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ُأقيم مهرجان  قامشلوـ كما كل سنة  روناهي/ 
في  السابعة  وللمرة  والفن  للثقافة  آفا  روج 
بها  تمر  التي  الظروف  كل  متحدّيا  قامشلو 
ما  المهرجان  مزج  فعالياته  وبتنوع  المنطقة 

بين ثقافة سري كانيه وفلكلور عفرين.

في  النقية  العيون  تلك  جريان  أصوات  على 
سري كانيه/ رأس العين وأشجار عفرين التي 
بالدماء  ملطخة  أيادٍي  على  ُتنحر  أشجارها 
والذين جعلوا عيون سري كانيه الزرقاء تتلوث 
من  وجعلوا  الدماء؛  بها  وامتزجت  بآثامهم 
تراب عفرين وأشجارها رمادًا ونيرانًا تحرق 
آفا  روج  مهرجان  اسم  أقتبس  شعوبها،  قلوب 
للثقافة والفن في قامشلو »ينابيع خضراء؛ تحية 
احتلها  التي  المدن  تلك  القلب«،  مدن  كل  إلى 
العدوان التركي بوحشية لم تغب عن فكر كل 
كردي داخل الوطن وخارجه، واألمنية الوحيدة 
لهم هو أن ترجع ينابيع وأشجار وتراب الُكرد 

إلى ما كانت عليه من ذي قبل.

كلامت تَحثُّ عىل أهمية الفعاليات 
الثقافية

المثقفين  من  نخبة  يمتنع  لم  الشديد  الحر  رغم 
المهرجان،  بحضور  والثقافة  بالفن  والمهتمين 
فتزينت القاعة بالضيوف والمشاركين في يوم 
المهرجان األول في 7/10/ 2020م. وبأجواٍء 
مهرجان  فعاليات  بدأت  شديد  وحماس  جميلة 
روج  مثقفي  اتحاد  مبنى  في  السابع  آفا  روج 
تموز  بتاريخ10  قامشلو  في  كردستان  آفاي 
لرئيس  عدة  بكلماٍت  االفتتاح  وتم  الجاري، 
االتحاد ولجنة النشاطات في اتحاد مثقفي روج 
آفا كردستان، وكلمات للمؤسسات واالتحادات 
الثقافية، أكدت جميعها أهمية الثقافة والفن في 
الذي  المهرجان  إقامة  وتاريخ  الراهن،  الوقت 
بدأ في أوروبا عام 2014م، وضرورة تكاتف 
بكل  يجتمعوا  أن  أجل  من  والفنانين  المثقفين 
حب وود تحت سقٍف واحد ألن المثقفين صورة 
للمجتمع الذي نعيش فيه، وحثوا على أهمية هذه 

الفعاليات التي تعيد الروح للحياة.

فعاليات متنوعة

أياٍم  ثماني  مدار  على  سيستمر  والمهرجان 
متتالية؛ وسُتقدم الفعاليات من الساعة الخامسة 
مساًء إلى الثامنة، وتضمن برنامج المهرجان: 
أمسيات  ـ  محاضرات  ـ  مسرحية  »عروض 
وغنائية  موسيقية  مقطوعات  ـ  أفالم  ـ  شعرية 

مهرجان روج آفا السابع... بلون وعبق سري
شح المياه.... كارثة تهدد الحسكة كانيه وعفرين

تقرير/ هايستان أحمد

محمد عباس: سندافع عن وجودنا »الحزام المحيطّي« اتفاٌق لم تنتِه صالحيته
حتى آخر رمق في جسدنا

والفارُق  المتعاقبة،  أنقرة  الفكرّي في توجهات حكوماِت  المستوى  كبير على  اختالف  ال 
هو عملّي، يتأرجُح بين اإلقداِم واإلحجاِم وسياسِة االبتزاِز، ورغم أّن السياسة التركّية مع 
وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة قد شهدت متغيرات كبيرة في مستوى المبادرة، إال 
أّنها بالوقت نفسه تؤّكد أّنها بصدِد تحقيِق طموحاٍت تاريخّية، وعلى مستوى العالقة مع 
إسرائيل مازالت أنقرة ملتزمًة بمضموِن اتفاِق الحزاِم المحيطّي )بن غوريون- مندريس( 

عام 1958...«5

الوطني  التجمع  لحزب  العام  األمين  أكد 
الدولة  أن  األحمد:  عباس  محمد  الكردستاني 
قامت  ألنها  لإلرهاب؛  راعية  دولة  التركية 
خاصًة  ومعسكرات  أكاديميات  بتأسيس 
بمرتزقة داعش وباتت تدعمهم بالمال وتدّربهم 
أصقاع  جميع  من  بهم  وجاءت  السالح،  على 
العالم، وأشار إلى أن قانون قيصر لن ينطبق 
في شمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  مناطق  على 
سوريا حسب ما صّرح به وليام روباك، ولكن 

تم تطبيقه ولم يوفوا بوعودهم...«4

جهود مباركة يف حماية األراضي 
الزراعية تألقت بريادة المرأة..

 خطت قوات الحماية المجتمعية بريادة المرأة إلى جانب فرق اإلطفاء خطوات مباركة في 
حماية األراضي الزراعية والمحاصيل من الحرائق التي نهبت معظم أرزاق األهالي في 
العام الماضي, فكان لهم جميعًا الدور األمثل في الحراسة والحماية من إشعال النيران في 

األراضي خالل الفترة الموسمية من العام...«6

مقاطعة  معظم  في  بالمياه  كبير  شح   
نتيجة  سوريا  وشرق  بشمال  الحسكة 
االحتالل  دولة  قبل  من  المتكرر  القطع 
من  القادمة  للمياه  ومرتزقتها  التركي 
محطة مياه علوك في رأس العين/ سري 
كانيه شمال الحسكة بعد احتاللها العام 
ابتزاز  كورقة  واستخدامها  المنصرم 
ينذر  وذلك  واآلخر  الحين  بين  وضغط 

بوقوع كارثة في المنطقة...«2

حسن رمو

ـ معرض للفن التشكيلي ـ أمسيات قصصية«، 
وسيتم في اليوم األخير توزيع جائزة المهرجان 
له  كردستان  آفاي  روج  من  شخص  على 
والحياة  المجتمع  في  وبصمة  كبيرة  مساهمة 

الثقافية.

عرض مرسحي يدعو إىل

 قول الحقيقة

وكان عرض سكيتش للفنان المسرحي »حسن 
رمو« الفتًا في اليوم األول فقد تناول موضوعًا 
الثقافية  الميادين  في  األهمية  غاية  في  حساسًا 
المشاعر  في  الصدق  وهو  أال  كافة؛  والحياة 
وقول الحقيقة دائمًا؛ وعدم االنحياز إلى طرٍف 
ما لمصلحة شخصية أو رابط دٍم، وكان قد قدم 
بالجنون  الناس  يصفه  شخٍص  بدور  العرض 
الحقيقة  يزيف  ال  الذي  الوحيد  العاقل  ولكنه 
ويقدم النقد البّناء بكِل جرأة، وكان لنا لقاء مع 
الفنان المسرحي »حسن رمو« الذي حدثنا عن 
قائاًل: »اخترنا  بالذات  الموضوع  لهذا  اختياره 
ألن  السنة؛  هذه  لعرضنا  موضوعًا  الصدق 
الصدق أهم شيء في الحياة، فاليوم وفي الساحة 
انتشرت  الخصوص  الثقافية والفنية على وجه 
أو  كونه صديق  ما  أحٍد  عن  التغاضي  ظاهرة 
قريب؛ أو عدم معرفة تقديم النقد البّناء بل آخذ 
بشكٍل  وستنبني  ستصلح  التي  المقترحات  تلك 

أفضل بشكل حقٍد وشخصي«.
ودعا إلى كسر هذا اإلطار ليكونوا مرآة للحقيقة 
التي ال يمكن غض البصر عنها، وبحسب رمو 
يملكه  ما  أفضل  ستقدم  ومعرفتها  الحقيقة  فأن 

الفنان أو المثقف ليكونوا بأحسن حال.
الناس  ليدرك  جذبه  قد  الموضوع  هذا  كان 
مكانهم الصحيح ويبتعدوا عن تقمص أدواٍر ال 
تليق بهم ليقولوا عن أنفسهم »نحن المثقفون«، 
للمهرجان  األول  اليوم  فعاليات  واختتمت  هذا 
سري  »كوما  كانيه  سري  عازفي  أنغام  على 
بكِل حب وكانت  الذين كانوا يعزفون  كانيه«، 
في  كانت  التي  الغربة  تلك  تترجم  موسيقاهم 
بفعل  قسرًا  ديارهم  عن  مبتعدين  وهم  أعينهم 

المحتل التركي ومرتزقته.



12 تموز  2020 األحد

العدد 909

12 تموز  2020 األحد روناهيروناهي

العدد 909

الشدادي/ حسام دخيل ـ تسعى دولة االحتالل 
االستعمارية  مخططاتها  لتوسيع  التركي 
خالل  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
ناحية  على  محتمل  عسكري  بعمل  تلويحها 
ظل صمت  في  الرقة  ريف  في  عيسى  عين 
والواليات  »روسيا  الضامنة  الدول  من 
تبارك  بصمتها  والتي   « األمريكية  المتحدة 
هذه  االحتالل  لدولة  وُتشّرعن  الجرائم  هذه 

الجرائم.

المواطن محمد العلي أشار في حديثه لصحيفتنا 
جاهدة  تسعى  التركية  الدولة  أن  »روناهي« 
شمال  مناطق  ومكونات  شعوب  لمحاربة 
وشرق سوريا بشتى أنواع الطرق والتي كان 
األراضي  الفرات عن  نهر  مياه  قطع  آخرها 

الرئيسي  الشريان  يعتبر  الذي  السورية 
للمنطقة حيث يعتمد األهالي بشكل كبير لري 
الشرب  مياه  ولتأمين  الزراعية  محاصيلهم 
ألغلب السكان باإلضافة إلى توليد الكهرباء.

مخططاتها  خالل  من  تسعى  تركيا  أن  وأكد 
تعيشه  الذي  الشعوب  أخّوة  مشروع  إلفشال 
دولة  حقد  أثار  الذي  األمر  حاليًا  المنطقة 
االحتالل وبدأت بتنفيذ مخططاتها إلفشال هذا 

المشروع.
االحتالل  دولة  مخططات  أن  العلي  وأشار 
ستفشل وُتكسر بفضل العزيمة وقوة اإلصرار 
التي يتمتع بها أبناء المنطقة من كافة األطياف 
والمكونات ووقوفهم إلى جانب قوات سوريا 
كل  أمام  منيع  جدار  ُيشّكل  مما  الديمقراطية 

األطماع األردوغانية في المنطقة.

وبدوره استنكر المواطن فهد الخضير الصمت 
بها  قامت  التي  االنتهاكات  كل  حيال  الدولي 
دولة االحتالل التركي بحق شعوب المنطقة، 
الدول الضامنة لعملية السالم في  واعتبر أن 

المنطقة شريكة أساسية في هذه االنتهاكات.
ونوه الخضير أن هذا الصمت يعتبر شرعنه 
بها  تقوم  التي  الجرائم  لكل  وعلنية  واضحة 
األهالي  بحق  ومرتزقتها  التركية  القوات 

اآلمنين في مناطق شمال وشرق سوريا.
وأخيرًا دعا الخضير الدول الضامنة »روسيا 
والواليات المتحدة األمريكية وقوات التحالف 
شعوب  تجاه  مسؤولياتها  لتحمل  الدولي« 
تركيا  تسعى  الذي  السالم  وإحالل  المنطقة 

لضربه من خالل مشاريعها االستعمارية.

الصحة والمنوعاتاألخبار 211

ُمذّكرة إخطار
رقم األساس /1156/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية : أحمد األسود بن شيخان 
والجهة المّدعى عليها: مصطفى عبدو بن عمر  

بدعوى: تثبيت بيع 
بتاريخ 19\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

ُمذّكرة إخطار
تقرر بالملف رقم 453\2020م إخطار المنفذ عليه 
عن طريق صحيفة محلية كونه مقيم في الخارج على 

أن تكون صيغة التبليغ على الشكل التالي:
مذكرة إخطار تنفيذي 

رقم األساس /453/لعام 2020م
طالب التنفيذ: إسماعيل إسماعيل بن محمد   
تبليغ المنفذ عليه: خديجة المحمود العيسى 

وذلك بالملف التنفيذي رقم 453\2020م وفق القرار 
الصادر عن هيئة التنفيذ في الرقة على أن يتم حضور 
المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي خالل مدة \

خمسة أيام\ وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /1154/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: سهام األسود بنت كيصوم 
والجهة المدعى عليها: محمد سطيح بن يوسف 

بدعوى: تثبيت بيع 
بتاريخ 19\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /1155/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية : محمد الصالح بن كيصوم 
والجهة المدعى عليها : أيهم حسن بن محمد – عبد المناف 

فاعور   
بدعوى: تثبيت بيع 

بتاريخ 19\7\2020م 
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية

 في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /969/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: عائشة عنداني بنت محمد   
والجهة المدعى عليها: ورثة أكليل  الكالني وهم فيصل 

وفاطمة ومهند ياسمين الكالني   
الموضوع: تثبيت بيع 
تاريخ 13\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية
 في الطبقة

سند تبليغ حكم
رقم األساس /562/لعام 2020م

طالب التبليغ: وفاء الحمدان بنت عبد الكريم 
المطلوب تبليغه: حسام الحمام بن حميد 

عنوانه بالتفصيل: 
خالصة القرار: التفريق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية 
في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /978/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: عمار السعود بن عبد 
والجهة المدعى عليها: نوار الكبور بن عاصي    

الموضوع: تثبيت بيع 
تاريخ 13\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية 
في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /774/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: على إسماعيل الخلف  
والجهة المدعى عليها: هاجر خضير بنت محمد  

الموضوع: تثبيت بيع 
تاريخ 13\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /774/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: على إسماعيل الخلف  
والجهة المدعى عليها: هاجر خضير بنت محمد  

الموضوع: تثبيت بيع 
تاريخ 13\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /961/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: طيبة األحمد 
والجهة المدعى عليها: جمعة حماش بن رجب 

بدعوى: تثبيت زواج 
تاريخ 13\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية 
في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /897/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الكريم العبداهلل بن شواخ 
والجهة المدعى عليها: أسماء الكلش وجمعة العبدو القدور 

الموضوع: تثبيت بيع 
تاريخ 13\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية 
في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /687/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: نذير السيد علي بن عبد 
الوهاب  

والجهة المدعى عليها: غياث الدين مدلجي     
الموضوع: تثبيت صك أحالم عضوية  

تاريخ 19\7\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية 

في الطبقة

مذكرة إخطار
تقرر بالملف رقم 453\2020م
 إخطار المنفذ عليه عن طريق 

صحيفة محلية كونه مقيم في الخارج على أن تكون 
صيغة التبليغ على الشكل التالي :

مذكرة إخطار تنفيذي 
رقم األساس /453/لعام 2020م

طالب التنفيذ: 
حسين الحميد بن عمر   

تبليغ المنفذ عليه: 
إسماعيل الخلف العلي  

وذلك بالملف التنفيذي رقم 453\2020م 
وفق القرار الصادر عن هيئة التنفيذ 

في الرقة على أن يتم حضور
 المنفذ عليه بعد صدو
ر اإلخطار التنفيذي

 خالل مدة \خمسة أيام\
وإن لم تحضر في الموعد المحدد

 ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية

 في الرقة

سند تبليغ حكم
رقم األساس /561/لعام 2020م

طالب التبليغ: بدور الظاهر بنت فيصل  
المطلوب تبليغه: يوسف العبداهلل الحمد  

عنوانه بالتفصيل:  
خالصة قرار: تفريق لعله والشقاق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /617/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: جبرة الجاسم بنت عالوي 
والجهة المّدعى عليها:  شكورة محمد األحمد  

بدعوى: تثبيت بيع 
تاريخ 23\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /1157/لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية:
 دالل الشهاب بنت عبد  
والجهة المدعى عليها:

 فوزية شاليش بنت محمد   
بدعوى: تثبيت بيع 

بتاريخ 19\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد

 ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية

 في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /2049/لعام 2020م

طالب التبليغ:  سلوى الحسين بنت ياسر 
المطلوب تبليغه: غازي الفرج ابن فيصل 

الموضوع: تفريق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك في 
تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين 2\7\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

 ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة

ممارسة اليوغا  لعالج ألم أسفل الظهرشح المياه.... كارثة ُتهّدد الحسكة

ما معنى مرض مزمن ؟

مواطنون »بمقاومتنا نصنع جدار منيع 
لصد المشروع األردوغاني«

عميل استخباراتي: تركيا 
تحّول الشباب الُكرد لعمالء 

ضد أهلهم

 
بالمياه في  ـ شح كبير  الشدادي/ حسام دخيل 
بشمال وشرق سوريا  الحسكة  مقاطعة  معظم 
االحتالل  دولة  قبل  من  المتكرر  القطع  نتيجة 
محطة  من  القادمة  للمياه  ومرتزقتها  التركي 
كانيه  سري  العين/  رأس  في  علوك  مياه 
المنصرم  العام  احتاللها  بعد  الحسكة  شمال 
واستخدامها كورقة ابتزاز وضغط بين الحين 

واآلخر وذلك ينذر بوقوع كارثة في المنطقة.
الحسكة  في  شخص  مليون  من  أكثر  ويعتمد 
وريفها  على محطة علوك في حصولهم على 
المياه، هذا ويتحكم بالمحطة المرتزقة التابعين 
لدولة االحتالل التركي مما ينذر بوقوع كارثة 

قد تحل بأبناء المنطقة.
من  للمياه  المتكرر  االنقطاع  كبير  بشكل  أّثر 
محطة علوك في ريف سري كانيه على الريف 
الجنوبي للحسكة حيث اعتمد األهالي في وقت 
الصهاريج  من  المياه  على  بحصولهم  سابق 
تقدمها  التي  الصهاريج  إلى  باإلضافة  الجوالة 
والعريشة  الشدادي  نواحي  في  الشعب  بلدية 
لخدمة األهالي والتي تعتمد في حصولها على 

المياه من مناهل الحسكة.
علوك  محطة  من  للمياه  قطع  عملية  كل  فبعد 
عن  للبحث  الصهاريج  هذه  أصحاب  يضطر 

مصادر مياه أخرى لسد المنطقة من المياه, مما 
مكعب  متر  على  للحصول  خانقة  أزمة  يسبب 

من الماء لدى أهالي هذه المناطق.
الواقع  أظهروا  الحسكة  من  المواطنون  بعض 
يقف  حيث  »روناهي«  لصحيفتنا  حاله  على 
الطريق  قارعة  على  األسعد  إبراهيم  المواطن 
منذ الصباح الباكر تحت أشعة الشمس الحارقة 
آماًل بمرور صهريج مياه ليقوم بأخذه إلى منزله 
على  أيام  خمسة  بعد  لديه  المياه  خزان  وتعبئة 

نفاذه.
ويقول أن التواصل مع أصحاب الصهاريج في 
هذه األزمة أصبح ضربًا من المستحيل فغالبًا ما 
نتيجة  الخليوية  أجهزتهم  بإيقاف عمل  يقومون 

الضغط الكبير عليهم.
تأمين  حال  في  الفياض  عالء  المواطن  يقول 
أكثر  إلى  الواحد  البرميل  صهريج يصل سعر 
المكعب من  المتر  من 1000 ل.س أي يصل 
بعض  في  أكثر  أو  ل.س   5000 إلى  الماء 
التي  تفاقم األزمة االقتصادية  األحيان في ظل 

تمر بالمنطقة.
والمتر المكعب الواحد من المياه ال يكفي أسبوع 
واحد أو أقل في ظل االرتفاع الشديد بدرجات 
الحرارة والحاجة الماسة للمياه في هذه الفترة، 

بحسب قوله.

األهالي  بعض  اضطرار  إلى  الفياض  أشار 
لشرب مياه غير صالحة وال تخضع ألي شيء 
ظهور  يسبب  قد  مما  السالمة  إجراءات  من 
بعض األمراض واألوبئة مما يشّكل خطر على 

حياة وسالمة األهالي.
لجأ بعض أصحاب الصهاريج إلى إيجاد حلول 
إسعافية لتأمين المياه من خالل جلبها من آبار 

أو  تعقيمها  يتم  وال  عالية  جودة  ذات  ليست 
للتأكد  مخبرية  وتحاليل  لفحوصات  إخضاعها 

من صالحيتها للشرب واالستهالك البشري.
اإلدارة  في  المعنية  الجهات  المواطنون  ناشد 
الذاتية إليجاد حلول سريعة لهذه المشكلة تجنبًا 
لتفاقم هذه المشكلة ومنعًا لحدوث أي طارئ تنبأ 

به المعطيات الحالية للمنطقة.

في  الشدادي  ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس 
يسعون  أنهم  »روناهي«  لجريدة  سابق  حديث 
لتالفي هذه المشكلة من خالل تأمين صهاريج 
في  الموجودة  الصهاريج  إلى  تضاف  إضافية 
بلدية الشعب في الشدادي كحل إسعافي وسريع 

لمنع حدوث أزمات أخرى على المياه.
الشدادي  لبلدية  المشترك  الرئيس  أكد  وبدوره 
صهاريج  أربعة  استالمهم  صالح«  »محمد 
سابقًا  الموجودة  الصهاريج  إلى  تضاف  جديدة 
ليصبح  إضافية  مدنية  صهاريج  مع  وتعاقدهم 
ثماني  الصهاريج  لمجموع  اإلجمالي  العدد 
صهاريج تتبع مباشرة لبلدية الشعب في الشدادي 

و15 صهريج تتبع للبلدية بموجب عقود.
للناحية  المرتفعة  السكانية  الكثافة  أن  وأضاف 
على  الحصول  وصعوبة  واسع  ريف  ووجود 
المياه أثناء فترات قطع قوات االحتالل التركي 
لها من محطة علوك في ريف سري كانيه كل 
وصعوبة  أزمة  بحدوث  كفيلة  األسباب  هذه 

تحصيل المياه.
وُيذّكر أن دولة االحتالل التركي تسعى لمحاربة 
مختلفة  بطرق  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
من  منعها  خالل  من  وذلك  المياه  كانت  أهمها 
وصول مياه نهر الفرات إلى األراضي السورية 

وقطعها المتكرر للمياه من محطة مياه علوك.

توصلت دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية 
أن   )Cochrane Library( عن  الصادرة 
ممارسة اليوغا من شأنها أن تساعد في عالج 

ألم أسفل الظهر بصورة ملحوظة.
تختلف هذه اإلصابة بين األفراد، إال أن الدراسة 
عّرفت ألم الظهر المزمن بأنه األلم الذي يصيب 
منطقة أسفل الظهر وفوق المؤخرة لفترة تزيد 
عن ثالثة أشهر. وأشارت الدراسة إلى أن هذا 
األلم قد يصيب اإلنسان نتيجة اإلصابة ببعض 
األمراض إال أن أغلب حاالت اإلصابة به تبقى 
مجهولة السبب، لتكون خيارات عالجه محدودة 

جدًا.
حاولت الدراسة معرفة أثر ممارسة اليوغا على 
ألم أسفل الظهر المزمن وقام الباحثون بمراجعة 
أن  فوجدوا  الموضوع،  حول  سابقة  دراسات 
ممارسة اليوغا تساعد في التقليل من ألم أسفل 
الظهر في األشهر 6- 12 األولى مقارنة بعدم 
ممارستها بتاتًا، إال أن هذا التحسن كان محدودًا 

أيضًا.
أن  الدراسة  على  القائمون  الباحثون  وأكد 
الدراسات  من  بمزيد  للقيام  ماسة  حاجة  هناك 

العالقة  في  المعمق  والبحث  الموضوع  حول 
ما بين ممارسة اليوغا وتقليل ألم أسفل الظهر 
باستهداف مجموعة كبيرة من المشتركين وذلك 

بهدف تحديد األثر بعيد األمد لهذه العالقة.
تعود  ال  اليوغا  ممارسة  أن  الباحثون  وأفاد 
أن  بل  فقط،  الظهر  أسفل  منطقة  على  بالفائدة 
هناك عدة فوائد مرتبطة بممارستها مثل خفض 
القلب  المرتفع وإبطاء وتيرة نبض  الدم  ضغط 
المتسارع والتخلص من االكتئاب والتحسين من 

الحالة المزاجية والنفسية.
الحالة  تحسين  من  اليوغا  ممارسة  تساعد  قد 
أشار  حسبما  وذلك  الربو،  لمرضى  الصحية 
باحثون في دراسة جديدة لهم نشرت في المجلة 

.Cochrane Library العلمية
اليوغا  ممارسة  أن  الدراسة  نتائج  بينت  حيث 
تخفف من أعراض اإلصابة بمرض الربو كما 
ملحوظ،  بشكل  المرضى  حياة  جودة  وتحسن 
وهي عبارة عن نوع قديم من الرياضة، الذي 
يركز على القوة والمرونة والتنفس وذلك بهدف 

تعزيز القدرة الجسدية والعقلية للشخص.

استهدف الباحثون في دراستهم 1,048 مشتركًا 
من أجل الكشف عن العالقة بين ممارسة اليوغا 
وتخفيف أعراض اإلصابة بمرض الربو، إلى 
جانب مراجعة أبحاث علمية سابقة بهذا المجال, 
الربو  بمرض  مصابين  المشتركين  أن  علمًا 
إلى  طفيفة  من  بينهم  اإلصابة  حالة  وتراوحت 

حادة, وركز الباحثون على قياس التالي:
1- جودة الحياة.

2- أعراض اإلصابة بمرض الربو.

3- التحكم بمرض الربو.
4- كفاءة عمل الرئة.

5- استخدام أدوية عالج مرض الربو.
6- األحداث السلبية.

المشتركون،  لها  خضع  التي  التجربة  وبعد 
توصل الباحثون إلى النتائج التالية:

ـ تحسنت جودة حياة المرضى بشكل كبير.
ـ بالنسبة ألعراض اإلصابة بمرض الربو فقد 

تحسنت وأصبحت أقل ازعاجًا

لألدوية  المشتركين  المرضى  استخدام  قل  ـ 
العالجية.

كفاءة  تحسين  في  اليوغا  ممارسة  تساهم  لم  ـ 
عمل الرئة.

ـ لم تسجل أي أعراض جانبية وسلبية لممارسة 
مرضى الربو لليوغا.

وأكد الباحثون أخيرًا أن هناك عدد من األمور 
للتحكم  بها  القيام  الربو  مرضى  بإمكان  التي 

بأعراض المرض، وتشمل:
1- تناول األدوية العالجية التي وصفها الطبيب.

2- مراجعة الطبيب بانتظام واستمرار.
3- تفهم أعراض اإلصابة بالمرض عن طريق 
معرفة األوقات الالزمة الستخدام جهاز المنشق 

أو طلب المساعدة الطبية.
4- االبتعاد عن المحفزات المعروفة مثل فرو 

الحيوانات ودخان السجائر.
اليوغا من شأنها  ممارسة  أن  الباحثون  وأشار 
تساعد حقًا في تحسين جودة حياة مرضى  ان 

الربو والتقليل من أعراض المرض.

يمكن تعريف المرض المزمن على أّنه المرض 
ُيشفى  فال  حياته،  طيلة  اإلنساَن  ُيرافق  الذي 
المصاُب منه، كما ال يتحسن في العادة من تلقاء 
نفسه، هذا باإلضافة إلى أّن األمراض المزمنة 
بعض  من  المصاب  بمعاناة  تتسّبب  عمومًا 
المضاعفات، وقد يترّتب على هذه المضاعفات 

حدوث اضطراباٍت وخيمة.
بيان  يجدر  المزمنة  األمراض  وبالحديث عن   
أعداد  ُقّدرت  فقد  شائعٌة،  صحّية  مشاكل  أّنها 
في  المزمنة  باألمراض  المصابين  البالغين 
 2012 عام  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
هذه  وربع  مليونًا،   117 ُيقارب  ما  للميالد 
أو  مرضين  من  ُيعانون  أشخاٌص  الحاالت 
أكثر من األمراض المزمنة، ومن جهة أخرى 
 2014 عام  في  أخرى  إحصائياٍت  إجراء  تّم 
الوفيات  حاالت  أغلب  أّن  فيها  تبّين  للميالد، 
المزمنة،  باألمراض  لإلصابة  ُتعزى  كانت 
يجدر  التي  الصحية  المشاكل  إحدى  ولعّل 

ذكرها عند الحديث عن األمراض المزمنة هي 
ما ُيعرف بالسمنة. 

أكثر األمراض المزمنة شيوعًا 
1ـ ضغط الدم المرتفع: وُيعّد هذا المرُض أكثَر 

األمراض المزمنة شيوعًا، 
2ـ ارتفاع مستوى الكوليسترول: وُيقصد بذلك 
يتسبب  مّما  الدم  في  الدهون  مستوى  ارتفاع 
بتراكمها في جدران األوعية الدموية وتضيقها، 

وهذا ما يزيد خطر اإلصابة بأمراض القلب.

عن  واإلقالع  الكحول  شرب  عن  االمتناع  3ـ 
التدخين.

بالدهون  الغنية  األطعمة  تناول  من  الحّد   -4
المشبعة والدهون التقابلية. 

االلتهاب  هذا  ويتسبب  المفاصل:  التهاب   -5
بشعور المصاب بألٍم وتيّبس في المفاصل، وُتعّد 
المرض  هذا  من  للمعاناة  ُعرضًة  أكثَر  النساُء 

مقارنًة بالرجال. 
6ـ أمراض القلب التاجية: وتتمثل هذه المشاكل 
الدموية  األوعية  في  الدهون  بتراكم  الصحّية 

الُمغذّية للقلب.
نتيجة  السكري  مرض  يحدث  السكري:  7ـ   
نقِص إفراز األنسولين أو مقاومة خاليا الجسم 

لألنسولين الُمفَرز. 
هذه  وتتسّبب  المزمنة:  الكلى  أمراض  8ـ 
األمراض بمعاناة المصاب من الفشل الكلوي، 

وكذلك أمراض القلب.
 9ـ فشل القلب: وُيعّرف هذا المرض على أّنه 
خاليا  تزويد  على  قدرته  وعدم  القلب  قصور 
كمية  تقل  وبالتالي  الدم  من  بحاجتها  الجسم 

األكسجين الواصلة إلى مختلف خاليا الجسم.
 10ـ االكتئاب: وقد ُقّدرت نسبة اإلصابة بهذا 

المرض بما ُيقارب %14.
11ـ الزهايمر والخرف: ُيمكن تعريف الخرف 

المصاب  بفقدان  تتمثل  أّنه مشكلة صحّية  على 
ذاكرته وعدم القدرة على التفكير وحّل المشاكل، 
وإّن مرض الزهايمر ُيعّد أحد أشكال الخرف. 
12ـ االنسداد الرئوي المزمن: وتتمثل أعراض 
اإلصابة بهذا المرض بشعور المصاب بضيق 

التنفس، والسعال، والشعور بألٍم في الصدر.
 التعامل مع األمراض المزمنة 

لألشخاص  ُتقّدم  التي  النصائح  من  عدد  هناك 
المصابين باألمراض المزمنة لمساعدتهم على 

التعامل مع المرض، نذكر منها:

ـ فهم المرض وحقيقته. 
ـ فهم طبيعة العالج واإلجراءات الطبية الالزمة 

والخضوع لما يراه الطبيب مناسبًا. 
األعراض  على  السيطرة  كيفية  معرفة  ـ 

والعالمات.
العالقات  وتجنب  االنعزال  عن  االمتناع  ـ 

االجتماعية.
بالمضاعفات  المختص  الطبيب  مناقشة  ـ 

المحتملة.

الداخلي  األمن  قوات  تمكنت  األخبار-  مركز 
عمالء  أحد  على  مؤخرًا  القبض  من 
خالل  قام   MÎT«  « التركية  االستخبارات 
فترات سابقة بإرسال إحداثيات لمواقع أمنية 
وخدمية حساسة لالستخبارات التركية، كذلك 
كان السبب في اعتقال العشرات من الشبان 

الكرد على يد الميت التركي.

ما  بالتفصيل  سرد  عبدي«  »سردار  العميل 
قام به من عمليات استخباراتية أمنية وأخرى 
باألعمال  صلة  لهم  بأشخاص  فيها  أوقَع 
اإلدارية في مناطق شمال وشرق سوريا في 

قبضة الحكومة التركية.
»دونغر«  قرية  ابن  عبدي  محمد  سردار 
)عرضت  اعترافاته:  في  قال  الكوبانية 
التركية علي مبالغ ضخمة في  االستخبارات 
للتعاون  »رها-أورفا«  مدينة  في  وأنا  البداية 
عن  تواصل  ثم  المنطقة،  ابن  كوني  معهم 
طريق عميل آخر »شكري بركل« مع مدير 
في  معًا  وعمال  المنطقة  في  االستخبارات 
الفترة ما بين 2017 و 2019 م. وكان ُيعّرف 

األشخاص المنحدرين من كوباني والذين لهم 
التركية  لالستخبارات  الذاتية؛  باإلدارة  صلة 
في  المدن  من  عدد  في  عليهم  القبض  ليتم 
الذي  عمه  ابن  بينهم  من  كردستان،  باكور 
يدعى محمد عبد القادر عبدي. وجمع من ذلك 

مبلغ 6000 دوالر(.
شخًصا،   20 قرابة  سردار  يد  على  واعُتقل 
فيما اعُتقل على يد شكري بركل قرابة 100 

شخص من كوباني في باكور كردستان.
كذلك طلبت االستخبارات من سردار تصوير 
وموقًعا  الداخلي،  األمن  لقوى  العام  المركز 
آخر  وموقًعا  بركل،  تلة  في  األمنية  للقوات 
وفعاًل  ترميك،  طريق  على  المدينة  جنوبي 
بتعاريف  مرفقة  الصور  تلك  لهم  أرسل 

وإحداثيات على الخرائط لتلك المواقع.
وأشار سردار عبدي في خضم اعترافه إلى أن 
أذرع االستخبارات التركية تعمل على إغراء 
وتركيا،  كردستان  باكور  في  الكرد  الشبان 
لتحويلهم إلى عمالء ضد أهلهم وأرضهم كما 
فعلوا به، مطالبًا الشباب الكرد بتوخي الحذر 

وتجنب مثل هذه األعمال »القذرة«.

إعالنات



12 تموز  2020 األحد

العدد 909

12 تموز  2020 األحد روناهيروناهي

العدد 909

»آمنة«  منطقة  بإنشاء  التركي  المحتل  تحجج 
في ظل ممارساته إال أن االنتهاكات الالإنسانية 
تؤكد  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بحق 
تهجير  إلى  يسعى  الذي  االحتالل  تناقض 
المنطقة  ديموغرافية  وتغيير  األصليين  السكان 
خالل  من  للمنطقة  التحتية  البنية  باستهداف 
بأن  ليثبت  والماء،  الكهرباء  محطات  استهداف 
كل ما يرتكبه االحتالل التركي من جرائم حرب 
ال يهدف إلى إقامة منطقة »آمنة« إنما يهدف إلى 

االستعمار واحتالل المزيد من األراضي.

توثيق آالف الجرائم 

السوري  الشمال  التركية على  بدأت االنتهاكات 
منذ عدة أعوام ابتداًء من مدينة الباب, جرابلس 
أبيض/  تل  عفرين،  إلى  تجاوزتها  ثم  وإعزاز 
حيث  العين,  رأس  كانيه/  سري  سبي،  كري 
احتلت جميع تلك المناطق بشكل فعلي ومباشر, 
ونفذت فيها جميع أشكال االنتهاكات التي تخالف 
جرائم  ارتكاب  إلى  وصواًل  اإلنسان،  حقوق 
الخصوص  وجه  وعلى  اإلنسانية  ضد  حرب 
الشعب  سكانها  أغلبية  يشكل  التي  المناطق  في 
حيث  كانيه،  وسري  عفرين  مثل  الكردي، 
حيث  قسري  لتهجير  األصليين  سكانها  تعرض 
إحصائيات  في  اآلالف  المهّجرين  أعداد  بلغت 
بإقليم  اإلنسان  حقوق  منظمة  قبل  من  موثقة 

الجزيرة.
التنفيذية  اإلدارية  مع  ألتقينا  الخصوص  وبهذا 
أفين  الجزيرة  إقليم  في  اإلنسان  حقوق  لمنظمة 

روناهي/ عين عيسى ـ تعاني من مرض خطير 
أثقل من عزيمتها وجعلها قعيدة الفراش، وزاد 
الذي  التهجير  مرارة  ومعاناتها  همومها  على 
تسمى  ما  التركي  االحتالل  مرتزقة  مارسه 
بالجيش الوطني السوري بحقها وحق أسرتها 
عالج  تكاليف  تأمين  على  قادرة  تعد  لم  التي 
ابنتهم في ظل حياة النزوح، وتجاهل المنظمات 

اإلنسانية لحالها. 
 تقطن المهجرة حورية الحبيب )في العقد الثالث 
من عمرها( مع عائلتها المؤلفة من أبيها )70( 
كري  مهجري  مخيم  في  أبيها  وزوجة  عامًا، 
الذاتية  اإلدارة  قبل  من  تأسيسه  تم  الذي  سبي 
االحتالل  هجمات  عقب  سوريا  وشرق  لشمال 
التركي األخير على مناطق شمال وشرق سوريا 
العام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
من  قسرًا  المهجرين  األهالي  إليواء  المنصرم، 

منطقة تل أبيض/ كري سبي المحتلة.

»عاثوا فساداً يف مناطقنا«

أنها  المهجرة حورية رغم  قصة مؤلمة عاشتها 

الهمم  ذوي  من  لكونها  لسانها  على  تروها  لم 
زوجة  عنها  بالنيابة  وروتها  وبكماء(،  )صماء 
أبيها المهجرة )خالدية الزيد( التي قالت: »بعد أن 
اقتراب  عن  األخبار  وكثرت  األوضاع  تغيرت 
بنوع من  أصبنا  مناطقنا،  التركي على  العدوان 
الخوف والتحسب كغيرنا من المدنيين لمصيرنا 
بسبب الصيت السيء للمحتل التركي ومرتزقته 
في المناطق المحتلة كجرابلس والباب، وغيرها 
العدوان،  طالها  التي  األخرى  المناطق  من 

وأصيبت بلعنة االحتالل«.
رحبت  بما  الدنيا  بنا  »ضاقت  بالقول:  وأردفت 
مناطقنا حتى  بغزو  التركي  العدوان  بدأ  أن  بعد 
في  الواقعة  )شركراك(  قريتنا  إلى  وصوله 
لقد  المحتلة،  أبيض  تل  لمدينة  الجنوبي  الريف 
عاثوا فسادًا وخرابًا في المنطقة مثلما كنا نتوقع، 
ورغم كل الممارسات ارتكبها المرتزقة وجيش 
االحتالل التركي من نهب وسلب وقتل واعتقال 
في  البقاء  هو  الوحيد  هدفنا  كان  المدنيين،  بحق 

بيتنا، والعمل على حماية ممتلكاتنا المتبقية«.

توجهوا إىل املناطق املُحّررة

وأضافت خالدية بأنه بعد شهرين من العيش في 
عليهم  التي فرضت  الصعبة  الظروف  هذه  ظل 
لم  والتي  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  بسبب 
وفقدان  المحتلة،  المناطق  في  أحد  منها  يسلم 
كانوا  التي  الحياتية  األمور  وكل  الخدمات 
التوجه  »آثرنا  بالقول:  وتابعت  بها،  ينعمون 
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 لماذا كل هذا
 التفاقم لجرائم
االغتصاب؟

جرائم  األخيرة  الفترة  في  كثرت   
النساء  بحق  والقتل  االغتصاب 
خاصٍّ  وبشكٍل  املنطقة،  في  واألطفال 
في لبنان وسوريا والعراق وتركيا. حيث 
ال يكاد مير يوٌم إال ونسمع فيه أنباًء عن 
جرائَم تُرتكب بحقهم بدءاً من املناطق 
إلى  سوريا  في  تركيا  قبل  من  احملتلة 
والعراق.    بلبنان  وانتهاًء  دمشق  ريف 
مواقع  أيام، ضّجت صفحاٌت على  قبل 
التواصل االجتماعي واإلنترنت في لبنان 
بجرمية  املنطقة  في  الدول  من  وعددٌ 
»محمد«  السوري  الطفل  اغتصاب 
ربيعاً،  عشر  ثالثة  العمر  من  البالغ 
في  اغتصاٍب  حلادثة  تعرّض  والذي 
التي  اجلرمية  بالبقاع.   سحمر  بلدة 
وقعت  السورّي،  الطفل  بحقّ  ارتُكبت 
تسجيل  ظهور  ولكن  سنتني  قبل 
»املعاناة  يوثّق  حديثاً  نُِشرَ  فيديو 
تعرّض  التي  واجلسديّة«  النفسّية 
إلى  اغتصابه  قضية  أعاد  الطفل،  لها 
عن  بعيداً  وليس  جديد.   من  الواجهة 
نحو  قبل  وقعت  فقد  بكثير،  لبنان 
الطفلة  وقتل  اغتصاب  جرمية  أسبوع 
الساحل  هزّت  التي  سيدرا  السورية 
على  شابان  أقدم  أن  بعد  السوري، 
قتلها  ثم  ومن  وتعذيبها  اغتصابها 
كردستان  إقليم  وفي  جسدها.  وحرق 
في  حياتها  امرأة  فارقت  أيضاً  بالعراق 
تعرّضت  إصاباٍت  إثر  حلبجة  محافظة 
لها جراء االعتداء عليها بالضرب على 
يد شقيقها. أما في تركيا فقد قُتَِلت 
سبٌع وعشرون امرأة خالل شهر حزيران 
املنصرم بحسب منّصة »سنوقُف قتَل 
النِّساء«. ملاذا كل هذا التفاقم لظاهرة 
االغتصاب  هذا  كل  وملاذا  االغتصاب؟ 
أصالً، حتت كل هذا القبح الذي يتّم به؟ 
اجتماعية،  ظاهرة  االغتصاب  ظاهرة 
والغربية  الشرقية  اجملتمعات  فمعظم 
حلوادث  متتابعًة  حاالٍت  تشهد 
النسب تختلف  أن  االغتصاب، صحيح 
إلى  فئٍة  ومن  آخر  إلى  مجتمٍع  من 
وجديرةٌ  موجودةٌ  الظاهرة  ولكن  أخرى، 
عن  لها  البحث  ومحاولة  بالدراسة 
في  نعاني  أننا  كما  وقائية.   حلول 
مشكلة  من  الشرقية  مجتمعاتنا 
الذكورية  الثقافة  وهي  أال  كبيرة 
مشروعية،  ومتنحه  العنف،  تبرر  التي 
حدود  توجد  ال  هنا  طبيعياً.  وتعتبره 
هذه  يتبنى  من  فكل  اجلنسني  بني 
النظر عن  بغض  ذكورياً  يكون  الثقافة 
الدونية،  صفة  إلى  باإلضافة  جنسه. 
الذي  الرجل،  قبل  من  املرأة  حلقت  التي 
للمجتمع- الذكوري  الطابع  بحكم   -

مصدراً  كونها  إال  املرأة  إلى  ينظر  ال 
بأي  منها  والنيل  لإلجناب،  وآلة  للمتعة 
طريقة كانت وال سيما االغتصاب الذي 
ألنه  اإلطالق  على  الطرق  أبشع  يعد 
ميثل تعدياً على الذات البشرية وسمة 
اإلنسانية فيها، فاملغتصب ال يغتصب 
اجلسد فقط بل ميعن في إذالل النفس 
التداعيات  وتستمر  الروح،  وإيذاء 
الضحية  حياة  لتنغص  الوخيمة 
أن  كما  العمرية.  مراحلها  كامل  في 
القوانني في مناطقنا ال تزال غير قادرة 
االغتصاب  جرمية  انتشار  من  احلد  على 
كل  ضد  رادعة  عقوبات  فرض  في  وال 
موقف  وجود  فعدم  بها.    يقوم  من 
بقضايا  واملعنني  اخملتصني  من  موحد 
املرأة واألطفال خاصًة في املناطق التي 
العامل  كان  والنزاعات  احلروب  تشهد 
األبرز في انتشار ظاهرة االغتصاب الذي 
النساء  بحق  األخيرة  الفترة  في  كثر 
خاص  وبشكل  املنطقة،  في  واألطفال 
إذاً  وتركيا.   والعراق  وسوريا  لبنان  في 
واالغتصاب  القتل  من  للحد  سبيل  ال 
تلك  يقتلع  قويٍّ  نسويٍّ  بحراٍك  إال 
يرفض  حراٌك  جذورها؛  من  املمارسات 
عقلية إدانة الضحية وتبرئة اجلالد دون 

أي قوانني أو ضوابط أخالقية.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

استذكار الشهيدة »زهية بركل« 
ببطولة ودية للتايكواندو

أفين جمعة: »تركيا تفاقم االنتهاكات بحق 
السوريين وال رد على جرائمها«

بصوت ُمهّجرة تتألم: عاجزون عن تأمين ثمن 
الجرعة لمريضة السرطان وال أحد ُينِقذها

برعاية من نادي شبيبة منبج ووفاًء للشهداء أقيمت بطولة ودية للتايكواندو جمعت بين 
العبات والعبي نادي شبيبة الحسكة من إقليم الجزيرة ونادي شبيبة منبج، وذلك استذكاراً 

للشهيدة »زهية بركل«.

روناهي/ قامشلو- تستمر دولة االحتالل التركي في ارتكاب انتهاكات َخِطرة بما فيها جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق 
شعوب شمال وشرق سوريا, حيث وّثقت آالف الجرائم والتجاوزات التي ارتكبتها والمخالفة للقانون اإلنساني الدولي من ِقبل 

منظمة حقوق اإلنسان في إقليم الجزيرة، هذا ما أكدته اإلدارية التنفيذية لمنظمة حقوق اإلنسان أفين جمعة.

تقرير/ نشتيمان ماردنلي تقرير/ جوان محمد

وسيطر  وجميلة  وتنافسية  ودية  جاءت  البطولة 
الضيوف القادمون من إقليم الجزيرة على أغلب 
المراكز األولى، نظرًا لتطور اللعبة في اإلقليم، 
وشارك شبيبة الحسكة بفئات األشبال والناشئين 
والحكم  المدرب  الحسكة  شبيبة  وقاد  والرجال، 
المدرب  منبج  شبيبة  قاد  بينما  منصور،  سكفان 
على  فنيًا  وأشرف  مصطفى،  حكيم  والحكم 
البطولة الماستر عبد العزيز عابي رئيس اللجنة 
الفنية بإقليم الجزيرة للتايكواندو وأدار اللقاءات 

مجموعة من الحكام.
غير استذكار الشهيدة بإقامة هذه البطولة كانت 
وكسب  الناديين  تقوية  منها  أخرى،  أهداف  لها 
الخبرة جراء االحتكاك بين الالعبات والالعبين 
الجزيرة  إقليم  في  الشبيبة،  لنوادي  تابعون  وهم 
بين شعوب  العالقات  تقوية  ناهيك عن  ومنبج، 
الشعوب  وباقي  والعرب  الكرد  من  المنطقة 

األخرى التي تعيش في سوريا.
وتعتبر هذه البطولة األولى المشتركة بين إقليم 
الجزيرة ومنبج بعد رفع الحظر عن النشاطات 
الرياضية في شمال وشرق سوريا منذ منتصف 
 ،/34/ التعميم  إلغاء  وأيضًا  الماضي  حزيران 
المشتركة  النشاطات  بمنع  يقضي  كان  والذي 
بين األقاليم والمدن والمناطق في شمال وشرق 

سوريا.
استشهدت  قد  بركل«  »زهية  الشهيدة  وكانت 
بتاريخ 2020/6/24، نتيجة انفجار لغم زرعته 
االحتالل  دولة  الستخبارات  التابعة  الخاليا 
منبج،  مدينة  في  الشهداء  دوار  عند  التركي، 
قبل  من  الودية  البطولة  هذه  أقيمت  لها  ووفاًء 

نادي شبيبة منبج.
وفي سياٍق آخر وزعت شهادات التميز واإلبداع 
أيوب  أبو  مركز  ضمنهم  ومن  منبج  مدينة  في 
الدولية  المسابقة  في  المشارك  للتايكواندو 
التايكواندو  نمور  مدرسة  أقامتها  التي  األخيرة 
الدولية بالحسكة )أونالين(، بإشراف لجنة دولية 
بقيادة الكراند ماستر لؤي الخطيب، وفيها حققت 
البطلة ياسمين الجاسم المركز الثالث والميدالية 

البرونزية.
أيضًا  واإلبداع  التميز  شهادات  وزعت  كما 
في  المشارك  للتايكواندو  منبج  نمور  لمركز 
مدرسة  أقامتها  التي  األخيرة  الدولية  المسابقة 
)أونالين(،  بالحسكة  الدولية  التايكواندو  نمور 
ميداليتين،  منبج  نمور  أبطال مركز  وفيها حقق 

وهما:
والميدالية  الثاني  بالمركز  الخلف/  محمد  ـ 

الفضية.
والميدالية  الثالث  بالمركز  حمود/  أحمد  ـ 

البرونزية.

حقيبة روناهي الرياضية

دورة تنشيطية كروية تبصر 

النور في إقليم الجزيرة

الموثقة  الجرائم  مئات  عن  حدثتنا  والتي  جمعة 
االنتهاكات  آالف  عن  ناهيك  المنظمة،  قبل  من 
ستة  »تعرض  قالت:  حيث  بعد  تتوثق  لم  التي 
لالعتقاالت  وحدها  عفرين  في  شخصًا  آالف 
يزال  وال  التركي،  االحتالل  قبل  من  والخطف 
منهم مجهواًل,  أكثر من 2500 شخص  مصير 
كانيه وتل  العين، سري  أيضًا في مناطق رأس 
اعتقال مئات األشخاص,  تم  أبيض/ كري سبي 
األراضي  داخل  إلى  نقلهم  تم  منهم  90 شخصًا 
األمر  مخالفة  من  بالرغم  لمحاكمتهم  التركية 
للقانون اإلنساني الدولي والقانون السوري نفسه, 
يحاكم  أن  يجب  ال  السوري  المواطن  أن  حيث 
أي  يوجد  وال  السورية،  المناطق  داخل  سوى 
قانون أو أي حق لتركيا بنقل مواطنين سوريين 
الدولة  تهديد  بتهمة  ومحاكمتهم  أرضهم  من 

التركية«.
وأضافت أفين بأن منظمة حقوق اإلنسان تابعت 
الحدود  على  تحدث  التي  االنتهاكات  لسنوات 
وتخريب  وقتل  جرح  من  التركية  السورية 
التركي داخل  وتهجير، من قبل جيش االحتالل 
األراضي السورية, منوهًة بأن رصاصة واحدة 
باتجاه  السورية  األراضي  داخل  من  تنطلق  لم 
الحرب  تركيا  أعلنت  بعدما  إال  التركي  الحدود 
»الدفاع  مبدأ  على  الدفاع  فكان  مباشر  بشكل 

المشروع«، بحسب قولها.
وأكملت أفين قائلًة: »وفي عفرين وثقت أكثر من 
60 حالة اغتصاب من بينهم ثالثة حاالت قاموا 
باالنتحار، باإلضافة إلى توثيق ست حاالت من 
داخل  للعنف  وتعرضن  ُاعتقلن  اللواتي  النساء 
حاالت  من  المئات  وتوثيق  التركية,  المعتقالت 
)مزارعين  الشرائح   كافة  من  المدنيين  خطف 
سراح  وأطلق  وغيرهم(،  وعمال  وصحفيين 
كانت  أقلها  مالية  فدية  دفع  مقابل  منهم  البعض 

بحدود الـ 500 دوالر«.

»إرادة املرأة تعني إرادة الشعٍب بأكمله«

منذ أن شن االحتالل التركي هجماته على مناطق 
المدنيين  يستهدف  وهو  سوريا  وشرق  شمال 
بشكل عام والمرأة بشكل خاص عبر مرتزقتها 
مما تسمى بالجيش الوطني السوري في المناطق 
المحتلة مستهدفًة المرأة الكردية لقمعها في فكر 

تشاركي مع مرتزقة داعش.
االحتالل  يمارسه  وما  الموضوع  هذا  وحول 
أفين  أردفت  النساء  بحق  انتهاكات  من  التركي 
يشنها  التي  الهجمات  جميع  »ضمن  بالقول: 
االحتالل التركي في مناطق شمال وشرق سوريا 
تستهدف المرأة بشكل مباشر، سواًء عن طريق 
الميداني،  اإلعدام  أو  االغتصاب  أو  الخطف 
وكذلك  خلف  هفرين  الشهيدة  بحق  فعلوا  كما 
حصل  كما  الُمسّيرة  بالطائرات  االستهداف 
إضعاف  بذلك  محاولين  حلنج,  بقرية  مؤخرًا 
وكسر المرأة لكسر إرادة الشعوب بذلك, ألن قوة 

إرادة المرأة تعني قوة الشعٍب بأكمله«.
وأثنت أفين على دور المرأة الكردية التي برزت 
إلخ..  والعسكرية  السياسية  الساحات  جميع  في 
ثورة  في  المرأة  »ريادة  وقالت:  الثورة،  خالل 
المرأة  تحرر  يعادي  من  كل  تخيف  آفا  روج 
المرأة  فتستهدف  الديمقراطي,  المجتمع  وتطور 
الفكر  عن  وإبعادها  قلوبها  في  الرعب  لبث 
التحرري الذي يقف في وجه أي شكل من أشكال 

االحتالل«.
فإن  اإلنساني  الدولي  القانون  وفق  بأنه  وأكملت 
تركيا دولة محتلة لألراضي السورية، وبحكم أنها 
المسيطرة على المناطق المحتلة فهي المسؤولة 
عن كافة أشكال االنتهاكات التي تحصل داخلها 
يقوم  من  لكل  القانونية  المحاسبة  عليها  وتقع 

بأنه على  كان, مشيرًة  نوع  أي  انتهاك من  بأي 
الرغم من أن الحكومة التركية تعرف بجميع تلك 
التجاوزات وتسجل لديهم شكاوي رسمية للكثير 
لم تقم بأي  أنها  الجناة إال  من الحاالت لمحاكمة 
على  بل  االنتهاكات  من  للحد  قانوني  تصرف 
العكس كان يتم التشجيع على ذلك، بحسب أفين.

حقوق  لمنظمة  التنفيذية  اإلدارية  اختتمت 
حديثها  جمعة  أفين  الجزيرة  إقليم  في  اإلنسان 
تجاه  بمسؤولياته  للقيام  الدولي  المجتمع  مناشدًة 
وتابعت  المنطقة,  في  تحصل  التي  االنتهاكات 
المعابر ألن  قائلًة: »ومن الضروري أيضًا فتح 
تحت  يقعان  معبرين  عبر  تصل  المساعدات 
التركي وال تصل سوى  االحتالل  دولة  سيطرة 
من  المناطق  بقية  وقطع  لها،  التابعة  للمرتزقة 
انقطاع  شأن  شأنه  والطبية  اإلغاثية  المساعدات 
االقتصادي  الضغط  وزيادة  المنطقة,  عن  الماء 
على المنطقة بخاصًة بعد فرض قانون قيصر«.

مجددًا  القدم  لكرة  ماف  فريق  عودة  بمناسبة  ـ 
للمشاركة ببطوالت مدينة قامشلو، أقيمت مباراة 
جمعته مع فريق درباس بطل دورة الربيع التي 
ماف  بفوز  المباراة  وانتهت  مؤخرًا،  أقيمت 
ملعب  أرضية  على  اللقاء  وأقيم  نظيفة،  بثالثية 

قامشلو المغطى.
ـ تستمر أعمال التنظيف في المنشآت الرياضية 
من قبل لجنة الشباب والرياضة بالرقة بالتعاون 
يتابع  بحيث  بالمدينة،  الفنية  الخدمات  دائرة  مع 
مكتب المنشآت الرياضية في االتحاد الرياضي 
بالرقة أعمال التنظيف في كافة المنشآت، حيث تم 
ترحيل الركام الموجود ضمن فندق التاج الدولي 
والحديقة التابعة له باإلضافة للمالعب السداسية 
بعد االنتهاء من تنظيفه، بدوره تحدث عبد الكريم 
لإلعالم  الرياضية  المنشآت  مكتب  مدير  عباس 

قائاًل:
وأخص  المنشآت،  كافة  تنظيف  على  »نعمل 
له  التابعة  والحديقة  الدولي  التاج  »فندق  بالذكر 

باإلضافة للمالعب السداسية«
دراسة  وضع  »سيتم  قائاًل:  العباس  وأضاف 
تنظيفهما  تم  ما  بعد  والحديقة  للفندق  جديدة 

وترحيل الركام المتواجد من أجل إعادة تأهيلهما 
وإدخالهما ضمن الخدمة في األيام المقبلة«.

زاغروس  لدوري  بطاًل  التحرير  فريق  توج  ـ 
فريق  على  فوزه  بعد  للسباعيات  القدم  لكرة 
ثالثة، وذلك على  مقابل  أهداف  بأربعة  الشباب 

أرضية ملعب شرموال المغطى بعامودا.
للمران  بالخروج  سبور  قنديل  مدرسة  تستمر  ـ 
على أرضية ملعب قنديل التدريبي بحي الهاللية 
يوسف  فرات  المدربين  بإشراف  بقامشلو، 

وشكري جلي واإلداري محمد رمو.
منطقة  في  الرياضي  االتحاد  من  بإشراف  ـ 
الطبقة أقيمت مباراة ودية لكرة الطائرة جمعت 
بين اإلخوة من الطبقة واألمن الداخلي من الرقة، 
وذلك على أرضية ملعب الروس وانتهت بفوز 
األمن الداخلي بواقع ثالثة أشواط بدون رد. أما 
بين  ودية  مباراة  أقيمت  القدم  كرة  صعيد  على 
فريق المجد من الطبقة ونادي األمن الداخلي من 
الرقة وذلك على أرضية ملعب المدينة الرياضية 
بهدفين  المجد  فريق  بفوز  وانتهت  الطبقة،  في 

مقابل هدف واحد لألمن الداخلي. 
روناهي / قامشلو

انطالق  مالمح  غياب  بعد  ـ  قامشلو   / روناهي 
قبل  من  الجزيرة  إقليم  في  الكروي  الموسم 
الرياضي  دجلة  نادي  أطلق  الرياضي،  االتحاد 
بادرة إلقامة دورة مصغرة رباعية باسم »المحبة 
يوم  تبدأ  أن  المفترض  من  والتي  والسالم«، 

الثالثاء القادم.
وغياب  للمران  األندية  من  العديد  خروج  وبعد 
من  العام  هذا  الكروية  المسابقات  إقامة  مالمح 
ألسباب  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل 
عدة، على رأسها عدم صرف المستحقات المالية 
تاريخ  وذلك حتى  فقط  عليها  الشفهية  والموافقة 
إعداد هذا الخبر، خلق هذا األمر حالة استياء بين 

بعض األندية التي تتدرب منذ فترة.
نادي  سينظم  الجديد  للموسم  االستعداد  بهدف 
لكرة  رباعية  مصغرة  دورة  الرياضي  دجلة 
ستنطلق  والتي  والسالم«،  »المحبة  باسم  القدم 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  القادم  الثالثاء  يوم 

الدوري  بنظام  وستكون  بقامشلو،  كجو  هيثم 
ـ  دجلة   نوادي:  وبمشاركة  واحدة  مرحلة  من 
األسايش ـ سردم ـ برخدان، ومع إقامة المباراة 
األخيرة للدورة على أرضية ملعب شهداء الثاني 

عشر من آذار بقامشلو.
األولى  الدرجة  لدوري  حديثًا  القادم  دجلة  نادي 
مميزين  العبين  مع  العقود  من  العديد  ووقع 
أنه  إلى  التوقعات  وتشير  وخارجه،  اإلقليم  في 
لقب  على  المنافسة  األندية  ضمن  من  يكون  قد 
بطل  فهو  سردم  نادي  أما  والكأس،  الدوري 
بينما  اللقب،  على  للحفاظ  ويسعى  الدوري 
لقب  خطف  ويحاول  الكأس  بطل  هو  األسايش 
برخدان  أما  الكأس،  على  والحفاظ  الدوري 
يلعب في دوري الدرجة األولى، ويسعى لتقديم 
األفضل في الدورة، هذه النوادي سوف تتنافس 
تنشيطية  تعتبر  والتي  المصغرة  الدورة  في هذه 

واستعدادًا لالستحقاقات القادمة.
وممتلكاتنا  بيتنا  وتركنا  المحررة،  المناطق  إلى 
والنهب على  بالسرقة  المحتوم  لتالقي مصيرها 
أيديهم على الرغم من علمهم بوجود بنت زوجي 
)حورية( وعلمهم بحالتها الصحية المتردية يومًا 
بعد يوم لكونها مصابة بمرض خطير )سرطان 

الدم( إلى جانب إعاقتها المزدوجة«.

نعجز عن تأمني مبلغ لجرعة حورية

المهجرة خالدية بأن وضع حورية خطير  تقول 
طبية  جرعة  تتطلب  الصحية  وحالتها  للغاية، 
تضطر  وأنها  الخطير،  المرض  هذا  لمعالجة 
العاصمة  مشافي  إلى  التوجه  إلى  يوم   20 كل 
الالزمة،  بالجرعة  لتزويدها  دمشق  السورية 
والتي تكلف ما يقارب )150( ألف ليرة سورية، 
المبلغ  تأمين  عن  عاجزين  وزوجها  هي  واآلن 

المطلوب لتزويدها بالجرعة المطلوبة.

»ال أحد مد لنا يد العون«

وبينت المهجرة خالدية الزيد بأنه منذ أن استقر 
سبي  كري  مهجري  مخيم  في  المطاف  بهم 
جهة  أي  تقدم  لم  التقرير  هذا  إعداد  لحظة  إلى 
العاملة  والطبية  اإلنسانية  المنظمات  من  سواًء 
في المخيم أو من قبل إدارة المخيم أي مساعدة 
للمريضة حورية، كون وضعها استثنائي وهنالك 
خطورة على حياتها بعد أن بدأ المرض يستشري 
الجرعات  إلى  وتحتاج  المريض،  جسدها  في 

المطلوبة بوقتها لمقاومة المرض.
المعنية  الجهات  حديثها  نهاية  في  وناشدت 
والمنظمات اإلنسانية لمد يد العون لها لتستطيع 
ومراعاة  »حورية«،  لـ  الالزم  العالج  تأمين 
بعد  العائلة  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف 
تهجيرهم قسرًا من بيوتهم ومصادرة ممتلكاتهم 
التي تعتبر مصدر إعالتهم الوحيد من قبل جيش 

االحتالل التركي ومرتزقته.

حورية الحبيب خالدية الزيد
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رافع عباسكلمات متقاطعة

1- ساحة شهيرة في مدينة مهاباد - مدينة كردستانية.
2- الحا/م/ - من أنواع الدببة .

3- مصطلح رياضي/م/ - شالالت تعتبر األغزر عالميًا.
4- االسم الثاني لرئيس أمريكي- حطم/م/.
 5- تنقل - من دول أمريكا الجنوبية/م/ .

6- أحاط بالشيء - اتجاه .
7- متشابهان - نعم - ترك شيء في مكان أمين.

8- العب برتغالي شهير - عكس ميسرة.
9- صديق- أزهار - قنوط/م/

10 - أنابه - أملي/م/ 
11- رأس السنة الكردية - من شعراء المماليك/م/.

12- من األلبسة - عاصفة بحرية /م/.
13- قائد معركة القادسية .

1- مؤسس األبجدية الكردية .
2- أمصال - ألم .

3- استغالل سلعة ما/م/ - صاحب نظرية التطور /م/.
4- رتبة عسكرية - النج .

5- ما يبتدأ به أي مشروع - أجمل .
6- أحد الوالدين - أنظم ضمن قوائم - قادم /م/.
7- من المشروبات/م/ - يسرع في المشي /م/ 

8- نسبة لمدينة سعودية - شح/م/ - زنا .
9- رئيس جزائري راحل .

10- غيا مازدا / مبعثرة/ - أحن . 
11- اسم يطلق على أمريكا الشمالية .

12 زبد البحر/م/ - حيوان أليف/م/ - عصا الملك/م/ 
13- عاتب - معروفان . 
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تــركـيـا 
وحرب 
المياه

الشرعية  غير  سلطاتها  اليوم  تركيا    متارس 
سوريا  عن  للمياه  حجزها  في  القانونية  وغير 
وبالرغم  تتبعها  التي  اإلجراءات  هذه  والعراق، 
تنص  أجمع  العالم  في  واملواثيق  العهود  إن  من 
على عدم استغالل أي من املوارد الطبيعية واملواد 
تشنها  احلرب  إن  مع  احلرب  حاالت  في  اإلنسانية 
تركيا من جانبها وبشكل أحادي إال إننا نرى بأنه 
ال التزام تركي في هذا اجملال، ال بل يتم استخدام 
تركيا على  التي تشنها  احلرب  املياه كسالح في 
عدم  عن  وبوضوح  العلن  على  وتعلن  منطقتنا 

التزامها بأية معايير قانونية أو أخالقية.

  هذه املمارسات بغض النظر عن حجم املسؤولية 
بشكل  تؤثر  شك  دون  إنها  إال  فيها  املفقودة 
القطاع  منها  اجملاالت  من  الكثير  على  عملي 
البشري،  التوزع  على  وحتى  الصناعي  الزراعي، 
املعتمد على قوته من األنهار التي تتلقى مياهها 
من تركيا بشكل طبيعي؛ تندرج هذه املمارسات 
تركيا منذ سنوات  الذي متارسه  بند احلصار  حتت 
خالل  من  تريد  وكذلك  واملنطقة  شعبنا  على 
لتنفيذ  جديدة  آليات  عن  البحث  اإلجراء  هذا 

مشاريعها االحتاللية في سوريا واملنطقة.

بسبب  تظهر  التي  السلبية  التبعات    كل 
أزمة  من  سواء  مناطقنا  على  املمارسات  هذه 
املؤسسات  أداء  على  تؤثر  بدورها  التي  الكهرباء 
اخلدمية األخرى، وبذلك يترتب على اإلدارة الذاتية 
جهودها  تكثف  أن  أيضاً   سوريا  وشرق  لشمال 
املشاكل  تالفي  على  والعمل  احللول  عن  للبحث 
أزمة كانت سواء  التداعيات السلبية ألي  وجتنب 
أي  االقتصادي،  الوضع  الكورونا،  املياه،  الكهرباء، 
يجب أن تكون حاضرة، اذ ال ميكن االكتفاء بإيصال 
حقيقة املشاكل التي تصادف اإلدارة الذاتية إلى 
البحث املستدام عن احللول  الشعب ال بل يجب 
هي  الذاتية  اإلدارة  بنية  ألن  املمكنة؛  والبدائل 
على  ذاته  الوقت  في  املبدأ.   وهذا  األساس  هذا 
الذاتية  اإلدارة  في  املشاكل  يحصر  أال  شعبنا 
فقط مبعنى أن الكثير من األمور التي تؤثر اليوم 
ومصادرتها  املياه  نقص  بسبب  مباشر  بشكل 
لذا  تركيا؛  هي  عنها  املسؤولة  تركيا  قبل  من 
الرئيس لهذه املشاكل.  أال ننسى املسبب  يجب 

وهي جزء من احلرب التركية علينا..

الذاتية  اإلدارة  نتعاون مع  أن  علينا    أمام كل هذا 
في البحث عن احللول ودعم احللول التي تطرحها 
البد  كذلك  املعضالت؛  هذه  تفادي  أجل  من 
الذي  العراق  خاصة  اجلارة  والدول  أجمع  للعالم 
يعاني من التبعات ذاتها بسبب سياسات تركيا 
واإلنسانية  واحلقوقية  األممية  املؤسسات  وأيضاً 
التركية  التجاوزات  أن يتخذوا مواقف حيال هذه 
على القانون واألخالق الدوليني، جتاهل التصرفات 
التركية يعني إطالق يد األخيرة في املنطقة وها 
نحن نالمس تداعيات الصمت العاملي الذي رافق 
أمام  اليوم  لنكون  سوريا  في  التركي  االحتالل 
أطماع وتدخالت تركية في كل من سوريا والعراق 
وحتى القارة اإلفريقية بالشكل املباشر الذي يتم 
أخرى  مناطق  في  مباشر  غير  وبشكل  ليبيا  في 

مثل مصر وأثيوبيا وغيرها من الدول.

والسلم  األمن  على  التهديد  مصدر    تركيا 
اإلقليمي والدولي، تركيا متارس كل صنوف احلرب 
لكل  التصدي  في  املسؤوليات  توفر  يجب  لذا 
أن  يجب  إذ  كبير  هناك  الوعي  ودور  ممارستها، 
يكون حاضراً ألن تركيا تتقن احلرب اخلاصة وتعرف 
كيف توجه بوصلة املشاكل كما تفعل اليوم في 
شمال وشرق سوريا من حجز للمياه بغية التأثير 
على اإلدارة وخروج األهالي في مناطقها مبواقف 
للمشاكل  بحلول  واملطالبة  اإلدارة  من  سلبية 
التي مصدرها األساسي هو تركيا ذاتها. فمازلنا 
نعيش مرحلة مهمة من الثورة التي بدأها شعبنا 
في شمال وشرق سوريا- روج آفاي كردستان وأراد 
نعلم  أن  يجب  نوعي؛  مبشروع  البدء  خاللها  من 
من  وكل  معهم  نتشابه  ال  ألننا  مهددون  بأننا 
حولنا يرفضون التنوع لذا إصرارهم على التماثل 
معهم سيبقى وبالتالي الهجوم علينا سيبقى. 
وعزمية  قوة  مصدر  يكون  أن  يجب  هذا  كل  لكن 
أيضاً ويجب أن نستمد من هذه الظروف قوتنا في 
نتجاهل  وأال  مستمر  بشكل  والنضال  املواجهة 
كذلك  لكن  للعيش  الالزمة  الضرورية  اخلدمات 
ألنه  طرف  أي  بنا  يتحكم  ألن  وسيلة  جنعلها  ال 
مبناطقنا  يتحكم  ورقة كي  جلعلها  دوماً  يسعى 

ويستعبد شعبنا.

فواصل

آلدار خليل

على ما يبدو أن ما تمخض عن االجتماع الثالثي 
بين الدول الضامنة لم يأِت بجديد وكأنه عبارة 
االنفراد  تريد  دول  بين  اجتماع  مقررات  عن 
وشرعنة  السورية  األرض  على  بالهيمنة 
الصدام  وتجنب  النفوذ  مناطق  وتقاسم  تواجدها 

وتقريب وجهات النظر بينها.
من  كالًاّ  جمع  الذي  األخير  الثالثي  االجتماع 
لمسار  الضامنة  )الدول  وتركيا  وإيران  روسيا 
أستانا( تمخض عنه نتائج معلنة تبعث برسائل 
على  عسكريًا  المتواجدة  األخرى  للدول  مهمة 
األرض السورية كالواليات المتحدة األمريكية، 
األوضاع  إليه  وصلت  ما  مدى  على  ويدل 
أثرت  التي  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية 
بشكل كبير على سوريا بكل مكوناتها وخاصة 
بعد فرض قانون قيصر وتأثيراته، والضربات 
الوجود  تهدد  التي  اإلسرائيلية  العسكرية 
الطموح  عرقلة  جانب  إلى  تحديدًا،  اإليراني 
التركي في المنطقة، كل هذه األمور دعت لعقد 
الحساسة  الظروف  هذه  ظل  في  االجتماع  هذا 

واالستثنائية كما رآها محللون.
هذا  استدعت  الظروف  هذه  مجمل  بأن  أعتقد 
الدول إلعادة ترتيب  لتلك  االجتماع االستثنائي 

ُيقال في األمثلة الشعبية »ال ُتضرُب بالحجارِة 
وهذا   ،!.... ُيقال  هكذا  الُمثمرة«  الشجرُة  إال 
الُمتمثلة  الديمقراطية  للتجربة  فعليًاّا  يحصل  ما 
سنواٍت  بعد  َتبلورت  التي  الذاتية،  باإلدارة 
السورية  لألزمة  الُمتواصلة  النكبات  من  عدة 
وبدأت  الديمقراطي،  المشروع  ظهور  قبل 
»األبواق المأجورة« التي تتطعن بأي مشروع 
إلى  سوريا  ُيخرج  أن  الممكن  من  ديمقراطي 
واألجندات  المخططات  وُيناهض  األمان،  بّر 
الخارجية للدول الُمحتلة للتراب السوري التي 
مكوناته،  بين  الفتن  بث  على  نهار  ليل  تعمل 
وتكريس المفهوم الطائفي بين شعوب المنطقة، 
في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده الساحة 
السورية بالوقت الحالي بالتزامن مع االتفاقات 
سواء  حد  على  والسرية(  )العلنية  الُمريبة 
كتركيا  والعالمية  اإلقليمية  والدول  القوى  بين 
األميركية  المتحدة  والواليات  وروسيا  وإيران 
السورية،  األرض  على  عسكريًا  المتواجدة 
من  مشروع  أي  تقويض  على  َتعمل  والتي 
شأنِه عرقلة مصالحها االستعماريَّة والتوسعيَّة 

الدول الضامنة... رسائل مبطنة ونتائج ال 
تفضي إلى »الحل«

الَمشروع الديُمقراطي »القلعة الحصينة« 
ة بمواجهِة دوِل الهيمنة االستعماريَّ

محمد عباس: سندافع عن وجودنا 
حتى آخر رمق في جسدنا

روناهي/ قامشلوـ أكد األمين العام لحزب التجمع الوطني الكردستاني محمد عباس األحمد: أن الدولة التركية دولة 
راعية لإلرهاب؛ ألنها قامت بتأسيس أكاديميات ومعسكرات خاصًة بمرتزقة داعش وباتت تدعمهم بالمال وتدّربهم على 
السالح، وجاءت بهم من جميع أصقاع العالم، وأشار إلى أن قانون قيصر لن ينطبق على مناطق اإلدارة الذاتية في 

شمال وشرق سوريا حسب ما صّرَح به وليام روباك، ولكن تم تطبيقه ولم يوفوا بوعودهم. 

مناطق النفوذ، والخروج برؤية موحدة ومحددة 
لهذه  الدائم  العسكري  الوجود  إستراتيجية  تخدم 
الحرب  إطار  السورية في  الدول على األرض 
جزءًا  الدول  هذه  تعتبر  التي  الثالثة  العالمية 
هذه  بين  محاباة  هنالك  ناحية  فمن  فيها،  أساسيًا 
النفوذ  مناطق  في   - لبعض  بعضها   - الدول 
التواجد  خالل  من  بإدلب  وخاصة  المشترك 
بالمقابل  ومرتزقتها،  لتركيا  القوي  العسكري 
على  السوري  والنظام  لروسيا  عسكري  تواجد 
التركي في  التواجد  تخومها والعمل على تهديد 
تلك المنطقة على نقيض التواجد العسكري لكلتا 
وشرق  شمال  منطقة  في  العسكريتين  القوتين 
من  وتنسيقًا  انسجامًا  أكثر  تبدو  التي  سوريا 
والتنسيق  المشتركة  العسكرية  الدوريات  خالل 
الدولي  الطريق  طول  على  القوي  العسكري 
m4. على ما يبدو بأن هذه الدول مجتمعة أحست 
بتهديد قوي من جانب الطرف اآلخر - الواليات 
يحارب  الذي   - وإسرائيل  األمريكية  المتحدة 
النفوذ اإليراني في المنطقة وخاصة بعد تكثيف 
العسكري  التواجد  خط  على  الجوية  ضرباتها 
اإليراني في سورية من البوكمال شرقًا مرورًا 

بالبادية السورية إلى دمشق.
العسكرية  التطورات  هذه   كل  ضوء  في 
والسياسية التي تكشف علنًا الحرب غير المعلنة 
اجتماع  السورية كان  الدول على األرض  لهذه 
برسائل  ومشبعًا  واضحة  نتائج  ذا  الضامنين 
المتحدة  اآلخر)الواليات  الطرف  إلى  وصلت 
مباشرة  العسكري  التحرك  وكان  األمريكية(، 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  قوي  وبشكل 
النفطية  بالثروات  الغنية  المناطق  في  وتحديدًا 

خير دليل على ذلك.
بغض النظر عن النتائج المعلنة التي أعلن عنها 

هذا  نتائج  عن  فيها  كشفوا  والتي  الضامنون 
االجتماع إال أنهم لم يتطرقوا إلى برنامج واضح 
من شأنه خدمة المسار السياسي التفاوضي بين 
على  والمتواجدة  الفعالة  السورية  األطراف 
لتحقيق مستقبل  تناضل  التي  السورية،  األرض 
سوريا أرضًا وشعوبًا، فالذي جاؤوا به لم يتعّد 
كونه ضحك على الذقون - كما يقال - ومعادة أي 
مشروع ديمقراطي سوري ال يخدم مصالحهم، 
الديمقراطي  للمشروع  بمعاداتهم  جهروا  فهم 
وشرق  شمال  مناطق  تعيشه  الذي  الحقيقي 
ومتجاهلين  الذاتية(،  )اإلدارة  بـ  متمثاًل  سوريا 
وشرق  شمال  أبناء  قدمها  التي  التضحيات  كل 
سوريا من خالل قوات سوريا الديمقراطية التي 

حاربت اإلرهاب المتمثل بداعش.

تّتبعها  التي  والجزر  الشد  حالة  استمرار  ومع   
هذه الدول من دون وجود إرادة حقيقية للتوصل 
لحل ينهي الصراع الدموي لألزمة السورية التي 
بدأت منذ عام 2011 تبقى سوريا في نفق مظلم 
الذي  الدولي  التآمر  استمرار  مع  ظلمًة  ويشتد 
تقوده هذه األطراف على اختالف إستراتيجياتها 
من  وغيره  االجتماع  هذا  ونتائج  ومصالحها، 
والجنيفات  األستانات  االجتماعات تحت مسمى 
لن يفضي لنتائج حقيقية من شأنها رفع المعاناة 
عن الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه أو 
على األقل اتباع نهج إيجابي اتجاه معاناة الشعب 
السوري والضغط على األطراف كافة للتوصل 
إلى حل ينهي الصراع السوري ويوصل سوريا 

لبر األمان.

التركي  الَمشروع  وخاصة  ككل،  المنطقة  في 
واإليراني.

في  الديمقراطي  المشروع  عن  تحدثنا  إذا 
تمثله  الذي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
فال  سوريا(،  وشرق  لشمال  الذاتية  )اإلدارة 
هذا  حققه  ما  وكفى،  أسطر  بعدة  إجماله  يمكن 
المشروع للسوريين القاطنين في جغرافيته هو 
إنجاز عظيم بمعنى الكلمة على كافة األصعدة، 
والعسكرية،  والسياسية  واالقتصادية  الخدمية 
المحيطة )السلبية  إذا ما روعيت كل الظروف 
تستهدف  التي  المحدقة  واألخطار  واإليجابية( 
بقيادة  تركيا  قبل  من  وخاصة  المشروع،  هذا 
أردوغان. نالحظ بأنَّ الخطر األردوغاني على 
المشروع الديمقراطي هو األكثر تأثيرًا وخاصة 
من  محمومًا  سباقًا  تشهد  التي  الفترة  هذه  في 
النفوذ،  مناطق  على  العالمية  الهيمنة  دول  قبل 
واضحة  هشاشة  تعاني  التي  العراق  في  سواء 
على مستوى الدولة العراقية المخترقة من كافة 
التركي  االحتالل  دولة  بدأت  حيث  النواحي، 
باالستفادة من الوضع الحالي الذي ُتعانيه الدولة 
للمزيد  واحتاللها  توسعها  تكرس  لكي  العراقيَّة 
العراقية من خالل زيادة نقاطها  من األراضي 
حكومة  دعم  من خالل  ليبيا  في  أو  العسكريَّة، 
العسكري  بالتوسع  السراج اإلخوانيَّة، والتهديد 
النفطيَّة  المناطق  لتشمل  الليبية  األراضي  في 

للسيطرة على مقدرات الدولة الليبية.
اآلن العقبة الحقيقية والكابوس بالنسبة ألردوغان 
هو مشروع اإلدارة الذاتية ألنه ُيمثل السد الوحيد 
في  لتركيا  االحتاللي  التوسع  بوجه  والمنيع 
سوريا، وخاصة بعد العمليَّة العسكريَّة التركيَّة 
إلى  مناطق شمال وشرق سوريا،  في  األخيرة 
العربيَّة،  الدول  قبل  من  الصمت  التزام  جانب 
إزاء  موحد  أو  واضح  موقف  وجود  وعدم 

خطورتها،  من  الرغم  على  التركيَّة  األطماع 
باستعادة  أردوغان  قبل  من  العلني  والتصريح 
في  المندثرة  العثمانية«  »اإلمبراطورية  أمجاد 

العالم العربي.
واستنادًا إلى ما سبق من حديث فإنه من الواضح 
باتت  تؤلفه من دول،  بما  المنطقة برمتها،  بأن 
مهددة بطريقة أو بأخرى في ظل صراع دول 
القوة  أوراق  بدأت  أن  بعد  العالمية«،  »الهيمنة 
التي تملكها ُتحرق واحدًة تلَو األخرى، استنادًا 
التي  والمحدودة  الضعيفة  اإلستراتيجيَّة  إلى 
تتبعها على صعيد السياسة الداخليَّة والخارجيَّة، 
مشروع  دعم  العربية  بالدول  حريًا  كان  لذلك 
شعوب  نضال  من  واالستفادة  الذاتّية،  اإلدارة 
التركي،  الُمحتل  بوجِه  سوريا  وشرق  شمال 
والكف عن تصوير هذا المشروع بأّنه مشروٌع 

مشروعًا  أو  أقليَّة...،  يخدم  أو   ،... انفصاليٌّ
مشبوهًا...، كما ُتروج وسائلهم اإلعالميَّة.

شعوب  من  تؤلفه  بما  اآلن  الذاتيَّة  اإلدارة 
اإلقليمي  الصراع  قلب  في  تتواجد  ومكونات 
بالوقت  محوره  سوريا  ُتعتبر  الذي  والعالمي 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  ُيمثله  ما  لذلك  الحالي، 
وممانعة  تصٍد  مشروُع  هو  الديمقراطيَّة 
وجه  في  حصينة  وقلعة  العسكرية،  للتدخالت 
ُمحاوالت التمدد والهيمنة الدوليَّة على مقدراِت 
كان  لذلك  برمتها،  أوسطيَّة  الشرق  الشعوِب 
مشروِع  دعُم  المنطقة  دوِل  كافة  على  واجبًا 
عن  والكف  المنطقة،  وشعوب  الذاتيَّة  اإلدارِة 
التي تخدم  الفتنِة والطائفيَّة  بوِق  نفِس  النفِخ في 
الدول  بهذه  تتربص  بدأت  التي  الهيمنة،  دول 

الواحدة تلو األخرى لتنفيذ مآربها.

محمد األحمد حوار/ إيفا ابراهيم 

حسام إسماعيل

وبّين عباس في حوار أجرته معه صحيفتنا 
القائد  أطلقها  التي  المبادرة  بأن  »روناهي« 
العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي 
أن لم تنجح سنكون بانتظار إبادة جماعية من 

قبل العدو التركي.  وجاء الحوار كما يلي:

المنطقة  على  التركية  الهجمات  ازدادت   -
كيف  كردستان،  باشور  وبخاصًة  بأكملها، 

تنظرون إلى هذه الهجمات؟ 

إلى  تنقسم  مناطقنا  على  التركية  الهجمات 
شقين برأيي؛ الشق األول هو أطماع الدولة 
التركية المحتلة في العالم بشكٍل عام والمناطق 
العربية بشكٍل خاص، فتركيا تبحث من خالل 
إرثها التاريخي عن الدولة العثمانية القديمة، 
وأردوغان يعلم بأن هذا الحلم لن يتحقق في 
المشروع  بهذا  يتذرع  ولكنه  هذا،  عصرنا 
هو  وكأنه  التركي،  الشعب  بذلك  ويخدع 
العثمانية  الدولة  أورخان مؤسس  بن  عثمان 

ليعود تأسيسه من جديد وبثوب آخر.
المحتلة  التركية  الدولة  فأن  الثاني  الشق  أما 
ليست وحدها في هذا الميدان، فتقوم بالعمل 
كأمريكا  شركائهم  مع  المشاريع  وتنفيذ 
الدولة  هي  وها  أيضًا،  وإيران  وروسيا 
التركية تغزو ليبيا أيضًا، فما باله يغزو ليبيا 
إال بإيحاء من أمريكا. وهناك مؤشرات تدل 
على أن مصر ربما تكون على باب المواجهة 

أيضًا كونها متاخمة لحدود ليبيا.

- الدولة التركية المحتلة تتذرع دائمًا بوجود 
تركيا  كانت  أين  حدودها،  على  اإلرهاب 
عندما كان مرتزقة داعش، وهي التي قّدمت 

الدعم والمساندة لهم؟

قامت  حيث  لإلرهاب؛  راعية  دولة  تركيا 
خاصًة  ومعسكرات  أكاديميات  بتأسيس 
بالمال  تدعمهم  وباتت  داعش  بمرتزقة 
وتدّربهم على السالح، وجاءت بهم من جميع 
لتجمع  مسرحًا  وأصبحت  العالم،  أصقاع 
القوى اإلرهابية لتدفعهم ومهاجمة عدة دول، 
مثل الهجوم الذي حدث في فرنسا واستهداف 
الصحيفة الفرنسية الساخرة »شارلي إيبدو«. 
الدولة  تعجز  لعبًا  تلعب  التركية  الدولة 
من  بداًل  تقوم  وهي  به،  القيام  األمريكية 
أمريكا للقيام بهذه المخططات اإلرهابية في 
والسيطرة  المالئم  الجو  لهم  لتهيئ  المنطقة، 
عدة  إلى  وتقسيمها  المنطقة  موارد  على 
أقسام وتوزيعها على بعضهم البعض، بمبدأ 

المحاصصة. 

على  قيصر  قانون  بنود  ُطّبقت  وقد  اآلن   -
مناطق  تأثيرها واضحًا على  سوريا وظهر 
شمال وشرق سوريا، كيف بإمكاننا تجاوز 
هذه المرحلة الصعبة، وماذا بإمكان اإلدارة 

الذاتية فعله حول ذلك؟

ما يهم في الوقت الحاضر أن نكون بعيدين 
اآلونة  ففي  قيصر،  قانون  تطبيق  مبدأ  عن 
األخيرة اجتمعنا مع الوفد األمريكي وبوجود 
روباك،  وليام  المتحدة  الواليات  مبعوث 
على  ُيطبق  لن  قيصر  قانون  بأن  وصرح  
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
كما  بوعودهم،  يوفوا  لن  أنهم  إال  سوريا، 
ألسنة  الخاصة وعبر  تم نشر عبر الصحف 
وزير الخارجية األمريكية ورئيس األمريكي 
تمتد  سوف  المساعدة  يد  بأن  ترامب  دونالد 
إلى مناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا، ولكن حتى اآلن لم نحصل على أي 

مساعدات.  

واإلدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال 
وشرق سوريا تسعى جاهدة لتخفيف تطبيق 
للوضع  نظرًا  مناطقها،  على  قيصر  قانون 
كافة  يهدد  الذي  المعيشي  والغالء  المتأزم 

األهالي في مناطق شمال وشرق سوريا.  

الكردية،  الكردية  المحادثات  وصلت  أين   -
وهل هناك توقيت للبدء بالمرحلة الثانية؟

وال  مكانها  في  تتراوح  زالت  ال  المحادثات 
يوجد أي تقدم في هذه الحوارات، بل العكس 
نحُن نشعر بأن هناك تراجع من قبل المجلس 

سابقًا،  به  تعهدوا  عما  الكردي  الوطني 
لتوحيد الخطاب الكردي واالستعداد لمواجهة 
أن  واحدًا، حيث  يدًا وصفًا  المقبلة  المراحل 
الجماهيرية  المنصة  ضمن  لهم  قادة  هناك 

الكردية؛ التي تعمل لوحدة الصف الكردي، 
المنصة  عن  األخيرة  باآلونة  علمنا  وكما 
بأن  الكردي  الصف  لوحدة  الجماهرية 
تقوم  التي  اللجنة  من  بالخروج  بدأوا  قادتهم 
بمحاولة لم الشمل وتوحيد الخطاب الكردي. 
فنحُن عملنا من أجل تحقيق هذا الحلم لشعبنا 
هذه  إلفشال  يعمل  من  هناك  ولكن  الكردي 
الوطني  التجمع  حزب  في  وأنا  المبادرة، 

الكردستاني غير متفائل لهذه المبادرة.
هذا التراجع من قبل المجلس الوطني الكردي 
المناطق،  هذه  في  السياسي  بالوضع  مرتبط 
ألنهم يسعون من أجل مصالحهم الشخصية 
والمشاريع التي يخططون لها، كونهم تابعين 
ويقومون  الكردستاني،  الديمقراطي  لحزب 
باالتجاه  لهم  الموجهة  التعليمات  كافة  بتنفيذ 
المطلوب، وهذه المبادرة أن لم تنجح سنكون 
قبل  إبادة جماعية سابقًا والحقًا من  بانتظار 

العدو التركي.

على  المنطقة  شعوب  يحاربون  األتراك   -
سد  عن  المياه  قطع  وآخرها  جبهات،  عدة 
الفرات، ماذا تحاول تركيا إيصاله عبر ذلك؟ 

هذه ليست المرة األولى التي تقوم بها الدولة 
مناطقنا،  عن  المياه  بقطع  الفاشية  التركية 
والخابور  الجقجق  نهر  مياه  قطعت  فسابقًا 
لفرض  ذلك  ويعود  مناطقنا،  عن  ودجلة 
أبناء شعبنا، ونحُن لن نرضخ  هيمنتها على 

أو  اقتصادية  كانت  سواًء  الضغوطات  لهذه 
التركية  فالدولة  أيضًا،  ميدانية  أو  سياسية 
عبر  مناطقنا  على  حديثًا  التسلط  تحاول 

مشاريعها الجهنمية. 
أن  بأن  تسعى  المحتلة  التركية  الدولة 
الذاتية  واإلدارة  وقهرًا،  شعبنا جوعًا  يموت 
وشرق  شمال  مناطق  في  الديمقراطية 
كافة  توفير  المستطاع  بقدر  تحاول  سوريا، 
لذا  لألهالي،  والعينية  الغذائية  االحتياجات 
بشكٍل  ونعمل  حذرين  نكون  أن  علينا  يجب 
لشعبنا  الحياة  مستلزمات  كافة  لتوفير  جاد 
والشعب السوري أجمع، ونعاهد شعبنا بأننا 

سندافع عنُه حتى آخر رمق في جسدنا.

لألزمة  المستقبلي  للحل  نظرتكم  هي  ما   -
السورية؟    

مما ال شك بأن الحكومة السورية تعمل مع 
األجندات التي تثير القلق في سوريا، فأن لم 
تكن هناك عالقات بينهما لما وصلت سوريا 
مبدأ  طرحنا  فسابقًا  المتأزم،  الوضع  لهذا 
الحكومة  وحذرنا  في سوريا  السياسي  الحل 
ألن  التركية،  الدولة  مع  التعامل  السورية 
الداخل،   من  سوريا  لضرب  السعي  هدفها 
تبرهن  السورية  الحكومة  األسف  مع  ولكن 
للشعب الكردي بأنها ضد الكرد، ويعود ذلك 
ليكون أردوغان على مصداقية من نواياهم. 
وبعد أن تأزمت األوضاع في سوريا طالبنا 
طاولة  إلى  الجلوس  السورية  الحكومة 
السياسّية  اإلصالحات  إليجاد  مستديرة 
الحل  ألن  واالجتماعّية،  واالقتصادّية 
االعتراف  وأيضًا  نفعًا،  يجدي  ال  العسكري 
باالستحقاقات القومية الموجودة في سوريا، 
لبناء سوريا وطنية  الكردي  الشعب  وقضية 
ديمقراطية تعددية ال مركزية، لكن الحكومة 
المتكررة  النداءات  لهذه  تأبه  لم  السورية 
الديمقراطية  الذاتية  واإلدارة  حزبنا  قبل  من 

وأحزاب اإلدارة الذاتية الديمقراطية أيضًا. 
هذه كانت مطالبنا في ذاك الوقت، ولكن مع 
التدخل الروسي في سوريا انقلبت الموازين، 
وليس  مصالحها  أجل  من  روسيا  وعملت 
الشعب  فقضية  السوري،  الشعب  لمصالح 
الروس  بوجود  مرتبطة  ليست  السوري 
الشعب  بإدارة  مرتبطة  ولكنها  سوريا،  في 

السوري وبكافة مكوناته.
وفي النهاية ال بد من حل سياسي يجمع كل 
فأن  جديد،  دستور  وكتابة  السوري  الشعب 
الشعب  يعاني  الفتية سوف  الدولة  بقيت هذه 

من صراع بين الموت والحياة. 

الطورانيون.. 
حرب جديدة 

وحقد قديم

وتعذيب  وتدمير  وتهجير  انتهاكات 
وتهديد  اغتياالت  وأتاوات،  واغتصاب 
الشاردة  الكالب  نهج  هذا  بالتصفية، 
والطغاة  الفاسدين  حماة  الضالة، 
والقومويني  والطورانيني  الراديكاليني 
هذا  اعتاد  ديدنهم،  وهذا  واملصلحوين 
وقذارة  املآسي  تلك  كل  على  الشعب 
األمر  يتطور  أن  أما  األساليب،  تلك 
تركيع  تستهدف  جديدة  حرب  إلى 
أحياها من  احلاضنة ملشروع  الشعوب 
رقادها وسباتها وبث فيها شعاع أمل 
روح  فيهم  وزرع  تفرقة،  بعد  جمعهم 
وأعاد  واإلخاء،  والتعاون  التشاركية 
ورونقها  السورية  الفسيفساء  ألوان 
اجلميل الذي كان وسيبقى مثاالً لكل 
احلرب  تلك  رائدة،  وجتربة  العالم  دول 
اجلديدة بقطع مياه نهر الفرات بحجة 
وكأن  الدولي  للقانون  تخضع  ال  أنها 
الظلم   - اليوم  احلاكم  بحزبها  تركيا 
وحدها  كوكباً  أصبحت   - والتخلف 
واملعاهدات  االتفاقات  بكل  ضاربة 
في  مستمرة  احلائط  عرض  الدولية 
من  ومبباركة  وفاشيتها  استبدادها 
األوان  يأن  ألم  البشعة،  الرأسمالية 
أن  اخلرف  الهرم  الدولي  اجملتمع  لهذا 
موقفاً  يقف  أن  له  يأن  ألم  يتحرك؟!! 
حياة  في  واحدة  مرة  ولو  إنسانياً 

نشأته!!

 ..... حياً  نادينا  لو  أسمعنا  أننا  يبدو 
ولكن ال حياة ملن تنادي.

هناك أزمة حقيقية ستواجه املزارعني 
وكل  بل  فقط  هم  وليس  والفالحني 
عامة  وسوريا  خاصة  املنطقة  سكان 
املاء  فقطع  العراق،  دولة  من  وجيراننا 
بشرية  كوارث  حدوث  إلى  سيؤدي 
واقتصادية وتنموية بل وأشد خطراً هو 
املتطرفة  الراديكالية  اجلماعات  عودة 
وخلق الفوضى، وهذا ما تسعى تركيا 
لفعله فال ميكن لها أن تخفي رأسها 
بدور  متظاهرة  كنعامة  التراب  في 
راعية  احلقيقي  اجلالد  وهي  الضحية 
تتبجح  التي  وهي  ومصدرته،  اإلرهاب 
بأنها حامية للدين، فهل هذا من أخالق 
الدين السمح !!! كال أبداً فكل األديان 
أفعالها  ومن  منها  بريئة  السماوية 
وما  يعقوب،  ابن  دم  من  الذئب  براءة 
وبرهان  حقيقي  دليل  إال  األفعال  هذه 
والتخلف  الظلم  حزب  يريد  ملا  واضح 
أن  يجب  خطير  ومؤشر  يفعله،  أن 
كل  على  يناقش  وأن  باحلسبان،  يؤخذ 
فتلك  جلل،  اليوم  فاألمر  املستويات 
الفاشية الطورانية لم تكتف بشربها 
لدماء السوريني في رأس العني )سري 
)كري سبي(  كانيه( وال في تل أبيض 
األخضر  ثوبها  التي خلعت  وال عفرين 
الزاهي لترتدي السواد، كال لم تكتف 
الدميوغرافي  والتغيير  أيضاً  بالتهجير 
وجهها  عن  القناع  تكّشَف  بل 
السوري  الشعب  لتجعل  احلقيقي 
املعاناة  أشد  تعاني  اجلوار  وشعوب 
واألطفال  والنساء  بالشيوخ  ضاربة 
وهنا  احلائط،  عرض  اإلنسان  وكرامة 
وفرح  عقله  غُّيب  ملن  بالسؤال  أتوجه 
التركية  والعملة  واأللقاب  باألسماء 
التي استبدل سوريته بها وباع نفسه 
لهم، هل أنتم راضون اليوم عن عطش 
بدموع  فرحني  أنتم  هل  السوريني؟؟؟ 
فالح مات زرعه وضاع تعبه ورمبا انطفأ 
املاء ألرضه  تأمني  يعجز عن  وهو  أمله 

إال بشق األنفس؟؟؟

قلناها وسنقولها اليوم أيضاً إن حربكم 
إصراراً  إال  يزيدنا  لن  وإرهابكم  هذه 
الشعب  حققها  مبكتسبات  ومتسكاً 
فال  والشهيدات  الشهداء  بتضحيات 
األمل  نضيعها وستشرق شمس  ولن 
فنحن  إرادتنا  كسر  تستطيعوا  ولن 
ويروي  الوطن  وسيحيى  حق  أصحاب 

هو حكايته لألجيال القادمة.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 المرأة وضرورة
 مشاركتها

سوق العمل

كابدت املرأة صعوبات عدة لدى خروجها 
اجملتمعات  في  وباألخص  العمل،  إلى 
والتي  االجتماعية؛  للموروثات  اخلاضعة 
ال زالت تقلل من شأن املرأة، وتركز على 
أن دورها ينحصر في اإلجناب، وإدارة أمور 

البيت.

ظهرت  العاملة  املرأة  مسيرة  وفي 
أمامها  الطريق  سّدت  عدة؛  معوقات 
واألمان  الداخلي  السالم  نحو  لتعبر 
الذي طاملا بحثت عنه في احلياة؛ لتجد 
لها  كسيدة  العمل  سوق  في  نفسها 
شخصيتها احلية املؤثرة في اجملتمع، فقد 
أرباب  قبل  من  املساواة  لعدم  تعرضت 
العمل في كثير من األحيان، كالتفاوت 
الرجل،  وبني  بينها  األجور  تقاضي  في 
لعملها  السلبية  النظرة  إلى  إضافة 
تالقيه  الذي  واالستخفاف  املنزل،  خارج 
من اجملتمع الذكوري حول ماهية ونوعية 
املفتعل  والتهميش  جهة،  من  عملها 
العمل  أصعدة  كل  على  إلجنازاتها 
تواجهن  من  ومنهّن  أخرى،  جهة  من 
أثناء  باالعتداء اجلنسي  مشاكل تتعلق 
تأدية أعمالهّن؛ فترضني به حفاظا على 

الوظائف التي تشغلهن.

وشرق  )شمال  آفا  روج  في  املرأة  أن  إال 
عدد  على  التغلب  استطاعت  سوريا( 
حتقيق  على  تؤثر  التي  التحديات  من 
فكسرت  واملرأة،  الرجل  بني  املساواة 
العمل،  سوق  ودخلت  اخلوف،  حاجز 
مشاركتها  خالل  من  ريادية  وأصبحت 
ولم  احلياة،  مجاالت  من  الكثير  في 
وأثبتت  باستغاللها،  ألحد  تسمح 
مجاالت  جميع  في  وجناحها  قدرتها 
أوقاتها  تنظيم  وّفقت في  العمل، كما 
ما بني االهتمام بالبيت والعمل خارجه. 
على  يدل  فهو  شيء  على  دل  إن  وهذا 
لديها،  واالجتماعي  الفكري  االنفتاح 
حماية  في  مسؤوليتها  عن  والتعبير 

اجملتمع، وبنات جنسها.

ومن هذا املنطلق جند أن حصول النساء 
العمل  ميدان  في  وأجور  رواتب  على 
معيشة  مستوى  حتسني  في  أسهم 
مستويات  من  ما  نوعاً  وحّد  عائلتها، 
النامية،  الدول  في  وخاصة  الفقر؛ 
بالثقة،  أن ذلك عزز شعورها  فضالً عن 
قوة  ومنحها  نفسها،  على  واالعتماد 

مادية ومعنوية. 

مبادرات  ظهرت  األخيرة  اآلونة  وفي   
والفني  املهني  التدريب  برامج  تدعم 
ميدان  في  اخلوض  قررن  لنساء  واإلداري 
العمل، ولهذا النوع من البرامج تأثيرات 
التوظيف،  فرص  زيادة  في  إيجابية 
وانخفاض  الدخل،  مستوى  وارتفاع 
نسبة البطالة عند النساء، واملساهمة 
حتّمل  على  اجملتمع  قدرة  رفع  في 
إبقاء  عن  عدا  االقتصادية،  الصدمات 

التفكك االجتماعي في حدوده الدنيا.

بناء على ما سبق، يتطلب من احلكومات 
ومتنح عملها  املرأة،  قوانني تشجع  سّن 
نشاطها  وحتمي  احلقيقية،  قيمته 
وبشكل  واالقتصادي؛  االجتماعي 
أماكن  في  اجلنسي  التحرّش  من  خاص 
اجلنس،  أساس  على  والتمييز  العمل، 
والنجاح.  االستمرارية  لها  يكفل  مبا 
تؤكد  التي  القوانني  بتنفيذ  فااللتزام 
على املساواة وعدم التمييز، إضافة إلى 
لألطفال،  الرعاية  ودور  حضانات  توفير 
هو ضمان زيادة نسبة مشاركة املرأة في 
سوق العمل، والتأكيد على أن دور اإلجناب 
والرعاية الذي متارسه النساء في املنزل 
مقدرا  يكون  أن  يجب  أيضاً،  عمل  هو 
واجملتمعية،  االقتصادية  الناحية  من 
املساواة  حتقيق  سبيل  في  ذلك  وكل 
النواحي  جميع  في  واملرأة  الرجل  بني 
احلياتية والوظيفية. وكذلك يجب فرض 
قانون  تطبيق  على  واملراقبة  العقوبات 
مبساعدة  اجملتمعية  والتوعية  العمل، 

مؤسسات متخصصة.

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

القلب  يكون  أن  الفن  استطاع  العصور  عبر 
النابض باأللوان واإلحساس في الحياة، فقد كان 
األلحان  الذي غرد أجمل  الشادي  البلبل  الفنان 
فالفن  لآلخرين؛  ويظهره  نفسه  في  ما  ليترجم 
التشكيلي على وجه الخصوص من أكثر الفنون 
الكالم  يتعلم  لم  الذي  الصغير  فالطفل  انتشارًا، 
على  والرسم  القلم  حمل  يهوى  القراءة  أو  بعد 
التشكيلي  الفن  أن  كما  علمه؛  دون  األوراق 
كاللوحة الحياتية المملوءة بالضجيج والصخب 
ولهذا  واألهازيج؛  والفرح  واالكتئاب  والحزن 
السبب رسم اإلنسان كل ما يحب وكل ما يحتاج 

واإلطاحة به خارج حائط قلبه.
مواضيع  كوباني  مدينة  ابن  استلهم  هنا  من   
الذي  بالواقع  الممزوجة  الفنيَّة  لوحاته  وركائز 
يبلغ  الذي  شاهين«  »محمد  فكان  نعيشه؛ 
التي  الصارخة  الريشة  عمره؛  من  األربعين 
ال تكل وال تمل من الحديث عن أحوال الكرد 

والمنطقة برمتها.
عن  بابتعاده  تأثر  شاهين  التشكيلي  فالفنان   
كوباني ومكوثه في حلب فقال عن هذا األمر: 
»بقيت في كوباني حتى بلغت الخامسة عشرة 
حاماًل  حلب  إلى  رحلت  ثم  ومن  عمري،  من 
قمٍح  سنابل  من  الجميلة؛  الذكريات  كل  معي 

محمد شاهين... الفّن حمامة السالم 
التي يجب أن تبقى حرة

المقاهي الشعبية بين الماضي والحاضر

»الحزام المحيطّي« اتفاٌق لم تنتِه صالحيته
الريشة  روناهي/ قامشلو: واجه الصعوبات ليصل بفنه وألوانه إلى رسالته التي رهن حياته كلها من أجل إكمالها؛ فكانت 
رفيقة دربه واللوحات البيضاء ساحات اهتمامه وحريته؛ فرسم الفنان الكردي محمد شاهين أجمل لوحات عن الحياة والكرد 

ليكون فنه هوية الكرد الجميلة.

تقرير/ هايستان أحمد

تقرير/ غزال العمر

تحقيق/ رامان آزاد 

في  الفكرّي  المستوى  على  كبير  اختالف  ال 
والفارُق  المتعاقبة،  أنقرة  حكوماِت  توجهات 
واإلحجاِم  اإلقداِم  بين  يتأرجُح  عملّي،  هو 
التركّية  السياسة  أّن  ورغم  االبتزاِز،  وسياسِة 
قد  للسلطة  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  مع 
المبادرة،  مستوى  في  كبيرة  متغيرات  شهدت 
تحقيِق  بصدِد  أّنها  تؤّكد  نفسه  بالوقت  أّنها  إال 
مع  العالقة  تاريخّية، وعلى مستوى  طموحاٍت 
إسرائيل مازالت أنقرة ملتزمًة بمضموِن اتفاِق 
الحزاِم المحيطّي )بن غوريون- مندريس( عام 

 .1958

البحُث عن الحليِف

من غير الممكن تفّهم دوافع أنقرة إلقامة عالقات 
المراجعة  ضوء  في  إال  إسرائيل  مع  إيجابّية 
لليهود  العثمانّية  الدولة  الستقبال  التاريخّية، 
لقادة  العثمانّية  والتركة  أوروبا  من  الوافدين 
الجمهوريِة التركّية المتمثلة بالميثاق المللّي التي 
تجاهلتها مقررات معاهدة لوزان 1923/7/24، 
الشرق  خريطة  برسم  ساهمت  المعاهدة  تلك 
لوزان،  ففي  اليوم.  نعرفه  الذي  األوسط 
رسمت الدولة التركّية حدوٌد تنذُرهم بتناقضات 
مستقبلّية على كامل مسارها، ففي الشمال البحر 
الجنوب  وإلى  السوفييتي،  االتحاد  األسود حيث 
االمتداداُت الجغرافية القديمة لالحتالل العثمانّي، 
غربًا  الحال  وكذلك  العربّية  المنطقة  داخل 

ومشاكل الجزر والمياه اإلقليمّية مع اليونان.
كان ثقل الوجود السوفييتي أولوية، ثم األزمات 
دفع  ما  وهو  ثانيًا،  والعراق  سوريا  مع  الحادة 
الخيار  فوقع  دائٍم،  حليٍف  عن  للبحِث  األتراك 
أّنه  ويذكر  األمريكّية.  المتحدة  الواليات  على 
عصمت  أجرى  نفسها،  لوزان  كواليس  وراء 
إينونو، رئيس الوفد التفاوض التركّي، محادثات 
لتدشيِن  األمريكّية  البعثة  مع  ومنفردًة  موازيًة 

تحالٍف استراتيجّي.
ظّلت  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  حتى 
على  تركيا  إلى  المقّدمة  األمريكّية  المساعدات 
المالّي والتسليح أقل من توقعات  مستوى الدعم 
وزٌن  له  وسيٍط  عن  للبحِث  دفعهم  ما  األتراك، 
نوعّي من شأنه التأثير في دائرِة صناعِة القرار 
في البيت األبيِض والكونغرس، فكانت إسرائيل 
هي الهدُف ومعها اللوبي اليهودّي في الواليات 
مسلمة  دولة  أول  تركيا  كانت  وهكذا،  المتحدة. 
تعترف بإسرائيل في 1949/3/28 أي بعد عام 
أنقرة  ورفعت  إسرائيل،  قيام  إعالن  من  واحد 
إلى  أبيب  تل  في  الدبلوماسي  تمثيلها  مستوى 
مستوى السفارة، وفي 1950/7/3 قّدم سيف اهلل 
إسين أوراَق اعتماده لحاييم وايزمن كأول سفير 
التركّي  االعتراف  وكان  إسرائيل.  في  تركّي 
إلى  تركيا  فقد صّوتت  حينها،  مفاجئًا  بإسرائيل 
جانب العرب في الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

ضد قرار تقسيم فلسطين في 1947/11/29.
بالتصويت  تصورها  خطأ  استدركت  فأنقرة 

يرتاده  بالحياة  يعج  مكاٌن  قامشلو:  روناهي/ 
الشاب  والغني،  الفقير  والقارئ  المثقف، 
وأراجيلهم  سجائرهم  دخان  لينفثوا  والعجوز 
القهوة  رائحة  مع  معسلها  رائحة  تتحد  التي 
ليعبق  كالسالف  المعتق  والشاي  السمراء، 
فيروز،  صوت  يرافقه  سحرٍي  بعطٍر  المكان 
الزبون الدائم، فكانت قهوة النجمة حاضرة في 

ذاكرة أهالي قامشلو دائمًا.

جال من ضجيج الحياة،  هو مكاٌن يهرب إليه الرِّ
ُمحبٍب  مختلٍف  نوٍع  من  إلى ضجيٍج  وهمومها 
الُقدامى  واألصحاب  الرفاق  فصوت  لديهم؛ 
مكاٍن  في  الهم  وُيزيل  الوحشة،  يؤنس  والُجدد 
الحياتية  ومشاكلهم  بأتعابهم  لُيلقوا  باألمل  مفعٍم 
والروح  القلب  استراحة  لتكون  أبوابه،  خارج 
الشعبية  المقاهي  فتبقى  األصدقاء.  بصحبة 
المكان االجتماعي الذي يرمي فيه الناس كل ما 
وراءهم من أعمال وهموم مرفهين عن أنفسهم.

بين  النرد  وحجر  والشدة  الشطرنج  يلعبون 
بشكٍل  ويتناقشون  المباريات،  يشاهدون  أيديهم. 
واالقتصادية  السياسية  األوضاع  عن  جماعٍي 
أمام  بأنك  األولى  للوهلة  لتشعر  واالجتماعية 
المتنفس  فهي  إخباري؛  ومركز  أنباء  وكالة 
فكم  وهمومهم،  أسرارهم  ومستودع  للرجال، 
من صديق شكى آلخر وكم من شخص سارت 
به قدماه دون أن يشعر؛ بعد أن أثقلته الحياة همًا 

وتعبًا.

املقاهي حكاية عشق مع الزمن

في  التجمعات  كانت  بسيطة حيث  الفكرة  بدأت 
مهٍم  أمٍر  لنقاش  أو  مشكلٍة  لحل  أحدهم  بيوت 
لتتطور وُيخصص للناس أماكن يجلسون بها في 
الساخنة  المشروبات  فيها  ُتوزع  فراغهم  وقت 
الراوي  شخصية  ولتكون  والشاي،  كالقهوة 

تشد  مقهى حيث  في كل  »الحكواتي« حاضرة 
ما  لمعرفة  وشوق  تلهف  في  وتجعلهم  الزبائن 
الحضور  عشقه  الذي  الرواية؛  لبطل  سيحدث 
عنه  الراوي  تكّلم  خالل  من  معه  وتعاطفوا 
لمتابعة  وتحفزه  المستمع  تشد  مشوقة  بطريقة 
ما سيحدث بشغف فيسبحون بخيالهم معه. هذا 
وتبقى  الشخصيات األشهر في تاريخ المقاهي 
ليلى  الهاللي، وأبو  »عنترة بن شداد وأبو زيد 
المهلهل«. ثم ما أن توارت شخصية الراوي حتى 
ظهرت شخصيتان جميلتان من خالل صندوق 
هذا  يرجع  حيث  وعيواظ«،  »كيراكوز  الظل 
الفن المسرحي الشعبي للعهد العثماني، وازداد 
شهدته  لما  النهضة  عصر  في  المقاهي  دور 
سريٍة  واجتماعاٍت  وأحزاٍب  تنظيماٍت  من 

وحواراٍت.

املقاهي معقل الثورات واألدب

فمن المقاهي انطلقت أعظم الثورات التي طالبت 
للصحف،  قراءٍة  خالل  من  وذلك  بالحرية؛ 
ولقاءاٍت للمثقفين أججوا روحًا ثورية، وفجروها 
كالثورة الفرنسية وغيرها. من رحم هذا المكان 
ُوِلَدت أعظم الروايات العالمية فقد مال الكتاب 
وحياة  المنزلية  والرتابة  النمطية  عن  لالبتعاد 
المكتب ليتركوا الخيال يعيش العشوائية الجميلة 
الشاي واحتساء  أدبًا خالدًا مع رشفة  تنتج  التي 

فنجان من القهوة.

املقهى بيتهم الثاين 
ومؤنس وحشتهم

»النجمة«  قهوة  مرتادو  وصف  كهذه  بكلماٍت 
الرئيس في سوق قامشلو  الشارع  تقع في  التي 
تعود  التي  القهوة  هذه  بحرات«؛  »السبع 
للستينات؛ فهي ُتعد من أقدم المقاهي في مدينة 
الذي  صليبا  سليمان  لصاحبها  تعود  قامشلو 
مقهاه  سقف  تحت  المدينة  هذه  أهالي  احتضن 

المتواضع الذي شهد قصصًا وحكايات إنسانية، 
وإنما  وقهوة  مجرد صاحب رزق  يكن  لم  فهو 
والمحتاجين،  منهم  الفقراء  للجميع؛  أبًا  كان 
الشاي  كأس  على  تقتصر  لم  البيضاء  فأياديه 
وفنجان القهوة بل امتدت لتشمل تقديم مساعداٍت 

إنسانية لكل محتاج.
الرجل األرمني الذي وافته المنية كان أخًا حقيقيًا 
لكّل المكونات التي تضمها سماء مدينة قامشلو 
»موريس  البنه  المشوار  إكمال  ليترك  رحل 

سليمان صليبا«. 
هذا والتقت صحيفتنا بأحد زبائن القهوة وُيدعى 
»كانيوار أحمد« العمر 37 عامًا. الذي أكد بأنه 
يرتاد هذا المكان منذ نعومة أظفاره حيث كان 
حيث  سنوات؛  الخمس  ابن  وهو  والده  يرافق 
كان صديقًا لصاحب القهوة السيد سليمان الذي 
يعتبره أباه الروحي الذي رباه وعطف عليه بعد 
هذه  بأن  وأضاف  هذا  مبكر.  بعمٍر  والده  وفاة 

والمناطق  األماكن  كل  من  أناسًا  تجمع  القهوة 
ولطالما ُقدمت المشروبات فيها بشكل مجاني. 

العمر 45 عامًا،  العلي«  المواطن »صالح  أما 
يعمل بالقهوة منذ خمسة عشر عامًا يقول: »أشعر 
وأضاف:  حياتي«،  من  مهٌم  وجزٌء  بيتي  بأنها 
لطالما شهدت القهوة حاًل للمشاكل وعقدًا لصلح. 
»كورونا«  وباء  بسبب  المقهى  إغالق  وعن 
بشغف  للعمل  للعودة  متلهفًا  كان  بأنه  أوضح 
مع األخذ بكل التدابير الوقائية واالحترازية من 

تباعٍد للكراسي وتعقيم لألراجيل.
مكاٌن أكبر من أن يكون للتسلية واللعب والمزاح 
فيه  تجتمع  اجتماعي  تواصٍل  نقطة  بمثابة  فهو 
نفس  من  قهوتهم  ليحتسوا  المنطقة،  مكونات 
على  يتساعدون  التي  همومهم  ولتتحد  الكأس 
وللصلح  للثقافة  داٍر  من  أكبر  فالمقهى  حلها، 

االجتماعي والتواصل والتعاون اإلنساني.

حليفة  إسرائيل  اعتبرت  إذ  التقسيم،  قرار  ضد 
أّن إسرائيل تمثل  تيقنت  لموسكو، ولكنها ما أن 
إرادة الغرب الليبرالي، وحليفة الواليات المتحدة 
الوثيقة ضد الشيوعّية السوفيتّية. حتى انقلبت إلى 
إلى  الوصوِل  ممَر  لتكوَن  بإسرائيل،  االعتراف 

قلِب واشنطن وعقلها.

الحزام املحيطي واتفاق الشبح

إسرائيل التي ُأعلن عن قيامها في 1948/5/14 
عبرّية  نقطة  كانت  الفلسطينية،  األراضي  فوق 
وسط محيٍط عربّي واسٍع، ورغم الدعِم الغربّي 
أدرك  فقد  لها،  الكبير  واألمريكّي(  )البريطانّي 
صعبًا،  جغرافيًاّا  مأزقًا  يعيشون  أّنهم  قادتها 
كسِره  إلى  فتطلعت  المنطقة،  بيئِة  عن  وحصاٍر 
نفَس  معها  تتشارك  قوى  مع  تحالفاٍت  عبر 
الخصومِة تجاه العرِب، بأخِذ الظروِف التاريخيِّة 

للمنطقِة باالعتباِر.
التي صاغها ديفيد بن غوريون أول  في الرؤية 
إلياهو  صديقه  ومعه  إسرائيلّية،  حكومة  رئيس 
ُيمكنها  إسرائيل  أّن  على  التأكيد  تمَّ  ساسون، 
النجاة من الحصاِر العربّي الخانق، عبر التعاون 
مع األقليات العرقّية والدينّية بالمنطقة، وتشكيل 
تماٍس  في  تقُع  طرفّية  قوى  مع  واسعٍة  تحالفاٍت 
لها  أو  وإيران،  تركيا  مثل  العربّي  العالم  مع 
قدرُة التأثير السلبّي عن ُبعٍد مثل إثيوبيا. وُأطلق 
اسُم »الحزام  على رؤية بن غوريون وساسون 
بالعالم  تحيط  دواًل  تستخدُم  ألّنها  المحيطي«، 

العربّي تمامًا من الشمال والشرق والجنوب.
موقعًا  تركيا  تحتل  المحيطّي«،  »الحزام  وفق 
ليست  القدَس  أنَّ  إسرائيل  وأدركت  مركزيًاّا، 
قضية دينّية أو قومّية بنظر األتراك مثل العرب، 
اليهوِد  بين  الجّيدة  التاريخّية  للعالقِة  واستندت 
واألتراك، والعداِء المتأصل بين األتراك والعرِب 
نتيجَة االحتالِل ألربع قرون، وكذلك رغبة أنقرة 
الملّحة بالحصول على دعم الواليات المتحدة، كل 
ذلك سيجعُل تركيا حليفًا دائمًا وموثوقًا إلسرائيل.
كانت نبوءة بن غوريون وساسون صائبة، فبعد 
االعتراف التركّي بإسرائيل، فاز عدنان مندريس 
الحكومة  برئاسة  الديمقراطّي،  الحزب  زعيم 
الدعم  نيته  أبدى مندريس  ما  التركّية، وسرعان 
لتحقيق  وذلك  العرب،  ضد  إلسرائيل  المطلق 
غرضين، األول دعم عالقاته بواشنطن، والثاني 
دول  في  سوفيتيًاّا  توغاًل  يراه  كان  ما  مواجهة 

الجوار العربية، وبخاصة سوريا.
قام رئيس الوزراء اإلسرائيلّي ديفيد بن غوريون 
في  أهمها  كان  تركيا،  إلى  سرّية  زيارات  بعدة 
الحكومة  رئيس  التقى  حيث   1958/8/29
التركية عدنان مندريس، تحّول ذلك الحزام إلى 
اتفاٍق شفهّي منبثق عن اجتماع سرّي بين عدنان 
باسم  الحقًا  وُعرف  غوريون،  وبن  مندريس 
الكاملة  السرّية  لطبيعة  نظرًا  الشبح«،  »الميثاق 
التي فرضت على تفاصيله وقت االتفاق. )بدأت 
المحيطي«  »التحالف  أو  الشبح«  »ميثاق  فكرة 
مجرد تنظير في شكِل محاضرات ومذكرات قبل 
االتفاق مع  يبقى  أن  أنقرة  أرادت  عام 1948(. 
إسرائيل سريًاّا، وتذكر الباحثة اإلسرائيلّية عفرا 
إسرائيل  أنَّ  باإلنكليزّية  نشرته  كتاب  في  بنغيو 
بداًل  »تحالف«  كلمة  وثائقها  في  استخدمت  قد 
تعطيها  التي  األهمية  للداللة على  من »اتفاقية« 
لهذا االتفاق. وال تعترف رئاسة األركان بوجود 
االتفاقية، فيما تقول وزارة الخارجّية التركية إّنه 
ال يوجد أّي اتفاق مع إسرائيل يسبق االتفاق الذي 

وّقع في 1994/11/3.

عالقة تنافع وعضوية الناتو

الغربّية  القوى  مع  تركيا  اصطفت   1951 عام 
لقناة  المالحّي  الممر  إغالق  مصر  قرار  ضد 
حزيران  وفي  اإلسرائيلّية.  السفن  أمام  السويس 
واشنطن،  إلى  له  رسمّية  زيارة  وأثناء   ،1954
قال عدنان مندريس أمام الصحافيين إّن »الوقت 

حان ليعترف العرب بحق إسرائيل في البقاء«.
انطوِت العالقاُت التركّية األمريكّية واألوروبية، 
عن  النظر  بغّض  دومًا،  كبيرٍة  أهميٍة  على 
األحزاِب الحاكمِة في البالد وتوّجهاتها السياسّية، 
في  الناتو  حلف  إلى  تركيا  انضمام  منذ  خاصة 
1952/2/18 بعد المشاركة في الحرب الكورّية 
لها إلى سّد أمام  إبان حكم عدنان مندريس، وتحوِّ

السوفيتي( وطموحات  )االتحاد  الشيوعّية  خطر 
وتواصل  الباردة.  الحرب  فترة  خالل  التوّسع 
االنقالب  بعد  اإلسرائيلّي  التركّي  التعاون 
عام  بمندريس  واإلطاحة  تركيا  في  العسكرّي 
1960، واعترفت إسرائيل بالجنرال غورسيل، 
العسكرية  االستخباراتية  اللقاءات  واستمرِت 

بمعدِل مرتين بالعام.
 ،1963 عام  واليونان  تركيا  بين  الحرب  بعد 
لها  وواشنطن  لندن  بخذالن  أنقرة  شعرت 
وظهرت بوادر توتر في عالقات تركيا بإسرائيل 
إلى  إسرائيل  تصويت  عدم  بسبب   1964 عام 
األزمة  بشأن  المتحدة  األمم  في  تركيا  جانب 
ولكن  العرب  نحو  تركيا  فاتجهت  القبرصّية، 
التعاون العسكرّي استمر حتى عام 1966 موعد 

االنتهاء الرسمّي لهذا التعاون.
أواخر  منذ  االزدواجية  على  تركيا  حافظت 
والتزمت  الثمانينات،  أواخر  حتى  الستينات 
إسرائيل  مع  العرب  حروب  في  الحياد  موقف 
 ،1973/10/6 وحرب   1967/6/5 حرب  في 
الفلسطينّية  التحرير  وفتحت عالقات مع منظمة 
عام  بالمنفى  بدولتها  واعترفت   ،1975 عام 
1988، وكان بمقابل تأييد العرب حصلت على 
 1975 في  وصّوتت  السبعينيات،  خالل  النفط 
يساوي  الذي   379 العامة  الجمعية  قرار  على 
بين الصهيونّية والعنصرّية، وصّوتت ضد قرار 
 ،1980 عام  إلسرائيل  عاصمة  القدس  اتخاذ 

ورغم ذلك استمرت في عالقاتها الدبلوماسّية.
في 1996/2/23 وّقعت إسرائيل وتركيا اتفاقية 
فيها  دور  للعسكر  كان  وقد  استراتيجّية،  شراكة 
شفيق  الجنرال  األركان  رئيس  عليها  وّقع  حيث 
تظهُر  السابقة  السرّية  االتفاقيات  وبدأت  بير، 

للعلن.
للمتغيرات  استيعابّية  مواقف  أنقرة  اتخذت 
وحرب  السوفياتي  االتحاد  انهيار  مثل  الكبرى 
دورها  في  النظر  فأعادت  عام 1991،  العراق 
في النظام العالمّي الجديد، ومكانتها ضمن حلف 
وإسرائيل«،  العرب  بين  للسالم  وسعت  الناتو، 
تتويجًا  يأِت  لم   1996 اتفاق  أن  والمفارقة 
لعملية السالم، بل جاء بعد أن انتهى األمل منها 
نتنياهو  وتولى   1995 في  رابين  إسحق  بمقتل 
الحكومة اإلسرائيلّية. وتوالِت األحداث بالمنطقة 
لبنان،  من  اإلسرائيلّي  واالنسحاب  العراق،  في 
وغزة(،  )الضفة  فلسطين  في  التموضع  وإعادة 
ثم سوريا وحرب تموز 2006 وحربي غزة في 
لم  العسكرّية  العالقات  أّن  إال  2008 و2014، 

تتوقف.
جديدًا  دفعًا  الغرب  مع  تركيا  عالقات  وكسبت 
“تورغوت  عهد  في  األصعدة  جميع  على 
الوزراء  رئيسي  منصبي  شغل  الذي  أوزال”، 
التي  “اللْبَرَلة”  سياسة  ولعبت  والجمهورية، 
وفتحت  المنحى،  هذا  في  كبيرًا  دورًا  انتهجها 
عريضٍة  جماهيَر  على  الدولة  مؤسسات  أبواب 
النخب،  فئة معينة من  بعد أن كانت حكرًا على 

واألقليات األجنبية، بوجه أخص.

أردوغان جولة البحث عن 
الرشعّية

على  أردوغان،  عهد  في  التقليد  هذا  يتغير  لم 
عكس المتوقع، بل إن عالقات تركيا مع أمريكا 
وأوروبا وصلت إلى أوجها في عهده، إلى جانب 
مشواره  بدء  منذ  والحزبّية  الشخصية  عالقاته 
أردوغان  عالقات  أنَّ  جليًا  وبات  السياسّي. 
الشخصّية والحزبّية مع اإلدارة األمريكّية والدول 
األوروبّية بدأت قبل وصوله إلى سدة الحكم في 
تركيا عام 2002. فتجاوز كّل العقبات السياسّية 
عبر  بالده  في  السلطة  إلى  للوصول  والقانونّية 
إشاراته المتواصلة إلى أمريكا والدول األوروبّية 
السياسّية،  وبرامجه  وحزبه  لشخصه  كمرجعّية 
العواصم  إلى  أجراها  التي  المكوكّية  والزياراِت 
ممارسته  على  القانونّي  الحظر  لكسر  الغربّية 
لقاء  في  أنشدها  شعرّية  قصيدة  بسبب  السياسة 
ج  جماهيرّي قالت المحكمة العليا حينها أنها تؤجِّ

مشاعر الكراهية والعداوة بين المواطنين.
اإلسالمّي  النهج  عن  التخلي  أردوغان  إعالن 
الرفاه  حزب  زعيم  أربكان،  الدين  نجم  ألستاذه 
وأوروبا  أمريكا  واتخاَذه  جانٍب،  من  المنحّل 
لشخصه  مرجعّية  الديمقراطّية  ومعاييَرهما 
وحزبه من جانٍب آخر، َضِمن له الحصول على 

جانب  إلى  المحافظة،  العريضة  الجماهير  دعم 
وهذا  والليبرالية.  “الديمقراطّية”  المثقفة  النخب 
العربّي  العالم  في  صورته  تلميع  في  ساعده  ما 

واإلسالمّي والغربي أجمع.
كان أردوغان ورفاق دربه عّرفوا حزبهم الجديد 
بأّنه “حزب جماهيرّي  العام  برنامجه  في وثيقة 
مخاوف  إلزالة  وسعى  ديمقراطّي”،  محافظ 
احتمال  حول  العسكرية  والمؤسسة  العلمانيين 
اتباعه نهجًا إسالميًاّا بالحكم، وحرص في بدايات 
وشعارات  خطابات  استخدام  عدم  على  حكمه 
سة  نفسها مؤسِّ تعتبر  التي  الفئة  لطمأنة  إسالمّية 
للواليات  أّن زياراته  الحديثة”. وال شّك  “تركيا 
يوم  في  ومشاركته  حزبه  تأسيس  قبل  المتحدة 
قبل  أي   ،2001/7/4 في  األمريكّي  االستقالل 
في  حزبه  تأسيس  عن  إعالنه  من  واحد  شهر 
من  تلقاها  خاصة  لدعوة  تلبية   ،2001/8/14
اإلدارة األمريكّية، ولقاءاته مع اللوبي اليهودّي، 
اليهودّية،  الفائقة«  »الشجاعة  بجائزة  وتكريمه 
الملف  عن  أمريكيين  مسؤولين  مع  واجتماعه 
التركّي، ومسؤول مكتب االستخبارات األمريكّية 
وواضع  باركي”،  “هنري  الكردّي  الملف  عن 
فالر”،  “جرونت  المعتدل”  “اإلسالم  مصطلح 
نورمان  ريتشارد  األمريكّي  اليهودّي  والسياسي 
الجدد، وغيرهم،  المحافظين  أقطاب  أحد  بيرل، 

باإلضافة إلى الزيارات إلى العواصم الغربّية. 

منوذج للتصدير

لحزب  المؤسسون  وشركاؤه  أردوغان  رّوج 
العدالة والتنمية، والذين كانوا أعضاء سابقين في 
حزب الرفاه اإلسالمّي بأنهم المجددون، وحققوا 
»صفر  شعار  تحت  واقتصاديًاّا،  سياسيًاّا  تقدمًا 
نهجًا  اعتمدوا  الخارجية  السياسة  وفي  مشاكل« 
يقوم على »القوة الناعمة« بدل الصدام ما مّكنهم 
من عقد عالقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها 
ثبتوا مصطلح  الحكم  من  إسرائيل، وخالل عقد 
بين  الجمع  إلى  يشير  الذي  التركّي«  »النموذج 

»اإلسالم« و«الديمقراطية« بآٍن واحٍد.
اإلسالمّي  الشعبوّي  بخطابه  أردوغان  استقطب 
الذي ترّبى عليه أصاًل، واعتمد عليه بكثرٍة في 
تلميِع صورته، ورّص صفوِف مؤيديه، بالداخِل 
إحدى  الفلسطينّية  القضيُة  فكانِت  والخارِج. 
المنطقة  لكسب  عليها  رّكز  التي  القضايا  أهم 
العربّية، وشهد العرب جملة من المواقف القوية 
أردوغان  انسحاب  مثل  النارّية  والتصريحات 

بحضور   2009/1/30 في  دافوس  مؤتمر  من 
التصعيدّية  والتصريحات  بيريز،  شمعون 
الحرية  أسطوِل  على  اإلسرائيلّي  العدواِن  بعد 
في  غزة  عن  الحصار  لكسِر  مرمرة  وسفينة 
أتراك  ناشطين   10 ومقتل   ،2010/5/31
قول  أيضًا  ومثلها  السفينة،  متن  على  كانوا 
في  له  كلمة  في  أحمر«  خٌط  »القدُس  أردوغان 
لمنظمِة  الطارئِة  القمِة  أمام   2017/11/14
ترامب  إعالن  على  ردًا  إسطنبول،  في  التعاوِن 
وسادت  القدس.  إلى  األمريكّية  السفارة  نقل 
خطاباته نبرة إسالمّية متشددة راديكالية، لزيادة 
وتجاوز  واإلسالمّي.  العربّي  العالم  في  رصيده 
العرب عن زيارة أردوغان إلى قبر بن غوريون 

ووضَع الزهور عليه عام 2005.
لم تتجاوز مواقُف أنقرة إزاء إسرائيل والقضية 
والمواقِف  اإلعالمّية  الزوابع  الفلسطينّية، 
القضية  حلِّ  إلى  تؤّدي  لن  االستعراضّية 
على  واقتصرت  المعّقدة،  الشائكٍة  الفلسطينية 
فقاعاٍت  شكٍل  على  شخصّية  انتصاراٍت  صنِع 
طارئٍة. فقد استقبل األتراك أردوغان بعد دافوس 
ساد  الذي  التوتر  ورغم  وإسالميًاّا،  قوميًاّا  بطاًل 
الخطاب السياسّي واإلعالمّي فقد استمر التنسيق 
العسكرّي  والتعاون  التجارّي  التبادل  وعالقات 
عاصمًة  بالقدِس  أردوغان  واعترف  واألمنّي، 
صيغة  وضمن   ،2016/8/28 في  إلسرائيل 
وليس  و«القدس«  أنقرة  ُذكرت  التصالح  اتفاق 
بالقدس  رسميًاّا  إقرارًا  ذلك  ليكوَن  أبيب«،  »تل 

عاصمة إلسرائيل.
القرار  مراكز  عن  غائبًا  ليس  أنقرة  به  تقوم  ما 
األدوات  كّل  يستثمر  أردوغان  أّن  إال  الدولّي، 
الذي  اإلسالمّي  النموذج  أّنه  على  نفسه  ويقّدم 
يلبي رغبة واشنطن، مقابل النموذجين السعودّي 
المتشدد واإليرانّي الطامح. وربما يكوُن للغرِب 
إيقاِظ أحالم والنزعات لدى أردوغان،  دوٌر في 
وتصويره  لنجاحاته،  فيه  المبالغ  المديح  بعد 
قويًا أكثر مما يبدو، وتقديم تركيا في ظل حكمه 
أكبر من حجمها الحقيقّي، بالمقابل كان االنبهار 
العربّي واإلسالمّي بالنموذِج التركّي عاماًل مهمًا 

ظهرت آثاره في الربيِع العربّي
واإلسرائيلّي  التركّي  الموقف  ليس صدفة وحدة 
إزاء مسألة سد النهضة التي ستؤثر بشكٍل مباشر 
على نقص الموارد المائّية واإلضرار باالقتصاد 
المحيطّي  الحزام  فاتفاق  المصريين،  والمجتمع 
افترض هذا التنسيق قبل أكثر من نصف قرن، 
لخطط  أدواٍر  تنفيذ  مجرد  هو  اليوم  يحدث  وما 

سبق رسمها ولن تتأثر بمرور الزمن.     

ذهبية، ورائحة بيوت طينية«.
األزمة  اشتعال  بعد  كوباني  إلى  شاهين  عاد   
كان  الفنانين  كل  وكما  حلب،  في  السورية 
اإللهام؛  منها  ويستمد  بها  يقتدي  قدوة  لشاهين 
الرسم،  في  األعلى  مثله  األكبر  فقد كان شقيقه 
وهو من شجعه ليكون كما هو عليه اآلن، ولكن 
سريعًا ما تركه شقيقه بمفرده، هذا ما دفعه إلى 
رسالة  ليكمل  الرسم  على  والمواظبة  الدراسة 
تشكيليًا  فنانًا  يكون  أن  أراد  لطالما  الذي  أخيه 
عمره  نصف  شاهين  محمد  قضى  فقد  باهرًا، 

بالرسم وله بعض األعمال في فن النحت.

التعذيب والتعنيف 
من أجل »كوباين«

أما عن الصعوبات التي واجهت الفنان شاهين 
كما  كانت  الفن  دروب  في  طريقه  شق  أثناء 
عندما  عليه  مرت  مرحلة  أصعب  أن  أفادنا، 
كان جنديًا عام 2001م، وقام برسم آخر لوحة 
كوباني،  مدينته  واسم  اسمه  عليها  وكتب  له 
في  البعثي  النظام  قبل  من  به  ُزّج  انتهائها  بعد 
السجن؛ فقاموا بتعذيبه جسديًا ونفسيًا ألنه كتب 
اسم كوباني بدل )عين العرب(، هذا كان نصيب 
كل فنان كردي في سوريا يتجرأ على ممارسة 

أبسط حقوقه في لغته وحياته العادية.
أعادت  آفا  روج  ثورة  بعد  الوضع  تغير  ولكن 

الفن األصيل إلى لوحات شاهين فكانت  رونق 
»ملتقى  منها:  وعديدة،  كثيرة  مشاركات  له 
المعرض  2017م،  كوباني  في  التشكيلي  الفن 
في  الجائزة  على  وحصل  قامشلو  في  السنوي 
2018م،  كوباني  متحف  الثانية،  المرتبة 
المنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير 
الديموغرافي في عفرين 2018م. وعن أهمية 
قائاًل:  شاهين  محمد  أردف  المجتمع  في  الفن 
مثل  اإلنسان  حياة  في  أساسي  جزء  هو  »الفن 
تكوين  في  أساسي  عامل  وهو  والطعام،  الماء 

وبناء مجتمع أفضل وأرقى«.

الهوية الكردية تتجىل يف
 اللوحات التشكيلية

حول  سؤالنا  عن  أجابنا  شاهين  محمد  الفنان 
وضع الفن في روج آفا والمقترحات التي يجب 
بالقول:  أكثر  التشكيلي  الفن  ليرتقي  تحقيقها 
هوية  بتشكيل  بدأ  آفا  روج  في  الفن  »عمومًا 
كردية في الفن التشكيلي، وبالرغم من الحروب 
التي نمر بها نالحظ نشاطات كثيرة عن الفن في 
المقترحات  عن  أما  المزيد«،  ونأمل  آفا  روج 
وجامعات  معاهد  وجود  أهمية  إلى  فأشار 
الشابة،  المواهب  لصقل  تدريبية  ودورات 

وضرورة إقامة معارض أكثر.
الفنان الكردي من كوباني محمد  وأخيرًا تمنى 

الموهوبين  أبناءهم  األهالي  يشجع  أن  شاهين 
في هذا الفن العظيم ويقفوا إلى جانبهم ليكونوا 
في المستقبل روادًا للعلم والفن، فكما قال بابلو 
كيف  هي  المشكلة  فنان؛  طفٍل  »كل  بيكاسو: 

يظل الطفل فنانًا عندما يكبر«.
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الحرارة  درجات  ارتفعت  ـ  الشدادي  روناهي/ 
وصلت  حيث  كبير  بشكل  األخيرة  اآلونة  في 
لحدود الـ 50 درجة مئوية كـأعلى درجة حرارة 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  العالم،  في  ُمسجلة 
بسبب  سوريا  وشرق  شمال  مدن  أغلب  على 
انخفاض منسوب نهر الفرات بعد قطعه من ِقبل 
الطلب  نسبة  رفع  مما  التركي,  االحتالل  دولة 
على قوالب الثلج »البوز« وسبب أزمة كبيرة 

لدى المواطنين للحصول عليها.

ساعات  للوقوف  المواطنون  يضطر  حيث 
طويلة من أجل الحصول على قالب واحد أو أقل 
وبأسعار مرتفعة جدًا بسبب تحكم التجار بالمادة 

واحتكارها واستغاللهم لحاجة األهالي.

رصاع من أجل الحصول عىل 
»البوز«

يقف المواطن فراس السلوم منذ الساعة الرابعة 
فجرًا عند معمل الثلج من أجل تحصيل ما يكفي 
االرتفاع  ظل  في  البوز  من  عائلته  حاجة  لسد 
لمستويات  ووصولها  الحرارة  لدرجات  الكبير 
قياسية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة 

تصل ألكثر من 22 ساعة يوميًا .
ويقول السلوم: »تحصل أحيانًا مشاحنات كبيرة 
بين األهالي أنفسهم من أجل تنظيم الدور، ولكن؛ 
قلة المادة والحاجة الماسة لها وعدم قدرة المعمل 
على سد الحاجة يسبب تلك المشاكل فالكل يسعى 

للحصول على قالب واحد«.

االنتظار ساعات طويلة

تحت  طويلة  ساعات  األهالي  من  الكثير  يقف 
سيارة  وصول  النتظار  الحارقة  الشمس  أشعة 
تحمل الثلج من أجل الحصول على ما يسد ظمأ 
أطفالهم, لكن الكثير منهم ال يتمكن من الحصول 
المتواجدين  تكفي  ال  غالبًا  الكميات  ألن  عليها 

كافة.

استغالل التجار لحاجة األهايل

شبابية  تنمية  أجل  من  قامشلو-  روناهي/ 
معتمدًا  وواعد  مشرق  مستقبل  إلى  واالنطالق 
التغيير؛  على  وقدرتهم  الشباب  طاقات  على 
قامشلو  مدينة  في  للشباب  التنمية  مركز  يقوم 
قدرات  وتنمية  لبناء  تدريبية  بدورات  بالقيام 
الشباب وتزويدهم بالمهارات الالزمة في العديد 
من المجاالت وبأسعار رمزية مقارنًة بالدورات 

الخاصة.
عن  ويعّبر  وشامل  عام  الشباب  تنمية  مفهوم 
عمليات نمو يمر بها كل شاب وهو يحاول تحقيق 
والمتمثلة  واالجتماعية  الشخصية  حاجاته  كافة 
والشعور  والعناية  باألمان  اإلحساس  في  أواًل 
إلى  تتطور  ثم  اإلنسانية، ومن  والقيمة  باألهمية 
أي  تمكنهم،  التي  والكفاءات  المهارات  تنمية 
الشباب، من المساهمة في حياتهم اليومية بشكل 
يعود بالنفع على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وبالشكل 

الذي يشعرهم بقيمتهم وأهميتهم اإلنسانية.

سعر رمزي مقارنًة باملراكز األخرى

مدرسي  أحد  مع  التقينا  الموضوع  هذا  وحول 
اللغة اإلنكليزية »محمد خير تمو« حيث أكد بأن 
أساس  وبناء  تعليم  هو  الدورات  هذه  من  هدفهم 
للغة اإلنكليزية، وقال: »يتم تعليم المتدربين على 
القواعد والمحادثة والتركيز على المحادثة بشكل 
مقارنًة  رمزيًة  التسجيل  رسوم  أن  كما  أساسي، 
مع الدورات الخاصة، بحيث يتعلمون مستويين 
من اللغة اإلنكليزية، حيث تبلغ رسوم كل مستوى 
مقارنًة  رمزي  سعر  وهو  ل.س،   4000 بقيمة 

بالمراكز األخرى«.

االهتامم بكافة املتدربني/ات

بكافة  المركز  من  اهتمام  هناك  إلى  تمو  وأشار 
كان  وإن  لهم،  تفقد  أخذ  يتم  بحيث  المتدربين، 
منوهًا  الغياب،  سبب  معرفة  يتم  غياب  هناك 
بالدروس  االلتزام  المتدرب  على  يتوجب  بأنه 
كبيرة  أهمية  الدورات  لهذه  بأن  مبينًا  والقواعد، 
وخطوة  إيجابي،  بشكل  البيت  في  الفراغ  لملء 
شرح  خالل  من  المعرفة  وأخذ  التعلم  في  هامة 
الملقي  للمدرب  العلمي  المؤهل  الدروس وكفاءة 

للدروس وبأسعار مناسبة.

تلبية احتياجاتهم وتوفري املواد الالزمة

»فلك  الكوافيرة  مجال  في  المتدربة  شددت  فيما 
وتنظيم  داخلي،  نظام  هناك  أن  على  غالب« 
جدي في المركز، مشيرًة إلى أنه تتم تلبية كافة 
لهم، وحول  الالزمة  المواد  وتوفير  االحتياجات 
قالت:  المتدربين  مع  والمدربين  األساتذة  تعامل 
عوائق  أية  وبدون  ممتاز  بشكل  الدورة  »تسير 
في  بالمركز  خاصة  شهادة  منح  يتم  كما  تذكر، 
نهاية الدورة، ويمكن للمتدربين والمتدربات بعد 
محل  فتح  أو  المحالت  في  العمل  الدورة  انتهاء 

خاص بالمهنة التي تدربوا عليها«.

حققت حلمها..

أحمد«  »أمل  الخياطة  مجال  في  المتدربة  أما 
فقد كان حلمها أن تتعلم الخياطة وبالفعل حققت 
حلمها، وهي اآلن تتعلم الخياطة وبدون مشاكل 
وتقصير من قبل األساتذة وبمعاملة جيدة وتوفير 
المقص،  المتر،  )القماش،  مثل؛  األدوات  كافة 

مكينة الخياطة، اإلبرة... إلخ(، على حد تعبيرهًا 
دورة  وهناك  شهرين  الدورة  مدة  بأن  مبينًة 

للتقوية.

تزويد الشباب باملهارات

مهنة  في  المدرب  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
الذي أوضح  الدين حسن«  تاج  الخياطة »محمد 
المجال  الشباب في  فئة  تقوية  بأن هدفهم هو  لنا 
المهني والتقني، مشددًا على أنه من شأن التعليم 
يزود  أن  والمهني  التقني  المجال  في  والتدريب 
بمجال  لاللتحاق  الالزمة  بالمهارات  الشباب 
لتنمية  العمل، ومن شأنها كذلك أن يوفر فرص 
والعاطلين  المحدودة  المهارات  ذوي  قدرات 
بالمدراس،  الملتحقين  غير  والشباب  العمل  عن 
واألفراد المفتقرين إلى التعليم والعمل والتدريب، 

بحسب حسن. 
وأشار حسن إلى مالحظة تقدم مستوى المتدربين 
لتقديم  وسعيهم  عملهم،  مجال  في  والمتدربات 
واكتسابهم  تعليمهم  بهدف  لهم  الوسائل  كافة 

بأنهم  مؤكدًا  مستقباًل،  للعمل  الالزمة  الخبرة 
إليهم،  يتبعون طريقة سلسة إليصال المعلومات 
المركز  إدارة  قبل  من  المستلزمات  كافة  وتقديم 
لهم، وتابع: »تعد هذه الدورات فرصة للمتدربين 

للتعليم واإلبداع في المجال الذي يفضلونه«.
تاج  »محمد  الخياطة  مهنة  في  المدرب  وختم 
الدين حسن« حديثه بتوجيه الشكر إلى صحيفتنا 
»روناهي« لتسليط الضوء على عملهم، وتمنى 
للمتدربين  التقدم  من  والمزيد  والتفوق  النجاح 

والمتدربات في مجاالتهم.

فتح دورات جديدة قريباً..

المشتركة  الرئيسة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
قامشلو »حنان مراد«  في  الشباب  تنمية  لمركز 
التي كشفت لنا بأنه بسبب جائحة كورونا والحظر 
المفروض مؤخرًا توقفت كافة الدورات التعليمية 
في المركز، ومع إزالة الحظر فتح المركز أبوابه 

لبدء التسجيل فيه.
بتاريخ  الجديدة  بالدورة  البدء  تم  وقد  هذا 

المهن  لكافة  تعليمية  دورة  وهي   ،2020/7/5
والمجاالت الموجودة، ومدتها شهرين وتتضمن 
)الحالقة الرجالية - كوافير نسائيـ  خياطة نسائية 
اإلنكليزي  الموبايل-  أجهز  صيانة  ـ  ورجالية 
لفتح  المركز  ويسعى   ،)ICDL الكمبيوتر  ـ 
دورات جديدة قريبًا مثل: »الموسيقى والبرمجة 
الملتحقين  الطلبة  عدد  يقدر  حيث  العصبية«، 
بالدورة الحالية بين 60 إلى 65 متدرب ومتدربة 

وبتكلفة 4000 ل.س للمهنة الواحدة.

تقديم الدعم الالزم للمرأة الشابة

وأردفت حنان بأنهم يشددون على إعطاء أهمية 
كالخياطة  المهن  هذه  في  الشابة  المرأة  لدور 
وقالت:  لهن،  الالزم  الدعم  وتقديم  والكوافيرة، 
الكمبيوتر  مجال  إلى  أيضًا  الشابات  »انضمت 
وصيانة الموبايالت التي كانت في السابق حكرًا 
لها  كبيرة  أهمية  وإعطاء  فقط،  الشباب  على 
تمكينها،  يتم  كي  لها،  المتكافئة  الفرص  وإتاحة 
ودعمها، ومساندتها للمشاركة في الحياة العملية، 
ولتكون قادرة على صناعة القرار في المجتمع«.
وفي ختام الحديث تمنت الرئيسة المشتركة لمركز 
تنمية الشباب في قامشلو« حنان مراد« األفضل 
للمركز وللمتدربين، منوهًة بأنهم يسعون لتوفير 

كافة اإلمكانيات في سبيل تطور الشباب«.
قامشلو  في  الشباب  تنمية  مركز  بأن  ويذكر 
من  وذلك  2015/11/15م،  بتاريخ  أبوابه  فتح 
مهنيًا،  الشابة  الفئة  ضمن  التنمية  تحقيق  أجل 
وذات  بشرية  بموارد  البشرية  السوق  ورفد 
في  المركز  يقع  حيث  علمية،  مكتسبة  خبرة 
االتحاد  مبنى  فوق  الثاني  الطابق  الصناعة  حي 
ويتبع  قامشلو،  بمدينة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 

لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة.

في  الكهرباء  مديرية  تعمل   - الطبقة  روناهي/ 
الطبقة على تطبيق ساعات تقنين جديدة للتيار 
الكهرباء المغذي لمدينة الطبقة وريفها بسبب 
نقص المياه الكبير في بحيرة الفرات؛ وبهدف 
فصل  في  المحوالت  على  الضغط  تخفيف 

الصيف.

الصيف  فصل  في  الحرارة  درجات  ازدياد  مع 
االحتالل  ممارسات  إلى  إضافة  المياه؛  وتبخر 
نهر  مجرى  أغلق  الذي  الالإنسانية  التركي 
السورية  األراضي  إلى  عبوره  ومنع  الفرات 
هذا  الفرات  بحيرة  مياه  في  كبير  نقص  سبب 
بالتعاون مع  الفرات  دعا غرفة عمليات سد  ما 
على  التقنين  ساعات  لزيادة  الكهرباء  مديرية 

المدينة وريفها.
وخالل زيارتنا لمديرية الكهرباء التقت صحيفتنا 
لمديرية  المشتركة  الرئاسة  مع  »روناهي« 
العمل  آلية  لمعرفة  الجاسم  لورنس  الكهرباء 

وتطبيق نظام التقنين الجديد.

آلية عمل املديرية وتوّزع 
املحوالت

يوجد داخل المديرية مكتب فني وظيفته استقبال 
معالجتها  على  والعمل  األهالي  من  الشكاوي 
كما يوجد أيضًا ورشات لف محوالت وصيانة 
يقدم  الدراسات  ومكتب  المحوالت  لوحات 
حصول  حال  في  القصوى  بالسرعة  الخدمات 
محطة  هي؛  المحطات  إلى  باإلضافة  أعطال، 
ومحطة  واط،  ميغا   15 استطاعتها  الجرنية 
ميغا   15 استطاعتها  أيضَا  المنصورة  تحويل 
مدينة  تغذي  التي  الفرات  سد  محطة  أما  واط، 
الطبقة فيها محولتين 30 ميغا واط وأخرى 15 

ميغا واط.

رضورة زيادة ساعات التقنني

الصيف  فصل  الفترة  هذه  »في  الجاسم:  وأشار 
على  ضغط  يسببان  الحرارة  درجات  وارتفاع 
المحوالت الواجب إراحتها يرافق فصل الصيف  
نقص المياه في البحيرة بشكل كبير هذا ما دفع 
مديرية الكهرباء في الطبقة لزيادة عدد ساعات 
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

تقرير/ صالح العيسى

تقرير/ حسام دخيل
تقرير/ محمد إبراهيم

تقرير/ عادل عزيز

مياه الفرات تنحسر؛ فما التدابير التي يجب اّتباعها

أتاتورك  لسد  إنشائها  بعد  الرقة:  روناهي/ 
عمدت تركيا لتقليص حصة سوريا والعراق من 
مياه نهر الفرات إلى النصف لتركيا، والنصف 
اآلخر تقتسمه سوريا مع جارتها العراق ُمخلًة 
الحصص  تكون  أن  على  ينص  الذي  باالتفاق 

ثلث لتركيا، وثلث لسوريا، وآخر للعراق.

حيال  موقفها  في  صريحة  باتت  تركيا  لكن 
السوريين إذ قامت بإغالق شبه تام لتدفق المياه 
المواثيق  كل  ضاربًة  السوري  الداخل  نحو 
إقامة مشاريع  الذريعة  وكانت  الحائط،  بعرض 
وإيصال  الطاقة،  كتوليد  تركيا  في  اقتصادية 
المياه إلى مساحات مزروعة في الداخل التركي.
 200 بـ  يقدر  حاليًا  سوريا  إلى  المائي  فالوارد 
/ 500م.م  كان  أن  بعد  الثانية  في  مكعب  متر 
قرابة  والري  مترًا،   55 حوالي  منها  يتبخر  ثا 
80 متر مكعب ليتبقى قلياًل من ذاك القليل. كما 
يظهر انخفاض منسوب مياه النهر جليًاّا واضحًا؛ 
الجدول  إلى  العظيم  الفرات  من  تحول  حيث 
الشرب،  من  السكان  حاجة  يسد  ال  الذي  العقيم 

ي، وتوليد الطاقة الكهربائية. والرَّ
تلك الظاهرة ليست بالجديدة، ففي الصيف تزداد 
تعزف  وتركيا  معروف،  هو  كما  للمياه  الحاجة 
المنسوب  بزيادة  تقوم  حيث  الوتر؛  هذا  على 

الحاجة  فيها  تكون  ال  التي  األوقات  وفي  شتاًء، 
ا أثناء تجهيز الفالحين ألراضيهم  للمياه ملحة؛ أمَّ

فتنحسر المياه كما هو الحال اآلن.
النهر تأثير واسع يطال  النخفاض منسوب مياه 

لورنس الجاسمخالد العبيد
فراس السلوم

فاضل مصطفى

آلية عمل مديرية كهرباء الطبقة 

وتطبيق نظام التقنين الجديد

أزمة جديدة ُتضاف إلى أزمات
 المواطن الُمنهك

يستغل دائمًا تجار األزمات حاجة األهالي من أي 
سلعة لمضاعفة أرباحهم إلى أضعاف مضاعفة, 
الواحد من  القالب  الباعة سعر  حيث رفع أغلب 
1000 ل.س في األيام القليلة الماضية إلى سعر 
حسب  وذلك  أكثر  أو  ل.س   2000 إلى  وصل 

مزاج وجشع  التاجر المحتكر للمادة.

التموين يُحدد سعر القالب 
الواحد بـ 800 لرية

سعر  الشدادي  ناحية  في  التموين  لجنة  حددت 
المعمل  من  ل.س   800 بـ  الواحد  البوز  قالب 
تم  الجوالة؛ حيث  السيارات  و1000 ل.س من 
األساسي  القالب  سعر  على  ل.س   200 إضافة 

وذلك بعد حساب استهالك السيارة وأجرة النقل 
في  التموين  للجنة  المشترك  الرئيس  بحسب 

الشدادي خالد العبيد.

مالحقة املُحتكرين

تالحق لجنة التموين في الشدادي كافة األشخاص 
مخالفة  ضبوط  عدة  وتنظم  للمادة  المحتكرين 
يبيعون  الذي  المعامل  أصحاب  وبحق  بحقهم 
الثلج »البوز« على خالف ما تم تحديده  قوالب 

من قبل اللجنة.
والجدير ذكره بأن لجنة التموين أوقفت سيارات 
وأجبرتهم  بمبلغ 2000 ل.س  القالب  ببيع  تقوم 
اللجنة  قبل  من  المحدد  المبلغ  بحسب  بيعه  على 

وتنظيم ضبط مخالفة بحقهم.

التي  المجتمعية  الحماية  قوات  استطاعت 
في  والقرى  المدن  لحماية  مدنية  كقوة  تأسست 
الدور  خالل  من  أهميتها  إثبات   2015 العام 
البارز في الحماية التي يقدمونها في التظاهرات 
واالجتماعات  والفعاليات  الوطنية  والمناسبات 
على  مناوبين  المنطقة,  في  كافًة  والمراسيم 
طارئة  حالة  أية  لمواجهة  ونهارًا  لياًل  الحماية 
إلى  باإلضافة  المنطقة،  أو  األهالي  أمن  تهدد 

دورهم البارز في حماية المحاصيل الزراعية.

تكثيف دوريات الحامية وتعدد 
نقاط اإلطفاء

تصاعدت نسبة الحرائق المضرمة في المحاصيل 
الزراعية في مناطق شمال وشرق سوريا خالل 
العام الماضي، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية 
كبيرة لدى األهالي، حيث تم تعويضهم من قبل 
الِبذار  بتقديم  الجزيرة  إقليم  في  االقتصاد  هيئة 

لكل من تعرضت محاصيله لالحتراق.
قامت  الجاري  العام  في  الخسائر  لهذه  وتفاديًا 
فوج  جانب  إلى  المجتمعية  الحماية  قوات 
األهالي  مكتسبات  حماية  مهمة  بحمل  اإلطفاء 
محتملة  أية حرائق  المحاصيل إلخماد  ومراقبة 
ناتجة سهوًا أو المفتعلة عمدًا, من خالل تكثيف 
الحماية وتعدد نقاط اإلطفاء في جميع  دوريات 

المناطق.
مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  الخصوص  وبهذا 
الرئيس المشترك في لجنة البلديات في مقاطعة 
قامشلو مسعود يوسف، والذي أوضح كيفية طرق 
الحماية التي ُبذلت من قبل القوات التي ساهمت 
الطوارئ  لجنة  »تشكلت  قائاًل:  المهمة  هذه  في 

جهود مباركة في حماية األراضي الزراعية تألقت بريادة المرأة..

مركز تنمية الشباب.. دورات متتالية دعمًا للطاقة الناشئة

الزراعية  األراضي  مباركة في حماية  اإلطفاء خطوات  فرق  جانب  إلى  المرأة  بريادة  المجتمعية  الحماية  قوات  قامشلو- خطت  روناهي/ 
والمحاصيل من الحرائق التي نهبت معظم أرزاق األهالي في العام الماضي, فكان لهم جميعًا الدور األمثل في الحراسة والحماية من إشعال 

النيران في األراضي خالل الفترة الموسمية من العام.

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

جناة موسى مسعود يوسف  أمينة عبد اهلل

على مستوى المقاطعة في العام 2018, حيث أن 
كل من قوات الحماية المجتمعية ولجان الحماية 
البلديات  ولجنة  والزراعة  االقتصاد  ولجنة 
والهالل األحمر الكردي واألسايش ساهموا في 
عمل اللجنة, وفي العام الجاري 2020 تم تفعيل 
عمل اللجان أكثر في كل من النواحي والبلدات 
أيضًا وعلى مستوى إقليم الجزيرة, وازداد عدد 
لجنة  قبل  من   23 إلى   12 من  اإلطفاء  فوج 
ناحية،  كل  في  لإلطفاء  قسم  وافتتح  البلديات, 
إضافًة إلى نقاط متحركة في كل من )تربه سبيه, 
كركي لكي, ديرك, سنجق سعدون, تل براك, تل 
كوجر, تل معروف, قامشلو, تل حميس, عامودا, 
مفرق  الخزنة,  مفرق  حطين,  مفرق  كرباوي, 
كيشكة, مفرق  المعشوق, مفرق  الطويل, مفرق 
كريفاتي, هيمو( بالتنسيق والتعاون مع إطفائيات 

رميالن«.

نسبة الخسائر يف العام الحايل
 مل تتجاوز %1

وألن أغلب الحرائق التي ُأضرمت في األراضي 
على  التأكيد  تم  المنصرم  العام  خالل  الزراعية 
أنها من قبل جهات تفتعل الحرائق عمدًا, قامت 
بتفعيل  )المرأة(  المجتمعية-  الحماية  قوات 
استطعَن  أكبر  وبجهود  أكثر  وحداتها  وتنسيق 
المنطقة كافًة بحراستهن األمنية  تغطية أراضي 

لها.
وبهذا الشأن أضاف يوسف بالقول: »استطاعت 
هدفهم  إلى  الوصول  المجتمعية  الحماية  قوات 
بجدارة,  األراضي  احتراق  ومنع  الحماية  في 
فقد تفعلت دوريات ثابتة للحماية في كل الطرق 
بإشعال  للمفتعلين  تسمح  قد  كانت  التي  العامة 
والطرق  كافًة,  القرى  ومفترقات  النيران, 
الفرعية, الشيء الذي منع من وقوع الخسائر«.

مؤكدًا بأن نسبة النقاط التي تعرضت لالحتراق 
بشكل كامل في العام الماضي 450 نقطة تقديريًا, 
التقديرية  نسبتها  كانت  الحالي  الموسم  في  بينما 
300 نقطة تمت المداخلة فيها بشكل فوري من 
في  وإخمادها  اإلطفاء  وفوج  الحماية  قوات  قبل 

وقت ال يتجاوز العشرة دقائق، بحسب يوسف.
في  البلديات  لجنة  في  المشترك  الرئيس  اختتم 
بالقول:  حديثه  يوسف  مسعود  قامشلو  مقاطعة 
»بفضل القوات التي ساهمت في الدفاع والحماية 
في  الخسائر  نسبة  كانت  المنطقة  مكتسبات  عن 
العام  مع  مقارنًة   %1 تتجاوز  ال  الحالي  العام 
بكامل  بذلت  التي  نبارك جهودهم  لذلك  السابق، 
لتعميم األمن واألمان على  لياًل ونهارًا  طاقاتهم 

المنطقة«.

»الحامية عمل وهدف وواجب«

قوات  في  العضوة  تحدثت  السياق  ذات  في 
في  ساهمت  التي  المرأة  ـ  المجتمعية  الحماية 
موسى  نجاة  الحماية  دوريات  ضمن  الحراسة 
انتشرت  الحصاد  موسم  بدء  »مع  قالت:  حيث 
قوات حماية المجتمعية )القوة الجوهرية( بهدف 
لألهالي  العائدة  الزراعية  المحاصيل  حماية 
مساحات  تسجيل  وعدم  الحرائق  نسبة  لتقليل 
كبيرة قدر المستطاع, فحملنا على عاتقنا واجب 
الحماية إلى جانب التزاماتنا العائلية, ألن حماية 
األهمية  قدر  على  كان  ومكتسباتها  أرضنا 
تشكلت  لذلك  والمجتمع,  العائلة  حماية  في 
العامة  الطرق  طول  على  الحماية  مجموعات 
 15 من   تألفت  الواحدة  والمجموعة  والفرعية 
امرأة مناوبين على الحراسة من الساعة الثامنة 

صباحًا إلى السادسة مساًء بالتناوب والتبديل بين 
المجموعات في النهار والليل«.

المجتمعية  الحماية  قوات  العضوة في  واختتمت 
نجاة موسى حديثها مناشدًة كافة األهالي بالوقوف 
واالنضمام إلى جانب جميع القوات التي تحمي 

وتسعى إلى االستقرار والسالم.
إلى جانبها أيضًا أكدت العضوة في قوات الحماية 
المجتمعية أمينة عبد اهلل على أن حمالت الحماية 
وجه  وفي  وحين  وقت  كل  في  مستمرة  ستكون 
كل ما يهدد أو يزعزع أمن واستقرار المنطقة، 
سواًء  تواجهنا  التي  الصعوبات  »رغم  وقالت: 
من ناحية الواجبات المنزلية والعائلة أو غيرها, 
نبقى متيقنين بأننا نستطيع إتمام عملنا في الحماية 
على كافة المحاور، ألننا لم نتخذ واجب الحماية 
وواجبنا  وهدفنا  عملنا  الحماية  إنما  فقط  عماًل 
لتكمل المرأة بدورها عمل كافة الجهات والقوات 
والوحدات التي تضحي وتعمل لتعميم السالم في 

كافة مناطق شمال وشرق سوريا«.
المجتمعية  الحماية  قوات  أن  بالذكر  والجدير 
الخدمات  تقديم  في  طوعي  بشكل  بمهامها  تقوم 
اإلنسانية في المجتمع, لذلك مؤخرًا قامت اللجنة 
التنفيذية في إقليم الجزيرة بتكريم كافة عضوات 
الجوهرية(،  )القوة  المجتمعية  الحماية  قوات 
وذلك في صالة »سيران« بعامودا ليباركوا من 
خاللها جهودهم التي أثمرت عنها تعزيز األمان 

في المنطقة.

فيها  يجري  التي  فالمناطق  السوري  العموم 
فالقمح  بامتياز  سورية  غذائية  سلة  تعد  النهر 
يزرع فيها، والخضروات، والفواكه ناهيك عن 
والقطن  الصفراء،  كالذرة  األخرى  المحاصيل 

اللذان يحتاجان لكميات هائلة من المياه لريها.
لقاًء  لصحيفتنا »روناهي«  كان  الصدد  هذا  في 
مع أحد مشرفي مكتب الري في لجنة الزراعة 
فاضل  المدني  الرقة  لمجلس  التابعة  والري 
مصطفى الذي تحدث عن تداعيات انحسار مياه 
هذا  على  الوضع  بقي  حال  »في  قائاًل:  النهر 
النحو سيتوقف توليد الطاقة من السد خالل 100 
الهكتارات  آالف  ستهلك  كما  أقصى،  كحد  يوم 
امتداد  على  المحاصيل  أنواع  بشتى  المزروعة 
مما  للزراعة  صالحة  غير  وستصبح  النهر، 
يسبب كارثة معيشية لثمانين بالمئة من األهالي 
التي  المناطق  وكافة  الزور،  ودير  الرقة،  في 
تعتمد على مياه النهر لري األراضي الزراعية«.
بالخطة  مصطفى  فاضل  المهندس  أشاد  كما 
إذ  مسبقًا  اللجنة  وضعتها  التي  الزراعية 
األراضي  من  هكتار  آالف   103 »لدينا  قال: 
 %60 كاآلتي:  وهي  الخطة،  ضمن  الزراعية 
الذرة  وهي  تكثيفية،  نصفها  شتوية  محاصيل 
الصفراء، والجبس البذري، و35% صيفية %5 
أهالينا  على  لذا  قطن  والبقية  خضروات،  منها 

جلل،  فاألمر  المياه  استهالك  ترشيد  الفالحين 
والمصاب عظيم فعلينا عدم هدر المياه لذلك على 
الفالح أن يضع نصب أعينه أنَّ المياه التي ليس 
الحقل  وصاحب  لها،  بحاجة  فجاره  بحاجتها، 
للتصدي  معًا  التعاون  فعلينا  يحتاجها،  المحاذي 

لمن يحاربنا في لقمة عيشنا«.
والجدير ذكره بأن لجنة الزراعة، والري ملزمة، 
الخطة  مساحات  لري  المياه  بتأمين  وتتعهد 

ا خارج الخطة فبات صعبًا تأمينها. الزراعية أمَّ

التقنين على الشكل التالي؛ يتم تغذية ريف الطبقة 
الثانية  الساعة  من  تبدأ  اليوم  خالل  ساعة   18
المدينة  أما  صباحًا،  السادسة  حتى  لياًل  عشر 
أحياء  بالتناوب على  تقنين  برنامج  يطبق عليها 
المدينة؛ وإجمالي التقنين ثمانية ساعات في اليوم 

تبدأ من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا«.

الخطر املُحدق الذي
 تجاوزته املديرية

ونوه الرئاسة المشتركة لمديرية الكهرباء لورنس 
الجاسم في نهاية اللقاء إلى: »يوجد تنسيق كبير 
بين المديرية وغرفة العمليات الموجودة في سد 
الفترة  ففي  سويَة,  للعمل  السد  وإدارة  الفرات 
من  بعدد  قمنا   2020/6/7 وبتاريخ  الماضية 
االستطاعة 30  ذات  المحولة  على  االختبارات 
كشفت  حيث  الفرات؛  سد  في  الموجودة  ميغا 
في  ضارة  غازات  وجود  عن  االختبارات  هذه 
زيت المحولة؛ واالقتراح هنا كان فلترة الزيت 
حيث قمنا بتركيب جهاز الفلترة لمدة ثالثة أيام 
رأينا  المحولة  عمل  باختبار  قمنا  الرابع  واليوم 
النتائج إيجابية، وقد خّفت نسبة الغازات الضارة 

الموجودة«.


