدينة 

أي  هناك  وليس  جيد،  بشكل  التوزيع  آلية 
عواقب؛ كون لكل عائلة بطاقة يتم من خاللها 
جميع  نستقبل  أننا  كما  المازوت،  مادة  توزيع 

أي  وجود  حال  في  المواطنين  من  الشكاوي 
مشكلة أثناء عملية التوزيع

مقاطعة  سكان  يعتمد  ـ  الشهباء  روناهي/ 
الزراعة؛  على  المعيشيّة  حياتهم  في  الشهباء 
فهي المورد والدخل الرئيسي للمقاطعة فمعظم 
زراعية  أراضي  يمتلكون  الشهباء  أهالي 
إال  البعلية  أو  المروية  بالزراعة  يقومون  فإما 
القمح  زراعة  تتعدى  ال  البعلية  الزراعة  إن 

والشعير. 
أهم  من  المقاطعة  في  البطاطا  موسم  يعتبر 
جانب  إلى  الشهباء  في  الزراعية  المواسم 
البقوليات  زراعة  يتم  كما  البصل  زراعة 
المروية  الزراعات  من  هي  والتي  والحبوب 
التي يتم سقايتها عن طريق نظام الري بالرش 

والرذاذ. 

نظام الري بالرش أو بالرذاذ

طريقة الري بالرش من الطرق الري الحديثة 
المتطورة،  الزراعية  الدول  عليها  تعتمد  التي 
على  وتحافظ  المياه  هدر  من  تقلل  أنها  حيث 
خصوبة وتهوية التربة وتناسب المناطق التي 
إيجابيات  ومن  اآلبار،  على  ريها  في  تعتمد 
هذه الطريقة إنها تساعد على إضافة المبيدات 
واألسمدة كي يتم رشها على النباتات دون عناء 
النباتات  تحمي  إنها  كما  الرذاذ  مياه  مع  كبير 
حرارتها  درجة  على  وتحافظ  الصقيع  من 
الري  بعكس  العاملة  اليد  استخدام  من  وتقلل 
وتحويل  والترع  القنوات  حفر  مثل  التقليدي 

المياه بالطرق اليدوية المرهقة.

أزمة املازوت وتأثريها عىل 
الزراعة يف الشهباء

التي  الطرق  أهم  من  الرش  طريقة  وتعتبر 
الشهباء  مقاطعة  في  المزارعون  عليها  يعتمد 
التي تناسب ري البطاطا والبصل وهي عبارة 
عن مسدسات تقوم بقذف المياه بشكل رذاذات 
موصولة  المياه  أنابيب  عبر  تركيبها  يتم 
بأحواض تجميع المياه التي تغذيها المضخات 
إال  الجوفية.  اآلبار  من  المياه  تسحب  التي 
على  الثمن  باهظة  تكون  الطريقة  هذه  إن 
التي  المضخات  على  تعتمد  ألنها  المزارعين 

تعمل على المازوت، فقد بلغت تكلفة البرميل 
الواحد للمازوت في السوق بشكل حر بحدود 
92 ألف ليرة سورية ويعود سبب ارتفاع سعر 
المازوت في المقاطعة إلى الطلب المتزايد من 

قبل المزارعين في المواسم الزراعية. 
الزراعة  هيئة  قامت  الربيع؛  موسم  بدء  فقبل 
بتوزيع مخصصات المازوت على المزارعين 
أما  الواحد  للهكتار  براميل  أربعة  وهي 
توزيع  تأخير  وبسبب  الخريفي  الموسم  في 
بشكل  لشرائه  المزارعون  اضطر  المازوت؛ 
بتكلفة عالية من أجل عدم تأخير زراعة  حر 

الموسم.

مطالب املزارعني ومعاناتهم

الشهباء؛  في  مزارع  عدة  على  جولتنا  وفي 
شهاب  محمد  وهو  المزارعين  بأحد  التقينا 
كي  البطاطا  زراعة  مشاريع  أحد  صاحب 
يحدثنا عن الواقع الزراعي وما يعانيه المزارع 
فتحدث قائالً: »يبدأ الموسم الخريفي من شهر 
المزارعون  يقوم  حيث  عام،  كل  من  أيلول 
سقايتها  يتم  ثم  البطاطا  بزراعة  المقاطعة  في 
بشكل مباشر، وفي هذا العام تم تأخير توزيع 
المازوت من قبل هيئة الزراعة الذي كان من 
المقرر أن يتم توزيعه على أصحاب المشاريع 
القطاع  المصاريف ودعم  للتخفيف من عبء 
المشاريع على  أجبر أصحاب  الزراعي، مما 
ألف   92 وبسعر  حر  بشكل  المازوت  شراء 

مع  وبالمقارنة  الواحد  للبرميل  سورية  ليرة 
تكلفة االستخدام الزراعي من أسمدة ومبيدات 
المزارع  يتعرض  والبذور  والمازوت 
للخسارة، وهذا ما سيكون له تأثير على الواقع 
الزراعي؛ فإن لم تقوم هيئة الزراعة بالتعاون 
مع المزارعين؛ فسيتم تخفيض زراعة البطاطا 
األساسية  المواد  من  تعتبر  التي  المقاطعة  في 
التي ال يمكن االستغناء عنها ألنها تعتبر غذاًء 
وضع  تكلفة  أن  كما  الفقير،  للمواطن  رئيسياً 
 400 بلغ  البراد  في  البطاطا  من  غرام  كيلو 

ليرة سورية«.

»نطالب  بالقول:  حديثه  شهاب  محمد  واختتم 
موعد  قبل  المازوت  بتقديم  الزراعة  هيئة 
الموسم كما نطالبهم بالزيادة في المخصصات 
الواحد  للهكتار  براميل  أربعة  تقديم  يتم  ألنه 
ألنه  براميل  ستة  تخصيص  يتم  أن  فنرجو 
يتم صرف أكثر من 13 برميل على الهكتار 
يتم استهالكه  تأمين نصف ما  تم  فإن  الواحد. 
بالسعر المناسب؛ سيتم دعم المزارع وسيكون 
المازوت  سعر  ألن  االستمرارية  على  قادراً 
الذي يتم توزيعه من قبل هيئة الزراعة يناسب 

المزارعين«.

املطالبة بزيادة كميات 
املازوت املخصصة

وفي السياق نفسه؛ حدثنا المزارع عمر علوش 
الشهباء  البطاطا في  صاحب مشروع زراعة 
المازوت  مادة  توزيع  تأخير  »بسبب  قائالً: 
بزراعة  يقوموا  لم  المزارعين  من  فالكثير 
المزارعون  قام  كما  العام  هذا  في  البطاطا 
ألن  البرادات  في  الربيعي  المحصول  بوضع 
من  أقل  الهال  سوق  في  البطاطا  مبيع  سعر 
دعم  بزيادة  الزراعة  هيئة  فنطالب  التكلفة، 
توزيع  ناحية  من  وبخاصة  الزراعي  القطاع 
يعتمد  المقاطعة  الري في  نظام  المازوت ألن 

على المضخات التي تعمل على المازوت«.
كما أجرينا لقاء مع عضو هيئة الزراعة محمد 
حسين ليُطلعنا على عمل الهيئة خالل هذا العام 
فتحدث  المازوت  دفعة  توزيع  تأخر  وأسباب 
الموسم  في  الزراعة  هيئة  »قامت  بالقول: 
الربيعي بتوزيع أكثر من 7000 برميل بسعر 
دعماً  الواحد  للبرميل  سورية  ليرة  ألف   55
السمادين  توزيع  تم  كما  الزراعي،  للقطاع 
المزارعين بسعر 24  األبيض واألسود على 
لتر   100 تخصيص  ويتم  سورية،  ليرة  ألف 
الجرارات  ألصحاب  شهر  كل  المازوت  من 

الزراعية«.
المازوت  مخصصات  توزيع  تأخير  عن  أما 
على المزارعين فأكد محمد حسين في حديثه: 
»هذا التأخير سببه األزمة السورية وصعوبة 
إيصال المازوت من إقليم الجزيرة إلى مقاطعة 
من  وبالرغم  المقاطعة.  وحصار  الشهباء 
أننا  إال  للمقاطعة  المازوت  وصول  صعوبة 
سنقوم خالل هذه األيام بتوزيع 1100 برميل 
وسنحاول  الزراعية  المشاريع  أصحاب  على 
دعمهم من أجل دعم الزراعة في المقاطعة«.

عمر علوش حممد حسني حممد شهاب

حنا صومي دالل خليل مازن حممد نسيم مشو

صاحل حاج حممد


