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روناهي/ الشدادي - شيّع أهالي مدينة الشدادي 
الدفاع  قوات  من  مقاتلين  ثالث  جثامين  وريفها 
الذاتي إلى مثواهم األخير في مزار الشهداء في 

الشدادي.

العشرات من أهالي مدينة الشدادي شاركوا في 
عليوي  محمد  »الشهيد  من  كل  تشييع  مراِسم 
في  العسكري  واجبه  أداء  أثناء  استشهد  الذي 
زركان والشهيد حسان سليمان الحمود والشهيد 
مازن محمود الشيخ اللذين استشهدا في الدشيشة 

أثناء تأديتهم لمهامهم العسكرية.
عوائل  مجلس  أمام  من  بدأت  التشييع  مراسم 
من  مهيب  بموكب  المشيعون  وانطلق  الشهداء، 
السيارات والحافالت التي ُزيّنت بصور الشهداء 

صوب مزار الشهداء في الشدادي.
رفاق  حمل  المزار  إلى  الموكب  وصول  وعند 

األكتاف  على  جثامينهم  المقاتلين  من  الشهداء 
وساروا بهم صوب منصة المراسم.

مراسم التشييع بدأت بالوقوف دقيقة صمت تبعها 
قوات  في  السالح  رفاق  قدمه  عرض عسكري 
مجلس  باسم  كلمة  إلقاء  تالها  الذاتي،  الدفاع 
الذي  عامودا  جسور  ألقاها  العسكري  الشدادي 
الصبر  لهم  وتمنى  الشهداء  لذوي  العزاء  قدم 
شعب  بأننا  العالم  فليشهد   »: وقال  والسلوان، 
اآلالف  قدم  والظلم،  العبودية  يقبل  ال  مضحي 
األمن  ويعم  حريته  على  ليحصل  الشهداء  من 
الذين  بشهدائنا  لنفتخر  وإننا  مناطقه،  والسالم  
السالم  وعم  داعش  ظالم  من  تخلصنا  بفضلهم 

والعيش المشترك وأخّوة الشعوب مناطقنا«.
جسور عامودا أكد بأن الشهداء سطروا بدمائهم 
أروع مالحم البطولة بقضائهم على المجموعات 
وعاهد  والشعب،  األرض  وتحرير  المرتزقة 
بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق النصر 

ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا  إلى  والوصول 
مركزية تنعم فيها كافة الشعوب باألمن والسالم.
وأشار جسور عامودا أن داعش انهزمت عسكرياً 
ولكن اإلرهاب ما زال موجوداً بصورة خالياه 
النائمة، حيث لم يبَق لدى داعش سوى أساليب 
المحررة.  المناطق  استقرار  لضرب  الغدر 
وللقضاء عليهم نهائياً يجب على الجميع التكاتف 
حركتها  وشل  الخاليا  تلك  وضرب   لكشف 
العسكرية  قواتنا  بعزيمة ويقظة  والقضاء عليها 
وتعاون جميع الشعوب من أهالي مناطق شمال 

وشرق سوريا معهم.
دحام  الشهداء  عوائل  مجلس  عضو  قرأ  بعدها 
الذين  لذويهم،  وسلمها  الشهداء  وثائق  الفرج 
رفعوا وثائق أبنائهم عالياً وهم يرددون الشعارات 
التي تمجد الشهادة والشهداء. ثم ُوريت جثامين 

الشهداء الثرى وسط زغاريد األمهات.

أعمال  أمس  اختُتمت   - قامشلو  روناهي/ 
الشهباء  في  الضوئية  الصور  معرض 
قُرابة  عرض  وتم  ليومين  استمر  أن  بعد 
من  الكثير  حملت  الثمانين صورة ضوئية 
المقاومة  اإلصرار على  من  واألكثر  األلم 

من خالل تلك الصور.

المعرض افتُتِح في الشهباء في 16 تشرين 
الثاني الجاري وبرعاية هيئة الثقافة والفّن 
والمقاومة(  )األلم  وبعنوان  عفرين  إلقليم 
النّازحين  عفرين  أهالي  معاناة  جّسد  حيث 

في مخيّمات الّشهباء.
في  أُقيم  الذي  المعرض  افتتاح  وحضر 
الشهباء  مقاطعة  في  سردم  مخيّم  صالة 
المدنية  المؤّسسات  أعضاء  من  العشرات 

في إقليم عفرين.
المعرض ضمَّ صوراً قام بتصويرها عضو 
هيئة الثقافة والفن »رمزي قمه« لمهجري 
من  قسراً  هّجروا  الذين  الشهباء  مخيم 
والصعوبات  النزوح  مخيّمات  إلى  ديارهم 

التي يواجهونها. 

المصور رمزي قمه تحدث عن المعرض 
في تصريح لوكالة هاوار قائالً »بعد نزوحنا 
التركّي  االحتالل  عدوان  نتيجة  للشهباء 
التي  المخيّمات  بين  أتجّول  أخذُت  علينا، 
تأوي أهلنا وهم يواجهون صعوبات الشتاء 
أو  كالثياب  المستلزمات  أبسط  توفّر  وعدم 
الطعام وحتّى التدفئة، واخترت80 صورة 
لعرضها  من أصل حوالي 2000 صورة 
على  اإلصرار  من  الكثير  تحمل  وهي 

المقاومة إلى جانب معاناتهم«.

الشدادي تزِّف ثالثة شهداء من أبنائها 
إىل مثواهم األخري

اختتام معرض الّصور الّضوئيّة يف الّشهباء

ناشد مركز األبحاث وحامية حقوق املرأة يف سوريا ببيان له األمم املتحدة والصليب األحمر الدويل والجهات املعنية بحامية 
األطفال والنساء، وشدد عىل رضورة عمل الجهات املعنية عىل توفري املؤسسات وأماكن الرعاية لضحايا الحرب من النساء 

واألطفال، وإنهاء مأساة األطفال والنساء يف سوريا بشكل خاص والعامل بشكل عام...«2

اتفاق ناغورنو قره 
باغ.. الرابح والخارس 

ومصري املرتزقة 
السوريني هناك  «5

عدسة روناهي لورين داوود

احتفاء باليوم العاملي للطفل... 
مركز األبحاث يناشد املجتمع الدويل 

بحامية املرأة واألطفال

عفرين... عاشقة السهل 
وخليلة الجبل

الكرد،  جبل  حاضرة  هي  عفرين  مدينة 
المدن  الكردية وأجمل  المدن  عفرين، درة 
السورية على الحدود الشمالية، تتربع على 
الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، وقد 
حديثاً  العمراني  والتطور  باالزدهار  بدأت 
فباتت بحق من أجمل المدن عمراناً ومناخاً 
به من  تتمتع  لما  ومكانة  تاريخاً  وأعرقها 

إرث حضاري وثقافي. «8

هل متارس كومينات 
قامشلو دورها يف ريادة 

املجتمع..؟!

معرصة الرمان يف منبج 
من املشاريع االقتصادية 

الرائدة
األكادمييات الفكرية سبيل لخالص املرأة 

من الذهنية الذكورية
رياض درار: »مسار االستقرار والبناء سينطلق 

من جديد بعد املؤمتر الوطني العام«

التعاون  وتفعيل  الشعب  مصلحة  إلبراز 
والعمل من القاعدة إلى القمة، كان إنشاء 
الكومين حاجة مستجابة ولكن ثمة فروقات 
مناشدات  فكان هناك  بين منطقة وأخرى، 
تفعيل دور  بزيادة  الكومينات  في  للعاملين 

األعضاء وتحديد المهام.  «6

قالت اإلدارية في أكاديمية 
مؤتمر ستار جيهان 
قامشلو بأن التدريب 

ة وال سيما  ضرورة ُمِلحَّ
في هذه المرحلة التي 
تمر بها المنطقة، وإن 

التدريب الفكري الحر هو 
حماية لكل فرد وصون 

لمبادئ العيش في مجتمع 
ديمقراطي حر. «3

أوضح الرئيس المشترك 
لمجلس سوريا الديمقراطية 

رياض درار أن »المؤتمر 
الوطني ألبناء الجزيرة 

والفرات« الذي سوف ينعقد 
في أواخر شهر تشرين الثاني 
الجاري سيتناول الحديث عن 

أوضاع المنطقة سياسياً، 
عسكرياً، إدارياً وتعليمياً 

وخدمياً، وقال: »نتطلع إلى 
إنجاز كبير للمؤتمر«. «4

مع افتتاح معصرة الرمان في مدينة منبج 
الحصول  السكان  بمقدور  بات  وريفها، 
على مادة دبس الرمان؛ بمنتهى السهولة 
مع  يستخدم  حيث  التامتين؛  والجودة 
كان  بعدما  المأكوالت  من  مختلفة  أصناف 
في  التقليدية  الطرق  على  قديماً  االعتماد 

صناعة دبس الرمان.  «7
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دخل موسوعة غينيس.. طفل هندي أصغر مربمج يف العاملاحتفاء باليوم العاملي للطفل... مركز األبحاث يناشد املجتمع الدويل بحامية املرأة واألطفال

أمهات الكريال: نرفض العداوة الكردية – الكردية؛ حان وقت تحقيق الوحدة

قوى األمن الداخيل بكوباين تناشد األهايل للتقيد بالحظر حفاظاً عىل سالمتهم

منح الرخص الزراعية وتأمني 
املستلزمات لفالحي الرقة

دراسة حديثة: من يتناول الفلفل الحار دوريّاً عمرُه أطول

خرافات يعتقد كثريون صحتها.. تَعرّف عليها

في  المصادف  للطفل  العالمي  اليوم  بمناسبة 
العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري؛ أصدر 
المرأة في سوريا  األبحاث وحماية حقوق  مركز 
بياناً في مقره الكائن بجانب حديقة 19 تموز في 
مركز  وعضوة  المحامية  ألقته  األربوية،  حي 
األبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا نسرين 

عثمان. 
في  العنف  وتيرة  تصاعد  »مع  فيه:  جاء  ومما 
السنوات األخيرة بات ال ينقضي يوم واحد دون أن 
نسمع عن مقتل أو إصابة طفل حيث بات األطفال 
هم الهدف والضحية في الحروب، ويمثلون نسبة 
مرتفعة من الضحايا المدنيين خالل الحرب وفقاً 
لمنظمة إنقاذ الطفولة، ويؤدي النزاع المسلح إلى 
على  األطفال  من  اآلالف  وإجبار  األسر  تمزيق 

إعالة أنفسهم وعوائلهم. 
لجميع  حماية  اإلنساني  الدولي  القانون  يوفر 
ويتضمن  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين 
بوصفهم  باألطفال  خصوصاً  تتعلق  أحكاماً 
قوات  قبضة  في  وقوعهم  حال  ففي  مدنيين, 

ويحمى  إنسانية  معاملة  يعاملوا  أن  يجب  العدو 
التعذيب  فيها  بما  االنتهاكات  من  األطفال  جميع 
وغيره من أشكال سوء المعاملة والعنف الجنسي 
واالحتجاز التعسفي واالحتجاز كرهائن والنزوح 
القسري، ويجب أال يكون األطفال هدفاً للهجمات 
بأي حال من األحوال, ما لم يشاركوا بشكل مباشر 
في األعمال القتالية، وأن يعاملوا باحترام وحماية 
التعليم  على  الحصول  ذلك  ويشمل  خاصين, 
واتخاذ  الصحية  والرعاية  والغذاء  األم  بلغتهم 
من  المحرومين  األطفال  لحماية  محددة  تدابير 
قانون  وينص  أسرهم.  عن  والمنفصلين  حريتهم 
الطفل  حقوق  اتفاقية  ذلك  في  بما  اإلنسان  حقوق 
عام 1989 وبرتوكولها االختياري بشأن إشراك 
األطفال في النزاعات المسلحة عام 2000 على 
وجه التحديد؛ على الحاجة إلى حماية األطفال من 
القانون  قواعد  أن  وبما  المسلحة،  النزاعات  آثار 
الدولي اإلنساني لها  طابع آمر وليست اختيارية 
وألن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 
25 مايو 1969 عرفت في المادة 35 أن الحكم 
اآلمر قاعدةٌ تَقبلُها وتُسلِّم بها األسرة الدولية في كافة 

دولها كمعيار ال يجوز انتهاكه, كما ذكر في المادة 
تحظر  التي  االحكام  أن  المعاهدة,  نفس  من   60
المعاهدات  وفق  المحميين  األفراد  من  االنتقام 
الدولية تكون لها نفس الطبيعة اآلمرة، لهذا ونظراً 
المسلحة  والمجموعات  الدول  بعض  به  تقوم  لما 
من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي 
اإلنساني في سوريا وما يتبع هذه االنتهاكات من 
تداعيات وتأثيرات سلبية على المحميين من النساء 
واألعراف  والقوانين  للمواثيق  وفقاً  واألطفال 
حقوق  وحماية  األبحاث  بمركز  فإننا  الدولية؛ 
والصليب  المتحدة  األمم  نناشد  سوريا  في  المرأة 
بحماية  المعنية  الجهات  وكافة  الدولي  األحمر 
إنهاء  على  العمل  وبضرورة  والنساء،  األطفال 
خاص  بشكل  سوريا  في  والنساء  األطفال  مأساة 
المعنية  الجهات  نطالب  كما  عام،  بشكل  والعالم 
بتكثيف  الديمقراطية  الذاتية  واإلدارة  سوريا  في 
والعمل  والنساء  األطفال  معاناة  للحد من  الجهود 
لضحايا  الرعاية  وأماكن  المؤسسات  توفير  على 

الحرب من النساء واألطفال. 
مركز األبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا.

دخل الطفل الهندي أرهام أوم تالسانيا موسوعة 
في  مبرمج  كأصغر  القياسية  لألرقام  غينيس 
و364  سنوات   6 العمر  من  يبلغ  وهو  العالم، 

يوماً فقط.
أرهام  فإن  الموسوعة،  نشرته  بيان  وبحسب 
حطم الرقم القياسي في الـ23 من كانون الثاني 
الماضي، وقبل يوم واحد من عيد ميالده السابع، 

في والية غوجارات )غربي الهند(.
أرهام  والد  قال  فيسبوك،  على  له  منشور  وفي 
»أصغر مبرمج حاسوب هو أرهام أوم تالسانيا.. 
مدهش  أنت  بك،  جداً  فخور  أنا  العبقري!  ابني 

رسمياً«.
بهذه  مدرسته  عقدته  صحفي  مؤتمر  وفي 
المناسبة، قال أرهام إنه تأثر كثيراً بوالده المهندس 
التقني، فدفعه الفضول في سن الثالثة إلى أجهزة 
تشغيل  أنظمة  على  اللوحية  واألجهزة  الحاسب 
مختلفة، وفي سن الخامسة تعلم العمل على لغات 
البرمجة القياسية مثل: سكراتش وتاينكر، لينتهي 
به الحال إلى تعلم لغة البايثون، والذي طور من 
خاللها بعض األلعاب الصغيرة؛ مما دفع والديه 

للتقدم بطلب للحصول على شهادة احترافية.
تعليقاً  المدرسة،  في  اآللي  الحاسب  معلم  وقال 
رقم  »حامل  أرهام  مع  جمعته  صورة  على 
غينيس القياسي.. اجتاز امتحان »مايكروسوفت 
 Microsoft( أسوشيت«  تكنولوجي 

Technology Associate( في سن السابعة«.
كتاب  في  اسمه  ُسجل  الذي  أرهام،  ويمتلك 
إلكترونياً  موقعاً  أيضاً  الهندية  موسوعة األرقام 
من  بمزيد  تحسينه  على  حالياً  ويعمل  خاصاً، 
قريباً  طرحه  سيتم  الذي  األلعاب،  محتوى 

للجمهور.
وموسوعة غينيس كتاب مرجعي يوثق األرقام 
في  الدولي  المستوى  على  المسجلة  القياسية 
في  ويصدر  سنوي،  بشكل  المجاالت  مختلف 
المالكة  الكندية  باتسون  لندن عن مجموعة جيم 
لعدة منابر إعالمية في كندا والعالم، فضالً عن 
نشاطها الواسع في مجاالت تجارية واقتصادية 

متنوعة.
إحصاء  على  ومكاتب  مختصة  فرق  وتعمل 
األرقام القياسية والتحقق منها وتسجيلها ومنحها 
أهم  المؤسسة  جعل  مما  الفكرية،  الملكية  إفادة 
تُصدّر  إذ  العالم،  عبر  الفكرية  للملكية  مؤسسة 
الهيئات  لدى  وتسجلها  سنوياً،  اإلفادات  آالف 

الدولية المختصة.
بشكل  مبوبة  ليست  الموسوعة  فإن  ذلك،  ومع 
الحقول  مختلف  في  القياسية  األرقام  يرصد 
يسعى  التي  األرقام  تتضمن  لكنها  والمجاالت؛ 

أهلها إلى توثيقها في الموسوعة.

كثيرة هي األكاذيب والخرافات التي يعتقد أغلب 
الجدل،  تقبل  ال  ثابتة  علمية  حقائق  أنها  الناس 
الذي  التقرير  هذا  وفي  كذلك.  ليست  ولكنها 
نسختها  في  دايجست«  »ريدرز  مجلة  نشرته 
الليبرتي  ماريسا  الكاتبة  تستعرض  األسترالية، 
بعضاً من تلك المعلومات المغلوطة، وتكشف ما 

يقوله العلم بشأنها:

أن  الحقيقة  الرمال:  في  رأسها  تدفن  النعامة  ـ 
النعامة قد تموت مختنقة إذا دفنت رأسها بالفعل 
ووفقاً  بالخوف.  تشعر  عندما  األرض  تحت 
لحديقة حيوانات سان دييغو بالواليات المتحدة، 

إذا  األرض  على  ورقبتها  رأسها  النعامة  تضع 
الحالة  هذه  وفي  مفترس.  حيوان  منها  اقترب 
التربة،  لون  مع   الفاتح  رأسها  لون  يمتزج  
أنها تدفن رأسها تحت  لو  وتظهر من بعيد كما 

األرض.
المغالطات  من  أزرق:  جسمك  في  الدم  لون  ـ 
الذي  الدم  لون  أن  واسع،  نطاق  على  المنتشرة 
ولكنه  أزرق،  واألوردة  الشرايين  في  يجري 
يتحّول للون األحمر عندما يتعرض للهواء. نظراً 
المخضر،  األزرق  إلى  يميل  األوردة  لون  ألن 
فإن هذه النظرية تبدو منطقية، ولكن الحقيقة هي 
أن لون الدماء البشرية أحمر سواًء داخل الجسم 
أو خارجه. ويميل اللون إلى األحمر الفاتح عندما 
يكون الدم غنياً باألكسجين، ويصبح داكناً عندما 

تقل نسبة األكسجين. وتؤثر األنسجة التي تغطي 
األوردة على امتصاص الضوء وتوزيعه، ولهذا 

السبب يبدو لون الدم أزرق.
أدمغتهم:  من  فقط   %10 يستخدمون  البشر  ـ 
قدراتنا  من  فقط   %10 نستخدم  بأننا  االدعاء 
يمكن  الواقع  وفي  علمياً،  خاطئ  الدماغية 
المغناطيسي  بالرنين  التصوير  لك  يظهر  أن 
الوظيفي بوضوح، أن أكثر من 10% من دماغك 

يضيء عندما تنطق ببعض الكلمات.
ـ سور الصين العظيم يُرى بالعين المجردة من 
يمكن  أنه  كثيرين  تصديق  من  بالرغم  القمر: 
من  المجردة  بالعين  العظيم  الصين  سور  رؤية 
القمر، فإن هذا االدعاء ال أساس له من الصحة. 
هذا  رؤية  يمكن  ال  أنه  الفضاء  رواد  أكد  وقد 
ارتفاعات  الفضاء إال على  العظيم من  الصرح 

منخفضة.
للتمويه: تستطيع الحرباء  تُغير لونها  ـ الحرباء 
خاليا  وإرخاء  شد  عبر  لونها  تغير  أن  فعالً 
المصفوفات  من  نوعاً  تحتوي  التي  جلدها 
البلورية، لكنها ال تستطيع في الواقع أن تتحول 
كما  محيطها،  مع  ليتناسب  تريده  لون  أي  إلى 
أن التغيير ال عالقة له بالتمويه. وتميل الحرباء 
للتواصل، حيث  لونها بشكل أساسي  تغيير  إلى 

ال  )عندما  العدوانية  إلى  الداكنة  األلوان  تشير 
التحكم  عن  فضالً  مثالً(،  التزاوج  األنثى  تريد 
الفاتحة  األلوان  تعكس  إذ  الحرارة،  درجة  في 

الحرارة الخارجية.
ـ ذاكرة السمكة الذهبية تدوم 3 ثوان فقط: يعتبر 
السمك أذكى مما كنا نعتقد، حيث وجدت إحدى 
التي  اإلفريقي  البلطي  أسماك  أن  الدراسات 
مكان  تتذكر  أن  يمكن  العذبة  المياه  في  تعيش 
الطعام في حوضها بعد وضعها في حوض آخر 

لمدة 12 يوماً.
كما نظرت دراسة أخرى في مدى قدرة السمكة 
كالسيكيتين  أغنيتين  بين  التمييز  على  الذهبية 
أن  تبين  أكثر من 100 جلسة،  فبعد  مختلفتين، 
باألغنية  المرتبط  الخيط  تعض  كانت  السمكة 
الصحيحة بنسبة 75%. وإذا افترضنا أن ذاكرتها 
من  النوع  هذا  يكون  فلن  حقاً،  ثوان   3 تدوم 

التدريب ممكناً.
مرتين:  ذاته  المكان  يصعق  ال  البرق  ـ 
 Empire State( ستيت  إمباير  مبنى  تعرض 
في  متالحقة  ضربات  لثماني   )Building
وفي  رعدية.  عاصفة  أثناء  دقيقة   24 غضون 
الواقع، ال يوجد شيء يمنع البرق من أن يضرب 

المكان ذاته أكثر من مرة في وقت وجيز.

تشير دراسة حديثة إلى أّن المواظبة على تناول 
لم  صحيّة  فوائد  توفِّر  أن  يمكن  الحار  الفلفل 
تُعرف عنه سابقاً، من شأنها أن تُسهم في إطالة 

أعمار الناس.
الوفاة  بشدة خطر  أن »ينخفض  وليس مستبعداً 
نتيجة اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
يتناولون  الذين  األشخاص  لدى  السرطان«  أو 
من  أولّي  بحث  في  يرد  حسبما  الحار،  الفلفل 
»الجلسات  في  الحالي  األسبوع  تقديمه  المقرر 
العلمية لجمعية القلب األميركية« لعام 2020م.

الفلفل  تناول  أّن  سابقة  بحوث  وجدت  فيما 
الحار يترك في الجسم تأثيراً مضادّاً لاللتهابات 
تنظيم  في  ويسهم  وللسرطان،  ولألكسدة 
بفضل  كله  وذلك  الدم،  في  الغلوكوز  مستوى 
تمنحه  التي  الطبيعية  المادة  »الكابسيسين«، 
الجهد  الدراسة  هذه  وتُعدّ  المميَّز.  الحار  طعمه 
إلى  يرمي  الذي  األول  النطاق  الواسع  البحثي 
عقد مقارنة بين استهالك الفلفل المشار إليه من 
الناتجة  الوفيات  المشاركين، وبين معدل  جانب 

عن عدد من األمراض.

الفلفل  استهالك  المترتِّبة على  اآلثار  تقييم  بغية 
الحار فيما يتصل بالعمر المديد، تفّحص الباحثون 
أربع آالف و729 دراسة من خمس قواعد بيانات 
رائدة في مجال الصحة على صعيد العالم، هي 
 ،Cochrane« و«كوشرين ، Ovid »أوفيد« 
  Embase»و«إمبيس  Medline و«مدالين« 

.Scopus »و«سكوبس
ومن بين البحوث أربع دراسات كبيرة تضّمنت 
المشاركين  بصحة  متعلِّقة  نتائج  خاص  بشكل 

وبيانات بشأن استهالكهم الفلفل الحار.
زّودت تلك الدراسات الفريق البحثي بالسجالت 
يربو  بما  الخاصة  الغذائية  واألنظمة  الصحية 
المتحدة  الواليات  في  شخص  ألف   570 على 
وإيطاليا والصين وإيران، ما سمح لهم بمقارنة 
مع  الحار  الفلفل  تناولوا  بمن  الخاصة  النتائج 
لم  أو  يأكلونه  ما  نادراً  الذين  األشخاص  نتائج 

يتذوقوه قط.
»مرات  الحار  الفلفل  استهلكوا  بمن  مقارنةً 
نادرة« أو »لم يأكلوه أبداً«، وجد التحليل أّن في 

صفوف األشخاص الذين تناولوا الفلفل الحار:

أمراض  عن  الناجمة  الوفيات  نسبياً  تنخفض  ـ 
القلب واألوعية الدموية بمقدار 26 في المئة.

 23 بمقدار  السرطان  وفيات  نسبياً  وتنخفض  ـ 
في المئة.

شتى  الناتجة عن  الوفيات  نسبياً  تنخفض  كما  ـ 
األسباب بمقدار 25 في المئة.

الدراسات  تلك  في  أّن  وجدنا  إذ  »فوجئنا 
ر  المتكّرِ االستهالك  ارتبط  سابقاً،  المنشورة 
وقوع  من خطر  عام  بشكل  بالحدّ  الحار  للفلفل 
القلب  وأمراض  األسباب،  لجميع  نتيجة  وفيات 
واألوعية الدموية والسرطان«، كما قال بو شو 
في  القلب  وطبيب  الدراسة،  في  الباحثين  كبير 
واألوعية  القلب  و«معهد  كلينك«،  »كليفالند 
الدموية والصدر« في كليفالند، في والية أوهايو 

األميركية.
فكرة  على  الضوء  يسلِّط  )البحث(  »إنّه  وقال 
تعتبر أن العوامل الغذائية ربما تؤدي دوراً مهماً 
علينا  يتعذّر  عليه،  »بناًء  العامة«.  الصحة  في 
أن نبّت في أّن تناول كثير من الفلفل الحار من 
شأنه أن يطيل أمد الحياة ويقلّص أعداد الوفيات، 
واألوعية  القلب  حاالت  من  الناتجة  خصوصاً 
الدموية أو السرطان. يقتضي تأكيد هذه النتائج 
أدلة  استقاء  سيما  وال  إضافية  بحوث  إجراء 
ذكر  ما  على  معشاة«،  منضبطة  دراسات  من 

الدكتور شو.
أّن دراسة من هذا  الدكتور شو من  كذلك حذّر 
النوع تشوبها أوجه قصور عدة. مثالً، لم تتضّمن 
عدداً  الباحثون  راجعها  التي  األربع  الدراسات 
كافياً من بيانات صحية محددَّة حول المشاركين، 
أو عوامل أخرى ربما تكون تركت تأثيرها في 

النتائج.
وأشار الباحثون أيضاً إلى أن مقدار الفلفل الحار 
عنصرين  كانا  ونوعه  المشاركون  تناوله  الذي 
من  يجعل  ما  أخرى،  إلى  دراسة  بين  متغيرين 
العسير الخروج باستنتاجات محدَّدة حول ثالثة 
ونوع  المرات،  وعدد  الكمية،  هي  تساؤالت 
تعطي  أن  يُحتمل  التي  المستهلك،  الحار  الفلفل 

فوائد صحية.
ون في  بأنّهم مستمّرِ البحثي  الفريق  أفاد  أخيراً، 
تحليل بياناتهم ويسعون إلى نشر بحث كامل في 

هذا الشأن، في الوقت المناسب.

قامشلو/ نشتيمان ماردنلي - رفضت أمهات 
الكريال العداوة الكردية ـ الكردية مشددات على 
وتحقيق  الكردي  الكردي  التقارب  ضرورة 

الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
اليوم،  شفهياً  بياناً  الكريال  أمهات  أصدرت 
بهجمات  المنددة  لحملتهن  استكماالً  )األربعاء( 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  المحتل 
بضرورة  مطالبات  كردستان  وباشور  سوريا 
توحيد الصف الكردي والوقوف في وجه أعداء 

الكرد الساعين إلى تشتيت شملهم.
مؤتمر  في  اإلدارية  قالت  السياق  هذا  وضمن 
مستمرة  الحمالت  بأن  عيسى  رودين  ستار 
وتحريضه  التركي  المحتل  لسياسة  استنكاراً 
لالقتتال الكردي - الكردي ورفض إقامة الحزب 
وتحصينات  قواعد  الكردستاني  الديمقراطي 
باشور  بين  الفاصلة  الحدود  على  عسكرية 
أعداء  مصالح  تخدم  التي  آفا  وروج  كردستان 

الشعب الكردي.
مناشدة جميع نساء شمال وشرق سوريا لمساندة 
ودعم أمهات الكريال في الحمالت التي أطلقنها، 
تعمل  التي  الجهات  لكافة  رسالتهن  لتوصيل 
على تفرقة الشعب الكردي »إن أمهات الشهداء 
والمقاتلين من الكريال الذين ضحوا بحياتهم في 
سبيل بناء كردستان حرة وتحقيق أخوة الشعوب 

يرفضن المواقف المعادية لتحقيق ذلك«.
واختتمت حديثها بتوجيه رسالة إلى حكومة إقليم 
كردستان  إقليم  حكومة  على  »يجب  كردستان: 
ما حدث  نسيان  وعدم  األمور  في  النظر  إعادة 
يكفي  وحلبجة...  األنفال  مجزرة  في  قتل  من 
سياسات  من  ضده  يحاك  ما  الكردي  الشعب 
جميعهم  الكرد  خارجية...  وانتهاكات  ممنهجة 

الظروف  هذه  مثل  في  نتحد  أن  ونطالب  إخوة 
الشعب  ألعداء  يحققوا  أن  ال  قوة،  فالوحدة 

الكردي مبتغاهم«.
والدة  محمد  عيشان  األم  عبرت  جانبها  من 
كنساء  الكريال عن سخطهن  قوات  من  مقاتلين 
من مواقف حكومة إقليم كردستان: »في مرحلة 
بعد  االتحاد  إلى  الكردي  الشعب  كافة  تدعو 
شعبنا  بحق  واالنتهاكات  االحتالل  من  أعوام 
الكرد  للكرد إخوة سوى  بأنه ليس  التام  واليقين 
الكردي،   - الكردي  االقتتال  نقبل  ال  أنفسهم، 
في  أبنائنا  وأرواح  دماء شهدائنا  نقبل هدر  وال 
سبيل مصالح شخصية تضر الشعب الكردي في 

أجزاء كردستان األربعة«.
عن  نتوقف  لن  »نحن  قائلةً:  حديثها  واختتمت 
المطالبة بتحقيق وحدة وطنية  أبنائنا وعن  دعم 
حرة،  كردستان  بإقامة  الكردي  الشعب  تجمع 
كل  أمام  صمتاً  كفاكم  الدولي  للمجتمع  ونقول 

ما يحصل من جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكاٍت 
بين  الفتنة  فتيل  إلشعال  وصوالً  وتهجير  وقتٍل 

اإلخوة«.
حملةً  أطلقَن  قد  الكريال  أمهات  أن  ويذكر 
والمطالبة  التركي  المحتل  هجمات  الستنكار 
بتحقيق الوحدة الكردية ووقف االقتتال الكردي 
ـ الكردي وإصدار بيان كل يوم أربعاء من كل 

أسبوع.

كوباني/ سالفا أحمد - ناشد الناطق الرسمي 
لقوات األمن الداخلي في إقليم الفرات مصطفى 
التدابير  أخذ  بضرورة  كوباني  أهالي  شاهين 
والتقيد بالحظر حفاظاً على سالمتهم بعد زيادة 
في  كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد 

المنطقة.
على خلفية أخذ التدابير االحترازية لعدم توسع 
بؤرة فيروس كورونا أكثر بعد ارتفاع حصيلة 
أعلنت  الفرات؛  إقليم  في  والوفيات  اإلصابات 
منذ  اإلقليم  في  كلي  حظر  عن  األزمة  خلية 
صبيحة 15 تشرين األول الجاري، ليكون إغالق 
والصناعية  التجارية  والمحالت  األسواق  كافة 
وخارجها  المدينة  في  األهالي  حركة  وتوقف 
العبادة  ودور  العامة  المرافق  جميع  وكذلك 
اإلدارة  مؤسسات  أعمال  تعليق  إلى  باإلضافة 
الذاتية في اإلقليم باستثناء بعض المؤسسات التي 
تتطلب طبيعة عملها باالستمرار كهيئة الصحة 

اإلدارة  وهيئة  والصيدليات  الخاصة  والعيادات 
المحلية والبيئة، والمطاحن واألفران ومعتمدي 

بيع الخبز، أهم البنود ضمن قرار الحظر.
وتباطأت حركة المرور والمواطنين في المدينة 
وخارجها، إال أن بعض الخروقات والمخالفات 

كانت حاضرة في ظل الحظر. 
في  والترافيك  الداخلي  األمن  قوات  وانتشرت 
في  األوضاع  لضبط  األمنية  والحواجز  النقاط 
كوباني  مدينة  في  والفرعية  الرئيسية  الشوارع 
وخارجها، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي 

لقوات األمن الداخلي، مصطفى شاهين. 
اإلجراءات  باتخاذ  بدؤوا  بأنهم  شاهين  وأشار 
الالزمة القانونية بحق المخالفين في ظل الحظر. 
يتعرض  الحظر  بنود  يخالف  من  »إن  الفتاً: 
ل.س  ألف  عشر  خمسة  بقدر  مالية  لمخالفة 
الترافيك،  قبل  من  المركبة  حجز  إلى  إضافة 

واحتجازه مدة 24 إلى 48 ساعة«. 

الداخلي  األمن  لقوات  الرسمي  الناطق  وناشد 
ختام  في  شاهين  مصطفى  الفرات  إقليم  في 
حديثه األهالي بالتقيد ببنود الحظر حفاظاً على 

سالمتهم من الفيروس.

الرقة/ صالح العيسى - ضمن الُخطط 
والري  الزراعة  للجنة  المطروحة 
الموسم  لدعم  المدني  الرقة  مجلس  في 
الرخص  بمنح  اللجنة  باشرت  الشتوي، 
المواد  باستالم  للفالحين  الزراعية 
مدعومة  وبأسعار  الرئيسية،  الزراعية 

تناسب شريحة الفالحين.
بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس الرقة 
المدني منح الرخص الزراعية للفالحين 
دعًما لخطة الموسم الشتوي حيث تؤمن 
تسليمها  بغية  والبذور  األسمدة  اللجنة 

لمزارعي الرقة بأسعار مدعومة.
عن  للكشف  فرقًا  اللجنة  وشكلت 
األراضي الزراعية ومنح الدعم بموجب 
مع  بالتنسيق  وذلك  المزروعة  المساحة 
شركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة.
مكتب  عضو  كشف  الصدد  وبهذا 
والري  الزراعة  لجنة  في  اإلحصاء 
الصالح  عمار  المدني  الرقة  بمجلس 

على  الزراعية  المواد  توزيع  آلية  عن 
صحيفتنا  أجرته  لقاء  خالل  الفالحين 
»روناهي« معه، إذ قال: »نسعى لدعم 
القطاع الزراعي وتشجيع فالحي الرقة 
عبر  المزروعة  المساحات  زيادة  على 
تأمين ما يسعنا من مستلزمات زراعية 

بأسعار مخفضة«.
الرخص  بمنح  »باشرنا  ويضيف: 
 15 تاريخ  منذ  للفالحين  الزراعية 
عدد  بلغ  حيث  المنصرم  األول  تشرين 
 25 المرخصة  الفالحية  الجمعيات 

جمعية والعدد بازدياد«.
ذكر  وأسعارها  المواد  نوعية  وعن 
»يستصدر  حديثه:  ختام  في  الصالح 
ثم  اللجنة  عبر  التراخيص  الفالحون 
يأتي دور شركة التطوير فيجري تسليم 
بنوعيها،  األسمدة  وهي  هناك  المواد 
اليوريا 30 كغ للدونم الواحد والفوسفات 
القمح  بذار  إلى  إضافة  للدونم،  كغ   15
بنوعيه الصلد والطري فيتم منح 35 كغ 
من البذار للدونم الواحد بموجب الخطة 
الموسم،  لهذا  الموضوعة  الزراعية 
ل.س   360 البذار  كيلو  سعر  ويبلغ 
أمريكي  دوالر   350 اليوريا  وسماد 
فسعره  الفوسفات  ا  أمَّ الواحد،  للطن 

400 دوالر للطن«.

روناهي/ عادل عزيز- ناشد مركز األبحاث وحامية حقوق املرأة يف سوريا ببيان له األمم املتحدة والصليب األحمر الدويل والجهات املعنية بحامية األطفال والنساء، وشدد عىل 
رضورة عمل الجهات املعنية عىل توفري املؤسسات وأماكن الرعاية لضحايا الحرب من النساء واألطفال، وإنهاء مأساة األطفال والنساء يف سوريا بشكل خاص والعامل بشكل عام..
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احتفلت العبات بايرن ميونخ لكرة القدم بفوزهن 
الكبير في الدوري األلماني على حامالت اللقب 
العبات فولفسبورغ بأربعة أهداف لهدف واحد.

بداية  إعالن  وكأنه  األولى  للوهلة  األمر  يبدو 
السيطرة البافارية على كرة القدم النسائية أيضاً، 
ولكن هناك 13 مرحلة متبقية من عمر الدوري 

األلماني للسيدات.
فترة  منذ  يضع  شوير  يينس  المدرب  فريق 
ولكن  كهدف.  اللقب  نحو  الزحف  عينيه  نُصب 
جودة  التوقعات.  كل  فاق  الكبير  االنتصار  هذا 
مثيرة  كانت  ميونخ  العبات  قدمتها  التي  األداء 
التي  الجودة  مستوى  على  وهي  لإلعجاب، 
أمام  هدوء  فولفسبورغ،  يقدمها  أن  يتوقع  كان 
بالنفس  ثقة  إلى  إضافة  كبيرة  وفعالية  الضغط، 

مثيرة لإلعجاب.

الشوط األول قدمت فيه العبات فولفسبورغ أداء 
ميونخ،  مرمى  باتجاه  منظم  هجوم  مع  أفضل 
بشكل  خصمه  أخطاء  استغل  األخير  ولكن 
أفضل. وهذا ما يصنع الفارق من أجل المنافسة 

على اللقب.
»من  ذلك:  عن  يتحدث  شوير،  بايرن،  مدرب 
حيث العقلية وترجمة الفرص، قدمنا أفضل أداء 

لهذا الموسم، مع فارق عن جميع المنافسين«.
ما بعد انتصار بايرن

بمستوًى  العبات  حالياً  بايرن يضم  فريق  كادر 
من  أكثر  االحتياط،  صفوف  في  حتى  عاٍل، 
إصابة  ورغم  البوندسليغا.  في  آخر  فريق  أي 
غفين،  وجوليا  دامنيانوفيتش  يوفانا  النجمتين 
إال أن المدرب شوير نجح مع العباته الدوليات 
في  شولر  وليا  دالمان  وليندا  سيمون  كارولين 
فولفسبورغ  أمام  الرفيع  الطراز  من  أداء  تقديم 

الضيف.
الفارق،  التي تصنع  الكادر هي  البدائل في  هذه 
وتدفع بقاطرة الفريق نحو الصدارة. ولكن التربع 
على  الضغط  من  مزيداً  يعني  الصدارة  على 
الالعبات، ويطرح السؤال: كيف سيتصرفن مع 
هذا الضغط. خصوصاً مع عودة مباريات دوري 
إن  المباريات؟ سنرى  األبطال وامتالء رزنامة 

كان بايرن ميونخ للسيدات سيفاجئنا أكثر.
ما بعد هزيمة فولفسبورغ

تجد حامالت اللقب أنفسهن في وضع المطارد، 
فولفسبورغ،  العبات  عليه  تعتد  لم  وضع  وهو 
الكرة  ألقاب  على  زمن  منذ  يسيطرَن  اللواتي 
الفارق  بهذا  خسارة  وآخر  األلمانية،  النسائية 
بوتسدام.  أمام  مواسم  خمسة  قبل  الفريق  تلقاها 
أجل  من  لفولفسبورغ  كافيا  الفوز  يعد  لم  واآلن 
العودة للصدارة، بل يجب أن تضيع البافاريات 

بعض النقاط، وأال يخسرّن هن أي نقاط.
»بايرن يسير اآلن على السكة باندفاع وسيكون 
المدير  يقول  لالهتزاز«،  دفعه  الصعب  من 
ولكنه  كيلرمان،  رالف  لفولفسبورغ  الرياضي 
أننا سنكون  أيضاً  يعرفون  »إنهم  بالقول:  يعقّب 
مرشحين للقب، بمجرد أن يتعادلوا في مباراة«.

الحالي  بالوضع  يصدم  وفريقه  كيلرمان  طموح 
الهامة،  الالعبة  مغادرة  من  بدءاً  للتشكيلة. 
بيرنيله هاردر، قبيل انطالق الموسم بأيام قليلة، 
ثم جاءت إصابة الوافدة الجديدة باولينه بريمر، 
أليكساندرا  الفريق  وقائدة  بايور،  إيفا  وإصابة 
بوب. غياب هاتين اآلخرتين كان تأثيره واضحاً 
في مواجهة بايرن. فوجود مهاجمة سريعة كان 

يمكن أن يقلب المعادلة أمام البافاريات.

حققت الالعبة المصرية ميار شريف، قفزة تاريخية 
ـ  نوفمبر  شهر  خالل  للتنس  العالمي  التصنيف  في 
بطولة  بلقب  التتويج  بعد  الجاري،  الثاني  تشرين 
وتقدمت  األمريكية.  المتحدة  بالواليات  تشارلستون 
أن  بعد  عالميًا،   132 المركز  إلى  شريف  ميار 

حصلت على لقب البطولة الدولية.
وحصلت ميار شريف على 136 نقطة وتقدمت من 
المركز 164 على مستوى العالم إلى 132، لتحقق 
ميار  وتستعد  تاريخية.  قفزة  في  لألمام  مركًزا   32
المشاركة  بجانب  دبي،  في  بطولة  لخوض  شريف 

في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
تاريخياً  إنجازاً  حققت  قد  شريف  ميار  وكانت 
الرئيسي لروالن  للدور  كأول العبة مصرية تصل 
ثاني  الغراند سالم، وهي  كأحد بطوالت  جاروس، 

العبة عربية بعد التونسية أنس جابر.

التي  الباردة  باألجواء  تأثرت  أنها  يبدو  المباراة 
في  سلبية  النتيجة  كانت  ولذلك  المنطقة،  تعم 
حال  في  الوقائع  فيها  لتتغير  قابلة  كانت  مباراة 
استغل أحد الفريقين الفرصة أمام باب المرمى، 
ولكن يبدو إنَّ العبي الفريقين قرروا الصيام عن 

التهديف وتأجيل التسجيل للمباريات القادمة.
عامودا والجهاد خرجا أحباب وللعلم لم يستعدان 
ليست  للناديين  والظروف  المطلوب  بالشكل 
له،  يُرثى  الجهاد  وحال  يجب  كما  مساعدة 
منذ  النادي  مسيرة  على  طغت  المادية  فاألمور 
وهذه  تُحل،  لم  القضية  اآلن  حد  وإلى  سنوات 
نتائج  للناديين حيث يتأمالن بجلب  البداية  كانت 

إيجابية في المباريات القادمة.

تشكيلة نادي عامودا

حراسة المرمى: علي الساجر، الالعبين : فيصل 
ـ كاميران  ـ رائد محمود  يلماز عيسى  ـ  حاجي 
تمو ـ أحمد فالح »سفاح« ـ ممو محمد ـ جفان 
روني  ـ  موالي  مظلوم  ـ  رشو  سليمان  ـ  علي 

سعدون.

تشكيلة نادي الجهاد

عيسى  الالعبين:  محمد حجي  المرمى:  حراسة 
نوري  ـ  عثمان  ـ جوان  محمود  محمد  ـ  عيسى 
أحمد  ـ  الشيخ  إبراهيم  ـ  حوران  يوسف  ـ  فتاح 
إدريس  ـ  سليمان  إيفان  ـ  السيخ  أحمد  ـ  الشيخ 

أحمد.
يلتقي  سوف  القادمة  المباراة  في  عامودا  نادي 
يتقابل  بينما   ،2020/11/24 بتاريخ  الجزيرة 
من  المرحلة  ختام  في  الجزيرة  مع  الجهاد 
 ،2020/12/1 بتاريخ  الشمالية  المجموعة 
األندية  ترتيب  َسيُحدد  النتائج  هذه  وعلى ضوء 
وتبقى مرحلة اإلياب هي الفاصلة والتي ستعرفنا 

على الناديين المتأهلين للدور التالي.
الجدير ذكره كان الناديان قد عينوا مؤخراً طاقم 
الفريق وكان على  وإداري لإلشراف على  فني 

الشكل التالي:
نادي عامودا:

مشرف: سعود قاسم.
مشرف: فراز رسول.

مدير الفريق: معمو محمود.
إداري: أحمد شكري.

مدير فني: حسن جاجان
مدرب: عبد هللا السلمان

مدرب: ناطق يوسف.
مدرب حراس حسين الفارس. 

معالج: محمد البكر.
نادي الجهاد:

عضو إدارة مشرف: غسان باسوس.
عضو إدارة مشرف: عمار األحمد.

إداري عام: عماد مسور.

مدرب: بيرج سركيسيان.
مساعد مدرب: قذافي عصمت.

مدرب لياقة: محمد محرم رسول.
مدرب حراس: عماد عيسى.

طبيب ومعالج يوسف حسيني.

إداري: مسعود داؤود.
التأهل  يحاوالن  زاال  ما  والجهاد  عامودا  ناديا 
لمصاف الدوري السوري الممتاز، بينما الجزيرة 
قد هبط في الموسم الماضي إلى الدرجة األولى 

من الدرجة الممتازة.

103 املرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

األكادمييات الفكرية سبيل لخالص املرأة من الذهنية الذكورية

لجأت من باكور كردستان إىل قرية املرأة خالصاً من الظلم..
نساء شامل سوريا يرفضن املساس بنظام الرئاسة املشرتكة..

سبيل خالص المرأة من الظلم والسلطة والعنف 
فمن  الفكري،  التدريب  هو  ضدها  الممارس 
خالله فقط تستطيع أن تصل إلى المعنى الحقيقي 
للحرية، فالحرية معناها هو تحرر الفكر، فبتحرر 
الفكر يتحرر المجتمع ويغدو أكثر سالسة وتفهماً 
كما  المرأة  شخصية  لتقبل  مرناً  ويصبح  للغير، 
مع  تتماشى  كي  تغييرات  إحداث  دون  من  هي 
افتتاح  الضرورة  من  فكان  الذكورية،  الذهنية 
أكاديميات فكرية ثقافية تغير من الواقع المزري 
للمجتمع بشكل عام وواقع المرأة بشكل خاص، 
التي  القومية  الدولة  أفكار  أيضاً ضحية  فالرجل 
السيطرة على  لتنفيذ مآربها في  استخدمته كأداة 
لصحيفتنا  كان  اإلطار  هذا  وفي  المجتمعات، 
»روناهي« لقاٌء مع اإلدارية في أكاديمية مؤتمر 
األكاديميات  دور  لنا  لتبين  قامشلو  جيهان  ستار 
عام  بشكل  المجتمع  وتوعية  تنظيم  في  الفكرية 

والمرأة بشكل خاص.

أساس بناء أي مجتمع سليم يعتمد 
على كيفية تنظيمه

كما نعلم أنه قبل بداية الثورة في روج آفا كانت 
نسائية  تنظيمات  ضمن  وتناضل  تقاوم  المرأة 
 2005 عام  ففي  والسالم،  الحرية  أجل  من 
باسم »اتحاد ستار«، وكان  المرأة  تنظيم  تأسس 

آفا  روج  في  النسوة  جميع  إلى  الوصول  هدفه 
ظل  تحت  وسياسياً  فكرياً  وتنظيمهم  التحادهم 
فكر وفلسفة القائد الملهم عبد هللا أوجالن الذي 
اتخذ من مبدأ حرية المرأة حرية المجتمع أساساً 
أعمال  أصبحت  آفا  روج  ثورة  بدء  وبعد  له، 
ومنجزات اتحاد ستار في ذلك الوقت قوة وأصبح 
بمثابة قاعدة رصينة لمؤتمر ستار حالياً، هذا ما 
أكدته اإلدارية في أكاديمية مؤتمر ستار في مدينة 
الهدف  بأن  موضحةً  قامشلو،  جيهان  الرميالن 
وتدريبها  المرأة  توعية  هو  للمؤتمر  األساسي 
منذ  الذي همش  بتاريخها  المرأة  لتعريف  فكرياً 

آالف السنين.
وتابعت قائلةً: »افتتحت أكاديمية مؤتمر ستار في 
من  المئات  وتخرج   2012 عام  رميالن  مدينة 
الدورات التدريبية الفكرية من هذه األكاديمية منذ 

ذلك الوقت، والتدريب مستمر ».
أما بخصوص نوعية الدروس التي تعطى خالل 
التدريب فمن أبرز وأهم الدروس »تاريخ المرأة 
األمة  ومبدأ  كردستان،  وتاريخ  المرأة،  وعلم 

الديمقراطية وأبعادها«.
افتتاح  من  الهدف  حول  جيهان  وأردفت 
األكاديمية: »هدفنا هو إرجاع المرأة إلى تاريخها 
فالمرأة  مدروسة،  بطريقة  وهمش  استبعد  الذي 
التي فقدت هويتها بسبب محو وإزالة إنجازاتها 
حقيقتها  على  تعثر  سوف  التاريخ  صفحات  من 

مجدداً من خالل معرفة حقيقتها في تاريخها«.
التدريب  خالل  من  »نسعى  جيهان:  وأشارت 
الذهنية  ضد  للنضال  المرأة  توعية  إلى  الفكري 
آلة  وجعلتها  عليها  سيطرت  التي  الذكورية 

إلنجاب األطفال والعمل داخل المنزل وطمست 
حقوقها وهويتها«.

 منوهةً إلى أنه ال يكفي أن نقول أن المرأة تلقت 
تستطيع  الذي  الحد  إلى  ووصلت  فكريا  تدريباً 
استخدمت  إذا  إال  تاريخها  تفهم  أن  خالله  من 

أرض  على  عملياً  المبادئ  وطبقت  األفكار  هذه 
الواقع، حينها نستطيع أن نقول أن المرأة تمكنت 
فعالً من تغيير ولو جزء بسيط من األساليب التي 

كان المجتمع يتقرب بها من شخصيتها.
ستار  مؤتمر  أكاديمية  في  اإلدارية  واختتمت 

برميالن جيهان قامشلو حديثها بالقول: »عملنا ال 
ينتهي في عام أو عامين إنما يتوجب علينا النضال 
والمقاومة والعمل الجاد والتدرب المستمر للمرأة 
واسترجاع  حقيقتها  إلى  تصل  أن  تستطيع  لكي 

حقوقها«.

لم تستسلم للظلم الواقع عليها من قبل زوجها 
ووالدها، فقطعت الحدود لتلجأ لقرية المرأة 
لتبدأ  المعنفات،  النساء  بحماية  المعروفة 
حياة جديدة، معتمدةً على ذاتها بإعالة نفسها 

وطفلها.
قرية المرأة »jinwar«, هي القرية األولى 
التي تأسست لتحتضن ألم المرأة المضطهدة, 
ولتكون الملجأ اآلمن لها, والذي تتمكن من 
ترسمه  لحياتها  جديد  واقع  بدء  من  خالله 
بأناملها وتخطه بإرادتها, هذا ما أكدته زينب 
تبلغ  المرأة والتي  محمد إحدى سكان قرية 

من العمر 27 عاماً.
جنوار  قرية  في  القاطنة  محمد   زينب 
بباكور  كفر  مدينة  من  »أنا  أوضحت: 
صغير,  سن  في  تزويجي  وتم  كردستان, 
إن  إذ  عاماً,  بـ20  يكبرني  زوجي  وكان 
عنوةً,  به  الزواج  على  أجبرني  والدي 
كيف  أعلم  أكن  لم  بطفلي  حملت  وعندما 

سأعتني به«.
وأضافت زينب: »مارس زوجي االضطهاد 
ولم  كان يضربني  يوم  بحقي, وكل  والظلم 
يكن والدي بالشخص الجيد أيضاً, وللخالص 
الهرب وحينها  والطغيان قررت  الظلم  من 
كنت حامالً بطفلي, وقد واجهت الكثير من 

الصعوبات في حياتي وزواجي«.

حياة جديدة

وأعربت زينب بأنها عندما كانت تقطن في 
في  للمرأة  قرية  هنالك  أن  سمعت  مخمور 
روج آفا, وقد شعرت بضرورة أن تأتي لهذه 
القرية وتسكن فيها, وقالت بهذا الخصوص: 
»أتيت إلى القرية ألبدأ حياة جديدة بإرادتي 
وعزيمتي«. مشيرةً إلى أن ابنها يذهب اآلن 

إلى مدرسة القرية.
تابعت:  لطفلها  زينب  تربية  كيفية  وعن 

في  واجهتني  التي  الصعوبات  كل  »رغم 
أتجاوزها  أن  استطعت  أنني  إال  حياتي 
المرأة  قرية  إلى  مجيئي  وعند  وأتخطاها، 
وأن  جديدة  حياة  أبدأ  بأن  قراري,  اتخذت 
أقف على قدمي من جديد وأغير حياتي, وأن 
أؤمن الحياة اآلمنة لطفلي وأؤمن مستقبلهما 
المرأة كنت أعمل  ومستقبلي, هنا في قرية 
اآلن  أنا  وها  أشهر,  ثالثة  لمدة  الفرن  في 

أعمل في الزراعة وتربية المواشي«.
وتابعت زينب: »إن الحياة التي أعيشها اآلن 
أجمل بكثير من قبل عندما كنت أعيش مع 
قبل  من  للتعنيف  أتعرض  كنت  إذ  أسرتي 
المرأة  قرية  في  للحياة  أن  مؤكدةً  والدي«, 
طعم آخر, فهي حمت حياة العديد من النساء.
وأكملت زينب بقولها: »أزرع جميع أنواع 
الفاكهة والعديد من أنواع الخضروات حتى 
أطور من اقتصاد المرأة, وألعزز االستفادة 

من خيرات أرضنا«.
الخضروات  جميع  بأن  زينب  وشرحت 

المنزلية يجنينها من األرض التي زرعنها, 
الحليب  على  يحصلن  أنهن  إلى  باإلضافة 
ومشتقاته من األغنام التي يربينها, ومن ثم 
يقمن بتوزيعها على المنازل, وما يتبقى منه 

يوضع في الكشك لبيعه للقرى المجاورة.
من  أنه  على  زينب  شددت  حديثها  وفي 
الشتوية  المؤن  جهزن  المزرعة  هذه 
المواد  المخلل وغيرها من  القمح,  كالقرع, 

الضرورية لفصل الشتاء.
ودعت زينب في ختام حديثها النساء اللواتي 
وعدم  بالحياة  لالستمرار  للعنف  يتعرضن 
االستسالم والتوجه لقرية المرأة للبدء بحياة 

جديدة.
ونذكر أن اإلعالن عن تأسيس قرية المرأة 
العالمي  اليوم  مع  بالتزامن  جاء  »جنوار« 
لمناهضة العنف ضد المرأة, والذي يصادف 

الـ 25 من الشهر الجاري.

مطالب  العربي  الشعب  من  نساء  رفضت 
الرئاسة  نظام  بإلغاء  الكردي  الوطني  المجلس 
الحياة  جوهر  النظام  هذا  واعتبرن  المشتركة، 
االجتماعية والعيش المشترك في مناطق شمال 
يقبلن  ال  أنهن  على  شددن  كما  سوريا،  وشرق 

بأي مشروع يستهدف نظام األمة الديمقراطية.
مناطق  شعوب  حققتها  التي  النجاحات  ظل  في 
نظام  مسألة  باتت  عامةً،  سوريا  وشرق  شمال 
الرئاسة المشتركة وتولّي المرأة للمناصب العليا 
والعسكرية  السياسية  المجاالت  في  وانخراطها 
الخارجية. لألطراف  قلق  مصدر  واالقتصادية 
لوحدة  جهودًا  تتطلب  التي  المرحلة  هذه  ففي 
المجلس  يطالب  الوطنية  واللُّحمة  الشعوب 
الكردية  باللغة  التّعليم  بإلغاء  الكردي  الوطني 

ومفهوم الرئاسة المشتركة.
عضوة  محمد  ميسون  قالت  السياق  هذا  وفي 
نظام  إن  المرأة  إدارة  في  الحرة  المرأة  وقف 
الرئاسة المشتركة هو جوهر الحياة االجتماعية، 

وقد تحقق بانتصارات المرأة.

راية واحدة
الرئاسة  نظام  إلغاء  من  الهدف  »إن  وأضافت: 
المشتركة هو محاربة الفكر والقيم النضاليّة التي 
النظام  وهذه  سوريا،  وشرق  شمال  في  تحققت 
الشعب  إليه  انضم  بل  فحسب  الكرد  يشمل  لم 
األرمني والشركسي والعربي للعمل على تطبيق 
التعايش  وهي  واحدة  راية  تحت  ينضوي  مبدأ 

المشترك«.
ورفضت ميسون محمد مطالب المجلس الوطني 
وقالت: »لم ولن نسمح بذلك ألن نهجنا هو نهج 

مجلس  عضوة  الجاسم  ناديا  وقالت  الشهداء«. 
نّواب المرأة في مجلس الرقة المدني إن مطالب 
النظام  التخوف من  الوطني هو بسبب  المجلس 
ظهرت  والذي  الجنسين  بين  القائم  المشترك 

نجاحاته على مستوى مناطق الّشرق األوسط.
على  الجاسم  ناديا  شدّدت  الحديث  نهاية  وفي 
ضرورة تكاتف مختلف الطوائف والشعوب في 

وجه الجرائم والمخططات االحتاللية.

ال نقبل
العضوة  األحمد  هيام  أشارت  الزور  دير  ومن 
في إدارة المرأة إلى أن »هذه المناطق أصبحت 
حيث  العالم،  دول  جميع  في  به  يُحتذى  مثاالً 
تعيش على هذه الجغرافية مختلف الطوائف وكل 

منهم يمارس هويته«.
والمجلس  االحتالل  »يعمل  قائلةً:  وأضافت 
الشعوب،  بين  الترابط  هذا  تفكيك  الوطني على 
فإلغاء نظام الرئاسة المشتركة دليل على غايتهم، 
لذلك فإننا ال نقبل بأي مشروع يستهدف مناطقنا 

ونظامنا«. 

وكالة هاوار
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كأس  بطولة  إقامة  المقرر  من  بات 
أمم أوروبا للسيدات لكرة اليد، الشهر 
بعدما  وذلك  فقط،  الدنمارك  في  القادم 
من  انسحابها  عن  النرويج  أعلنت 
التنظيم المشترك، بسبب أزمة فيروس 

كورونا المستجد.
أن  للعبة،  النرويجي  االتحاد  وذكر 
اللوائح  ضوء  في  اتخاذه  تم  القرار 
الصارمة التي نفذتها الحكومة، والتي 
في  للغاية،  ناجحة  نتائج  لها  كانت 

السيطرة على الفيروس.
االتحاد  رئيس  ليو،  جير  كير  وقال 
النرويجي للعبة: »لقد بذلنا كل ما لدينا 
النرويج،  في  البطولة  تنظيم  أجل  من 
لكن هذا هو الوقت الذي يجب أن نتقبل 
وفقاً  ممكن،  غير  ذلك  أن  حقيقة  فيه 

لإلرشادات هنا«.
بأنهم  النرويجية  كما وصف السلطات 

»أبطال العالم« في مكافحة العدوى.
البطولة  تقام  أن  المقرر  من  وكان 
وستفانغر  أوسلو  مدن  مالعب  في 
مدينتي  وفي  بالنرويج،  وتروندياهم 

فريدريكشافن وهيرنين بالدنمارك.
وفي أيلول ـ سبتمبر الماضي، سحبت 
وستفانغر،  أوسلو  مدينتي  النرويجي 
مع  بالعدوى،  اإلصابة  مخاطر  لتقليل 
نقل كل مبارياتهما إلى تروندياهم، بما 
في ذلك المباراة النهائية للبطولة، التي 
ستقام في الفترة من الثالث وحتى يوم 

20 كانون األولـ )ديسمبر( المقبل.
كل  للعب  اآلن  المحاوالت  وتجري 
المباريات في الدنمارك، والتي كان من 
المقرر أن تستضيف نصف المنافسات 
التمهيدية، ومباريات الجولة الرئيسية.

االتحاد  رئيس  بيرتلسن،  بيير  وقال 
ضخمة  مهمة  »إنها  الدنماركي: 
النظر  بصدد  بالفعل  نحن  تنتظرنا، 
فيما يمكن القيام به، فيما يتعلق بتنظيم 
بطولة أوروبا بأكملها في الدنمارك«.

وأدت قواعد فيروس كورونا الصارمة 
في النرويج، إلى إلغاء مباراة منتخب 
كرة القدم في رومانيا، ببطولة دوري 

األمم األوروبية، األحد الماضي.

عامودا والجهاد أحباب

نساء بايرن يقهرَن البطل.. هل تكون بداية السيطرة عىل البطولة؟

قفزة تاريخية مليار رشيف يف التصنيف العاملي للتنس

الرنويج تنسحب من تنظيم يورو 
اليد للسيدات

وكالة املرأة
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رياض درار: »مسار االستقرار والبناء سينطلق من جديد بعد املؤمتر الوطني العام«

لعقد  الديمقراطية  سوريا  مجلس  يُحّضر  الراهن  الوقت  في 
الوطني ألبناء الجزيرة والفرات« أواخر تشرين  »المؤتمر 

الثاني الجاري.
منذ الحادي عشر من شهر أيلول الماضي بدأ مجلس سوريا 
شمال  في  حوارية  ندوات  سلسلة  بعقد  »مسد«  الديمقراطية 
وشرق سوريا, في مسعى من المجلس للوصول إلى مؤتمر 
وطني تشارك فيه جميع شعوب منطقتي الجزيرة والفرات, 

تحت شعار »المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات«.
وعقد المجلس 13 ندوة حوارية في كل من »الحسكة, قامشلو, 
للوافدين والنازحين  الطبقة, والرقة«, وندوة  كوباني, منبج, 
إلى المنطقة, شارك فيها مختلف شعوب وشرائح المنطقة من 

»كرد, عرب, وسريان، أرمن، تركمان وشركس«.
بيئة سياسيّة آمنة

المشترك  الرئيس  مع  هاوار  وكالة  التقت  السياق  هذا  وفي 
الذي تحدث عن  الديمقراطية رياض درار،  لمجلس سوريا 
أهمية هذه الندوات قائالً: »إن الندوات التي عقدت في مناطق 

شمال وشرق سوريا, كانت مفصالً هاماً في الحياة السياسية 
واالجتماعية, وهيأت الجو والعامل لتحرير الواقع والمسار 
وتجربة  الذاتية,  اإلدارة  تجربة  من  االستفادة  بعد  المعاش, 
قوات  وكذلك  المنصرمة  الخمسة  األعوام  مدار  على  مسد 
سوريا الديمقراطية التي حاربت اإلرهاب وحررت المنطقة 

من داعش«.
مسار  تحرير  في  تساهم  الندوات  تلك  »أيضاً  وأضاف: 
االستقرار والبناء رغم كل المعاناة والصعوبات والحصار, 
هذا األمر أخذ مداه, واستمعنا خالل الندوات إلى المواطنين 
وسكان المنطقة لبناء واقع جديد, يمكن أن يساهم فيه الجميع 
بكافة تنوعاتهم من داخل المنطقة أو من السوريين القادمين 
حروب  من  مناطقهم  تشهده  ما  بسبب  للمنطقة  والنازحين 

ومآسي«.
من  »سينطلق  والبناء  االستقرار  مسار  »أن  درار:  وأكد 
جديد« بعد المؤتمر الوطني العام »المقرر عقده في الـ 25 
االستقرار  مسار  و«سيطلق  الجاري«,  الثاني  تشرين  من 

والبناء بشكل إيجابي ومفيد و بنّاء أكثر من ذي قبل«.
هذا ويُنتظر من المؤتمر مناقشة العديد من المسائل والقضايا 
التي  الحوارية  الندوات  محور  وكانت  المنطقة,  تهم  التي 
وهيكلية  شكل  للمنطقة,  السياسية  »الرؤية  أهمها  عقدت, 

اإلدارة, الجانب العسكري, التعليم, الزراعة, والخدمات«.
وحول أهم تلك القضايا المتعلقة بالرؤية السياسية, نوه درار 
إلى: »أن المؤتمر يُنتظر منه توفير كافة المستلزمات لبناء 
بيئة سياسية آمنة تتسم بحرية العمل السياسي والنقابي وحرية 
ودعم  اإلعالم,  وكذلك  المجتمعي,  والعمل  والتنظيم  الرأي 
األهلية,  والمنظمات  والجمعيات  المدني,  المجتمع  وتمكين 
وكذلك كافة التعاونيات لضمان الحريات العامة الضرورية 
الزدهار المجتمع المدني لممارسة دوره في البناء والرقابة 

والمشاركة«.
أما فيما يخص شكل وهيكلية اإلدارة فأشار الرئيس المشترك 
سيُعقد  الذي  المؤتمر  إن  »إلى  الديمقراطية:  لمجلس سوريا 
دون  المنطقة  أبناء  كافة  مشاركة  شروط  توفير  منه  ينتظر 
المشاركات  تلك  وأن  المحلي,  الحكم  أطر  كافة  في  تميز 
الفعاليات  مساهمة  تضم  تشاركية  ديمقراطية  بآلية  ستكون 
السياسية واالجتماعية, واستيعاب كافة الكفاءات من مختلف 

االختصاصات في المنطقة«.
البحث عن آليات لالعتراف بالمناهج التعليميّة

وحول ما يُنتظر من المؤتمر حول التعليم, أوضح أنه ينتظر 
المناسبة,  والمناهج  التعليمي  النظام  مناقشة  المؤتمر  من 
وقال: »هناك أصوات كثيرة تحدثت عن الحاجة إلى مناقشة 
النظام التعليمي والمناهج, وأيضاً عن استيعاب كافة التالميذ 
مراحلها  في  الدراسية  المسألة  وجعل  تمييز  دون  والطالب 
األولى إلزامية للجميع, وتكون إمكانية تأهيل األبنية المدرسية 

ممكنة في العملية التربوية«.
بهذه  لالعتراف  آلية  إيجاد  عن  البحث  »وأيضاً  وأضاف: 
المناهج في مناطق شمال وشرق سوريا, وهي مسألة هامة 

تحدث عنها الكثير من المشاركين«.
إلى جانب ذلك بيّن درار أنه ينتظر من المؤتمر التوصل إلى 
كيفية تأمين احتياجات األهالي, وقال: »يمكن أيضاً خالل هذا 
المؤتمر الحديث عن المسائل والحاجات الضرورية للناس, 

بيد  لتكون  األساسية  والموارد  الحاجات  تلك  تأمين  وكيفية 
ومتناول الجميع وفق سياسة تسعيرية مناسبة ال يتضرر منها 

أحد, ودون احتكار«.
المزارعين في  الزراعية وما يخص  المسائل  واعتبر درار 
شمال وشرق سوريا من أهم ما يُنتظر كذلك من هذا المؤتمر, 
وقال في هذا اإلطار: »الزراعة والمزارعون موضوع هام 
القطاع  دعم  إمكانية  بحث  وسيتم  المشاركون,  عنه  تحدث 
أمالك  من  المنتفعين  وخاصةً  الفالحين  وتمكين  الزراعي, 
أو  التعاونيات,  عبر  سواًء  العمل,  على  لتشجيعهم  الدولة 
وحل  واالستهالك,  والتوزيع  اإلنتاج  تخدم  التي  التطلعات 

جميع الشكاوى المتعلقة بهذه المسألة«.
المؤتمر مهم لتأمين نظرة موّحدة لمستقبل 

سوريا
ونوه  درار إلى أهمية هذا المؤتمر الذي من شأنه أن يبني 
عالقات إيجابية بين اإلدارة والمواطنين والسكان الموجودين 
موحدة  نظرة  لتأمين  مهم  »المؤتمر  وقال:  المنطقة,  في 
ظل  في  حقيقية  وبمشاركة  أبنائها  بجميع  سوريا  لمستقبل 
نظام الالمركزية الديمقراطية, والتآخي المجتمعي, واألخّوة 
الحقيقية بين شعوب سوريا ومكوناتها الفعلية التي تتعايش في 
منطقة تحيطها الكثير من المالبسات واألعداء, لتنجح سوريا 

في بناء مستقبلها القادم«.
وأشار درار إلى: »إن كل هذه التطلعات تتطلب تغييراً في 
وتجديدها  الكفاءات  ومشاركة  اإلدارة  وشكل  وهيكلية  بنية 
بما يخدم المصلحة العامة, واعتبرها ثورة تجديدية ألعمال 
والعسكري,  السياسي  التحرك  وألعمال  الذاتية  اإلدارة 
كافة  في  وفاعالً  حاضراً  ليكون  المدني  المجتمع  بمشاركة 

فعاليات المنطقة«.
المشترك لمجلس سوريا  الرئيس  قال  نهاية تصريحه،  وفي 
لهذا  كبير  إنجاز  إلى  »نتطلع  درار:  رياض  الديمقراطية 
المؤتمر, وإلى تفهم كافة شرائح المجتمع لمنجزاته وتطلعاته, 
حقيقية,  بفعالية  فيه  المشاركة  عبر  إال  يكون  لن  وهذا 
الجمهور  مشاركة  عبر  الحقيقي  التجديد  في  والمساهمة 

والنخب والمساعدة في تمكين مخرجاته من النجاح«.

تقرير/ حسام دخيل

منذ الوهلة األولى الحتالل منطقتي سري كانيه؛ وكري 
التركي ومرتزقته  سبي/ تل أبيض لم يتوقف االحتالل 
عن استهداف مناطق »تل تمر، زركان، وعين عيسى« 
على الرغم من وجود عدة تفاهمات بين الدول الضامنة 
»روسيا والواليات المتحدة األمريكية« من جهة ودولة 

االحتالل التركي من جهة أخرى.
كم؛   35 لمسافة  الديمقراطية  سوريا  قوات  وانسحبت 
وانتشرت قوات حرس الحدود التابعة للحكومة السورية 
وعناصر الشرطة العسكرية الروسيّة على طول الحدود.

ً ك ساكنا الدول الضامنة ال تُحّرِ

الهجمات  ازدادت حدة  الماضية  القليلة  األيام  ولكن في 
هذه  على  ومرتزقته  التركي  االحتالل  بها  يقوم  التي 
تُحرك  أن  دون  الضامنة  الدول  من  وبمرأى  المناطق 
تساؤالت  عدة  لطرح  الكثيرين  دفع  الذي  األمر  ساكناً, 
الفترة  هذه  في  الهجمات  حدة  ازدادت  لماذا  أهمها 
اتخذت  ولماذا  الضامنة؟  الدول  دور  وأين  بالتحديد؟ 

موقف الصمت حيال كل هذه الهجمات؟.
االتحاد  وعضو حزب  الحقوقي  قال  الخصوص  وبهذا 
لصحيفتنا  الدغيم  مهيدي  الشدادي  في  الديمقراطي 
قط  تلتزم  لم  التركي  االحتالل  دولة  »أن  »روناهي«: 

المتحدة  الواليات  وبين  بينها  أُبرمت  التي  باالتفاقيات 
وشرق  شمال  مناطق  على  هجماتها  لوقف  وروسيا 
تقوم  تزال  ال  االحتالل  دولة  أن  إلى  مشيراً  سوريا, 
باستهداف المناطق اآلمنة بشكل يومي ضاربة بذلك كل 

االتفاقيات المبرمة بعرض الحائط.

زيادة حدة االنتهاكات وضراوتها 

في  زادت ضراوتها  االنتهاكات  إن  إلى:  الدغيم  ولفت 
يسمى  ما  سحب  مع  بالتزامن  الماضية  القليلة  األيام 
السوريّة  المدن  من  عدد  في  التركية  المراقبة  بنقاط 
التي سيطرت عليها قوات الحكومة السورية في أوقاٍت 
االحتالل  دولة  عقدت  تكون  أن  بذلك  متخوفاً  سابقة, 
شعوب  حساب  على  روسيا  مع  خفية  اتفاقيات  التركي 
يوجد  ال  أنه  إلى  بذلك  منوهاً  سوريا,  وشرق  شمال 
المتحدة  والواليات  روسيا  قبل  من  للصمت  مبرر  أي 
األمريكية على الرغم من مشاهدتهم االنتهاكات اليومية 

من قبل دولة االحتالل التركي.
أكثر  مواقف  التخاذ  الضامنة  الدول  الدغيم  ودعا 
دولة االحتالل  قبل  المتكررة من  الهجمات  جدية حيال 

ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا.
وبدوره أضاف عضو حركة المجتمع الديمقراطي عبد 
الخليف: »إن دولة االحتالل التركي ارتكبت الكثير من 
تهجير  من  سوريا  وشرق  شمال  أهالي  بحق  الجرائم 
وخطف وتغيير ديموغرافي أمام مرأى القوى اإلقليمية 
أنهم  الفتاً  الجرائم«  هذه  كل  حيال  ساكناً  تحرك  ولم 

كشعوب المنطقة ال يعولون على أحد سوى قوات سوريا 
عدوان  أي  ضد  األرض  هذه  عن  للدفاع  الديمقراطية 

محتمل.

وعي الشعوب وتكاتفهم هو الدرع الحصين 
للمنطقة

وتكاتفهم  المنطقة  شعوب  وعي  »إن  الخليف:  وأردف 
سوريا  بقوات  المتمثلة  العسكرية  لقواتهم  ودعمهم 
الديمقراطية سيكون الدرع الحصين للمنطقة, داعياً بذلك 
جميع الشعوب من عرب وكرد وسريان للوقوف وقفة 

رجل واحد حيال أي تهديد محتمل«.
وأوضح الخليف: إن المواقف الخجولة للدول الضامنة 
أن  مبيناً   , وبينهم  المنطقة  أهالي  بين  الثقة  عدم  سببت 
الوقوف  من  بدالً  مصالحها  خلف  تركض  الدول  هذه 
إلى جانب الشعب الذي قدم الغالي والنفيس من أجل أن 

يحظى باألمن والسالم في مناطقه.

هل سيفعلها ترامب ويعلن أنا أو من بعدي الطوفان؟!

روسيا والتاريخ والتالعب بالقضية األرمنية

سياسيون لروناهي: »ال نعّول عىل أحد سوى قوات سوريا الدميقراطية لحفظ أمن وسالم املنطقة«

وما ستؤول  أمريكا  نحو  تتجه  كله  العالم  أنظار 
بسبب عناد  القادم  الثاني  كانون  األمور في  إليه 
بالهزيمة والتي باتت تشكل  ترامب وعدم قبوله 
العالم  لدى  بل  فقط  أمريكا  لدى  ليس  جدياً  قلقاً 
أجمع، ألن أمريكا تعد القوة العظمى األولى من 
القوة  لهذه  خلل  أي  حدث  وإذا  النواحي،  كافة 
االتحاد  ليست  فأمريكا  كارثية،  آثارها  ستكون 
العالم  حافظ  ذلك  ورغم  انهارت  التي  السوفيتي 
األولى  العالمية  الحرب  وحتى  توازنه،  على 

إلى  الحياة  عادت  الكوارث  ورغم  والثانية 
تماماً  فإنها حالة أخرى  أمريكا  أن  إال  طبيعتها، 
مع كل المساوئ التي تتصف بها من مخططات 
يمكن  أخرى  قوة  أي  وال  أحد  ال  ألن  تآمريه، 
الفراغ األمريكي في حال حصل ذلك،  أن تمأل 
)حارة  إلى  غابة،  إلى  العالم  يتحول  وسوف 
الصين  يقال، وإذا كانت  ألو( كما  أيدو  كل مين 
وروسيا تعتقد أن بإمكانهما ضبط إيقاع العالم في 
فأمريكا  واهمتان،  فهما  األمريكي  الدور  غياب 
دولة قامت على العلم والمعرفة في كافة مجاالت 
الحياة، وأنظار العالم ترنو دائماً إليها عند حدوث 
أية كارثة على مستوى العالم، طبعاً نحن ال ندافع 
نحن  بل  ال  لها،  ونزمر  نطبل  وال  أمريكا  عن 
نرفض الكثير من سياساتها التآمرية على شعوب 
العالم المضطهدة، ولكن الحقيقة يجب أن تقال، 
فعندما أعلنت روسيا عن لقاح سبوتنيك في ظل 
مع  العالم،  تجتاح  التي  كورونا  فيروس  انتشار 
للعلماء الروس، فإن ذلك لم يحَظ بأي  احترامنا 
خبراء روس مختصون  بل عارض  ال  اهتمام، 
الفيروسات تصريح بوتين واعتبروه سابقاً  بعلم 
ألوانه ويحتاج إلى مدة أطول حتى يثبت فعاليته، 
نتحدث  فإننا  أمريكا  عن  نتحدث  عندما  بمعنى 
ضعفها  أو  أمريكا  فانهيار  موضوعي،  بشكل 
في  وعمت  عناده  على  ترامب  استمر  حال  في 

كله  العالم  مصير  فإن  االضطرابات  أرجائها 
سوف يصبح على كف عفريت، لذا نتمنى ليس 
حباً بأمريكا ولكن تجنباً لما قد يحصل، أن تثبت 
أمريكا نفسها بأنها دولة مؤسسات والرئيس فيها 
ال يملك كل الصالحيات وأن يقبل الجمهوريون 
الموالون لترامب بما سوف يصدر عن المحكمة 
الفيدرالية العليا بخصوص نتيجة االنتخابات وأن 
يتراجع ترامب عن عناده ألن مصلحة األوطان 
يعود  ال  حتى  األخرى،  االعتبارات  كافة  فوق 

شبح ما حصل في أمريكا إبان مقتل فلويد والتي 
لوال  داخلياً  األمريكي  المجتمع  تفجر  أن  كادت 
أن  ترامب  والحكمة، وعلى  التعقل  إلى  الركون 
في  االستمرار  أراد  وإذا  الرئاسة  عن  يتنازل 
أن  وبإمكانه   2024 انتخابات  فأمامه  التحدي 
يترشح من جديد وكفى أمريكا عنتريات ترامب، 
ألن ما يوجد من عناترة على المستوى العالمي 
يكفينا حتى يأتي السيد ترامب ويزيد في الطنبور 

نغماً.

تُعتبر  الكردستانية  القضية  مثل  مثلها 
التي  القضايا  إحدى  األرمينية  القضية 
مرهونة  وتكون  عليها  التالعب  يتم 
الدول اإلقليمية  السياسية بين  بالصفقات 
دولة  أرمينيا  أن  من  بالرغم  والكبرى 
ذات سيادة إال أن عين العثماني البغيض 
يتربص  زال  ما  والجديد  منه  القديم 
رائحة  زالت  وما  األرميني  بالشعب 
الموت العفنة تفوح من فاه الدولة التركية 
الكبرى  باإلبادة  قيامها  بعد  الحديثة 
المليونية بحق الشعب األرميني البريء 

في القرن العشرين.
روسيا والتي تعتبر نفسها الدرع الماسي 
تراوغ  األرمينية  الربوع  حمى  وحامي 
طويلة  عقود  منذ  بأرمينيا  وتتالعب 
التأييد  علناً  تُظهر  أنها  من  بالرغم 
أنها  إال  ألرمينيا  والسياسي  المعنوي 
لجينات اإلمبراطورية الروسية  وتطبيقاً 
أجنداتها ومصالحها  تنفيذ  في  المتوارثة 
الشعوب  وتترك  تركت  ومراوغاتها؛ 
والمحن،  األزمات  وقت  في  المظلومة 
فمهاباد وعفرين ما زالتا شواهد تاريخية 

على الخيانة الروسية.
الثامن  القرنين  في  التاريخ  إلى  عدنا  لو 
شأن  عظم  وعندما  عشر  والتاسع 
اإلمبراطورية الروسية تزامناً مع ضعف 
الصفوية  الدولة  وقبلها  العثمانية  الدولة 
يعاني  األرميني  الشعب  كان  إيران  في 
األمرين من صراعات الدولتين العثمانية 
وكانت  اإليرانية  والقاجارية  والصفوية 
ساحات  األرمينية  والقرى  األراضي 
قتال ودمار لمعارك الدولتين، وفي عام 
1678م قامت الشخصيات الوطنية بعقد 
مؤتمر سري في إتشميادزين وأصدروا 

الهيمنة  من  التخلص  بضرورة  قرارات 
األجنبية وتحرير األراضي األرمينية إال 
في  الدولتين  مجابهة  يستطيعوا  لم  أنهم 
نفس الوقت، فبحثوا عن مساعدات دولية 
وخاصة أوروبية فلم يجدوا آذاَن صاغيةً 
لدى عواصم بلدان القارة العجوز. وفي 
الروسي  القيصر  أعلن   1722 عام 
الصفويين  على  الحرب  األكبر  بيتر 
والعثمانيين فقدم األرمن الكثير من الدعم 
الدولتين  تلك  مع  حربهم  في  للروس 
بحكم توافق المصالح واألهداف وتطوع 
الجنود والضباط األرمن في  العديد من 
الجيش الروسي للقتال، كانت هذه أُولى 
األرمن  قدمها  التي  الِجسام  التضحيات 

للروس.
م   1801 بعد  الثالثين  األعوام  وفي 
الصراع  مناطق  من  روسيا  وسعت 
والحروب في مناطق القوقاز من مملكة 
قاجار اإليرانية والدولة العثمانية وأيضاً 
خاصةً  أرميني  دعم  على  حصلت 
تبليسي  أسقف  وقادة  الدين  رجال  من 
الدعم  كان  اشتاركتسي«.  »كنرسيس 
الشعبي األرميني للروس المتناهي بحكم 
العقيدة الواحدة والعداء المشترك وتقاطع 
العثمانيين  ضد  والمصالح  الرؤى 

واإليرانيين.
على  الروسية  الهيمنة  بدأت  وبعدها 
وجورجيا  كأرمينيا  القوقاز  مناطق 
المناطق  هذه  كسبت  والتي  وأذربيجان 

مع  »كلستان«  معاهدة  خالل  من 
قاجار  مملكة  فيها  والتي خسرت  إيران 
القمع  بدأ  األراضي،  تلك  اإليرانية 
األرمنية  االصوات  لبعض  الروسي 
في  للروس  تضحياتهم  من  الرغم  على 
كما  والصفويين  العثمانيين  ضد  حربهم 
شهدت   1923 إلى   1892 أعوام  أن 
األرميني  الشعب  بحق  مروعة  مجازر 
من قبل العثمانيين بعد أن كانوا ُمتهمين 
من قبل العثمانيين بأنهم ساعدوا الروس 
في الحروب ضد العثمانيين إضافة إلى 
ال  وجيوسياسية  ومذهبية  دينية  أسباب 

يسعنا ذكرها مطوالً.
على  الروس  سيطر   1917 عام  وفي 
مناطق واسعة تقطنها األغلبية األرمنية 
الحكم  بمنحهم  األرمَن  الروس  فوعد 
الذاتي وتطوع اآلالف الضباط والجنود 
األرمن في الجيش الروسي، وبعد ثورة 
أكتوبر وصعود البلشفيين إلى الحكم في 
روسيا انسحب الجيش الروسي من تلك 
الجنود  هؤالء  روسيا  وتركت  المناطق 
والوحشية  للقتل  عرضة  والضباط 
بقتلهم  التركية  الدولة  وقامت  العثمانية 
بأبشع صورة يندى لها الجبين اإلنساني.

أرمينيا  األتراك  احتل   1920 عام  بعد 
بغزو  األحمر  الجيش  وقام  الغربية 
العام  من  ديسمبر  في  أرمينيا  جمهورية 
ُعقدت  ثم  روسيا،  إلى  وضمتها  ذاته 
الروس  البلشفيين  بين  صداقة  معاهدة 

والكماليين األتراك عام 1921!! وبقي 
الشرق  في  مشتتاً  األرميني  الشعب 
الويالت  يعاني  وأوروبا  األوسط 

والصعوبات واالنكسارات.
الصورة ذاتها تتكرر اليوم بعد مئة عام 
اتفاقية  توقيع  األسبوع  هذا  في  رأينا  إذ 
بضمانة روسية خضوع وشبه استسالم 
تركياً  المدعوم  األذري  للهجوم  أرميني 
في إقليم قره باغ فاحتلت أذربيجان مدناً 
في  وحيدة  أرمينيا  وبقيت  فيها  عديدة 
التركي  والحقد  التطرف  ضد  معركتها 

بصورة أذربيجانية.
المعسول  الكالم  إاّل  أرمينيا  تلَق  لم 
الروس  قبل  من  لها  المؤيد  الدبلوماسي 
والمجتمع الدولي حيث أن هذه االتفاقية 
لم تكن مالئمة لتطلعات الشعب األرميني 
ورأينا مدى غضب األرمينيين لبنود هذه 

االتفاقية الُمجحفة بحق بالدهم.
مرة أخرى قدّمت روسيا مصالحها العليا 
في تقارباتها مع الدول اإلقليمية، خاصة 
تركيا تنفيذاً لتحقيق مصالحها في الهيمنة 
الشرق  على  واالقتصادية  السياسية 
ومحاربة  الغرب  وتشتيت  األوسط 
وأغمضت  األمريكية  المتحدة  الواليات 
للشعوب  وسيحصل  حصل  عما  عينها 
من ويالت ومعاناة وأزمات تدّمر البنية 

المجتمعية.

غروب شمس
القومية العربية  ـ5ـ 

لم تكن قنبلة السادات عن استعداده 
للذهاب إلى الكنيست اإلسرائيلي زلة 
لسان، بل كان يعني ما يقول، إذ اتضح 

فيما بعد أنها متت وفق ترتيبات سرية بني 
أطراف دولية وإقليمية، وعلى الفور بدأ 

الترتيب للزيارة بخطوات سريعة وعلنية، 
لكي يخاطب الشعب اإلسرائيلي مباشرة 

إلحالل السالم بدالً من احلرب، وركزت 
)كاميرات( التصوير على ذهول وجه ياسر 
عرفات الذي كان حاضراً في هذه اجللسة، 

ليصبح ذلك عنواناً ملا حل باملنطقة من 
ذهول، ثم تطور إلى احتجاجات وتظاهرات، 
بعضها حرق مكتب شركة مصر للطيران 

في بغداد، لم يأبه السادات لشيء، إذ 
كان مستغرقاً في بدء أولى خطواته 

التصاحلية، وضرورة إمتام تلك الزيارة، والتي 
ما كان أحد يتصور إمكانية حدوثها 
)حتى السادات نفسه ورمبا إسرائيل 

أيضاً( من قبل، واحتشد الستقباله في 
املطار كافة قادة إسرائيل )السابقني 

واحلاليني( على اختالف توجهاتهم 
األيديولوجية، إذ مهما كان مستوى 

خالفاتهم فإنهم يتحدون جميعاً حول 
مصالح إسرائيل، على عكس العرب، 

فإن توحدهم في حقيقته فرقة وتشرذم 
وتبادل االتهامات ما بني خائن ومجنون 

ومن ال يعيش متطلبات عصره )من 
أهل الكهف(، وترقب العرب كيف 

ستحدث املواجهة األولى بني السادات 
وهؤالء القادة، ويفاجأون بأنها حفلت 

باألحاديث الودية ودعابات السادات وسط 
ضحكات وسعادة كما لو لم تكن هناك 

حروب بينهم من قبل، وقد استعدت 
السلطات األمنية اإلسرائيلية متأهبة 

ألي مفاجأة قد حتملها تلك الزيارة، فقد 
تكون خدعة كبيرة من السادات، فرمبا 
بدالً من وجوده في الطائرة، فقد يوجد 
انتحاريون من رجال الصاعقة املصرية، 

من أجل استهداف قادة إسرائيل واإلجهاز 
عليهم في أرض املطار، لذلك وضعوا لهذا 

االحتمال عدته، وحشدوا على أسطح 
املباني قنّاصة أيديهم على زناد البنادق 

وعيونهم مركزة على الطائرة، )إنهم في 
احلرب كما في نوايا السالم جبلوا على 
ممارسة لعبة الشطرجن، في حني إننا ال 

منارس سوى لعبة النرد!!(، وعندما هبط 
السادات بهدوء، اطمأنت إسرائيل بأْن ال 

مفاجآت، وعندئذ لم تعد هناك حاجة 
للبندقية منذ تلك اللحظة مع مصر إذ 

بدأ معها عصر السالم.

كنت أجلس مشدوهاً ال أصدق ما أراه 
من خالل شاشة التلفاز، وشاركني في 

عدم تصديق املشهد كل من جاورني، بل 
كل من كان يعيش تلك اللحظات حتت 

شمس القومية العربية، كان األمر أشبه 
بكابوس يصعب تصديقه، فزعيم أكبر 

دولة عربية، يصافح من كنا نعتبرهم في 
ثقافتنا زعماء عصابات وقتلة، )موشي 
ديان( بعصابة عينه، و)مناحيم بيجني( 
زعيم منظمة )أرغون( اإلرهابية وبطل 

مذبحة )دير ياسني(، و)جولدامائير( 
التي تباهت في حرب أكتوبر )يا شعب 

إسرائيل؛ جيش الدفاع اإلسرائيلي يحارب 
اآلن في أفريقيا(، وغيرهم. خلص أحدهم 
هذا املشهد وفق ثقافتنا )ذهب السادات 

إلى إسرائيل حامالً كفنه على يديه!( 
وخطب في الكنيست اإلسرائيلي كما 

وعد، فتحدث عن أهمية السالم وضرورته 
لتتفرغ الشعوب للبناء والتنمية، بعدها 
صلى صالة العيد في املسجد األقصى، 

ثم عاد إلى القاهرة، حيث نظمت قيادات 
تنظيم االحتاد االشتراكي مجموعات 
جماهيرية محدودة الستقباله، ولم 

يتمكنوا حشد أكثر من ذلك، ألن 
الشعب ما زال يعيش في كابوس ما 

حدث، وصعب عليه تصديقه، لكن 
الكابوس كان في الواقع حقيقياً.

صمتت البنادق بني مصر وإسرائيل، رمبا 
إلى األبد، لكن بقيت بندقية مصرية 
تنتظر السادات، وإلى حديثنا القادم.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

أوضح الرئيس املشرتك ملجلس سوريا الدميقراطية رياض درار أن »املؤمتر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات« الذي سوف ينعقد يف أواخر شهر ترشين الثاين الجاري سيتناول الحديث عن 
أوضاع املنطقة سياسياً، عسكرياً، إدارياً وتعليمياً وخدمياً، وقال: »نتطلع إىل إنجاز كبري للمؤمتر«.

نوري سعيد )كاتب(

قهرمان مامد )كاتب(  
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مدينة عفرين هي حاضرة جبل الكرد، عفرين، 
السورية على  المدن  الكردية وأجمل  المدن  درة 
الشمالية  الزاوية  على  تتربع  الشمالية،  الحدود 
باالزدهار  بدأت  وقد  سوريا،  من  الغربية 
أجمل  بحق من  فباتت  العمراني حديثاً  والتطور 
المدن عمراناً ومناخاً وأعرقها تاريخاً ومكانة لما 

تتمتع به من إرث حضاري وثقافي.

عفرين... التسمية والتاريخ
قدم  إلى  تشير  عدة  وقصص  دالالت  للتسمية 
تقع  فهي  وأهميتها،  ودورها  المدينة  وعراقة 
على ارتفاع حوالي 400 متر عن سطح البحر 

باسمها  المعروف  للنهر  اليمنى  الضفة  وعلى 
أيضاً »نهر عفرين«، وقد ورد في دراسات عدة 

أسباب وجذور االسم إلى أصول عدة منها:
وَعفَّر:  َعِفر  العربية:  والمصادر  المعاجم  في   -
بمعنى خالطه بما يخالف لونه؛ واعتَفََر الشيء: 
أي خالطه بالتراب كما جاء في القاموس الوسيط، 
وجاء في معجم » لسان العرب«: ِعِفّرين تعني 
»مأسدة«، وقيل هو األسد. وقيل لكل قوي: ليث 
ِعِفّرين، فيما يذهب خير الدين األسدي بالقول أن 

كلمة عفرين تعني التراب. 
- في النصوص اليونانية واآلشورية: يرد اسم 
النهر بصيغة » »Aprie كما يرد اسم السهل 
اليوناني  المؤرخ  يذكر  كما   »Patin« بصيغة 
بنفس  عفرين  نهر  اسم  »سترابون«  الشهير 
الصيغة » آبريه« Aprie في القرن األول قبل 

الميالد.
 Apre وقد أجمع المؤرخون على أن أصل كلمة
هي من اللغة الليسنية Licien وهي إحدى اللغات 
وشكل  األناضول،  في  القديمة  أوروبية  الهند 
في   -Ap فالجذر   .  Eple هو:  األساسي  الكلمة 
اللغات اآلرية القديمة ومنها الكردية تعني الماء. 
 v بـ   p الحرف  يبدلون  لهجاتهم  حسب  والكرد 

 .Av فتصبح
أما إذا أخذنا الجذر - rêأو - lê بمعناه الكردي 
فسيكون  طريق«،  مسيل،  »مجرى،  أي  اآلخر 
مسيل  أو  الماء  »مجرى  بمعنى  الكامل  االسم 

الماء«.
ـ أما في الكردية: »آفرينAfirîn » كلمة كردية 
بمياهه  عفرين  ونهر  والعطاء.  الخلق  بمعنى 
ومنبعاً  للحياة  مبعثاً  يزال  وال  كان  المتدفقة، 

للعطاء،  مما جعل الحياة الرغيدة والعيش الهانئ 
من حول النهر من خالل مئات القرى والتجمعات 
السكانية وعشرات المدن والبلدات، ليكون النهر 
»مانح الحياة والخصبAfirîn » ، مثلما يسمون 

المرأة بـ » آفرت« Afret »مبدعة الحياة«.
وهكذا، فأياً كان معنى االسم ومصدره، فأسالف 
كانوا  والميديين  والحثيين  الهوريين  من  الكرد 
سواًء  بهم  النهر  وعرف  المنطقة،  سكن  من 
 Afirîn أو عفرين أو آفرين Aprie أكان اسمه

وأسسوا فيها أرقى الحضارات. 

االقتصاد املزدهر
التجارية  القوافل  الستراحة  مكاناً  عفرين  كانت 
تتمتع  وهي  اسكندرون،  ولواء  حلب  بين 
التربة،  خصبة  التضاريس  متنوعة  بأراضَي 
ومناخها الفريد وقربها من مدينة حلب العاصمة 
االقتصادية لسوريا 60كم، ويعمل أغلب السكان 
والبقول  والحبوب  الزيتون  وأهمها  بالزراعة 
والكرم والمزروعات المروية، مما جعل الحركة 
فيها  تنتعش  والزراعة  والسياحة  االقتصادية 
وتزدهر، والحركة االقتصادية كانت في انتعاش 
باستمرار  تتوسع  التي  واألسواق  وتجدد،  دائم 
محددة  تجارية  بنشاطات  بعضها  وتتخصص 
األخرى  األسواق  تكون  فيما  الماشية،  كأسواق 
والحيوانية  الزراعية  المنتجات  الشعبية وأسواق 

مقصد الغالبية العظمى من السكان.
للزيتون،  المدينة وجوارها معاصر  وكثرت في 
وأخرى  والصابون،  البيرين  لتصنيع  ومعامل 
ومعمل  الغذائية،  المواد  وبعض  البناء  لمواد 
للمشروبات الروحية، ومحالت النجارة والحدادة 

وتعتبر  وغيرها،  والمركبات  اآلالت  وصيانة 
أسواقها من كبرى األسواق التجارية والزراعية 

بخاصة في سوريا.

نهـر عفـرين... رشيان الحياة 
املتدفق

ينبع نهر عفرين من جبل اللكام وهضبة عنتاب 
ويمر على الروندان، يبلغ طول النهر اإلجمالي 
األراضي  في  مجراه  وطول  كم،   150 قرابة 
العمق  منخفض  في  ويصب  كم   )85( السورية 

في لواء إسكندرون .
يمر النهر شمال شرقي قرية شلتاح عند منسوب 
صوان  دير  قرية  من  بالقرب  ويمر  م   )360(
هذا  على  المنصوبة  الرومانية  الجسور  مخترقاً 
النهر, ويلتقي مع نهر الصابون غربي قرية ويره 
الصخور  حيث  ميدانكي  نحو  بعمق  ويتجه  كان 
متعددة القساوة تشكل في مجراه شالالت ميدانكي 
كثيرة حتى  بأكواع  األراضي  مخترقاً  وكمروك 
مدينة عفرين, وترفده عدة مسيالت وعدة ينابيع 
صغيرة وتتسبب في تعرجات كثيرة وقاسية في 
تتسبب  كانت  المائي  التدفق  ولغزارة  مجراه، 
مما   ،1974 عام  حصل  كما  مدمرة  بفيضانات 
دفع لبناء سد ميدانكي المعروف منذ عام 1980 

وتم تدشينه عام 2004.

مقتطفات تاريخية
ورد في كتاب للدكتور محمد عبدو علي » جبل 
الكرد - عفرين«: عفرين: هو اسم نهر عفرين، 

أطلق على المدينة بعد تأسيسها في مطلع القرن 
بصيغته  »عفرين«  اسم  وجدنا  وقد  العشرين. 
العهد  من  تاريخية  مصادر  أربعة  في  الحالية، 
للعظيمي،   - حلب  تاريخ   - وهي  اإلسالمي، 
وصبح  478هـ/1085م.  سنة  أحداث  صفحة 
المنتخب  والدر  ص57.  للقلقشندي،  األعشى 
لياقوت  البلدان  ومعجم  الشحنه، ص167.  البن 
يكون  وبذلك  ص180.  الثاني،  القسم  الحموي، 
أقدم ذكر السم »عفرين« بشكله الحالي يعود إلى 

عام 1085م
الروماني،  العهد  في  أنه  إلى  المصادر  تشير 
كان يمر من موقع مدينة عفرين طريق روماني 
»سريع«. وأظهرت الحفريات على جانبي شارع 
أثرية ضخمة،  مشذبة  طريق جنديرس، حجارة 
استيطان  على  يدل  مما  كبيرة،  فخارية  وِجرار 
قديم في الموقع. كما كانت هناك مغاور وكهوف 
الكهرباء،  لشركة  القديم  المبنى  شمالي  عديدة 
بداللة  المسافرين،  قبل  من  قديماً  تستخدم  كانت 
كانت تظهر  التي  القديمة  المعدنية  النقدية  القطع 

في أرضيتها.
التاريخ أنه في القرون الوسطى  كما تذكر كتب 
في  كان   - للميالد  عشر  الرابع  القرن  حوالي   -
أواخر  وفي  »قيبار«.  باسم  جسر  المدينة  موقع 
العهد العثماني، كانت هناك خانات عديدة إليواء 

القوافل والمسافرين شمالي الجسر الحالي.

وروابيها  نهرها   ... عفرين  كتاب:  من 
اخلضراء.  للكاتب عبد الرحمن محمد.

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

إعداد/ عبد الرحمن محمد

إعداد/ مريم الخوري

ناغورنو  في  المعارك  من  أسابيع  نحو ستة  بعد 
نتيجة  بأيدهم  منازلهم  األرمن  حرق  باغ،  قره 
اتفاقاً  واألذربيجاني،  األرميني  الجانبان،  توقيع 
بعض  من  أرميني  وانسحاب  النزاع  إلنهاء 
المناطق في اإلقليم المتنازع عليه. في هذا االتفاق 
أذربيجان  ظهرت  موسكو،  عليه  أشرفت  الذي 
كمنتصر، إذ سيتم وقف إطالق النار، وبالمقابل 
عليها،  استحوذت  التي  األراضي  بكل  ستحتفظ 
لكن مصير المرتزقة السوريين المقاتلين هناك، 
لم يوضح بعد، لذا طالب خبراء في األمم المتحدة 

بسحب المرتزقة من أذربيجان.

مصري املرتزقة السوريني بعد وقف 
إطالق النار

المتحدة  لألمم  التابعة  العمل  مجموعة  دعت 
في  النزاع  أطراف  المرتزقة  بقضايا  المعنية 
األجانب  المرتزقة  جميع  سحب  إلى  باغ،  قره 
لها:  بيان  في  المجموعة  وكتبت  المنطقة.  من 
»نحث األطراف المعنية على سحب أي مرتزقة 
ووقف  الفور  على  بهم  مرتبطين  وأشخاص 

تجنيدهم وتمويلهم وتنسيبهم«.
بالمرتزقة،  المعني  المتحدة  األمم  فريق  وأشار 
أن  إلى  يتألف من خمسة خبراء مستقلين،  الذي 
الحكومة األذربيجانية تعتمد بمساعدة تركيا على 
العمليات  ومواصلة  لدعم  السوريين  المسلحين 

خط  ذلك  في  بما  النزاع،  منطقة  في  العسكرية 
المواجهة.

وتابع، أن »الدافع األساسي للمسلحين هو تحقيق 
أن  ورد  مقتلهم،  حال  في  ألنه  خاصة،  مكاسب 
وجنسية  مالي  تعويض  على  يحصلون  أقاربهم 

تركية«.
بتجنيد  قامت  »تركيا  بأن  التقارير،  وأفادت 
ونقل رجال سوريين إلى أذربيجان بالتعاون مع 
الجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل السورية 
وأفراد  المعارضة، وبجماعات مسلحة  المسلحة 
اتهموا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة 

لحقوق اإلنسان في سوريا«.

الوضع اآلن عىل األرض
مدينة  تضم  ألذربيجان  ستبقى  التي  األراضي 
على  الواقعة  واالستراتيجية  التاريخية  شوشة 
»ناغورنو«  بعاصمة  أرمينيا  يربط  طريق 
المحافظات  من  عدد  إلى  إضافة  ستيباناكرت، 
منذ  لألرمن  األمني  الخط  تشكل  التي  السبع 
وعلى  وفوزيلي.  جبرائيل  منها  التسعينيات، 
أرمينيا التخلي عن محافظات أخرى كانت قواتها 
كلبجار،  هي:  التسعينييات،  في  عليها  تسيطر 
الجاري، وأغدام، في موعد  بحلول 15 نوفمبر 
حتى  والتشين،  نفسه،  الشهر  من   20 أقصاه 

األول من ديسمبر المقبل.
للمنطقة،  للسالم  حفظ  قوات  روسيا  وأرسلت 
لتبقى هناك لمدة خمس سنوات، فيما قالت تركيا 
أنها ستشارك في قوات حفظ السالم أيضاً، لكن 
ذلك  مع  وبالتزامن  ذلك،  نفى  الروسي  الجانب 
في  للمشاركة  الجيش  التركي  البرلمان  فوض 

حفظ السالم في قره باغ.
باشينيان، قال  نيكول  الوزراء األرميني،  رئيس 
عبر صفحته في فيسبوك إنه وقع اتفاقاً »مؤلماً«، 
لكن القرار فرض نفسه بسبب التقدم الذي حققته 
القوات األذربيجانية إضافة إلى أن الجيش طالب 
لنا، كارثة  بذلك، وكتب أنه »فشل كبير بالنسبة 

كبيرة، حزن كبير لألرواح التي فقدت«.
صحبه  أرمنيا  في  الرضا  عدم  من  جو  وساد 
تظاهرات عدة طالبت الحكومة باالستقالة في ظل 
خسارة معركتها مع أذربيجان، ويُشير مراقبون 

إلى إمكانية حدوث انقالب عسكري في أرمينا.
في  الوسطى  وآسيا  أوروبا  برنامج  مديرة 
قالت  أليكر،  أولغا  الدولية،  األزمات  مجموعة 
»ليس  االتفاق  هذا  إن  برس،  فرانس  لوكالة 
معاهدة سالم شامل«، مشيرة إلى أن »الكثير من 

التفاصيل ال تزال مبهمة«.
التي  والعسكرية،  السياسية  الخسارة  بين  وما 
يقول  أربعة آالف شخص؛  قرابة  راح ضحيتها 
هاكوب مقديس، المحاضر الجامعي في أكاديمية 
»اإلدارة العامة« في أرمينيا، إن االتفاق لم يكن 

مفاجئاً. 
العاصمة يريفان،  يقيم في  الذي  ويقول مقديس، 
السلطات  إن  الحرة«  »موقع  لـ  تصريحات  في 
األرمينية أشارت في الخامس من تشرين الثاني 
إلى أن القوات األذربيجانية بدأت بهجوٍم عنيف، 
وكان على أكثر من خط جبهة، على طول خط 

التماس في »قره باغ«.
يقاتل  ال  األذربيجاني  »الطرف  أن  إلى  ويشير 
الطرف   ... األرض  على  وقائع  وتوجد  وحيداً، 
وتسانده  وماله،  عتاده  بكامل  يقاتل  األذربيجاني 
مرتزقة«، وجميع هذه العوامل دفعت إلى خروج 

سيطرة أرمينيا على األرض«.

تفاهامت تركية – روسية
ولم يرد في وثيقة االتفاق، الذي وقعته أذربيجان 
وأرمينيا وجود لدور تركي في المرحلة الالحقة، 
ولكن وفق مصادر أذربيجانية وتركية، فإن أنقرة 
فيما  روسيا  مع  الشراكة  في  دور  لها  سيكون 

يتعلق بحفظ السالم.
وقال الرئيس التركي إن قوات بالده ستتواجد في 
التركي،  الخارجية  وزير  كتب  فيما  أذربيجان، 
»حققت  تويتر  على  أوغلو،  تشاوش  مولود 
وعلى  األرض  على  كبيرة  مكاسب  أذربيجان 
المفاوضات. أهنئها بكل صدق على هذا  طاولة 

النجاح«.
ساحة  في  وموسكو  أنقرة  بين  ما  التفاهمات  إن 

بين  التعاون  من  ستعزز  القوقاز،  مثل  جديدة، 
الطرفين في ساحات أخرى، مثل سوريا وليبيا.

إنترست«  نشرته مجلة »ناشونال  تقرير  وأشار 
الروسي  الرئيسين  بين  تفاهمات  هناك  أن  إلى 
االستراتيجية  بالطرق  يتعلق  فيما  والتركي، 
للنقل عبر أراضي أرمينيا وأذربيجان، وأضاف 
ألن  تركيا  يدعو  سبب  أي  يوجد  ال  أنه  التقرير 
يكون لها دور في الصراع في القوقاز، وما تقوم 

به هناك يكافئ »العدوان«.

ماذا بقي ألرمينيا؟
كافة  باستعادة  أذربيجان  نجاح  عدم  ورغم 
االتحاد  انهيار  بعد  خسرتها  التي  األراضي 
على جزء  السيطرة  أعادت  أنها  إال  السوفياتي، 

منها.
الوحيدة  الصلة  التشين،  ممر  وسيكون، 
ألذربيجان مع أرمينيا والنقطة األساسية لتموين 

إقليم ناغورنو قره باغ من أرمينيا.
ويُشير بعض األرمن المتواجدون في سوريا إلى 
وجود  رغم  ضبابياً،  كان  الروسي  الموقف  أن 
وارمينيا،  روسيا  بين  مشترك  دفاع  اتفاقيات 
وقيام الجيش األذربيجان بإسقاط مروحية روسية 
على األراضي األرمنية خالل المعارك، إال أن 
في صالح  يصب  ال  روسيا  رعته  الذي  االتفاق 

أرمينيا.
وقال العديد منهم بأن اإلبادة التي عانها األرمن 
في تركيا على يد العثمانيين قبل قرن تجدد اليوم، 

ولروسيا دور كبير في دعم اإلبادة هذه.
الدور الروسي

جندي  ألفي  نحو  نشر  الثالثاء،  روسيا،  بدأت 
للتحقق  باغ،  قره  ناغورنو  في  السالم  لحفظ 
من احترام وقف المعارك وتضم 90 ناقلة جند 
على  متخصصة  ومعدات  آلية  و380  مدرعة 
الجبهة  طول  على  أي  التماس«  »خط  طول 

األرمينية - األذربيجانية.
األربعاء  يوم  الروسية  الدفاع  وزارة  وكشفت 
أنه سيتم إنشاء 16 نقطة مراقبة على طول خط 
التماس في إقليم قره باغ، مؤكدة وصول الدفعة 
األولى من عناصر قوات حفظ السالم الروسية 

إلى المنطقة.
موسكو  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت  فيما 
مشترك  مركز  إلطالق  مذكرة  وقعتا  وأنقرة 

لمراقبة وقف إطالق النار في قره باغ.

الخارس اإلقليمي
السياسية والعسكرية على  المعطيات  تُشير كافة 
األرض، أن الخاسر األكبر هي أرمينيا، إال أن 
إيران ال تقل خسارة عنها، إذ بعد ضمان تركيا 
سيشكل  جانبها،  إلى  الشيعية  أذربيجان  تبعية 
عزلتها  زيادة  وبالتالي  إيران،  حول  طوقاً  ذلك 
تركيا  من  كلٌّ  عليه  يتفق  ما  وهو  وحصارها، 

وأمريكا رغم الخالفات الظاهرية.
ويرى مراقبون أن تركيا التي تقيم عالقات حسن 
المتغيرات  استثمار  تحاول  إيران،  مع  جوار 
المنطقة  في  تمددها  لصالح  مستقبالً  السياسية 
األمريكية  الجهود  دعم  في  تتردد  لن  وبهذا 
الرامية إلضعاف إيران وربما يكون صراع قره 

باغ بداية التنفيذ.

إقليم  في  اإليزيدي  البيت  من  إداريون  أوضح 
بوجود  تفيد  لمعلومات  توصلوا  أنهم  الجزيرة، 
الدول  بعض  في  اإليزيدات  المختطفات  بعض 
العربية نتيجة عمليات البيع التي اتبعها مرتزقة 
داعش، ولم يكشف اإلداري عن تفاصيل أكثر أو 
أسماء هذه الدول مكتفياً بالقول »عملية تقفي أثر 
أكثر  مع  وبالتعاون  مستمراً  زال  ما  اإليزيدات 

من جهة«.
الرئيس المشترك للبيت اإليزيدي في إقليم الجزيرة 
فاروق توزو تطرق خالل لقاء مع صحيفتنا إلى 
ما عانه المجتمع اإليزيدي من مأساة في شنكال، 
وأوضح أن التطهير العرقي الذي قام به مرتزقة 
داعش لم ينتِه بعد، وتابع »اإلبادة لم تتوقف عند 
القتل الجماعي ودفع األطفال الصغار لتبني فكره 
المتطرف وسبي النساء بل وصل لمرحلة بيعهن 
في أسواق النخاسة التي انتعشت في عصر النت 
اعتقاد  ثمة  األسواق  هذه  وعبر  واالتصاالت، 
خارج  ألشخاص  بيعهن  تم  النساء  بعض  بأن 
عوائل  عبر  أخذهن  تم  أو  السورية،  الجغرافية 

المتطرفين نحو تركيا ودول أخرى«.
وضع  بتقصي  المكلفة  اللجنة  متابعة  رغم 
سوريا  في  عملها  اإليزيديات  المختطفات 

إلى  الوصول  من  تتمكن  لم  أنها  إال  والعراق، 
المختطفات  كافة  أثر  لتقفي  مؤكدة  معلومات 
إلى اليوم، ووجود المختطفات ضمن الجغرافية 
توزو،  بحسب  مؤكد  أمر  وخارجها  السورية 
نتيجة الحرب المستمرة، ومضي تجار الحروب 
المجتمع  من  للنيل  المتطرف  الفكر  وأصحاب 
جميع  في  الفراق  جرح  زرع  عبر  اإليزيدي 
عوائل شنكال، وترويج فكرة أن أطفال اإليزيدين 
في  بهم  مرحب  غير  النساء  وكذلك  المختطفين 
المجتمع اإليزيدي مجدداً، والذي وصفه بمحاولة 

»تدمير البيت اإليزيدي«.

أكرث من 320 امرأة وطفل ُحرروا
وتطرق توزو في نفس السياق قائالً »بعد تحرير 
بدأ  اإلرهابي  لداعش  األخير  المعقل  الباغوز، 
البيت  في  المخطوفين  عن  البحث  لجنة  عمل 
معلومات  ظهور  نتيجة  أكبر  بشكل  اإليزيدي 
حيث  واألطفال،  النساء  من  أعداد  عن  مؤكدة 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  من  المساعدة  تلقينا 
التي وفرت علينا جهداً في البحث عن المخطوفين 
المعلومات  وإعطاء  المرور  تسهيل  خالل  من 
المخطوفات  تحرير  الهدف وهو  بتحقيق  الكفيلة 

وأطفالهن«.
مناطق  من  المحررين  اإليزديين  عدد  فاق 
مرتزقة  على  القضاء  إعالن  بعد  المعارك، 
على  استالمهم  وتم  وطفل،  امرأة  مئة  داعش، 

شكل مجموعات أحياناً وأحياناً فرادى، وتشرف 
تسليم  على  المختطفين  شؤون  متابعة  لجنة 
تواجدهم  أماكن  تقصي  بعد  لعوائلهم  المحررين 
بالتعاون مع البيت اإليزيدي والمجلس المدني في 

شنكال.
مخيم  إلى  داعش  مرتزقة  عوائل  إلدخال  وكان 
الهول أثر جيد لتقفي أثر باقي المختطفات، حيث 
بعض  بوجود  معلومات  إلى  اللجنة  توصلت 
النساء مع أطفالهن ضمن المخيم، ذلك بالتعاون 
مع القوى األمنية العاملة ضمن المخيم، لتتمكن 
اللجنة من تحرير واستالم أكثر من 290 امرأة 
وطفل من المخيم، وتسليمهم إلى ذويهم بالطرق 

القانونية وضمان حياتهم ايضاً.
األشهر  »خالل  حديثه  إلى  فاروق  وأضاف 
األخيرة من هذه السنة تمكنا بالتعاون مع قوات 
األسايش، وأسايش المرأة من استالم أربع نساء، 
ثالثة من مخيم الهول، وواحدة من مجلس الرقة 
المدني، الذي بذل جهداً كبيراً في الوصول إليها 
إقليم  في  اإليزيدي  البيت  إلى  إيصالها  وكذلك 

الجزيرة«.

الهول يخفى أثرهن
وأكد توزو وجود معلومات لديهم عن وجود نساء 
وقال  أطفالهم،  برفقة  الهول  مخيم  في  إيزيديات 
»هؤالء  وتابع  أعدادهن«  حصر  نستطيع  »ال 

النساء تعرضن للتضليل اإلعالمي لزرع الخوف 
في نفوسهن، بشتى الوسائل لقطع تواصلهن عن 

مجتمعهن«.
وقال تورز أن ما تمارسه زوجات مرتزقة داعش 
في مخيم الهول لإلبقاء على الفكر المتطرف لدى 
القاطنين في المخيم يؤثر على النساء المختطفات 
تفعله  لما  بالضحية  ووصفهن  هناك  الباقيات 
زوجات المرتزقة من زرع الخوف في نفوسهن 
من االنتقام أو سلبهن أطفالهن باإلكراه في حال 
إلدارة  هويتهن  عن  والكشف  بالخروج  الرغبة 

المخيم.
المختطفات  جميع  أن  توزو  فاروق  وأوضح 
مجتمعهن،  من  مرفوضات  بأنهن  قناعة  على 
زرعته  الذي  الفكر  نتيجة  للقتل  يتعرضن  وقد 
أننا  »إال  وتابع  نفوسهن،  في  داعش  متطرفات 
تمكنا من إيصال فكرة مغايرة للنساء اإليزيديات، 
وأنهن  الداعشية  الدعاية  كذب  من  ليتأكدن 
مكرمات  معززات  مجتمعهم  في  بهن  مرحبات 
اإليزيدي  المجتمع  بأن  روج،  ما  عكس  على 
من  الزواج  على  أجبرت  التي  المرأة  يرفض 

المجرمين«.
ووفق البيت اإليزيدي لم يسجل إلى اليوم، حادثة 
أو  المحررات،  لبناتهم  العائالت  استقبال  رفض 
حدوث حاالت تُشير إلى العنف أو الرفض للنساء 

المحررات أو األطفال.

في نهاية الحديث شدد فاروق توزو على ضرورة 
لهم  العون  يد  بتقديم  الدولي  المجتمع  تدخل 
الجغرافية  داخل  المخطوفات  كل  إلى  للوصول 
السورية وخارجها وعلى وجه الخصوص داخل 
األراضي التركية كونها الداعم الرئيسي للتطرف 

في العالم.
من  الثالث  في  شنوا  داعش  مرتزقة  أن  ويذكر 
يتبنى  التي  شنكال  على  إبادة  آب 2014 حرب 
وتعرض  اإليزيدية،  الديانة  الكرد  قاطنوها 
األهالي هناك لشتى االنتهاكات من خطف وقتل 

وسبي النساء على أولئك المرتزقة.

في تعليٍق شهير على فيلم أيام السادات قيل: 
»ال ندري من يقلد من؟ هل يقلد أحمد زكي 

السادات أم أن أنور السادات كان يقلده!!«
ولد أحمد زكي عبد الرحمن في 18 نوفمبر 
على  وحصل  الزقازيق  مدينة  في   1949
بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 
بتقدير   1973 عام  وإخراج  تمثيل  قسم 

امتياز.
»حمادة  مسرحية  في  له  ظهور  أول  كان 
ومها« عام 1967 أثناء دراسته في المعهد 
وكان أول ظهور له على شاشة السينما في 
فيلم »ولدي« عام 1972 أمام الفنان فريد 
أمام  الُمطلقة  البطولة  دور  وأخذ  شوقي، 

ومتولي«  »شفيقة  فيلم  في  حسني  سعاد 
عام 1978.

نشأته وحياته
توفي  الذي  ألبيه  الوحيد  االبن  أحمد  كان 
بعد والدته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، 
ثم دخل  فربّاه جده، حصل على اإلعدادية 
ناظر  شجعه  حيث  الصناعية،  المدرسة 
المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل 
الفنانين  تمت دعوة مجموعة من  المدرسة 
بااللتحاق  ونصحوه  وقابلوه،  القاهرة،  من 
دراسته  وأثناء  المسرحية،  الفنون  بمعهد 
بالمعهد، عمل في مسرحية »هالوا شلبي«. 
تخرج من المعهد عام 1973، وكان األول 
أعمال  في  المسرح  في  عمل  دفعته،  على 
المشاغبين،  مدرسة  مثل  جماهيرياً  ناجحة 

وفي  كبرت،  والعيال  لندن  في  أوالدنا 
ومسلسل  »األيام«  مسلسل  في  لمع  التلفاز 
ولكني  أكذب  ال  »أنا  وفيلم  وهي«،  »هو 
التي  األفالم  من  العديد  وغيرها  أتجمل«، 
حصل منها على جوائز عديدة. تزوج من 
الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه 

الوحيد هيثم.

مشواره الفني

الطبقة  تألق أحمد زكي في شخصيات من 
األفندي  شخصية  عن  البعيدة  الفقيرة، 
جمال  الرئيس  شخصية  وجسد  التركي، 
عبد الناصر في فيلم ناصر 56 وشخصية 
أيام  فيلم  في  السادات  أنور  محمد  الرئيس 
السادات وشخصية عميد األدب العربي طه 
حسين في مسلسل األيام وشخصية العندليب 

األسمر عبد الحليم حافظ في فيلم حليم.

حياته الشخصية
هالة  الراحلة  المعتزلة  الفنانة  من  تزوج 
فؤاد وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي 
الذي شارك مع والده وجّسد شخصيه عبد 
انفصال  لكنهما  فيلم حليم  في  الشاب  الحليم 

قبل وفاتها.

أعامله
تعامل مع أبرز مخرجي السينما المصرية 
من  الجديدة  الواقعية  مخرجي  وبالتحديد 

أمثال عاطف الطيب في البريء والهروب، 
العشاء،  على  موعد  في  خان  ومحمد 
السيد  عبد  وداوود  السادات  وأيام  العوامة 
في أرض الخوف، واختاره يوسف شاهين 
في  عرفة  وشريف  ليه؟  إسكندرية...  لفيلم 
اضحك الصورة تطلع حلوة وأيام السادات 
وتعامل أيضاً مع إيناس الدغيدي في امرأة 

واحدة ال تكفي.

بعض أعامله يف السينام 
واملرسح

هذا  قتل  الذي  - من  واقفة  تموت  األشجار 
الحب - عيون ال تنام - أنا ال أكذب ولكني 
 - الحكومة  ضد   - اإلمبراطور   – أتجمل 
المشاغبين  مدرسة   - ألف عام  في  القاهرة 
- العيال كبرت ..  وأعمال فنية كثيرة جداً 

غيرها.

أهم الجوائز والتكرميات
الطريق« في  فيلم »طائر على  جائزة عن 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة 
عن فيلم »عيون ال تنام« من جمعية الفيلم. 

جائزة مهرجان اإلسكندرية عام 1989.
مهرجان  من  »كابوريا«  فيلم  عن  جائزة 

القاهرة السينمائي الدولي عام 1990.

عام  العالمية  السينما  بمئوية  االحتفال  وفي 
قام  أفالم  ستة  السينمائيون  اختار   1996
ببطولتها أو شارك فيها الفنان أحمد زكي، 
وذلك ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ 
مهم،  رجل  زوجة  وهي  المصرية  السينما 
والبريء، أحالم هند وكاميليا، الحب فوق 
هضبة الهرم، إسكندرية ليه وأبناء الصمت.

وفاته
 2005 مارس   27 يوم  القاهرة  في  توفي 
بعد صراع طويل للغاية مع مرض سرطان 
الرئة نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها، 
كان فيلمه األخير »حليم« لم يعرض بعد، 
وقيل  2006م.  عام  وفاته  بعد  وعرض 
المصرية  الحكومة  نفقة  على  عولج  أنه 
في الخارج، وتردد أنه أصيب بالعمى في 
أواخر أيامه إال أنه طلب من المحيطين به 

التكتم على الخبر.

اتفاق ناغورنو قره باغ.. الرابح والخارس ومصري املرتزقة السوريني هناكعفرين... عاشقة السهل وخليلة الجبل

محرر الصفحة - صالح إيبو

أربعة عرش عاماً عىل رحيل »سادات« السينام

البيت اإليزيدي يُرجح وجود مختطفات من شنكال يف دول عربية

تتعدد األطراف الخارسة يف رصاع قره باغ الذي توج باتفاق رويس تريك لصالح أذربيجان، روسيا اليوم سحبت البساط من تحت أقدام األرمن؛ حيث يستذكر فيه تاريخ اإلبادة األرمنية عىل 
يد العثامنيني، لكن الحسابات السياسية من االتفاق يصب مبجمله يف صالح متكني تركيا يف القوقاز وحصار إيران التي ال يزال الرهان األمرييك عىل لجمها مستمراً. 

تقرير/ محمد محمود

إعداد/ صالح إيبو
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للكومينات دور في المحافظة على الخصوصيات 
المتعددة واإلسهام في العمل بشكٍل مالئم وتثبيتها 
والعمل  اإلداري،  والنظام  الشكل  في  عملياً 
تفعيل  التي تساهم في  اللجان  المشترك في كافة 
التعاون والعمل لما فيه مصلحة المجتمع، المدينة، 
الحي، القرية، وإثبات إرادة الشعب وكذلك تحقيق 
التغيير النموذجي اإلداري والثقافي والتوعوي. 

المواطن خالد محمد من حي الغربي تابع لكومين 
الكومين  عمل  آلية  عن  تحدث  لهنك،  الشهيد 
بقوله: »يتم إخبارنا قبل توزيع المازوت لتجهيز 
البراميل والنقود، يقوم الكومين في الوقت الحالي 

بتوزيع المازوت والغاز«.
تقصير  دون  بالواجب  يقوم  الكومين  أن  مضيفاً 
واجه  وقد  جداً،  نادرة  ضده  المقدمة  والشكاوي 
األهالي صعوبات عديدة قبل إنشاء الكومين من 
المعتمدين،  عند  والغاز  المازوت،  تأمين  حيث 
أما من ناحية الوضع األمني يتم المراقبة وتوجه 

الناس إذا لوحظ شيئاً غير طبيعي في الحي، كما 
ويسجل الكومين الساكنين الجدد في الحي.

 توفير فرص عمل وإنشاء مشاريع 
خدمية أكثر

مع  تسكن  بك  قدور  من  إسماعيل  جميل  وحيدة 
اشتكت  19سنة،  العمر  من  البالغ  الوحيد  ولدها 
من تأخير عمل الكومين من حيث سرعة وصول 
صعوبات  يواجه  لمن  والتقصير  الخدمات، 

معيشية، بقولها: »وضعي تعيس وزوجي متوفي 
للكومين  يكون  أن  يجب  كان  الحالة  هذه  ففي 
من  والمساعدة؛  العون  تقديم  في  الفعّال  الدور 
أيضاً  ولكنها  الغذائية«،  والمواد  المعونة  حيث 
أشارت إلى أن الوضع الحالي أفضل بكثير عما 
الكومينات،  وجود  قبل  أي  قبل،  من  عليه  كان 
فقد واجهوا أزمات في الكازيات وصعوبة إيجاد 

الغاز والمازوت.
لكومين  المشترك  الرئيس  فرمان،  خير  محمد 
يتحمل  الكومين  أن  إلى  أشار  رمزي،  الشهيد 
في  والماء  الشتاء  في  المازوت  تأمين  مسؤولية 
يتم  للغاز  وبالنسبة  انقطاعها،  حال  في  الصيف 
التسجيل على البطاقات، لكن أسطوانة واحدة في 
الشهر ال تكفي قائالً: »هناك شكاوي من األهالي 
بعدم كفايتهم بأسطوانة من الغاز كل شهر؛ وقد 
من  بأكثر  بتزويدنا  المحروقات  لجنة  أخبرنا 

أسطوانة وهذا جيد برأينا وبرأي الشعب«.
للصلح  لجنة  هناك  بأن  حديثه  في  وأردف 
لم  إذا  واحدة،  وامرأة  رجال  ثالثة  من  مكونة 
إلى  التحويل  يتم  الحل  وإيجاد  المصالحة  تتم 
تحت  خطوط  ثالثة  وهناك  الكومين.  مجلس 
النحو  هذا  وعلى  رمزي  الشهيد  كومين  رعاية 
يتم التوزيع بدءاً من الخط األول، والتأخير الذي 
إلى عدم وجود مادة  التوزيع يعود  يحصل عند 
أكثر  الكومين  دور  كان  أنه  مضيفاً  المازوت، 
الكومين  وضع  كان  ذلك  »قبل  بقوله:  فاعلية 
ثالثة  اندماج  بعد  اآلن  أكثر،  وبأعضاء  مفعالً 
والعاملين  األعضاء  عدد  قّل  بواحدة؛  كومينات 
والسبب عدم وجود دخل شهري لهم ما عدا الذي 
يعمل في األرشيف، ويجب تخصيص الرواتب 

لكي يقوموا بالعمل المترتب عليهم«.

أوكسجين للمجتمع 

وتحدث الرئيس المشترك لكومين الشهيدة حلبجة 
رئاسة  في  عضو  وهو  حسن«  أحمد  »نهيد 
والتغيير  الكومينات  دور  عن  كشف  الكومين، 
الكومين،  وبعد  قبل  المجتمع  في  حصل  الذي 
الفكري  الصعيد  على  جيدة  خطوات  يقدم  حيث 

المرأة  بين  المساواة  فكرة  وترسيخ  والتوعوي؛ 
»يعمل  قائالً:  األمر  هذا  عن  وتحدث  والرجل، 
األهالي  بين  الجماعة  روح  خلق  على  الكومين 
واالرتباط فكرياً وروحياً معاً؛ في وقٍت ال يوجد 
متسعاً فيه ليتعرف كل شخٍص على اآلخر«. هذا 
ويقوم الكومين بخدماته األخرى إلى جانب العمل 

على ترابط العالقات اإلنسانية ضمن الحي.

عدم رغبة أحد في المشاركة والعمل 
بشكل طوعي

كومين  من  كل  من  المشتركون  الرؤساء  أجمع 
عن  حلبجة،  الشهيدة  وكومين  رمزي  الشهيد 
كل  ألن  وذلك  الحماس،  وقلة  النشاط  تراجع 
يحصل  وبذلك  به،  ومرتبط  عمله  لديه  شخص 
سيسهل  الذي  األمر  والتأخير؛  النقص  من  نوع 
هو  قالوا  ما  بحسب  تجاوزها  أجل  ومن  ذلك 
في عمل وتخصيص رواتب  تحديد كل شخص 
لهم، وبذلك ال شيء سيشغلهم سِوى عملهم ضمن 
الكومين، وهذا التغيير الزٌم من أجل الحفاظ على 

السالمة الخدمية والفكرية وكافة المجاالت.

 
الكومين أساس بنية المجتمع

حوالي  قامشلو  مدينة  في  الكومينات  أعداد  يبلغ 
196، وفي بداية األمر كان الهدف من تأسيس 
الكومينات الرغبة بتجميع األهالي؛ وتشكيل لجان 
خدمية وتكليفهم بالقيام بتغطية االحتياجات، وقد 
ظهر ذلك في كل حي من يقوم بالمهام من )لجنة 
الكومين  انشاء  وتم  الخدمية...(،  اللجنة  الصلح، 
على هذا األساس، وليس حصرها بتقديم خدمات 
محدودة، وفي لقائنا مع منى فاروق اإلدارية في 
الشأن  بهذا  تحدثت  بقامشلو  الكومينات  مجلس 
وإبراز  الذاتي؛  لالكتفاء  دائماً  »نسعى  بقولها: 
األحياء  كافة  في  لألهالي  ينفذ  وما  يقدم  ما  دور 
قدر  توفيرها  ونحاول  واحتياجات  خدماٍت  من 

المستطاع دون الحاجة للخروج من المنطقة«.
مجاالت  من  العديد  في  الفعّال  دوره  للكومين 
لتوفير  فقط  إليها  يتطلعون  األهالي  ولكن  الحياة 
من  العديد  فتالشت  والغاز«،  »المازوت 
إلى  منى  أشارت  وقد  الرئاسة،  دون  األعضاء 
األعضاء  لكافة  جديد  تنظيم  على  العمل  يتم  أنه 

على  للمرأة  دورات  وتقديم  المهمات،  وتوزيع 
والوقاية  الحماية  عن  الدورات  غير  هذا  ِحدى، 

الصحية؛ وال سيما في ظل جائحة كورونا.
 

المخططات الالحقة لتحسين أوضاع 
المنطقة

واختتمت اإلدارية في مجلس الكومين منى فاروق 
حديثها قائلة: »نحن كمجلس نعقد اجتماعنا مرتين 
في كل شهر، ويتم مناقشة احتياجات ومتطلبات 
أن  من  بد  ال  ولكن  أيضاً.  والكومين  األهالي 
يسعى كل شخص بالمساعدة؛ وذلك بالتنسيق مع 
البلديات ومديرية المحروقات وجميع المؤسسات 
المعنيَّة بشؤون الخدمات حسب احتياج كل حي، 
ومع لجنة االقتصاد للقيام بالمشاريع االقتصادية 
لتحسين أوضاع الشعب، وهذا النجاح يعود إليهم 
يد  تقديم  األهالي  من  وتمنَّت  العظيمة«،  بالفائدة 
العون والمساعدة؛ ألن الجميع بحاجة إلى اآلخر، 
وأشارت  متعاون،  سليم  مجتمع  بناء  يتم  وبذلك 
إلى أن هناك جهودٌ تُبذل إلكمال صحة ومعنى ما 

يشكله الكومين. 

تشتهر مدينة منبج وريفها بزراعة أشجار الرمان 
التي تزرع ضمن مزارع خاصة أو تزرع على 
شكل مستوي يحيط بسياج البيوت أو من ضمن 
ثمار  إنتاج  كمية  وتتجاوز  المنوعة.  األشجار 
الرمان؛ وفق أرقام غير رسمية خمسين طناً، إذ 
الطعام  مائدة  على  لتقديمها  طلباً  بعضها  يسّوق 
الرمان  إلى معصرة  اآلخر  بعضها  يسّوق  بينما 
المنشأة حديثاً؛ الواقعة في الحي الشرقي؛ الكائن 

على طريق الجزيرة.
صحيفتنا  التقت  التفاصيل،  من  المزيد  ولمعرفة 
رائد  الرمان؛  معصرة  بصاحب  »روناهي«؛ 

المنير. 

المعصرة؛ بديل عن الطريقة التقليديّة

وأشار المنير إلى إن الذي دفعه إلى إنشاء معصرة 

الرمان في نهاية موسم الرمان من عام 2019م 
الذي كان بمثابة تجربة فحسب، هو حاجته إلى 
عصر ثمار الرمان التي يزرعها في أرضه منذ 
عشر سنوات؛ األمر الذي يتسبب له بمشقة كبيرة 
الطرق  في  سيما  وال  الرمان  دبس  عصر  في 
ثمرة  تقشير  على  تعتمد  كانت  التي  التقليدية 
الرمان وفرز الحب وعصره وغليانه وتجفيفه، 
من  كبيرة  كميات  عن  الحديث  كان  إذا  خاصة 
ثمار الرمان. وتعرضت زراعة الرمان لعقبات 
خسائر  عنها  نجم  الفائتة  السنوات  خالل  كثيرة 

كبيرة؛ نتيجة عصرهم للرمان بالطرق التقليدية؛ 
بسبب عدم توفر معصرة للرمان في منبج آنذاك.

 
مقاربة بين التوفير والجهد

التقليدية ال يخلو من  بالطرق  الرمان  إن عصر 
مشقة وجهد وهدر؛ إضافةً إلى وجود الحشرات 
التي  البيوت  بعض  في  سيما  ال  النظافة،  وعدم 
تنتج دبس الرمان، وبالتالي، إن افتتاح معصرة 
من  الكثير  والتجار  المنتجين  على  وفّر  الرمان 
المعصرة  افتتاح  ساهم  كما  والهدر.  المشقة 
انخفض  إذ  الرمان  دبس  أسعار  تخفيض  في 
إلى  الرمان  دبس  من  الواحد  غرام  الكيلو  سعر 

مستويات مقبولة في اآلونة األخيرة.
المخصصة  اآلالت  استورد  المنير  أن  ويُذكر 
آلي  نظام  وهي  تركيا،  من  الرمان  لمعصرة 
متكامل، كما اضطره إلى استكمال بعض القطع 
المحافظات  بعض  من  تأمينها  استطاع  التي 

السوريّة األخرى.
إنتاج  من  أطنان  سبعة  يومياً  المعصرة  وتنتج 
المزارعين لصناعة دبس الرمان بسعر 65 ليرة 
سورية من أجل عصر الكيلو الواحد من الرمان، 
بينما يبلغ كيلو دبس الرمان في حال طبخه ألف 
المقابل،  في  غرام.  للكيلو  سورية  ليرة  و 500 
صنع  طناً   50 الرمان  ثمار  شراء  كمية  بلغت 
منها خمسة عشر طن دبس رمان، في حين بلغ 
إلى نحو 300 كغ  الرمان  إنتاج دبس  تصريف 

فقط.

طريق مسدود أمام تصريف اإلنتاج

بها  يعمل  الرمان  معصرة  »إن  لمنير:  ووفقاً 
نهاية  مع  لكن؛  اإلنتاج،  ذروة  مع  عمال  عشرة 

الموسم حالياً يتضاءل عددهم بسبب قلة اإلنتاج 
وعدم تصريف اإلنتاج تدريجياً؛ على الرغم أن 
أن  كما  كامل.  بشكل  باآلالت  تعمل  المعصرة 
لمدة  مكفول  المعصرة  في  الرمان  دبس  إنتاج 
ثماني سنوات من الجودة والثقة للسكان. وكذلك 
نعاني من ضعف في تسويق اإلنتاج إلى المناطق 
بهذا  العلم بوجود معصرة  لعدم  المجاورة وذلك 
الحجم والنوع سواًء في منبج أم في مناطق شمال 

وشرق سوريا«. 

تدوير بقايا الرمان

المنير  رائد  الرمان؛  معصرة  صاحب  واختتم 
تتميز  الرمان،  معصرة  »إن  بالقول:  حديثه 
بعدم وجود أي هدر أثناء عصر الرمان إذ حتى 

القشور واللب يمكن بيعها لمعامل إنتاج األعالف 
للخلطات  إلضافتها  العصر  من  االنتهاء  بعد 
العلفية. وتعتبر القشور؛ بمثابة العالج لمشكالت 
الطن  ويقدر  والدواجن  المواشي  لدى  اإلسهال 
ليقوم  سورية،  ليرة  ألف  بخمسين  منها  الواحد 

بطحنها وإضافتها لألعالف«.

مع  يبدأ  الرمان،  قطاف  موسم  أن  ذكره  الجدير 
الثاني من كل عام ويسوق  أواخر شهر تشرين 
بعضهم  احتفاظ  مع  األسواق  في  الرمان  إنتاج 
في  الرمان لصناعته  دبس  مناسبة إلنتاج  بكمية 
البيوت؛ حيث يقدر سعره قرابة ستة آالف ليرة 
الرمان  معصرة  في  سعره  يبلغ  بينما  سورية؛ 

3500 ليرة سورية.

67 االقتصاد والبيئةاملجتمع

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - هايستان أحمد

هل متارس كومينات قامشلو دورها يف ريادة املجتمع..؟!

املشاكل النفسية تالحق الشباب يف دول اللجوء

بلدية كيشكه.. املشاريع الطرقيّة املُنفذة سّهلت الحركة املرورية ألهايل البلدة

تقرير/ ليالف أحمد
تقرير/ آزاد كردي

معرصة الرمان يف منبج من املشاريع االقتصادية الرائدة

من  العظمى  الغالبية  بالوحدة  الشعور  يرافق 
بمستقبل  يحلمون  كانوا  الذين  الشباب  الالجئين 
مثالي في بالد اللجوء. لكّن األمر يتجاوز الشعور 
عند الكثيرين بسبب صعوبات االندماج والعزلة 
االجتماعية وتراكمات سابقة في أوطانهم ليتحول 

إلى مشكالت نفسية تحتاج إلى عالج.
التي قضيتها في مخيم  »ال أنسى األيام الطويلة 
اللجوء، شعور بالوحدة ووضع نفسي سيئ للغاية، 
صعوبة في التواصل مع أي أحد مشابه لالهتمام 
بالنسبة  فقط  البداية  لكنها  السياسي«،  أو  الثقافي 
النفسية  حالته  تطورت  الذي  س(  )محمد.  لـ 
طبيب  استشارة  أخيراً  وقّرر  وقلق  اكتئاب  إلى 
نفسي لمساعدته على الخروج من قوقعته وحالته 
ويواجه  العامة.  ظروفه  تحسن  رغم  السيئة، 
الحرب  مناطق  من  القادمون  العرب  الشباب 
األوروبي  الواقع  واليمن،  والعراق  سوريا  في 
زائفة  تصورات  تسبقهم  إذ  متناقض،  إطار  في 
حول الحياة الوردية، وعندما يصطدمون بالواقع 
اجتماعية  حياة  بين  متناقض  إطار  لديهم  يصبح 
تربوا عليها، وبين تصور زائف وواقع اجتماعي 
الضياع  إلى حاالت  يؤدي  األمر  مختلف، وهذا 
عندما  التنظيم، خصوصاً  التركيز، وعدم  وعدم 
يجدون أنهم بحاجة إلى تحديد أهدافهم، وأولويات 
الحياة من سكن وحاجات يومية في ظل مجتمع 
مختلف ثقافياً واجتماعياً، وفي الكثير من األحيان 
يكون االنتقال إلى حياة جديدة أمراً مؤلماً نفسياً.

في  القاتل  الروتين  البداية  في  الشباب  ويخيف 
بأن  يشعرون  ويجعلهم  الحكومية،  اإلجراءات 
حياتهم انقضت في طوابير اإلجراءات المعقدة، 
ميادين  ودخولهم  أمورهم  تسيير  مع  حتى  لكن 

مختلفة، خصوصاً الدراسة الجامعية، يبقى هناك 
االندماج  صعوبات  قبيل  من  عديدة  مشكالت 
نفسية  تراكمات  إلى  إضافة  بالوحدة،  والشعور 
حملوها من أوطانهم جراء األوضاع التي مروا 
الذي  اللجوء  طريق  وفي  الحرب  خالل  بها 
شهور  عدة  األحيان  من  الكثير  في  يستغرق 

مضنية نفسياً وجسدياً.
نائبة  شارتييه،   - جوردان  إيمانويل  وقالت 
»الحظنا  الطالبية  للحياة  ليل  جامعة  رئيس 
األوائل.  الطالب  مع  بسرعة  التأقلم  صعوبة 
البداية.  في  سعداء  يكونون  يصلون،  عندما 
ولكن بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر يبدؤون 
من  الكثير  في  واالكتئاب.  بالوحدة  الشعور  في 
ويبدؤون  النوم  في  مشاكل  يواجهون  األحيان، 

أحياناً في تعاطي الكحول«.
الشرق  في  العاملون  واألطباء  الباحثون  ويقول 
بالقلق  الشباب  يصاب  ما  غالباً  أنه  األوسط 
واالكتئاب. وتتفاقم هذه الكآبة النفسية مع الوقت، 
بين  النفسية  المشاكل  مستويات  تساوي  حيث 
الشباب في العالم العربي المستويات العالمية أو 
الشباب  الالجئين  عن  الحديث  وعند  تتخطاها، 

تقفز النسبة كثيراً إلى درجة مقلقة.

الحياة تتوقف عند من يعانون االكتئاب
في  نفسيون  أطباء  بها  قام  دراسة  نتائج  وأكدت 
ألمانيا،  في  النفسانيين  لألطباء  االتحادية  الغرفة 
الالجئين  من  المئة  في   50 إلى   40 بين  ما  أن 
الذين يصلون إلى ألمانيا يعانون من اضطرابات 
ويظهر  االكتئاب،  ومن  النفسية  الصدمة  بعد  ما 

في نفس الوقت، ونظراً ألن  كال المرضين معاً 
من  هم  الالجئين  هؤالء  من  العظمى  الغالبية 
الشباب فإن هذا يعني أن الظاهرة شبابية بامتياز.
وأضافت الدراسة أن 70 في المئة من الالجئين 
فيما  عنف،  أعمال  على  عيان  شهود  كانوا 
كما  الجسدي،  للعنف  نصفهم  من  أكثر  تعرض 
أن 43 في المئة تعرضوا للتعذيب. ونتيجة لذلك 
يعاني الالجئون من الكوابيس أثناء الليل أو خالل 
عاشوها  التي  الذكريات  استرجاع  بسبب  النهار 

في الماضي.
االتحادية  الغرفة  رئيس  مونز  ديتريش  وقال 
عن  الحديث  »يمكننا  إنه  النفسانيين  لألطباء 
قد  الضوضاء  فحتى  للماضي،  استرجاع  عملية 
تتسبب في حالة تأهب داخلي لالجئين«. وعندما 
بسبب  ومنكسراً  محطماً  يوماً  الضحايا  يعيش 
على  يساعدهم  ال  ذلك  فإن  االضطرابات،  تلك 

االندماج.
آثارها في  المشكالت االجتماعية  أيضاً  وتركت 
هو  للجوء  األساسي  الهدف  إن  إذ  الشباب،  فئة 
البحث عن مستقبل أفضل، لكن تترتّب على هذه 
االجتماعية  واآلثار  االنعكاسات  بعض  الهجرة 
التأقلم واالندماج مع  والنفسية، والصعوبات في 

وضعهم الجديد.
الالجئين  الشباب  من  كبيرة  أعداد  وجود  ورغم 
أن  إال  النفسية  الصدمات  آثار  يعانون من  الذين 
النفسي  العالج  دورات  على  الحصول  فرص 
العالج  تلقي  فإّن فرص  فمن جهة  تبقى ضئيلة. 
الطبي تظل محدودة خالل األشهر القليلة األولى 
المكلفين  المساعدين  أن  كما  الالجئ.  لوصول 

إذا  ما  يقرر  من  هم  االجتماعية  الشؤون  بإدارة 
كان المريض بحاجة إلى العالج أم ال.

ومن جهة أخرى فإنه ثمة نقصاً عاماً في دورات 
كما  اللجوء،  دول  مختلف  في  النفسي  العالج 
تعطي رخص  الصحي ال  التأمين  أن مؤسسات 
النفسيين،  المعالجين  من  قليل  لعدد  إال  العالج 
قد  »العيب«  ثقافة  أن  العوامل  هذه  إلى  يضاف 

تثني البعض عن اللجوء إلى العالج النفسي.
وجمع عدد من األطباء النفسيين بين تجارب في 
داخل  لوجه  النفسي لالجئين وجهاً  العالج  تقديم 
عبر  العالج  وبين  مختلفة  بلدان  في  المخيمات 
اإلنترنت، ومن الممكن أن تعّوض هذه الطريقة 
في العالج جلسات العالج التقليدية لدى الطبيب 
النفسي، وقد تحقق في بعض الحاالت حوالي 90 
أن  شرط  التقليدي،  العالج  نتيجة  من  المئة  في 
ألن  والصورة،  الصوت  عبر  التواصل  يحدث 
مهماً  دوراً  تلعبان  الوجه  وتعابير  الصورة  نبرة 
في التشخيص، لكن إذا توفرت زيارة اإلخصائي 

النفسي فإن التواصل المباشر يبقى األنجح.
وللخلفية الثقافية أهمية كبيرة في العالج النفسي 

الالجئين  العديد من  أمام  ما يخلق صعوبة  وهو 
ثقافتهم  عن  ثقافتها  تختلف  بلدان  في  المقيمين 
وهذا ما يفسر اإلقبال على العالج عبر اإلنترنت.
وعرض )علي. س(، 33 عاماً، المقيم في برلين 
ألنه  اإلنترنت،  عبر  نفسيين  أطباء  على  حالته 
لم يمتلك الجرأة لزيارة طبيب نفسي والخضوع 
من  خوفه  بسبب  التقليدي،  العالج  لجلسات 
وتم  االجتماعي.  محيطه  في  للسخرية  التعرض 
سلوكي،  اضطراب  أنها  على  حالته  تشخيص 
ناتج عن التجربة التي عاشها داخل المعتقل في 

سوريا.
العديد  بين  من  واحدة  هي  س(  )علي.  وحالة 
الطبيب  لدى  للعالج  تلجأ  ال  التي  الحاالت  من 
الطبيب  عن  السائدة  النظرة  من  خوفاً  النفسي، 
توفر  رغم  العربية،  المجتمعات  في  النفسي 
الدعم  تقدم  التي  والمراكز  الجمعيات  من  العديد 
لالجئين الذين يعانون من االضطرابات النفسية 

في ألمانيا.
وكاالت

روناهي/ كركي لكي ـ أوضحت الرئيسة 
المشتركة لبلدية الشعب في كيشكه منى 
نفذوا عدة مشاريع خدمية  أنهم  عموكة 
الخدمي،  الواقع  تحسين  في  ساهمت 
وأكدت  الحدودية،  القرى  في  سيما  وال 
المطالب  كافة  تلبية  إلى  سيسعون  أنهم 
لتجاوز  تنفيذها  يُتطلب  التي  الخدمية 

تداعيات فصل الشتاء.
إذا  إال  سكانها  من  الرضا  بلدية  أي  تنال  لن 
المطالب  من  األدنى  الحد  تلبي  أن  استطاعت 
الخدمية التي تحقق األريحية لهم فتنفيذ الخدمات 
البلدية  عمل  نجاح  لمدى  الرئيسي  المحدد  هو 
وعندما يكون العمل تحت خيمة المصلحة العامة 
للبلدة حينئذ تكتسب البلدية صفة التمثيل الشعبي 

لها.
الريفية  البلديات وال سيما  ولالطالع على عمل 
كان لصحيفتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة لبلدية 
منى  آغا  جل  لناحية  التابعة  كيشكه  في  الشعب 

عموكة.

قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ المشاريع 
الطرقيّة

المتعلقة  والمشاكل  التحديات،  من  الرغم  على 
باإلمكانات المادية المتاحة إال أننا كمجلس بلدية 
في قرية كيشكه قطعناً شوطاً مهماً على المستوى 
الخدمي، وال سيما مشاريع تأهيل الطرقات بين 
المشتركة  الرئيسة  بدأت  الكلمات  بهذه  القرى 
حديثها  عموكة  منى  كيشكه  في  الشعب  لبلدية 

حول ما نفذوه من مشاريع.
وهو  البلدة،  في  حيوي  مشروع  أهم  تنفيذ  وتم 
الطريق  كان  فقد  الزفتي،  المجبول  مشروع 
باكروان،  وقرى  كيشكه  قرية  بين  الواصل 
طريق  وباترزان  بلك،  وخربة  وقاصطبان، 
فيه؛  الحفر  كثرة  بسبب  بصعوبة  وسالك  وعر، 
الطريق  بتعبيد  وذلك  المشكلة  هذه  حل  تم  لذلك 
الزفتي  بالمجبول  متر  كيلو  سبعة  طوله  البالغ 

األمر الذي سّهل الحركة المرورية لسكان القرى 
المذكورة آنفاً.

مليون   75 بلغت  قد  المشروع  كلفة  بأن  ويذكر 
التي  الطرقية األخرى  والمشاريع  ليرة سورية، 
للقرى  المقالع  بقايا  مشاريع  هي  البلدية  نفذتها 
دنا،  وكفري  جهوا،  خربيه  قرى  بين  الواقعة 
بين كردميك،  الواصل  الطريق  وجالكا، وكذلك 
وقاصطبان،  والطريق بين لوتكا، وباديان، وقد 

بلغت التكلفة تسعة ماليين.

العمل جاٍر على تنفيذ الجسور 
الصندوقية

المنطقة  في  الجسور  وتجهيز  لتنفيذ  وبالنسبة 
في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  أشارت 
عموكة:  منى  آغا  جل  لناحية  التابعة  كيشكه 
جسر  ومنها  جسور  عدة  حالياً  تنفذ  البلدية  »إن 
قسطلية في جالكا، وخربيه جهوا، وغيرها بتكلفة 
تقديرية قدرت بـ 16 مليون ل.س، وهناك تنفيذ 

باديان،  في  الصندوقية  العبّارات  لمشاريع  جاٍر 
ولوتكا، بكلفة تقديرية وصلت لـ 35 مليون ليرة 
نصب  وضعوا  أنهم،  منى  وذكرت  سورية«؛ 
أعينهم تنفيذ تزفيت قرى سيكركا، وكفري دنا، 

الزفتي،  بالمجبول  وطريق ديرنا آغي، وباديان 
مشروع  أي  تنفيذ  عن  يتوانوا  لن  بأنهم  وأكدت 

يصب في خدمة أهالي البلدة. 

روناهي/ قامشلو - إلبراز مصلحة الشعب وتفعيل التعاون والعمل من القاعدة إىل القمة، كان إنشاء الكومني حاجة مستجابة ولكن مثة فروقات بني منطقة وأخرى، فكان هناك مناشدات 
روناهي/ منبج - مع افتتاح معرصة الرمان يف مدينة منبج وريفها، بات مبقدور السكان الحصول عىل مادة دبس الرمان؛ مبنتهى السهولة والجودة التامتني؛ حيث يستخدم مع أصناف للعاملني يف الكومينات بزيادة تفعيل دور األعضاء وتحديد املهام. 

مختلفة من املأكوالت بعدما كان االعتامد قدمياً عىل الطرق التقليدية يف صناعة دبس الرمان. 

تقرير/ غاندي اسكندر


