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الشمال السوري”. 
ه  توجَّ الكلمات   من  االنتهاء  وبعد 
أمارا  فيان  أكاديمية  إلى  المشاركون 
االستذكار  مراسم  إلكمال  للتدريب 
إلى  المشاركين  وصول  وعقب  هناك، 
التدريبة  لجنة  عضو  ألقى  االكاديمية، 
في أكاديمية فيان أمارا رضوان ضهارو 
فيان  المعلمة  أنَّ  “نعلم  فيها:  قال  كلمة 
رحلت عنا جسدياً. لكنها تعيُش معنا في 
كلِّ لحظٍة وثانية، وهي التي عملت لبناء 

جيل متطور مثقف حر، ونعاهد معلمتنا 
لنا  رمٍق  آلخر  خطاها  على  السير  على 
في الحياة”. وتالها إلقاء العديد من أبيات 
الشعر من قبل تلميذ المعلمة فيان آراس 
وبعدها  كوباني.  محمود  والشاعر  حسو 
معلمته،  إلى  تالميذها  أحد  رسالة  قُرئت 
المعلم مصطفى عثمان وهو اآلن في أحد 
سجون دولة االحتالل التركي، والذي بعد 
على  السير  على  عاهد  معلمته  استشهاد 
الوطن،  حماية  في  دربها  وسلك  خطاها 

حياة  عن  سنفزيون  عرض  تم  ثم  ومن 
المراسم   وانتهت  أمارا،   فيان  المناضلة 
من  الغنائية  العروض  من  العديد  بتقديم 
قبل فرقة كيفارا التابعة لمركز باقي خدو 

للثقافة والفن. 
)سفيم  أمارا  فيان  أن  بالذكر  والجدير 
كايا(، استشهدت في 26 من شهر تموز 
أثناء مشاركتها في مقاومة  2013م  عام 

كوباني. 

من  المئات  استذكر   - كوباني  روناهي/ 
معلمي ومعلمات كوباني الذكرى السنوية 
المناضلة  المعلمة  الستشهاد  الخامسة 
فيان أمارا بمقاطعة كوباني، في السادس 
الجاري،  تموز  شهر  من   والعشرين 
إلى  باإلضافة  مراسم،  خالل  وذلك 
في  والمؤسسات  المراكز  وممثلي  أهالي 

المقاطعة.
 وتوجه المشاركون في مراسم االستذكار 
قرية  الواقع في  الشهيدة دجلة  إلى مزار 
وبدأت  كوباني،  مدينة  جنوبي  ترميك 
المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكارا 
ألرواح الشهداء، وبعدها تم وضع أكاليل 
فيان،  المناضلة  أضرحة  على  الورود 
المشتركة  الرئيسة  كلمة  إلقاء  تالها 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  لمجلس 
المعلمة  فيها: “لعبت  قالت  أفندي  عائشة 
فيان أمارا دوراً ريادياً في ثورة لغة األم 
روح  زرع  استطاعت  حيث  بكوباني، 
أهالي  بين  الكردية  اللغة  النضال إلحياء 
خالل  من  وتمكنت  جديد،  من  كوباني 
تدريب الشابات والشبان بترك بصمة من 
المحبة والنضال في قلوب الجميع، وكان 
شعارها التي كانت تصر عليه دائماً هو 
ألجل  والواحد  الواحد،  ألجل  “الجميع 

الجميع””.
هت  وتابعت حديثها بالقول: “بعد أن توجَّ
المناضلة فيان إلى جبهات القتال وتركت 
بتحقيق  تالميذها  تمكَّن  لتالميذها،  قلمها 
دراسة  جديد.  من  لغتهم  وأحيوا  حلمها، 
لنا  النصر األكبر  بلغتهم األم هو  أطفالنا 
في ثورة روج آفا وشمال سوريا، عندما 
نرى أبناَءنا يدرسون بلغتهم األم، إضافة 
عن  األمثل  المثال  فهذا  أخرى،  لغة  إلى 
في  الشعوب  وأخوة  الديمقراطية  األمة 

نسعى جلمع األدلة وتقدميها 
ة
ّ
للعدالة الدولي

ثقافة التعاون.. أساس يف تقوية 
االقتصاد اجملتمعي بشمال سوريا

«خطاب الكراهية يف اإلعالم 
وأساليب احلد منه«

«صعوبة الفوز« عنوان اجلولة 
االفتتاحية لدوري الناشئني الكروي

والفصائل  التركّي  االحتالل  يرتكب 
جرائم  له  التابعة  اإلرهابيّة  والتنظيمات 
حرب وجرائم ضّد اإلنسانيّة في عفرين، 
خطف  عمليات  يوميّة  وبصورة  فهناك 
وسلب ونهب وحاالت اغتصاب، والزال 
إلى اآلن هناك مئات القتلى والجرحى على 
ومرتزقته  التركّي  االحتالل  جيش  أيدي 

الذين عاثوا فيها خراباً ودماراً. 

العمل  على  التعاونية  الجمعيات  تعتمد 
الشعبي  القطاع  يجمع  الذي  التضامني 
ويطور اقتصاد كل فرد ويعمل على تغيير 
ذهنية المجتمع نحو األفضل والسعي لتأمين 
احتياجات المواطنين وتنشيط مبدأ االكتفاء 
الذاتي والعمل على تقديم أنواع الدعم كافة 
عبر تكريس القدرات الذاتية لألهالي؛ بغية 
تحفيز  إلى  وصوالً  عدة  مشاريع  إطالق 
الوضع االقتصادي في مختلف المجاالت، 
فالهدف من هذه الجمعيات ليست ربحية، 
بل هو المحاولة قدر اإلمكان للقضاء على 
الرأسمالية وخلق المساواة والقضاء على 
االحتكار في األسواق من أجل تأمين حياة 

كريمة للمجتمع. 

قامشلو  في  والفن  الثقافة  مكتب  برعاية 
اإلعالمي  الخبير  ألقى  آرتا  وراديو 
»هيوا محمود عثمان« محاضرة بعنوان 
»خطاب الكراهية في اإلعالم وسبل الحد 
عثمان  محمود  هيوا  واإلعالمي  منه«. 
الراحل  العراقي  للرئيس  سابق  مستشار 
عضوية  كذلك  وشغل  طالباني،  جالل 
وحاصل  العراقي،  اإلعالم  أمناء  مجلس 
كذلك على بكالوريوس في الهندسة المدنيّة 

من بريطانيا.

العمرية؛  للفئات  الروح  إعادة  بهدف 
انطلقت منافسات أول دوري لفئة الناشئين 
لكرة القدم ألندية إقليم الجزيرة، وقد أقيمت 
وكانت  مباريات  تسع  األولى  الجولة  في 
األبرز  العنوان  هي  فيها  الفوز  صعوبة 

ألغلبها.
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 واقتناء الكتب

محلة اعتقاالت واسعة يف ريف إدلب اجلنوبيما مصري املختطفات بعد هجمات السويداء؟!

مركز األخبار ـ شنت فصائل هيئة تحرير 
الشام اإلرهابية حملة اعتقاالت واسعة في 
مصدر  أفاد  إدلب.  لمدينة  الجنوبي  الريف 
لوكالة فرات لالنباء )ANF( بقيام فصائل 
هيئة تحرير الشام اإلرهابية بحملة اعتقاالت 

واسعة في الريف الجنوبي لمدينة إدلب.

واستهدفت هذه االعتقاالت وجهاء المنطقة 
اجتمعوا  والذين  العشائر  شيوخ  من  وعدد 
مع مركز المصالحة الروسية؛  بهدف عقد 
السوري،  النظام  »مع  وطنية  »مصالحات 

وفقا للمصدر نفسه.
2»

 على جرائم االحتالل
ً
عمليات نوعية يف عفرين ردا

7»

8»

10»

معلمو كوباني يستذكرون املعلمة املناضلة فيان أمارا

4»

القطاعات  أهم  من  والتعليم  التربية  هيئة  تعد 
آفا  روج  ثورة  في  األولوية  لها  كانت  التي 
وواجهت  الماضية،  سنوات  السبع  مدى  على 
إلى  الكثير من الصعوبات من أجل الوصول 
األهداف التربوية التي وضعتها نصب عينيها، 
واستطاعت خالل هذه الفترة تجاوز العراقيل 
كافة، حيث أمَّنت اآلالف من الكوادر التدريسية 
القيام بالعملية  من معلمين ومعلمات من أجل 

السوري  والشمال  آفا  روج  بلغات  التدريسية 
في  والسريانية،  والكردية  العربية  الثالث 
ممنوعة  الثقافات  هذه  فيه  كانت  الذي  الوقت 
المجتمع  واحدة على  لغة  بفرض  التداول  من 
وإقصاء األخريات، وكانت سياسة التربية لدى 
األنظمة الحاكمة هي خلق مجتمع تابع ويسير 

وفق سياسته وخاضع له. 

مياه  بقطع  مدة  منذ  التركية  الدولة  تقوم 
تعطيش  بهدف  ودجلة؛  الفرات  نهري 
شعوب ومكونات المنطقة سواء في العراق 
أو سوريا الذين رفضوا اإلذعان لسياسة 
مكونات  على  للقضاء  الهادفة  أردوغان 
المنطقة من كرد وعرب وسريان وأرمن 
االمبراطورية  أمجاد  وإعادة  وغيرهم، 

التي جوَّعت وعطَّشت  العثمانية  الفاشية 
على  شاهد  والتاريخ  الشعوب  وقتلت 
مجازرهم بحق األرمن والكرد وغيرهم، 
والتي يستمرُّ بها أردوغان اآلن من خالل 
آفا والشمال  هجماته على أراضي روج 

السوري وبخاصة عفرين.

6»

5»

رّداً على جرائم االحتالل التركي 
ومرتزقته في عفرين؛ نفذت 

وحدات حماية الشعب عمليتين في 
عفرين أدتا إلى مقتل أحد عشر 
مرتزقاً، حيث يستمر االحتالل 

بارتكاب الجرائم من خطف، 
وقتل، وسلب، وحرق ألشجار 

الزيتون، ناهيك عن اتباع أساليب 
وحدات الحماية في عفرين؛ بهدف 
خداع شعب عفرين وتشويه صورة 

مقاتلي ومقاتالت وحدات الحماية 
وغيرها من الجرائم التي اعتادوا 
على ممارستها بشكل يومي دون 
رحمة أو شفقة، وحذرت وحدات 

حماية الشعب األهالي من تصديقهم 
«2واالنجرار وراءهم... 

سياسة التعطيش... وسيلة تركيا
 للسيطرة على الشعوب

حنو كادر تدريسي مميز.. الدورات التدريبية 
مستمرة باحلسكة

عدسة روناهي

مركز األخبارـ  بعد الهجمات الدامية على محافظة السويداء السورية من 
قبل مرتزقة داعش، بدأت تتوارد أنباء عن اختطاف 17 شخصاً على 

األقل، معظمهم من نساء وأطفال المنطقة. وقالت وكالة رويترز إنه تم توثيق 20 اسماً 
من المختطفين، كما شارك مصدر حقوقي من مدينة السويداء، فّضل عدم الكشف عن 
اسمه، مع بي بي سي قائمة توثق 17 اسماً، في حين قال مصدر محلّي آخر: »إّن الرقم 

«2قد يصل إلى 40 مختطفاً غالبيتهم من النساء واألطفال«.
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جيش  انتهاكات  سلسلة  ضمن  ـ  األخبار  مركز 
االحتالل التركي ومرتزقته، أقدموا على إضرام 
األراضي  من  واسعة  مساحات  في  النيران 
الزراعية والحراجية في قرية حج حسنة بناحية 
شيه في مقاطعة عفرين، وأفاد مصدر من قرية 
حج حسنة التابعة لناحية شيه لمراسل وكالة أنباء 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  أن  هاوار 
النيران  إضرام  على  الجمعة  أمس  يوم  أقدموا 
المئات  تضم  التي  الزراعية  األهالي  حقول  في 
ملكيتها  العائدة  والصنوبر  الزيتون  أشجار  من 
المئات  التهم  الحريق  أن  ونوه  القرية،  ألهالي 
الواقعة عند  بالقرب من المعصرة  من األشجار 
مفرق القرية. ونوه المصدر أن أشجار الزيتون 
من  لكل  ملكيتها  عائدة  للحرائق  تعرضت  التي 
اوسو،  مراد  سيدو،  عثمان  )رشيد  المواطنين 
محمد سليمان منان وصبري حمود(، وأشار إلى 
حتى  النيران  امتدت  الرياح  هبوب  ونتيجة  أنه 
القرية وأحرقت مساحات واسعة  وصلت وادي 

من األراضي.
التركي  االحتالل  جيش  أن  بالذكر  والجدير 
على  الجاري  الشهر  خالل  أقدموا  ومرتزقته 
األراضي  من  هكتاراً   41 يقارب  ما  إحراق 
احتراق 4970 شجرة  في  التسبب  و  الزراعية 
زيتون وعقابي وتين في قرية صوغانكه التابعة 

لناحية شيراوا.
التركي  االحتالل  جيش  جنود  واختطف  كما 
موساكا  قرية  أبناء  من  مدنيين  ثالثة  ومرتزقة 
التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين. وأفادت 
التركي  االحتالل  جيش  أن  محلية  مصادر 
صباح  أقدمت  له  التابعة  المرتزقة  والجماعات 
)السبت 27 تموز( على خطف ثالثة شبان هم: 
عمر عليكو )33 عاماً(, عكيد محمد دردو )28 
عاماً( ومحمد حسن دردو )22 عاماً( من أبناء 
عفرين.  في  راجو  لناحية  التابعة  موساكا  قرية 
وأوضح المصدر أن جيش الشباب تم اختطافهم 
أثناء عملهم في الحقول بعد أن قاموا بمصادرة 
معلومات  ال  أن  المصدر  وأكد  النقالة.  هواتفهم 

عن مكان نقل الشبان الثالثة.
االحتالل  جيش  أن  أوضحت  محلية  مصادر 
والمرتزقة أقدموا صباح يوم أمس على مداهمة 
موساكا  قرية  في  حفيدي  محمد  المواطن  منزل 
وأقدمت  هذا  ممتلكاته.  ونهب  بسرقة  وقاموا 
الجماعات المرتزقة منذ شهر على خطف الفنان 
لناحية  التابعة  كباشين  قرية  في  عبدو  حسن 
مختلف  وتشهد  عفرين.  مقاطعة  في  شيراوا 
وبشكل  عفرين  مدينة  ومركز  نواحي  قرى, 
اغتصاب,  تعذيب,  خطف,  عمليات  يومي 

جيش  قبل  من  قتل  جرائم  ونهب,  سلب  سرقة, 
التابعين  التركي والجماعات المرتزقة  االحتالل 
بحق  والمرتزقة  االحتالل  جيش  ممارسات  له. 
تطهير  حرب,  جرائم  إلى  ترقى  عفرين  أهالي 
يد  على  قتلوا  المدنيين  مئات  وإبادة.  عرقي 
واستولوا  ممتلكاتهم  وسرقت  المرتزقة  هؤالء 
انتهاكات جيش  وأراضيهم. وعن  منازلهم  على 
االحتالل التركي ومرتزقته أعدت منظمة حقوق 
أكدت  تقريراً  ووتش(  رايتس  )هيومن  اإلنسان 
خالله أن الجماعات المرتزقة وبدعم من جيش 
االحتالل التركي استولت على منازل وممتلكات 

أهالي مقاطعة عفرين. 
وحدات  نفذت  منها؛  والحّد  الجرائم  تلك  ولرد 
حماية الشعب عمليتين في عفرين أدتا إلى مقتل 
11 مرتزق وجندي من جيش االحتالل التركي، 
ليرتفع بذلك عدد قتلى االحتالل التركي منذ بدء 

مقاومة العصر في عفرين إلى 2538.
أصدر المركز اإلعالمي لوحدات حماية الشعب، 
أمس )األحد(، بياناً إلى الرأي العام، أشارت فيه 
بأن الوحدات نفذت عمليتين في مقاطعة عفرين، 

أدتا إلى مقتل 11 مرتزق وجندي تركي.
وجاء في البيان: »تواصل وحداتنا تنفيذ العمليات 
العسكرية ضد مرتزقة الدولة التركية وجنودها، 
مقاومة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  وذلك 
سلسلة  وحداتنا  نفذت  حيث  بعفرين،  العصر 
االحتالل  جيش  ضد  نوعية  عسكرية  عمليات 
التركي ومرتزقته، والعمليات التي نفذت في هذا 

اإلطار بتاريخ 26-27 على الشكل التالي: 
ناسفة  عبوة  وحداتنا  فجرت  تموز؛   26 بتاريخ 
باصلة  قريتي  بين  الواصل  الطريق  على 
عفرين،  بمقاطعة  شيراوا  ناحية  في  وكوبالية 
وتدمير  إثرها خمسة عسكريين  على  قتل  حيث 
آلية عسكرية، وفي عملية نفذتها وحداتنا بتاريخ 
27 تموز ضد جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
قتل  العملية  ونتيجة  عفرين،  مدينة  مركز  في 
الشرطة  )بفرع  يعملون  منهم  مرتزقة  خمسة 

العسكرية( واآلخر جندي.
في  عملية  وحداتنا  نفسه؛  نفذت  اليوم  وفي 
تصل  ولم  عفرين،  لمدينة  التابعة  تبه  قرة  قرية 
ارتفع  وبذلك  العملية.  هذه  عن  دقيقة  معلومات 
على  قتلوا  الذين  األتراك  وجنود  المرتزقة  عدد 
أيدي وحداتنا خالل المعارك في مقاومة العصر 

إلى 2.538«.
ومن جانب آخر؛ أوضحت القيادة العامة لوحدات 
حماية الشعب YPG أن جيش االحتالل التركي 
إلى  يلجؤون  له  التابعة  المرتزقة  والمجموعات 
خداع  بهدف  عفرين  في  الكونترا  أساليب  اتباع 

مقاتلي ومقاتالت  شعب عفرين وتشويه صورة 
وحدات الحماية. 

العامة لوحدات حماية الشعب  القيادة  وأصدرت 
الرسمية دعت  نشرته على صفحتها  كتابياً  بياناً 
للحذر من حيل  العام  أهالي عفرين والرأي  فيه 
ومرتزقته.  التركي  االحتالل  جيش  ومؤامرات 
البيان: »يسارع جيش االحتالل  وجاء في نص 
التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له إلى اتباع 
أساليب الكونترا في عفرين؛ بهدف خداع شعب 
وبهذه  حركتنا.  صورة  تشويه  ومحاولة  عفرين 
التركي إلضفاء  االحتالل  يسعى جيش  الطريقة 
الشرعية على احتالله غير الشرعي لعفرين. إلى 
التي يقوم بها جيش االحتالل  جانب االنتهاكات 
بحق  له  التابعة  المرتزقة  والمجموعات  التركي 
على  الضغط  يفرضون  فإنهم  عفرين؛  أهالي 
للمنطقة  باحتاللهم  للقبول  لدفعهم  عفرين  أهالي 
وإضفاء الشرعية عليه. جيش االحتالل التركي 
الذي بدأ بالهجمات من خالل تلفيق أكاذيب تقول 
بأن »أهالي المنطقة يعانون من الضغط والظلم« 
استفاد من الصمت الدولي وارتكب في المرحلة 
السابقة جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وتم 
تهجير مئات اآلالف من سكان المنطقة األصليين 
المسلحين  من  اآلالف  وتوطين  ديارهم  من 
وعوائلهم القادمين من مختلف المناطق السورية 
في عفرين. وتحولت عفرين إلى مرتع لعشرات 
هذه  ظل  في  المسلحة.  الجهادية  المجموعات 
األوضاع تشهد المنطقة يومياً حاالت من االقتتال 
بين المجموعات المرتزقة وهذه الحاالت تزداد 
يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من االنتهاكات التي 
من  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  يرتكبها 
ونهب  عرقية  وإبادة  واختطاف  وتهجير  قتل 
وريفها  عفرين  مدينة  أهالي  يزال  ما  ومجازر 
ملتزمين بموقفهم المقاوم رافضين هذا االحتالل 
غير الشرعي. وكحل أخير يلجأ جيش االحتالل 
له  التابعة  المرتزقة  والمجموعات  التركي 
أمام  آفا  روج  في  الشعب  مكتسبات  تشويه  إلى 
يقوم  الهدف  هذا  ولتحقيق  العالمي،  العام  الرأي 
جنود االحتالل في عفرين بارتداء لباس مقاتلي 
وحدات حماية الشعب ويمارسون الضغط على 
األهالي وينهبون ويسرقون ممتلكاتهم ويلجؤون 
شعبنا  نناشد  لذلك؛  الكونترا.  أساليب  اتباع  إلى 
في عفرين والرأي العام أن يكونوا حذرين أمام 
هذه الحيل والمؤامرات. ونحن على ثقة تامة أن 
كافة  شمال سوريا  ومناطق  آفا  روج  في  شعبنا 
سيكون حذراً تجاه حيل المحتل المعروف بحيله 
ومؤامراته، ونعلن أن هذه المحاوالت القذرة لن 

تبقى دون رد«.
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)األحد(,  أمس  اسرائيل,  أفرجت  ـ  األخبار  مركز 
التي سجنت  التميمي  عهد  الفلسطينية  الناشطة  عن 
في العام الماضي بعد تصويرها وهي تركل وتصفع 

جندياً إسرائيلياً في الضفة الغربية المحتلة. 
اإلسرائيلية  السجون  مصلحة  باسم  المتحدث  وقال 
عاماً(   17( التميمي  عهد  »إن  ليبراتي:  إساف 
ووالدتها التي سجنت أيضاً بسبب هذه الواقعة قد تم 
نقلهما من قبل السلطات اإلسرائيلية من سجن داخل 
إسرائيل إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة 

حيث تعيشان«.
وباتت عهد التميمي بطلة في أعين الفلسطينيين بعد 

 2017 األول  كانون   15 يوم  جرت  التي  الواقعة 
ونشرت  صالح.  النبي  قرية  في  منزلها  خارج 
والدتها الحادث مباشرة على الفيسبوك وسرعان ما 
انتشر. وكان عمرها آنذاك 16 عاماً. وألقت القوات 
األول  كانون   19 في  عليها  القبض  اإلسرائيلية 

.2017
االعتداء  منها  تهمة   12 الفلسطينية  وواجهت 
تخفيف  مقابل  بالذنب  أقرت  آذار  وفي  الجسيم. 
ثمانية  بالسجن  عليها  وحكم  االعتداء.  إلى  االتهام 
أشهر. وبحسب والدة عهد، إن فريق الدفاع عن عهد 

استطاع اإلفراج عنها قبل إكمال مدة حكمها.

تحت شعار » ثورة 19 تموز ثورة الحرية والتحول 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  نظم  الديمقراطي«؛ 
بمدينة  الخابور  مطعم  في  حوارية  ندوة   PYD
السياسية  األحزاب  عن  ممثلين  حضرها  الحسكة، 
الثقافية  والمؤسسات  والسريانية  والعربية  الكردية 
المدينة،  في  الوطنية  والشخصيات  واالجتماعية 
الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
محاور  ثالثة  على  تدور  كانت  التي  الندوة  بدأت 
واالجتماعي  والسياسي  الفكري  البعد  هي:  أساسية 
الحماية  وتطوير  الدفاعي  والبعد  تموز   19 لثورة 

الذاتية ودور المرأة الشبيبة في الثورة.
واالجتماعي  والسياسي  الفكري  البعد  عن  تحدث 
للرئاسة  السياسي  المستشار  تموز   19 لثورة 
المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي سيهانوك ديبو 
عن الظروف السياسية واالجتماعية التي مرت بها 
سوريا وروج آفا في تلك المرحلة ودواعي انطالق 
ثورة 19 تموز التي كانت رداً طبيعياً على الوضع 
السياسي واالجتماعي، حيث أوضح بأن سوريا ال 
وبالحزب  مركزي  نظام  ظل  في  تعيش  أن  يمكن 
الواحد، حيث يعيش على أراضيها العديد من األقوام 
نظام  إلى  بحاجة  فهي  ولهذا؛  واألديان  والثقافات 
حر،  بأنه  فيه  إنسان  كل  يشعر  ديمقراطي  تعددي 
الديمقراطية في كل منطقة ،  الذاتية  فكانت اإلدارة 
عديدة،  أبعاد  لها  كانت  تموز  ثورة  بأن  ديبو  وبين 
تموز  ثورة  تمكنت  والدينية  القومية  الناحية  فمن 
أكدت  حيث  الدينية،  والمذهبية  القومية  تجاوز  من 
النظر  دون  اإلنسان  وتحرير  المواطنة  مبدأ  على 
إلى القومية أو الدين والنظر بعين واحدة إلى جميع 
الجنسوية استطاعت أن  الناحية  أما من  السوريين، 
والمرأة، حيث  الرجل  بين  الجنسي  الفارق  تتجاوز 
كانت المرأة سباقة في المشاركة بهذه الثورة وحققت 
إنجازات كبيرة، وتحولت العلموية التي كانت تخدم 
برمته  السوري  المجتمع  يخدم  علم  إلى  األنظمة 
وليكون الهدف منه هو خدمة اإلنسان السوري، كما 
النجاحات  إلى  للحزب  السياسي  المستشار  تطرق 
التي تحققت في الشمال السوري والتي هي بفضل 
العمل المشترك بين كافة المكونات التي تعيش على 

هي  والتي  السنين  آالف  منذ  المنطقة  هذه  أرض 
الوصول  أجل  من  التكاتف  من  المزيد  إلى  بحاجة 
إلى مجتمع ديمقراطي حر يسوده اإلخاء والمساواة 

بين شرائحه وفئاته كافة.
نوري  الديمقراطية  سوريا  قوات  ممثل  تحدث  كما 
محمود عن المحور الثاني في الندوة، والتي تمثلت 
في البعد الدفاعي والحماية الذاتية لثورة 19 تموز، 
وشمال  آفا  روج  ثورة  مرت  التي  المراحل  وسرد 
سوريا من جانب الدفاع وكيفية بناء القوات الذاتية 
تطورت  والتي  الشعب،  حماية  أجل  من  والحماية 
المنطقة،  في  بها  تستهان  ال  قوة  إلى  وصلت  حتى 
أثبتت  ألنها  المكونات  أبناء  لوائها  تحت  ضمت 
حماية  عاتقها  على  تحمل  وطنية  سورية  قوة  أنها 
والجنس،  العرق  إلى  النظر  دون  السوريين  جميع 
وصلت  مكان  كل  في  السوري  اإلنسان  وحررت 
محاوالت  أن  إلى  محمود  وأشار  القوات،  هذه  إليه 
أعداء سوريا الزالت مستمرة للقضاء على المجتمع 
الجميع  على  لذلك  السوري،  الشمال  في  ووحدته 
التي  والدسائس  للمؤامرات  متيقظين  يكونوا  أن 
األمان  زعزعة  أجل  من  تمريرها  البعض  يحاول 

واالستقرار في هذه المنطقة.
في  تمثلت  والتي  الندوة  في  الثالث  المحور  أما 
فتحدثت  ثورة 19تموز،   في  والشبيبة  المرأة  دور 
صاروخان  زينب  المرأة  تنظيم  في  اإلدارية  عنه 
الثورة  هذه  في  والشبيبة  المرأة  دور  بينت  والتي 
في  والمساهمة  المشاركة  خالل  من  انطالقتها  منذ 
مع  جنب  إلى  جنباً  والعسكري  السياسي  النضال 
بها  خاصة  مؤسسات  في  نفسها  وتنظيم  الرجل، 
تحقيق  على  وقدرتها  نفسها  إثبات  خاللها  تمكنت 
النجاح في جميع المجاالت، كما أوضحت زينب بأن 
مثاالً  أصبحت  سوريا  وشمال  آفا  روج  في  المرأة 

يقتدى بها في العالم من أجل تحرر المرأة. 
الندوة  في  الحضور  أبداها  التي  المداخالت  وكانت 
تموز   19 ثورة  أبعاد  حول  تمحورت  والتي  غنية 
إلى  الوصول  وكيفية  عنها  تمخضت  التي  والنتائج 
في  السوري  الشعب  طموحات  وتحقيق  األمان  بر 

الحرية والديمقراطية.

اإلفراج عن الناشطة الفلسطينية 
عهد التميمي

ندوة حوارية حلزب االحتاد 
الدميقراطي يف احلسكة

الشرقي  الريف  على  داعش  هجمات  وأسفرت 
واختراق  السويداء  لمحافظة  الشرقي  والشمالي 
عن  تموز   25 األربعاء  يوم  باالنتحاريين  المدينة 

مقتل 200 شخص على األقل، وجرح عشرات.
ونقلت عدة تقارير إعالميّة أّن مسلحي داعش تركوا 
شاهداً  ليكون  اقتحموه  منزل  كل  من  واحداً  شخصاً 
على الهجمات المرّوعة. ويرجح سكان محليون من 
السويداء أن المرتزقة الذين نفّذوا الهجمات كانت قد 
األسود  الحجر  مناطق  السويداء من  بادية  إلى  نقلوا 
والتضامن، جنوب دمشق، في شهر أيار الماضي بعد 
التوصل إلى اتفاقية مع القوات السوريّة ومفاوضين 

روس.
بي  بي  معهما  تحدثت  مختلفين  لمصدرين  ووفقا 
سي، فإّن امرأتين على األقل عادتا )الخميس(. وقال 
مصدر متابع للتطورات الميدانية فّضل عدم الكشف 
عن اسمه: »إن امرأة كانت قد عادت مساء الخميس 
»لم  وأوضح:  الشبكي«.  قرية  إلى  زوجها  أم  مع 
وحماتها  ظهرها،  في  مصابة  وهي  المرأة،  تستطع 
فنسيهما  البقية  عن  وتأخرتا  المشي  متابعة  من 
إلى ضيعة  فعادتا  عمد؛  عن  تركوهما  أو  المرتزقة 

الشبكي ثم توجهتا إلى ضيعة بوسان«.
لكنه أضاف: »إن فرقة من الجيش كانت قد عثرت 
على عدة جثث أثناء تمشيط بادية السويداء، ما يعني 

أن عدداً من المختطفين قد يكون قد قتل«.
وأعلن فصيل »قوات شيخ الكرامة« المسلح، المكون 
بيان  في  السويداء،  محافظة  أبناء  من  مجموعة  من 
له على فيسبوك »النفير العام في كافة أراضي جبل 

العرب« من أجل إعادة المخطوفين.

لكن المصدر »المتابع للتطورات الميدانية« قلل من 
أهمية هذا البيان وقال: »إّن معتقلي مرتزقة داعش 
وجثث قتاله موجودة لدى القوات الحكومية. لذا؛ هي 
عملية  عبر  المختطفين  إرجاع  على  القادرة  وحدها 

تبادل«.
ويذكر أّن سكان مدينة السويداء ينتمون إلى الطائفة 
مسيحيّة.  أقلية  المحافظة  في  توجد  كما  الدرزيّة، 
المناوئ  الحراك  إلى  السويداء  محافظة  تنضم  ولم 

للحكومة السوريّة ووقفت في حالة أقرب للحياد.
االختطاف  موضوع  »إّن  الحقوقّي:  المصدر  وقال 
الدروز  لدى  الُمجتمعيّة  البنية  في  الحساسيّة  بالغ  له 
ال  لذا؛  النساء.  من  المخطوفين  ُمعظم  أن  سيّما  وال 

نرى هذا الموضوع إاّل ميداناً رحباً للنظام لالستثمار 
في  لألقليات  كحاٍم  نفسهُ  وتصدير  الدروز،  لدى  به 
العالم«. وأضاف: »محليّاً قد نشهد فيما بعد ُمحاوالت 
في  الستثماره  المخطوفين،  لتحرير  النظام  قبل  من 
رفع رصيد أسهمه في المجتمع المحلي في السويداء، 
أبناء  وصفه  ما  بسبب  األسهم  تلك  انهارت  أن  بعد 
لهم«،  النظام  وخذالن  وتواطؤ  تخلّي  من  الُمحافظة 
تتبناها  التي  النظر  وجهة  إلى  إشارة  هذا  وفي 
الحكومي  الجانب  تحّمل  والتي  السورية  المعارضة 

مسؤولية ما جرى في السويداء.

 على جرائم االحتالل
ً
ا
ّ
عمليات نوعية يف عفرين رد

ما مصري املختطفات بعد هجمات السويداء؟!

نتيجة  )صدمة(  اإلغماء  حتى  بل  الضعف، 
لفقدان الدم.

أسباب وعوامل خطر الحمل خارج الرحم
في  الرحم،  خارج  الحمل  تطور  سبب  يعود 

األساس، إلى ضرر في البوق قد يكون نجم عن 
التهابات  أو عن عمليات جراحيّة سابقة. 

مضاعفات الحمل خارج الرحم
الرحم،  خارج  الحمل  مصير  توقع  يمكن  ال 

البوق  يعود  ال  حتى  الجنين  ينمو  قد  أحياناً، 
قادراً على احتوائه  األمر الذي قد يسبب تمزق 
جدار البوق، ويسبب حدوث النزيف مما يسبب 
ألماً في البطن، وقد يتوقف الحمل عن التطّور 

أحياناً، ويتّم امتصاصه حتى اختفائه تماماً.
إنهاء الحمل في المراحل المبّكرة

الحمل  بوجود  التشخيص  تأكيد  يتم  عندما 
خارج الرحم يجب االستعداد لمراقبة ومتابعة 
هذه  من  بعض  تفاقم  لخطر  نظراً  شديدتين، 
تدخالً  يستدعي  قد  الذي  األمر  الحاالت، 
جراحيّاً، أما في الحاالت السهلة، مع انخفاض 
االكتفاء  فيمكن  الهرمون  مستوى  في  مستمر 

بالمراقبة وحدها.
العالج 

يكون العالج تحت إشراف الطبيب

 هو حالة تلتصق فيها البويضة المخّصبة في 
مكان ما خارج جوف الرحم، في أحد البوقين، 
نحو  الرحم  خارج  الحمل  انتشار  نسبة  وتبلغ 

2% من مجموع حاالت الحمل.
البويضة  المبيض  يطلق  الطبيعّي،  الحمل  في 
بحيوان  البويضة  التقت  إذا  فالوب،  قناة  إلى 
الى  المخّصبة  البويضة  تتحرك  فعندئذ  منوّي 
داخل الرحم وستستمر بالنمو على مدى األشهر 
المقبلة، ولكن في حالة واحدة من بين  التسعة 
المخّصبة  البويضة  تبقى  حمل،  حالة   50
خارج  حمل   : الحالة  هذه  وتسّمى  البوق،  في 

البويضة  تلتصق  نادرة  حاالت  وفي  الرحم، 
أخرى  بأعضاء  أو  المبيضين  بأحد  المخّصبة 

في داخل البطن.
تتطلب  الرحم هو حالة طارئة  الحمل خارج   

العالج، ويمكن أن تعرض حياة األم للخطر.
أعراض الحمل خارج الرحم

شيوعاً  األكثر  الرحم  خارج  الحمل  عالمات 
هي:

تأخر الحيض
نزف غير عادي في المهبل 

ألم في أحد األجزاء السفليّة من البطن.

إعداد الصفحة - جوليا خلو

احلمل خارج الرحم

د. عماد سعيد حسني 

ملاذا حنلم؟

لماذا نحلم؟
في  فضوالً  اإلنسان  يراها  التي  األحالم  تثير 
حديثة،  دراسة  وفي  العلمّي،  المجتمع  أوساط 
إلى  يتوصلوا  أن  بريطانيون  علماء  حاول 
محددة  أشياء  رؤية  إلى  تؤّدي  التي  األسباب 
خالل النوم. وكشفت دراسة أجريت في مختبر 
أّن  البريطانيّة،  سوانسي  لجامعة  التابع  النوم 
األحالم تساعد اإلنسان على معالجة الذكريات 
والمشاعر التي يجتازها في حالة اليقظة أثناء 
التجارب  أهم  عن  ينجم  الحلم  أّن  كما  النهار، 
واعتمد  اليقظة.  حالة  في  وأحدثها  الشعورية 
شاركوا  طالباً  عشرين  من  عينة  على  البحث 
أن  واستطاعوا  التجربة،  في  تطوعّي  بشكل 
يتذكروا بشكل كبير ما حلموا به أثناء نومهم، 

طيلة عشرة أيام.

وسجل الطلبة كل ما اجتازوه من مواقف وما 
المدة،  تلك  عاشوه  ما  حدة  ومدى  به  شعروا 
األمواج  لتخطيط  قبعات  وضع  بعد  ناموا  ثم 
لما نشر في مجلة  الكهربائيّة في الدماغ، وفقاً 
“سوشل كوغنتيف آند أفيكتيف نورو ساينس”.
نومهم،  على  دقائق  عشرة  مدة  مرور  وبعد 
باستمرار  المشاركين  يوقظون  الباحثون  كان 
ويسألونهم عما حلموا به في دورة النوم هذه، 
فكانت النتيجة أّن ثّمة صلة وثيقة بين ما عاشوه 
ارتباط  عن  فضالً  به،  حلموا  وما  النهار  في 
المرء  يواجهه  ما  بقوة  الدماغيّة  الموجة  كثافة 
الوقت  العلم في  اليقظة. وال يستطيع  في حالة 
أثناء  اإلنسان  يراه  ما  إلى  الوصول  الحالي 
حلمه، ولذلك فهو يعتمد بشكل أساسّي على ما 

يتذكره الحالمون.

إضافة  أن  إلى  جديدة  أميركية  دراسة  توّصلت 
خطر  من  تزيد  قد  القهوة  أو  الشاي  إلى  السكر 

اإلصابة بمرض الزهايمر بأكثر من النصف.
ونصف  ملعقتين  إضافة  أّن  النتائج  وتوضح 
القهوة تزيد من خطر  أو  الشاي  إلى  السكر  من 
اإلصابة بمرض الزهايمر، كما أّن تناول الطعام 
المحلّى أو المشروبات التي تحتوي على الكمية 
عرضة  الناس  من  يجعل  السكر  من  نفسها 
الباحثون  وحلل  المرض.  لتطور   %54 بنسبة 
لـ2226  الغذائي  النظام  كولومبيا  جامعة  من 
سنوات  سبع  لمدة  وتتبعوهم  المتقاعدين،  من 
في المتوسط، ووجدوا أّن أولئك الذين استهلكوا 
كانوا  السكر،  المحتوية على  المشروبات  معظم 
أكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض الزهايمر، 
سواء كان السكر موجوداً بشكل طبيعّي أو أضيف 
الحقاً. وقال الدكتور دوغ براون، كبير مسؤولي 
إّن  الزهايمر:  جمعية  في  واألبحاث  السياسات 
بالنوع  باإلصابة  مرتبط  السكر  من  »الكثير 
األبحاث  حددت  وقد  السكرّي،  داء  من  الثاني 

السابقة مرض السكرّي من النوع الثاني كعامل 
خطر لإلصابة بالخرف«. وأضاف براون قائالً: 
أنواع  وجميع  األدلة،  هذه  تدعم  الدراسة  »هذه 
السكر، من عصير الفاكهة إلى عصير الليمون، 
المشروبات  من  وبالحد  نفسه،  التأثير  لها  يكون 
وجبات  وتناول  والكعك،  والحلويات  الغازية 
متنوعة ومتوازنة بدالً من ذلك، سنكون قادرين 
على الحد من خطر اإلصابة بالخرف في وقت 
الحق من الحياة«. وعلى مدى سبع سنوات من 
بمرض  إصابة  حالة  تسجيل 429  تّم  الدراسة، 
الزهايمر بين المشاركين. وأوضحت النتائج أّن 
الذين يستهلكون 30.3 غرام من السكر اإلضافي 
في طعامهم أو مشروباتهم كل يوم، أكثر عرضة 
مقارنة  الزهايمر  مرض  لتطور   %33 بنسبة 

بأولئك الذين يستهلكون 5.8 غرام فقط.
المشروبات  من  كبيرة  كميات  استهالك  أن  كما 
الغازية وعصائر الفاكهة يعّرضهم بنسبة %27 
لإلصابة بالخرف مقارنة بمن يستهلكون كميات 

أقل من هذه المشروبات.

املادة والكتلة والوزن
إلى  لإلشارة  الثالثة  المصطلحات  هذه  تُستخدم 
ذات الشيء؛ وهذا خطأٌ شائع ومتداول في كثير 
أساسيّة-  -بصورة  الكون  يحتوي  األوساط.  من 
على مواد... وليس كتل أو أوزان!  فالماّدة هي 
وكل  جزيئات،  و  ذّرات  من  يتكون  شيء  كّل 
تتمتّع بخصائص كيميائيّة وفيزيائيّة معيّنة  ماّدة 
تكون  قد  فالمواد  األُخرى؛  المواد  عن  تميّزها 
تكون  أو منصهرة... وقد  غازيّة، سائلة، صلبة 
أو  مرئيّةً  البيولوجّي(،  )بالمعنى  جامدة  أو  حيّة 
أما  معيّنة.   بواحدة  تُقاس  ال  لكن  مرئيّة،  غير 
المواد،  أنواع  كل  بها  تشترك  فهي صفة  الكتلة 
حيث ال توجد ماّدة ال كتلة لها. وهي قيمة فيزيائيّة 
عن  نيوتن  عبّر  وقد  بالجاذبية،  تتأثّر  ال  ثابتة 
الكتلة بأنّها الكميّة من الماّدة؛ فعندما نقول كتلة 
وتُقاس  مواد.  من  يحوي  ما  مقدار  أّي  ما  جسم 
القوة  هو  الثّقل  أو  الوزن  بينما  بالكيلوجرام.  
وتساوي  ما،  جسم  على  الجاذبية  تمارسها  التي 
الجاذبية  تسارع  في  مضروبة  الكتلة  حسابياً 
األرضية، أي أّن الوزن يعتمد على مقدار سحب 
الجاذبية للجسم؛ فالثقل)الوزن( هو قيمة متغيّرة 
وجود  ال  أنّه  هو  ذكره  والجدير  لالرتفاع.  تِبعاً 
للوزن أو الثقل في حال انعدمت الجاذبية. يُقاس 
مّما  نستخلص  نيوتن.  وهي  القوة  بواحدة  الثقل 
يتألّف من ماّدة أو  الكون  أّن كل جسٍم في  سبق 
مجموعة مواد، كتلته الكليّة تساوي مجموع كتل 
وزنه  و  بالكيلوجرام،  مقاسةً  تكّونه  التي  المواد 
هو مقدار تأثير قوة الجاذبيّة عليه ُمقاساً بالنيوتن.

هوزان سربست 

ملاذا يشخر البعض؟

نحن ننام لسببين واضحين، للراحة واالسترخاء، 
بعد بقائنا ليوٍم آخر على قيد الحياة، مع الحفاظ 
على الطاقة في نفس الوقت لليوم التالي، ولنّسهل 
عملية نقل الدروس التي علّمنا إياها يومنا الشاق 
طويلة  الذاكرة  إلى  المدى  قصيرة  الذاكرة  من 
المدى. ومن الواضح أنه حينما تسترخي أجسادنا 
التي  فإن عضالتنا تبيت في سبات.  العضالت 
تدعمها  ال  التي  واألجزاء  الهوائّي،  مجرانا  في 
 soft – الغضاريف -مثل اللسان، و)الحنك اللين
palate(، و)اللُّهاة – uvula(، واللوزتين- تسد 
عندما تسترخي المجرى الذي يمر عبره الهواء، 
التراكيب  هذه  الهواء  يضرب  نتنفس،  وحين 

التنفسية فيسبب اهتزازها واضطرابها.
عن  الناتج  الصوت  سوى  فليس  الشخير  أما 
ضاق  وكلما  واالضطرابات،  االهتزازات  هذه 

مجرى الهواء، عال صوت الشخير الناتج.
في حين أنَّ الشخير شائٌع ومكروهٌ عند عدٍد من 
تفرض  للفضول  المثيرة  طبيعته  لكن  الثدييات، 

من  نرتاب  أن  يجب  كان  ما  إذا  نسأل  أن  علينا 
أصواتنا المزمجرة.

َعَرض وليس مرض:
يدرك أخصائيو النوم أن الشخير ليس بمرض، 
عَرٌض  العالي  الشخير  َعَرض،  على  يدل  لكنه 
 Sleep – أولّي لمتالزمة )انقطاع النفس النومي
يُعرف  النوم  في  اضطراٌب  وهو  Apnea(؛ 
النوم،  أثناء  التنفس  في  انتظاٍم  عدم  أو  بمشاكَل 
فترٍة  كل  يستيقظ  أن  إلى  المريض  يضطر  ما 

ليستنشق الهواء.
انغالق  بسبب  المريض  األوكسجين عند  ينقص 
من  ألكثر  األوكسجين  ونقص  الهواء،  مجرى 
ثواٍن قليلة يوقظ الجسم كردة فعٍل إلعادة تنفسه 
طبيعيًا، هذه اليقظات المؤقتة تكون على فتراٍت 

متقطعٍة مسببةً نوماً مزعجاً.
المريض  عند  الهواء  لمجرى  الشديد  واالنسداد 
يزيد اضطراب المجرى سوءاً، ويضّخم صوت 

الشخير.
تؤثر قلة النوم –الذي يُعدُّ بأهمية الغذاء بالنسبة 
لنا- سلباً على تصرفاتنا، إذ يعاني المرضى الذين 
يشكون من متالزمة انقطاع النفس النومي التعب 
ويجعلهم  وذهنياً،  بدنياً  اليوم  طوال  واإلرهاق 
النعاس المتواصل كثيري النسيان، وغير قادرين 

على التركيز، ومتهيجين عاطفياً.
عادةً  النومي  التنفس  انقطاع  متالزمة  تُعالج 
الهوائّي  الجريان  جهاز  ارتداء  خالل  من 
 – المستمر  اإليجابي  الهواء  ضغط  )جهاز 

 Continuous Positive Air Pressure(
داخل  الهواء  ينفخ  قناٌع   :)CPAP( machine
من  أو  األنف،  فتحة  خالل  من  المريض  جسم 
فتح  أجل  الفم، وذلك من  فتحة األنف مع  خالل 

االنسداد وتزويد الجسم باألكسجين.
انسداٌد فقط:

مع ذلك، ال تدل كل كحٍة على اإلصابة بسرطاٍن 
في الحلق!

من  و%28   %44 بين  من  أنه  دراسةٌ  وجدت 
الرجال والنساء الذين يشخرون، 4% و2% منهم 
فقط يعانون ِمن متالزمة انقطاع النفس النومّي. 
لسبٍب  أشد  شخيٍر  من  يعاني  أن  ألحدنا  يمكن 
الناس في  األنسجة، يشخر  بسيٍط هو كبر حجم 
لسانًا  أو  مزماٍر  لسان  لديهم  ألن  األحيان  أكثر 

كبيرين على غير العادة.
ولمنع ألسنتهم من سد مجرى الهواء، يُنصحون 
ظهورهم.  على  ال  جوانبهم  على  يناموا  بأن 
له  البعض  يتخذ  الوضعية،  هذه  إلى  باإلضافة 
يشخرون  الذين  األطفال  أما  ظهره،  خلف  متكأً 
بقوٍة بسبب كبر اللوزتين غير الطبيعّي؛ فالحال 
كحال زوائد الجيوب األنفية، يمكن أن تُستأصل 
جراحياً. األسباب األخرى للشخير ذاتية المنشأ، 
بالتالي  العضالت،  نشاط  بشدٍة  الكحول  يوقف 
يزيد من الشخير، يسبب التدخين أيًضا لألنسجة 
في األنف االلتهاب والتوّرم فيضيّق بذلك مجرى 
الهواء. واإلقالع عن كل ذلك هو الحل األمثل. 
ما  والحساسية،  الشائع  الزكام  ذلك  إلى  أضف 
المجرى  في  انسداداٍت مزعجةً  يسبب  أن  يمكن 
الهوائّي، ومن الممكن إزالة هذه االنسدادات عبر 

قطرات األنف أو عبر بخاخات االسترويد.
فكلما كبر عمرك،  السن،  في  التقدم  إلى  إضافةً 
الشخير،  مسببةً  بسهولٍة  عضالتك  ارتخت 
وبالطبع، ال يوجد للتقدم بالسن عالٌج حتى اآلن.

الزهامير وسكر الشاي أو القهوة

المجتمع  حركة  عقدت  ـ  األخبار  مركز 
البلدة  لمؤسسات  اجتماعاً  الديمقراطي 
للمؤسسات.  الذاتي  والنقد  النقد  حول  تمحور 
الجوهرية  الحماية  مبنى  في  االجتماع  وعقد 
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدء 
حركة  عضو  وحضره  الشهداء,  أرواح 
والرئيس  الديمقراطي مظلوم خليل،  المجتمع 
الرحيم  عبد  محمد  ديرك  لمنطقة  المشترك 
كوجر  تل  بلدة  لمجلس  المشترك  والرئيس 
البلدة  أهالي  من  والعشرات  الخدعان  نواف 

والرؤساء المشتركين للمؤسسات.
تضمن االجتماع كلمة ألقاها الرئيس المشترك 
لمجلس بلدة تل كوجر نواف الخدعان رحب 
بها بالضيوف, ومن ثم ألقيت كلمات للمجلس 

األعمال  مناقشة  تضمنت  والتربية،  والبلدية 
كما وجه  والكهرباء  التربية  وأعمال  الخدمية 
األهالي النقد للجهات المعنية بخصوص وضع 
الوضع  بتحسين  مطالبين  والكهرباء؛  المياه 
المشتركين  الرؤساء  رّد  وبدورهم  الخدمي. 
التي تواجه  المشاكل  على األسئلة بخصوص 
بأنهم سيعملون على  المواطنين وأكدوا أيضاً 
حل المشاكل وتحسين األعمال الخدمية بحسب 

توفر المواد األولية لديهم.
سيعقد  االجتماع  هذا  أن  بالذكر؛  والجدير 
بها  تقوم  التي  األعمال  لتقديم  أشهر  ستة  كل 
المواطنين  لشكاوي  واالستماع  المؤسسات 

لتلبية احتياجاتهم.

اجتماع حلركة اجملتمع الدميقراطي 
مع أهايل تل كوجر



www.ronahi.netالعدد 541  

االثنني
7/30/ 2018م

العدد 541   www.ronahi.net

االثنني
7/30/ 2018م 3رياضة مرأة10

«صعوبة الفوز« عنوان اجلولة االفتتاحية لدوري الناشئني الكروي
الجولة  شهدت  دوري؛  أول  وبانطالق 
األندية  بين  نارية  مباريات  األولى 
المتنافسة، أما مباراة االفتتاح فكانت سهلة 
لنادي الطريق الذي حقق فوزاً كبيراً على 
نادي روج آفا وبأربعة أهداف مقابل هدٍف 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  وذلك  واحد، 
هيثم كجو بقامشلو، أما على أرضية ملعب 
عامودا  أهلي  تغلَّب  فقد  بعامودا  أروكيش 
واحد،  هدٍف  مقابل  بهدفين  االتحاد  على 
على  كاني  واشو  فاز  نفسها؛  وبالنتيجة 
سري كانيه في ديربي المدينة على أرضية 
كانيه،  بسري  جودي  رستم  الشهيد  ملعب 
الصناديد  لقاء  السلبي  التعادُل  ُختِم  بينما 
أهداف على أرضية ملعب  بدون  وجودي 

بهدفين  الذاتي  الدفاع  فاز  بينما  رميالن، 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  هدٍف  مقابل 
على  براتي  بصعوبة  وفاز  بالحسكة،  بلند 
مقابل  أهداف  وبثالثة  كوجر  تل  شبيبة 
بينما  رميالن،  ملعب  أرض  على  هدفين 
فيها  استطاع  استثنائية  كانت  مباراة  في 
دجلة  نادي  شباك  يهزَّ  أن  الجزيرة  عمال 
وبأربعة أهداف نظيفة، وذلك على أرضية 
وبينما  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 
نادي آشتي على نادي  فاز بصعوبة أيضاً 
في  واحد،  هدٍف  مقابل  بهدفين  التحرير 
ختام المرحلة على أرضية ملعب أوركيش 

بعامودا.
روناهي/ قامشلو

رؤية
بيريفان خليل

 يكتب 
ً
لن أدع أحدا

عن قضيتي
التاريخ  في  بعمق  والدراسة  البحث  عند 
في  األهم  العضو  أن  الحقيقي، سنكتشف 
في  الهامة  الفئة  منه،  أقصي  قد  المجتمع 
تهميش  تم  ولكن  المرأة،  هي  المجتمع 
دورها وأقصيت من التاريخ نفسه، وهذا 
يزيد من مهامها في أن تنبش في التاريخ 
حجب  وما  المخفية  اآلثار  وفي  القديم 
دورها  ستعيد  فقط  بذلك  تاريخها،  عن 

األلوهي.
ونظراً  الماضية  األخيرة  السنوات  في 
لتقدم المرأة من النواحي كافة، بات الرجل 
عن  يكتب  الدوغمائي  المتسلط  الفكر  ذو 
انقلبت  الموازين  وكأن  وباسمها،  المرأة 
من  الرجل  وتحول  عقب،  على  رأساً 
اليد  إلى  المرأة  بحق  والظالم  المتسلط 

المدافعة عنها.
رجل  أنه  على  كتاباته  في  يظهر  طبعاً 
ديمقراطي ومدافع عن قضية المرأة علماً 
هذا  وعن  يدعيه،  ما  عكس  يظهر  أنه 
األمر يمكننا التساؤل هل حقاً بات الرجل 
ديمقراطياً أو أنه يشفق على المرأة، أم أنَّه 
يريد بكتاباته هذه أن يظهر بأنه يبحث في 

قضية المرأة قبل أن تستفيق من سباتها.
الرجل  كتابات  عن  األمثلة  بعض  هناك 
في ما يخص قضايا المرأة، فمثالً: عندما 
أصدر قرار من المملكة العربية السعودية 
كذلك؛  السيارات.  بقيادة  للنساء  بالسماح 
بدأت  المالعب!  في  المباريات  مشاهدة 
القضية  هذه  عن  الكتابة  الرجل  ريشة 
الحاالت،  هذه  في  المرأة  حقوق  وعن 
حلمها  لتحقيق  سارعت  المرأة  وبأن 
العبارات  من  الكثير  واستخدام  وغيرها، 
الجنسين،  بين  المساواة  بطابع  المغلفة 
وقد رافق األحداث بكتاباته بدءاً بصدور 
الشمال  في  وأيضاً  تنفيذه.  حتى  القرار 
يساند  والرجل  الثورة  بدء  منذ  السوري 
ال  التي  بخطاباته  أيضاً  ذلك  في  المرأة 
الحاضر،  الوقت  والمستمرة حتى  تنتهي 
طبعاً يفعل الرجل ذلك ليس بالكتابة فقط، 
أيضاً،  المرئية  اإلعالم  وسائل  في  بل 
وهو  المرأة  قضية  يناقش  أنه  نجد  حيث 
وأن  قضيتها  يفهم  وكأنه  ما  حلقة  ضيف 
»منذ  نتساءل:  هنا  هو.  قضيته  القضية 
متى والرجل يدافع عن حقوق المرأة بدالً 
من ممارسة العنف ضدها، منذ متى يقف 
معها ويدعمها بفكره؟ فأي فكٍر هذا الذي 
الثورة  تلك  ينتظر  ظهر فجأة وكأنه كان 

ليمدح المرأة بأشكال عدة؟«.
الرجل اليوم يصف المرأة بأنها الريادية، 
األوصاف!  من  وغيرها  القيادية  وبأنها 
فلو سألناه بعض األسئلة، فهل باستطاعته 
المرأة  تكن  ألم  تامة؟  بصراحٍة  الرد 
ريادية وقيادية قبل الثورة؟ ألم تكن تنشئ 
هنا  قبل؟  من  موجودة  تكن  ألم  األجيال؟ 
أحداً  أدع  »لن  القول:  المرأة  على  يجب 
يكتب عن قضيتي«، أقول هذا ألن المرأة 
تشخيص  باستطاعتها  التي  الوحيدة  هي 
ما  كل  ومالمسة  فيها  والبحث  قضيتها 
يتحرر  لم  الرجل  ألن  وأيضاً  يخصها، 
بعد ويتخلص من ذهنيته الذكورية، فمتى 
مناقشة  باستطاعته  سيكون  ذلك  فعل 
قضية المرأة، ال أن يدلي بخطابات ضمن 
كتاباته مدعياً بأنه الداعم للمرأة، ثم يعود 
بحق  المتسلط  المستبد  ويصبح  للمنزل 

أخته وأمه أو زوجته أو بنته.
بعمق  الدراسة  المرأة  أيتها  عليك  إذاً 
وتيرة  مع  تزامناً  أسرع  بشكل  والتقدم 

األحداث المتقدمة في المنطقة.

حدد االتحاد اللبناني لكرة السلة، 14 تشرين 
الموسم  النطالق  موعداً  القادم،  األول 
الجديد للدوري المحلي. وقرر االتحاد في 
اثنين  أجنبيين  العبين  اعتماد  اجتماعه، 
العب  إلى  إضافة  الملعب،  أرض  على 
النظام  من  بدالً  البدالء،  مقاعد  على  ثالث 
ثالثة  بمشاركة  يسمح  كان  الذي  السابق، 

العبين أجانب على أرض الملعب.
فادي  شكر  القرار،  هذا  صدور  وعقب 
منتخب  وقائد  الشانفيل،  العب  الخطيب، 
االتحاد على قراره، »الذي  السابق،  لبنان 

أعاد االعتبار لالعب المحلي«.
وقال في بيان صادر عن الالعبين المحليين: 
اثنين  أجنبيين  العبين  نظام  إلى  »العودة 

على أرض الملعب، مع العب ثالث على 
والحماية  االعتبار  أعاد  االحتياط،  مقعد 
لسنوات  افتقدها  والتي  المحلي،  لالعب 
طويلة«. وأضاف: »هذا القرار أعاد األمل 
والشبان،  الناشئين  الالعبين  إلى  والحافز 
األولى،  الدرجة  دوري  في  مقعد  بحجز 
والذي كان شبه معدوم في السابق، بسبب 
وجود أكثر من نصف الفريق على أرض 

الملعب من الالعبين األجانب«.
كما قرر االتحاد إقامة الدوري من مرحلتي 
ذهاب وإياب، ثم االنتقال إلى دور الثمانية 
مرحلة  وإلغاء  والنهائي،  النهائي  وقبل 
السنوات  في  أقيمت  التي  المجموعات 

الماضية.

شباب مصر لليد يتوجون
 بلقب األلعاب األفريقية

شباب،  اليد  لكرة  مصر  منتخب  تّوج 
بالميدالية الذهبية خالل منافسات دورة 
األلعاب األفريقية للشباب المقامة حالياً 
إلى   18 من  الفترة  خالل  بالجزائر 
بعدما  ذلك  وجاء  الجاري.  تموز   28

نظيرة  على  المصري  المنتخب  فاز 
الجزائري بنتيجة 28-21 في المباراة 

النهائية، 
وبهذه الميدالية ارتفع رصيد مصر في 
هذه الدورة حتى اآلن إلى 175 ميدالية 
متنوعة، بواقع 96 ميدالية ذهبية، 51 

ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية.
في  شاركت  مصر  أن  بالذكر  الجدير 
هذه الدورة ببعثة مكونة من 372 فرداً 
من بينهم 269 العباً والعبة يتنافسون 
تحت  تقام  رياضية  لعبة   27 خالل 
نسختها  في  األفريقية  األلعاب  مظلة 

الثالثة للشباب.

احتاد السلة جيري تغيريات على 
الدوري اللبناني

حقيبة روناهي الرياضية

نادي  فاز  الطائرة  للعبة  مباراة ودية  في  ـ 
ثالثة  وبواقع  منبج  نادي  على  كوباني 
أشواط مقابل شوٍط واحد، والمباراة أُقيمت 
في مدينة منبج وشهدها جمهوٌر ُمميَّز وسط 

أداء ممتع من الناديين.
ـ في إطار استعدادات األندية لبطولة كرة 
نادي  ورجال  سيدات  تغلب  القادمة  السلة 
األسايش على سيدات ورجال نادي حسكة 
التفعيل  ضعف  من  السلة  لعبة  وتعاني 
بعد  االنتشار  طور  في  وهي  عام  بشكٍل 
الرابع  الشهر  في  تدريبية وتحكيمية  دورة 

المنصرم، باإلضافة لبطوالت قادمة.
ـ عقدت اللجنة الفنية لكرة الطائرة في إقليم 
نقل  وقررت  الدوري،  اجتماعها  الجزيرة 
تاريخ  من  الطائرة  دوري  انطالق  موعد 
مع  2018/8/24م  إلى  2018/8/17م 
هو  كما  المباريات  جدول  على  اإلبقاء 
الموعد  تزامن  بسبب  وذلك  سابقاً  منشور 

مع وقفة عيد األضحى المبارك. 
عشر  الثاني  شهداء  استاد  ضمن  أقيمت  ـ 
آذار بقامشلو منافسات بطولة الطاولة  من 
لمواليد 2002م وما فوق، لإلناث، وشارك 

فيها 11 العبةً من ثالثة أندية وهي برخدان 
واستمرت  عامودا،  وأهلي  واالتحاد 
الختام  في  لتتوج  لساعات  المنافسات 
وهي  األول  بالمركز  حمي  روح  الالعبة 
من نادي أهلي عامودا بينما نالت زميلتها 
ُجمانة محمد من النادي نفسه المركز الثاني 
وجاءت الالعبة جيان مال ابراهيم بالمركز 

الثالث وهي من نادي االتحاد.
روناهي/ قامشلو

دار  في  الصلح  لجنة  رئيسة  وحدثتنا  كما 
عن  الوهاب  عبد  هدية  لكي  بكركي  المرأة 
بها  قمن  التي  واألعمال  الصلح  لجنة  أهمية 
وال  الطرفين  إلى  باالستماع  »نقوم  قائلة: 
نأخذ  بل  المرأة،  جانب  إلى  بالتحيز  نكتفي 
للطرفين  سماعنا  فور  بعملنا  ونقوم  القرار، 
لنا صيت  أصبح  وهكذا  أحداً،  نظلم  ال  كي 
بين أهالي المنطقة بأننا نقيم العدل وهكذا هو 
األمر حقاً، فقضايانا ال تدخل المحكمة إال إذا 
كانت تستوجب المحاكمة قانونياً مثل زواج 
نحولها  نحن  هنا  الزوجات،  وتعدد  القاصر 
بشكل مباشر إلى محكمة الشعب في كركي 
يتحاشون  األهالي  كان  البداية  وفي  لكي، 
الدخول إلى هنا، أما عند التعامل معنا غيروا 
صارحونا  الحقيقة  وفي  أنهم  كما  رأيهم، 
وطريقتنا  بقراراتنا  يستهزئون  كانوا  بأنهم 
في حل الخالفات، ووجدوا أن نظرتهم كانت 
سعيدين  هنا  من  يخرجون  فكانوا  خاطئة، 
متحاشين  أحدثناه  الذي  بالصلح  ومبتهلين 
بشكل  بمناقشتهم  نقوم  حيث  أكبر،  خالفاٍت 
يبعث في نفوسهم الراحة والطمأنينة، وبأنهم 
قضيتهم،  لطرح  الخطأ  المكان  يختاروا  لم 
فهنالك قضايا تأتينا يكون الزوجين منفصلين 
الصلح  كلجنة  بدورنا  نقوم  ونحن  لسنين، 
بإعادة التفاهم ما بينهم فيعود الطرفان للعيش 
تحت سقف واحد شاكرين جهودنا المبذولة، 
أما عن عدد القضايا فهي ال تقل شهرياً عن 
خمسة عشر قضية، نستلمها وبصدر رحب 

آملين في قدرتنا على حلها جميعاً«.

العصور،  عبر  هامة  أدواراً  المرأة  شغلت 
وها هي اآلن تثبت وجودها من خالل عملها 
واستنزاف واستغالل كامل قواها في المكان 
التي تتواجد فيه، فما بالكم إن كان هذا المكان 
هو دار المرأة الذي افتتح من أجل أن يتواجد 

السالم والسكينة حيث هي.
سبع  منذ  لكي  كركي  في  المرأة  دار  تدخل 
سنوات وإلى اآلن العديد من القضايا، وتحل 
بدون اللجوء إلى المحاكم بغض النظر عن 
الزوجات،  وتعدد  القاصرات  زواج  قضية 
المرأة في  لنا نظرة شاملة عن دار  ولتكون 
كركي لكي كان ال بد لنا زيارتهن كي توضح 
على  هناك  العمل  على  القائمات  النسوة  لنا 

شرح آلية العمل.

»عملنا معًا منذ التأسيس 
وشكلنا اللجان«

وحدثتنا اإلدارية في دار المرأة رانيا محمد 
إلى  منذ سبع سنوات  العمل  كيفية سير  عن 

سبع  منذ  المرأة  دار  »افتتحنا  وقالت:  اآلن 
اآلن  هو  كما  يجري  العمل  وكان  سنوات 
نحن  أنفسنا  وزعنا  قد  نكن  ولم  تفاٍن،  بكل 
نعمل  كنا  بل  اللجان،  على  الثالث  النسوة 
إلينا بعض  انضم  األخيرة  اآلونة  معاً، وفي 

بمدينة  المرأة  دار  في  العامالت  النسوة 
وأصبح  هنا  المركز  ووحدنا  الرميالن، 
اللجان وهي  نسوة، حيث شكلنا  عددنا سبع 
وهكذا  واإلدارة(  واألرشيف  الصلح  )لجنة 
يسير العمل هنا، أعتقد أن انضمام عضوات 
مدينة الرميالن إلينا كان خطوة هامة وقراراً 

صائباً من قبل اإلدارة في قامشلو، لكي نعمل 
معاً وفق المستوى المطلوب«.

حل القضايا بشكٍل ودي ودون 
اللجوء للمحاكم

جهود تبذهلا املرأة إلحالل العدالة بكركي لكي

تقرير/ ليكرين خاني

روناهي/ كركي لكي - أصبح التطرق للقضايا الواردة إىل دار املرأة يف كركي لكي هامًا 
ومن اجلدير ذكرها، حيث تعمل املرأة بكل جهودها كي ال توجل القضايا إىل حمكمة الشعب 

يف كركي لكي، فهن خموالت بزرع السالم ما بني الطرفني وحل اخلالفات الصغرية.

نساء اهليشة ... «آمالنا اصطدمت بوعود واهية مل حتقق«
المرأة  دار  عمل  عيسى:  عين  روناهي/ 
البلدة،  النساء في  الهيشة على تنظيم  ببلدة 
إقباالً  افتتحتها  التي  الدورات  وشهدت 
الدار،  تفعيل  بداية  منذ  قبلهن،  من  كبيراً 
لكن ما لبث هذا االندفاع القوي أن اصطدم 
المنظمات  وعود  وهي  عدة،  بعقبات 
بدعم النشاطات التي تقوم بها الدار، وقلة 
وانصراف   ، لديهنَّ المتاحة  اإلمكانيات 
مجال  في  العمل  إلى  منهن  كبيرة  نسبة 
، ولكن إصرار  الزراعة بغيَّة إَعالة أسرهنَّ
جعلهن  العمل  على  المرأة  دار  ُعضوات 
وبإمكانياتهن  نشاطات  بعدة  القيام  يتابعنَّ 

المتوفرة.  

الدورات التدريبية جذبت عددًا غري 
متوقع من النساء

في جولة لصحيفتنا على ريف عين عيسى 
الهيشة،  في  المرأة  لدار  زيارتنا  وتحديداً 
المرأة  دار  عضوات  من  بعدد  التقينا 
والتقينا  التجربة،  هذ  عن  تحدثنَّ  الالتي 
الدار  في  العضوات  إحدى  العبو   بكفاء 
على  عام  مضي  »بعد  قائلةً:  وتحدثت 
التابعة  الهيشة  ببلدة  المرأة  دار  تأسيس 
سبي،  كري  بمقاطعة  عيسى  عين  لناحيَّة 

الفِكر  ونَشر  النِساء  تنظيم  على  عملنا 
والتوعية بينهنَّ للُخروج من حالة القوقعة 
التي كانت تعيشها النساء في المنطقة وفتح 
بتعليم  العمل  فُرص  وتَوفير  جديدة،  آفاق 
لعلها  المهن،  البلدة على بعِض  النساء في 
تُخرجها من الُحدود التي اقتصرت عليها، 
بالدرجِة  والَمنزلي  الزراعي  الَعمل  وهي 

األولى«.
ببلدة  المرأة  داُر  »َعملت  كفاء:  وأضافت 
الِهيشة على افتتاح ثالث دورات للخياطة 
من  استطاعت  للنسيج،  دورات  وثالث 

.» خاللها جمع النساء في البلدة وتعليمهنَّ
وأوضحت كفاء: »من خالل هذِه الدورات 
على  امرأة   40 الـ  يُقارب  ما  تَدريب  تم 
تَعليم  وكذلك  الُصوف،  وَغزل  التَطريز 
هذه  وَشهدت  الخياطة،  على  امرأةً   53
في  النساء  قبل  من  كبيراً  إقباالً  الدورات 

البلدة والقرى المجاورة«. 
وفي نهاية حديثها تمنت كفاء من الجهات 
المعنية والمنظمات تقديم الدعم الالزم لهن 
وانتشال  العمل،  في  االستمرار  أجل  من 
وتَفعيل  تعيشها،  التي  الحالة  من  المرأة 
ُمزاولة  خالل  من  أكثر  بشكٍل  دورها 
للعيش  بدائل  وإيجاد  األعمال،  بعض 
والَعمل  المنزليَّة  باألعماِل  االكتفاء  وعدم 

الزراعي.
 

»نعتمد على جهودنا الذاتية، 
ووعود املنظمات ذهبت أدارج 

الرياح«

لها  المعدومة  اإلمكانيات  من  الرغم  على 
تمكنت من جمع الماكينات واألدوات التي 
تحتاجها مثل هذه الدورات من نساء البلدة 
مع  العملية  هذه  وتزامنت  عليها،  لتتعلم 
من  النساء  تلقتها  التي  والوعود  الزيارات 

قبل المنظمات التي تعمل في المنطقة.
بتقديم  بالبلدة  النساء  المنظمات  ووعدت 
الدعم لهن مع تمكن النساء من أداء العمل 
بالشكل المطلوب، ولكن اصطدمت آمالهن 
االنتهاء  بعد  المنظمات  قبل  من  بالتجاهل 
غالبية  جعل  الذي  األمر  العمل،  هذا  من 
النساء بالبلدة بال أعمال نتيجة عدم توافر 
التي  األدوات  لشراء  الالزمة  األموال 

تعلمت عليها خالل الدورات.

»التجربة كانت مفيدة جدًا... 
وأمتنى فتح دورات جديدة«

إحدى  لها  خضعت  التي  التجربة  وعن 
الذياب  صابرين  الدورة  من  المتخرجات 
التدريب  من  االنتهاء  »بعد  قائلة:  حدثتنا 
تطبيق  واستطعت  خياطة  ماكينة  اشتريت 
ما تعلمته في الدورة التدريبية التي خضعت 
الدار  المرأة، وأتمنى أن تقوم  لها في دار 
لتعليم مهٍن  بافتتاح دورات أخرى مختلفة 

وحرٍف أخرى«. 
شهدت  صابرين  أكدته  ما  وبحسب 
في  النساء  قبل  من  شديداً  إقباالً  الدورات 
البلدة، لما تحققه من حلول اقتصادية ودخل 
هذه  من  االنتهاء  وبعد  للنساء،  جيد  مادي 
الدورات وعدم الوفاء بالوعود التي قدمتها 
المنظمات أدت لترك غالبية النساء العمل 
نتيجة عدم توافر اإلمكانيات لديهن لشراء 
التي  المهنة  لمزاولة  والمعدات  الماكينات 

تعلموها، والعمل عليها لالستفادة منها.
والجدير ذكره أنَّ عدداً من المنظمات التي 
زارت دار المرأة في بلدة الهيشة وعدتهنَّ 
بالدعم لتأسيس مشغل خياطة، بعد االنتهاء 
من الدورات التدريبية، وكذلك تقديم المواد 
األولية للنسيج والخياطة وتصريف اإلنتاج 
وحصول النساء اللواتي يعملنَّ على نسبة 
من األرباح التي يتم جنيها من اإلنتاج، إال 

أنها لم تفي بوعودها.

أرسنال يكتسح سان جريمان خبماسية يف كأس األبطال
اكتسح أرسنال، منافسه باريس سان جيرمان، 
جمعت  التي  المباراة  في   ،1-5 بنتيجة 
األبطال  كأس  منافسات  ضمن  الفريقين، 
الودية، تقدم المدفعجية بهدف مسعود أوزيل 
نكونكو  كريستوفر  وأدرك   ،13 بالدقيقة 
ورد  جزاء،  ركلة  من   60 بالدقيقة  التعادل 
وهدف  الكازيت  أللكسندر  بثنائية  الجانرز 
نكيتياه  إلدوارد  وآخر  هولدينج  لروب 

بالدقائق 67 و71 و87 و94..
اعتمد  حيث  مختلفة،  بخطة  الفريقان  لعب 
على  ألرسنال  الفني  المدير  إيمري  أوناي 
خطة 4-2-3-1، بينما واصل توماس توخيل 

مدرب بي إس جي اللجوء لخطة 3-4-3.
تفوق للجانرز بفضل تميزهم في االستحواذ 
واعتمادهم على عدد كبير من النجوم، مقابل 
تشكيلة شابة لسان جيرمان، يدعمها الثالثي 

بوفون، السانا ديارا وأدريان رابيو.
كان الفريق اللندني األفضل واألكثر استحواذاً 
على الكرة وخطورة على المرمى، وكاد أن 
لوال  بانتصار عريض،  األول  الشوط  ينهي 
تألق جيانلويجي بوفون في التصدي لفرص 
وأوباميانج  أيوبي  أليكس  أضاعها  محققة 

موستافي  شكودران  شكل  كما  ومخيتريان، 
تقدمه  عند  الرأس  بضربات  كبيرة  خطورة 

في الكرات الثابتة.
لينو  بيرند  تعرض  األخرى،  الجهة  على 
غير  الختبارات  أرسنال  مرمى  حارس 
مؤثرة على فترات متباعدة بتسديدات تيموتي 
وايا، كريستوفر نكونكو وعز الدين توفيقي.

 3 أرسنال  مدرب  إيمري  أوناي  أجرى 
بإشراك  الثاني  الشوط  بداية  مع  تبديالت 
وآرون  مارتينيز  إيمليانو  المرمى  حارس 
لينو  مكان  الكازيت،  وألكسندر  رامسي 
أن  إال  الترتيب،  وآيوبي على  النني  ومحمد 
الفريق الباريسي كان األكثر جدية، وتحسن 
لركلة  مارتينيز  تصدى  حيث  نسبياً،  أداؤه 
حرة سددها نكونكو بقوة في المقص األيسر، 

كما أضاع وايا فرصة أخرى خطيرة.
واصل وايا نشاطه، بل أزعج دفاع أرسنال 
ركلة  على  ليحصل  وسرعته،  بتحركاته 
موستافي،  شكوردان  من  عرقلة  بعد  جزاء 

سددها نكونكو بنجاح، مسجال التعادل.
لم يهنأ الفريق الفرنسي كثيراً بهدف التعادل، 
في غضون 4  بهدفين  شباكه  اهتزت  حيث 

بوفون،  شباك  في  الكازيت  سجلهما  دقائق 
وذلك بعد 5 تبديالت دفعة واحدة للجانرز.

جيرمان  سان  العبو  معنويات  هبطت 
تأثرهم  ووضح  البدنية  لياقتهم  وتراجعت 
وصب  والرطوبة،  الحرارة  درجة  بارتفاع 
وأضاع  أرسنال  صالح  في  الخبرة  عامل 
نيلسون  ورايس  نكيتياه  إدوارد  البديالن 
سباستيان  لهما  تصدى  محققتين  فرصتين 

سيبوا، الحارس البديل لسان جيرمان.
بثالث  للقاء  األصلي  الوقت  نهاية  وقبل 
شارك  الذي  هولدينج  روب  ارتقى  دقائق، 
بديالً في الشوط الثاني لركلة ركنية، وانقض 
عليها برأسه لتسكن المقص األيمن، مسجالً 
من  األخيرة  الدقيقة  وفي  الرابع،  الهدف 
الوقت بدل الضائع، انفرد نكيتياه بالمرمى، 
الهدف الخامس بسهولة بتسديدة في  مسجالً 

الزاوية اليمنى.
واصل الفريق الباريسي بذلك نتائجه المخيبة 
توخيل  تولي  منذ  الودية  المباريات  في 
المسؤولية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، 
حيث خسر أمام شامبلي 2-4، وبايرن ميونخ 

1-3، وأخيراً خماسية أرسنال.
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المشتركة  األنهار  عن  الدولية«   « صفة 
قطعت تركيا مياه نهر قويق وهو نهر ينبع 
بمدينة حلب وكان يروي  تركيا ويمّر  من 
اآلن  تركيا  وتبني  الخمسينات  في  سهلها 
يجتاز  الذي  الساجور  نهر  مجرى  على 
الحدود مع سوريا ليصبَّ في نهر الفرات 
سداً كبيراً ومن المنتظر أن يلقى الساجور 
»غاب«  مشروع  ويهدف  قويق  مصير 
التركّي إلى ري 1,7 مليون هكتار وتوليد 
الكهرباء  من  ساعة  واط/  كيلو  مليار   26
سنويّاً ويتضمن بناء  22سداً و19 محطة 
والفرات  دجلة  منابع  على  كهرباء  توليد 
عام  انتهائه  تكاليفه حين  وبلغت  وفروعها 
وكلُّ  دوالر  مليار   34 حوالي   2005
أّن  والعراق  إلى سوريا  بالنسبة  يعني  هذا 
مليار   28 من  انخفض  قد  الفرات  صبيب 
م3 إلى 13مليار م3 أي إلى نقصان كمية 
إجماليّاً  انخفاضاً  إلى  أي  م3  مليار   15
و%80  لسوريا   %40(  %46 نسبة  إلى 
الرئيس  ذلك صّرح  من  وبالرغم  للعراق( 
زيارته  أثناء  ديميريل  سليمان  التركّي 
للواليات المتحدة 1996/3/29 بأّن سوريا 
تحصل على كميات من مياه الفرات تفوق 

احتياجاتها بعشرة أضعاف. 
الحقوق  تضّررت  النحو  هذا  وعلى 
إقامة  من  والعراقيّة  السوريّة  والمصالح 
الفرات  مجرى  على  التركيّة  السدود 

بانخفاض  األضرار  هذه  أولى  وظهرت 
إلى 120م3/ الصبيب من 500 م3/ثانية 
ثانية لمدة شهر في مطلع العام 1990م من 
أجل رفع منسوب المياه خلف سد أتاتورك 
من  وحدات  سبع  توقفت  سوريا  وفي 
الكهرباء  محطة  في  وحدات  ثماني  أصل 
واسعة  مساحات  وتضّررت  الطبقة  سد 
كانت  العراق  وفي  الشتويّة  المزروعات 
في  المزارعين  على  وقعاً  أشد  األضرار 
الكهرباء  محطة  وعلى  الفرات  حوض 
1997م  عام  منتصف  وفي  القادسية  سد 
مليار   30-29 من  الفرات  تدفق  انخفض 

م3 سنويّاً إلى 13-15مليار م3 
ظهور  والعراق  سوريا  مالحظة  إثر  في 
عقدت  والفرات  دجلة  مياه  في  تلوث 
اجتماعاً  للمياه  العراقيّة  السوريّة-  اللجنة 
االتفاق  وتّم  دمشق  في  1996/12/15م 
للضغط  ودولّي  عربّي  بتحرك  القيام  على 
على تركيا بغية التوصل إلى قسمة عادلة 
الثالث  الدول  بين  الفرات  لمياه  ومقبولة 
من  فنيّة  ثالثيّة  لجنة  وجود  من  وبالرغم 
لمياه  عادل  اقتسام  بغرض  الثالث  الدول 
دجلة والفرات لم يتحقق الغرض المطلوب 
السورّي-  للطلب  تركيا  تستجب  لم  إذ 
م3/ الصبيب 500  معدل  بزيادة  العراقّي 
ثانية لنهر الفرات ولم تأخذ بوجهة نظرها 
القائلة أّن مشروع غاب عرض مشروعات 
والعراق  سوريا  في  الطاقة  وتوليد  الري 
تسعى  السياق  هذا  وفي  والخطر  للضرر 
اقتسام  مسألة  حّل  إلى  والعراق  سوريا 
المياه من خالل االتفاق على أسس ومعايير 
تستطيع اللجنة الثالثيّة على أساسها تحقيق 
هدفها وهو التوصل إلى قسمة عادلة لمياه 
وتكون  ثالثيّة  اتفاقية  من  تصاغ  النهرين 
التركّي  السورّي-  للبروتوكول  بديالً 
العراقيّة  السوريّة  ولالتفاقية  1987م 
ما عبّر عنه مجلس جامعة  1990م وهذا 
بتاريخ  الصادر  بقراره  العربيّة  الدول 
دوراته  في  بقراراته  ثم  1996/3/21م 
التالية حين دعا الدول الثالث إلى التفاوض 
نهائّي  اتفاق  إلى  التوصل  بغية  بينها  فيما 
لقسمة عادلة تضمن حقوق سائر األطراف 
وفقاً ألحكام وقواعد القانون الدولّي المنظمة 
للمياه الدوليّة وتساعد على توطيد عالقات 

حسن الجوار مع تركيا.
والفرات  دجلة  نهري  أّن  تركيا  ترى 
يشّكالن ثروة وطنيّة خاضعة لسيادة الدولة 
تركيا  نظر  جهة  من  هذا  ويعني  التركيّة 
النهرين ليسا نهرين دوليين وأّن  أّن هذين 
تنطبق  فال  للحدود  عابرة  مياه  مياههما 
التي  القيود  الدوليّة  القوانين  أحكام  عليهما 

تفرضها هذه األحكام كما أّن تركيا تحاول 
واألضرار  السلبيّة  آثار  شأن  من  التقليل 
من  بكل  غاب  مشروع  سيلحقها  التي 
إمكانيّة  اّدعى  أنّه  بل  ال  والعراق،  سوريا 
الذي  المشروع  هذا  من  األخيرين  استفادة 
ال تقصد منه تركيا أّي أهداف سياسيّة وفي 
هذا الصدد تحدث الرئيس التركّي الراحل 
تورغوت أوزال في 1990/1/18م وساق 
المشاريع  إلقامة  التبريرات  من  جملة 
متجاهالً األضرار الناجمة عنه فقال: »إّن 
نشوب  إمكانية  بشأن  المتواترة  الشائعات 
المياه  بسبب  وجيرانها  تركيا  بين  صراع 
تعبّر عن رؤية خاطئة ومضلّلة وال يمكن 
قبول الزعم القائل: إّن سدَّ أتاتورك سيكون 
والعراق  سوريا  على  سلبيّة  تأثيرات  له 
مصدَر  سيكون  ذلك  عكس  على  ألنّه 
البلدين وتركيا ال  رخاٍء وازدهاٍر لكّل من 
يتم  ال  ولماذا  االقتصاديّة  بالتنمية  ترغب 
يوفر  كمشروع  أتاتورك  سد  مع  التعامل 
الثالث  الدول  في  السكان  لماليين  الحماية 
السدود  فعلت  كما  الفيضانات  مخاطر  من 

التركيّة األخرى في الماضي.
كما عبر الرئيس التركي سليمان ديميريل 
جراء  من  والعراق  سوريا  قلق  عن 
االضرار التي ستلحق بهما بسبب المشروع 
»إّن  1997/12/12م:  في  فقال  التركّي 
غاب  مشروع  في  العمل  تواصل  تركيا 
للثروة  األمثل  االستغالل  على  يعمل  الذي 
شرق  جنوب  مناطق  بناء  وإعادة  المائيّة 
تركيا وسيغطي خالل عشر سنوات تكاليفه 
أّن  من  بالرغم  دوالر  بـ36مليار  المقدرة 
هذا المشروع يثير استياء وقلق الحكومتين 
شّدد  ديميريل  وكان  والعراقيّة«.  السوريّة 
في 1997/9/15م على »عدم قبول تركيا 
مياه  تقسيم  على  والعراق  سوريا  إصرار 
الفرات ودجلة إلى ثالث حصص متساوية 
اقترحتها  المراحل  ثالثيّة  بخطة  وتمّسكها 
تركيا  »إّن   : أيضاً  وقال  قبل  من  تركيا 
تولي اهتماماً بالغاً لمسألة تجنب أن تؤدي 
بهذين  اإلضرار  إلى  التنمويّة  مشروعاتها 
من  كافية  كميات  بمرور  وتسمح  البلدين 
المياه إليهما وليس في نيتها أن تُوقِف المياه 
مياه  إليهما حالياً  نذهب  اللذين  البلدين  عن 
كثيرة من النهرين ولن تكون هناك شكوى 
في  المياه  مسألة  من  منها  أّي  جانب  من 

غضون 20-25سنة«.

يرتكب االحتالل التركّي والفصائل والتنظيمات 
وجرائم  حرب  جرائم  له  التابعة  اإلرهابيّة 
وبصورة  فهناك  عفرين،  في  اإلنسانيّة  ضّد 
وحاالت  ونهب  وسلب  خطف  عمليات  يوميّة 
اغتصاب، والزال إلى اآلن هناك مئات القتلى 
التركّي  االحتالل  جيش  أيدي  على  والجرحى 

ومرتزقته الذين عاثوا فيها خراباً ودماراً. 
وحول إيضاح بعض النقاط في هذا المجال كان 
لوكالة فرات لألنباء لقاًء مع الرئيس المشترك 
لمنظمة حقوق االنسان في عفرين محمد جميل 
الذي بقي في عفرين بعد دخول جيش االحتالل 
المسلحين  أيدي  في  أسيراً  ووقع  إليها  التركّي 
كانت  عفرين  إن  شيروا  منطقة  في  األتراك 
سوريا  أهالي  لجميع  اآلمن  والحضن  الملجأ 
وقام  سوريا  في  الداخليّة  الحرب  بدأت  عندما 

المواطنون بواجبهم بحماية أرضهم. 

ــ توثيق العديد من االنتهاكات ضد اإلنسانية 
في عفرين.

ومرتزقته  التركّي  الجيش  انتهاكات  وحول 
تحدث محمد جميل قائالً: إّن الكثير من حقوق 
وأّن  الحرب،  زمن  في  انتهاكها  تّم  اإلنسان 
وأهالي عفرين  تدافع عن شعبها،  لم  الحكومة 
عسكريّاً  أنفسهم  ونظموا  أرضهم  عن  دافعوا 
دارت  التي  الحرب  فترة  وخالل  وسياسيّاً، 
عفرين  تحّولت  أعوام  مدى  على  سوريا  في 
السوريّين  النازحين  من  للكثيرين  مالٍذ  إلى 
الشعب  من  والكثيرين  األخرى،  المناطق  من 
لقي في عفرين الملجأ اآلمن من رحى الحرب 

الدائرة«.
حقوق  مجال  في  مختصة  كمنظمة  ونحن 
اإلنسان زرنا المنطقة لمعاينة األوضاع، وكنا 
نتابع أوضاع الالجئين في عفرين وعلى مدار 
التهديدات  بدأت  وعندما  الماضية،  السنوات 
الهجوم  بخصوص عفرين حاولنا جاهدين رد 
الحكومة  ولألسف  لكن  التهديدات  وتلك 
السوريّة وجميع الدول األخرى سمحوا للدولة 

التركيّة بشنِّ الهجوم على عفرين.  

تّم  الدول  بعض  و«بمساعدة  إنه  وتابع جميل: 
الكثير  حدثت  احتاللها  ولدى  عفرين  احتالل 
من الجرائم الخروقات التي ترقى لجرائم ضد 
الكثير من  المنطقة جرى  اإلنسانيَّة، وفي هذه 
جرائم  من  والكثير  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
في  ومرتزقتها.  التركيّة  الدولة  بيد  الحرب 
المدنيين تستهدف  الهجمات كانت مناطق  هذه 
تم  المدنيين  أماكن  والكهرباء،  المياه  ومراكز 
السلفيّة  والمعتقدات  األفكار  وفرضت  سلبها، 
األبرياء  من  الكثيرون  وهناك  المنطقة،  على 
قتلوا، وُشنّت الهجمات على مشفى آفرين، كما 
مناطق  في  دوليّاً  المحّرم  الكلور  استُخدم غاز 
بحسب  حرب  جرائم  تعدُّ  هذه  وكّل  المدنيين، 

اتفاقية جنيف.
اإلنسان  حقوق  جمعية  أّن  إلى  جميل  وأشار 
شّكلت سبع لجان من أجل تثبيت جرائم الحرب 
التقارير  دورها جمع  وكان  ارتكابها،  تم  التي 
واإلثباتات حول جرائم الحرب لعرضها على 
حقوق  ومحكمة  اإلنسان  حقوق  مؤسسات 

مليون  من  يقارب  ما  وهناك  الدولية،  اإلنسان 
شخص نزحوا من عفرين إلى الشهباء وشيروا 
بسبب انعدام أدنى مستويات المعيشة اإلنسانيّة.  

-وضعوني في سجن يقبع تحت األرض لمدة 
14 يوماً أثناء االعتقال.

أجاب  االعتقال  أثناء  معه  جرى  ما  وحول 
عن  والمدافعون  النشطاء  »إن  بالقول:  جميل 
حقوق اإلنسان لم يجدوا مشكلة في التوجه نحو 
التركية  الدولة  تقوم  أن  أبداً  نعتقد  شيروا، ولم 
باحتالل شيروا، تم الهجوم علينا هناك وأصبت 
بجروح وتم نقلي إلى إدلب، وفي سجن تحت 
تم  ثم  لي،  جراحية  عملية  إجراء  تم  األرض 
األرض  تحت  يقبع  وكان  السجن  إلى  نقلي 
وبقيت هناك لمدة 14 يوما، بعدها أخذوني إلى 
هدَّدوني  كما  العينين،  معصوب  وأنا  التحقيق 
إن قلت في إحدى الصحف أنَّ تركيا هي دولة 

محتلة  
بعد  باصطحابه  قاموا  أنهم  جميل  وأوضح 

السجن  السجن مرة أخرى، وفي  إلى  التحقيق 
يتّم  الذين  األشخاص  صرخات  يسمع  كان 
في  ممنوع  شيء  »كّل  واستطرد:  تعذيبهم 
السجن، وكنا دائما نلقى التهديد، وكانوا يقولون 

لنا أنتم مؤيدو الحكومة السوريّة.  
المرحلة  هذه  وفي  لشهرين،  السجن  في  بقيت 
يوم  كّل  في  الصعوبات،  من  الكثير  واجهتنا 
لتركيا،  تسليمنا  سيتّم  بأنه  يهددوننا  كانوا 
الذين يمثّلون عين  أّن الصحفيين  وذكر جميل 
في  مستهدفين،  دائما  كانوا  والنشطاء  الحقيقة 
عام 2018م ولقي ما ال يقل عن 20 صحفيّاً 
سراحي  إطالق  تّم  بعد  وفيما  حتفهم،  وناشطاً 
في منطقة مجهولة في شيراوا وتّم انقاذي عن 

طريق أحد المدنيين. 

-شعب عفرين يٌد واحدة في وجه الصعوبات. 
وحول المعاناة التي يعانيها أهالي عفرين قال 
يضطر  اآلن  حتى  يزال  ال  شعبنا  إّن  جميل: 
للنزوح عن أرضه بسبب الهجمات، لكن هذه 
هي المرة األولى التي يكون لديه نظام وقيادة 
والمعاناة  الصعوبات  كّل  ومع  خاص  وتوّجه 
موّحداً،  يزال  ال  عفرين  شعب  يواجهها  التي 
وهم ال زالوا يدافعون عن حقوقهم بشتى الطرق 
النهاية  في  ستؤّدي  التي  الممكنة  والوسائل 
بهذه  حديثه  جميل  محمد  وأنهى  النصر«  إلى 
الكلمات: »ألّن هذا الشعب يؤمن بقوته وحريته 
وقيادته، يؤمن بهدفه في تحرير عفرين، حيث 
سوريا.  وشمال  سوريا  وحدة  بحماية  قمنا 
والثقافيّة  السياسيّة  تُؤخذ حقوقنا  أن  يجب  لكن 
واالجتماعيّة بعين االعتبار، والشعب صاحب 
حّق في أن يصبح صاحب إرادة سياسيّة وبهذه 
السورّي  الشعب  عموم  ومع  السياسيّة  اإلرادة 
يجب أن يعقد مؤتمر سوريا الوطنّي ويجب أن 
يتمَّ حّل األزمة بشكل سياسّي وليس عسكريّاً. 

هاجم السياسّي الليبّي المخضرم الشيخ الدكتور 
علي محمد األحول األمين العام لمؤتمر أنصار 
الليبيّة،  الوطنيّة  والقوى  الجماهيرّي  النظام 
رجب طيب أردوغان، معتبراً أنّه أصبح الحاكم 
بأمره في تركيا. وكشف المنسق العام لمؤتمر 
القبائل والمدن الليبيّة سابقاً علي محمد األحول 
التخريبّي  الدور  من  جانباً  2011م  عام  حتى 
حل  حول  تصّوراته  مقّدماً  ليبيا،  في  لتركيا 
الدكتور  واعتبر  إقصاء.  بدون  سياسيّاً  األزمة 
االنتخابات  بعد  »أردوغان«  أّّن  »األحول« 
يريد  »مريضة«  أحالم  لديه  األخيرة  التركيّة 
أن يحقّقها من خالل دوره كـ«عميل في صورة 
مصلح« ليعيث في األرض فساداً وهناك الكثير 
القائد  بسجن  فهو  ذلك  تؤكد  التي  األعمال  من 
عبدهللا أوجالن وآالف األتراك من المعارضين 
والوطنيين عمل على أن يكون الرجل األوحد 
ليكون مركز جميع القرارات. مؤكداً في حوار 
الزعيم  أّن  لألنباء  فرات  »وكالة  مع  خاص 
الليبّي الراحل معمر القذافي كان يرى أن من 
المصير  وتقرير  بالحرية  التمتُّع  الكرد  حق 
ذلك  على  يحض  وكان  عنصرية  أي  بدون 
ليس  أنه  على  وشدد  األوقات،  من  الكثير  في 
القدس هو  أن من حّرر  ننسى  أن  الممكن  من 
القائد صالح الدين األيوبّي الكردّي ويجب أن 
نأخذ هذه الناحية بعين الحسبان لنعمل على نبذ 
العنصريّة بين العرب والكرد. وكان لنا الحوار 

التالي:

-منذ بداية األحداث في ليبيا وبعد مرور أكثر 
األزمة  وصلت  أين  إلى  سنوات،  سبع  من 

الليبية؟ 
ثروتها،  لسلب  ليبيا  على  الشر  قوى  تكالبت 

بدأت  وعندما  الليبية،  الدولة  على  والقضاء 
قناة  من  إعالميّاً  تأجيجها  تم  ليبيا  في  األزمة 
»الجزيرة« التي قامت بنسج األكاذيب وتأجيج 
الشعب الليبّي، وساهمت أيضا الجامعة العربيّة 
شاهدنا  وطبعا  ليبيا،  ضرب  قرار  اتخاذ  في 
عبد  المتحدة  األمم  لدى  ليبيا  مندوب  تباكي 
إلنقاذ  األمن  مجلس  دعا  الذي  شلقم  الرحمن 
الكاذبة.  والرواية  التمثيليّة  تلك  ونجحت  ليبيا، 
وقدنا في هذا التوقيت مع القبائل الليبيّة مسيرة 
وعلى  الشرقيّة  للمنطقة  وتوّجهنا  الشمل  لمِّ 
مشارف بني غازي تم اعتراض هذه المسيرة 
المشاركين  أحُد  واستشهد  النار  عليها  وأطلق 
فيها، وعدنا لطرابلس ودعونا كّل القبائل الليبيّة 
الجتماع ومناقشة ما يجري، وعقد الملتقى العام 
للقبائل والمدن الليبية في أيار 2011م وحضره 
الهواء  قبيلة ونقلناها على  ألفي شيخ  أكثر من 
وأصدرنا قرارات هامة أهّمها عدم تقسيم ليبيا 
والمحافظة على دماء الشعب، ورفضنا التدخل 
يختاره  سياسّي  حلٍّ  على  واالتفاق  األجنبي 
الليبيون جميعاً بدون تدّخل من أي جهة، وهذا 
ما يزال تصّورنا الذي نتمسك به إلبعاد الوطن 
عن المؤامرة ال عزل وال إقصاء وال تهميش. 
الليبيين في السجون  واآلن أصبح هناك آالف 
وسرقت  الليبيين،  تشريد  وتمَّ  ذنب،  بدون 

أموالهم ومزارعهم وممتلكاتهم. 

-من هي أبرز تلك القوى الشر التي تقصدها 
والتي أرادت إسقاط الدولة الليبيّة؟

وهم  ركبهما  في  سار  ومن  وتركيا  قطر 
واألموال،  باألسلحة  الميليشيات  يمّدون  الذين 
ويقومون باستقطاب كل من تآمروا معهم، في 
من  تأكد  ما  وهذا  الليبي،  الشعب  تدمير  سبيل 

خالل مذكرات عبد الرحمن شلقم عندما يقول: 
في شهر أيلول وعلى هامش اجتماعات األمم 
جبريل  محمود  والدكتور  أنا  قابلت  المتحدة 
منزله  في  قطر(  )أمير  خليفة  بن  حمد  األمير 
في نيويورك، وتحدث األمير عن الوضع في 
ليبيا وكأنّه يتحدث عن حمام بيته، أو عن إبله، 
للداخليّة،  وزيراً  فالن  يعيّن  أن  من  البدَّ  فقال 
لألسلحة  وبالنسبة  للدفاع،  وزيراً  وفالن 
ساعة«   24 خالل  لجمعها  تعليمات  سأعطي 
وهذا ما أّكد دوره التخريبّي في األزمة الليبيّة 
ستكون  »أنت  قائال:  محمود  للدكتور  وتحّدث 
رئيس الوزارة ولكن اترك لي تسمية وزيري 
الدفاع والداخليّة وإذا أردت أن تترك الحكومة 
سأعيّنك مستشاراً لي والعبرة تتلخص من هذا 
الكالم. وقطر تريد تعزيز مكانتها النفطيّة على 
المستوى العالمّي، وتريد السيطرة على موارد 
ذلك  الليبّي، وعندما رفضنا  الشعب  وأراضي 

تآمروا علينا. 

 -هل بالفعل هناك أطماع ودور تخريبّي لتركيا 
في  التوسعيّة  سياستها  عن  فضالً  ليبيا،  في 

المنطقة ككل؟ 
الديكتاتور التركّي رجب طيب أردوغان الزال 
على  العثمانيّة  االمبراطورية  بإعادة  يحلم 
حساب الكرد وشعوب المنطقة، فاالمبراطورية 
العثمانيّة كانت تستولي على مقدرات والشعوب 
ر شعوب  العربيّة واإلسالميّة، وساهموا في تأخُّ
وبقي  الحضارة  بركب  االلتحاق  عن  المنطقة 
وكّل  والتركّي  والكردّي  العربّي  الشعب 
رهينة  األتراك  استعمرها  التي  الشعوب 

التخلف، واآلن 

أردوغان يدغدغ أحالم الشعب التركّي بإعادة 
سياسة  يمارس  وأردوغان  العثمانيّة.  السلطنة 
الحديد والنار فهناك آالف من الضباط واألفراد 
واإلعالميين  والموظفين  التركّي  الجيش  من 
في السجون، وألغى صالحيات رئيس الوزراء 
ولديه  بأمره،  الحاكم  هو  وأصبح  والبرلمان 
أحالم مرضيّة، وبدل من أن يكون مع الشعوب 
وهو  لها،  عدواً  بات  واإلسالميّة  العربيّة 
ويكن  مصلح«،  صورة  في  »عميل  بالتالي 
أوجالن  عبدهللا  فالقائد  الكردّي  للشعب  العداء 
مأسوٌر في سجن إمرالي وُمنِعت إليه الزيارات 
والكرد  الترك   السجناء  من  آالف  وهناك   ،
وغيرهم، وهو يحلم  بإعادة االمبراطورية وأن 
السالطين  مثل  كسلطان  بأمره  الحاكم  يصبح 
مع  مّرةً  تحالفاته،  في  ويتقلّب  العثمانيين. 
روسيا وأخرى مع أمريكا وثالثة مع المنظمات 

اإلرهابيّة. 

فكيف  للكرد،  صديقة  كانت  القذافي  -ليبيا   
تجاه  المرحلة  هذه  في  ليبيا  بمواقف  تذكرنا 
الكرد الذين رأى فيهم حائط صّد أمام أطماع 

أردوغان لدخول للمنطقة؟
دائماً  يدعو  كان  القذافّي  معمر  الليبّي  الزعيم 
يكون  أن  بمعنى  الشعوب،  وحرية  لوحدة 
تمييز  أو  عنصريّة  أي  بدون  حرية  للشعوب 
المسلمة  الشعوب  من  الكردّي  والشعب  دينّي، 
التي لها أهميتها التاريخيّة بين شعوب المنطقة 
نقول  عندما  بنفسه.  مصيره  يقّرَر  أن  ويجب 
نحن أمة عربيّة وأمة كرديّة وأمة تركيّة، فمن 
الواجب أن يكون هناك حرية لكّل الناس كأفراد 
أو منظمات أو كشعوب، والشعب الكردّي من 
ننسى  وال  المنطقة،  في  جداً  الهامة  الشعوب 

ر القدس هو البطل الكردّي صالح  أنَّ َمن حرَّ
للكرد  ننظر  لماذا  وبالتالي  األيوبّي،  الدين 
إسالميّة  أمة  وكلنا  العنصريّة،  الناحية  من 
ال  قالوا:  الوقت  ذلك  في  العرب  هل  واحدة. 
قائداً  الكردّي  الدين  صالح  يكون  أن  يمكن 
وبالتالي  القدس  أو  لفلسطين؟!  محرراً  أو  لنا 
التوّجه،  هذا  نتيجة  كثيرا  القذافّي  معمر  انتقد 
الكرد  إنَّ  تقولون:  أنتم  لخصومه  قال  حيث 
العربيّة  األمة  كيان  سيمّزق  وهذا  انفصاليون 
قضية انفصاليّة وهذا غير صحيح، فمن يقول 
ذلك كمن يقول كلمة حّق يُراد بها باطل، فمن 
حّق كّل إنسان أن يختار دينه وعقيدته ويمارس 
حريتها  الكرديّة  لألمة  فلتكن  وسياسته،  ثقافته 

ويكونوا أخوةً للعرب وما الضير في ذلك. 

األزمة  لحّل  رؤيتكم  هي  مع  لقائنا  ختام  -في 
الليبية؟

أو  الجماهيرّي،  النظام  كأنصار  رؤيتنا  لدينا   
أساس  الدولة على  بناء  ليبيا، وهدفنا  كأنصار 
يضمن  بما  الدولة  شؤون  وتنظيم  ديمقراطّي، 
سيادة الشعب، والتمسك التام بالحريات العامة 
بين  المساواة  مبدأ  واحترام  اإلنسان،  وحقوق 
المواطنين بصفة عامة، وتشييد نظام اقتصادّي 
الشعب،  ورفاهية  البالد  تنمية  يضمن  متطور 
واجتماعيةّ،  وثقافيّة  تعليميّة  مؤسسات  وبناء 
ألعلى  وفقاً  الوطنّي  القضاء  بناء  وإعادة 
التامة،  استقالليته  على  تحافظ  التي  المعايير 
وتأكيد  مكاسبها،  وتعزيز  المرأة  مكانة  وتأكيد 
سيادة الدولة تجاه العالم الخارجّي برسم سياسة 
الدول  مع  العالقات  تؤمن  مستقلّة  خارجيّة 

األخرى على أساس االحترام المتبادل. 

ظهرت خريطة االمبراطورية العثمانيّة في 
يحتلها  التي  سوريا  شمال  جرابلس  مدينة 
جيش االحتالل التركّي، فما هو سبب ظهور 
هذه الخريطة في األراضي السوريّة وما هي 
داللتها في ظل نفي الدولة التركيّة المساعي 

إلعادة األحالم العثمانيّة؟
إلى  أشار  المراقبين  من  الكثيرين  ولعل 
لما  إحياٌء  بانّها  سوريا  في  أنقرة  سياسة 
العثمانيّة«  االمبراطورية  »أمجاد  يعتبرونه 
التي حكمت دول الشرق األوسط، أكثر من 
بالنسبة  العثمانّي  فاالحتالل  قرون،  أربعة 
ألنقرة تاريخ مجيٌد ولذلك تحاول إعادته إلى 
الواجهة مرة أخرى، عبر استغاللها لألزمة 

السوريّة وتوغلها في أراضيها.

االمرباطورية العثمانّية..

العثمانيّة ظهرت في  ظهرِت االمبراطوريةُ 
العالم  الوسطى على حدود  العصور  أواخر 
توّسعت  ثم  أوروبا،  قارة  مع  اإلسالمّي 
جنوباً  وتمتَد  الصغرى،  أسيا  لتشمل  الدولة 
باتجاه أوروبا والشرق األدنى القديم، بعدها 
واليونان،  البلقان  على  السيطرة  استطاعت 
سوريا  األول  سليم  احتل  1516م  عام  ففي 
بعد  مصر  واحتل  دابق  مرج  معركة  بعد 
معركة الريدانيّة عام 1517م ولتسيطر بذلك 

على سوريا ومصر وفلسطين، وضّمت إليها 
ثم  )هنغاريا(،  المجر  دولة  أراضي  معظم 
وشبه  القانونّي،  سليمان  عهد  في  العراق 
الجزيرة العربية وأغلب الدول الواقعة شمال 
المتوسط،  األبيض  بحر  في  وجزر  أفريقيَّا 
وليصل المد العثمانّي أقصى حدوده 1683م 

مع السيطرة على فيينا.
المجازر  من  العديد  االمبراطورية  ارتكبت 
المناطق  معظم  على  للسيطرة  واإلعدامات 
العربيّة،  الدول  في  وبخاصة  الذكر،  اآلنفة 
اعتباراً من مجزرة حلب حتى يوم السادس 
قام  فقد  الشهداء،  بعيد  المعروف  أيار  من 
بحق  مجزرة  بارتكاب  السفاح  باشا  جمال 

مثقفين سوريين ولبنانيين.
بمرحلة  العثمانيّة  االمبراطورية  ومرت 
بالزوال  المريض( وبدأت  )الرجل  الضعف 
اتفاقية  وفي  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في 
بقايا  من  التركيّة  الدولة  تأسيس  تّم  لوزان 

االمبراطورية العثمانيّة.

التدخل الرتكّي يف سوريا..

االبن  يحاول  االمبراطورية،  زوال  بعد 
أجداده،  أحالم  إعادة  اآلن  التركيّة(  )الدولة 
بعد  السوريّة،  األراضي  في  توغل   حيث 
شرارتها  انطلقت  التي  لألزمة  استغالله  

التركيّة  الدولة  تمكنت  حيث  2011م  عام 
في  حلب  شمال  جرابلس  مدينة  احتالل  من 
24 آب من عام 2016م وهو تاريخ معركة 
تماماً،  قرون  خمسة  والفارق  دابق  مرج 
في  حلب  إلى  األول  سليم  السلطان  ودخول 

د االمبراطورية العثمانيّة. بداية تمدُّ
أربعة  حوالي  بعد  التركّي  الجيش  احتل  ثم 
وإعزاز،  والباب  جرابلس  مناطق  أشهر 
إثر عملية تسليم واستالم جرت مع مرتزقة 
العمق  إلى  التوّجه  الهدف  وكان  داعش، 
محتلة  حينها  كانت  التي  الرقة  مدينة  باتجاه 
نفسه  الوقت  وفي  داعش.  مرتزقة  قبل  من 
قد حّررت  الديمقراطيّة  قوات سوريا  كانت 
مرتزقة  من  لجرابلس  المحاذية  منبج  مدينة 

داعش لتقف عائقاً أمام الدولة التركيّة.
هو  التركيّة  الدولة  هدَف  أن  يخفى  وال 
السيطرة على المنطقة الواقعة ما بين حلب، 
الموصل وكركوك، لتخطو أولى الخطوات 
ألّحت  ولذلك  العثمانيّين.  أحالم  تحقيق  نحو 
على أمريكا ورسيا لتتوّجه إلى مدينة الرقة، 
أّن  إال  حينها،  مواتية  الظروف  كانت  حيث 
العائق أمام الدولة التركيّة كانت قوات سوريا 
الديمقراطيّة التي حّررت مناطق واسعة من 
الرقة  إلى  ذهابها  حينها  يكن  لم  إذ  داعش. 
روسيا،  صالح  من  وال  أمريكا  صالح  من 
فتركيا وفصائلها هدفهم تنفيذ أجندات التوسع 
واالحتالل للمنطقة وهذه األجندات رفضتها 

أّن أمريكا كانت قد وجدت في  روسيا، كما 
قوات سوريا الديمقراطيّة الحليف الذي يمكن 
االعتماد عليه، في ظل عمليات التخريب التي 
تقوم بها الفصائل التي تتبع لتركيا، حتى أّن 
أمريكا قطعت الدعم عن بعض المجموعات 

التي شكلتها وخضعت إلمرة تركيا.
تحرير  حملة  الدولّي  التحالف  أطلق  وقد   
عام  نهاية  في  داعش  مرتزقة  من  الرقة 
االول  في 21/تشرين  منها  لتنتهي  2016م 
من عام 2017م وليتبدَّد بذلك الحلم التركّي.

ل الرتكّي يف جنوب  التوغُّ
كردستان..

في  مناطق  إلى  التركّي  الجيش  توغل 
باشور)جنوب كردستان(، وال يزال مستمراً 
محاربة  هي  يسوقها  التي  الحّجة  ذلك.  في 
المراقبين  غالب  أّن  إال  الحرية،  حركة 
مآرب  هو  ذلك  من  الهدف  أن  يؤكذدون 
التركّي يحاول  بأن االحتالل  أخرى، يظهر 

الوصول إلى كركوك والموصل.
التوغل يدخل في خانة تحقيق الدولة التركيّة 
ألحالم أجدادها، وذلك بعد فشلها في سوريا 
الديمقراطيّة  سوريا  قوات  كانت  أن  بعد 
ووحدات حماية الشعب حاجزاً أمام التوغل 

أكثر في أراضي سوريا.

زيف االدعاءات..

في هذا الوقت كله كانت الدولة التركيّة تنفي 
أي سعي لها الستعادة أحالم االمبراطورية 
الفصائل  كانت  تنفي،  تزال  وال  العثمانيّة، 
بأن  ويدعون  بشدة،  ذلك  تنفي  لها  التابعة 
تركيا تريد الخير للشعب السورّي، لكن ماذا 
في  العثمانيّة  لالمبراطورية  خريطة  تفعل 

مدينة جرابلس ؟.
هذا السؤال له تداعيات وتحاليل كثيرة. بدون 
أدنى شك أن الدولة التركيّة تسعى الستعادة 
في  المرتزقة  المجاميع  وتستخدم  األحالم، 

سوريا كبيادق لتنفيذ مآربها.
أجراها  مقابلة  أثناء  التقطت  الصورة 
التركيّة مع مرتزق   TRT قناة  صحفّي من 
كتفه  وعلى  التركّي  االحتالل  مرتزقة  من 
ذلك،  يدَّعون  كما  السوريّة«  »للثورة  علم 
أّن  يبدو  السوريّة.  وذلك في مدينة جرابلس 
مناطق  أصبحت  وإعزاز  الباب  جرابلس، 
تركيّة وذلك نظراً لرفع األعالم والشعارات 

التركيّة والخريطة العثمانيّة.

دجلة: ينبع نهر دجلة من تركيا وتغذيه في 
العراق روافد رئيسة جميعها في األراضي 
مصبه  حتى  منبعه  من  وطوله  العراقيّة 
كم  منها 485  كم  العرب 1900  في شط 
تقريباً  كم  و1400  التركيّة  األراضي  في 
صبيبه  ويصل  العراقيّة  األراضي  في 
ويشكل حدوداً  م3  مليار  إلى 42  السنوّي 
طبيعيّة بين سوريا وتركيا لمسافة 37 كم 
وقد  كم   7 لمسافة  والعراق  سوريا  وبين 
سدود  ثالثة  دجلة  نهر  على  تركيا  أقامت 
صغيرة، ثم يعبر النهر األراضي السوريّة 
االستفادة  صعوبة  وتأتي  كم   45 مسافة 
العوامل  بسبب  النهر  من  القسم  هذا  من 
مشروعاً  سوريا  أقامت  فقد  الطبوغرافيّة  
للري من دجلة يتألف من محطتين للضّخ 
وقنوات للري وسداً يختزن 718مليون م3 
الموصل  سد  دجلة  على  العراق  أقام  كما 
للري وإنتاج الطاقة الكهربائيّة وإضافة إلى 
سدٍّ آخر في سامراء وسد ثالث في الكوت 

قبل أن يصب في شط العرب.
ثالثاً: المشروعات المائيّة التركيّة

لكل  حياً  نموذجاً  والفرات  دجلة  نهر  يقّدم 
لها دول  تتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر 
من  والعراق(  )سوريا  والمصب  الممر 
جّراء سياسات وبرامج دولة المنبع )تركيا(
ولقد ولدت هذه السياسات والبرامج التركيّة 
1962م  العام  في  بدأت  حادة  جد  مشكلة 

م والتعقيد وتتمثل  وهي مرشحة لزيادة التأزُّ
شرق  جنوب  مشروع  في  المشكلة  تلك 
تركيا  تقيمه  الذي  »الغاب«  األناضول 
على منابع ومجاري نهري دجلة والفرات 
المشروع  قبل  تستغل  تركيا  كانت  وقد 
الجديد 10% من مياه الفرات فارتفعت هذه 
إلى  »غاب«  مشروع  إنشاء  بعد  الكمية 
السنوّي  الفرات  صبيب  أصل  من   %53
البالغ 31,4مليار م3 وستزداد هذه النسبة 
المشاريع وزيادة عددها وفي حين  بتوّسع 
تنقص هذه النسبة أكثر في العراق لتصبح 
من  تستهلك  تركيا  أن  هذا  ويعني   %80
شأنه  من  ما  كبيرة  جد  نسبة  الفرات  مياه 
أن يلحق الضرر المباشر بالجارتين سوريا 
تنوي  تركيا  أن  المشكلة  والعراق وجوهر 
على  النهرين  مياه  على  سيادتها  تعزيز 
الرغم من أنّها يفترض أن تتشارك الثروة 
مواصلة  أما  والعراق  سوريا  مع  المائيّة 
أي  الكلّي  باالنفراد  االستثمار  سياسة 
عنها  عبّر  كما  المطلقة  السيادة  ممارسة 
كان  »إذا  بقوله:  التركّي  الوزراء  رئيس 
هذا المورد الطبيعّي )أي المياه( في بالدنا 
التي  بالطريقة  استعماله  في  الحق  كّل  فلنا 
نراها مناسبة... ليس لسوريا أو العراق أّي 
وباسم  تركيا«.  من  تنبع  التي  بالمياه  حق 
مبدأ السيادة المطلقة أي سيادة دول المنبع 
التوصيف  ونزع  المائيّة  مجاريها  على 

ة يف جرابلس!!
ّ
خارطة االمرباطورية العثماني

ة
ّ
 الرتكي

ّ
سياسات التضييق املائي

 نورهات حسن

الرئيس املشرتك ملنظمة حقوق اإلنسان يف عفرين:  

نسعى جلمع األدلة وتقدميها
ة
ّ
 للعدالة الدولي

األمني العام ملؤمتر أنصار النظام اجلماهريي الليبي علي حممد األحول:   

ة 
ّ
علينا العمل على نبذ العنصري

بني العرب والكرد

حممد داوود داوود
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اتحاد  وبرعاية  قامشلو  في  شلير  دار  عن 
مرايا  كتاب«  الجزيرة صدر  في  المثقفين 
في الفكر والثقافة والسياسة« للكاتب دهام 
الكتاب في ثالثمائة ونيف من  حسن ويقع 

الصفحات بقطع متوسط.
 ثالث إشكاليات في عنوان واحد؛ قد نجد 
صعوبة في قراءتها، والصعوبة تكمن في 
عناوين كثيرة ذيل بها فهرس الكتاب، وهي 
نتناولها  التي  الثقافية  المسائل  من  جملة 
ودولة  الدولة  من  يبدأ  اليوميّة،  حياتنا  في 
كيف  تماماً  يدرك  وهو  الحديثة،  المواطنة 
يوضحها  كما  الدولة  ألّن  منها،  بدأ  ولماذا 
الكاتب دهام هي ظاهرة تاريخية مفروضة 
على األفراد من األعلى، ولم تنشأ الدولة إال 
بعد نشوء الملكية الخاصة وهي كما يعرفها 
أنجلس)ليست إال جهازاً لقمع طبقة من قبل 
طبقة أخرى(. وفي العصر الحديث الدولة 

هي مؤسسات وقانون وال يمكن ألي كان 
بالمؤسسات  أن يخترق هكذا دولة مسلحة 

والقانون.
السيادة  مقومات  على  الكاتب  ويعّرفنا 
الفرد  حرية  مع  مترافقة  بأنّها  الوطنيّة 
في  الديمقراطيّة  تتأصل  أن  بعد  اإلنسان 
الحكام  رؤية  بعكس  كافة،  الحياة  مفاصل 
الذين يرون أّن السيادة هي السلطة والهيمنة 
الوحدة  أهمها  وهميّة  بشعارات  ويتشدقون 

الوطنيّة.
على  يعّرفنا  كيف  المؤلف  ينسى  وال 
النامية  البلدان  في  السياسيّة  األحزاب 
وكيف  صحيّة،  كظاهرة  دورها  وتبيان 
والتنمية  التحديث  في  ملحوظاً  لعبت دوراً 
السياسيّة، وقد تعترض عملها أزمة الهوية 
الواحد  البلد  أبناء  توحيد  صعوبة  بسبب 
والطائفّي،  والدينّي  العرقّي  التمايز  بسبب 

وارتباطها بجدليّة اإلنسان والمجتمع الذي 
تظهر فيه تباينات كثيرة.

بماهية  التعريف  في  الكاتب  ويسهب 
الثورات والثورات المضادة:)إّن الضرورة 
سائر  عجز  عند  تأتي  للثورات  التاريخيّة 
السائدة(  بالطبقة  اإلطاحة  عن  القوى 
تعبير  بأنّها  فيعّرفها  المضادة  الثورة  أما 
مع  تتعارض  ومصالح  وقوى  أفكار  عن 
انتقال  بكيفية  يذّكرنا  المنحى  م، وبهذا  التقدُّ
لتصبح  الديمقراطيّة.  إلى  السياسيّة  النظم 
واألكيد  الوحيد  المطاف  هي  الديمقراطيّة 

للنظم كافة.
االستبداد  بدايات  إلى  الكاتب  بنا  ويعود   
ويذكرنا  مالمحه  ظهرت  وكيف  تاريخيّاً 
بمشاهد من اإلسالم وما قبله حتى يصل إلى 
الحكومات  هذه  صفة  وتندرج  هذا،  يومنا 
على  تتكالب  التي  بالشموليّة  المستبدة 

افتراس مواطنيها وتلجأ إلى طمس مفهوم 
المدنّي،  المجتمع  صفة  هي  التي  التعدديّة 
ويربط هذه الحكومات باألخالق والسياسة 
ليست ضامنةً  وحدها  األخالق  أّن  ويعتبر 

وضابطة لسلوك الفرد.
باب  الكاتب  يطرق  أخرى  ورقة  وفي 
الليبراليّة ويتناولها في السياسة واالقتصاد، 
لكن قبل ذلك يعّرفنا عليها تاريخيّاً من خالل 
تعريفنا بمبادئها التي تصلح أن تكون طريقاً 
ويتحفنا  فقط،  الفرديّة  للحرية  أم  للحرية 
ويذكرنا  السوق،  لليبراليّة  نقديّة  بنظرية 
)االقتصاد  للدول  االقتصاديّة  بالسياسة 
العولمة  يتناول  أخرى  جزئيّة  وفي  الحر( 
والثقافة في إطار األنظمة، ومن ثم يعّرفنا 
ومدى  فكريّة،  قضايا  تخدم  بأنها  عليها 
ظلها،  في  الوطنيّة  السيادة  على  الحفاظ 
بعدها يبين لنا الفرق بين المثقف والسلطة، 
وال ينسى أن يعطي رأيه في الدين في ظلِّ 
اإلصالح  حركة  يتناول  أن  بعد  العولمة، 
الديني في أوروبا، وتجليات التكفير الديني، 
يتناول قضايا مهمة مثل  أبوابه  وفي ختام 
سيادة  ومدى  العالمية  وقضاياهم  الغرب 
العقل الغربي وإرهاصاته، ويختتم بالحداثة 

كاصطالح ولغة ونشأة ومضامين.
والكاتب دهام حسن حاصل على إجازة في 

للغة  اللغة العربيّة، وعمل لسنوات مدرساً 
العربيّة، وله العديد من الدراسات الفكريّة 
والسياسيّة والثقافيّة، وله مشاركات عديدة 
كمحاضر  المدنّي  المجتمع  مؤسسات  في 
في الثقافة والفكر والسياسة، ويكتب الشعر 

والمقالة.
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الكتاب: مرايا يف الفكر والثقافة والسياسة

الكاتب: دهام حسن
ضفاف 
المعرفة

تعطيش وتهجير شعوب المنطقة سواء في 
سوريا أو العراق. 

منسوب املياه قد يصل للجفاف

وفي لقاء سابق أجرته صحيفة روناهي مع 
منشأة  في  المساعدة  المعدات  رئيس شعبة 

سد الفرات المهندس أحمد أوسو، أكَّد على 
يقدر  الفرات حالياً  أنَّ منسوب مياه بحيرة 
ب 301.30 متراً مكعباً علماً أن المنسوب 
يتراوح ما بين الـ  المفترض تخزينه حالياً 
مستوى  جعل  ما  وهذا   303 و   302.5
المياه في البحيرة ينخفض بمقدار 2,1 متر 

حالياً.
المياه  نسبة  أنَّ  إلى  أوسو  أحمد  وأشار 
يقارب  ما  هي  تركيا  جهة  من  المتدفقة 
في  يومياً،  الثانية  في  مكعباً  متراً  الـ200 
حين ينبغي أن تصل لـ 500 متٍر مكعب، 

وأن هذا الوضع بدأ منذ حوالي الشهرين.
وقد تحدثنا مع إدارة سد الفرات في الطبقة 
في  الفرات  بحيرة  في  المياه  وضع  عن 
استمرَّ  إذا  أنَّه  على  وأكَّدوا  سابق  لقاء 
يبلغ  الوارد من تركيا والذي ال  المياه  شح 
إلى  الثانية  أكثر من 200 متر مكعب في 
توليد  عن  الفرات  سد  مجموعات  توقف 
السريع  واالنخفاض  الكهربائية،  الطاقة 
وقت  في  يبلغ  الذي  البحيرة  مستوى  في 
يومياً  الفرات(  نهر  فيضان  )وقت  الربيع 
في  يمرر  الفرات  سد  وإن  سم،   1 حوالي 
اليوم الواحد 200 مكعب بالثانية للمحافظة 
الواقعة  القرى  وتزويد  النهر  سرير  على 
ماعدا  تعطيشها،  وعدم  بالمياه  السد  خلف 
عملية التبخر التي تصل نسبتها إلى 100 
سقاية  ومضخات  الثانية،  في  مكعب  متر 

األرضي الزراعية ومياه الشرب.
وفي لقاء مع مدير سد الحرية في المنصورة 
محمد الخليف أكَّد على أنَّ سد الحرية منذ 
الماضي، فيه  القرن  ثمانينيات  تأسيسه في 
إجمالية  بطاقة  توليد،  مجموعات  ثالث 
تخزين  وحجم  الكهرباء،  من  ميغا   75
وهو  مكعب  متر  مليون   90 تبلغ  بحيرته 

سد تنظيمي.
يعمل  اآلن  السد  إن  إلى  الخليف  وأشار 
الوارد  قلة  بسبب  فقط،  واحدة  بمجموعة 
من المياه الذي ال يبلغ أكثر من 150متراً 
التبخر  نسبة  منها  حيث  الثانية،  في  مكعباً 
طول  على  الموجودة  المياه  ومضخات 

النهر ويمرر السد يومياً 250 متراً مكعباً 
في الثانية لتغذية سرير النهر والمضخات 

التي تقع خلف السد.
التي تخزن خلف  البحيرة  أن  وذكر محمد 
من  مكعٍب  متٍر  مليون  حوالي90  السد 
المياه، في حال انخفاض مستمر بسبب قلة 
الوارد الذي ذكرنا أنه ال يتجاوز أكثر من 
150م مكعب في الثانية، وكان في السابق 
من  الفرات  نهر  وارد  2010م  عام  قبل 
المياه يصل بين 3500-4000 متٍر مكعٍب 
المنسوب  انخفاض  حال  وفي  الثانية،  في 
على 7.5 متر ستقف المجموعة عن التوليد 

ألنها ُمصمَّمة للعمل على منسوب معين.

كارثة إنسانّية تلوح يف األفق 
بأيادي تركّية

ه محمد الخليف إلى أنَّ هذا االنخفاض  ونوَّ
حتى  بل  فقط،  السد  على  ليس  تأثيٌر  له 

على المياه حيث تصبح المياه ملوثة وغير 
صالحة للشرب بسبب عدم الجريان.

أن  يستطيع  من  هنا  المطروح  والسؤال 
من  ومكوناتها  المنطقة  أهالي  حقوق  يأخذ 
نهر  وصل  وقد  التركية؟  الفاشية  الدولة 
الجفاف،  مرحلة  إلى  سوريا  في  الفرات 
الهدف  إنسانية  بكارثة  ينذر  الشيء  وهذا 
منها بشكٍل أساسي هو سياسة إرغام أهالي 
تفرضها  التي  باإلمالءات  القبول  المنطقة 
الحكومة التركية، أو تهجير أهالي المنطقة 
بالنسبة  المطلوب  وهو  المياه  عن  بحثاً 
لتركيا التي لم تستطيع فعله عسكرياً. لذا؛ 
تفعله من خالل الدبلوماسية الناعمة، وكان 
من  الحرب  تحويل  هو  المطلوب  الهدف 
حرب الطاقة إلى حرب المياه، وكثير من 
الباحثين تحدثوا عن احتمال وقوع حروب 

على المياه.
بأهل  تركيا  فعلت  ماذا  يعرف  والكل 
عفرين من تهجير وتغيير ديمغرافي وطرد 
السكان األصليين، فالتاريخ يعيد نفسه من 
واآلن  طوروس،  وجبال  اسكندرونة  لواء 

عفرين والباب وجرابلس.

تعمل  التي  األنهار  مياه  إلى  وبالعودة 
تركيا على تجفيفها، من المعلوم أن نهري 
باكور  أراضي  من  ينبعان  والفرات  دجلة 
طول  يبلغ  تركيا،  احتلتها  التي  كردستان 
نهر الفرات من منبعه حتى مصبه في شط 
منها  كم   2940 حوالي  بالعراق  العرب 
1176 كم في تركيا و610 كم في سوريا 
و1160 كم في العراق، ويتراوح عرضه 
عند  متر   2000 من  أكثر  إلى   200 بين 
يبلغ  دجلة  نهر  مجرى  وطول  المصب، 
تركيا  من  ينبع  متر.  كيلو   1,718 حوالي 
العراقية  األراضي  داخل  جريانه  ومعظم 

حوالي 1400 كيلو متر.

أحالم تركيا بالسيطرة على 
املنطقة بتعطيشها

استغلت  السورية  األزمة  اندالع  بعد 
في  السياسي  الوضع  التركية  الحكومة 
المنطقة للبدء بتنفيذ مشاريعها االستعمارية 
يعود  الذين  النهريين  مياه  من خالل حجز 
يكن  لم  حيث  السنين،  آلالف  تاريخهما 
الفترة،  تلك  في  المنطقة  في  وجود  لتركيا 
هذين  قدم  يعرف  التاريخ  في  والباحث 
النهرين، إذ أن مكونات المنطقة هم أقدم من 
األتراك سواء األرمن أم الكرد أم الفرس أم 

العرب أم اآلشور. 
أرض  على  العثمانيين  أحالم  وظهرت 
خصصت  إذ  المياه،  بخصوص  الواقع 
تركيا 2 مليار دوالر سنوياً إلكمال مشروع 
الجبلية.  بالمنطقة  الفرات  بأعالي  الغاب 
ويعد  الغاب  بمشروع  تركيا  باشرت  حيث 
نهرا دجلة والفرات من أهم مصادر المياه 
في  يمران  والنهران  عليها،  تعتمد  التي 
منطقة مشروع الغاب جنوب شرق تركيا، 
وتختلف منطقة غرب األناضول تماماً عن 
جنوب شرق تركيا )مشروع الغاب( وذلك 

لقلة هطول األمطار وندرة المياه فيها.

مشروع الغاب وبناء السدود 

سداً   22 من  )غاب(  الـ  مشروع  ويتألف 
المجرى،  المياه وقطعها عن دول  لتخزين 
أضخم  هو  المساحة  حيث  من  والغاب 
تخزين  على  وقدرته  العالم  في  مشروع 
المياه لتحقيق أهداف تركيا في قطع المياه، 
تحقيق  إلى  المشروع  من  تهدف  حيث 
التعطيش  اقتصادية على حساب  مكتسبات 

واإلضرار بدول المنطقة.
 ومن أهم سدود مشروع الغاب التي تعدت 
العشرين، سد أتاتورك الذي دشن في تموز 
 29 وممثلي  رؤساء  بحضور  1992م 
دولة، إضافة إلى نحو مئة دبلوماسي؛ يقع 
السد على نهر الفرات على بعد 24 كم من 
العالم  في  الثالث  يعد  وهو  بوزرفا،  مدينة 
من حيث حجم قاعدته 84.5 م3، والثامن 
من حيث االرتفاع إذ يبلغ ارتفاعه 190م، 
في  المياه  حجم  حيث  من  عشر  والخامس 
بحيرة السد، والثامن عشر من حيث إنتاج 
السد  امتالء  حال  وفي  الكهربائية،  الطاقة 
ستبلغ كمية المياه المخزنة 48.7 مليار م3 
المياه 162م  لمنسوب  األقصى  واالرتفاع 
 882 مجموعه  ما  أي  متراً،   15 بعرض 
ألف هكتار، وإلى جانب سد أتاتورك هناك 
اعتماداً  تركيا  تنفذها  عديدة  أخرى  سدود 
منها:  والفرات  دجله  نهري  مياه  على 
)بريجيك، قره قايا، غازي عنتاب، كيبان، 

ودجله..... إلخ(.
مياه  من  ستمتلكه  ما  بأن  تركيا  وتشعر 
سيوفر لها ثروة وطنية تعادل ما تمتلكه دول 

المنطقة من النفط واستخدام المياه كوسيلة 
المجاورة  الدول  إلرغام  سياسية  ضغط 
في  العثمانية  للمخططات  الخضوع  على 

المنطقة. 
إنشاء  من  االنتهاء  المتوقع  من  وكان 
وألجل  2014م،  عام  في  الغاب  مشروع 
اكتماله فقد خصصت تركيا كل عام 2 مليار 
دوالر أمريكي لتنفيذ هذا المشروع الضخم. 
وقدمت بعض الدول دعماً للمشروع، ومن 
كندا،  األمريكية،  المتحدة  )الواليات  بينها: 
االحتالل  ومساعي  وفرنسا(،  إسرائيل، 
التركي تنصبُّ على تغيير خارطة المنطقة 
المشروع  أما  منها،  األهالي  وتهجير 
أورفا،  سد  مشروع  فهو  الثاني  التركي 
حيث باستطاعة السد بعد إتمامه أن يحبس 
مما  يوٍم،   600 لمدة  والفرات  دجلة  مياه 
وحرمان  تماماً  النهرين  مياه  تجفيف  يعني 

المنطقة من المياه.

التأثريات السلبية ملشروع الغاب 
وبناء السدود

سوريا  إلى  الواردة  المياه  مناسيب  قلة  ـ 
األراضي  تدمير  وبالتالي  والعراق 
الزراعية وتصحرها والجفاف الذي يصيب 
األراضي الزراعية المجاورة للنهر والتي 
تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتربية 
الحيوان اعتماداً على مياه النهر في العراق 
في  والبطالة  الفقر  نشر  وبالتالي  وسوريا، 

المجتمع كونه يعتمد على الزراعة.
إلى  المياه  مناسيب  انخفاض  سيؤدي  ـ 
وتوقف  الكهربائية  الطاقة  توليد  انخفاض 
الطاقة  توليد  عن  سوريا  في  سدود  ثالثة 
كبيرة  نسبة  توفر  كانت  والتي  الكهربائية، 
من الكهرباء للبالد، ومن الملحوظ أنه في 
الفرات  سد  إنتاج  انخفض  األخيرة  الفترة 
والحرية وروج آفا من الكهرباء بشكٍل كبير 
تتجاوز  بنسبة ال  تعمل  السدود  جداً، حيث 
كانت  التي  اإلجمالية  الطاقة  من   %20
تنتجها السدود قبل أكثر من عشر سنوات، 
مياه  من  الوارد  انخفاض  الرئيس  والسبب 
من تركيا الذي ال يتجاوز 200 متر مكعب 
في الثانية، وهو غير قادر على تأمين المياه 

للسدود للعمل بطاقة50% فقط.
دجلة  مناسيب  انخفاض  سيؤدي  كما  ـ 

إلى  المالحة  الخليج  مياه  نفاذ  إلى  والفرات 
التي  المشاكل  من  جزء  هذا  العرب،  شط 
إنشاء  وراء  من  والعراق  سوريا  تعترض 
نهر  أصبح  إذ  المشاريع،  تلك  مثل  تركيا 
ولنتصور  سوريا،  في  جاف  شبه  الفرات 
الوضع في العراق على بعد أكثر من500 

كم.
أن  التي تستطيع  بالسدود  تكتف تركيا  ولم 
المياه، بل قامت بإنشاء  تقطع عن طريقها 
وعلى  الفرات  نهر  على  جديدين  سّدين 
هما  السورية،  التركية  الحدود  من  مقربة 
وأتيح  )قرقاميش(،  وسّد  جك(  )بيره  سّد 
لتركيا بعد هذين السّدين التحّكم شبه المطلق 
وصل  التي  للحال  والوصول  النهر  بمياه 
اقترب  حيث  سوريا،  في  الفرات  نهر  له 
النهر في بعض المناطق من الجفاف نتيجة 
النقصان الكبير في الوارد من المياه النابعة 
فإن  الجيولوجية؛  الناحية  ومن  تركيا،  من 
للسدود تأثير كبير في حصول الزالزل، إذا 
لم ينهار السد عند حدوث الزلزال فسيكون 
فانهيار  المنطقة،  سكان  لحياة  تهديد  عامل 
سد واحد كفيل بالقضاء على حياة أكثر من 
4 مليون شخص، وأما من الناحية القانونية 
بخصوص  كثيرة  اتفاقيات  نظمت  فقد 
توزيع مياه نهري الفرات بين دول المصب 
مع  ويتناسب  عادل  بشكل  النهر  وعبور 

احتياج كل دولة منها.

اإلخالل باالتفاقيات والعهود 
الدولية

التركي  الجانب  مع  سوريا  أبرمت  وقد 
مؤقتة  اتفاقية  وهي  1987م،  عام  اتفاقية 
لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا وتركيا، 
أتاتورك  سد  حوض  ملء  فترة  خالل  يتم 
ونصت  سنوات،  خمس  إلى  تمتد  والتي 
التركي  الجانب  تعهد  على  أيضاً  االتفاقية 
 500 عن  يزيد  سنوياً  معدالً  يوفر  بأن 
متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية 
االتفاق  حين  إلى  مؤقت  بشكل  السورية 
على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين 

البلدان الثالثة الواقعة على ضفتيه.
نيسان 1989م   17 في  سوريا  قامت  وقد 
تكون  بأن  العراق تنص  اتفاقية مع  بتوقيع 
الحدود  على  له  الممررة  العراق  حصة 
مياه  من   %58 قدرها  العراقية  السورية 
الفرات في حين تكون حصة سوريا %42 
حصة  تكون  وبذلك  الفرات  نهر  مياه  من 
سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار 
متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار 
متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار 
تركيا ضربت  لكن  السنة.  في  مكعب  متر 
مستغلة  الحائط  عرض  االتفاقيات  بهذه 
السدود  لتملئ  سوريا  في  الراهن  الوضع 
حساب  على  أراضيها  على  الموجودة 

سياسة التعطيش... وسيلة تركيا للسيطرة على الشعوب
يف  سواء  املنطقة  ومكونات  شعوب  تعطيش  هبدف  ودجلة؛  الفرات  هنري  مياه  بقطع  مدة  منذ  الرتكية  الدولة  تقوم   - الطبقة  روناهي/ 

العراق أو سوريا الذين رفضوا اإلذعان لسياسة أردوغان اهلادفة للقضاء على مكونات املنطقة من كرد وعرب وسريان وأرمن وغريهم، 

شت وقتلت الشعوب والتاريخ شاهد على جمازرهم حبق األرمن والكرد  وإعادة أجماد االمرباطورية الفاشية العثمانية اليت جوَّعت وعطَّ

وغريهم، واليت يستمرُّ هبا أردوغان اآلن من خالل هجماته على أراضي روج آفا والشمال السوري وخباصة عفرين.

تقرير/ مصطفى السعيد

»خطاب الكراهية يف اإلعالم وأساليب احلد منه«

فرقة »توهللدان« يف مركز
 حممد شيخو بقامشلو

مشاركة احتاد مثقفي منبج 
يف معرض الكتاب

في  والفن  الثقافة  مكتب  وبرعاية  قامشلو- 
قامشلو وراديو آرتا ألقى الخبير اإلعالمي 
بعنوان  محاضرة  عثمان«  محمود  »هيوا 
الحد  الكراهية في اإلعالم وسبل  »خطاب 
عثمان  محمود  هيوا  واإلعالمي  منه«. 
الراحل  العراقي  للرئيس  سابق  مستشار 
عضوية  كذلك  وشغل  طالباني،  جالل 
وحاصل  العراقي،  اإلعالم  أمناء  مجلس 
كذلك على بكالوريوس في الهندسة المدنيّة 

من بريطانيا.
المحاضرات  قاعة  في  المحاضرة  أقيمت 
والفن  للثقافة  شيخو  محمد  بمركز 
الديمقراطي في قامشلو يوم السبت 7-28-
2018م. ركَّز فيها المحاضر على جوانب 
عّدة منها دالالت ومعنى خطاب الكراهية، 
وآثارهن  الخطاب،  هذا  تنامي  وأسباب 

وأساليب الحد من مثل هذا الخطاب.
سياق  في  أكد  محمود«  »هيوا  المحاضر 
منها  جانب  في  تناول  التي  محاضرته 
العراق كنموذج واقعي وفي جانبي الحكومة 
المركزية واإلقليم على القول: »عدم وجود 
بدقة  يجري  بما  للتعريف  إعالمية  وسائل 
وموضوعية، وعدم فهم كل مكون لآلخر، 
وساهمت  الكراهية،  خطاب  نمو  إلى  أدى 
وسائل التواصل االجتماعي في تنمية ثقافة 
بلباسة  كردي  زيارة  أن  حتى  القطيعة، 
اليوم  باتت  بغداد  إلى  الكردي  التقليدي 
مقبول  غير  سيكون  ألنه  كبيرة  مخاطرة 

بالنسبة للكثيرين«.
وأورد المحاضر بعض األرقام عن نتيجة 
العراق  في  تمت  التي  اإلحصاءات  بعض 
وسائل  انتشار  حول  2017م  عام  ككل 

التواصل االجتماعي التي تؤثر كثيراً على 
ومن  فيسبوك  ومنها  المجتمعي  الخطاب 
مشترك  مليون  هناك16   « اإلحصاءات: 
في الفيس، منهم 11.5مليون من الذكور، 
و4،5 مليون من اإلناث، و11مليون منهم 
خمسة  فيما  سنة   30 عن  أعمارهم  تقل 
حوالي  وان  سنة،   30 فوق  منهم  مليون 
أعمارهم  تتجاوز  فقط  مشارك  ألف   600
50 سنةً« وبيَّن المحاضر أنَّ المجتمع بات 

وهي  اعالمية  كمتابعة  فئتين  إلى  ُمقسَّماً 
الفئة التي تتابع الـ »سوشل ميديا- اإلعالم 
 35 من  أقل  تكون  والتي  االلكترونّي« 
وهي  التقليدّي  اإلعالم  تتابع  وفئة  عامالً 
من  وأن  الخمسين،  أعماُرهم  تتجاوز  التي 
االجتماعّي  التواصل  وسائل  انتشار  نتائج 
الهرميّة  العالقة  د  تُبدِّ واإلعالم االلكترونّي 
في اإلعالم الذي كان يتمثل بالدولة ومن ثم 

اإلعالم فالعامة.

روناهي- تستمر فرقة »تولهلدان« التابعة 
بعرضها  الحسكة  في  الخابور  لمركز 
المسرحي »ديوي بي جافكي« من تأليف 
كاوا شيخي وإخراج محمد رسول، وفي 
الفرقة عرضها  قدمت  السادس  عرضها 
شيخو  محمد  مركز  مسرح  خشبة  على 
يوم27- قامشلو  بمدينة  والفن  للثقافة 
القصة  أحداث  وتتمحور  7-2018م. 
الناس  لتضليل  األنظمة  أساليب  حول 
الوحشيّة  واألساليب  والعبوديّة  والظلم 
والدنيئة التي تمارسها لفرض سيطرتها، 
في  حدثت  التي  جوانبها  بعض  ويُسقط 
خالل  من  الحالي،  الواقع  على  ما  قرية 
شخصية مختار القرية »اآلغا« وأزالمه 
واألساليب التي كان يلجأ إليها ليبقى سيد 
القرار والمتحكم بشكل دائم برقاق الناس 

وقوت يومهم.

إقباالً  المسرحية  العروض  وتالقي 
في  واضحاً  ذلك  وكان  الفتاً  جماهيرياً 
والتفاعل  للمسرحية،  الواسع  الحضور 
والكوميدية  التراجيدية  معها في جوانبها 

على حدٍّ سواء، يذكر أنَّ فرقة »تولهدان« 
قدمت عروض مماثلة في مدن ومناطق 

عدة أخرى.

شاركت مدينة منبج في فعاليات المعرض 
الثاني للكتاب، الذي أقيم في مدينة قامشلو، 
عبر  وذلك  أيام،  ولستة  الجزيرة  بإقليم 
منبج  مثقفي  واتحاد  الثقافة  لجنة  مشاركة 

في المعرض.
حدثنا  وانطباعاته  االتحاد  مشاركة  عن 
منبج  مثقفي  التحاد  المشترك  الرئيس 
المعرض  »حظي  بالقول:  اليوسف  أحمد 
وكتّاب  نشر،  دور  من  واسعة  بمشاركة 
على مستوى الشرق األوسط القت صدى 
والسياسية  الثقافية  األوساط  في  كبيراً 
والذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة. شاركنا 
في معرض الكتاب الثاني، بما يقارب مئة 
وثالثة  الثقافة،  لجنة  مع  بالتعاون  عنوان، 
بمختلف  شاركنا  وقد  جديدة.  عناوين 
والهدف  للمعرض،  المرافقة  الفعاليات 

األول هو إعادة القارئ إلى حضن الكتاب 
الروابط  وتقوية  بالقراءة،  الصلة  وتقوية 
مختلف  بين  الثقافات  وتبادل  الثقافية 
السوري  الشمال  في  الشعوب  مكونات 
وبخاصة في سوريا والعالم عامةً، والتقاء 
وتبادل  ومهتمين  ونقّاد  كتّاب  من  المثقفين 
تنهض  ثقافة  لنشر  واآلراء؛  الخبرات 

بالمجتمع واألمة«.
اليوسف أضاف: »كان التنظيم  لهذا العام 
فقد  الصعد،  مختلف  وعلى  جداً  مميز 
ألول  شاركت  جديدة،  نشٍر  دوَر  شاهدنا 
الوطن  من  وأدباَء  كتّاباً  وشاهدنا  مرة، 
وعناوين  عدد  حيث  من  وكذلك  العربي، 
وفعاليات  ونشاطات  الكتب،  وموضوعات 

موازية مميزة وهادفة«.

قّدم  المحاضرة  من  األخير  القسم  في 
واآلراء  المقترحات  بعض  محمود  هيوا 
ووضع  الكراهية  خطاب  تنامي  من  للحد 
المجتمعي  التالحم  على  للحفاظ  ضوابط 
تضم  أن  ومنها:  واإلقصاء  الكراهية  ونبذ 
على  تعمل  طواقم  اإلعالميّة  المؤسسات 
نبذ  وعدم  والتكامل  التشارك  ثقافة  نشر 
بين  اإلعالمية  الكوادر  تبادل  اآلخر، 
أسلوب وجزئيات  للتعرف على  المكونات 
معالجة  وقبوله،  اآلخر  خطاب  ومفردات 
والقومية  اإلثنية  والفئات  المكونات  قضايا 
النظر،  القبول بوجهات  كافة والعمل على 
وعدم اإلشارة الى مذهب أو طائفة أو قومية 
فيما يخص أحداث أو أخبار تمسُّ أخالقيات 
والدينية،  االجتماعية  ُمثُله  أو  المجتمع 
اإلعالمي  العمل  لتطوير  برامج  وتبنِّي 
ورفع المستوى الثقافي واإلعالمي الشعبي.
واسعة  نقاشات  المحاضرة  إلقاء  وتال 
»حق  ومعنى  حقيقة  إلى  قت  فتطرَّ
اإلعالم  المعلومة« وحرية  الحصول على 
التعبير وإشكاليات كّل  واستقالليته وحرية 
يمكن  وما  وارتباطها  الموضوعات  هذه 
ليكون  اإلعالم  لتطوير  سبل  من  اتخاذه 
وتعاضد  الخبر  لنقل  ووسيلة  محبة  رسالة 

وتكاتف المجتمعات ال تناحرها.

تقرير: عبدالرمحن حممد

فريوشاه امحد               
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سبع  حوالي  تشكيل  تم  قامشلو  مقاطعة  ففي 
تعاونية  الجمعيات  هذه  وغالبية  جمعية  عشرة 
بالكونسروة  الخاصة  والجمعيات  كالموالت 
بالخياطة  الخاصة  والجمعيات  لورين  كجمعية 
بمواد  الخاصة  نسرين  وجمعية  شيالن  ومنها 
التنظيف وثالث جمعيات أخرى خاصة بتربية 
خاصة  جمعيات  تأسيس  تم  ومؤخراً  الماشية 
باألفران  خاصة  وجمعيات  الشهداء  بعوائل 

والمعامل.
يتم تشكيل اي جمعية تعاونية بعد تقديم الجدوى 
االقتصادية للمشروع المراد تأسيسه إلى اتحاد 
وذلك  قامشلو  مقاطعة  في  التعاونية  الجمعيات 
حيث  المشروع،  ذلك  لتأسيس  الحاجة  حسب 
يعمل االتحاد بدوره على دارسة تلك المشاريع 
يحدد  ثم  ومن  منسق  بشكل  فيها  والبحث 
العمل  ليستمر  المشروع  الموافقة على  إمكانية 
أو  باإلجراءات وتشكيل اإلدارة وجمع األسهم 
رفض ذلك المشروع، وكما يعمل االتحاد أيضا 
على تنظيم هذه الجمعيات ومتابعة عملها وتقديم 

العواقب  جميع  وحل  والمعنوي  المادي  الدعم 
من  وذلك  الجمعية  تصادفها  التي  والمشكالت 
االجتماعات  في  شهر  كل  تقدم  تقارير  خالل 

الدورية. 
يتم  التعاونية  الجمعيات  في  الداخلي  النظام 
تشكيله حسب عمل كل جمعية وقد أكد الرئيس 
إقليم  في  التعاونية  الجمعيات  التحاد  المشترك 
أن  »على  حديثه:  في  محمود  قرار  قامشلو 
على  بناء  يتشكَّل  جمعية  لكل  الداخلي  النظام 
النظام  آلية عملها، فكل جمعية حرة في تنظيم 
والرواتب  األسهم  كنسبة  بها  الخاص  الداخلي 
في  األعضاء  وعدد  الدورية  واالجتماعات 
جمعية  أي  لتأسيس  أنَّه  إلى  وأشار  الجمعية«، 
خمسة،  عن  األعضاء  عدد  يقل  أال  يشترط 
على  تنص  مسودة  كتابة  مؤخراً  »تم  وتابع: 
الجمارك  كنسبة  بالجمعيات  خاصة  قوانين 
القوانين  والضرائب وغيرها وسوف تقدم هذه 
عليها  التصديق  ليتم  التشريعي  المجلس  إلى 
وتوزيعها على جميع المؤسسات وذلك لحماية 

وتنظيم عمل هذه الجمعيات«.
بالمشاريع  يزدهر  اإلقليم  اقتصاد  يزال  وال 
االقتصاد  تقوية  على  تعمل  التي  والجمعيات 
والعيش  التعاون  ثقافة  ونشر  المجتمعي 
متطلبات  وتوفير  الشعوب  بين  المشترك 
خططها  ومن  لها.  الحاجة  حسب  المجتمع 
كوباني  مقاطعة  في  جمعيات  إقامة  المستقبلية 
جمعيات  وتشكيل  ومنبج  والطبقة  الزور  ودير 
أفاد  كما  للمسنين؛  وجمعيات  باألطفال  خاصة 
طيب  التجارية  الجمعيات  في  اإلداري  بذلك 
للعمل  فرصاً  تخلق  الجمعيات  هذه  »إن  عمر: 
في المجاالت كافة، نسعى بالعمل على تأسيس 
هذه الجمعيات التي تؤمن حاجة الشعب في ظل 
الثورة والحصار الجاري على روج آفا وشمال 

سوريا«.

وكاالت

جولة الضابطة التموينية يف سوق الدرباسية

عودة الكهرباء 
من جديد إىل
 عني عيسى

تأهيل املصب العام يف تل كوجر

مشروع زيادة الطاقة اإلنتاجية 
لألفران بتل براك

منذ ثالث سنوات  التعاونية  الجمعيات  تأسست 
مجاالت  شتى  في  عت  وتنوَّ الجزيرة  إقليم  في 
ومنها  الصناعية  الجمعيات  فمنها  االقتصاد 
التربية  وجمعيات  والزراعية  التجارية 
ويصل  بالمرأة  الخاصة  والجمعيات  الحيوانية 

عدد هذه الجمعيات إلى ما يقارب المئتي جمعية 
موزعة في كلٍّ من مقاطعتي قامشلو والحسكة 
بمدنها كافة من ديرك وكركي لكي وتربه سبيه 
والشدادي  كانيه  وسري  والدرباسية  وعامودا 

وتل كوجر وتل تمر. 

منطقة  في  االجتماعية  العدالة  ديوان  يعمل 
على  الرقة  لمدينة  الشرقي  بريف  الكرامة 
حل الخالفات العالقة منذ القدم نتيجة إهمال 
من  العديد  وحلّت  تعاقبت،  التي  األنظمة 

القضايا المتعلقة بشؤون أهالي المنطقة.
أنواع  كل  أطيافها  بكل  الرقة  مناطق  عانت 
التي  كافة  قبل األنظمة  الظلم واإلقصاء من 
وريفها  المدينة  تحرير  ومع  عليها،  مرت 
بشكل كامل من مرتزقة داعش على يد قوات 
سوريا الديمقراطية بتاريخ الـ20 من تشرين 
األول 2017م، تشكلت العديد من المجالس 
والكومينات والمؤسسات المدنية لخدمة أهالي 
التي  والمراكز  المؤسسات  ومن  المدينة. 
افتتحت ديوان العدالة االجتماعية في منطقة 
الكرامة التابعة للريف الشرقي لمدينة الرقة 

بتاريخ 15 كانون األول من العام الماضي. 
وتهميشها  سابقاً  األنظمة  إهمال  ونتيجة 
إلى  ذلك  أدى  بحيث  األهالي  لمشاكل  كلياً 
االجتماعية  العدالة  ديوان  وبافتتاح  تفاقمها، 
ترسيخ  على  البداية  في  عملت  المنطقة  في 
عملها،  وكيفية  االجتماعية  العدالة  مفهوم 
وذلك من خالل االجتماعات والزيارات التي 
كانت يقوم بها أعضاء الديوان لشرح مبادئ 
العدالة  ديوان  ويتألف  للمواطنين.  الديوان 
االجتماعية من هيئة ديوان العدالة, التحقيق 
واالدعاء, التميز, وهيئة التنفيذ, إضافة لذلك 

تتبعها إدارة لجان الصلح المحلية.
الهيئة  مع  بالتنسيق  بعمله  هيئة  كل  وتقوم 
االدعاء  تتولى  التحقيق  فهيئة  األخرى, 
ديوان  هيئة  الجزائية,  بالدعاوي  والتحقيق 
الحكم  تتولى  شامل  اختصاص  ذات  العدالة 
وإصدار األحكام بدعاوي الجزائية المحولة 
الشرعية  والدعاوي  الصلح  لجنة  من 
بمثابة محكمة  التميز وهي  واألحداث, هيئة 
االستئناف أي دعوى يبتُّ بها ديوان العدالة 
هيئة  معينة,  مدى  خالل  للتميز  قابلة  فهي 
القضائية  القرارات  تنفيذ  تتولَّى  التنفيذ 
النفاذ  أخذت صفة  التي  والقرارات  الُمبرمة 
المعجلة. إدارة لجنة الصلح تقوم بالتنسيق مع 

لجان الصلح في المجالس والكومينات لحل 
المشاكل دون االدعاء على ديوان العدالة.

بتاريخ  الكرامة  منطقة  في  افتتاحها  ومنذ 
15 كانون األول من العام الماضي استلمت 
حلها  تم  منها  العالقة  المشاكل  من  العديد 
استلمت  حيث  عالقة،  تزال  ما  والبعض 
 ,338 منها  محسومة   754 مقيدة  دعاوي 
المحسومة   753 المقيدة  واالدعاء  التحقيق 
والمحسمة   46 المقيدة  التميز  هيئة   ,299
18, هيئة التنفيذ المقيدة 83 المحسومة 25.

الرئيس المشترك لديوان العدالة االجتماعية 
قائالً  تحدث  االبراهيم  موسى  الكرامة  في 
المنطقة  في  العدالة  »ديوان  هاوار:  وكالة 
ذلك  فقبل  للمجتمع،  بالنسبة   أساسي  شيء 
داعش  مرتزقة  كان  قضية،  أي  حل  يتم  لم 
بالقصاص  إال  تُحل  ال  الشرعية  بمحاكمهم 
الخالفات  بعض  وراَءها  وتركت  والرجم, 

بين األهالي«.
وأكد االبراهيم: »على أن ديوان العدالة  بكلِّ 
من  شكاوي  جميع  الستقبال  يعمل  هيئاته 

األهالي، وحلها وفق األصول«.
وكالة هاوار
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حنو كادر تدريسي مميز.. الدورات التدريبية مستمرة باحلسكة
روناهي / احلسكة - تعد هيئة الرتبية والتعليم من أهم القطاعات اليت كانت هلا األولوية يف ثورة روج آفا على مدى السبع سنوات املاضية، وواجهت الكثري من الصعوبات من أجل الوصول إىل األهداف الرتبوية اليت وضعتها نصب 
عينيها، واستطاعت خالل هذه الفرتة جتاوز العراقيل كافة، حيث أمَّنت اآلالف من الكوادر التدريسية من معلمني ومعلمات من أجل القيام بالعملية التدريسية بلغات روج آفا والشمال السوري الثالث العربية والكردية والسريانية، 

يف الوقت الذي كانت فيه هذه الثقافات ممنوعة من التداول بفرض لغة واحدة على اجملتمع وإقصاء األخريات، وكانت سياسة الرتبية لدى األنظمة احلاكمة هي خلق جمتمع تابع ويسري وفق سياسته وخاضع له. 

تعتمد اجلمعيات التعاونية على العمل التضامين الذي جيمع القطاع الشعيب ويطور اقتصاد كل فرد 
ويعمل على تغيري ذهنية اجملتمع حنو األفضل والسعي لتأمني احتياجات املواطنني وتنشيط مبدأ 
االكتفاء الذاتي والعمل على تقديم أنواع الدعم كافة عرب تكريس القدرات الذاتية لألهايل؛ بغية 
إطالق مشاريع عدة وصواًل إىل حتفيز الوضع االقتصادي يف خمتلف اجملاالت، فاهلدف من هذه 
الرأمسالية وخلق املساواة  للقضاء على  بل هو احملاولة قدر اإلمكان  ليست رحبية،  اجلمعيات 

والقضاء على االحتكار يف األسواق من أجل تأمني حياة كرمية للمجتمع. 

مساعي ديوان العدالة االجتماعية حلل
 املشاكل العالقة بالكرامة

ثقافة التعاون.. أساس يف تقوية االقتصاد اجملتمعي بشمال سوريا

روناهي/ الدرباسيةـ  قامت الضابطة 

في  المستهلك  وحماية  التموينية 

بجولة  بالدرباسية  الشعب  بلدية  

ضمن سوق المدينة؛ وذلك من أجل 

ومقارنتها  المواد  أسعار  مراقبة 

التزام  ومدى  المقدمة  الفواتير  مع 

بتعليق  اللحوم  محالت  أصحاب 

تم توزيعها يوم  التي  اللحوم  أسعار 

محالت  وتنويه  المنصرم  الخميس 

تسعيرات  بوضع  واألحذية  األلبسة 

على كل قطعة وأن يتم ختم الفواتير 

المقدمة من قبل التاجر. 

لجنة  أنهت  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
التابعة  عيسى  عين  ناحية  في  الكهرباء 
الصيانة  أعمال  سبي  كري  لمقاطعة 
وريفها  الناحية  تُغذي  التي  للمحولة 

بالكهرباء.
وتعرضت المحولة التي تعمل بطاقة 10 
يوماً،  الـ20  يقارب  ما  منذ  لعطل  ميغا 
مما أدى إلى  انقطاع الكهرباء عن ناحية 

عين عيسى.
الناحية  تم تزويد  االنقطاع  فترة  وخالل 
بالكهرباء من محطة كهرباء كري سبي 
يتم  أن  إلى  إسعافي  كحل  أبيض(،  )تل 

إصالح المحولة المذكورة.
وبحسب لجنة الكهرباء في الناحية؛ فأنّه 
سيتم العمل على إصالح المحولة الثانية 
ُمعطلة،  كانت  والتي  ميغا،   10 بطاقة 
الستخدامها  احتياطية  كمحولة  وتركها 

في حال تعطل المحولة األولى.
والجدير بالذكر أن محطة كهرباء عين 
2003م  عام  في  تأسيسها  ومنذ  عيسى 
بواسطة محولتي  ميغا  بطاقة 20  تعمل 
تعذر  وقد  ميغا،   10 منهما  كل  طاقة 
تشغيل المحولة الثانية لتعرضها ألعمال 

تخريبية.

لجنة  قدَّمت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
براك مشروع  تل  ناحية  في  االقتصاد 
العام  للفرن  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة 
من  )األحد(  أمس  االقتصاد  لهيئة 
بلدة  إنتاج جديد في  خالل إضافة خط 

احتياجات  تأمين  بهدف  براك؛  تل 
ساعات  وتقليل  الخبز  من  المواطنين 
تشغيل اآلالت واليد العاملة مما ينعكس 
على اإلنتاج من حيث الجودة واآللية، 
والمشروع بانتظار الموافقة للبدء به.

التربوية  العملية  على  المشرفون  واستطاع 
في الشمال السوري خالل فترة وجيزة تأمين 
تم  حيث  كافة،  للمراحل  التدريسية  المناهج 
وصلت  حتى  واإلعدادية  االبتدائية  تدريس 
الثانوية  المرحلة  من  األولى  المراحل  إلى 
وفق منهاج علمي تم إعداده، وأشرف عليه 
يحقق  حيث  كافة،  المجاالت  من  مختصون 
هدفهم المنشود، وهو خلق الشخصية القادرة 
يخدم  حر  ديمقراطي  مجتمع  بناء  على 
العصبية  عن  بعيداً  شرائحه،  بكلِّ  المجتمع 
والديني،  الثقافي  بالتنوع  ويؤمن  والمذهبية 
وهو مصدر تطور المجتمع الحر، وقد عمدت 
قرار  إصدار  على  الجزيرة  إقليم  منسقية 
بإخضاع المدرسين في اإلقليم كافة لدورات 
تدريبية مكثفة لشهري )تموز، وآب(، ولكلِّ 
المدرسين والمدرسات على مستوى مناطق 
التعليمي  المستوى  رفع  أجل  من  الجزيرة؛ 
أعدت  وقد  المراحل،  ولكلِّ  لهم  والفكري 
صحيفة روناهي تقريراً عن هذه الدورات، 
حيث أجرينا حوارات مع عدد من المشرفين 

والمتدربين إللقاء المزيد من الضوء عليها.
بمقاطعة  العامة  المدارس  لجنة  اإلداري في 
الحسكة مالك علي حدثنا بهذا الصدد قائالً: 
روج  في  التربوية  العملية  بدأت  أن  »منذ 
فيها  المدارس  وافتتاح  سوريا،  وشمال  آفا 
استمرت عملية إعداد المعلمين والمعلمات، 
حيث يخضعون لدورات تأهيل وتدريب بين 
بالدرجة  »تهدف  قائالً:  واألخرى«،  الفينة 
إيصال  من  المتمكن  الكادر  إلعداد  األولى 
المعلومة للطالب؛ ألنهم الهدف األساس من 

افتتاح  تم  ذلك  أجل  ومن  التربوية،  العملية 
الحسكة  مقاطعة  في  مركزاً   35 من  أكثر 
يخضع فيه أكثر من 9700 مدرٍس ومدرسة 
لدورات تدريبية مكثفة«، وأفاد علي: »تبدأ 
الدورة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية 
إشراف  وتحت  ظهراً،  والنصف  عشرة 
المراحل«،  ولمختلف  متخصصين  مدربين 
مؤكداً: »على أنَّ الكوادر التدريسية جميعها 
في المقاطعة تلتزم بهذه الدورة كون الهدف 
جهة،  من  المدرسين  مستوى  رفع  منها 
وتوسيع معارفهم العلمية في عملية التدريس 
المعلومات  وصول  في  الجديد  واألسلوب 
إلى الطالب بشكل سلس وصحيح من خالل 
الرغبة والتشويق فيها من جهة أخرى، وذلك 
التربية  هيئة  أعدته  الذي  المنهاج  من خالل 
الذاتية الديمقراطية،  التابعة لإلدارة  والتعليم 
والتي تؤكد فيها على أن المجتمع الحر هو 
الشعوب  بين  والمساواة  العدالة  يحقق  الذي 
وأنَّ الطبيعة ذات األلوان المختلفة هي نفسها 
المجتمع الذي تتنوع فيه األعراق واللغات، 
واختتم  مجتمعنا«،  جمال  عن  يعبر  وهذا 
بمقاطعة  العامة  المدارس  لجنة  اإلداري في 
»لذلك  بالقول:  حديثه  علي  مالك  الحسكة 
العملية  وهي  المدرسين  إعداد  على  ثابرنا 
التي تشكل دعامة أساسية في العمل التربوي 
من أجل تقوية األجيال القادمة والتي ستنشأ 
على ثقافة جديدة، وهي الديمقراطية البعيدة 
واألنانية،  والعصبية  التسلط  عن  البعد  كل 
يسوده  حر  ديمقراطي  مجتمع  هو  وهدفنا 
المساواة والعدالة وإخوة الشعوب بين جميع 

أطياف و شعوب روج آفا وشمال سوريا«. 
وأيضاً التقينا بالمشرفة على مركز التدريب 
كاللة  مخلف  أحمد  الشهيد  مدرسة  في 
المركز  عن  بدورها  حدثتنا  والتي  المحمد 
من  متدرباً   385 من  أكثر  »يخضع  قائلةً: 
قاعة  اثنتي عشرة  المعلمين، موزعين على 
ورفع  إعدادهم  أجل  من  مكثفة،  لدورٍة 
التدريس  بطرق  معرفتهم  وزيادة  مستواهم 
أنَّ  »على  مؤكدةً:  التربوي«،  والمنهاج 
سليمة  تربوية  لعملية  الوصول  منها  الهدف 
بطرق  إليهم  المعلومة  وإيصال  للطالب 
على  التدريب  »يتمُّ  صحيحة«،وقالت: 
لجميع  التربوي  المنهاج  في  الواردة  المواد 
المراحل، وعلى المواد التالية )العلوم، واللغة 
الكردية، والرياضيات، والمجتمع(، من قبل 
كما  الخبرات،  ذوي  من  مختصين  مدربين 
يقوم المتدربون بإعداد وتحضير المواد من 
وإلقاء  المتدربين  أمام  عليها  التدريب  أجل 
المشرفين،  بحضور  القاعات  في  الدروس 
أسبوعية«،  اختبارات  إجراء  إلى  باإلضافة 
في  التدريب  المشرفة على مركز  وأضافت 
المحمد:  كاللة  مخلف  أحمد  الشهيد  مدرسة 
»الحظنا خالل هذه الدورة الحرص الشديد 
من قبل المتدربين على معرفة كل ما يتعلق 
المتطورة  واألساليب  التربوي  بالمنهاج 
احتياجات  تأمين  على  نعمل  كما  للتدريس، 
الحدود  الدورة ضمن  كافة خالل  المتدربين 

واإلمكانيات المتاحة«.
أما مركز الشهيد سعد بن أبي وقاص الخاص 
بالتدريب لمنهاج اللغة العربية فأفادنا رئيس 
عدد  »يبلغ  بالتالي:  عثمان  ابراهيم  المركز 

المتدربين على مناهج اللغة العربية في هذا 
الشعب  من  متدرباً   380 من  أكثر  المركز 
جامعية  شهادات  على  الحائزين  العربي 
براك«،  تل  وريف  الحسكة  مناطق  من 
دورات  يتلقون  أنَّهم  على  عثمان  وأكَّد 
وهي:  العربية  اللغة  مناهج  على  تدريبية 
العربية،  واللغة  والعلوم،  )الرياضيات، 
قبل  من  التدريس  وطرائق  والمجتمع(، 
المتدربين  تعليم  بهدف  مختصين،  مدرسين 
الصحيحة  واألساليب  الجديدة  المناهج  على 
المناهج  هذه  ومعرفة  التدريس،  في طرائق 
كيفية  ومعرفة  مناسب  بشكل  واستيعابها 
وأضاف  الطالب«،  إلى  المعلومات  إيصال 
روح  الدورة  هذه  خالل  »لمسنا  عثمان: 
األخوة والتعاون بين شعوب روج آفا والشمال 
السوري والمشاركة الجماعية الهادفة، التي 
خاٍل  مجتمع  لبناء  خاللها  من  جميعاً  نسعى 
من الحقد واألنانية وخلق جيل بناء قادر على 
المشترك  بالعيش  ويؤمن  مجتمعه  تطوير 
القائم على االحترام المتبادل وحقوق اآلخر 
مختتماً:  عقود«،  خالل  نفتقده  كنا  ما  وهذا 
تخلفنا عن ركب  السبب األساس في  »وهو 
الحضارة والتطور ونعاني بسببه من التخلف 
والفقر، ونسعى اليوم لخلق جيٍل علمي قادر 
على قيادة المجتمع وتطويره من خالل عملنا 

هذا«.  
سامي  المتدرب  الخصوص  بهذا  حدثنا  كما 
قائالً:  العربي؛  الشعب  من  سليمان  حمود 
فقد  كبيرة،  أهمية  الدورات  لهذه  »إن 
األسابيع  خالل  كثيراً  منها  االستفادة  تمت 
ذوي  من  المتدربون  كان  حيث  الماضية، 

افتتح مجلس  دير الزور المدني مركزاً للمجلس 
»مهند  الشهيد  باسم  الكسرة  ناحية  في  الشعبي 
عليوي« الذي استشهد خالل مشاركته في حملة 
سلسلة  ضمن  ذلك  وجاء   ، الجزيرة  عاصفة 
فعاليات لمجلس دير الزور المدني لتنظيم أهالي 
قرى ريفّي الشرقي والغربي لدير الزور وتشكيل 
االفتتاح  حضر  احتفالية.  خالل  وذلك  المجالس 
أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية والرئيسة 
المشتركة لمجلس دير الزور المدني ليلى الحسن 
المحلية  المجالس  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة 
ومجالس البلديات والعشرات من األهالي. بدأت 
المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث عضو 
مجلس سوريا الديمقراطية ابراهيم الجمعة مندداً 
بالوحشية  ووصفها  السويداء  بمجزرة  كلمته  في 
بحق  داعش  مرتزقة  ارتكبها  إنسانية  والال 
بالقول: »كلنا سوريون  ذلك  وأكد على  األبرياء 

من  المجزرة  واحدة  وروح  واحد  جسد  ونحن 
السوري،  للشعب  التي حصلت  المجازر  سلسلة 
نعيش  الديمقراطية  سوريا  قوات  بفضل  واليوم 
المنطقة«.  من  داعش  مرتزقة  دحر  بعد  بأمان 
وفاء  الشهداء  عوائل  مؤسسة  في  اإلدارية  أما 
الجالل فباركت في البداية افتتاح المجلس لألهالي 
وعوائل الشهداء، واعتبرتها خطوة تاريخية بعد 
الحقبة  أيام  األهالي  عاناه  الذي  الظلم  من  سنين 
المجالس وغيره  افتتاح  أنَّ  إلى  السوداء، مشيرة 
أكد كل من  فيما  الشهداء.  إال بتضحيات  يأِت  لم 
الحسين  حسن  »محيميدة«  ناحية  مجلس  عضو 
الحسن  عائشة  »الكبر«  قرية  مجلس  وعضوة 
الشعب  حال  لسان  المجلس  يكون  أن  على 
واالحتياجات  الخدمات  وتقديم  األهالي  لمساعدة 

الضرورية، ومنبراً لحل كل الخالفات.
وكالة هاوار

مركز للمجلس الشعيب يف ناحية الكسرة

االختصاص والخبرات, وقد تدربنا على عدة 
وروح  الوقت  تنظيم  كان  أهمها  مستويات 
التعاون والمشاركة الجماعية وروح األخوة 
ومن  واإلدارة،  المتدربين  بين  والمساواة  
الناحية التدريسية  كانت االستفادة كبيرة جداً، 
وكيفية  العامة  المعلومات  زيادة  ناحية  من 
معالجة مشاكل الطالب، وأيضاً االهتمام بهم 

وكيفية وصول المعلومات إليهم«.
المراكز  بين  التواصل  زيادة  أجل  ومن 
التقينا  والكومينات  والمجالس  التربوية 
باإلدارية في لجنة التدريب والتعليم بمجلس 
أفادتنا:  مقاطعة الحسكة فاطمة العلي والتي 
النتائج  أفضل  إلى  الوصول  أجل  »من 
للعملية التربوية التي يشهدها إقليم الجزيرة، 
التدريب  لجنة  بين ممثلي  اللقاءات  تتواصل 
إدارة  لجنة  وممثلي  المقاطعة  في  والتعليم 
المدارس، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة 
التنسيق  يتم  بالتربية والتعليم جميعها، حيث 
الصعوبات  مجمل  حل  على  والتعاون 
العملية  سير  حسن   تعرقل  التي  والمشاكل 
يمكن  التي  المستلزمات  وتأمين  التربوية 
أن تفيد عملية التربية والتعليم في المقاطعة 
القطاع   هذا  تطوير  زيادة  إلى  نهدف  كافة. 
ليكون قادراً على بناء جيل واٍع متطور ذي 
شخصية اجتماعية قادرة على إدارة المجتمع 
بروح األخوة والمساواة بين جميع المكونات 
الديمقراطية  األمة  ثقافة  المنطقة وزرع  في 
مجتمعنا  قضايا  لجميع  حالً  أصبحت  التي 

والمنطقة عموماً«.

تقرير/ آلـدار آمـد ـ دالل جان

روناهي/ كركي لكي ـ 
بتل  الشعب  بلدية  في  الفني  القسم  يتابع   
صيانة  مشروع  على  اإلشراف  كوجر 
وتحديد  للبلدة،  العام  المصب  وتعزيل 
تم  حيث  الصحي،  الصرف  خطوط 
تعزيل المصب بشكل كامل والعمل جاٍر 
على تعزيل الريكارات وتسليك الخطوط 

والقيام بحفريات ترابية لخطوط الصرف 
قطر  بيتونية  قساطل  وتحديد  الصحي 
المشروع  من  االنتهاء  وسيتم  30سم 
البلدية  تكون  وبذلك  المحددة  المدة  خالل 
قد انهت معاناة األهالي في األحياء التي 

ينفذ فيها المشروع .


