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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

سوريا  حزب  خّرج  الطبقة-  روناهي/ 
ثالث  وهي  للشبيبة،  دورة  أول  المستقبل 
وقد  المستقبل  سوريا  حزب  ينظمها  دورة 

تحرير  حملة  »شهداء  اسم  الدورة  حملت 
أكثرمن22متدربة  وضمت  هجين« 
سوريا  حزب  فروع  كافة  من  ومتدرب 

المستقبل في سوريا.
األمينة  الدورة  تخريج  حفل  حضر  وقد 
هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب  العامة 
خلف ورئيس فرع حزب سوريا المستقبل 

في الطبقة مثنى عبد الكريم.
وقد استمرت الدورة مدة 27 يوماً تلقى فيها 
حول  وسياسية  فكرية  دورساً  المتدربين 
والشرق  سوريا  وتاريخ  التدريب  أهمية 

األوسط ودورساً خاصة بالشبيبة.

هدفنا بناء أرضية
 أساسية للشبيبة

مع  روناهي  صحيفتنا  أجرته  لقاء  وفي 
الفكري  والتأهيل  التدريب  مكتب  رئيسة 
عزيز  سميرة  المستقبل  سوريا  حزب  في 
أكدت بأن هذه الدورة تعتبر ثالث دورة يتم 
المستقبل  سوريا  حزب  قبل  من  تخريجها 
وحملت اسم »شهداء حملة تحرير هجين« 
وكانت دورة خاصة بالشبيبة وقد استمرت 
المتدربين  فيها  تلقى  حيث  27يوماً،  مدة 
وانضم  بالشبيبة  خاصة  فكرية  دورساً 
إليها الشبيبة من كافة فروع حزب سوريا 
المستقبل. وأشارت سميرة بأن الهدف من 
افتتاح هذه الدورة هو بناء أرضية أساسية 
لها  الشبيبة  أن  وخاصة  الحزب  لشبيبة 
الدور األساس في بناء المجتمع إلى جانب 
أجل  من  كبير  العمل  كان  لذا  المرأة  دور 

نجاح الدورة وخاصة فيما يتعلق بالدروس، 
ومتدرب،  22متدربة  بالدورة  والتحق 
يلتحق  التي  األولى  المرة  بأنها  والملفت 

بالدورة أعضاء من منطقة السويداء.

نتائج الدورة كانت جيدة

وأشارت سميرة إلى أن نتائج الدورة كانت 
انضموا  المتدربين/ات  من  فالكثير  جيدة، 
تحقق  وقد  بهم  خاصة  لغايات  الدورة  إلى 
ذلك في نهاية الدورة، فخالل الدورة أعاد 
شخصيتهم  بناء  المنضمين  من  الكثير 
سوريا  حزب  فكر  نشر  نحو  وانطلقوا 

المستقبل في مكان تواجدهم.

دورة  تخريج  خالل  إبراهيم  فريدة  أكدت 
للغة الكردية، على أهمية تعلم الُكرد لغتهم 
له من حرب  يتعرضون  ما  في ظل  األم، 
والدول  التركية  الفاشية  بها  تقوم  إلغاء 

القومية.
وخرجت لجنة تعليم اللغة في مدينة قامشلو 
السبت  يوم  الكردية،  للغة  مراحل  ثالث 
للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في  13نيسان 

والفن.
أول  أُفتتح   ،2011 تموز  في  أنه  علماً 
في  الكردية  اللغة  لتعليم  متخصص  مركز 
شمال سوريا، وهو مركز »الشهيدة جانيار 

سرحد«، وسط مدينة عامودا.
العشرات  التخريج  حفلة  في  شارك 
والمتخرجات،  المتخرجين  أهالي  من 
على  أشرفوا  الذين  والمعلمات  والمعلمين 

تدريسهم.
صمت،  دقيقة  بالوقوف  االحتفالية  وبدأت 
من  كلمة  إلقاء  تالها 

إبراهيم،  فريدة  التربية  وزارة  نائبة  قبل 
اللغة  تعليم  لجنة  مؤسسة  باسم  والناطق 

عادل إبراهيم.
شهداء  لجميع  النجاح  الكلمات  وباركت 
المقاومة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل 

لغتهم وأرضهم.
تعلم  أهمية  على  إبراهيم  فريدة  وشددت 
الُكرد لغتهم األم »لن نتخلى عن تعليم لغتنا 

األم«.
اإلدارة  في  التربية  وزارة  نائبة  وأشارت 
سوريا  وشرق  لشمال  الديمقراطية  الذاتية 
فريدة اإلبراهيم، إلى قيام االحتالل التركي 

عند دخول عفرين بفرض لغته.
عام  تركيا  قبل  من  عفرين  احتالل  فعند 
ومرتزقته  االحتالل  جنود  أزال   ،2018
والشاخصات  التجارية  المحالت  الفتات 
والنواحي  للقرى  التعريفية  والدالالت 
في  والعربية  الكردية  باللغتين  المكتوبة 
مكتوبة  بشاخصات  واستبدلوها  عفرين 

باللغة التركية.
والجدير ذكره أن الدورات بدأت قبل ثالثة 
أشهر، على ثالث مستويات »أول، ثاني، 
وقواعد  أحرف  تعليم  وتضمنت  ثالث«, 

اللغة الكردية.
وبعد الكلمة التي ألقتها نائبة هيئة التربية في 
وشرق  لشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
المتخرجين  أسماء  تم اإلعالن عن  سوريا 
وبعد  الشهادات،  ووزعت  والمتخرجات 
ذلك تم طرح بعض األسئلة على الحضور، 
المستويات  على  للحاصلين  الهدايا  وتقديم 
مردي  فرهاد  الشاعر  ألقى  ثم  األولى، 

قصيدة. 
لشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عملت 
وشرق سوريا على صوِن ثقافة ولغة جميع 
سواء  المنطقة  في  الموجودة  المكونات 

كانت الكردية، العربية أو السريانية.

jinnews /وكالة

الطلبة،  قدرات  وتنمية  المواهب  لدعم 
سبي/تل  كري  مدينة  مدارس  في  أُقيمت 
تجري  التي  العلم«  »رواد  مسابقة  أبيض 
في سياقها اختبارات للطلبة المتفوقين لكل 
مدرسة من المرحلة االبتدائية، ليتم التنافس 
وأكثر  اجتهاداً  الطلبة  أكثر  مرتبة  على 

المدارس تفوقاً اعتماداً على تالميذها.
كري  مدينة  في  المدارس  إدارة  ونظّمت 
العلم«،  »رواد  مسابقة  أبيض  سبي/تل 
التي من خاللها تُجرى اختبارات لعدد من 
الطلبة المتفوقين على مستوى كل مدرسة 
ورفع  الطلبة،  قدرات  تنمية  بهدف  وذلك 
مستواهم الثقافي وبث روح التنافس العلمي 
فيما بين الطلبة والمدارس، لتحقيق المزيد 

من التطور في مجال العلم والتربية.
المسابقة  في  المشاركين  للطلبة  وتُجرى 
المناهج  تتضمن  تعليمية،  ثقافية  اختبارات 
ومواضيع  العامة،  والمعلومات  الدراسية 

فنية مثل الرسم والخط والهندسة.
كري  في  والتعليم  التربية  لجنة  وتعمل 
من  المتفوقين  الطلبة  انتقاء  على  سبي 
االبتدائية،  المرحلة  من  المدينة  مدارس 
التي  للمادة  تبعاً  لهم  االختبارات  وإجراء 
يتفوقون بها وهي: »اللغة العربية/الكردية, 
الرياضيات,  الرسم,  أنواعه,  بكافة  الخط 

الفصاحة والخطابة.
الباكر من يوم أمس،  في ساعات الصباح 

مدرسة  في  االختبارات  من  أجريت جولة 
من  عدد  بمشاركة  الصباغ،  الدين  صالح 
لجنة  من  تعليمي  كادر  وبإشراف  الطلبة 
مجلس  من  وفد  وحضور  والتعليم  التربية 
على  المشرف  يقول  سبي.  كري  مقاطعة 
إن  الخلف  محمود  المعلم  المدارس  إدارة 
على  حالياً  تقتصر  العلم  رواد  »مسابقة 
والرواد  فقط،  سبي  كري  ناحية  مدارس 
الصف  من  هم  المسابقة  في  المشاركين 
الذين سيخضعون الختبارات في  الخامس 
الرابع  الصف  ورواد  الرياضيات  مادة 
وأوضح  اللغة«.   الختبارات  سيخضعون 
أن االختبارات تشمل اختبارات الطلبة من 
منهم  وكل  والكردي،  العربي  المكونين 
لغته  بحسب  اللغوية  لالختبارات  يخضع 
محمود  يقول  االختبار،  آلية  وعن  األم. 
اختيار  يتم  كالتالي:  تكون  »اآللية  الخلف 
كل  ليمثل  مدرسة  كل  من  متفوقين  ثالثة 
تلميذ مدرسته وتتنافس بذلك المدارس فيما 

بينها ليتم اختيار األجدر بينهم«.
المسابقات  هذه  تنتقل  أن  المقرر  ومن 
كري  مقاطعة  نواحي  باقي  إلى  الثقافية 
في  الحالية  الرواد  نتائج  إعالن  بعد  سبي 
من تصحيح  االنتهاء  وبعد  الناحية.  مركز 
اإلعالن  سيتم  االختبارية،  األسئلة  أوراق 

عن النتائج النهائية للمسابقة.
وكالة/ هاوار

ش

«ال ميكن السماح لرتكيا الراعية 
 دور يف سوريا«

ّ
لإلرهاب لعب أي

عندما ينكسر 
الصمت!!!
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تقرير/ مصطفى اخلليل

شهد العالم هزيمة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا. 
ولكن؛ ربما يعود داعش للظهور مجدداً؛ ذلك أنه زرع فكره في العديد من المناطق 
التي احتلها وربما بمسميات أخرى، وتلعب دولة االحتالل التركي الدور األساسي في 

تغذية داعش والمرتزقة األخرى

مسرية عزيز

ختريج أول دورة للشبيبة يف حزب سوريا املستقبل

فريدة إبراهيم: «لن نتخلى
 عن تعليم لغتنا األم«

مسابقة «رواد العلم« 
بكري سبي...  تنافس على االجتهاد
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استثمار اإلرهاب
 بني التدافع والتنافع

مازال الميداُن السورّي مسرحاً يعتليه الالعبون الكباُر ويفرضون إيقاُعهم، فيما يرتفع ضجيج 
الممثلين الثانويين )الكومبارس( وهم مجرُد أدواٍت مكملٍة للدوِر الرئيسّي، وقرابين المحرقة 
الحقد  يتم استثمار  إنسانيتهم، كما  فانسلخوا عن  وفكريّاً  للمغرر بهم دينيّاً  الكبير  العدِد  لجهة 

«5الدفين الذي تكتنزه صدور البعض لغايات سياسيّة.

انطالق دورة حتكيم نوعية 
للسيدات بإقليم اجلزيرة

ة يف أدب األطفـال-2
ّ
جتارب كردي

حمامون: «ينبغي حماكمة 
مرتزقة داعش على األرض 

السورية الشاهدة على جرائمهم«

ـ بهدف تهيئة قاعدة تحكيمية مستقبلية للعبة كرة 
أول  انطلقت  الجزيرة،  إقليم  في  للسيدات  القدم 
من  متدربات  بمشاركة  للسيدات  تحكيمية  دورة 
سبعة نوادي من أصِل ثماٍن في اإلقليم، وذلك في 

مقر االتحاد الرياضي بقامشلو

زمنية  فترات  صبغ  الذي  الثقافي  الحراك  بفعل 
الصحافة  نشطت  السوري،  المشهد  من  محّددة 
وهناك،  هنا  تجاربها  بعض  وأثمرت  الكردية، 
جزءاً  المنابر  تلك  عبر  األدباء  بعض  نشر  وقد 
من نتاجاتهم لألطفال، إنما ليس بالقدر الذي يلبي 

احتياجاتهم

قال محامو الرقة بأنه يجب إنشاء محكمة لمحاكمة 
مرتزقة داعش في مدينة كوباني؛ ألن اآلالف من 

أبنائها استشهدوا على يد مرتزقة داعش.

بالتنسيق والتعاون بين كل من لجنة المرأة في حزب االتحاد الديمقراطي ولجنة الثقافة والفن في 
افتتاح دورة تعليمية ألكثر من خمس وثالثين امرأة في مجلس بلدة صفيا،  مجلس بلدة صفيا، تم 
الناحية  من  لهن  الكريمة  الحياة  تأمين  في  والمشاركة  الخياطة،  فن  ممارسة  تعليمهن على  بهدف 

االقتصادية، والتخلص من شبح البطالة الذي طالهن
الفكري، والتي لعبت  للتدريب  الفرات  أكاديمية  افتتاح  بمرور عاٍم على  الرقة مؤخراً  احتفل أهالي 

دورها في إنشاء كوادر تعليمية بفكٍر حر، وعلى نهج األمة الديمقراطية.

دورة الشهيدة «ميديا ودجوار« يف بلدة 
صفيا... انطالقة للمرأة حنو العمل واإلنتاج

أكادميية الفرات يف الرقة...
 من التنوير الفكري 

ٌ
عام
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 يقود سوريا حنو الالمركزية
ّ
حل

استعادة األراضي السورية التي احتلتها الدولة 

التركية؛ ورفض التدخل اخلارجي أّي كان في الشأن السوري، 

وبالتالي جلوس السوريني معاً على طاولة حوار واحدة؛ 

ملناقشة سبل احلّل بشكل سياسي وال سيما بعد هزمية 

داعش وإنهاء وجوده عسكرياً، وتطبيق النظام الالمركزي 

الدميقراطي بديالً عن السلطة املركزية.... خطوات حلّل 

األزمة السورية....
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من  النسكافيه  يعتبر   
الساخنة  المشروبات 
بشعبيٍة  تحظى  التي 
في  الناس  بين  كبيرٍة 
مختلف دول العالم، إذ 
الناس  من  الكثير  يُفضل 

الصباح  ساعات  في  تناوله 
ليمنحهم  اإلفطار،  وجبة  مع  الباكر 

الطاقة الالزمة للقيام بالواجبات واألعمال 
ينشط  فهو  اليوم،  خالل  منهم  المطلوبة 
بوقٍت  شربه  بعد  العقل  وينبه  الجسم، 
قصير، وبالرغم من الفوائد الصحية لهذا 
بعض  له  أّن  إاّل  الصباحي،  المشروب 
المقال  هذا  في  لذلك  أيضاً،  األضرار 

سنذكر أهم فوائد وأضرار النسكافيه.

فوائد النسكافيه

 من فوائد النسكافيه ما يلي:

الجسم  يطهر  السموم:  من  التخلص  ـ 
المتراكمة في  السامة  المواد  وينظفه من 
احتوائه  إلى  باإلضافة  وخالياه،  أنسجته 
التي  األكسدة  مضادات  من  الكثير  على 
تمنع تأكسد الدم، مّما يقلل خطر اإلصابة 
أّن  كما  والشرايين،  القلب  بأمراض 
المواد دوٌر في تحفيز عملية حرق  لهذه 
استغالل  يمكن  لذلك  الجسم،  الدهون في 
النسكافيه للحصول على الوزن المثالي، 
القشطة،  أو  الحليب  وشربه دون إضافة 

أو أي نوٍع من المحليات.

ـ تنيشط المخ: إّن تناول كوٍب من النسكافيه 
أنّه  إلى  باإلضافة  العصبي،  الجهاز  ينبه 
الزهايمر  بمرض  اإلصابة  من  يحمي 

الذي يعتبر من أعراض الشيخوخة.

النقرس:  بمرض  اإلصابة  تقليل خطر  ـ 
نتيجة  النقرس  بمرض  الجسم  يصاب 
واإلفراط  فيه،  البروتين  مستوى  زيادة 
في تناول اللحوم الحمراء، والمالحة مثل 
المخلالت، لذلك من المهم الحرص على 
النسكافيه بشكٍل يومي،  شرب كوٍب من 
لتقليل األخطار التي يسببها هذا المرض.

على  النسكافيه  يحافظ  الكبد:  حماية  ـ 
صحة الكبد، ويحفزه على القيام بوظائفه 
بكفاءٍة أعلى، وذلك عند شرب كوٍب منه 

يومياً.

ـ منع جفاف الجسم: يُعتبر من المشروبات 
في  السوائل  وتراكم  احتباس  تمنع  التي 
البول، كما  إدرار  إذ يساعد على  الجسم 
أنّه يحتوي على كميٍة كبيرٍة من السوائل، 
الذي  النقص  تعويض  إلى  يؤدي  مّما 

يحدث.

ـ زيادة النشاط: فهو من المشروبات التي 
التركيز،  زيادة  في  وفعال  مهم  دور  لها 
المخ  خاليا  عمل  يحفز  إذ  واالستيقاظ، 

ويزيد نشاطها.

إذ  السرطانية:  األورام  على  القضاء  ـ 

بمضادات  الغنية  المصادر  من  يعتبر 
قتل  على  قادراً  يجعله  مّما  األكسدة، 
األورام  لهذه  المسببة  الحرة  الجذور 

وغيرها من أمراض العصر الخطيرة.

 أضرار النسكافيه

 من أضرار النسكافيه ما يلي:

النسكافيه  تناول  في  اإلفراط  يضر  ـ 
السيما  عام  بشكٍل  الجسم  أجهزة  بصحة 
من  الكثير  فيسبب  الهضمي  الجهاز 
أبرزها  به  المرتبطة  الصحية  المشاكل 

قُرحة المعدة.

ـ يعتبر النسكافيه أكثر خطورة من القهوة 
العادية في تأثيره على كمية الحديد التي 
العميلة  هذه  يعيق  فهو  الجسم،  يمتصها 
الوجبات  تناول  بعد  شرب  إذا  خاصةً 

الغذائية بوقٍت قصير.

ـ يعتبر من المواد المنبهة، لذلك ال ينصح 
يُنصح  ال  كما  كبيرٍة،  بكمياٍت  بتناوله 
لتجنب  وذلك  الليل،  ساعات  في  بشربه 
صحي  بشكٍل  والنوم  باألرق،  اإلصابة 

وكاٍف.

السورية  األزمة  وصلت  ـ  األخبار  مركز 
يجدي  العسكري  الحّل  يعد  لم  مرحلة  إلى 
قوات  هزيمة  بعد  سيما  وال  نفعاً،  فيها 
في  داعش  لمرتزقة  الديمقراطية  سوريا 

الشرقي،  الزور  دير  بريف  معاقله  آخر 
السياسي عبر  الحل  المرحلة  تتطلب  حيث 
لسبل  ومناقشتهم  معاً  السوريين  حوار 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  ويبذل  الحّل، 

ذلك  وحول  المضمار؛  هذا  في  مجهوداً 
استطلعت وكالة أنباء هاوار آلراء عدد من 

الساسة في شمال سوريا.
وأكد عضو حزب سوريا المستقبل يوسف 
تلفظ  الذي  الوقت  »في  قائالً:  سالمة 
المجموعات اإلرهابية أنفاسها األخيرة في 
سوريا؛ ال بد من التأكيد على أن الحل في 
سوريا يجب أن يكون عبر طرق سياسية؛ 
هناك  يكون  لن  العسكري  الحل  في  ألنه 
هو  الخاسر  سيكون  بل  منتصر،  طرف 

الوطن السوري«.
وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون سورياً 
خارجية،  تأثيرات  أية  دون  سورياً   -
الذين  الوحيدون  نحن  »ألننا  وأضاف: 
نعلم ما هي حاجاتنا ومشاكلنا ونحن الذين 
نعرف حلولها، وبالتالي ال يوجد حل سوى 
شروط  دون  واحدة  طاولة  على  الجلوس 

كل  على  والتعالي  طرف  أي  من  مسبقة 
الخالفات لبناء سوريا المستقبل التي تجمع 
الوطنية  حدودها  وضمن  كافة  مكوناتها 

الموحدة«.
يمكن  »ال  حديثه:  خالل  سالمة  بيّن  كما 
عليه  كانت  الذي  الوضع  إلى  العودة 
سوريا قبل األزمة التي أفرزت الكثير من 
المتغيرات، وهنا ال بد من أن تكون سوريا 

المستقبلية، غير مركزية فيدرالية«.
وحول الخطوة األولى في عملية التسوية؛ 
قال: »الخطوة األولى هي صياغة دستور 
جديد، ال تجديد الدستور«، وأضاف: »يجب 
الخارجية  التدخالت  يتم ذلك بعيداً عن  أن 
يجب  المكونات،  كافة  حقوق  يضمن  وبما 
التي  األراضي  الستعادة  معاً  نعمل  أن 
األزمة،  ظروف  مستغلة  تركيا  احتلتها 

وهذا يشكل واجباً وطنياً وأخالقياً«.

وناشد عضو حزب سوريا المستقبل يوسف 
سالمة الدول التي بيدها القرار بأن تضغط 
على الدولة التركية للخروج من األراضي 
أو  عفرين  سواء  سوريا  في  احتلتها  التي 

جرابلس أو إدلب.
السياسي  والناشط  الصحفي  قال  وبدوره 
أورهان كمال بأن تدخل الدول في سوريا 
»يتوجب  وأضاف:  أكثر،  األزمة  عقّد 
مثل  سوريا  من  المحتلة  الدول  إخراج 
تركيا، ومن ثم االنتقال إلى طاولة الحوار 

السوري - السوري«.
يتوجب  أنه  وأكد كمال أورهان في حديثه 
والتفكير في حقوق  الخالفات جانباً  وضع 
األخرى  الشعوب  وسائر  الكردي  الشعب 
في سوريا، ويجب أن يكون تحرير عفرين 

ضمن األولويات.
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 يقود سوريا حنو الالمركزية
ّ
حل

النسكافيه

الذين  األشخاص  أن  دراسة  أظهرت 
يكثرون من تناول األطعمة الغنية باأللياف 
عرضة  أقل  كانوا  الكاملة  والحبوب 
لإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 
والسكري واألمراض المزمنة األخرى من 
نسبة  على  تحتوي  أغذية  يتناولون  الذين 

قليلة من األلياف.
من  بتكليف  أجريت  التي  الدراسة،  وقالت 
زيادة  كل  إن  العالمية،  الصحة  منظمة 
قدرها ثمانية جرامات في محتوى األلياف 
تتراوح  انخفاض  يقابلها  يومياً  المتناولة 
إجمالي  من  و%27  خمسة  بين  نسبته 
القلب  بأمراض  الوفيات وحاالت اإلصابة 
وسرطان  الثاني  النوع  من  السكري  وداء 
التعرض  خطر  كذلك  وتراجع  القولون. 

للسكتة الدماغية وسرطان الثدي.
بين  ما  تناول  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
يمثل  يومياً  األلياف  من  جراماً  و29   25
لمن يسعون إلى الحصول على  هدفاً جيداً 

مكاسب صحية.
 لكن البيانات المنشورة في دورية النسيت 
أكبر  كميات  تناول  أن  أيضاً  تشير  الطبية 

من األلياف بمقدوره أن يوفر وقاية أكبر.
أوتاجو  بجامعة  األستاذ  مان  جيم  وقال 
النيوزيلندية والذي شارك في إعداد البحث 
”تقدم نتائجنا دليالً مقنعاً للقواعد اإلرشادية 
على  التركيز  أجل  من  بالتغذية  الخاصة 

األلياف الغذائية واستخدام الحبوب الكاملة 
خطر  من  يقلل  هذا  المكررة.  من  بدال 
األمراض  من  واسعة  بمجموعة  اإلصابة 

الخطيرة والوفيات الناجمة عنها“.
وتبيّن الدراسة أن غالبية الناس حول العالم 
األلياف  من  جراماً   20 من  أقل  يتناولون 
استشارية  لجنة  وأوصت  يومياً.  الغذائية 
بزيادة   2015 عام  بريطانيا  في  للتغذية 
األلياف الغذائية إلى 30 جراماً يومياً لكن 
تسعة في المئة فقط من البالغين البريطانيين 
تمكنوا من الوصول إلى هذا الهدف. وفي 
الواليات المتحدة يبلغ متوسط األلياف التي 

يتناولها البالغون نحو 15 جراماً يومياً.
لأللياف  الصحية  الفوائد  إن  مان  وقال 
الغذائية المتوافرة في أطعمة مثل الحبوب 
الكاملة والبقول والخضار والفاكهة تنبع من 
الطبيعية  وخصائصها  الكيميائية  تركيبتها 

وأثرها على عملية األيض.
التي  باأللياف  الغنية  ”األطعمة  وأضاف 
بنيتها  من  بكثير  وتحتفظ  مضغاً  تتطلب 
من  تزيد  الهضمي  الجهاز  في  التركيبية 
التحكم  على  وتساعد  بالشبع  اإلحساس 
األمعاء  في  األلياف  وتحلّل  الوزن…  في 
له  المستوطنة  البكتريا  بواسطة  الغليظة 
تشمل  النطاق  واسعة  إضافية  تأثيرات 

الوقاية من سرطان القولون والمستقيم“.

حسن 
ُ
تناول األطعمة الغنية باأللياف ي

الصحة ويقي من أمراض خطرية

مركز األخبارـ  عثرت السلطات العراقية 
الشعب  ألبناء  جماعية  مقبرة  على 
حسين  صدام  نظام  قتلهم  الذين  الكردي 
الثمانينيات  أواخر  األنفال  مجازر  في 
من القرن الماضي. وقال مكتب الرئيس 
عليها  ُعثر  التي  المقبرة  »إن  العراقي: 
نحو  تبعد  منطقة صحراوية  في  مؤخراً 
مدينة  من  الغرب  إلى  متراً  كيلو   170
الكرد  عشرات  رفات  تضم  السماوة، 
ما  بحسب  قوات صدام«،  أبادتهم  الذين 

نقلته رويترز.

والضحايا هم من بين ما يصل إلى 180 
خالل  العراقي  البعثي  النظام  قتلهم  ألفاً 
مجازر األنفال التي استهدفت الكرد في 
العراقي برهم  الرئيس  العراق. وحضر 
صالح اليوم )األحد( الكشف عن المقبرة 
على  إن  صالح  وقال  للكرد،  الجماعية 
بالده أال تنسى أبداً الجرائم التي ارتكبها 
صدام حسين أو حزب البعث الصدامي، 

في مؤتمر صحفي في موقع المقبرة.

حرب  جريمة  الجريمة  »هذه  وأضاف: 
الوحيد  ذنبهم  شعب  بحق  إبادة  وجريمة 
النظام  فيهم  ورأى  كرداً،  كانوا  إنهم 
العنصري المجرم خطراً على سيطرته 
كما  إبادتهم...  على  فأقدم  سلطته  وعلى 
أقدم على جرائم بحق أهلنا في الجنوب 
لتلك  يرتضون  ال  كونهم  الوسط؛  وفي 
حياة  العيش  ويودون  تستمر  أن  السلطة 

حرة كريمة«.

المحافظات  في  شيعية  أغلبية  وتعيش 
الشيعة  العراق، وقد عانى  الجنوبية من 
أيضاً من القمع وأعمال قتل جماعية في 

عهد صدام.

السوري  المرصد  أفاد  ـ  األخبار  مركز 
لحقوق اإلنسان بأن قوات النظام صّعدت 
ما  مناطق  على  وغاراتها  قصفها  من 
استهدفت  حيث  السالح،  منزوعة  تسمى 
الطائرات الحربية بسلسلة غارات منطقة 
إذ  ألريحا،  الشمالي  الريف  في  معترم 
باستهداف  طائرات  أربع  تناوب  ُرصد 
في  الجوز  أورم  وبلدة  بسنقول  حرش 
ريف إدلب الجنوبي، بأربع عشرة غارة 

جوية.

قوات  قبل  من  مدفعي  قصف  وُرصد 
األحد  ـ  السبت  ليل  منتصف  بعد  النظام 
زيتا  كفر  بلدتي  محيط  في  مناطق  على 
لحماة,  الشمالي  بالريف  واللطامنة 
بسهل  زيزون  قرية  في  أخرى  ومناطق 

الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

قوات  قصفت  متصل؛  سياق  وفي 
في  مناطق  )األحد(  اليوم  صباح  النظام 
وسكيك  الزرزور  وقريتي  الخوين  بلدة 
الريف  في  المهجورة  الكتيبة  ومحور 

الجنوبي الشرقي من إدلب.

المسبوق  غير  التصعيد  هذا  ويأتي 
لعقد  التحضير  مع  بالتزامن  والعنيف, 
جولة جديدة من اجتماعات أستانا, المزمع 
عقدها في 25 من الشهر الجاري؛ وذلك 
المتعثر  الدستورية  اللجنة  ملف  لبحث 
إقرارها, ما يدل على أن الخالفات بين ما 
تسمى الدول الضامنة تتجه نحو التعمق. 
الدولي  المبعوث  اليوم في دمشق  ويلتقي 
وليد  النظام  خارجية  وزير  مع  بيدرسن 
التي  الدستورية,  اللجنة  لبحث  المعلم, 
الدول  مصالح  تضارب  عليها  يهيمن 

الضامنة.

العثور على مقربة مجاعية
 للكرد يف العراق

يف إدلب... قصف وخالفات متعمقة 
بني الدول الضامنة

مركز األخبارـ  قال المتحدث باسم الجيش 
اللواء أحمد المسماري:  الليبي،  الوطني 
»إن تركيا متورطة في معركة طرابلس 
بإرسالها للسالح والعتاد لإلرهابيين عبر 

مالطا«.

المسماري  وخالل مؤتمر صحفي عقده 
)السبت( أكد: »إن الجيش الوطني الليبي 
يخوض معركة مع الجماعات اإلرهابية 
من  مباشر  إسناد  على  تحصل  التي 

تركيا«.

قوارب  هناك  أن  المسماري  وأوضح 
والعتاد  بالسالح  تركيا محملة  تبحر من 
وصوالً  بمالطا  تمر  واإلرهابيين، 
لمصراتة، مضيفاً:  »تنقل رحالت جوية 
من تركيا مقاتلي النصرة السابقين ممن 

قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا«.

إلى تزايد أعداد  الليبي  المسؤول  وأشار 
موضحاً:  ليبيا،  في  األجانب  المقاتلين 
»نتوقع في األيام القادمة وقوع عمليات 
انتحارية وتفخيخ. ولكن؛ قواتنا الوطنية 

المسلحة قادرة على التعامل معها«.

من  لعدد  المسماري صوراً  واستعرض 
في  يشاركون  الذين  األجانب  الطيارين 
الليبي  الوطني  الجيش  على  العمليات 

وبيوت المدنيين.

العمليات  تطور  المتحدث  واستعرض 
العسكرية الخاصة بـ«طوفان الكرامة«، 
الجوية  الضربات  وتيرة  ارتفعت  حيث 
لتصل إلى ثماني غارات شملت معسكر 
عمليات  وغرفة  تاجوراء  في  الرحبة 
على الطريق الساحلي الذي يربط شرق 

ليبيا وطرابلس.

مركز األخبار ـ قال محامو الرقة بأنه يجب 
داعش  مرتزقة  لمحاكمة  محكمة  إنشاء 
أبنائها  مدينة كوباني؛ ألن اآلالف من  في 

استشهدوا على يد مرتزقة داعش.
وعلى خلفية االجتماع الذي عقدته المنسقية 
مدينة  في  المحامين  التحادات  العامة 
أنباء  لوكالة  الرقة  محامو  تحدث  كوباني 
الدول  تقوم  أن  يجب  »ال  وقالوا:  هاوار 
دولهم  إلى  األجانب  المرتزقة  بإرجاع 
ومحاكمتهم فيها، يجب إقامة محكمة دولية 

في مدينة كوباني لمحاسبة هؤالء المرتزقة 
ويجب محاسبتهم في كوباني؛ ألنهم تسببوا 
وأطفال  أهالي  من  اآلالف  باستشهاد 

كوباني«.
المحامي والرئيس المشترك التحاد محامي 
الرقة خالد الحسن أشار إلى أّن االنتهاكات 
جرائم  ليست  داعش  مرتزقة  بها  قام  التي 
يكون  أن  »يجب  بالقول:  وتابع  صغيرة 
ارتكبوها،  التي  الجرائم  قدر  على  عقابهم 
هو  داعش  مرتزقة  فيه  هزم  مكان  أول 

كوباني. لذلك؛ يجب محاسبتهم في محكمة 
تقام في كوباني«.

األجانب  »المرتزقة  الحسن:  وأردف 
مختلفة  دول  من  سوريا  إلى  قدموا  الذين 
ال يجب محاكمتهم في دولهم؛ ألن شعبهم 
قاوم  من  قبلهم.  من  أذى  ألي  يتعرض  لم 
الشعب  هم  المرتزقة  وجه  في  وناضل 
السوري بكل مكوناته. لذلك؛ يجب محاكمة 
الدولية  القوانين  وفق  المرتزقة  هؤالء 

ورغبة عوائل الشهداء في كوباني«.
والرئيسة  المحامية  أشارت  وبدورها؛ 
الرقة  مدينة  محامي  التحاد  المشتركة 
عاشها  التي  المعاناة  إلى  فديح  ضحى 
مرتزقة  انتهاكات  جراء  السوري  الشعب 
المرتزقة  محاكمة  »يجب  وقالت:  داعش 

وفق القوانين الدولية«.
بالقول:  حديثها  فديح  ضحى  واختتمت 
»يجب إقامة محكمة لمحاكمة المرتزقة في 
على  محاسبتهم  ويجب  ممكن  وقت  أسرع 
على  شاهداً  كانت  التي  السورية  األرض 

جرائمهم وانتهاكاتهم«.

مسؤول ليبي يؤكد تورط تركيا مبعركة طرابلس 
عرب دعمها باإلرهابيني 

حمامون: «ينبغي حماكمة مرتزقة داعش على 
األرض السورية الشاهدة على جرائمهم«

مسبقين  ومعرفة  إطالع  على  جميعنا 
خالل  األدوية  لتناول  الجانبي  بالتأثير 
فترة الحمل على صحة الجنين، فالكثير 
من  الخوف  هاجس  لديهن  النساء  من 
األمر  بهن  يستدعي  وقد  التأثيرات  هذه 
النظر عن العالج في حال  إلى صرف 
هناك  أّن  غير  مرض،  بأي  إصابتهن 
فكرة  تستوعب  ال  األمراض  بعض 
السلبي  لمردودها  عالجها  في  التأخر 
وصحة  األم  صحة  على  والسريع 
جنينها كقصور في القلب مثالً فمثل هذا 
خوفاً  فوراً  عالجه  يستوجب  المرض 
الممكن  من  إذ  له  الجانبي  التأثير  من 
أو  لتشوهات  عالجه  إهمال  يتسبّب  أن 
إجهاض للجنين. نسبة التشوهات الخلقية 
الناتجة خالل الحمل تشكل نسبة ضئيلة 
الخلقية  التشوهات  مجموع  من  جداً 
كعوامل  أخرى  أسباب  عن  الناتجة 
جينية، أو التعرض لإلشعاعات والمواد 
لألمراض  التعرض  أو  الكيميائية، 
تؤّدي  أن  شأنها  من  التي  كالحصبة 
عالجها  يتم  لم  إذا  جسيمة  ألضرار 
ما  بأسرع  المناسبة  والعقاقير  باألدوية 
يمكن فالحصبة يمكن أن تؤدي لتشوهات 
تنال الوجه والعينين، لذا يجب استشارة 
الطبيب والمتابعة معه في وقت الحاجة 
أن  عقاقير  فهناك  أو مسكن،  دواء  ألي 
شأنها أن تتسبب  بما يعود بالضرر على 

الحامل وعلى جنينهاِ.

تأثري األدوية على صحة اجلنني

 تتبّعي معنا مراحل الحمل ومدى تأثير 
صحتِك  على  مرحلة  كل  في  األدوية 
األولى:  الثالث  األشهر  جنينِك  وصحة 
تعتبر هذه األشهر الثالث األكثر حرجاً 
وتأثيراً نظراً لتكون أعضاء الجنين في 
والعقاقير  المسكنات  وتناول  الفترة  هذه 
تشوهات  من  السلبي  بالتأثير  يعود  فيها 
األدوية  استخدام  فتجنبي  الجنين  على 
آمنة  أنّها  ثبت  التي  األدوية  باستثناء 

خالل هذه الفترة. 
أقل  الفترة  هذه  أشهر:   6 إلى   3 من  ـ 
حرجاً من الفترة السابقة لكن يجب الحذر 
أن  شأنها  من  التي  والمواد  األدوية  من 

تسبب تشوهات خلقية أو وفاة الجنين.
تكتمل األعضاء  إلى 9 أشهر:  ـ من 6 
فقد  الفترة،  هذه  في  والدماغ  الجنسية 
كالتسبب  سلبي  األدوية  مردود  يكون 
مشاكل  أو  عقلي  بتخلف  باإلصابة 
الجنين. يحظر في هذه  أو وفاة  دماغية 
على  تؤثر  التي  األدوية  تناول  الفترة 

مستوى الهرمونات.
أدوية يجب تجنبها:

تجنبها  الحامل  على  يجب  أدوية  هناك 
وال سيّما باألشهر الثالث األولى:

 ـ المسكنات: كاألسبرين مثالً فهو يؤثر 
الحمل،  فترات  جميع  في  الجنين  على 
صداع  أو  آالم  لديك  كان  حال  ففي 
األمثل  الخيار  هو  الطبيعي  فالعالج 

كتدليك المنطقة المصابة.
الفطريات  تعتبر  الفطريات:  مضاد  ـ 
من المشاكل الشائعة فترة الحمل وال بّد 
على  اإلقدام  قبل  الطبيب  استشارة  من 

تناولها.
من  الشباب:  حب  معالجة  أدوية  ـ 
الكثير  الحمل يصاحبها  فترة  أّن  الشائع 
تجنّبي  لذلك  الهرمونية،  التغيرات  من 

عالجها خالل فترة الحمل.
عليِك  واألنفلونزا:  البرد  نزالت  ـ 

والعالجات  األنف  بخاخات  باستعمال 
التخفيف من  الطبيعية فهي تساعد على 

حدتها.
ـ مضادات االكتئاب : تعتبر ذات تأثير 
من  الجنين  صحة  على  وخطير  سلبي 

شأنها أن تتسبّب في تشوهات خلقية.
ـ مضادات الحساسية: عليِك اللجوء إلى 
تعرضِك  حال  في  الطبيعية  الوصفات 
المياه،  تناول  من  واإلكثار  للحساسية 

وتجنب األماكن التي يكثر فيها الغبار.

ـ لقاحات السفر: كالمالريا مثالً تأثيرها 
سلبي على الجنين فال تتناوليها.

تناولها  اآلمن  من  فليس  المهدئات:  ـ 
خصوصاً في الثلث الثاني من الحمل.

من  الكثير  تدرك  ال  قد  األعشاب:  ـ 
السيدات الحوامل تأثير األعشاب السلبي 
ظناً منها أنها أعشاب ال تؤثّر على الحمل 
أن  فشأنها  تناولها  تجنبي  أن  لكن عليِك 

تشكل خطراً جسيماً على الجنين.

املسكنات للحامل
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ـ فاز نادي األسايش قانونياً بنتيجة )3×0(، 
على نادي جودي حيث تغيب األخير عن 
إطار  ضمن  كانت  والمباراة  الحضور 
منافسات الجولة الثامنة من مرحلة اإلياب 
لدوري أندية إقليم الجزيرة للدرجة األولى 
ملعب  أرضية  وعلى  القدم،  بكرة  للرجال 
قانونياً  أيضاً  فاز  الحقل،  داخل  رميالن 
بنتيجة  قامشلو  نادي  على  الصناديد  نادي 
عن  قامشلو  نادي  لتغيب  وذلك   ،)0×3(

الحضور.
ـ في إطار تنمية المواهب للعبة كرة القدم 
فاز فريق نبع كوباني للصغار على فريق 
برخدان بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، 
المعشب  نبع  ملعب  أرضية  على  وذلك 

بكوباني.
ـ من المفترض أن تقام دورة تحكيمية للعبة 
السلة في أيام الخميس - الجمعة ـ السبت، 
نيسان  شهر  من   20-19 ـ   18 بتاريخ 
العاشرة  الساعة  بتمام  وذلك  الجاري، 
السلة  كرة  ملعب  أرضية  على  صباحاً 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  استاد  ضمن 

بقامشلو.

روناهي/ قامشلو

يعتبر تشكيل نواٍد لسيدات كرة القدم إنجازاً 
نشهد  وقت  في  آفا  روج  في  مسبوق  غير 
كبيرة  دول  في  المرأة  لرياضة  إهمال  فيه 
البرازيل وسويسرا حيث يشتكين من  مثل 
قلة الدعم والمساواة مع الرجل في بالدهن، 
واليوم رغم ضعف اإلمكانيات نشهد شغف 
لعبة  تطوير  في  النوادي  وإدارة  العبات 

كرة القدم للسيدات.
األولى  للمرة  تحكيم  دورة  في  والمشاركة 
رائدة  خطوة  تعتبر  فقط  للسيدات  مختصة 
حالياً، واالتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة 
والرياضة  الشباب  هيئة  من  دعمه  يتطلب 
في شمال وشرق سوريا بخصوص رياضة 
المرأة بشكٍل عام، فيجب تخصيص ميزانية 
اإلقليم،  في  المرأة  رياضة  لدعم  خاصة 
وذكرنا ذلك في تقارير سابقة بحيث يمتاز 

بانضمام  األلعاب  من  الكثير  في  اإلقليم 
كبير وقوي للفتاة الشابة لذا يجب االلتفاف 
واستغاللها  اإليجابية  الخطوة  هذه  حول 
وعدم اإلفراط بها، فانضمام فتاة لممارسة 
الرياضة إنجاز كبير وسط مجتمع محافظ 

ومازال متعلق بالعادات والتقاليد.
الدورة األولى من نوعها رحلة األلف ميل 

تبدأ من خطوة
أندية  من  العبات  تهيئة  على  العمل  بدأ 
لالستفادة  القدم  كرة  مواد  لتعلم  اإلقليم 
كثقافة كروية ضمن مسيرتهن في لعبة كرة 
القدم، باإلضافة إلى االعتماد عليهن لتحكيم 

دوريات وبطوالت اإلقليم.
الجديدة  التعديالت  تناولت  التحكيم  دورة 
على مواد قانون كرة القدم باإلضافة على 
ووجوب  بالمباراة،  الحكم  شخصية  دور 

في  القوية  والشخصية  باألخالق  تحليه 
المستطيل األخضر. 

الدورة هي عبارة عن ستة حصص بشقيها 
إشراف  تحت  وهي  والعملي،  النظري 
عبد  الحكم  ويساعده  عثمان  مروان  الحكم 

العزيز حسن، والمتدربات هن من أندية:
سري  ـ  براتي  ـ  قنديل  ـ  جودي  ـ  فدنك 
وتغيبت  الحسكة،  شبيبة  ـ  براتي  ـ  كانيه 
متدربات من نادي قامشلو رغم إن سيدات 
النادي أحرزن لقب الدوري لعامين متتالين 

باإلضافة لبطولة الكأس وألقاب أخرى.
الصحيح،  الطريق  في  الخطوة  وتأتي هذه 
فتشكيل قاعدة للتحكيم من السيدات في إقليم 
يستفاد  وسوف  ضرورية  حاجة  الجزيرة 
الجانب  على  لإلشراف  المستقبل  في  منها 
التحكيمي من قبلهن وكون المرأة الشابة ال 
للقيام بمهمة  ينقصها أي شيء عن الرجل 
لها في  نلمس رغبة  إننا  التحكيم، وخاصةً 
متدربة  عشرين  من  أكثر  وانخراط  ذلك، 

في الدورة خير دليل على هذا الكالم. 

باسم  للخياطة  تعليمية  دورة  افتتاح  تم 
صفيا،  بلدة  في  ودجوار«،  ميديا  »الشهيدة 
االتحاد  حزب  في  المرأة  لجنة   قبل  من 
مجلس  في  والفن  الثقافة  ولجنة  الديمقراطي 
البلدة؛ لتكون نموذجاً للعمل الجماعي، حيث 
تم ضمن هذه الدورة تأمين كافة المستلزمات 
الالزمة لها من قبل المشرفين على الدورة، 
وباالعتماد على الذات دون تمويل من أحد، 
مركز  إلى  روناهي  صحيفة  توجهت  وقد 
الدورة لالطالع عن كثب على عمل اللجان 
المشرفة على العمل واستطالع آراء النسوة 

الالتي يخضعن للدورة.

املرأة املنتجة حرة و قادرة على 
ممارسة دورها يف اجملتمع

عضوة لجنة الثقافة والفن في مجلس بلدة صفيا 
والقائمة على التدريب شيرين فيصل حسن، 
لمدينة  التابعة  صفيا  »منطقة  قائلةً:  حدثتنا 
الحسكة فيها الكثير من النساء العاطالت عن 
من  العمل  إلى  بحاجة  هن  واللواتي  العمل، 
أجل إعالة أسرهن، لذلك جاءت فكرة إقامة 
الخياطة  فن  وتعليمهن  للنساء  تدريبية  دورة 
المرأة في  تنظيم  لجنة  بين كل من  بالتنسيق 
المنطقة،  في  الديمقراطي  االتحاد  حزب 

ولجنة الثقافة والفن في مجلس بلدة صفيا«.
وأردفت شيرين بأنه قد تم تأمين مستلزمات 
ذاتية،  وبمبادرة  األهالي  قبل  من  التدريب 
مع  للتدريب  قاعة  إنشاء  »تم  قائلةً:  وتابعت 
ولوازم  وطاولة  خياطة  وآلتين  مقاعد  تأمين 
ومسطرة  وماسورة  مقص  من  الخياطة 
خمس  الدورة  إلى  انتسبت  وقد  وقماش، 
وثالثين امرأة، ليتم تعلميهن على الخطوات 
»القياسات  الخياطة وهي؛  فن  في  األساسية 
ثالثين  الدورة  ومدة  والخياطة«،  والتصميم 
دروس  منها  األول  النصف  في  يكون  يوماً 
التصميم  على  التعليم  فيها  يتم  نظرية، 
من  الثاني  والنصف  والقص،  والقياسات 
الدورة هو التجربة العملية وتفصيل األقمشة 
بأن  شيرين  وأضافت  المالبس.  وخياطة 
المتدربات سيكَن قادرات على العمل في فن 
الخياطة بعد االنتهاء من الدورة، وسيمتلكن 
لهن،  خياطة  محالت  افتتاح  على  القدرة 
وسيتحررن  منتجات  سيصبحن  إنهن  أي 
على  قادرات  ليكَن  االقتصادية،  التبعية  من 
ال  كمنتجات  المجتمع  في  دورهن  ممارسة 

مستهلكات. 

العمل مينح املرأة قوة الشخصية 
واإلرادة والقرار

بهذا  قالت  الجوهر  عبد  حورية  المتدربة 
من  نشكر  أن  لنا  البد  البداية  »في  الصدد: 
فرصة  لنا  منحت  التي  المبادرة  بهذه  قام 
ولتكون  النسائية،  الخياطة  تعليم  وهي  عمل 
حيث  األسري،  االقتصاد  في  مساهمة  لنا 
على  سلباً  يؤثر  وهذا  البطالة  من  نعاني 
حياتنا، والعمل هو ضرورة لكل إنسان، ألن 
والمجتمع  الفرد  على  جمة  فوائد  له  العمل 
يشكل  العمل  عن  العاطل  فاإلنسان  معاً، 
يمنح  العمل  أن  كما  المجتمع،  على  عبئاً 
والقرار،  واإلرادة  الشخصية  قوة  اإلنسان 
المفيدين  األفراد  نكون  أن  الضروري  ومن 
جهة  ومن  إنتاجنا،  خالل  من  واإليجابيين 
أخرى كانت للدورة تأثيرها الفعال في معرفة 
وأن  الناس،  بين  والمحبة  الجماعي  العمل 

هناك من يعمل على مساعدة غيره«.

املرأة احلرة هي اليت تكون 
متحّررة اقتصاديًا

المرأة  بأن  فنوهت  أحمد  عنود  المتدربة  أما 
الحرة هي التي تكون متحررة اقتصادياً من 
بالقول: »كان عمل  الرجل، وأضافت  تبعية 

المنزل  بين  محصوراً  مجتمعنا  في  المرأة 
وتربية األطفال، دون أن يكون لها دور في 
الظلم  من  عانت  التي  المرأة  المجتمع،  بناء 
من  وإرادتها  شخصيتها  وفقدت  والحرمان 
خالل سلطة الرجل والدولة، أما اليوم فنشهد 
تناضل  فأنها  ملحوظاً على وضعها،  تطوراً 
من أجل نيل حقوقها لتشارك الرجل في كافة 
ميادين الحياة ومنها العمل، والعمل للمرأة لها 
الرجل وربما  ما يضاهي عمل  األهمية  من 
أكثر، فالمرأة قادرة على اإلنتاج وتملك من 
المؤهالت بأن تكون رائدة في هذا المجال، 
حيث يذكرنا التاريخ بدورها الفعال في بناء 
الزراعة  اكتشفت  التي  فهي  المجتمعات 
على  قادرة  وهي  ذلك،  وغير  والطب 

االستمرار في العطاء واإلنتاج«.
الدورة  هذه  »تعد  قائلةً:  عنود  واختتمت 
واإلنتاج،  العمل  نحو  لنا  انطالقة  التدريبية  
من  لنكون  لنا  فرصة  وهي  الحرة  والحياة 
فالمرأة  وألسرنا،  لمجتمعنا  المفيدات  النساء 
تبدع في  التي تستطيع أن  المرأة  الحرة هي 

اإلنتاج، وبناء المجتمع بصورة أفضل«.

التنفيذية لمجلس  الهيئة  زارت عضوات من 
وزوجات  المرأة  مجالس  السورية  المرأة 
شرقي  الجديدات  منطقة  في  العشائر  شيوخ 
بماهية  والتعريف  التعارف  بهدف  الرقة، 
وتطوير  السورية،  المرأة  مجلس  نظام 

العالقة بينهن.

املرأة قادرة على أن تكون 
سياسّية ودبلوماسية ومقاتلة

وفي الزيارة هي األولى من نوعها زار وفد 
الهيئة التنفيذية لمجلس المرأة، مجالس المرأة 
لزيارة زوجات  باإلضافة  الجديدات  بمنطقة 

وجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة.
الهيئة  عضوة  تحدثت  الزيارة  وخالل 
التنفيذية لمجلس المرأة السورية، مكية حسو 
وأكدت لوكالة هاوار بأن المرأة قادرة على 
أن تكون سياسية ودبلوماسية ومقاتلة، وبأنها 

أثبتت هذا خالل ثورة شمال وشرق سوريا، 
المرأة  وجدت  »أينما  قائلةً:  مكية  وتابعت 
النواحي،  كافة  من  الحياة  على  انفتاح  لديها 
ألن المرأة عاشت حياتها مع الطبيعة وأصبح 
لديها انفتاح قوي على كافة مجاالت الحياة، 
لذلك يجب أن نطور من أنفسنا ونعمل على 
محاربة وتغيير الفكر اإلقصائي للمرأة الذي 
وأذهان  عقول  في  داعش  مرتزقة  زرعه 

نسائنا«.
العشيرة  في  »المرأة  قائلةً:  مكية  وأضافت 
إدارة  في  وفعال  كبير  دور  لها  القديم  منذ 
اللجوء  دون  مشاكلهن  وحل  النساء  شؤون 
هذا  على  استمرارها  ويجب  الرجل،  إلى 

األساس في الوقت الحالي«.

علينا أن ننفض غبار الذهنية 
الذكورية والسلطوية

وخالل لقاء عضوات الهيئة التنفيذية لمجلس 
مجلس  ضمن  النساء  مع  السورية  المرأة 
عضوة  أشارت  الجديدات،  بمنطقة  المرأة 
الهيئة جيهان محمد بالقول: »هذه هي الزيارة 
األولى من نوعها التي قمنا بها لنساء وزوجات 
هنا هو  والغاية من وجودنا  البريج،  عشيرة 
أن تلعب نساء العشائر دورهن الريادي في 
خدمة المجتمع عامةً، والمرأة بشكٍل خاص، 
وأن يتعرفن على دور المرأة األساسي التي 
تحمل طاقة تضاهي طاقة الرجل، وأن هذه 
الطاقة تم دفنها منذ آالف السنين وعندما جاء 
لذا  أكثر،  الدفن  هذا  داعش رسخوا  مرتزقة 
الذكورية  الذهنية  تلك  ننفض غبار  أن  علينا 
والسلطوية، ونعيد للمرأة دورها الحقيقي في 

إدارة المجتمع وحل مشاكله«.
جيهان  التنفيذية  الهيئة  عضوة  واختتمت 
متعارف  قيم  »هناك  بالقول:  حديثها  محمد 
المرأة  العشائر وعلى رأسها دور  عليها في 

ويجب  العشيرة،  ضمن  النساء  إدارة  في 
المحافظة عليها، لذا نرغب في توعية المرأة 
في  المرأة  مساعدة  من  لتتمكن  العشيرة  في 

العشيرة وتطوير مجتمعها«.
فيما شكرت زوجات وجهاء وشيوخ العشائر 
على  الوفد  الجديدات  مجلس  في  والنساء 
عقد  ضرورة  على  وأكدن  الزيارة،  هذه 
بين  التعارف  لزيادة  واجتماعات  ندوات 
حقوقهن  حول  وتوعيتهن  وتنظيمهن  النساء 

وواجباتهن ضمن المجتمع.

بنود  من  العديد  الفرات  إقليم  نساء  ناقشَن 
الزواج  بقضايا  المتعلقة  المرأة  قوانين 
العديد  يتم إجراء  أن  المقرر  واألسرة، ومن 
خالل  وذلك  القوانين  على  التعديالت  من 
قوانين  على  تعديالت  وإلجراء  اجتماع. 
مؤتمر  مركز  في  اجتماع  ُعقد  المرأة، 
ممثالت  حضره  كوباني،  مدينة  في  ستار 
الذاتية  اإلدارة  المدينة،  المؤسسات  عن 
السياسية،  األحزاب  عضوات  الديمقراطية، 
االجتماعية،  العدالة  مجالس  وإداريات 

ورئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات.

من املقرر أن توضع قرارات نهائية 
لتعديل قوانني املرأة

وفي بداية االجتماع قُرأت مواد قوانين المرأة 

في  المرأة  هيئة  رئيسة  قبل  من  للحاضرات 
العربية  باللغتين  الفرات فريناز بركل،  إقليم 
المواد  من  العديد  نقاش  تم  حيث  والكردية. 
ومنها؛ »أركان عقد الزواج، الرضا واألهلية 
الحضانة،  التفرقة،  التفريق وآثار  والشهود، 
الشابة  وزواج  األسرة  تمس  التي  الجرائم 
الخيانة  الزوجات،  تعدد  رضاها،  بدون 
الدية  زواج  القاصرات،  تزويج  الزوجية، 
المنقوالت  تبديد  البدائل،  زواج  والتعويض، 
وبعد  الزواج.  عقد  تسجيل  الزوجية، 
التي دامت لعدة ساعات، اقترحت  النقاشات 
لتعديل  االقتراحات  من  العديد  الحاضرات 
وصون  المرأة  لحماية  القوانين  من  العديد 
توضع  أن  المقرر  من  بأنه  ويذكر  حقوقها. 
قرارات نهائية لتعديل قوانين المرأة بعد أن 

جرى نقاشها.
وكالة / هاوار
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بيريفان خليل

عندما ينكسر الصمت!!!
المنتصر  هو  الحرة  اإلرادة  ذو  اإلنسان 
دوماً، على هذه القاعدة مشت ليلى كوفن 
ورفاقها نحو درب النصر، ولم يأبهوا بما 
أو  صحي  انهيار  من  ألنفسهم  سيحصل 
حتى االستشهاد في سبيل تحقيق مطالبهم.

كما قلت آنفاً وحده من يمتلك اإلرادة الحرة 
سيرفع راية النصر، ليلى كون هذه المرأة 
القوية أعادت بجبروت قوتها مجد رفاقها 
وخيري  بير  وكمال  دوغان  مظلوم  من 
في  الطعام  عن  أضربوا  ممن  وغيرهم 
في  بالحرية  فيه  طالبوا  الصمت  زمن 
هؤالء  االستبدادي،  التركي  النظام  عهد 
مدرسة  آمد  سجن  من  جعلوا  األبطال 
للمقاومة ليتخرج من تلك المدرسة أبطال 
أعدوا تاريخاً من المقاومة. كل ذلك كان 
مقاومة  هكذا  يتجدد  واليوم  الماضي  في 
في شخص المقاومة ليلى كوفن ورفاقها، 
ويتحدون  ويقاومون  يناضلون  هؤالء 
النظام األردوغاني ويكشفون حقائقه من 
سلطة واستبداد وتحكم وإقصاء، فالنظام 
جمعاء  اإلنسانية  يعادي  األردوغاني 
اللون  المواطن ويفرض  ويقصي حقوق 
الواحد أال وهو لون اإلمحاء واإلبادة لكل 
أردوغان  فالمستبد  أوامره.  يطيع  ال  من 
يعيش  شخص  لكل  محدداً  طريقاً  يرسم 
في أرض يتحكم به ليعيش ذلك الشخص  
أردوغان،  له  صنع  الذي  القالب  حسب 
وإن خرج أحداً من مساره يكون الموت 

نهايته.
كوفن ورفاقها من سياسة  ليلى  تخف  لم 
أردوغان لذا طالبوا برفع العزلة عن قائد 
عبد  الديمقراطية  األمة  قائد  اإلنسانية، 
عن  اإلضراب  فعالية  عبر  أوجالن  هللا 
الطعام وألن مطلبهم هو الحق بعينه أدى 
ذلك إلى انضمام الكثير إلى فعاليتهم من 
دول مختلفة من سوريا وأوروبا وألمانيا 
ليساندَن ليلى كوفن ورفاقها ويؤكدَن على 
عن  يدافع  إنسان  كل  مطلب  مطلبهم  أن 

قضية الحرية.
استمرار ليلى كوفن ورفاقها والمنضمين 
إلى فعاليتهم باإلضراب عن الطعام دليل 
اإلرادة  تلك  يمتلكون  أنهم  على  قاطع 
التي ستصلهم إلى النصر ولكن ما يجب 
الدولي  الصمت  هو  عنه  التغاضي  عدم 
والعالمي، صمت المنظمات والحقوقيات 
اإلنسانية  يدافعون عن  بأنهم  يّدعنَّ  ممن 

فأين هم من ذلك؟
ال يكترثون لإلنسانية البت، فلو اكترثوا 
قائد  بتحرير  نفسهم  هم  سيطالبون  كانوا 
ليرفع  المضطهدة  الشعوب  بحرية  نادى 
تطالب  بفعاليات  البدء  قبل  عنه  العزلة 
هو  قوله  أود  ما  العزلة وتحريره،  برفع 
أن الصمت حيال االضطهاد والظلم البد 
أن ينكسر فمثلما انكسر صمت الشعوب 
المضطهدة بالمطالبة بحقوقهم في الشمال 
ذلك  ينكسر  أن  يجب  السوري  والشرق 
الشمال  ففي  الجميع،  لدى  الصمت 
ثورة  صيت  زاغ  السوري  والشرق 
والمساواة  بالحرية  للمناداة  اإلنسانية 
شعب  كل  لينال  والديمقراطية  والعدل 

حقوقه في األرض السورية.
ورفاقها  كوفن  ليلى  نرى  عندما  واليوم 
يطالبون بحق اإلنسانية نفهم بأن الصمت 
هناك  الزال  ولكن  الشيء  بعض  انكسر 
لوضع  المعنيين  قبل  من  إخفاء وصمت 
التي  المضطهدة  السياسات  لجميع  حد 

تؤذي اإلنسان قبل كل شيء.
أن  الدولي  العام  الرأي  على  يجب  لذا 
يبرز موقفه تجاه ما يجري في السجون 
تتبع  التي  واألساليب  وخارجها  التركية 
عن  اإلغفال  عدم  يجب  األبرياء،  بحق 
مطالب ليلى كوفن ورفاقها الذي يدافعون 

عن اإلنسان المظلوم بشكل عام.

روناهي / احلسكة - بالتنسيق والتعاون بني كل من جلنة املرأة يف حزب االحتاد الدميقراطي 

وجلنة الثقافة والفن يف جملس بلدة صفيا، مت افتتاح دورة تعليمية ألكثر من مخس وثالثني 

امرأة يف جملس بلدة صفيا، هبدف تعليمهن على ممارسة فن اخلياطة، واملشاركة يف تأمني 

احلياة الكرمية هلن من الناحية االقتصادية، والتخلص من شبح البطالة الذي طاهلن.

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ دالل جان

اقرتاحات لتعديل العديد من قوانني املرأة حلماية وصون حقوقها

دورة الشهيدة «ميديا ودجوار« يف بلدة صفيا... 
انطالقة للمرأة حنو العمل واإلنتاج

انطالق دورة حتكيم نوعية للسيدات بإقليم اجلزيرة

حورية عبداجلوهر شريين فيصل حسن عنود أمحد

روناهي / قامشلوـ  هبدف هتيئة قاعدة حتكيمية مستقبلية للعبة كرة القدم للسيدات 
يف إقليم اجلزيرة، انطلقت أول دورة حتكيمية للسيدات مبشاركة متدربات من سبعة 

نوادي من أصِل مثاٍن يف اإلقليم، وذلك يف مقر االحتاد الرياضي بقامشلو.

تّوج فريق سيدات نادي النصر لكرة اليد، 
لكرة  اإلمارات  رئيس  كأس  بطولة  بلقب 
بعد  2018-2019م،  الحالي  للموسم  اليد 
-29( بنتيجة  الجزيرة  سيدات  على  الفوز 
25(، في المباراة النهائية، التي جرت على 

صالة المزهر في دبي.
واللقب هو الثاني لسيدات النصر في الموسم 
الحالي، ليجمع ثنائية الدوري والكأس هذا 

الموسم للمرة األولى.

وفي  الفريقين،  من  قوياً  النهائي  وجاء 
سيناريو مكرر لنهائي الدوري هذا الموسم، 
احتكار  كسر  في  النصر  نجح  عندما 
-31 بالفوز  السيدات  لبطوالت  الجزيرة، 

    29 والتتويج بكأس الدوري.
بكأس  االحتفاظ  في  الجزيرة  فشل  فيما 
رئيس اإلمارات لكرة اليد، للسنة السادسة 
الدوري،  لقب  قبلها  وفقد  التوالي،  على 
الموسم  من  بطوالت  أي  بدون  ليخرج 

الحالي.

 بكأس 
َ
جن

ّ
تو

ُ
سيدات النصر ي

اإلمارات لكرة اليد

التعادل  فخ  في  برشلونة،  نادي  سقط 
ضمن  هويسكا،  مضيفه  أمام  السلبي 
من  والثالثين  الثانية  الجولة  منافسات 

عمر الدوري اإلسباني.
وبهذا التعادل، يرفع برشلونة رصيده إلى 
74 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، مقابل 

25 نقطة لهويسكا في ذيل البطولة.
الفني  المدير  فالفيردي،  إرنستو  واعتمد 
-1-3( لعب  طريقة  على  لبرشلونة، 
حراسة  في  شتيجن  تير  بوجود   ،)2-4
الثالثي أومتيتي وتوديبو  المرمى، أمامه 
ومالكوم  فيدال  الوسط  وفي  وموريلو، 
هجومي  وثنائي  وواجي،  وألينيا  وبويج 

عثمان ديمبلي وبواتينج.
البدالء  على  االعتماد  فالفيردي،  وقرر 
المباراة،  الشباب في  وعدد من الالعبين 
وعلى  األساسية  العناصر  أراح  بعدما 
تحضيراً  ميسي،  ليونيل  القائد  رأسهم 
لمواجهة مانشستر يونايتد، في إياب ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعلى الجانب اآلخر، اعتمد فرانسيسكو 
على  لهويسكا،  الفني  المدير  رودريغيز، 
طريقة لعب )4-3-3( بوجود سانتاماريا 
الرباعي  أمامه  المرمى،  حراسة  في 
ميرامون وإيتشيتا وبوليدو وجاالن، وفي 
الوسط خوانبي وريفيرا وجوميز، وثالثي 

هجومي أفيال وجاليجو وفيريرو.
أول تهديد في المباراة كان من أصحاب 
كرة  أفيال،  المهاجم  سدد  حيث  األرض، 
بالرأس، لكنها مرت بجانب القائم األيمن 

للحارس تير شتيغن.
في  هويسكا  حارس  سانتاماريا  وتألق 
في  ديمبلي  عثمان  من  النفراد  التصدي 
الالعب  تسديدة  حول  حيث   ،16 الدقيقة 

الفرنسي إلى ركلة ركنية.

قطار برشلونة يتعطل يف حمطة هويسكا

حقيبة روناهي الرياضية...

الكرة،  على  برشلونة  فريق  واستحوذ 
بتسديدتين  األول،  الشوط  طوال  وحاول 
فقط على المرمى، في المقابل الخصم لم 

يُسدد أي كرة على مرمى تير شتيغن.
هذه  ترجمة  في  البلوغرانا  ينجح  ولم 
السيطرة إلى أهداف، حيث عانى هجوم 
البارسا من غياب الفاعلية على المرمى، 
العناصر  من  العديد  وجود  ظل  في 

الجديدة.
الثاني، حاول هويسكا  الشوط  بداية  ومع 
مباغتة برشلونة، واستقبل إنريك جاليجو، 
تمريرة في منطقة الجزاء من زميله أفيال، 
وسقط  شتيجن،  تير  بالحارس  واصطدم 
وطالب بركلة جزاء في الدقيقة 51، لكن 

أشار الحكم إلى استمرار اللعب.
تسجيل  فرصة  ديمبلي،  عثمان  وأهدر 
تمريرة  استقبل  حيث  األول،  الهدف 
بقوة  اليمنى، سددها  الجبهة  عرضية من 
المدافعين وتتحول  بأحد  أن تصطدم  قبل 

إلى ركلة ركنية في الدقيقة 56.
هويسكا،  لمرمى  األيمن  القائم  وحرم 
حيث  التسجيل،  من  مالكوم  البرازيلي 
اصطدمت تسديدته القوية في الدقيقة 57 

بالقائم.
الدفع  هويسكا  مدرب  رودريغيز  وقرر 
وأشرك  المباراة،  في  أوراقه  بأولى 

جونزالو ميليرو بدالً من خوانبي لتنشيط 
للتسجيل،  محاولة  في  الهجومي  الخط 
 )1-4-1-4( إلى  اللعب  طريقة  وحول 
لصنع كثافة عددية في خط الوسط وغلق 

المساحات أمام البارسا.
دفعة  بتغييرين  فالفيردي  إرنستو  ودفع 
واحدة، حيث أشرك جوردي ألبا وفيليب 
وعثمان  بويغ  ريكي  من  بدالً  كوتينيو 
ديمبلي، وخرج الالعب الفرنسي كإجراء 
األولى  المباراة  لكونها  نظراً  احترازي، 
له بعد العودة من اإلصابة، وأخيًرا آرثر 

بدالً من ألينيا.
فرص  عدة  في  برشلونة  وصول  ورغم 
لمرمى هويسكا، في الربع ساعة األخير 
خطر  تهديد  أي  دون  لكن  المباراة،  من 
قطار  ليتوقف  الحارس سانتاماريا،  على 

انتصارات برشلونة في الليغا.

جملس املرأة السورية: «على نساء العشائر أخذ دورهن الريادي يف اجملتمع«
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سعى  السنين،  مر  وعلى  بخطوة  خطوة 
تركيا،  رئيس  أردوغان،  طيب  رجب 
على  منافس  أي  قدرة  عدم  ضمان  إلى 
وتطهير  الخصوم  بتهميش  فقام  تحديه، 
روع  كما  والمحاكم  والشرطة  الجيش 
الدستور،  في  سلطاته  وعزز  الصحافة، 
بمستقبل  األتراك  وعد  نفسه  الوقت  وفي 
مفاجأة  كانت  لذلك؛  مشرق.  اقتصادي 
كبيرة يوم االثنين األسود بالنسبة له عندما 
االنتخابات  في  التصويت  نتيجة  ظهرت 
آذار  شهر  أواخر  في  جرت  التي  البلدية 
أردوغان  حزب  أن  وأظهرت  المنصرم، 
لم يفقد السيطرة فقط على أنقرة، المركز 
السياسي، بل وإسطنبول المركز التجاري 
له  الدعم  قدمت  التي  ومدينته  البالد،  في 
لم تكن  الماضية. وحتى لو  السنين  طوال 
النتائج نهائية، فقد بلغ حد الزلزال السياسي 
أردوغان  سلطة  وزعزعة  لهز  األكثر 
السيطرة  من  عقدين  من  يقرب  ما  خالل 
على  أساسي  بشكل  عليها  المتنازع  غير 
رأس السلطة في تركيا، الحليف في الناتو 

ذي التأثير الكبير اإلقليمي في المنطقة.

مراقبة الصناديق وعدم التخلي 
عنها من ِقبل املعارضة

قوائم  لتدقيق  فقط  ليس  مراقبين  ونشرت 
أكياس  على  النوم  أيًضا  ولكن  األصوات 
للحماية  المختومة  االقتراع  صناديق  من 
أعضاء  قبل  من  محتمل  تالعب  أي  من 
حزب  الحاكم،  والتنمية  العدالة  حزب 
أوغلو،  كوج  إيليدا  وقالت  أردوغان، 
28 سنة، نائبة رئيس فرع حزب الشعب 
إسطنبول،  في  المعارضة  الجمهوري 
التي كانت تنام بنفسها على بعض أكياس 
من  يتمكنوا  لم  أنهم  »نعتقد  األصوات: 
يتوقعون  يكونوا  ولم  االنتخابات،  تزوير 
منا أن نكون منظمين بهذا الشكل والوقوف 
في وجه أي تالعب باألوراق«. وال تعني 
فترة  تستمر  الذي  أردوغان،  أن  النتائج 
سيغير  أخرى  سنوات  أربع  لمدة  رئاسته 
القيم  تعزيز  يشمل  والذي  سلوكه،  من 
وتوثيق  العلمانية،  حساب  على  الدينية 
عالقات  مقابل  في  روسيا  مع  العالقات 
االنتخابات  لكن  الناتو،  مع  برودة  أكثر 
ضعف  نقاط  لديه  أردوغان  أن  أظهرت 
كثيرة ما قد تحمل األيام المقبلة الكثير من 

الصعوبات بالنسبة له.
البارز  الباحث  أيدينتاسباس،  أسلي  يقول 
في المجلس األوروبي للعالقات الخارجية: 
نعرف  »نحن  له«،  بالنسبة  كارثة  »إنها 
يقهر  ال  بأنه  نظن  كنا  كما  ليس  أنه  اآلن 
تركيا  اقتصاد  كان  العكس«.  ولكن حدث 
في  لسنوات  بسرعة  نما  الذي  الضعيف، 
العام  خالل  أنهاَر  أردوغان  حكم  ظل 
الناخبين،  اهتمامات  رأس  على  الماضي 
من  أردوغان  تحذيرات  من  الرغم  على 
أن المشكالت ليست من صنعه. ومنذ آذار 
الماضي تجاوزت البطالة العشرة بالمائة، 
الشباب،  بين  بالمائة  الثالثين  إلى  لتصل 
وعشرين  ثمانية  التركية  الليرة  وفقدت 
بالمائة من قيمتها في عام 2018 وتستمر 
بالنزول، بينما بلغ التضخم عشرين بالمئة.
فهموا  إنها وزمالؤها  أوغلو  وتقول كوج 
صناديق  إغالق  من  واحدة  ساعة  خالل 
يشاهدون  كانوا  أنهم  األحد  ليلة  االقتراع 
تولي  منذ  تركيا  في  أهمية  األكثر  التغيير 
النائية  المناطق  حتى  السلطة،  أردوغان 
أظهرت  الكبرى  إسطنبول  منطقة  في 
لمنصب  أردوغان  لمرشح  هزيمة 

يتم  لم  االثنين،  ليلة  وحتى  المدينة.  عمدة 
األعلى  المجلس  من  النتائج  عن  اإلعالن 
حزب  يقبل  ولم  كامل  بشكل  لالنتخابات 
لكن  إسطنبول،  في  الهزيمة  أردوغان 
المعارضة،  مرشح  أن  أظهرت  الحصيلة 
إكرام إمام أوغلو، يتقدم بنسبة 99 بالمائة 

من األصوات التي تم عدها.

إعالن اهلزمية اليت ُرِفضت من 
حزب العدالة والتنمية

من  متأخر  وقت  في  صحفي  مؤتمر  في 
إنه  أوغلو  إمام  قال  إسطنبول،  في  الليل 
يثق في المؤسسات التركية أكثر من حزب 
»ال  وقال:  فوزه،  لتأكيد  والتنمية  العدالة 
أتوقع هذا من الحزب«، و«لسنوات قادمة 
فوزي«،  والتنمية  العدالة  حزب  يقبل  لن 
في  المعارضين  البلديات  رؤساء  يمنح 
الشعب  لحزب  تركيا  في  مدينتين  أهم 
كيف  إلظهار  بارزة  فرصاً  الجمهوري 
السيطرة  يمكن أن يحكم بشكل فعال، مع 
القمامة  جمع  من  البلدية  الخدمات  على 
إلى النقل الجماعي، وقد وعد إمام أوغلو 
بأنه بصفته عمدة إسطنبول بتدقيق الكتب، 
وهو احتمال قد يخلق مشاكل جديدة لحزب 
على  أدلة  عن  كشف  إذا  والتنمية  العدالة 
كان  الحاكم.  الحزب  الفساد تحت سيطرة 
تعرض  الذي  الجمهوري  الشعب  الحزب 
النتقادات طويلة بسبب عدم التنظيم، للمرة 
إمام  قام  األولى مستعًدا جيًدا لالنتخابات. 

العمر 49 عاًما، عمدة  البالغ من  أوغلو، 
المتطوعين  بتعبئة آالف  السابق،  مقاطعة 
منطقة  في  اقتراع  صندوق  كل  لمراقبة 
العاصمة الكبرى وتسجيل عدد األصوات 
إعطاء  مع  خصيًصا،  مصمم  تطبيق  في 
وقالت  به  خاصة  مستقلة  جدولة  الحزب 
تمكنا  »لقد  أوغلو:  كوج  الحزبية  القيادية 
أعدادهم«. جاءت  أرقامنا مع  من مقارنة 
الساعة 9 مساًء يوم األحد  لحظة حاسمة 
في  له  أول خطاب  أردوغان  ألقى  عندما 
العدالة  حزب  فوز  فيه  مدعيا  المساء، 
االنتخابات  في  عام  بشكل  والتنمية 
فجأة  االنتخابات  لجنة  فتوقفت  البلدية، 
نتائج االنتخابات في إسطنبول،  عن نشر 
وكذلك توقفت وكالة أنباء األناضول شبه 
والتي  وهي  االخبار،  بث  عن  الرسمية، 
تتابع على نطاق واسع في ليالي االنتخابات 
الحكومة  الذي تفضله  المصدر  باعتبارها 

إلظهار النتائج. 
مدير  أونوهيسارشيكلي،  أوزغور  وقال 
صندوق مارشال األلماني التابع للواليات 
أبحاث،  معهد  وهو  أنقرة،  في  المتحدة 
الطريقة  بالفعل  شهد  الرئيس  معسكر  إن 
التي سارت بها االصوات في االنتخابات 
وأوقف العد. قال: »لقد أوقفوا ذلك ليفكروا 
»كان  وأضاف:  فعله«،  يمكنهم  فيما 
لقد  التدخل.  من  نوع  حول  نقاش  هناك 
الفرز«،  توقف  حينما  للغاية  خائفين  كنا 
إلى  وأشارت  أوغلو.  ذكرتكوج  حسبما 
عندما  السابقة  االنتخابات  من  العديد 
توقفت لجنة االنتخابات عن اإلفصاح عن 
تفاصيل اإلحصاء والفرز، واستؤنفت في 

محتملة  غير  قفزة  وأظهرت  الحق  وقت 
الحاكم.  الحزب  لصالح  األصوات  في 
يقول أنصار المعارضة إن هذا حدث في 
أنقرة،  بلدية  لرئيس  السابقة  االنتخابات 
وخالل فرز االستفتاء على الدستور لعام 
من  مزيًدا  أردوغان  منح  الذي   2017
االنتخابات  في  وحتى  التنفيذية  السلطات 
فشلت  وعندها  حزيران  في  الرئاسية 
إلعادة  الجمهوري  الشعب  حزب  جهود 
نظام  أنهاَر  عندما  عام 2018  في  الفرز 
واعترف  بالحزب،  الخاص  الكمبيوتر 
ولكن  الهزيمة.  الحق  وقت  في  مرشحه 
هذه المرة كان األمر مختلفاً، عندما أعلن 
مرشح أردوغان، بن علي يلدريم، رئيس 
الوزراء السابق، عن فوزه في إسطنبول، 
المأل  على  الفور  على  أوغلو  إمام  أعلن 
يقود  كان  أنه  الجمهور،  إلى  وتحدث 
السباق ولديه سجالت إلثبات ذلك، وأدلى 
تقدمه خالل  بعشر تصريحات علنية عن 

تلك الليلة.
من  كثير  يسميه  عما  مسؤول  أردوغان 
تركيا،  في  إمبراطورية  برئاسة  النقاد 
داخل  وتطهير  شديد  قمع  على  أشرف 
عسكرية  انقالب  محاولة  بعد  الحكومة 
فاشلة في عام 2016 ألقى باللوم فيها على 
غولن،  هللا  فتح  طويلة،  فترة  منذ  منافسه 
الذي يعيش في الواليات المتحدة، وخالل 
سجن  أكبر  تركيا  كانت  أردوغان،  حكم 
للصحفيين. لكن سيطرة أردوغان كزعيم 
لتركيا ترجع أيضاً بسبب مواقفه السياسية 
التي لم تكن بالموفقة، لطالما تساءل أنصار 
قيام  سبب  عن  الجمهوري  الشعب  حزب 

االنتخابات  بعد  االنتخابات  بتسليم  قادتهم 
مرشحين  تقديمهم  وعدم  أردوغان  إلى 
وكان  وحزبه،  أردوغان  لمنافسة  جيدين 
هذه  واحد  شيء  على  المعارضة  تصميم 
المرة، هو حشد الدعم عبر المجتمع وحتى 
داخل حزب أردوغان بدا وكأنه يتردد في 

التصويت األخير.
ويقول أوزغور أونوهيسارشيكلى، رئيس 
صندوق مارشال األلماني في أنقرة: »لقد 
هناك  وكانت  ثابتة،  المعارضة  كانت 
للجمهور«،  العنان  إطالق  على  عالمات 
تويتر  على  القوي  الشعبي  الدعم  واصفاً 
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي، 
من  عشرة  الحادية  الساعة  وبحلول 
أنقرة  في  أردوغان  ظهر  األحد،  مساء 
األقل  على  واحدة  مدينة  لفقدان  واستسلم 
ثم  الكبيرة.  بالنكسة  ما سميت  للمعارضة 
نشر أشخاص داخل مقر حزب أردوغان 
التابعة  الكمبيوتر  شاشات  من  لقطات 
مرشح  تظهر  والتنمية  العدالة  لحزب 
السباق،  يقود  إسطنبول  في  المعارضة 
المجلس  من  أيدينتاسباس  أسلي  وقالت 
األوروبي للعالقات الخارجية، إن مؤيدي 
المعلومات على  أردوغان كانوا يسربون 

ما يبدو بأنهم قد يخسروا إسطنبول.
متزايد  بشكل  بعيًدا  أردوغان  أصبح  لقد 
على مر السنين، محاطًا بقصره الرئاسي 
الشاسع بواسطة دائرة أصغر وأصغر من 
المساعدين والوزراء، ومع إعالن النتائج، 
السياسيين  المحللين  لدى  شك  هناك  ظل 
حول اتخاذهم القرار بالسماح بنشر النتائج 
صباح  إسطنبول  في  للتصويت  الحقيقية 
واإلرث  العرف  حماية  أجل  من  االثنين، 

االنتخابي.
إن  أيضاً  أيدينتاسباس  أسلي  وقالت 
أردوغان، الذي كان دائماً يستمد شرعيته 
أنه  يرى  كان   ، االقتراع  صندوق  من 
يكن  »لم  النتيجة،  تغيير  المستحيل  من 
هناك طريقة حقيقية«، ولم يجدوا طريقة 
الشرعية،  يفقدوا  أن  دون  بذلك  للقيام 
يعرف  كان  أردوغان  إن  آخرون  وقال 
االقتصاد  لها  سيتعرض  التي  المخاطر 
االنتخابات  حول  خالف  هناك  كانت  إذا 
أو نزاع طويل، وقد تنخفض الليرة بشكل 
الماضي،  الصيف  في  حدث  كما  حاد، 
الشركات وسبل  تداعيات شديدة على  مع 
العيش. من خالل قبول نتيجة االنتخابات، 
االنتخابي  النظام  سمعة  أردوغان  أنقذ 
مدى  على  شرعية  منحه  الذي  التركي، 
مدير  وقال  الماضية،   17 الـ  السنوات 
األلماني:  مارشال  لمشروع  أنقرة  مكتب 
صرف  االنتخابات،  هذه  خالل  »من 
أردوغان غموض الشك عن نزاهة جميع 

االنتخابات الماضية«. 
مدينته  في  أردوغان وحزبه  ابتعاد  أظهر 
األم، وهو المكان الذي يصفه كثيًرا بحب 
تحالف  من  متوقع  غير  نجاًحا  وعاطفة، 
المعارضة، الذي أقنع الناخبين بالتصويت 
تكتيكيًا، على الرغم من خالفاتهم. وقالت 
حياة  تابعت  التي  أيدينتاسباس،  أسلي 
أردوغان عن كثب: »إن أصوات الكرد، 
الذين  السعداء  غير  المحافظين  وأصوات 
تركوا أردوغان، كانت بالغة األهمية في 
كانت  االنتخابات  أن  بالنتيجة  النتائج«. 
يتم  لن  ألنه  للمعارضة  حاسماً  انتصاراً 
إجراء انتخابات أخرى لمدة أربع سنوات 
االنتخابات  على  نتائج  لها  سيكون  ما 

البرلمانية والرئاسية المقبلة.

قوات  يد  على  داعش  هزيمة  العالم  شهد 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  سوريا 
للظهور  سوريا. ولكن؛ ربما يعود داعش 
العديد  في  فكره  زرع  أنه  ذلك  مجدداً؛ 
بمسميات  احتلها وربما  التي  المناطق  من 
التركي  االحتالل  دولة  وتلعب  أخرى، 
الدور األساسي في تغذية داعش والمرتزقة 
دور  تلعب  أن  يمكنها  ال  ولذا؛  األخرى. 
في  تدخلت  فهي  سوريا،  في  التسوية 
الشأن السوري؛ لتحقيق أطماعها باحتالل 
األراضي السورية، فما تقوم به في الشمال 
السوري ليس سوى احتالل عسكري قائم 
يفسر أطماعها في ضم األراضي السورية 
بالقوة. وحول هذه النقاط والوضع السياسي 
الراهن؛ أجرت وكالة فرات لألنباء حواراً 
المصري  القومي  المجلس  عضو  مع 
المركز  ورئيس  اإلرهاب  لمكافحة 
االستراتيجية  والدراسات  للفكر  المصري 
الشكل  على  الحوار  وجاء  عكاشة،  خالد 

التالي:
ـ كيف تقيّمون التحديات األمنية وأولويات 
في  اإلرهاب  لمكافحة  الشاملة  الرؤية 
داعش  لمرتزقة  المكانية  الهزيمة  ضوء 

في سوريا والعراق؟
في  جديد  فصل  أعتاب  على  نكون  ربما 
 2014 في  وصل  الذي  داعش  حياة 
لمرحلة السيطرة على األراضي وكان في 
سنتحدث  واليوم  لها،  ممكن  تمدد  أقصى 
داعش، صحيح  في حياة  عن فصل جديد 
األراضي  على  السيطرة  في  قدرته  فقد 
اسميتها، وفي  كما  مكانية  وحدثت هزيمة 
الهزيمة  لكن؛  دقيقة.  تسمية  هي  الحقيقة 
بل  داعش،  حياة  من  تنسحب  لن  المكانية 
العمل  أطوار  من  في طور جديد  ستدخله 

بها  سيقوم  التي  التنفيذية  والخطط  المسلح 
على األرض.

ـ فيما يتعلق بالمواقف الدولية، هل ترى 
المرحلة،  هذه  ألولوية  إدراك  هناك  أن 
الدولي  التحالف  بموقف  مثالً  يتعلق  فيما 
بمكافحة  المعنية  األطراف  من  وغيره 

اإلرهاب؟
ال؛ في الحقيقة أنا أنظر لهذا األمر بتشاؤم 
بعد  الدولية حتى اآلن، وحتى  واألطراف 
خياراتها  تحسم  لم  هي  داعش،  هزيمة 
اللحظة،  هذه  حتى  ربما  االستراتيجية 
ومواقفها مرتبكة إلى حد كبير وال زال بها 
قدر ال يستهان به من التخوف والقرارات 
والمواقف السياسية والعسكرية تتخذ على 
األرض ويتم نقضها بعد أسابيع وربما بعد 
اتخاذ  يتم  وربما  تتخذ  والقرارات  شهور، 
وهذه  نفسه،  التوقيت  في  مضادة  قرارات 
إدراك  عدم  تدرك  جميعها  المؤشرات 

المقبلين عليها أولوية المرحلة.
ـ هل هناك أمثلة على ذلك؟ 

الشمال  عن  نتحدث  عندما  األمثلة  أبرز 
التحالف  لدى  ارتباك  هناك  السوري، 
هذه  بعد  ما  صياغة  عملية  في  الدولي 
األوقات  بعض  في  المكانية،  الهزيمة 
القوات األمريكية تعلن انسحابها ثم تعاود 
مرة أخرى التمسك بالتواجد، وتحاول أن 
تضفي عليه طابع الرمزية. طبيعة األرض 
األرض  على  والمعادالت  واألوضاع 
إلى  حاجة  أمام  أنها  نفسها  تجد  تجعلها 
وغيره،  والمعدات  للمقاتلين  عددية  زيادة 
والمعضلة األساسية والتي ستلقي بظاللها 
على  النزاع  أن  هو  القادم،  المشهد  على 
سوريا حتى األن لم يحسم أمره، والخروج 

يؤسس  أغلبها  في  المتوازنة  النتائج  بهذه 
لشكل آخر من أشكال الصراع واستدامته. 
يؤسس  ما  أخطر  هو  تركيا  به  تقوم  وما 
عن  نتحدث  سوريا  في  القادم  للصراع 
الشعب  مقدرات  في  طامعة  إقليمية  قوى 
السوري وتحاول إيجاد مظالت أو مفاهيم 
موضوع  مثل  لتدخلها  كذريعة  مغلوطة 

الحدود اآلمنة. 
هل  أضنة؛  اتفاقية  عن  تحدثنا  ما  إذا  ـ 
من المسموح لتركيا بالتدخل في الشمال 
ذلك  تقيّمون  كيف  خاللها،  من  السوري 

في ضوء مفهوم األمن القومي العربي؟
التشوه  مفهوم  على  النماذج  أبرز  هذا 
األطراف  فيه  تقع  الذي  االستراتيجي 
اإلقليمية على وجه التحديد أكثر من القوى 
به  تقوم  لما  كبير  تجاوز  وهذا  الدولية، 
يتم  تركيا، وإلحاح على مفهوم ومصطلح 
اليوم  بداية 2018 وحتى  منذ  له  الترويج 
خارج  أو  داخل  أحد  يوجد  ال  في 2019 
سوريا لديه القناعة بمبررات وجود الحدود 
اآلمنة داخل سوريا. ثم لماذا ال تنشأ تركيا 
مثل هذه الحدود على أراضيها، وال يوجد 
على اإلطالق توافق حولها بين األطراف 
السوري  النظام  عن  ناهيك  الموجودة، 
والشعب السوري نفسه. ولن تقبل أطراف 
عديدة داخل سوريا وخارجها وجود تركيا 
ما  وصناعة  السورية،  األراضي  داخل 
تحاول أن تطلق عليه الحدود اآلمنة، كيف 
نتحدث عن هذا المفهوم ونحن نتحدث عن 
مفهوم  ألنه  سوريا؛  في  الصراع  انتهاء 
المجال  هذا  في  الخوض  بل  مغلوط، 
في  يساهم  ولن  جديد  من  الصراع  سيفتح 
التوافق  ويضرب  اإلطالق،  على  إنهاءه 
الداخلي السوري في الصميم لو كان نتاج 

من  أراضي  اقتطاع  هو  سنوات  الثماني 
قبل  من  عليه  والسيطرة  السوري  الوطن 
سراً،  نذيع  وال  التحديد.  وجه  على  تركيا 
في  تجلس  التي  لتركيا  ينظر  الجميع  بأن 
كراعية  وغيرها  وأستانة  سوتشي  مؤتمر 
للمليشيات المسلحة والتنظيمات اإلرهابية 
التنظيمات  لتمثل  مقعد  على  وتجلس 
المحافل،  في  باسمهم  ولتتحدث  اإلرهابية 
وهذا األمر ليس سراً على اإلطالق، وال 
هذا  لعبت  إقليمية،  لدولة  السماح  يمكن 
بعد  لما  مؤسسة  دولة  تكون  أن  الدور، 
الدولة السورية، هذا شيء ال أعتقد أن أحداً 

سيقبل به.
ـ مارست تركيا انتهاكات عدة من التغيير 
وغيره،  والنهب  والتهجير  الديمغرافي 
حيث تحاول إيجاد أذرع عسكرية لها في 
المدن السورية، ما توصيفكم لذلك، وهل 
أن  يمكن  سوريا  شمال  في  به  تقوم  ما 

نسميه احتالالً بالفعل؟
 هو يسمى احتالل، وجود قوات عسكرية 
أراضي  على  عسكرية  ومعدات  وآليات 
سوى  تعريف  له  ليس  هو  اخرى  دولة 
االحتالل وليس له تفسير سوى أنه احتالل 
أنه  على  إليه  سينظر  سواء  عسكري، 
مؤقت أو دائم أو يفسر أطماع في احتالل 
هذه األراضي أو ضمها بالقوة أو غيرها، 
كل أو مثل هذه النماذج مجتمعة ال توصف 
واحداً.  قوالً  احتالل عسكري،  بكونها  إال 
جميعهم  العرب  القادة  يخجل  لم  ولذلك؛ 
مباشرة  بلهجات  إال  أحدهم  يتحدث  ولم 
األقدام  ومواطئ  اإلقليمية  التدخالت 
ومواطئ النفوذ، وتحدث عن ذلك الرئيس 
األوضح  هي  بلهجة  السيسي  الفتاح  عبد 
الكثير  عنه  تحدث  األمر  ولكن  واألبرز، 

أن هذه  العرب حول  القادة والرؤساء  من 
من  الكثير  وتتخذ  مقبولة  غير  األمور 
النهاية  األشكال، ولكنها غير مقبولة وفي 
هذه  وستكون  الصحيح،  إال  يصح  لن 
التحركات والمساعي من قبل دول إقليمية 
ستكون  غيرها،  أو  تركيا  سواء  أخرى 
سحابة تمر مثل كثير مما مر على الدول 

العربية وسيعود األمر إلى نصابه.
ـ ما مالمح التصور المصري فيما يتعلق 
المرتزقة األجانب األسرى، وهل  بمصير 
األجانب،  المقاتلين  بفكرة  معنية  مصر 

وهل من بينهم مصريين؟
هذا األمر بالطبع يشغلنا وهو في أولويات 
ربما  المصرية  الدولة  اهتمامات  وأهم 
مصر تحتفظ لنفسها بحق السبق في ذلك، 
أي  وقبل  كاملين،  عامين  من  أكثر  منذ 
من األطراف يتحدث عن عودة او انتقال 
المصطلحين  تضع  ومصر  المقاتلين، 
بجانب بعضهما البعض؛ ألن الخطر ليس 
على  ولكن  المقاتلين  بعودة  فقط  متعلقا 
ممن  عدد  أقل  لديها  مصر  المثال  سبيل 
التنظيمات  صفوف  في  منخرطين  هم 
أعداد  لديها  كثيرة  دول  اإلرهابية. وهناك 
كاملة  دول  عشر  من  أكثر  وهناك  أكبر، 
مصر  تسبق  العالمية  اإلحصائيات  وفق 
الذي  الهاجس  وهو  المرتزقة،  عدد  في 
يشغل بالنا، وربما لهذا السبب مصر تصر 
على دمج مصطلح انتقال المقاتلين بجوار 
لهذه  يحدث  حقيقي  نقل  هناك  العائدين. 
ساحة  من  المليشيات  وهذه  المجموعات 
صراع لساحة صراع أخرى إلنتاج مزيد 
اإلرهابي  العمل  من  ومزيد  التهديد  من 

وتأمين حياة هؤالء.
ـ ما األسبقية التي تحتفظ بها مصر لنفسها 

في هذا المجال؟ 
الفتاح  عبد  والرئيس  كاملين،  عامين  منذ 
في  لفرنسا  له  زيارة  أول  في  السيسي 
المؤتمر  في  تحدث  الحالي،  الرئيس  عهد 
مساحة  وأفرد  والمعلن  المذاع  الصحفي 
وهم  اإلعالم  وسائل  للرد على  جداً  مهمة 
فتحدث  القادمة،  التهديدات  حول  يسألونه 
عن الخطر وانتقال المقاتلين وعودتهم إلى 
وجه  على  لنقطتين  واشار  أخرى  مناطق 
محدد،  بل  عاماً،  الكالم  يكن  لم  التحديد، 
مرشحتين  نقطتين  وليبيا  سيناء  أن  وهو 
مجموعات  أو  التنظيمات  لتحريك  بقوة 
منهم أو من يتلقون الهزيمة ويتم استرداد 
في  أو  العراق  في  سواء  منهم  األرض 
سوريا، أن ينتقلوا إلى هذه البؤر ويعيدوا 

إنتاج الخطر مرة أخرى. 
هذا  بها  تختمون  أخيرة  كلمة  من  هل  ـ 

الحوار؟
نطلق  أن  يمكن  ما  أو  المصرية  السياسة 
للتعامل مع هذا  عليه استراتيجية مصرية 
الملف، أعتقد أنه سيكون في سياق دولي أو 
في سياق إقليمي لم يتشكل بعد؛ ألن حتى 
اآلن لم تضع عمليات المكافحة أوزارها، 
دراسة  هكذا  من  أكبر  تتطلب  والمسألة 
وتبيان للمواقف، من سيساعد ومن سيعمل 
في  وإيجابي  فعلي  وبشكل  مشترك  بشكل 
محاصرة هذا الملف أو عالجه من الدول، 
وخطواتها،  تحركاتها  مصر  تعلن  حتى 
مع  للدخول  استعدادها  أبدت  ولكنها 
األطراف المعنية كافة بمتابعة هذا الملف 
والحد من أخطاره، ويكون هذا شكل من 
أشكال المواجهة مع اإلرهاب خالل الفترة 

القادمة.

9سياسة آراء
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 «ال ميكن السماح لرتكيا الراعية 
 دور يف سوريا«
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ت الرتكية  احمللية  االنتخابات 

والتنمية احلاكم يف تركيا
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في  متناثرة  أدبيات  الثانية:  المرحلة 
الصحافة الكردية:

فترات  صبغ  الذي  الثقافي  الحراك  بفعل 
زمنية محّددة من المشهد السوري، نشطت 
الصحافة الكردية، وأثمرت بعض تجاربها 
عبر  األدباء  بعض  نشر  وقد  وهناك،  هنا 
لألطفال،  نتاجاتهم  من  جزءاً  المنابر  تلك 
احتياجاتهم،  يلبي  الذي  بالقدر  ليس  إنما 
 /Cegerxwîn األدباء:  هؤالء  وأهم 
في  الكرد  الشعراء  أبرز  جگرخوين،  
الذين  المبدعين  وأهّم  الحديث،  العصر 
انتبهوا لهذا المجال فكراً وموضوعاً، وقد 
الكردي  الفلكلور  )جگرخوين(  استثمر 
دواوينه،  أولى  في  فنجد  جيداً،  استثماراً 
 /Ji Biçûkan re( لألطفال هي:  قصيدة 
واقع  على  الضوء خاللها  يُسلط  للصغار( 
والتناقضات  ق،  الممزَّ الكردي  الشعب 
فيسرد  الواقع..  هذا  يحمله  التي  الثانوية 
يحتكم  إذ  والثعلب،  والنمر  األسد  قصة: 
قطعة  يقّسم  الذي  الثعلب،  إلى  األوالن 
غير  قطعتين  إلى  وجداها  التي  الجبن 
جزءاً  الجهة  هذه  من  فيأكل  متساويتين، 
عليهما  يأتي  حتى  جزءاً،  األخرى  ومن 
من  الكثير  انصراف  وبسبب  بكليتهما، 
ستينيات  في  السياسي  العمل  إلى  المثقفين 
الثقافية  الحركة  تراجعت  الماضي،  القرن 
كثيراً,  ضوؤها  وخّف  عموماً،  الكردية 
المثقفين مّمن عاصروا  الكثير من  بحسب 
االهتمام  قّل  الحال  وبطبيعة  الحقبة،  تلك 
ومأل  أصالً،  القليلة  لألطفال  بالكتابة 
الصمت مسامعهم خالل فترة طويلة نسبياً، 

إال من شذرات متناثرة هنا أو هناك.

موّجهة  إصدارات  الثالثة:  المرحلة 
لألطفال خصيصاً:  

في العقد األخير من القرن العشرين، ومع 
انتشار النظريات التربوية- النفسية الداعية 
احتياجاتها  وتلبية  بالطفولة  االعتناء  إلى 
االجتماعية  التحّوالت  وبحكم  المختلفة، 
المجتمع  على  طرأت  التي  واالقتصادية 
الكردي في سوريا، تنامى االهتمام بالكتابة 
الكردية،  الثقافية  األوساط  بين  لألطفال 
في  األطفال  أدب  بأهمية  الوعي  وازداد 
األدباء  بعض  فواكب  االجتماعية،  التنشئة 
بااللتفات  وبدأوا  الجديدة،  المعطيات  هذه 
أّن  خصوصاً  لهم،  األدبية  الكتابة  نحو 
من  مساحة  هامش  صاحبتها  الفترة  تلك 
الحريات، دفعت عجلة األدب بشكل عام، 
األدبية  الساحة  على  مرة  ألول  فظهر 
باألطفال،  نتاج خاصٌّ  الكردية في سوريا 
المجال،  هذا  في  األسماء  بعض  وبرزت 
تمثّلت  شخصية  مبادرات  إطار  في  ذلك 
والقصصية،  الشعرية  اإلصدارات  ببعض 
بقليل،  أكثر  أو  لألطفال  وتجربة صحافية 
اإلصدارات  أكثر ضمن  أو  بنَّص  وأحياناً 
تواضع  من  الرغم  وعلى  للكبار،  األدبية 
شّكلت  أنها  إال  ما،  حدٍّ  إلى  التجارب  عدد 
في  الكردي  الطفل  ألدب  أساسية  مرحلة 

سوريا.
تضّمنا  كتيبان  صدر  القصة:  مجال  في 
الكرديّة  الشعبية  الحكايات  من  نماذج 
المهندس  للكاتبين:  لألطفال، عام 1991، 

جمع  الذي   ،Rezo أوسي/  الرزاق  عبد 
هذه الحكايات، ود. محمد عبدو النجاري، 
الذي ترجمها إلى العربية، وحمل اإلصدار 
الديك   /Dîk, dîko( عنوان:  األول 
 /Libhinarê( :واإلصدار الثاني )األبيض
ثالث  للكاتبين  صدر  ثم  الرّمان(  حبَّة 
إصدارات دفعة واحدة عام 2005، جاءت 
الثالث  اإلصدار  وحمل  للسابقتين،  تتّمة 
عنوان: )Bavê hepûn/ الذئب العجوز( 
 /Şengê û Pengê( بعنوان:  والرابع 
 Finda( :والخامس بعنوان )شنگي وپنگي

Şemal/ القنديل السحري(.
كما خّصص بعض الكتّاب واألدباء جزءاً 
بها  رفدوا  لألطفال،  النثرية  نتاجاتهم  من 
بنتاجاتهم،  والعربية  الكردية  المكتبتين 
توفيق  الشيخ  المرحوم  أهمهم:  نذكر 
الحسيني، وإسهاماته الكبيرة في الترجمة، 
ديا جوان، وعلى  الكاتبة  إسهامات  وأيضاً 
الرغم أّن هذه المرحلة )التسعينيات( كانت 
توّجه  وشهدت  وكيفاً،  كّماً  ثراًء  األكثر 
كتاباتهم  أّن  إال  لألطفال،  األدباء  من  عدد 
جميعاً  فكانوا  للكبار،  كتاباتهم  مع  ترافقت 
كتّاباً للكبار بالدرجة األولى، ولم يتخّصص 
اإلبداعية  بالكتابة  في سوريا  كاتب كردي 

الموّجهة لألطفال.
 /Konê Reş( أصدر  الشعر  مجال  في 
األولى  الشعرية  مجموعته  َرش(  كوني 
 Sîpan( بعنوان:   ،1993 عام  لألطفال 
ثم أصدر مجموعة  û jîn/ سيپان وجين( 
 Şagirtê Bedir-Xan( بعنوان:  ثانية 
 ،1996 عام  بدرخان(  تلميذ  أنا   /im

امتازتا بفلسفة تربوية واضحة. كما أصدر 
الشاعر )Ferhad Içmo/ فرهاد عجمو( 
 /Landik( بعنوان:  شعرية  مجموعة 
بمجموعة  أتبعها  ثم   ،1998 عام  المهد( 
ثانية حملت العنوان ذاته، وفي عام 2003 
ويعني:  ريوي،   /Rêwî( الشاعر  أصدر 
 Nazê û( :مجموعة بعنوان )عابر سبيل

Diyar/ نازي وديار(.
  

بدايات  في  وإصدارات  حثيثة  محاوالت  ـ 
القرن الحالي:

الحادي  القرن  من  الثاني  العقد  خالل 
 /Bavê   Serbest( أصدر  والعشرين، 
خاصة  شعرية  مجموعة  سربست(  أبو 
 Hola( عنوان:  حملت  باألطفال، 
الصغار( عام 2010.  Biçûkan/ ساحة 
شعرية  مجموعة  رش(  )كوني  وأصدر 
 Helbestên( بعنوان:  له،  الثالثة  هي 
Zarokan/ قصائد لألطفال( عام 2013. 
 Salihê( والباحث  للشاعر  وصدر 
أغنى  الذي  حيدو(  صالح   /Heydo
المكتبة الكردية بنتاج أدبي ثري لألطفال، 
 Sirûdên( الشعريتين:  المجموعتين 
 /Bilbilan Li Nav Baxên Gulan
وهي  الورد(  حدائق  في  البالبل  أناشيد 
 .2015 عام  خصيصاً،  لألطفال  موّجهة 
التي  ونور(  شعاٌع   /Şewq û Fener(و
في  األطفال  لقصائد  قسماً  فيها  خّصص 
 Dilêrê( الشاعر  وأصدر  نفسه.  العام 
شعرية  مجموعة  كورد(  دلير   /Kurd
 .2016 عام  أغاريد(   /Fîxan( بعنوان: 
 /Şîlan( :وللشاعر مجموعة ثانية بعنوان
 Luqman( وكتب الشاعر ،)زهرة جبلية
مجموعتين  عثمان(  لقمان   /Osman
شعريتين لألطفال هما: )Sîmen 1/ ينسب 
وهما   ،2  Sîmenو الفضة(  البسة  إلى 
هذه  وفي  أنّه  بالذكر  والجدير  الطبع،  قيد 

المرحلة برز مفهوم الصحافة المحلية التي 
وأسهمت  لألطفال،  األدبي  النتاج  واكبت 
في الوقت نفسه بزيادة االهتمام بهذا النوع 
التي  )كليزار(  صحيفة  وأعني  األدبي، 
موضع  في  مسيرتها  من  جوانب  سنتناول 

آخر.
تكون  تكاد  الطفلي  المسرح  مجال  في 
خالية  سوريا  في  الكرديّة  الثقافية  الساحة 
النصوص  بعض  باستثناء  التجارب،  من 
والعروض التي اشتغل عليها بعض األدباء 
والمسرحيين ممن تنبهوا ألهمية دور هذه 
إلى  إضافة  الهامة،  الحضارية  الوسيلة 
في  تُقدم  كانت  التي  المتواضعة  العروض 
الدراسات في  أما أهم  النوروز،  احتفاالت 
هذا المجال فكان إصداراً للكاتب المسرحي 
بعنوان:  إسماعيل،  إسماعيل  أحمد 
تمهيديّة(  دراسات  المأمول..  )مسرحنا 
فيها  عالج   ،1997 عام  العربية،  باللغة 
قضايا تتعلّق بالمسرح الكردي، وخصَّص 
بحثاً قيّماً يتناول مسرح الطفل تحديداً، ومن 
لم  لألطفال،  أخرى  نتاجات  إنجاز  المؤكد 

تسعفني المصادر باالطاّلع عليها.

كوباني  في  والفن  الثقافة  حركة  افتتحت 
مركزاً ثقافياً في قرية »بير رشي« التابعة 
خالل  كوباني،  مدينة  جنوبي  بليك  لبلدة 

احتفالية.
العشرات  حضرها  التي  االحتفالية  بدأت 
مؤسسات  عن  وممثلين  األهالي  من 
صمت  دقيقة  بالوقوف  المدني  المجتمع 
والفن  الثقافة  حركة  عضوة  كلمة  تلتها 

بداية  هنأت  التي  كوباني حليمة علي  في 
الدور  إلى  فيها  وأشارت  المركز،  افتتاح 
حماية  في  والثقافية  الفنية  للحركة  الهام 
للعمل  الجميع  وناشدت  والثقافة.  التراث 

على حماية ثقافتهم.
لمجلس  المشترك  الرئيس  ألقى  كما 
قال  كلمة  إيتو  مصطفى  كوباني  مقاطعة 
فإننا  الثقافة  عن  نتحدث  »عندما  فيها: 
فالثقافة  واللغة.  والتراث  التاريخ  نتذكر 

هي التي تُشّكل هوية الشعوب«.
ألقاها  بليك  بلدة  مجلس  كلمة  ألقيت  كما 
أيضاً  فيها  أشاد  حسين  محمد  اإلداري 
في  الثقافية  والمراكز  النشاطات  بدور 
تعزيز هوية ولغة الشعوب. كما أشار إلى 
لها  تعرض  التي  الثقافية  اإلبادة  حمالت 

تم قص شريط  ثم  ومن  الكردي.  الشعب 
خابور.  الشهيد  والدة  قبل  من  االفتتاح 
غنائية  فقرات  تقديم  االحتفالية  وتخلل 
ووسط  روجهالت.  الشهيد  فرقة  قدمتها 
انتهت  العارمة  والفرحة  الدبكة  حلقات 
روافد  من  جديد  رافد  بافتتاح  المراسم 

الثقافة والمعرفة في المنطقة.
وكالة/ هاوار

تستمر مقاومة أهالي عفرين في مرحلتها 
في  يبدعون  أهاليها  يزال  وال  الثانية، 
أوجه  ومن  والمقاومة،  النضال  أساليب 
شباب  أربعة  تشكيل  المقاومة  تلك 
مقاومة  »فرقة  باسم  فرقة  عفرين  من 
بمجال  المهتمين  من  وهم  العصر« 

أغاني  يؤلفون  كما  والغناء،  الموسيقا 
تعبّر عما في دواخلهم من آالم وخروج 
قسري. وأطلقوا على  فرقتهم هذه اسم 
التي  بالمقاومة  تيمناً  العصر«  »مقاومة 
أبناء  قبل  من  في عفرين  وتدور  دارت 
االحتالل  جيش  ضد  الكردي  الشعب 

في  يقيمون  وهم  ومرتزقته،  التركي 
تضم  التي  الشهباء  مناطق  مخيمات 
أغنياتهم  وتحمل  عفرين،  من  مهجرين 
للنضال  والدعوة  المعاناة  من  الكثير 

واإلصرار على النصر.

الفرقة منذ ستة أشهر وأعضاء  تشّكلت 
آالت   يستخدمون  األربعة  الفرقة 
اآلن  حتى  والفرقة  لهم،  عائدة  متنوعة 
مقاومة  عن  مجملها  أغنية،   15 ألّفت 
العصر ومقاومتها في المخيمات وكيفية 
خروجهم من ديارهم، كما تهدف الفرقة 

إلعداد أغاني عن العودة إلى عفرين.

عنوان  تحت  أُلّفت  التي  أغنيتهم  تعتبر 
أغانيهم  أكثر  عفرين«  يا  »سنعود 
طبيعة  عن  تتحدث  حيث  انتشاراً، 
فيها  التي كانت  السلمية  عفرين والحياة 
العصر  مقاومة  من  األولى  والمرحلة 
االتفاق  ويتم  يوماً.   58 استمرت  التي 
واأللحان  الكلمات  على  األعضاء  بين 

فيما بينهم.

وكالة/ هاوار

الدولي  الثقافي  كالويج  مهرجان  يستمر 
بالثقافة  مفعمة  وبروح  عام  كل  بالتجدد 
فعاليات  وتنطلق  اإلبداع،  واألدب وروح 
مدينة  في  والعشرين  الثانية  النسخة 
-18 الخميس  يوم  من  اعتباراً  السليمانية 

4-2019 ولغاية 2019-4-20.

سيتضمن المهرجان فعاليات عديدة، منها 
المحور  حول  والندوات  البحوث  تقديم 
السيرة  )كتابة  وهو  للمهرجان  الرئيس 
افتتاح  عن  فضالً  والتاريخ(،  األدب  بين 
وثائقي  فيلم  وعرض  الكتاب  معرض 
وتقديم الجوائز وتكريم المبدعين، وهناك 
والقصة  الشعر  مجال  في  أدبية  مسابقة 

والدراسات باللغة الكردية.

أربع  ثمة  المهرجان  من  الثاني  اليوم  في 
المهرجان  محور  حول  نقاش  جلسات 
سيشترك  والتاريخ«  األدب  بين  »السيرة 
والعرب  الكرد  النقاد  من  عدداً  فيه 
ود.  النصير،  ياسين  منهم:  واإليرانيين، 
فاضل  ود.  بدر،  وعلي  ناعوت  فاطمة 
مصطفى  فائق  ود.  التميمي،  عبود 
وجودت هوشيار، وعباس عبد جاسم، ود. 
فضالً  األمير،  عبد  وشوقي  جاسم،  باقر 

عن كتاب ونقاد كرد وإيرانيين.

 1996 عام  تأسس  المهرجان  إن  يذكر 
باألدب  ويعنى  السليمانية،  محافظة  في 
اسم  ويحمل  التنويرية.  اإلنسانية  والثقافة 
الشهير  الكردي  بالروائي  تيمناً  كالويج 
كالويج  مجلة  أصدر  الذي  أحمد  إبراهيم 

في مدينة بغداد في األربعينيات. 

وينظم ندوات وأمسيات للمثقفين واألدباء 
مهرجانه  سنوياً  ويعقد  والفنانين، 
)مهرجان كالويج( الذي يعد أول مهرجان 
على  انقطاع  دون  متواصل  كردي  ثقافي 
مدى أكثر من عقدين. وفي كل عام يكرم 
مجموعة من األدباء. في اليوم األخير من 
المهرجان يعلن اسم الشاعر أو الشخصية 
او الكاتب او المترجم المرشح لنيل جائزة 
حسين عارف، وهو قاص وروائي كردي 
المتميزة  جائزته  يقدم  كما  معروف. 
أفذاذ،  مبدعين  إلى  كردستان(  )جائزة 
المبدع  إلى  األولى  دورتها  في  قدمها  إذ 
في   2009/4/23 في  )أدونيس(  الكبير 
مدينة السليمانية. وفي دورتها الثانية قدمها 
للروائي األلماني من أصل كردي شيركو 
دورته  وفي   ،2014 نوفمبر  في  فتاح 
فولكر  األلماني  للشاعر  قدمها  الثالثة 

براون في أكتوبر 2015.

وكاالت

عفرين قرباُن التخادم والتنافع

برز الدور الروسّي خالل األحداث في 
غائباً  كان  بعدما  كبيرٍة  بفاعليٍّة  سوريا 
نتيجة  الزمن؛  من  عقدين  من  ألكثِر 
وّضح  ما  السوفييتّي،  االتحاد  انهيار 
لم  والتي  لروسيا،  الحقيقيّة  الصورة 
تدركها كثير من شعوب العالم، وكانت 
الصورة المتداولة عنها أنّها داعية سالم 
وداعمة لحق الشعوب بتقرير مصيرها.

ال تتوافق الصورة النمطيّة عن روسيا، 
مع االحتالل السوفييتّي ألفغانستان، وال 
حقيقة سياستها في جورجيا وأحداث شرق 
أوكرانيا، وال حتى بأسلوب التعاطي مع 
الداخليّة، فموسكو ترّجح الحل  المسائل 
قوةً  يثبتها  ما  القوة،  وفرض  العسكرّي 
احتالل،  وحتى  وطاغية  استعماريّة 
اإلرهاب  انتقلت من ضفة محاربة  وقد 
وراء  تتخفى  وكانت  استثماره،  إلى 

واالستعمار  الهيمنة  مقاومة  شعارات 
الضعيفة.  الشعوب  تأييد  لكسب  الغربّي 
وتاريخها  بشيء،  عنه  تختلف  ال  وهي 
من  أحٍد  على  يخفى  ال  االستعمارّي 
واقتطعت  جورجيا  غزت  فقد  شعوبها، 
كما  ألراضيها،  وضمتها  أجزاء  منها 
جورجيا  عن  أبخازيا  انفصال  شّجعت 
منها  االنفصال،  وسلحت  ودعمت 
أوكرانيا  شرق  االنفصال  دعمت  كما 
التابعة  القرم  جزيرة  شبه  وضّمت 
الكرديّة  الذاكرة  والزالت  ألوكرانيا، 
جمهورية  بإنهاء  موسكو  دور  تحفظ 

مهاباد وكردستان الحمراء.

سقط القناُع الذي تتستُر به روسيا اليوم، 
االنتهازيّة  في  المستغرقة  عالقتها  مع 
أنّها  وثبَُت  االستعماريّة،  أنقرة  مع 
عالقة  وصياغة  نفوذها  لبسط  تسعى 
التشبيك البرّي في سياق تبنيها للنظرية 
يكون  أن  يُفترُض  وكان  األوراسيّة، 
ككّل  السوري  الشعب  لصالح  دورها 
الميل  ال  وانتماءاته  مكّوناته  بمختلف 
الصورة  وفق  لمصالحها  رغبة  لطرف 
النمطيّة وشعار وحدة األراضي السوريّة 

الذي على أساسه تدخلت في سوريا.

النهِج  المتضررين من  أكثر  الكرد  كان 
الروسّي في سوريا، رغم أنّها في بدايِة 
الكرِد  على  منفتحةً  كانت  األزمِة 
واستغلت  وقضيتهم. 

الستفزاز  الكردّي  العنوان  موسكو 
أعتاب  إلى  أردوغان  فهرول  أنقرة، 
الكرملين يقّدُم االعتذاَر إليها بعد جرأته 
السفير،  واغتيال  المقاتلة  وإسقاط  عليه 
تجاه  تغيّرت  الروسيّة  النظرة  ولكن 
على  تقع  مصالحها  أّن  ووجدت  الكرد 
عبر  األسود  للبحر  األخرى  الضفة 
أن  يُفترض  وكان  أنقرة.  مع  التقارب 
مع  يتناسب  إيجابيّاً  دوراً  موسكو  تلعب 
حجمها ومكانتها وأن تتفهّم واقع المسألة 
الحقيقة  ليكتشفوا  ومطالبهم،  الكرديّة 
تتوافق  الدول  كانت  وإذا  المغايرة. 
المصالح  تبادل  أساس  على  بينها  فيما 
والتنازل أو المنح، فإّن موسكو اعتمدِت 
أنقرة،  الستدراج  والتخادم  التنافع  مبدأ 
ومنحت ما ال تملك ألنقرة. واتفقت معها 
على حساٍب قضية شعب وسهّلت الغزو 
مناطق  إحدى  وكأنّها  لعفرين  التركّي 
األولى  الخطوةُ  وهي  التصعيد  لخفِض 
أكثر  تحّوُل  النتيجة  فكانت  للغزو. 
المناطق استقراراً وأمناً إلى بؤرة توتر، 
وتحّول المواطنين اآلمنين إلى مشردين، 
فعفرين كانت تختلف عن باقي المناطق 
صراٍع  ميادين  كانت  التي  السوريّة 
خفض  مناطق  إنشاء  وكان  دموّي، 
التوتر ابتداعاً روسيّاً حصريّاً للسيطرة.

األخضر  الضوء  موسكو  أعطت 
قوة  بسحب  الغزو،  ببدء  الروسّي 
فكان  عفرين؛  من  الرمزيّة  المراقبة 
الغزو بعد أقل من 48 ساعة. وتعمدت 
على  التعتيم  الروسيّة  اإلعالم  وسائل 
الحدث، فيما وسائل اإلعالم المحليّة مع 
أرض  لقطعة  هي  الغزو  وكأّن  المسألة 
للضغط  روسيا  وسعت  أخرى.  بدولة 
األمر  وإظهار  الذاتيّة  اإلدارة  على 
وكأنّه رفص لتسليم المنطقة عبر فرض 
وطلب  واقعيّة  غير  تعجيزيّة  شروط 
ذروة  في  النظام  وعودة  السالح  تسليم 
دون  للحؤول  وسعت  والغزو.  الحرب 
وصول قوات نظاميّة إلى المنطقة لتقوم 
بدورها الُمناط بها دستوريّاً ووطنيّاً، بعد 
وكان  دمشق،  مع  الذاتيّة  اإلدارِة  توافِق 
فرصة  لخلق  يؤدي  أن  شأنه  من  ذلك 
للحوار الوطنّي، فكانت النتيجة أن حدث 

ما أرادته روسيا وقبضت أنقرة الثمن.

وإفراغ  السكان،  من  اآلالف  تهجير  تّم 
القرى بأكملها وإحداث تغيير ديمغرافّي 
مسلحي  من  اآلالف  باستجالب 
إلى  وعوائلهم  المسلّحة  المعارضة 
المنطقة ومنع عودة المهجربن، وأُطلقت 
فساداً  لتعيث  المسلحة  المجموعات  يد 
وارتكبت انتهاكات فظيعة بحق السكان 
االنتهاكات  هذه  تزال  وما  األصليين 
عام  من  أكثر  بعد  مستمّرةً 
تواصل  فيما  االحتالل  من 
لوقائع  تجاهلها  موسكو 

األحداث واالنتهاكات اليوميّة. 

التدخل اخلارجّي عّمق األزمة

يريد  والكل  السورية،  األزمة  بداية  منذ 
تركيا  من  السوريّة  بالدماء  االستثمار 
النفط  دول  وبعض  وروسيا  وإيران 
السوريون  وليبقى  وأمريكا،  الخليجيّة 
كان  تركيا  الوحيدون.  الخاسرون  هم 
في  األبرز  والدور  األكبر  النصيب  لها 
األزمة فهي كانت مصدر اإلرهاب بكل 
فكان  تزال.  وال  فيه  واستثمرت  أشكاله 
استقطاب األقليات الهاربة والمضطهدة 
هذا  من  جزءاً  لمقاتلين  وتحويلهم 
اإليغور  أنقرة  سخرت  وقد  االستثمار، 
بكين  حكومة  اضطهاد  من  الفارين 
فحّولتهم لخدمة غاياتها وسياساتها، وتلك 
ليست جديدة، فقد حدث ذلك مع الشركس 
من  الهاربة  القوقازيّة  األقليات  وباقي 
بطش واضطهاد القياصرة، فيما استغلت 
أهوال  من  الالجئين  األفغان  إيران 
فاستقطبتهم  بالدهم  في  األهليّة  الحرب 
على  وشّجعتهم  مغرياٍت  لهم  وقدمت 
الذي  الفاطميين  لواء  في  االنضواء 
قامت  لما  إعادة  في  سوريا،  في  يقاتل 
به بالعراق بإنشاء ميليشيات موالية لها 
باسم مقاومة االحتالل، وبعضها موجوٌد 
العشائر،  أبناء  إليها  وانضم  سوريا  في 
مناطق  إنشائه  وبعد  الروسّي  وأما 
المصالحاِت،  وأجرى  التوتر  خفض 
فقد جمع المسلحين الذين سلموا أنفسهم 
الخامس. وأما دول  الفيلق  ضمن نطاق 
عدا  الرئيسّي،  الممّول  فكانِت  الخليج 
في  للقتال  رعاياها  من  كثيٍر  انضمام 
تكفيريّة،  مذهبيّة  عناوين  تحت  سوريا 
من  فإّن  الباغوز؛  تحرير  وبعد  واليوم 
بعودة  الدول  قبول  عدم  المشكالت  أهم 

رعاياها اإلرهابيين. 

أنّه  إال  ثوابته  له  براغماتّي  األمريكّي 
يغيّر تكتيكه وفق متغيرات الموقف. فيما 
لغاية  إال  في سوريا  الروسّي  يتدخل  لم 
تطلبت  والتي  مصالحه  وهي  واحدة 
النظام، وهو بعد أن رّسخ  تثبيت قدمي 
األمريكّي  الدور  إلضعاف  سعى  نفوذه 
من  بإخراجهما  ويطالب  واإليراني 
تركيا  مع  بالتقارب  السوريّة  الساحة 
تركيا،  مع  الشراكة  اتفاق  إلى  وصوالً 
سوريا  من  بالنسبة  أهم  باعتبارها 
القبّان  بيضة  أريقت وهي  التي  والدماء 
وبذلك  المنطقة  في  التوازن  معادلة  في 
أطلقت اليد التركيّة في سوريا وأعطت 
الضوء األخضر بالعدوان على عفرين 
صفقة  معها  وعقدت  لمصالحها  قرباناً 
األحدث  إس 400  الصواريخ  منظومة 
على مستوى العالم، متطلعة إلى إحداث 

خرٍق بحلف الشمال األطلسي.

كانت  أمريكا  وتحديداً  الغرِب  شيطنةُ 
المنطقة،  شعوِب  ثقافة  من  مهماً  جزءاً 
من  العالم  بلدان  في  تدخلها  لجهة 
المتمثلة  األخطبوطيّة  أذرعها  خالل 
باألسطول البحرّي وحامالت الطائرات 
أّن  إال  الحربيّة.  والسفن  والغواصات 
التوصيف يجب أال يقتصر عليها، فهناك 
من ينافس األمريكّي ويسعى للتربع على 
عرشه بالمنطقة، إنّها روسيا التي يصدُق 
وإذا  األخرس.  العفريت  توصيف  فيها 
كان األمريكّي يتحرُك عبر أذرعه وهو 
األرضيّة.  الكرة  من  آخر  طرف  وراء 
وباتت  بجسمها،  موجودة  روسيا  فإّن 
الوجود  دائمة  ألنّها  الغرب؛  من  أخطر 
بالمنطقة، أما اآلخر فبمجرد أيّة انتكاسة 
والعراق  يرحل،  المنطقة  في  فشل  أو 

نموذج ذلك.

وانسداد  العقيم  السجال  هذا  ضمن 
الدوليّة  القوى  بين  والتنافس  الحّل  آفاق 
واإلقليميّة، نجد ثّمة مفارقة، فالجميع له 
مخاوفه من اإلرهاب ووصوله إلى بلده. 
الصمت  موقف  باتخاذ  توافقوا  ولكنهم؛ 
إزاء عدوان اإلرهاب على عفرين، ما 
من  أكثر  وبعد  بالجملة،  األسئلة  طرح 
عاٍم من العدوان جاء الردُّ على األسئلة 
دفعة واحدة، عبر صناديق االقتراع في 
أردوغان  وخسارة  البلديّة  االنتخابات 
بيان  صدر  فقط  ووقتها  المدن،  كبرى 
الواليات  خارجيّة  وزراء  من  مشترك 
ومصر  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
فيه  قالوا  والسعودية  واألردن  وألمانيا 
إّن ما يحدث اآلن في شمال سوريا وفي 
مدينة عفرين من انتهاكات تركيّة جرائم 
تخيير  مع  بالتوازي  وذلك  الكرد.  بحق 
وزير الدفاع األمريكي مايك بنس أنقرة 
بين إتمام صفقة الصواريخ الروسيّة أو 

عضويّة الناتو.

بدأت األزمة السوريّة بالشحن المذهبّي 
المرتزقة  مجاميع  ودفع  والقومّي 
مادة  اإلرهاب  وليصبح  لالقتتال، 
التوافق وتبادل المنفعة، ومازالت عملية 
الفرز وإعادة التموضع مستمرة بالنسبة 
السورّي  الميدان  لمتغيرات  وفقاً  للدول 
تّم تجميد ملف  والتنافس حولها، ولذلك 
عفرين  حول  النقاش  إلرجاء  إدلب 
الحتميّة  ولكن  المحتلة،  المناطق  وباقي 
التاريخيّة تؤّكد أّن كلَّ احتالٍل إلى زوال 
مادام هناك شعٌب يرفُضه ويقاوُمه، فيما 
عبر  السوريون  يصنعه  النهائّي  الحّل 

الحوار الوطنّي. 
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استثمار اإلرهاب بني التدافع والتنافع
يرتفع  فيما  إيقاعُهم،  ويفرضون  الكبارُ  الالعبون  يعتليه  مسرحًا  السوريّ  امليدانُ  مازال 
الرئيسيّ، وقرابني  للدوِر  الثانويني )الكومبارس( وهم جمردُ أدواتٍ مكملةٍ  ضجيج املمثلني 
احملرقة جلهة العددِ الكبري للمغرر هبم دينيًّا وفكريًّا فانسلخوا عن إنسانيتهم، كما يتم استثمار 

احلقد الدفني الذي تكتنزه صدور البعض لغايات سياسيّة.

ة يف أدب األطفـال-2
ّ
جتارب كردي

افتتاح مركز ثقايف يف ريف كوباني

فرقة «مقاومة العصر« ...املقاومة شعارنا وبقاؤنا

مهرجان «كالويج« الثقايف
ً
 الدويل قريبا
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أكاديمية  الفتتاح  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
احتفل  بالرقة؛  الفكري  للتدريب  الفرات 
عدد من أهالي الرقة وريفها، باإلضافة إلى 
شهَد  ارتشفوا  الذين  والمعلمات  المعلمين، 
الفاضلة، كما انضم  المدينة  الفكر في هذه 
ممثلون عن مجلس شبيبة الرقة إليها أيضاً.

جت أكثر  منارة فكرية َخرَّ
من 400 معلم خالل عام

صمت  دقيقة  بالوقوف  االحتفالية  استهلت 
بذلوا  الذين  شهدائنا  ألرواح  استذكاراً 
والفكر،  األرض  تحرير  سبيل  في  دمائهم 
من  األكاديمية،  باسم  ترحيبية  كلمة  تالها 
هنَّئوا  كلمات  الضيوف  بعض  ألقى  ثم 
األكاديمية  في  األعمال  على  القائمين  فيها 

بمناسبة مرور عاٍم على افتتاحها.
في  والتعليم  التربية  هيئة  لممثل  وكلمةٌ 
الشمال والشرق السوري، رجب المشرف 

قال فيها: »نحتفل بمرور عاٍم على افتتاح 
جت أكثر من  هذه المنارة الفكرية التي َخرَّ
سالٍم،  رسل  ليكونوا  ومعلمة  معلم،   400
هم  /ـات  فالمعلمون  وحضارة  وحرية، 

ُرُسل الحضارة، وإحدى أعمدتها«.
المعلم  يتدرب  »عندما  بالقول:  وأضاف 
إطار  عن  بعيداً  المجتمع  بناء  على 
السلطوية، وأسيادها نكون قد حققنا انتقاالً 

إيجابياً في سير العملية التربوية«.

استطعنا أن خنوض حربنا 
ًة كنساء يف ميادين احلياة كافَّ

إدارة  باسم  ذكرت  الحرة  المرأة  وباسم 
بحلم،  »بدأنا  قائلةً:  عبدي  زليخة  المرأة 
الرغبة  لتصبح  رغبة،  الحلم  أصبح  ثم 
فنحن  الفرات،  أكاديمية  في  تجسدت  فكرة 
في  سواًء  لألجيال  ومربيات  معلمات 
بيوتنا، أم في المدارس، ونحن اليوم بحاجة 
حربنا  خوض  نستطيع  لكي  لألكاديميات 
كنساء في ميادين الحياة كافَّةً، ولنثبت أننا 
قادراٌت على قيادة المجتمع، وإنشاء أجيال 

تنبذ السلطوية، والذكورية«.
في  اإلداري  قال  متصل  سياٍق  وفي 
»افتتحنا  العلي:  جاسم  األكاديمية 
وها  2018/4/10م،  بتاريخ  األكاديمية 

هي قد تمت عامها األول الذي خرّجت فيه 
من  التربوي  بالمجال  مختص  قرابة400 
وإداريات،  وإداريين،  ومعلمات،  معلمين 
ومحاضرين، وموظفي أرشيف، ومالية«.

 7 العام  خالل  »استقبلنا  بالقول:  وأضاف 
منذ  السابعة  الدورة  تخريج  وتم  دورات، 
اتحاد  في  أعضاًء  الدورة  تلك  أيام ضمت 
الدروات من  مدة  اختلفت  المعلمين، حيث 
يوم،   30 بمدة  فمنها  أخرى  إلى  واحدة 

وأخرى 40 يوم، وهكذا«.

المتدربون  »حظي  قائالً:  حديثه  واختتم 
ومهني  فكري،  بتدريب  الدورات  خالل 
من  العديد  تلقَّوا  حيث  سواء  حدٍّ  على 
الذاتي  والنقد  كالنقد،  الفكرية  الدروس 
ونسق  التدريب،  أهمية  إلى  باإلضافة 
من  وغيرها  والجينولوجيا،  الحقيقة، 
الدروس الهامة، إلى جانب التدريب المهني 

كدروس كيفية استخدام الحاسوب«.

وانطلقت المرحلة األولى على امتداد /2/ 
الساعة  مجسم  إلى  القديم  الجسر  من  كم 
بمدينة الرقة، ومن مبنى اإلطفاء وصوالً 
المشروع  حقق  وقد  األطفال،  لمشفى 
نقاط  تركيب  وتم  مبهراً،  نجاحاً  األولي 
باإلضافة  عموداً،   /90/ على  اإلنارة 
الستبدال الكابالت المعطوبة، والمسروقة 
المشرف  بحسب  وهذا  جديدة،  بأخرى 
التابعة  العامة  اإلنارة  دائرة  أعمال  على 
الرحمن  عبد  الرقة  في  الشعب  لبلدية 

الحسين.

المشروع  الثانية من  للمرحلة  بالنسبة  أما 
المرحلة  هذه  »تستهدف  الحسين:  فقال 
االنطالق  ونقطة  كم،   /8/ بطول  مسافة 
هي باب بغداد؛ حيث تتفرع منها عمليات 
البالغ  اإلنارة  ونقاط  األسالك  تركيب 
الواقع  المسلخ  إلى  نقطة   /450/ عددها 
في سوق الهال جنوباً، وشارع هشام بن 
عبد الملك غرباً، ومدرسة حطين شماالً، 

باإلضافة إلى بداية حي المشلب شرقاً«.

المعوقات  عن  الحسين  حدثنا  كما 
العمل  فرق  تواجه  التي  والصعوبات 
باألعمال  مستمرون  »نحن  قائالً: 
والميزانية  الضئيلة،  اإلمكانيات  رغم 
السرقات  مشكلة  جانب  إلى  المتواضعة 
بعض  ففي  األسالك،  لها  تتعرض  التي 

األحيان يتم اقتطاع مترين أو ثالثة أمتار؛ 
مما يضطرنا الستبدال الكتلة البالغ طولها 
نستطيع  فال  جديدة  بواحدة  متراً؛   /50/
بوصالت  المسروقة  األسالك  توصيل 
حدوث  تفادي  بغية  األطراف؛  مكشوفة 

أعطال بسبب الرطوبة، أو األمطار«.

واختتم المشرف على أعمال دائرة اإلنارة 

العامة التابعة لبلدية الشعب في الرقة عبد 
الرحمن الحسين حديثه بالقول: »نرجو من 
األهالي اإلبالغ عن أي عمليات تخريب، 
أو محاوالت سرقة لألسالك فور حدوثها، 
فهذا المشروع يخدم األهالي، وليس بلدية 

الشعب كمؤسسة«.

أهم  أحد  المياه  تشكل  ـ  قامشلو  روناهي/ 
األرض  على  الحياة  استمرارية  مقومات 
ومن دونها ال تستمر الحياة، وبدأت تبرز 
قضية انقطاع مياه الشرب في سوريا بشكٍل 
بشكٍل  سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  عام 

خاص مع بدء األزمة السورية.
األهالي  معاناة  بدأت  2011م،  عام  فمنذ 
المناطق  بعض  ففي  المياه،  انقطاع  من 
تعرضت  داعش  مرتزقة  احتلها  التي 
وسرقة  ونهب  تدمير  إلى  المياه  شبكات 
معداتها؛ مما أدى إلى تدهور البنية التحتية 
للمياه، كما أثر على االستقرار االجتماعي 

واالقتصادي في المدن واألرياف. 
إبان سيطرتها على  وحرم مرتزقة داعش 

من  المواطنين  سوريا  من  مناطق  عدة 
ضغط  كورقة  واستخدمتها  الشرب،  مياه 
آنذاك، واعتبارها كعامل استقرار وتوطيد 
سلطتها في مناطق سيطرتها وفقاً ألجندتها 
تحرير  وبعد  مستقبلة،  تسميها  كانت  التي 
المناطق كافة من رجس اإلرهاب »مرتزقة 
داعش« على يد قوات سوريا الديمقراطية؛ 
كلل  دون  المائية  الموارد  مؤسسات  تعمل 
أو ملل لتأمين المياه للمواطنين، والتركيز 
وتنمية  األساسي،  هدفها  وجعلها  عليها 
الموارد المائية والحفاظ على األمن المائي 

واستمرار ديمومته.
طال التخريب خطوط إمداد المياه والصرف 
الصحي وخزانات المياه الرئيسية وشبكات 

تشغيل  إعادة  على  االعتماد  فيجب  الري، 
كل ما يتعلق بمياه الشرب، وإعادة تشغيل 
إيصال  على  والتركيز  المعالجة،  محطات 
للمواطنين،  تلوث  أي  من  الخالية  المياه 
األراضي  إلى  إيصالها  على  والعمل 

الزراعية بغية إعادة الدورة الزراعية.
المعنيين وضع حلول جذرية  ويجب على 
انقطاع  لتفادي  الصيف  فصل  حلول  قبل 
المياه في المناطق التي يتكرر فيها سيناريو 

انقطاع المياه واتخاذ التدابير الالزمة.

الثروة  مكتب  يواصل  ـ  الرقة  روناهي/ 
الحيوانية في لجنة الزراعة التابعة لمجلس 
الرقة المدني جوالته الرقابية على العيادات 
الغنم«  »سوق  المدينة  في  البيطرية 

)الماكف(.
بعض  الحيوانية  الثروة  مكتب  أعطى  كما 
النظافة،  )الحفظ،  التي شملت  المالحظات 
تعريفية  قارمات  وضع  األسعار،  وضع 

على العيادات(.
وخالل الجوالت قام المكتب بسحب األدوية 
الخصوص  وبهذا  الصالحية.  المنتهية 
تحدث اإلداري في مكتب الثروة الحيوانية 
بلجنة الزراعة التابعة لمجلس الرقة المدني؛ 
منذر رفعت قائالً: »قدمت لهم عدة طلبات 
حول  السوق  في  الفعاليات  أصحاب  من 
الشعبية في األرياف،  أيام األسواق  تحديد 

وتنظيم دخول السيارات إلى السوق، ومنع 
المتراكمة  األوساخ  إزالة  وأيضاً  المذياع، 
في السوق. حيث وُجهت هذه الطلبات إلى 
المحلية  اإلدارة  للجنة  المشتركة  الرئاسة 
السريعة  باالستجابة  وتوعدوا  والبلديات 

لهذه الطلبات«.
بلجنة  والري  الزراعة  لجنة  أعمال  ومن 
الرقة  لمجلس  التابع  والزراعة  االقتصاد 
المدني التي يتم تنفيذها؛ مركز أعالف الرقة 
الواقع في منطقة شنينة. وأيضاً سيتم العمل 
الناتجة  »النخالة«  مادة  تقديم  على  مبدئياً 
يتم توزيعها  للمربين، حيث  المطاحن  عن 
للمربين حسب الجداول اإلحصائية المنفذة 
من قبل الكومينات التابعة لمجالس الشعب 
في المناطق اإلدارية لمجلس الرقة المدني.

المتضررين  حميس  تل  ناحية  أهالي  عاد 
الجوي  المنخفض  انتهاء  بعد  منازلهم  إلى 
وانخفاض منسوب مياه الوديان، وباشروا 
وإزالة  وترميمها  تأهيلها  إلعادة  بالعمل 

األنقاض من المنازل المهدمة.
اجتاح منخفض جوي مناطق إقليم الجزيرة 
كميات  وهطلت  الماضية،  األسابيع  في 
السيول  لتشكل  أدت  األمطار  من  كبيرة 
وبشكل  المناطق،  معظم  في  والفيضانات 
حميس،  تل  ناحية  ريف  أودية  في  خاص 
لذلك خرج المئات من األهالي من منازلهم 
بسبب دخول مياه الفيضانات إليها باإلضافة 

لهدم العشرات منهم.
ولجأ األهالي بشكل اضطراري إلى مراكز 
اإليواء التي خصصتها لجنة الطوارئ في 
الناحية،  لمجلس  التابعة  حميس  تل  ناحية 
عاد  األودية،  مياه  منسوب  انخفاض  وبعد 
المياه  تركتها  بعدما  منازلهم  إلى  األهالي 
الجدران،  في  وتصدعات  مدمرة  آثاراً 

وهبوط وهدم العشرات من المنازل.

بعد اخنفاض منسوب مياه األودية 
باشر األهالي برتميم منازهلم

وانخفاض  الجوي  المنخفض  انتهاء  وبعد 
مياه األودية، عادت عشرات العائالت إلى 

قراهم وباشروا برفع األنقاض عن منازلهم 
وتعزيل الجسور وترميمها.

في  واوية  قرية  القرى،  هذه  بين  ومن 
ريف ناحية تل حميس، إحدى القرى التي 
اجتاحت  التي  الفيضانات  بفعل  تضررت 
العشرات من القرى، حيث أخالها السكان 
حميس  تل  ناحية  مدارس  إلى  ولجأوا 
عكاظ،  مدارس  إلى  لجأ  اآلخر  والبعض 
الجوي  المنخفض  انتهاء  حتى  فيها  وبقوا 
اآلن  أما  األودية،  مياه  منسوب  وانخفاض 
فقد عادوا إلى القرية بعد انخفاض منسوب 

مياه األودية، وباشروا بترميم منازلهم.
نشوة الفاضل من سكان قرية واوية قالت: 
القرية  من  جميعهم  عائلتي  أفراد  »خرج 
األبقار  من  المواشي  مع  بمفردي،  وبقيت 
آخر  إلى  مكان  من  بهم  أتنقل  واألغنام، 
ليال ونحن  حافية«، وأوضحت: »بقينا 8 
تُهدم  أن  من  خوفاً  البيوت  نراقب  خائفين 

فوقنا وفوق مواشينا«.
وأشارت نشوة الفاضل لعودة األهالي إلى 
القرية والبدء برش المنازل بالتراب والتبن 

وتغطية الرطوبة والوحل للجلوس فيها.
وطالب أهالي قرية واوية من بلدية الشعب 
إرسال تركس لمساعدتهم في رفع أنقاض 
وادي  المياه  بسبب  تهدمت  التي  المنازل 

الجراحي.
وكالة/ هاوار

الفرات  لنهر  المحاذية  القرى  تواجه 
كوباني  من  القريبة  القرى  سيما  وال 
منسوب  ارتفاع  خطر  سوريا  بشمال 
قد  الفرات، في حادثة جديدة  نهر  مياه 
الزراعية  بالمحاصيل  أضراراً  تُلِحق 

والمنازل السكنية.

باالرتفاع  الفرات  نهر  منسوب  يستمر 
السيول  بعد  التوالي  على  الرابع  لليوم 
في  الغزيرة  األمطار  عن  نتجت  التي 
التركية  الحكومة  وضخ  المنطقة، 
أراضيها  من  المياه  من  كبيرة  كميات 
للمرة  السورية  األراضي  صوب 

الرابعة منذ عام 2014.

هذا ويهدد ارتفاع منسوب المياه بغمر 
قرًى واقعة على الضفاف الشرقية لنهر 
تل  جعدة،  قبة،  بوراز،   « كـ  الفرات 
وناحية  قملغ«  سهل  القاسمية،  أحمر، 
فيه  غرقت  الذي  الوقت  في  شيوخ، 
الطرق الرئيسية المحاذية للنهر بالمياه 

صباح اليوم األحد.

وتضخ الحكومة التركية منذ أيام نسبة 
في  المياه  من  مكعب«  متر   1085«
السورية  االتفاقية  ضعف  أي  الثانية، 

الحصص  حول  المؤقتة  التركية 
سوريا  تركيا  دول  بين  المنظمة 
والعراق والتي بموجبها على الحكومة 
من  مكعب  متر   /500/ ضخ  التركية 
تستخدمه  ما  وهو  الثانية،  في  المياه 
لالبتزاز  كسالٍح  التركية  الحكومة 
شمال  مناطق  على  شروطها  وفرض 

سوريا.

»سد  في  العاملون  يسعى  جانبه؛  من 
يخزن  والذي  البالد،  شمال  تشرين« 
مكعب  متر  مليار   /2/ عن  يزيد  ما 
السد  عنفات  فتح  إلى  خلفه،  المياه  من 
إلى  يؤدي  قد  الذي  الخطر  واحتواء 
كارثة إنسانية، علماً أن منسوب المياه 
خلف سد تشرين ارتفع لـ /10/ سنتمتر 

بين يومي الجمعة والسبت.

شبه  حالة  شهدت  المنطقة  أن  يذكر 
أن  ،بعد   2017 عام  صيف  جفاف 
بشكل  المياه  التركية  الحكومة  قطعت 

شبه تام عن األراضي السورية.

وكالة هاوار

لجمعية  العام  والرئيس  المحامي  تحدث 
حقوق اإلنسان)ÎHD( في مدينة آمد عبد 
عن  اإلضراب  حمالت  عن  زيتون  هللا 
المضربين،  مطالب  أن  مؤكداً  الطعام 

قانونية ومشروعة.

لجمعية  العام  والرئيس  المحامي  تحدث 
حقوق اإلنسان)ÎHD( في مدينة آمد عبد 
 ،»»ANF هللا زيتون لوكالة فرات لألنباء
من  تتكون  منسقية  أسسوا  أنهم  موضحاً 
تركيا،  في  اإلنسان  حقوق  وقفة  مكتب 
رابطة المحاميين من أجل الحرية، غرفة 

.)ÎHD(األطباء وجمعية حقوق اإلنسان

التقينا املؤسسات املسؤولة
 لكننا مل نتلَق أي رد

في  المعتقلين  يزورون  بأنهم  أكدوا  كما 
 ،»E, T, D« النماذج  ذات  السجون 
ويتابعون  آمد ومعتقل غربت،  مدينة  في 
السياسيين  للمعتقلين  الصحي  الوضع 
العزلة  إلنهاء  الطعام  عن  المضربين 
وأشار  أوجالن.  القائد  على  المفروضة 
زيتون إلى أن مطلب النشطاء المضربين 
وقانوني  مشروع  مطلب  هو  الطعام  عن 

وفقاً للقوانين التركية.

وذكر بأن المتحدث القانوني لهذا القانون 
السياسية،  والسلطة  العدل  وزارة  هي 
وفي  صامتة،  تركيا  تزال  »ال  وقال: 
أنها تعاني منذ فترة طويلة أزمة  الحقيقة 
قانونية، وخير دليل على ذلك االنتهاكات 

التي تمارسها في معتقل إيمرالي«.

»التقينا  بالقول:  زيتون  وأضاف 
المشكلة،  هذه  لحل  المسؤولة  المؤسسات 
مع  نتعامل  ونحن  رد  أي  نتلَق  لم  لكننا 
ألن  حقوقية،  حركة  كوننا  المسألة  هذه 
التي تصلنا هي مطالب قانونية  المطالب 

ومشروعة«.

القائد  ومحامي  ذوي  بأن  زيتون  وذكر 
إيمرالي  في  معتقلين  وثالثة  أوجالن 
لطلب  أسبوعياً  العامة  النيابة  يزورون 
وزارة  أن  إال  وأبنائهم،  بموكليهم  لقاء 
العدل ترفض مطالبهم بحجج غير مقنعة.

لتقييم  يسعون  المسؤولين  بأن  وبين 
الطعام  عن  المضربين  النشطاء  مطالب 
من الناحية السياسية فقط، ولكن ال يجوز 
التعامل معهم من هذه الناحية فقط، حيث 
الجنائي  والقانون  األمن  قانون  يكشف 
مقابلة  للسجناء  يمكن  كيف  بوضوح 

أسرهم ومحاميهم«.

انتهاكات السلطة الرتكية 
جعلتهم يتبعون هذه الطريقة

النشطاء  مع  التقى  أنه  زيتون  وأعلن 
في   D الرمز  ذي  السجن  في  المعتقلين 
آمد، وقال: »إن وضعهم الصحي يتدهور 
وإنه إذا استمرت هذه االنتهاكات سنسمع 
أخبار سيئة من المعتقالت. ونحن كجمعية 
البداية  منذ  أعلنا   )ÎHD(اإلنسان حقوق 
الطعام  عن  باإلضراب  نوصي  ال  بأننا 
لكن  وحقوقه،  اإلنسان  بجسد  الذي يضر 
االنتهاكات التي تمارسها السلطة التركية 
الطريق،  هذا  يتبعون  النشطاء  جعلت 
وسنقيمها  فعالياتهم  نحترم  نحن  ولذلك 
بأن  ونؤكد  المشروعة  القوانين  ضمن 

مطالبهم مقبولة«.

أجراه  قد  كان  لقاء  عن  زيتون  وصرح 
العدل، وأشار  المسؤولين من وزارة  مع 
منظمات  بل  فقط،  نحن  »ليس  بالقول: 
المسؤولين  بلقاء  طالبت  أخرى  حقوقية 
في وزارة العدل. وفي لقائنا معهم لم نتلَق 
وهم  لهم  قلنا  ما  وثّقوا  أنهم  سوى  نتيجة 
وعن حمالت  العزلة  عن  شيئاً  يقولوا  لم 

اإلضراب عن الطعام«.

وأكد زيتون بأن المشكلة ليست فقط العزلة 

المفروضة على القائد أوجالن، وأضاف 
كل  تشغل  مسألة  هي  العزلة  »إن  قائالً: 
أن  سواء  اإلنسان،  بحقوق  ينادي  من 
فُرضت على أي شخص. ونحن نؤكد بأن 
على  ويجب  بالقانون،  تُحل  المسألة  هذه 

المرء وضع القانون في نصب عينه.

جيب على املؤسسات احلقوقية 
والقانونية أن يكونوا صوتًا واحدًا

الحقوقية  المؤسسات  على  يجب  لذلك 
وأن  واحداً  صوتاً  يكونوا  أن  والقانونية 
كنا  »إذا  وقال:  القضية«.  هذه  يحلّوا 
االجتماعية  المصالحة  عن  نتحدث 
والعدالة، يجب أن نبدأ من هذا الموضوع.

 )ÎHD(وأردف بأن جمعية حقوق اإلنسان
عقدت فعالية باسم »كن صوت الحياة«، 
وذكر بالقول: »هدفنا من هذه الفعالية سد 
لذلك  المجتمعي،  الصدام  أمام  الطريق 
المعتقلين  من  وثالثة  للقائد  السماح  يجب 
ذويهم  لقاء  إيمرالي  في  السياسيين 

ومحاميهم«.

وأكد زيتون أن مساعيهم وفعاليتهم حيال 
هذا الموضوع ستستمر.
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تقرير/ صاحل العيسى

تقرير/ برييفان محي

روناهي/ الرقة ـ أطلقت بلدية الشعب يف الرقة مشروع »راح ننوّرها« بتاريخ العاشر من شهر 
مبادة  تعمل  اليت  املصابيح  استبدال  ومت  املدينة،  إلنارة شوارع  من عام 2018م؛  األول  كانون 
الصوديوم مبصابيح الـ /LED/ صديقة للبيئة باستهالك طاقة أقل، ويتم تغذيتها بالطاقة عرب 

اخلط اخلدمي املخصص للمدينة.

تقرير/ صاحل العيسى

عبدالرمحن احلسني

زليخة عبديرجب املشرفجاسم العلي

رها« استكمال لإلجنازات اخلدمية يف الرقة
ّ
مشروع «راح ننو

األمن املائي ودميومته يف مشال سوريا

مكتب الثروة احليوانية بالرقة 
يعمل على قدمٍ وساق

عودة متضرري الفيضانات ملنازهلم 
ومطالبتهم املساعدة من بلدية الشعب 

 يهدد
ٌ
ارتفاع منسوب الفرات خطر

 عشرات القرى يف مشال سوريا

الرئيس العام جلمعية حقوق اإلنسان بآمد: 
«مطالب املضربني عن الطعام قانونية«

 من التنوير الفكري 
ٌ
أكادميية الفرات يف الرقة...عام

الفرات  أكادميية  افتتاح  على  عامٍ  مبرور  مؤخرًا  الرقة  أهايل  احتفل   - الرقة  روناهي/ 

للتدريب الفكري، واليت لعبت دورها يف إنشاء كوادر تعليمية بفكٍر حر، وعلى هنج 

األمة الدميقراطية.


