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شيوخ العشائر العربية: »ردع األطماع 
التركية مسؤولية السوريين«

تقرير/ صالح العيسى

الريف  في  الوحيد  المستوصف  ـ  روناهي/الرقة 
 15 من  ألكثر  الخدمات  يقدم  بالرقة  الجنوبي 
لكنه يعاني من شح في األدوية والمعدات  قرية 
صاغية  آذان  المستوصف  سيجد  فهل  الطبية، 

تلبي نواقصه؟!

يستقبل أكرث من 300 
حالة يومّياً

األول،  هو  الصحي  العكيرشي  مركز  يعتبر 
أكثر  ويغطي  بالرقة،  الجنوبي  للريف  والوحيد 
من   /11/1 بتاريخ  تأسس  حيث  قرية   15 من 
العام المنصرم، ويعاني المركز من شح األدوية، 

والمعدات الطبية مما يحدُّ من وتيرة العمل.
يقدم مستوصف العكيرشي الخدمات الطبية ألكثر 
من 70 ألف نسمة مستعيًنا بالخبرات المحلية من 
أطباء، وممرضين إلى جانب الدعم المقدم من قبل 
لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني في ظل 
في  تقاعست  التي  اإلنسانية  للمنظمات  تام  غياب 
تقديم الدعم الالزم للمستوصف الذي يغطي الجزء 

األكبر من قرى الريف الجنوبي للرقة.
فالمستوصف يستقبل أكثر من 300 حالة مرضية 
خصص  وقد  أنواعها،  بمختلف  يومي  بشكل 
للقاح  األسبوع  في  يومين  العمل  على  القائمون 
بالمجان مما يجعل  اللشمانيا  شلل األطفال، وداء 
ًا على مدار األسبوع، ويضم المركز  المركز مكتظًّ
األطفال،  السنية،  الداخلية،  هي  عيادات  عدة 

والنسائية.  

عضو  عن  أغنية  سرحد  الشهيد  فرقة  أعدت 
الهيئة التنفيذية في منظومة المجتمع الكردستاني 
في  ونضاله  لنشاطه  وفاًء  وذلك  ديار غريب، 

سبيل حرية الشعب الكردي.
سرحد  الشهيد  فرقة  تطرح  أن  المقرر  ومن   
التابعة لمنظمة »نوايغر« لتطوير الفن، أغنيتها 
ديار  الشهيد  الستذكار  السنوية  الذكرى  خالل 

غريب.
كلمات األغنية من إعداد سردار قادر، واللحن 
األغنية  إلقاء  وسيتم  حسن،  شنيار  إعداد  من 

عبر 5 مغنين من أعضاء فرقة الشهيد سرحد، 
واألغنية ال تزال حاليًا في مرحلة اإلنتاج.

وبحسب أحد أعضاء الفرقة مرشد محمد فأنه 
الثورية  الشخصيات  استذكار  الضروري  من 
التي ضحت بأرواحها في سبيل حرية الشعب 

وذلك بشتى الوسائل خاصة عبر الفن.
في  التنفيذية  الهيئة  عضو  فأن  ذكره  الجدير 
غريب  ديار  الكردستاني  المجتمع  منظومة 
استشهد بتاريخ 5 تموز سنة 2019 في هجوم 

جوي لدولة االحتالل التركي.

مستوصف العكيرشي 
بالرقة يناشد لسد 

الثغرات فمن سُيجيب؟!

إعداد أغنية وفاًء لنضال 
الشهيد ديار غريب 

الوطُن األزرق ومشروُع الهيمنِة البحرّيِة
أعطين مسرحًا..أعطيك أمًة

االحتالل الرتكي يسرق 
المحاصيل الزراعية يف 

سري كانيه وكري سيب

نساء إقليم الجزيرة:
ستبقى إرادتنا قوية 

أمام جربوت المعتدين

طلعت يونس: اإلدارة 
الذاتية اكتسبت قوتها 
وشرعيتها من الشعب

خرجِت العثمانّية الجديدُة التوسعّية على مبدأ »أتاتورك« »سالٌم في الوطِن، سالٌم في العالم«، وهو شعاٌر انعزالّي جعل تركيا ترّكز على إصالحاِت 
التحتّية، كما تضمن توّجه أتاتورك االنفتاَح على الغرب واالنغالَق على المنطقِة العربّية. فيما حكومة أردوغان تواصل تعزيز القدرات  البنيِة 
فكرة  مقابل  بالمنطقٍة،  رئيسّية  بحرّية  كقوٍة  تركيا  مكانِة  إحياِء  عقيدَة  لتكوَن  األزرق«،  »الوطن  عنوانها  جديدة  عثمانّية  رواية  مع  البحرّية 
»ميغالي«، بإعادِة تأسيِس اليونان المعالَم القديمَة لإلمبراطورّية البيزنطّية. ولم تعد هذه المفاهيم مجرد خطاب، بل مضموَن أكثِر المنافساِت 

الجيوسياسّية تعقيدًا وتشابكًا اليوم...«5

المدافع، وقصف  أصوات  ُوِلدوا على  أطفاٌل 
طفولٌة  حالكاٍت،  لياٍل  ظلمة  في  الطائرات 
أوزارها  وضعت  حرب  مع  معالمها  اختفت 
دٌم وقتٌل، وتهجير، والبطل طفٌل  ولم ترحل. 
في كّل مرة. الطفل الذي كان من المفروض 
واألغاني  واألصدقاء،  بالمدرسة،  يفكر  أن 
للبيت،  الرجوع  بيوم  يفكر  بات  المدرسية 

والعيش بسالم...«8

لم تكتِف سلطات االحتالل التركي ومرتزقتها 
الرئيسية عن  الشرب  مياه  بقطع  اإلرهابية، 
ومعاقبة  واآلخر،  الحين  بين  الحسكة  مدينة 
مياه  من  وحرمانهم  إنسان  مليون  من  أكثر 
التجويع  سياسة  تطبيق  تحاول  بل  الشرب، 
أيضًا، من خالل سرقة المحاصيل الزراعية، 
في توٍق صريح إلعادة التاريخ األسود للدولة 

العثمانّية...«7

التركي  االحتالل  دولة  عاودت 
شمال  شعوب  بحق  انتهاكاتها 
من   23 ففي  سوريا،  وشرق 
طائرة  أطلقت  الماضي  الشهر 
كوباني  ريف  على  ُمسّيرة 
األهالي،  بحق  مجزرة  وارتكبت 
حيث ندد أهالي إقليم الجزيرة هذا 
العدوان الذي أسفر عن عدد من 
من  المدنيين  والجرحى  الشهداء 

أهالي كوباني...«3

للمجلس  المشترك  الرئيس  قال 
طلعت  الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي 
عام  بشكل  سوريا  بأن  يونس 
والسبب  اقتصادية؛  أزمة  تعيش 
مدار  على  فيها  المستمرة  الحرب 
البنى  دمرت  حيث  سنوات،  عشر 
قانون  وجاء  واالقتصادية،  التحتية 
أّثرت  مضاعفات  له  ليكون  قيصر 
لألهالي،  المعيشية  الحالة  على 
الكهرباء هي من  بأن مشكلة  وأكد 
منها  يعاني  التي  الكبيرة  المشاكل 
إقليم الجزيرة، وأشار إلى أّن غالء 
يتم  المواد  أنَّ شراء  األسعار سببه 
الليرة  استقرار  وعدم  بالدوالر، 
على  إضافيًا  عبئًا  يشكل  السورية 
آلية ضبط األسعار في السوق..«4

أحمد شيخو يكتب عن التمدد الرتكي 
العثماين وطرق مواجهته

المنطقة  في  الدول  وبعض  المجتمعات  وإدراك  إحساس  تزايد  مع 
ومشروعه  التركي  التمدد  يشكله  الذي  التهديد،  لمخاطر  والعالم 
العثماني الجديد ألقى الكاتب أحمد شيخو الضوء على أربعة نقاط 

رئيسية من هذا المضمار....«9

 العداء للسوريي�ن، وتبث الفتن بينهم وتشرعن احتاللها 
ّ

 دولة االحتالل التركي تكن
ّ

شيوخ العشائر العربي�ة أن
لألرايض السورية عبر إرسال المرتزقة إليها وإمدادهم بالعتاد، وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي ال يزال يلوذ 
 أو ين�دد باالحتالل. وشددوا على ضرورة التصدي للهجمات االحتاللية التركية 

ً
بالصمت دون أن يب�دي موقفا

وكبح جماح أطماعها الالنهائي�ة...«2

خلف الخلف

مناشدة ملضاعفة كمية األدوية

العكيرشي  مستوصف  في  اإلداري  بحسب  هذا 
خلف الخلف، والذي ناشد لجنة الصحة لمضاعفة 
تغطي  تعد  لم  والتي  تقدمها،  التي  األدوية  كمية 
بشراء  يقومون  المرضى  من  فالكثير  الحاجة 
بعد  الصيدليات  من  األطفال  وخاصة  الدواء، 
الخروج من المستوصف فهذا يضع العاملين في 
إلى  بحاجة  المستوصف  أنَّ  كما  محرج،  موقٍف 
مخبر. كما جدد الخلف في نهاية حديثه مناشدته 
للمهتمين بالمجال الصحي لتأمين سيارة إسعاف 
إمكانيات  حاالتهم  تفوق  الذين  المرضى  لخدمة 
إلى  لتحويلهم  األطباء  فيضطر  المستوصف 

مشافي المدينة.

أطفال 

خميم 

نوروز
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تقرير/ حسام اسماعيل

       أعراض اإلرهاق وكيف يمكن التغلب عليه

عالج االلتهابات الفريوسية باألعشاب

وصفات طبيعية لعالج احتقان الحلق شيوخ العشائر العربية: »ردع األطماع الرتكية مسؤولية السوريين«

من  العديد   كما  الحلق  احتقان  عالج  يمكن 
األمراض والمشاكل الصحية األخرى بالطرق 

الدوائية والطرق الطبيعية
عالج احتقان الحلق باألدوية: 

استخدامها  يتم  ما  غالبًا  التي  األدوية  بعض 
لعالج احتقان الحلق وتسريع شفائه:

تسييل  على  تساعد  التي  األنف  بخاخات   -1
البلغم المتحشر وتخفيف احتقان الحلق.

مثل  لاللتهاب،  المضادة  األدوية   -2
اإليبوبروفين.

3- مسكنات األلم العادية التي ال تحتاج وصفة 
طبية.

عادة  تستخدم  التي  الهيستامين  مضادات   -4

لعالج الحساسية.
5- خافضات الحرارة التي تساعد على تخفيف 

الحمى المرافقة لبعض حاالت احتقان الحلق.
إليها  اللجوء  يتم  والتي  الحيوية  المضادات   -6
إذا ما كان سبب احتقان الحلق الحاصل هو أحد 

سالالت البكتيريا.
7- السكاكر الدوائية التي تحتوي على مجموعة 
احتقان  بتخفيف  الكفيلة  العالجية  المواد  من 

الحلق.
عالج احتقان الحلق بالوصفات الطبيعية:

أثبتت  التي  الطبيعية  والطرق  الوصفات  أهم 
فعاليتها في عالج احتقان الحلق:

1- العسل: يعتبر العسل الطبيعي أحد أهم المواد 

االلتهابات  مكافحة  على  تساعد  التي  الطبيعية 
بسبب غناه بمضادات األكسدة الهامة، كما أنه 

يساعد بطبيعته على تسكين األلم بشكل عام.
الحلق  احتقان  عالج  في  العسل  فعالية  وتزداد 
دافئة  صحية  مشروبات  مع  مزجه  يتم  عندما 
فترة اإلصابة، وهذه  بانتظام خالل  تناولها  يتم 

المشروبات مثل: الشاي األخضر، البابونج.
الدجاج  شوربة  تعتبر  الدجاج:  شوربة   -2
بشكل  والفعالة  القديمة  الوصفات  من  التقليدية 
كبير عندما يتعلق األمر بمكافحة أمراض مثل 

احتقان الحلق.
يحتاجها  التي  الغذائية  بالمواد  غنية  أنها  إذ 
الجسم بشدة خالل فترة مرضه، كما أن تناولها 
يعني إدخال كمية أكبر من السوائل الدافئة إلى 

الجسم وهو أمر يحتاجه مريض احتقان الحلق.
3- المشروبات الساخنة: هناك مجموعة كبيرة 
من المشروبات العشبية التي تساعد على عالج 
بشكل  الشفاء  عملية  وتسريع  الحلق  احتقان 

ملحوظ، وهذه أهمها:
شاي البابونج: يساعد على استرخاء العضالت 
يحتاج  إذ  بعمق،  النوم  وبالتالي  واألعصاب 

جسم المريض للراحة لتسريع الشفاء.
شاي النعناع: يحتوي النعناع على نسبة عالية 
من مضادات االلتهاب التي تساعد على تهدئة 

الحلق وتسكين األلم.
مشروب الزنجبيل والليمون: قد يساعد الزنجبيل 
على قتل بعض أنواع البكتيريا المسببة اللتهاب 
في  والليمون  العسل  مع  مزجه  وعند  الحلق، 

مشروب دافئ فإن فوائد الزنجبيل تتضاعف.
الماء الدافئ مع الليمون: يحتوي الليمون على 
كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد على 
تسييل البلغم، لذا فإن عصر القليل من الليمون 
في كوب من الماء الدافئ يعتبر وصفة طبيعية 

رائعة وسريعة لعالج احتقان الحلق.
غني  المشروب  هذا  الساخن:  القرفة  مشروب 
التي  االلتهاب  ومضادات  األكسدة  بمضادات 

تساعد على تخفيف أي احتقان في الحلق.
السوس  عرق  نبات  يتميز  السوس:  عرق   -4
أن  حتى  والمتنوعة،  العديدة  الطبية  بفوائده 
حد  إلى  يشبه  طبيًا  تأثيرًا  له  أن  يعتقد  البعض 
كبير تأثير دواء األسبرين عند استعماله لعالج 

احتقان الحلق.
ومن الممكن استعمال عرق السوس هنا بطرق 

مختلفة، مثل: الغرغرة بمنقوع عرق السوس، 
تناول منقوع عرق السوس الدافئ.

بالماء  الغرغرة  والملح:  بالماء  الغرغرة   -5
والملح هي وصفة قديمة جدًا وذات فعالية عالية 
في مكافحة العديد من أمراض الجهاز التنفسي 

العلوية، بما ذلك احتقان الحلق.
تورم  تخفيف  على  والملح  الماء  يساعد  إذ 
واحتقان الحلق، كما يساعد على قتل البكتيريا 

التي ربما سببت التهاب الحلق من األساس.
6- خل التفاح: لخل التفاح فوائد صحية وجمالية 
ال حصر لها، فال عجب أن يكون له فائدة كذلك 

عندما يتعلق األمر بعالج احتقان الحلق. 
إذ يحتوي خل التفاح على مواد مطهرة ومضادة 
حدة  تخفيف  على  كبير  بشكل  تساعد  للبكتيريا 
أعراض أمراض الجهاز التنفسي المختلفة مثل 

الكحة واحتقان الحلق والبلغم.
ومن الممكن االستفادة منه عبر شرب كوب من 
الماء الدافئ الممزوج بالقليل من العسل وملعقة 

واحدة من خل التفاح.
7- زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند من 
الزيوت الصحية المفيدة جدًا، إذ يمتلك خصائص 
طبيعية مضادة لاللتهاب والعدوى واأللم، كما 
أنه يساعد على تسييل البلغم المتحشر، لذا فإنه 
أحد العالجات الطبيعية الفعالة التي تساعد على 

مكافحة احتقان الحلق.
تستطيع استعمال زيت جوز الهند لعالج احتقان 
الحلق بعدة طرق مختلفة، مثل إضافة ملعقة منه 
الماء  من  لكوب  أو  الدافئ  الكاكاو  من  لكوب 
الدافئ أو حتى لطبق من الشوربة وتناول هذه 

السوائل بانتظام خالل فترة المرض.

ـ أكد شيوخ العشائر العربية أّن  مركز األخبار 
للسوريين،  العداء  تكّن  التركي  االحتالل  دولة 
وتبث الفتن بينهم وتشرعن احتاللها لألراضي 
إليها وإمدادهم  المرتزقة  السورية عبر إرسال 
ال  الدولي  المجتمع  أن  إلى  وأشاروا  بالعتاد، 
أو  موقفًا  يبدي  أن  دون  بالصمت  يلوذ  يزال 
يندد باالحتالل. وشددوا على ضرورة التصدي 
جماح  وكبح  التركية  االحتاللية  للهجمات 

أطماعها الالنهائية..
الحاكم  بنظامها  التركي  االحتالل  دولة  تستمّر 
بانتهاج سياسة عدائية ضد السوريين؛ وذلك من 
الليرة  الّديمغرافي وفرض  التغيير  خالل عملية 
التركية بهدف تتريك جميع المناطق اّلتي احتّلتها
لقاء  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت  الصدد؛  وبهذا 
الرقة،  في  العربية  العشائر  شيوخ  بعض  مع 
رمضان  الرقة  في  العلي  عشيرة  شيخ  وقال 

عدائية  سياسة  التركية  الدولة  »تنتهج  الّرحال: 
انطالق  منذ  السوري  الشعب  حيال  ووحشّية 
الشرارة األولى للثورة السورية من خالل دعم 

المجموعات اإلرهابّية اّلتي نالت ونّكلت بالشعب 
السورّي وعلى رأسها داعش والنصرة، بهدف 

احتالل األراضي الّسورّية«.

خالل  من  التركّية  الدولة  »تهدف  وأضاف: 
تغيير  إلى  األم  ولغتها  النقدّية  عملتها  فرض 
تركيبة الّسكان في المناطق المحتلة؛ وذلك إلعادة 
عام  قبل  ما  إلى  العثمانية  السلطنة  طموحات 
الشعوب  وحدة  تمزيق  من خالل  وذلك   1923

السورية في عموم الجغرافيا السورية«.
رمضان  الرقة  في  العلي  عشيرة  شيخ  واختتم 
يزال  ال  »لألسف  بالقول:  حديثه  الّرحال 
المجتمع الدولي يّتخذ سياسة الّنأي بالنفس؛ حيال 
الّليبي  بالّشأن  السافرة  التركية  التدّخالت  جميع 
إلى حرب  ستؤّدي  والتي  والعراقي،  والسوري 
سياسة  إيقاف  يتّم  لم  إذا  األمد،  طويلة  عالمية 
النظام التركي الهادفة إلى عودة جميع الخرائط 
خلق  على  والعمل  بيكو،  سايكس  قبل  ما  إلى 
العثمانية  المصلحة  خارطة جديدة تمشي ضمن 

الجديدة«.

وبدوره؛ تحّدث وجيه عشيرة الحني قاسم الحني 
قائاًل: »تستمّر الدولة التركية المحتلة من خالل 
الداخلية  الفتن  خلق  في  التكفيرّية  خالياها  بقايا 
بعموم الجغرافيا السورية، وشمال شرق سوريا 
التفرقة والعداء  بّث  بشكل خاّص؛ وذلك بهدف 
بين الشعوب السورية التي تنعم باألمن واألمان 
في ظّل فكر األمة الديمقراطية وأخّوة الشعوب«.
الخارجية  التركية  التدّخالت  »جميع  وأضاف: 
في شؤون الّدول، لها تداعيات كبرى من خالل 
إرسالها آالف المرتزقة إلى ليبيا وخلق فوضى 
المجتمع  فعلى  االحتالل،  وشرعنة  األمد  دائمة 

الدولي أخذ موقف جاّد حيال ذلك«.
حديثه  الحني  قاسم  الحني  وجيه عشيرة  واختتم 
أحالم  وصّد  كبح  في  معنّيون  »كّلنا  بالقول: 
إرادة  من  النيل  تحاول  التي  العثمانّية،  السلطنة 

شعبنا«. 

هذا هو موسم االلتهابات الفيروسية، وإذا كنت 
ال ترغب في التعامل مع أي منها، فمن المهم 
جًدا تضمين األعشاب في نظامك الغذائي ونمط 

حياتك. 
سبعة أعشاب مضادة للفيروسات:

المناعة  يعزز  كبير  عشب  هو  الريحان:   -1
االلتهابات  منع  في  مذهل  بشكل  ويعمل 
الفيروسية،  يمكن تناول الريحان بطرق مختلفة 
الشاي  مثل  المشروبات  أو  الطبخ  طريق  عن 

بالريحان.
خصائص  على  أيًضا  الثوم  يحتوي  الثوم:   -2
مثل  الفيروسات  لعالج  للفيروسات  مضادة 

 1-HSV و B و A فيروس األنف واألنفلونزا
وفيروس نقص المناعة البشرية.

خصائص  الشمر  بذور  تمتلك  الشمر:   -3
مركب  على  تحتوي  ألنها  للفيروسات  مضادة 
أنه يمنع  أنيثول«، والذي ثبت  يسمى »ترانس 

فيروسات الهربس.
4- الميرمية : ينتمي عشب الميرمية إلى عائلة 
النعناع ويستخدم تقليدًيا في العالجات المنزلية 
الميرمية  نبات  ويحتوي  الفيروسية،  للعدوى 
على مركب »safficinolide« المسؤول عن 
خصائصه الفيروسية لمنع هجمات الفيروسات.
فوائد  على  الزنجبيل  يحتوي  الزنجبيل:   -5

ومضادة  للفيروسات  مضادة  استثنائية 
لمركبات  نظًرا  للبكتيريا،   ومضاد  لاللتهابات 

مثل الزنجرون والزنجبول.
على  األوريجانو  يحتوي  األوريجانو:   -6
مركب كارفاكرول والذي ثبت أنه مركب فعال 
خصائص  لديها  أن  كما  للفيروسات،  مضاد 

مضادة للبكتيريا والفطريات.
النعناع على نطاق واسع  يستخدم  النعناع:   -7
في صنع األدوية للعدوى الفيروسية بما في ذلك 
على  مستخلصاته  تحتوي  و  والبرد،  السعال 
المنثول وحمض الروز مارنيك التي تحمي من 

الفيروسات والبكتيريا.

روناهي/ عين عيسىـ  استجابت الجهات المعنية 
لمطالب إعادة تأهيل طريق عين عيسى ـ الرقة 
إعادة  أعمال  توقف  بعد  المواطنين  قبل  من 
التأهيل لعدة أشهر؛ بسبب العدوان التركي على 
مناطق شمال وشرق سوريا األخير في التاسع 

من شهر تشرين األول من العام المنصرم.
اإلدارة  في  والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة  وتبنت 
الذاتية لشمال وشرق سوريا أعمال إعادة ترميم 
الطريق، وتخصيص ميزانية إلعادة التأهيل في 

ميزانية الربع األول من هذا العام.
ويعتبر طريق )عين عيسى ـ الرقة( من الطرق 
الرئيسة والهامة الذي يربط معظم أقاليم مناطق 
البعض وبخاصة  شمال وشرق سوريا ببعضها 
الزور،  ودير  والطبقة،  والجزيرة  الفرات  إقليم 
العدوان  إثر   M4 الدولي  الطريق  قطع  بعد 
األخير من قبل دولة االحتالل التركي ومرتزقته 
على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من 

شهر تشرين األول من العام المنصرم.
المذكور  الطريق  تأهيل  إعادة  أعمال  وتشمل 
تسوية ألقسام من الطريق بطول 19.600 كيلو 
ودحله  البيضاء(،  )الكرابية  بمادة  وفرشه  متر، 
بتكلفة  الساخن(،  الزفت  ثم تزفيته بمادة )  ومن 
الحالي  الوقت  في  عنها  الكشف  يتم  لم  تقديرية 

بحسب المصادر المطلعة بسبب عدم تحديد كلفة 
)الليرة  المحلية  العملة  صرف  استقرار  لحين 
الوقت  في  األخرى  العمالت  أمام  السورية( 
الهامة  الطرق  من  الطريق  هذا  ويعد  الحالي. 
التجارية  والناقالت  المواطنين  على  وسيسهل 
الحركة المرورية بشكل كبير، إلى جانب تجنب 
الواصل  الطريق  على  المرورية  الحوادث 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  ومناطق  أقاليم  كافة  بين 
وشرق سوريا«. والجدير ذكره بأن إعادة تأهيل 
الطريق كانت مقررة منذ الربع األخير من العام 
بشكل  تأهيله  إعادة  على  العمل  وتم  المنصرم، 
فعلي خالله. ولكن؛ العدوان التركي األخير على 
إتمام  دون  حال  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

األعمال المقررة.

بالجرم المشهود قوى األمن الداخيل تقبض عىل 
ُتجار لآلثار بالطبقة

المحامون والحقوقيون يحتجون 
ضد حزب أردوغان الحاكم

ة تليب دعوات  ة يف اإلدارة الذاتيَّ الجهات المعنيَّ

المواطنين بتأهّيل طريق هام وحيوي

مركز األخبار ـ  ألقت قوى األمن الداخلي القبض 
على تجار القطع األثرية بالجرم المشهود أثناء 

محاولتهم بيعها.
وبحسب ما نشره المركز اإلعالمي لقوى األمن 
الداخلي في شمال وشرق سوريا فقد تمكَّن مكتب 
ار قطع  مة من توقيف ُتجَّ مكافحة الجريمة الُمنظَّ
أثرّية بمدينة الطبقة بعد متابعتهم ورصدهم على 

مدى ثالثة أيام.
حيث استطاع مكتب المكافحة  من خالل كمين 
محكم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون 
أثناء  بعد،  فيما  لتهريبها  األثريَّة  القطع  بتجارة 
ل من  محاولتهم بيعها صباح اليوم األربعاء األوَّ

شهر يوليو/ تموز.

وأوضح المركز أنه بالجرم المشهود تم توقيفهم 
أثناء بيعهم للقطع األثريَّة مقابل مبلغ مالي وقدره 
وكان  أمريكّي  دوالر  ألف  وعشرون  خمسة 
بين  األثرّية  القطع  من  أنواع  تسعة  بحوزتهم 
باإلضافة  ُمختلفة  بأشكال  معدنّية  وقطع  تماثيل 

لمادة ُترابّية ُيعتقد أنَّها تبر الذهب.
على  القبض  ألقت  الجريمة  مكافحة  أن  ُيذكر 
وتمت  الماضية  الشهور  خالل  لآلثار  ُتجار 
والتحقيق  االدعاء  لهيئة  تحويلهم  بعد  محاسبتهم 

وفق األصول.

تركيا  في  الحاكم  الحزب  قّدم  ـ  األخبار  مركز 
البرلمان  إلى  قانون  مسّودة  أردوغان  بزعامة 
التركي »للسماح بإنشاء نقابات المحامين في كل 
إقليم من أقاليم تركيا بحسب خصوصية اإلقليم؛ 
إال  يسمح  ال  الحالي  التركي  القانون  أن  حيث 

بوجود نقابة موحدة للمحامين في تركيا.
األتراك  المحامين  آالف  احتشد  رافض  وكرد   
في  العليا  الدستورية  المحكمة  أمام  احتجوا 
إسطنبول، يوم أمس الثالثاء، على خطة حكومية 
المحامين،  نقابات  على  التغييرات  تلك  إلحداث 
وأعلنوا بأن هذه الخطة تهدف إلى »تسييس مهنة 

المحاماة وإسكات صوت المعارضة«.
العدالة  حزب  عن  البرلماني  العضو  وقال 
أعداد  زيادة  إن  أوزكان«  جاهد  والتنمية، 
يثقل  ضعفًا،   13 بمعدل  تركيا  في  المحامين 
في  وتتسبب  البالد،  في  الوحيدة  النقابة  كاهل 
وجود  لذلك  بعملها،  القيام  في  النقابة  تقصير 
أمر  التركية  األقاليم  مختلف  في  متعددة  نقابات 
الجديد  القانون  مشروع  ويفسح  ضروري«. 
نقابات  في  للتسجيل  الجدد  للمحامين  المجال 

اإلقليم الذي يرغبونه.
إلضعاف  محاولة  هذه  إن  المحتجون  ويقول 
النظام النقابي الحالي للمحاميين، حيث أن نقابة 
المحامين كانت من ضمن أبرز منتقدي السجل 
سيادة  بخصوص  أردوغان  لحكومة  القضائي 

القانون وملفات حقوق اإلنسان.
محمد  إسطنبول،  محامي  نقابة  رئيس  وقال 
معركتها  ستواصل  النقابة  »إن  أوغلو  دوراك 
المرجح  من  أنه  بالرغم  القانون،  مشروع  ضد 
أن يقر البرلمان مسودة القانون، نظرًا لألغلبية 
التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من 
حزب الحركة القومية. وتلفت نقابات المحامين 
في  القضائي  النظام  حالة  تدهور  إلى  النظر 
تركيا، والزج بمئات المحاميين والحقوقيين في 
السجون التركية مما تسبب بفقدان الثقة بالقضاة 

وممثلي االدعاء العام.
و أضاف أوغلو »نحن الحقوقيون سنستمر في 
استخدام حقوقنا الديمقراطية و واجباتنا الحقوقية 

والقانونية، حتى ال يمر مشروع القانون هذا«

يعد اإلرهاق من الحاالت الشائعة التي تصيب 
دائم  أو  متقطع  بشكل  إما  الناس،  من  الكثير 
ويؤثر بشكل ملحوظ على نوعية الحياة اليومية.
وعام،  شائع  عرض  عن  عبارة  هو  اإلرهاق 
من  ووصفه  معناه  ويختلف  األسباب،  متعدد 
قد  »اإلرهاق«  فمصطلح  آخر,  إلى  شخص 

يعني الحاالت التالية مجموعًة أو منفردة:
1- صعوبة أو عدم القدرة على البدء بنشاط ما.
2- انخفاض القدرة على االستمرار بنشاط ما 

)التعب بشكل سريع(.
الثبات  أو  الذاكرة،  التركيز،  في  صعوبة   -3

االنفعالي )إرهاق عقلي(.
يتراوح اإلرهاق ما بين:

شهر  لمدة  باإلرهاق  الشعور  حاد:  إرهاق   -1
أو أقل.

2- إرهاق تحت الحاد: الشعور باإلرهاق لفترة 
تتراوح ما بين شهر وستة شهور.

3- إرهاق مزمن: الشعور باإلرهاق لمدة تزيد 
عن ستة شهور.

بشكل عام، تم تسجيل اإلرهاق كعرض شائع 
بشكل أكبر عند النساء مقارنة بالرجال، ويشكل 
اإلرهاق شكوى هامة ورئيسة عند حوالي 21-
الرعاية  يراجعون  الذين  المرضى  من   %33

الصحية األولية.
ما هي أعراض اإلرهاق؟

حيث أن لإلرهاق العديد من األسباب، تختلف 
والمدة  السبب  باختالف  اإلرهاق  أعراض 

الزمنية، فقد تشمل على :
من  تعاني  عندما  مفرط:  ونعاس  إعياء   -1
اإلرهاق سيزداد لديك شعور ُملح بالرغبة في 

النوم والنعاس أثناء النهار.
القرارات:  واتخاذ  الحكم  في  اضطرابات   -2
عندما يشعر الفرد باإلرهاق واإلجهاد العقلي، 
تختل قدرته على رؤية األمور بشكل واضح .

الذاكرة  في  ومشاكل  التركيز  في  ضعف   -3
باإلرهاق،  الجسم  يشعر  عندما  القصيرة: 
وتخزين  والتركيز  الحفظ  على  قدرته  تقل 

المعلومات الجديدة.
أعراض أخرى، وتشمل:

1- الصداع والدوار.
2- ألم وتيبس في العضالت.

3- فقدان الشهية وضعف المناعة.
4- ضبابية في الرؤية.

5- حافز منخفض على العمل واإلنجاز.
وأمراض  ألسباب  نتيجة  اإلرهاق  يحدث  قد 
العالج،  تستوجب  حادة  أو  مزمنة  عضوية 
نتيجة  يحدث  وقد  مبكر,  بشكل  لها  واالنتباه 
القلق  إلى  تؤدي  نفسية،  وأسباب  لضغوط 

والتوتر واإلجهاد الجسدي والعقلي.
في حال حدوث أي من األعراض السابقة بشكل 

باستشارة  ينصح  اليومية،  الحياة  على  مؤثر 
للوقوف  لك  الرئيسي  الرعاية  مقدم  أو  طبيبك 

على أسبابها.
أسباب اإلرهاق:

البداية  في  اإلرهاق،  على  التغلب  من  لتتمكن 
يجب أن تحدد ما هي أسباب اإلرهاق لديك. 

مثل:  نفسية  نتيجة ألسباب  اإلرهاق  يحدث  قد 
االكتئاب، القلق أو التوتر، الحزن.

الحياة  بنمط  تتعلق  ألسباب  نتيجة  يكون  وقد 
مثل:

1- اضطرابات في النوم وعدم انتظام النوم.
2- تناول الكحول أو عقاقير أخرى تؤثر على 

الجهاز العصبي.
3- عدم ممارسة التمارين الرياضية والجلوس 

لساعات طويلة.
4- نظام غذائي غير متوازن.

عوامل فردية مثل: وجود إصابات، اضطرابات 
عائلية، التزامات متعددة، وجود مشاكل مالية, 
القلق  إلى  تؤدي  قد  العوامل  هذه  أن كل  حيث 

والتوتر وظهور عالمات التعب واإلرهاق.
وقد يكون اإلرهاق نتيجة ألمراض مزمنة كفقر 

الدم، أو مشاكل في الغدة الدرقية وغيرها.
كيف يمكن التغلب على اإلرهاق؟

يمكن  لإلرهاق،  المؤدية  األسباب  تحديد  بعد 

النصائح  باتباع  عليه  والتغلب  معه  التعامل 
التالية:

بالمقدار  السوائل  شرب  على  الحرص   -1
الكافي خالل اليوم، لتجنب الجفاف.

2- ممارسة العادات الغذائية الصحية السليمة.
تعمل  منتظم:  بشكل  الرياضة  ممارسة   -3
التمارين الرياضية على تخفيف الشعور بالقلق 
أنها  عدا  النفسية،  الصحة  وتحسين  والتوتر، 

تمنح الفرد شعوًرا بالطاقة واإليجابية.
 : النوم  من  الالزم  المقدار  على  الحصول   -4
ينصح بالحصول على ثمانية ساعات من النوم 
الذين  األشخاص  فإن  بالمقابل  ليلة,  كل  في 
ينامون ألكثر من 11 ساعة في الليلة الواحدة، 

قد يشعرون بنعاس مفرط وتعب خالل النهار. 
5- المحاولة بقدر اإلمكان على تجنب العوامل 

المجهدة لديك.
6- عدم العمل لساعات طويلة والحرص على 
أخذ أقساط من الراحة موزعة على مدار اليوم.

على  تساعد  التي  األنشطة  في  المشاركة   -7
االسترخاء كالتأمل، أو اليوغا أو االستماع إلى 

موسيقى هادئة.
الكحول،  تناول  من  التقليل  أو  تجنب   -8
التدخين، أو أية عقاقير أخرى تسبب اإلرهاق.

الرئيسي  الرعاية  9- استشارة طبيبك أو مقدم 
لك في حال عدم الشعور بالتحسن.
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النشاطات  وعودة  الجزئي  الحظر  رفع  ومع 
وإلغاء  حزيران،  شهر  منتصف  في  الرياضية 
منع  على  ينص  كان  والذي   ،/34/ التعميم 
لكافة  الرياضية  والنشاطات  الكروية  اللقاءات 
وشرق  شمال  في  والمدن  األقاليم  بين  األلعاب 
وسوريا، شهدت العديد من المناطق زخمًا كبيرًا 

في المباريات الودية لكرة القدم.
ومن ضمن هذه المباريات فاز فريق الشباب من 
الطبقة على فريق الشباب من الرقة بنتيجة أربعة 
الغاز  ملعب  أرضية  وذلك  ثالثة،  مقابل  أهداف 

في الطبقة. 

وسجل لبرشلونة دييغو كوستا بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة 11، وميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 
50، بينما سجل ساؤول هدفي أتلتيكو مدريد من 

ركلتي جزاء في الدقائق 19 و62.
 70 إلى  رصيده  برشلونة  يرفع  التعادل  وبهذا 
مدريد  أتلتيكو  ورفع  الثاني،  المركز  في  نقطة 
رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول 

ترتيب الليغا.
أول تهديد في المباراة، كان في الدقيقة 2، حيث 
أرسل ريكي بويج تمريرة لزميله لويس سواريز 
على حدود منطقة الجزاء، وسدد األوروغوياني، 
أتلتيكو مدريد  بين يدي حارس  الكرة كانت  لكن 

أوبالك.
الدقيقة  في  مدريد  أتلتيكو  من  سريعًا  الرد  وجاء 
على  مباشرة  حرة  ركلة  كاراسكو  نفذ  حيث   ،6
حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم األيسر 

للحارس تير شتيغن.
ونجح راكيتيتش العب خط وسط برشلونة، في 
وأرسل  بارتي،  أقدام  بين  من  الكرة  استخالص 
تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 

8، تألق الحارس أوبالك في التصدي لها.
وحصل ميسي على ركلة حرة من خارج منطقة 
لكن  أرضية  وسددها   ،10 الدقيقة  في  الجزاء 

دييجو كوستا حولها إلى ركنية.
بدييغو  اصطدمت  والتي  الركنية  ميسي  ونفذ 
في  بالخطأ  لتدخل  مدريد  أتلتيكو  مهاجم  كوستا 
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محررة الصفحة - ميديا غامنمحرر الصفحة - جوان محمد

نساء إقليم الجزيرة: »ستبقى إرادتنا قوية أمام
 جبروت المعتدين«

58 منظمة نسائية في العالم توّقع على نداء وقف انتهاكات 
االحتالل التركي في عفرين

روناهي/ قامشلو- عاودت دولة االحتالل التركي انتهاكاتها بحق شعوب شمال وشرق سوريا، ففي 23 من الشهر الماضي أطلقت طائرة ُمسّيرة على ريف 
كوباني وارتكبت مجزرة بحق األهالي، حيث ندد أهالي إقليم الجزيرة هذا العدوان الذي أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى المدنيين من أهالي كوباني.

وّقعت 58 منظمة نسائية، حقوقية، صحية وثقافية وناشطات حول العالم على نداء مجلس المرأة في شمال وشرق 
سوريا إلى األمين العام لألمم المتحدة والمنظمات النسائية لوقف انتهاكات االحتالل التركي في عفرين.

روناهي / قامشلو ـ تشهد مناطق شمال وشرق سوريا زخمًا كبيراً في المباريات الودية لكرة القدم، بعد عودة النشاطات الرياضية وإلغاء التعميم 
/34/، الذي صدر في العام الماضي ومنعت بموجبه النشاطات الرياضية المتبادلة بين األقاليم والمناطق والمدن في شمال وشرق سوريا.

إطار  في  برشلونة،  مواجهة  خالل   )2-2( بنتيجة  ثمينًا  تعاداًل  مدريد  أتلتيكو  اقتنص 
منافسات الجولة الـ33 من الليغا.

بعد استمرار الهجمات من قبل االحتالل التركي 
واتباع سياسة التتريك على مناطق شمال وشرق 
كوباني  في  الوحشية  الهجمات  وتجدد  سوريا 
األهالي  عّبر  المناطق,  كافة  الحتالل  استهدافًا 
أن العدوان وهجمات االحتالل التركي المهيمنة 
محاولًة إلحياء مرتزقة داعش ألن هذه الهجمات 
كافة  لدى  والمقاومة  النضال  وتيرة  من  تزيد 

شعوب شمال شرق سوريا.

»إرادة املرأة الكردية أرعبت
 دول االحتالل«

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا استطالعًا ألهالي 
إقليم الجزيرة، حول انتهاكات االحتالل التركي 
حال  في  ستطرأ  التي  والتغيرات  المنطقة  في 
تحقيق الوحدة الوطنية في مقاومة وتصدي أقوى 

من سابقه في وجه االحتالل.

»منذ مئات األعوام وإلى اليوم الحاضر وسلسلة 
يرتكبها  التي  والمجازر  المتتالية  االنتهاكات 
وشرق  شمال  شعوب  بحق  التركي  االحتالل 
ديموغرافية  وتغيير  الكرد  نفي  هدفها  سوريا 
فهجومها  العثمانية,  الذهنية  لتجديد  المنطقة 
إلحياء  محاولة  إال  هو  ما  مؤخرًا  كوباني  على 
البعيدة  مرتزقة داعش, واالنتهاكات الالأخالقية 
تهدف  الكرد  نساء  اإلنسانية بحق  البعد عن  كل 
لكسر إرادتهن التي أرعبت دول االحتالل عبر 
ُتكسر  ال  قوية  اإلرادة  هذه  ستبقى  لكن  التاريخ, 
عنه  عّبرت  ما  هذا  المعتدين«,  جبروت  أمام 
ستار  لمؤتمر  المرأة  اقتصاد  قسم  في  العضوة 

غالية نجار لصحيفتنا روناهي.
الصفوف  »توحد  قائلًة:  حديثها  غالية  وأكملت 
في أجزاء كردستان األربعة والتالحم بين أبناء 
ألن  لشعوبنا,  الوحيد  الحامي  الدرع  هو  شعبها 
شهداء  خطى  على  والسير  فالمقاومة   الوحدة  
بنا  وصواًل  الوحيد  النصر  سبيل  هو  الحرية 

لكردستان حرة ديمقراطية«.

»سنستمر بالنضال عىل 
نهج املقاومة«

المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  ذاته  السياق  وفي 

سوريا  شرق  شمال  في  المرأة  مجلس  أرسل 
من  كل  إلى  نداًء  يونيو  حزيران/   26 بتاريخ 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين 
األمم  في  اإلنسان  حقوق  مجلس  وأعضاء 
األمم  في  المرأة  مكتب  وأعضاء  المتحدة، 
المتحدة  المتحدة، والمسؤولة الجندرية في األمم 
الخاصة  التحقيق  لجنة  ورئيس  كريستينا، 
لهيئة  التنفيذية  والمديرة  بينيرو،  باولو  بسوريا 
نغكوكا،  مالمبو  فومزيلي  للمرأة  المتحدة  األمم 
الغيط،  أبو  أحمد  العربية  الدول  جامعة  ورئيس 

والمنظمات الحقوقية.
التركية  الدولة  هجمات  على  النداء  ورّكز 
السورية ومناطق من شمال  للمناطق  واحتاللها 

في  وجاء  عفرين،  وخاصًة  سوريا  وشرق 
مضمونه: »ثالث سنوات وعفرين ترزح تحت 
تنفذه  واقتصادي  وثقافي  احتالل عسكري  وطأة 
الفصائل  التركية من خالل مجموعة من  الدولة 
”الجيش  مسمى  تحت  بها  المرتبطة  العسكرية 
أنواع  بجميع  يقوم  الذي  السوري”،  الوطني 
االنتهاكات بحق السكان المدنيين من قتل وخطف 
واغتصاب واعتقال بغرض تهجير من تبقى من 
 2018  – آذار   18  ( في  احتاللها  بعد  سكانها 
التغيير  إلى  يهدف  الذي  لمخططها  واستكمااًل   )
فصائلها  عبر  هويتها،  وطمس  الديمغرافي 

المرتزقة«.
ووّقعت على النداء ) 58( من منظمات المجتمع 

المدني والتنظيمات النسوية والحقوقية واألحزاب 
السياسية والناشطات والمثقفات في العالم.

حلقة متسلسلة تستهدف
 فيها املرأة

وللكشف عن أهداف حملة التوقيع، التقت مراسلة 
في  المرأة  مجلس  في  المنسقة  مع  هاوار  وكالة 
شمال وشرق سوريا  بيريفان حسين، حيث قالت 
إن حملة التوقيع ُأطلقت بعد األحداث األخيرة التي 
جرت بين فصيل الحمزات ومسلحي الغوطة في 
مدينة عفرين المحتلة التي كشفت عن اعتقال 11 

امرأة غالبيتهن من الكرد وتعذيبهن.
هو  عفرين  في  حدث  ما  بأن  بيريفان  وأضافت 
تستهدف  التي  التركي  لالحتالل  متسلسلة  حلقة 
السورية  المدن  وباقي  عفرين  في  المرأة  فيها 
إنسانيتها  وإهانة  إرادتها  كسر  بهدف  المحتلة 

ووجودها.

»من واجبنا دعم االنطالقة
 القوية للمرأة«

 10 استمرت  التوقيع  »حملة  أن  إلى  وأشارت 
العديد  قبل  من  كبيرة  استجابة  فيها  القت  أيام، 
الرافضة  العالم  حول  النسائية  التنظيمات  من 
النساء  بحق  تركيا  وانتهاكات  للممارسات 

واألطفال«.
واختتمت بيريفان حديثها قائلًة: »من واجبنا نحن 

الحافلة  المسيرة  ندعم  أن  النسوية   المنظمات 
اإلرهاب  من  ونحميها  للمرأة  القوية  واالنطالقة 
المرأة  لقد كانت  الذي يطالها  الفكري والجسدي 
الهدام،  الظالمي  الفكر  حارب  من  مقدمة  في 

ودافعت عن اإلنسانية جمعاء«.

املنظامت املوّقعة عىل النداء

المنظمات وّقعت وأرسلت ندائها لوقف انتهاكات 
شمال  في  المرأة  مجلس  هي:  التركي  االحتالل 
الثقافية  نوروز  رابطة  سوريا،  سوريا-  وشرق 
 YAO االجتماعية – لبنان منظمة نشاط الشبابية
الهيئة  لبنان،   – الثقافية  نوروز  العراق،   –
التجمع   لبنان،   – السرياني  االتحاد  في  النسائية 
مركز  لبنان،   – اللبناني  الديمقراطي   النسائي  
والديمقراطية – سوريا،  المدني  للمجتمع  آريدو 
مؤتمر ستار- سوريا، منظمة ئيمە للتنمية البشرية 
- العراق، مركز األبحاث وحماية حقوق المرأة 
لإلغاثة  الحسكة  منظمة  سوريا،   – سوريا  في 
في  النسائية  الهيئة  سوريا،   –  HRD والتنمية 
شاويشكا،  جمعية  لبنان،   – السرياني  االتحاد 
 – واإلغاثة  للتنمية  جودي  جمعية  القامشلي 
 – والتنمية  للتأهيل  شمس  منظمة  الحسكة، 
االتحاد  السالم – سوريا،  قائدات  سوريا، شبكة 
األحمر  الهالل  سوريا،   – السرياني  النسائي 
المساواة  مركز  سوريا،  شمال شرق   - الكردي 
 – المدني  المجتمع  منظمة  العراق،   – الجندرية 
كركوكن شاجوان محمد – كركوك، فرح صابر 
الحسكة،   – المسلمة  المرأة  مؤسسة  العراق،   –
سوريا،   –  pea السورية  للمرأة  السالم  ملتقى 

منظمة رنك للتنمية – سوريا، منظمة برجاف - 
شمال شرق سوريا، هيئة المرأة في حزب السالم 
الديمقراطي الكردستاني – سوريا، منظمة سارا 
لمناهضة العنف ضد المرأة  - سوريا – القامشلي، 
اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة – سوريا، تمکين 
الحرة  المرأة  وقف  العراق،   – االقتصاد  المرأة 
السوريات  النساء  رابطة  سوريا،   – سوريا  في 
 – سوريا   - الجزيرة  معلمي  اتحاد  سوريا،   –
الحسكة، إذاعة آرتا – سوريا، رابطة المحاميات 
السوريات – ألمانيا، مركز توثيق االنتهاكات في 
اآلثورية  المرأة  لجنة  سوريا،   – سوريا  شمال 
الكردستاني  التآخي  المرأة  هيئة  سوريا،   –
منظمة سوز  األربوية،   – القامشلي   -  )p.b.k(
 – السوريين  الكرد  الصحفيين  اتحاد  ألمانيا،   –
الذهبي، مركز  البيت اإليزيدي، الهالل  سوريا، 
المرأة  مجلس  الشهباء،  في  اإليزيدية  المرأة 
في  المرأة  مكتب  الديمقراطي،  االتحاد  حزب 
حزب  في  المرأة  لجنة  المستقبل،  سوريا  حزب 
حزب  في  المرأة  تنظيم  الكردستاني،  الخضر 
تنظيم  السوري،  الكردي  الديمقراطي  الوفاق 
المرأة  تنظيم  الحر،  الوطني  االتحاد  المرأة في  
في حزب التغيير الديمقراطي، تنظيم المرأة في 
تيار  في  المرأة  تنظيم   ، العربية  الوطنية  الهيئة 
الوطني،  التحالف  في  المرأة  تنظيم  المستقبل، 
تنظيم  المرأة في الحزب الديمقراطي الكردي في 
سوريا البارتي،  منظمة المرأة في حزب الوحدة 
لجنة  )يكيتي(،  سوريا  في  الكردي  الديمقراطي 
مكتب  الكردستاني،  التجديد  حركة  في  المرأة 
المرأة في حزب المحافظين الديمقراطي، مكتب 
لجنة  الكردستاني،  الليبرالي  االتحاد  في  المرأة 

المرأة في حزب الحداثة والديمقراطية.

عائشة حسو غالية نجار

زخم في المباريات الودية بعد إلغاء التعميم /34/

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

تقرير/ جوان روناهي
الصفاء  نادي  مهاجمة  عوض  سميرة  أكدت 
تأهل  مهمة  أن  للسيدات،  لبنان  ومنتخب 
أستراليا  في   2023 لمونديال  منتخبها 
تحتاج  ولكن  مستحيلة،  ليست  ونيوزيلندا، 

للكثير من التحضيرات.
وزاد تفاؤل العرب بتأهل أول منتخب نسائي 
عدد  رفع  الفيفا  قرر  أن  بعد  العالم،  لكأس 
المشاركين في النسخة المقبلة من 24 إلى 32 

منتخبًا.
»قرار  لكورة  تصريحات  في  سميرة  وقالت 
السيدات،  مونديال  في  المشاركين  عدد  رفع 
المنافسة،  مستوى  سيرفع  ألنه  كبير،  إنجاز 

ويعطي فرصة أكبر للمنتخبات المشاركة«.
تمتلك  ال  العربية  »منتخباتنا  وأضافت 
األوروبية  الدول  تمتلكها  التي  اإلمكانيات 
وقارة أمريكا، لكن لدينا المواهب التي ينقصها 
المرأة  تلعب  بأن  واالجتماعي،  المادي  الدعم 

دورًا فاعاًل بالمجتمع«.
ضوابط  يفرض  مجتمعنا  أن  »نعلم  وتابعت 
المرأة  أعطينا  إذا  ولكن  النساء،  على 
اإلمكانيات، فإنها قادرة على اإلبداع، خاصة 
تستطيع  مواهب  لدينا  ألن  القدم،  كرة  في 

االحتراف خارجًيا«.
أما عن حظوظ منتخب بالدها، أكدت »ال أريد 
أن أقول حظوظنا قوية أو مستحيلة، أقول لدينا 
نحتاج  ألننا  صعبة،  ستكون  ولكن  حظوظ 
أزمة  أن  خاصة  التحضيرات،  من  الكثير 
كورونا أجبرتنا على تأجيل تدريبات المنتخب 

والتي كانت في أيار الماضي، لكن لدينا الوقت 
لالستعداد قبل 2023«.

يبني  غرزالدين  وائل  »المدرب  وواصلت 
المنتخب على عناصر شابة وموهوبة ستكون 
االعتماد  دليل  وأكبر  لبنان،  سيدات  مستقبل 
على الالعبات الالتي لعبن في تصفيات كأس 
آسيا  كأس  وتصفيات   ،2019 للناشئات  آسيا 
امتالكنا  على  يدل  وهذا   ،2019 للشابات 

المواهب«.
الشاب  الجيل  من  عوض  سميرة  وتعتبر 
حقق  الذي  عامًا،   19 تحت  لبنان  لمنتخب 
من  الثاني  الدور  إلى  بالتأهل  فرديًا  إنجازًا 
بعد  للشابات،   2019 آسيا  كأس  تصفيات 
وهي  األولى  المجموعة  منتخبات  مقارعة 

أستراليا ومنغوليا وهونج كونج.
»من  وعلقت  اإلنجاز  هذا  سميرة،  وتذكرت 
كبيرًا  إنجازًا  كان  حياتي،  لحظات  أجمل 
في  كنا  القليلة،  اإلمكانيات  رغم  حققناه  ألننا 
تتمتع  التي  أستراليا  لوجود  صعبة  مجموعة 

بتاريخ كبير«.
على  قادرون  الجيل  هذا  »نحن  وأضافت 
فينا،  ثقته  الكرة  اتحاد  وضع  إذا  الوصول 

وأعطانا الدعم الكافي«.
كل  الهين،  باألمر  ليس  العالم  »كأس  وأتمت 
بلدها،  ستمثل  ألنها  فيه  باللعب  تطمح  العبة 
ثقة  لدي  الحلم،  هذا  لتحقيق  جاهدين  سنعمل 
سنكون  اآلن،  من  العمل  في  بدأنا  إذا  بأنه 

قادرين على الوصول للمونديال«.

اللبنانية مسرية عوض: املرأة برشلونة  خيفق من جديد يف الفوز
العربية قادرة على اإلبداع الكروي

سيطر التعادل اإليجابي بهدف لهدف على اللقاء 
الودي بين فريقي أمل الرحاب من منبج والعمال 
منبج  ملعب  أرضية  على  وذلك  كوباني،  من 

البلدي.
كما انتهت مباراة فريقي شباب نادي منبج وشباب 
كبجه من كوباني بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، 

وذلك على أرضية ملعب كوله في كوباني.
وفاز فريق الوحدة من كوباني على فريق الجهاد 
هدفين  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة  الطبقة  من 
على أرضية ملعب المدينة الرياضية في الطبقة. 
فريق  فاز  البلدي،  منبج  ملعب  أرضية  وعلى 
الوحدة من كوباني على فريق الجزيرة من منبج 

بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين.
وتزيد هذه المباريات روح التآخي بين الشعوب 
في شمال وشرق سوريا، كما أنها تعتبر تجهيزًا 

المناطق  مختلف  في  للفرق  المحلية  للدوريات 
السوري، وتزيد من حجم االحتكاك  الشمال  في 

لكرة  الواعدة  المواهب  وصقل  الخبرة  وكسب 
القدم.

بتاريخ  سابقًا   صدر  الذي   /34/ التعميم  وكان 
بموجبه  منع  بأنه  آنفًا  2019/8/7، وكما ذكرنا 
األقاليم  بين  القدم  لكرة  ودية  مباريات  إقامة 
سوريا  وشرق  شمال  في  المختلفة  والمناطق 
باإلضافة للمشاركة في البطوالت أيضًا، واعتبر 
التعميم ال  بأن ذلك  الرياضيين  الكثير من  وقتها 
يعيق  بل  الرياضة  تطوير  مصلحة  في  يصب 

تقدمها.
وتعتبر النشاطات المختلفة المشتركة والمباريات 
الودية المتبادلة في المناطق المذكورة ذات فائدة 
كبيرة للرياضين من جهة كسب الخبرة واالحتكاك 
بهذه  والرياضيين  الشعوب  وتالحم  الخارجي 
المناطق أكثر، بحيث عمد النظام السوري بشكٍل 
دائم لزرع التفرقة بين الرياضيين والشعوب في 
استياء  القى   /34/ التعميم  أن  ناهيك  المنطقة، 

الرياضيين وقتها.

الدقيقة  التقدم لبرشلونة في  مرمى فريقه، ليمنح 
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لكاراسكو  جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 
العب أتلتيكو مدريد بعد تدخل عنيف من أرتورو 
لتنفيذها  وانبرى   ،15 الدقيقة  في  عليه  فيدال 
لها  تصدى  حيث  أهدرها،  والذي  كوستا  دييغو 

تير شتيغن.
إعادة  المباراة  حكم  قرر  للفار  الرجوع  وبعد 
ركلة الجزاء، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه 
تير شتيجن، لتقدمه عن خط المرمى قبل تسديد 

كوستا للكرة.
ونفذ ساؤول نيجويز ركلة الجزاء الُمعادة، ونجح 
تير  برشلونة  حارس  يسار  على  تسجيلها  في 

شتيجن في الدقيقة 19.
داخل  من  صاروخية  تصويبة  ميسي  وأرسل 
القائم  المست   ،22 الدقيقة  في  الجزاء،  منطقة 

األيمن ألوبالك.
مباشرة  حرة  لركلة  التصدي  في  أوبالك  وتألق 
من ميسي في الدقيقة 42، حيث اصطدمت الكرة 
الحارس  لكن  مسارها  وتغير  البشري  بالحائط 

السلوفيني نجح في تحويلها إلى ركنية.
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 

لمثله.

المباراة  احتسب حكم  الثاني،  الشوط  بداية  ومع 
على  فيليبي  تدخل  إثر  لبرشلونة  جزاء  ركلة 
والذي  ليونيل ميسي،  لتنفيذها  وانبرى  سيميدو، 

سدد في منتصف المرمى في الدقيقة 50.
التعادل  هدف  ُيسجل  أن  كوستا  دييغو  وكاد 
من  عرضية  كرة  تلقى  حيث  مدريد،  ألتلتيكو 
بجانب  مرت  قوية  رأسية  كرة  وسدد  أرياس، 

القائم األيمن لتير شتيغن في الدقيقة 56.
ومنح حكم المباراة ركلة جزاء لكاراسكو العب 
انبرى  عليه،  سيميدو  تدخل  بعد  مدريد  أتلتيكو 
لتنفيذها ساؤول حيث لمست الكرة يد تير شتيجن 
التعادل  ليمنح   ،62 الدقيقة  في  شباكه  وسكنت 

للروخيبالنكوس.
فرصة  برشلونة،  العب  فيدال  أرتورو  وأهدر 
تسجيل الهدف الثالث، حيث تلقى كرة عرضية، 
في  ألوبالك  األيسر  القائم  بجانب  بقوة  وسدد 

الدقيقة 70.
واستمرت محاوالت برشلونة، بكرة رأسية من 
سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 80، مرت أعلى 

مرمى أوبالك.
وكاد ليمار أن ُيسجل هدف الفوز ألتلتيكو مدريد، 
في  الكرة  شتت  الذي  ألبا  جوردي  تدخل  لوال 
اإليجابي،  بالتعادل  المباراة  لتنتهي  الدقيقة 92، 

ويواصل البارسا مسلسل نزيف النقاط.

لحزب االتحاد لديمقراطي PYD  عائشة حسو 
االحتالل  سياسة  تحليل  »في  قائلًة:  لصحيفتنا 
تتغير  لم  اآلن,  إلى  سنوات  مر  على  التركي 
وارتكاب  المناطق  كافة  باحتالل  سعيًا  أهدافها 
يتحقق,  ولن  لم  ذاك  هدفه  لكن  فيها,  المجازر 
فوحده خوف االحتالل من وجود المرأة الكردية 
ساحات  في  الكردية  المرأة  أيديولوجية  ومن 
نفي  في  ُترغبهم  رهبة  لديهم  يشكل  المقاومة 

المرأة الحرة«.
 وأكملت بأن دولة االحتالل التركي ال تستطيع 
شن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا 
قائلًة:  وأكدت  لها,  دولية  أطراف  مساندة  دونما 
أنفسنا  مساندة  نستطيع  من  وحدنا  فأننا  »لذلك 
بتحقيق الوحدة الوطنية لتكون جوابًا على صمت 

المجتمع الدولي حيال االنتهاكات التركية المنافية 
لكافة القوانين والحقوق«.

االتحاد  لحزب  المشتركة  الرئيسة  وأضافت 
لديمقراطي PYD  عائشة حسو في ختام حديثها 
بشكل  تمت  التي  الهجمات  جميع  »أن  قائلًة: 
مباشر أو غير مباشر على مناطق شمال وشرق 
التركي  االحتالل  دولة  فيها  استخدمت  سوريا 
دوليًا,  المحرمة  إلى جانب  الثقيلة  األسلحة  كافة 
وبالرغم من أن ذلك لم يكسر إرادة الشعوب ولم 
المقاومة,  وحدات  لدى  النضال  وتيرة  تتراجع 
لذلك فأن الوحدة ستبقى قائمة، وسنبقى مستمرين 
في النضال على نهج المقاومة على مبدأ الدفاع 

المشروع«.
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طلعت يونس: »اإلدارة الذاتية اكتسبت قوتها 
وشرعيتها من الشعب«

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس بأن سوريا بشكل عام تعيش أزمة 
اقتصادية؛ والسبب الحرب المستمرة فيها على مدار عشر سنوات، حيث دمرت البنى التحتية واالقتصادية، 
وجاء قانون قيصر ليكون له مضاعفات أّثرت على الحالة المعيشية لألهالي، وأكد بأن مشكلة الكهرباء 
هي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها إقليم الجزيرة، وأشار إلى أّن غالء األسعار سببه أنَّ شراء المواد 

يتم بالدوالر، وعدم استقرار الليرة السورية يشكل عبئًا إضافيًا على آلية ضبط األسعار في السوق. 

قطعها للمياه تسّبب يف 
تخفيض كميات الكهرباء

وحول ذلك أجرت الخبر 24 لقاًء معه حيث 
تحدث بقوله: »سوريا بشكل عام تعيش أزمة 
وتدمير  الحرب  استمرار  نتيجة  اقتصادية 
تطبيق  أن  كما  واالقتصادية،  التحتية  البنية 
قانون قيصر وتداعياته له تأثير على الحالة 
سوريا  مستوى  على  والمعيشية  االقتصادية 
بشكل عام، وشمال شرق سوريا أيضا جزء ال 
يتجزأ من هذه التأثيرات. لذلك؛ نالحظ هناك 
المعيشية،  االقتصادية  الناحية  على  تأثيرات 
الليرة السورية أمام  وبخاصة مع تدني قيمة 
الدوالر ومناطق شمال وشرق سوريا تعيش 
حالة شبه حصار، باإلضافة إلغالق المعابر 
الذي  كوجر«  »تل  اإلنساني  المعبر  وأهمها 
للدعم والمساعدات  الشريان األساسي  يعتبر 
مناطق  تأثرت  لذلك؛  لمناطقنا.  اإلنسانية 
قانون  وبتطبيق  األزمة  بهذه  سوريا  شمال 

قيصر«.
أما بشأن غياب الخدمات في مناطق اإلدارة 
الكهربائي  التيار  انقطاع  وبخاصة  الذاتية، 
بشكل مستمر وشح في المياه، وأسبابها وما 
فقال:  يونس  أوضح  حلول؟،  هناك  كان  إذا 
»مشكلة الكهرباء هي من أهم المشاكل التي 
نعاني منها في إقليم الجزيرة واحتياج اإلقليم 
لكميات كبيرة من الكهرباء، نسبة لما يتوفر 
منها، وبخاصة أن الكمية األكبر واحتياجاتنا 
الذي  الفرات  بسد  ومرتبطة  مأخوذة  هي 
مستوى  في  االنخفاض  من  حالة  يعيش 
المياه بعد إغالق تركيا للمياه، مما سبب في 
تخفيض كميات الكهرباء التي تأتي من السد، 
وأيضًا العنفات في بعض المناطق بحاجة إلى 
المتوفرة  الكميات  لذلك؛  والتغيير.  الصيانة 
جدًا،  وقليلة  ضئيلة  هي  لالحتياجات،  بنسبة 
باإلضافة لحاالت األعطال المتراكمة وأيضًا 
عدم الترشيد من قبل المواطنين للكهرباء كل 

هذه األمور من المسببات في نقص الكميات 
بساعات  انخفاض  هناك  ولذلك  المتوفرة 

الكهرباء الواجب إعطاؤها«.

هبوط غري مسبوق للرية 
السورية أمام الدوالر 

وعلق يونس على رفع األسعار التي تشهدها 
أسواق إقليم الجزيرة، وعدم قيامهم بحمالت 
تفتيش وضبط األسعار مثل الحمالت السابقة، 
فقال: »سبب ارتفاع األسعار األساسي هو أن 
أغلب المواد األساسية ُتشترى بقيمة الدوالر 
ومنع  السوق  ولضبط  المناطق.  هذه  وتدخل 
مديرية  قامت  المواد؛  لهذه  التجار  احتكار 
األسواق،  ضبط  أجل  من  بحمالت  التموين 
تموينية من  لوائح  بإصدار  يوميًا  تقوم  حيث 
أجل معرفة األسعار، كما تم تخصيص أرقام 
ليتم اإلبالغ عن أي  لتقديم الشكاوي  هواتف 
و  األسعار،  على  التجار  قبل  من  تجاوزات 
الوتيرة وبنفس  بنفس  الحمالت مستمرة  هذه 
آلية ضبط األسواق إال أن عدم استقرار سعر 
عبئًا  يشكل  السورية  لليرة  بالنسبة  الدوالر 
إضافيًا. لذلك؛ نواجه صعوبة بتحديد األسعار 
والمراقبة  التموين  أن حمالت  إال  والمراقبة 
مستمرة. ويوميًا هناك مخالفات تموينية على 
التجار الذين يحاولون استغالل هذه الظروف 
ويتم ضبط المخالفات عليهم حتى يتم إغالق 

بعض المتاجر والمحالت«.

كورونا والحصار كانا السبب يف 
توقف الكثري من املشاريع

وحول االنتقادات الكثيرة التي توجه لإلدارة 
حيث  الخدمي،  المجال  في  وبخاصة  الذاتية 
رصيدها  ستفقد  اإلدارة  بأن  الكثيرين  يقول 
وما  الحال  هذه  على  بقيت  لو  الشعب  بين 
بها  للقيام  وخطط  برامج  أي  لديهم  كان  إذا 

المصاعب  من  والتخفيف  المواطن  لمساعدة 
»إن  بالقول:  يونس  تحدث  يعيشها؟،  التي 
هذه اإلدارة لطالما سخرت جميع اإلمكانات 
من أجل تقديم الخدمات األساسية للمواطنين 
ودائمًا لديها مشاريع خدمية من أجل تحسين 
على  للمواطنين  والمعيشي  الخدمي  الواقع 
جميع األصعدة، إال أن خالل هذه الفترة ومنذ 
التي اجتاحت  العام ومع أزمة كورونا  بداية 
توقف  إلى  أدت  مناطقنا  بها  وتأثرت  العالم 
أّثر  مما  المؤسسات،  من  العديد  في  العمل 
التأخير في  العمل والواقع الخدمي، أو  على 
ُرسمت  التي  الخدمية  المشاريع  بعض  تنفيذ 
بداية  منذ  تنفيذها  أجل  من  لها  ُخطط  والتي 

العام«.
الوضع  تدهور  حديثه  في  يونس  وعلل 
المعيشي إلى نتيجة انتشار كورونا والحصار 
المفروض على شمال سوريا قائاًل: »الحظر 

أّثر على مواعيد  الذي دام أكثر من شهرين 
تنفيذ المشاريع األساسية والخدمية، باإلضافة 
إيرادات  على  وتأثيرها  االقتصادية  لألزمة 
اإلدارة، كانت لها تأثير على المشاريع ومدى 
هذه  تنفيذ  أجل  من  المخصصة  الميزانيات 
إلى  تسعى  دائما  اإلدارة  أن  إال  المشاريع، 
الصحية  األساسية  والخدمات  المواد  تأمين 
والخدمية منها، ولدينا خطط وبرامج من أجل 

تطوير وتحسين هذه الخدمات«.

وحدة الصف الكردي سرتسخ 
الوحدة الوطنية يف سوريا

وفي رده ما إذا كان سيؤثر االتفاق الكردي 
ولماذا  أيضًا  المجتمع  على وضع  الكردي  ـ 
هي  »الوحدة  يونس:  قال  البعض؟،  يرفضه 
الكردي ويطالب  الشعب  دائمًا مطلب عموم 

األطراف السياسية بضرورة التوحد، ونحن 
وحقوق  طموح  تخدم  الوحدة  هذه  بأن  نرى 
الوحدة  ترسخ  سوف  الوحدة  وهذه  الشعب 
في  الموجودة  األطياف  جميع  بين  الوطنية 
الوحدة  وهذه  عام،  بشكل  وسوريا  المنطقة 
العامة  المصالح  ستخدم  األطراف  بين 
وسيكون لها تأثيرات كبيرة على إنجاح هذا 
قوة  وستكون  المكتسبات  وهذه  المشروع 
رادعة لطموح األعداء المتربصين دائمًا على 
إرادة الشعوب ووحدتهم وتكاتفهم. لذلك؛ هذه 
الوحدة ضرورة ومطلب شعبي وعلى جميع 

األطراف تلبية طلبات وطموح الشعب«.
ولفت يونس إلى أن »اإلدارة الذاتية اكتسبت 
إرادتها وقوتها وشرعيتها من الشعب فطالما 
اإلدارة  كانت  ودائمًا  لنا،  مساند  شعبنا  كان 
الشعب  صلب  ومن  الشعب  هذا  من  جزء 
لتوفير  دائمًا  وسعت  الشعب،  وتعيش وضع 
الخدمات  وتقديم  لشعبها  الكريمة  الحياة 
أجل  من  وسخرتها  إمكاناتها  وفق  األساسية 
بين  دائمًا  نحن  لذلك  له،  كريمة  حياة  تأمين 
وجميع  احتياجاته  لجميع  ومالمسين  شعبنا 
الحلول  إليجاد  دائمًا  ونسعى  مشاكله 
الوسائل  التي يعيشها، ونسعى بكل  للمشاكل 
وثقة  االحتياجات،  هذه  لتلبية  واإلمكانات 
الشعب بهذه اإلدارة هي أساس لقوتها، وهذه 
اإلدارة دائمًا تسعى لخدمة الشعب وتقديم ما 

هو أفضل من أجل حياة كريمة لشعبها«.
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
حديثه  يونس  طلعت  الجزيرة  إقليم  في 
اقتصادية ونواجه  أزمة  نعيش  بالقول: »إننا 
جديدة  أنواع  والعالم  المنطقة  مستوى  على 
وبيولوجية.  اقتصادية  حروب  الحروب  من 
لذلك؛ يجب أن نتهيأ شعبًا وإدارة للوقوف في 
وجه هذه األزمة، ونسخر إمكاناتنا وتوحدنا 
البعض، ويجب  وتكاتفنا وتكافلنا مع بعضنا 
بعضه  مع  متكاتفًا  جميعًا  الشعب  يكون  أن 
الشعب مع اإلدارة  البعض، وتكاتف وتوحد 
سوف يكون سبيل النجاح والخروج من هذه 
سوف  وهذا  الممكنة،  الخسائر  بأقل  األزمة 
يكون أساسًا لتخطي هذه األزمات التي نمر 
صعبة  مراحل  في  تخطيناها  كما  اآلن،  بها 
أيضًا  المرحلة  هذه  تجاوز  نستطيع  سابقًا. 
بتكاتفنا وتالحمنا شعبًا ومؤسسات مع بعضنا 

البعض«.

وأخيرًا اجتمعوا على 

كلمة سواء )1(

لقد عم الفرح كل من كان يهفو إلى تلك 
اللحظة، كما حزن كل من سعى لوأدها، 
لليأس،  يستسلموا  لن  هؤالء  أن  ويقيناً 
وسيسعون بكافة السبل إلفساد ما مت، أو 
لن  وهم  تداعياتها،  بتهميش  األقل  على 
يعدموا وسيلة إلى ذلك، لقد حاولوا مرارا 
أن ال تأتي تلك اللحظة، التي يفرح فيها 
كل من كان يبحث عن شيء يفرحه، في 
ظلمة  فيه  وخيمت  الفرح،  فيه  عز  وقت 
احلزن، فخالل املشاورات الشاقة التي كان 
هؤالء  خطط  األخيار،  نتائجها  يترقب 
على  املشاورات،  بتلك  يندد  بيان  إلصدار 
سوريا  تقسيم  إلى  تسعى  أنها  زعم 
ظاهرة  وفي  البيان  وصدر  املوحدة)!!!(، 
غيرة مزعومة على وحدة الوطن السوري، 
شخصية  خمسمائة  من  أكثر  وبتوقيع 
البيان  لهذا  بقرائتي  )الحظت  سورية 
تكرار بعض األسماء، ملضاعفة العدد)!!(، 
كما أن من بينهم من ال يشكل أي وزن في 
تأثير هذا  وكان  احملتدم(،  السوري  املشهد 
البيان الذى وزع على نطاق واسع مخيبة 
سارت  إذ  ورائهم،  ومن  أصحابه  آلمال 
املشاورات املضنية، من أجل الوصول إلى 
كل  يترقبه  كان  الذى  السامي  الهدف 
األخيار، لذلك فإن من آمله نتائج ما توصل 
وسيلة  بكل  سيسعى  اجملتمعون،  إليها 
إلجهاض ما مت التوصل إليه، أو على األقل 
حضور  في  بأس  وال  شأنه،  من  التقليل 
اجلانب األمريكي على رأس احملتفلون مبا مت 
التوصل إليه، وعلينا االعتراف بأنه القادر 
قتل  أو  إلجهاض  محاولة  كل  جلم  على 
ما حتقق، فنحن بكل أسف، أصبحنا في 
وفق  إال  كثيرة  أمور  فيه  تتحرك  ال  زمن 
فن  هي  والسياسة  األمريكية،  البوصلة 
ففي  يذكر،  بالشيء  والشيء  املمكن، 
عشرون  من  أكثر  منذ  كهذا  مشهد 
عاماً، بذلت فيه شخصية كردية عراقية 
نبيلة، جهوداّ مضنية، ملصاحلة مشابهة، 
في  املتنافسني  التيارين  بني  قربت  أن  إلى 
ما  إزالة  في  وجنحت  العراق،  كردستان 
بينهما من خالفات، إلى أن أصبح الطريق 
وبرعاية  كردية،  كردية  ملصاحلة  ممهداً 
إال  يتم  أال  يجب  كان  ذلك  وألن  كردية، 
اجتماع  فكان  األمريكية،  البوصلة  وفق 
املصاحلة في واشنطن الذى رعته احلكومة 
خارجيتها  وزيرة  بحضور  األمريكية،  
التاريخ  أولبرايت، والتي عرفت في  مادلني 
في  واشنطون،  باتفاقية  احلديث  الكردي 
االتفاقية،  لهذه  احلقيقي  العرّاب  أن  حني 
عزيز  التاريخية  الكردية  الشخصية  هو 
محمد سكرتير احلزب الشيوعي العراقي 
اللقاء  لي حظ  وكان  اهلل،  رحمه  األسبق 
احلوار  مؤمتر  في  األولى  مرات،  لعدة  به 
الكردي بالقاهرة )1998(، ثم في مسكنه 
سألته  وعندما  بأربيل،  )مديراوه(  مبحلة 
احتفاالت  في  غاب  عندما  شعوره  عن 
)أنا  لي  بطلها!!،قال  أنه  رغم  التوقيع 
هذه  على  اسمي  يسجل  أن  يهمني  ال 
االتفاقية، األهم لدى هو صالح  شعبي(، 
األولى  باخلطوة  ننوه  أن  يجب  هنا  من 
سواء(،  كلمة  إلى  )تعالوا  طريق  على 
للجنرال مظلوم عبدى الذى أطلق املبادرة 
احلظ  وحلسن  الفرقاء،  بني  حلوار  للدعوة 
والترحيب  الظروف مهيأة لقبولها  كانت 
كل  من  حسناً  قبوالً  ذلك  وجدت  إذ  بها، 
األطراف التي تتمنى حتقيق ذلك، فدعمها 
األطراف  كل  خطواتها  وبارك  وساندها 
من  جميعا  بينها  ما  رغم  لها،  الداعمة 
واملساندة  بالدعم  حظيت  لقد  تباينات، 
)الزعيم  أربيل  من  كل  العقبات،  وتذليل 
وأمريكا،  آفا  روج  من  وقيادات  البارزاني(، 
وقبل كل هذا فإن اجلماهير التي ضجرت 
بالتفرق، كانت تهفو لالجتماع على كلمة 
هي  اجلماهير،  تلك  أن  يقيني  وفي  سواء، 
الضامن الفعلي للتشبث مبا اتفق عليه، 
األفضل،  إلى  التفاهمات  تلك  وتفعيل 
كل  عليها  تتحطم  صخرة  فصوتها 

مؤامرات املتآمرين.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

أحمد شيخو يكتب عن التمدد الرتكي 
العثماين وطرق مواجهته

وبعض  المجتمعات  وإدراك  إحساس  تزايد  مع 
الدول في المنطقة والعالم لمخاطر التهديد، الذي 
يشكله التمدد التركي ومشروعه العثماني الجديد 
أربعة  على  الضوء  شيخو  أحمد  الكاتب  ألقى 

نقاط رئيسية من هذا المضمار.
 

حزب العدالة والتنمية

 وقيادة اإلخوان املسلمني

بأن  ملفتًا  التركية  السلطة  ماهية  تحدث  وبداية 
بعد  الحالية نتجت وتم تركيبها  التركية  السلطة 
سقوط العدالة والتنمية في انتخابات السابع من 
حزيران 2015 نتيجة هزيمة داعش؛ أداة تركيا 
الداخل  على  ذلك  وتأثير  كوباني،  في  وربيتها 
التركي،  وذكر بأن هذه السلطة ُمشكلة من حزب 
العدالة والتنمية الذي يتخذ من اإلسالم السياسي 
هو  وعمليًا  القيادة،  في  األساس  السلطوي  أو 
الذي أصبح بعد ما سمي بالربيع العربي الجامع 
المنطقة  في  اإلخوان  حركات  ألغلب  والمظلة 
والعالم. وشدد بأن هناك الحركة القومية التركية 
التي تجسد الطورانية والقومية التركية بصيغتها 
كل  إلى  تنظر  التي  القومي،  وتعصبها  الفاشية 

األتراك  غير  من  التركي  الداخل  في  الشعوب 
استعالئية  بنظرة  المنطقة  شعوب  إلى  وحتى 

ودونية.
بحق  كثيرة  مجازر  ارتكبوا  األتراك  بأن  وأكد 
بحق  ارتكبت  وأيضًا  الداخل،  في  الشعوب 
إبان  الكثيرة  المجازر  المنطقة  شعوب  كافة 
ألربعة  امتدت  التي  العثمانية  السلطنة  حكم 
ما  أو  العميقة  الدولة  أن  إلى  باإلضافة  قرون، 
في  السري  التنظيم  هذا  باألرغنكون  سميت 
وقوع  في  الطولي  اليد  له  كان  التركية  الدولة 
السلطات  كانت  عندما  تركيا  االنقالبات ضمن 
مع  وارتباطها  الدولة  خط  عن  بالخروج  تفكر 
النظام العالمي، أو الذهاب باتجاه حلول لمشاكل 
التي  القضايا  تلك  المنطقة،  او  تركيا  وقضايا 
إذا  بتركيا  تحكم  وسيلة  لتبقى  إطار  لها  رسم 
إلى  التطرق  أيضًا  المهم  ومن  األمر،  تطلب 
دخلت  التي  المدنية  واألوجه  الليبراليين  بعض 
السياسي  اإلسالم  قوى  مع  وتواطؤ  تحالف  في 
في تركيا، وأغلب أماكن نفوذ اإلسالم السياسي، 

بحسب الكاتب.
المزعوم  االنقالب  بعد  حصل  ما  بأن  وأشار 
الذي كانت تعلم به السلطات التركية وكما قيل 
بأن هذا االنقالب هو من تدبيرها، الستخدامها 
المعارضين  كل  من  التخلص  في  مطية 
واالنقضاض على كل شيء يتعلق بالمؤسسات، 
وبذلك تتحول تركيا إلى دولة الرجل الديكتاتور 
الحريات  على  والقضاء  األوحد،  والحاكم 
بالديمقراطية،  يتعلق  ما  وكل  والخاصة  العامة 
الحرب  حكومة  التركية  الحكومة  وأصبحت 
الخاصة في الداخل حيث تم كم األفواه والضرب 
بيد من حديد، ما أدى إلى تعميق الخالفات من 

المجتمع الدولي أيضًا. 
ولفت الكاتب االنتباه إلى االنشقاقات الكبيرة التي 
العدالة والتنمية العتبارات  حدثت داخل حزب 
بأوامر خارجية، وهذا يضعف  سلطوية وربما 
أردوغان والعدالة والتنمية ويؤثر عليها بشكل 

يقود  أن  الذي يجب  البديل  تقدم  لكنها ال  كبير، 
تركيا إلى السالم مع الكرد وإعادة العالقات مع 
األحزاب  كون  الطبيعي،  الوضع  إلى  الخارج 
المتواجدة على األرض تتخذ من نفس المدرسة 

والفكر والنهج. أساسًا لتحركاتها.
الجمهوري  الشعب  حزب  بأن  مقاله  في  وشدد 
وحزب الخير يكملون دور العدالة والتنمية في 
المعارضة وسياسات الدولة، لمنع وسد الطريق 
أمام ظهور معارضة حقيقة مثل حزب الشعوب 
الذي  الوحيد  هو  الحزب  وهذا  الديمقراطية، 
في  وتدخلها  وسلطاتها  تركيا  سياسات  يرفض 

ليبيا وسوريا والعراق وغيرها من الدول.

وضع املنطقة وانطالق ما ُسّمَي 
بالربيع العريب

أحمد  الكاتب  مقال  تمحور  التي  الثانية  النقطة 
أعوام 2010 و2011  بعد  المنطقة  هو وضع 
الربيع  يسمى  ما  أو  المنطقة  أحداث  وانطالق 
ما  أحداث  أن  نظره  وجهة  فمن  العربي، 
الفوضى  من  حالة  خلق  العربي  بالربيع  سمي 
نتيجة ضعف  المنطقة،  في  والقلق  واإلضراب 

وفراغ السلطة بعد األحداث التي حدثت، ما خلق 
نوعًا من عدم االستقرار والتخبط في الكثير من 
الدول األخرى التي تأثرت بشكل مباشر وغير 
العربي  والربيع  األحداث،  تلك  في  مباشر 
اجتاحها  التي  الدول  من  الكثير  في  ينجح  لم 
وديمقراطية  مجتمعية  بديلة  حلول  يقدم  ولم 
فلك  في  دارت  بل  الدول،  تلك  في  لألنظمة 
السلطة ذاتها، وطرحت نفس اآلليات والذهنيات 

وكذلك  األزمات،  انتجت  التي  والسلوكيات 
الداخلية  الحرب والصراعات  استمرار حاالت 
والتطرف  والدينية  الطائفية  االنتماءات  وقوت 
سوريا  في  حصل  كما  والسلطوية.  والذكورية 
والعراق وليبيا واليمن وتونس ولبنان وغيرها 
من الدول، يضاف إلى ذلك حالة الفراغ الفكري 
والسياسي في المنطقة وافتقار الحركات الثقافية 
والسياسية والمجتمعية لمنظومة متكاملة للرؤية 
والحل وباألخص في الشرق األوسط، ومعظم 
دمًا وجهدًا كسوريا  تنزف  مازالت  التي  الدول 
للتدخالت  مناسبة  أرضية  خلق  مما  وليبيا، 
تركيا  مثل  اإلقليمية  القوى  من  الكثير  قبل  من 
بحسب  والعلن،  الخفاء  في  وإسرائيل  وإيران 

زعم الكاتب.

موقف القوى الدولية

 من تركيا وتدّخالتها

النقطة الثالثة واألهم التي بين شيخو في حديث 
العالمي من  للنظام  المركزية  القوى  هو موقف 
السلطة  من  وكذلك  لتركيا  السياسية  الجغرافية 
الجغرافية  األهمية  نتيجة  بأنه  منوهًا  التركية، 
لتركيا ووقوعها على المضائق والبحار، وكذلك 
إلى  دائمًا  النظر  يتم  وأوروبا  آسيا  بين  موقعها 
ومنذ  العالمية  القوى  مختلف  قبل  من  أهميتها 
وصول االتحاد والترقي إلى الحكم تم ربط تركيا 
كليًا بالنظام العالمي وتوثق ذلك بعد عام 1952 
األطلسي  شمال  حلف  إلى  تركيا  دخول  بعد 
المنظمة  )كالديو(  فرع  إحداث  وتم  )الناتو( 
)األرغنكون(،  باسم  تركيا  في  للناتو  السرية 
األمور  في  القرار  صاحبة  كانت  التي  وهي 
االستراتيجية التركية، ومنها استمرار سياسات 
الكردي  الشعب  بحق  واإلبادة  العرقي  التطهير 
وسد  عام،  بشكل  المنطقة  وشعوب  بخاصة، 
بين  ديمقراطية  تحالفات  أية  أمام  الطريق 
الشعوب والحفاظ على تركيا أمام المد الشيوعي 
للصواريخ  ومنصة  وكساحة  آنذاك  السوفيتي 
ضد روسيا وإيران منذ انضمامها وحتى يومنا 

هذا.

مضيفًا بأنه على الرغم من الكثير من التناقضات 
مع  لتركيا  والعسكرية  واالقتصادية  السياسة 
العالمي،  النظام  في  المهمة  القوى  بعض 
النظام  هذا  وأدوات  عناصر  أحد  تركيا  تبقى 
وبالمحصلة ما تفعله تركيا في المنطقة من خلق 
للفوضى وتهديد لألمن والسلم العالميين، وتقوية 
تركيا  وكمحصلة  بالنهاية  ودعمه،  اإلرهاب 
تحاول تهيئة األرضية والمنطقة للنظام العالمي 

لتطبيق مشاريعه وفرضه على الشعوب ودول 
المنطقة، ألن ما تفعله في ظل صمت أو موافقة 
أنهم هم  له مبرر سوى  ليس  الدولية  األطراف 
من  وهم  لها،  األخضر  الضوء  يعطون  من 
يشاركونها في السيطرة على خيرات المنطقة«.
من  إسرائيل  موقف  تعقبنا  »لو  أيضًا:  وكتب 
التمدد التركي وعدم إصدار أي اعتراض منها 
أمور  وعدة  المتوسط  الشرق  غاز  مسألة  رغم 
أخرى، نستطيع أن نفهم الكثير وكذلك الموقف 
التركي،  الموقف  مع  يتماهى  الذي  األلماني 
في  أنقرة  تحركات  من  البريطاني  والصمت 
العسكرية كوسيلة  القوة  تمارس  العالم، وتركيا 
منها  تقليد  في  الخارجية،  سياساتها  تنفيذ  في 

لمراكز الهيمنة اإلقليمية والعالمية«.

ما هي الحلول لردع تركيا وأطامعها

أحمد  الكاتب  بحسب  الحل  ألساليب  وبالنسبة 
شيخو فأنه لم يعد األمر سرًا بعد اآلن فالسلطة 
الحالية في أنقرة مزيج من اإلسالميين والقوميين 
باتوا  وهؤالء  والفاشيين،  العدوانيين  العلمانيين 
يشككون في اتفاقية لوزان ويرفضونها كما فعل 
األلمان في عشرينيات القرن الماضي مع اتفاقية 
فرساي، حيث كانت النتيجة مزيدًا من الحروب 
والقتل والدمار، إن رؤية تركيا لمحيطها كأعداء 
تركيا  تجعل  وربما  الخطورة  غاية  في  مسألة 
لها  حصل  ما  تشبه  بمغامرات  وتقوم  تتورط 
في عام 1914 عندما انتهت السلطنة العثمانية 
وقضي على إمبراطوريتها، وهي تحاول اآلن 

العودة إلى ما كانت عليه في المنطقة. 
بحثه  تستخلص  بعبارات  مقاله  الكاتب  وختم 
من  وضعت  التي  والحلول  المشكلة  عن 
السابقة  النقاط  إدراك  األهمية  »من  أجلها: 
تدخل  لوقف  ووسائل  حلول  عن  البحث  عند 
األفضل  من  وكان  بالمنطقة،  وتدخلها  تركيا 
الفاعلة  القوى  كافة  من  تحالف  أو  جبهة  خلق 
اإلمبراطورية  وهم  من  المتضررة  والدول 
العثمانية، حيث يحاول أردوغان إعادتها بكافة 
الوسائل المتاحة ولو على دماء شعوب المنطقة، 
واحتاللها لمناطق شمال وشرق سوريا وشمال 

العراق )باشور كردستان( وشمال غرب ليبيا، 
ومحاولتها المضي أكثر والتدخل في الكثير من 
احتالل  ترى  ألنها  إال  هي  ما  األخرى،  الدول 
لكننا  مشروعه،  لتنفيذ  بداية  المناطق  تلك 
نستطيع القول في النهاية أن مشروع أردوغان 
لنهاية  بداية  سيكون  االستعماري  االستيطاني 
الوقت وربما  نفس  تركيا في  أردوغان وتقسيم 

تغير خارطة المنطقة بأكملها«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

ما هو الوطن األزرق؟

الوطُن األزرق، بالتركّية Mavi Vatan، عقيدة 
في  النطاِق  واسعًة  بحرّية  واليًة  تزعُم  تركّية 
البحار الثالثة )إيجة، المتوسط، األسود(. وأول 
األدميرال رمضان جيم غوردينيز  من طرحها 
في حزيران 2006 خالل ندوة في مركز قيادِة 
القواِت البحرّية التركّية. وُيعرف غوردينيز بأّنه 
مهووٌس  للغرب  مناهض  كالسيكّي  متطرف 
غوردينيز  ويرأس  التركّي،  البحرّي  بالتفوِق 

منتدى كيه يو البحرّي للبحوِث بجامعة كوج.
ُاعتقل غوردينيز عام 2011 بسبب ما قيل حول 
وُحكم  وقتها  وأدين  »أرغنكون«.  بشبكِة  صلته 
عليه بالسجِن لمدة 18 عامًا، وأطلق سراحه في 
2015، ثم ارتفعت أسهمه، وبدأ اإلعالُم التركّي 
بتلميِع صورته ونشِر مواقفه »القومّية« المعادية 
للغرِب، والدعوِة لبناِء عالقاٍت عميقٍة مع روسيا 

والصين.
تتضمُن الخطة التركّية في إطار عقيدِة »الوطن 
البحر  في  القوة  إلظهاِر  الجهوِد  كلَّ  األزرق« 
األحمر،  والبحر  الخليِج  في  والتمدِد  المتوسط 
والصومال  قطر  في  عسكرّية  قواعد  وإنشاء 
سواكن  جزيرة  في  مزمعة  بحرّية  وقاعدة 
   Aydınlıkلموقع غوردينيز  وقال  السودانّية. 
التركّي عام 2013: »سطُح هذا الوطن وجسمه 
قاع  والكتلة األرضّية تحت  البحر  وقاُع  المائّي 
لنا. حجُم هذا الوطن يساوي نصَف  البحر ملٌك 
ألف   462 )نحو  الواقع،  في  أرضنا«.  مساحة 

كم2(.
يعتبر غوردينيز وأتباع عقيدة »الوطن األزرق« 
أنَّ الوضع الراهن يمّثل »معاهدة سيفر الثانية«، 
بين  تركيا  قّسمت  التي  المعاهدة  إلى  إشارة  في 
القوى الغربّية التي ُفرضت على الدولة العثمانّية 
وألغتها  األولى  العالمية  بالحرب  هزيمتها  بعد 
وحّلت محلها معاهدة لوزان 1923/7/24 بعد 
لألدميرال  وبالنسبة  التركّية.  االستقالِل  حرب 
تركّية  فإّن قبرص واليٌة بحرّية  المتقاعد اآلن، 

تنافُسها اليوناُن عليها.
من  كتاب  في  غوردينيز  أفكاِر  تطوير  جرى 
الوطن  عن  »كتابات  بعنوان  صفحة   528
المعتاد  عموده  في  عنه  وكتب  األزرق«، 
بصحيفة Aydınlık اليمينّية المتطرفة. وخالل 
التراث  منظمة  نظمتها  نقاشية  حلقة  في  حديثه 
أيار 2019،  في  المتحدة  الواليات  في  التركّي 
قال غوردينيز: إّن ثّمة ثالثة أبعاد أمنّية حيوّية 
للجغرافيا السياسّية التركّية في البحر المتوسط: 
»التحديات اليونانّية على مناطق الواليِة البحرّية 
حرية  مع  كردستان  استقالل  وإمكانّية  التركّية 
شمال  ومستقبُل  المتوسط  البحر  إلى  الوصوِل 
قبرص مع اآلثار الجيوسياسّية بالنسبة لتركيا«.

»الوطن  أكار  خلوصي  الدفاع  وزير  وذكر 
األزرق« للمرة األولى في خطاب بمناسبة عيد 
النصر في 2019/8/30، ونشر موقع الرئاسة 
ألردوغان،  صورة   2019/9/2 في  التركّي 

الوطُن األزرق ومشروُع الهيمنِة البحرّيِة
خرجِت العثمانّيُة الجديدُة التوسعّية على مبدأ »أتاتورك« »سالٌم في الوطِن، سالٌم في العالم«، وهو شعارٌ انعزالّي جعل تركيا ترّكز على إصالحاِت البنيِة التحتّيِة، 
كما تضمن توّجه أتاتورك االنفتاَح على الغرب واالنغالَق على المنطقِة العربّيِة. فيما حكومة أردوغان تواصل تعزيز القدرات البحرّية مع رواية عثمانّية جديدة 
عنوانها »الوطن األزرق«، لتكوَن عقيدَة إحياءِ مكانِة تركيا كقوةٍ بحرّيٍة رئيسّيٍة بالمنطقٍة، مقابل فكرة »ميغالي«، بإعادِة تأسيِس اليونان المعالَم القديمَة 

لإلمبراطورّيِة البيزنطّيِة. ولم تعد هذه المفاهيم مجرد خطاب، بل مضموَن أكثرِ المنافساِت الجيوسياسّية تعقيداً وتشابكًا اليوم.

تحقيق/ رامان آزاد 

ألقى  الوطنّي حيث  الدفاع  جامعة  زيارته  خالل 
خطابًا وتظهر خلفه مباشرًة خريطة مكتوٌب عليها 
الوطن األزرق Mavi Vatan، وبجوارها كتب 
الرقم 462 ألف كم2 في إشارة إلى المساحِة التي 
تمّثلها المياُه اإلقليمّية التركّية، وأثارِت الصورُة 
جداًل كبيرًا ألّنها تخّطت الحدوَد البحرّية التركّية 
في بحر إيجه وشملت جزرًا متنازعًا عليها مع 
اليونان، وظهرِت الخريطُة عندما نشر مسؤوٌل 
بوزارة الخارجية التركّية على حسابه على تويتر 
مجموعَة خرائط بعد االتفاِق بين تركيا وحكومة 
البحرّية.  الحدوِد  ترسيم  حول  الليبّية  الوفاق 
وزير  وقال  اليونان،  حفيظَة  الصورُة  وأثارِت 
رسُم  يمكُن  »ال  ديندياس،  نيكوس  خارجيتها، 
خريطِة أحِد البلدان بناًء على رغباتها السياسّية«.
الجمهورّية«  »النخبة  يسّميه  ما  ينتقد غوردينيز 
لمبالغتها بالليبرالّية تجاه اليونان وقبرص، وفشلها 
في االستجابة الكافية لما يسّميه األمر الواقع من 
ثالثينيات القرن الماضي فصاعدًا. ويتهُم وزارَة 
هذه  مع  بالتعامِل  الشديدِة  بالمرونِة  الخارجّية 
بخطوة  اليوناُن  قامِت  ففي عام 1936  القضية. 
أحادّية، ووّسعت حدودها البحرّية من ثالثة أميال 

بحرّية لستة أميال من طرف بحر إيجة.

مرشوُع التصنيعِ العسكرّي

القائمة على  في سياِق عقيدة »الوطن األزرق« 
 ،2007 عام  منذ  أنقرة  زادت  العسكرّية،  القوِة 
 3 والتطوير  البحِث  على  العسكرّي  اإلنفاَق 
 .2018 عام  دوالر  مليار   1.2 فبلغ  أضعاف، 
صحيفة  نقلت   2019 األول  تشرين  بداية  وفي 
جمهورييت التركّية عن تقرير ديواِن المحاسبة، 
إّنه تمَّ إنفاق 22.5 مليار ليرة تركّية على شراِء 
المعداِت الحربّية واألسلحة القتالّية من الصندوق 
المخصِص للصناعات الدفاعّية بقراٍر من رئاسِة 
وذكر   .2019 عام  خالل  الدفاعّية  الصناعاِت 
التقريُر، أّنه في عام 2018 كانت تكلفُة التسليح 
13.5 مليار ليرة. وفي 2020/5/5، نشر معهد 
ستوكهولم الدولّي لبحوِث السالِم أحدث تقاريره 
التقرير،  ووفق  بالعالم.  العسكرّي  اإلنفاِق  عن 
فقد زاد معدُل اإلنفاِق العسكرّي التركّي 6% في 
2019 وبلغ 20.8 مليار دوالر، ويشّكل %7.8 

دوالر  مليار   19 مقابل  الحكومّي،  اإلنفاق  من 
أردوغان  التركّي  الرئيس  وأشار   .2018 عام 
مشاريع  تتابُع  حكومته  أنَّ  إلى  سابق  وقت  في 
في  دوالر  مليار   60 بكلفِة  الدفاعّية  الصناعاِت 

650 فرعًا مختلفًا.
وهو   ،»Milgem »ميلغم  برنامج  أنقرة  تتبّنى 
تابعٍة  إنتاِج فرقاطات وطائرات حربّية  مشروُع 
للبحرّية التركّية. وتخطُط لبناِء 24 سفينٍة جديدة 
متوافق  بعضها  طائراٍت  وحامالت  )فرقاطات( 
ومن  برمائّية،  هجوٍم  وسفِن   ،35B-F مع 
تقوُم  كما   .2023 عام  الخدمِة  دخولها  المتوقِع 
بتطويِر 6 غواصاٍت جديدٍة بعيدِة المدى، وسلسلِة 
من المدّمرات لحمالٍت أكبر وأكثر استدامة شرق 
سفن  مرافقَة  الهدَف  أّن  ويبدو  المتوسط.  البحر 
الحفِر والتنقيب عن البترول في المناطق المتنازع 
بين  حدوِث صداٍم  احتماالُت  ترتفُع  حيث  عليها 
نوايا  وتنعكُس  المتوسط.  البحر  شرق  خصوِم 
أنقرة المتزايدة بالمنطقة بزيادتها إنتاَج المعدات 

البحرّية التقليدّية وقدرات الطائراِت المسّيرة.
كما بدأت تركيا أيضًا بالترويج لمعداتها المصّنعة 
عالمّي  كمصّدر  نفسها  لتقّدم  الخارج  في  محليًّا 

ما  اقتصادّية  دفعٍة  على  للحصوِل  لألسلحِة، 
يساعدها على الظهوِر كقوٍة صناعّية في حوِض 
المتوسِط. إال أّن طائرات الهجوم التركية قصيرة 
المدى وقدرتها محدودة على االنخراط في حملٍة 
بما في  المتوسط،  البحر  بعيدٍة ومتواصلة شرق 

ذلك، مهمة دعم حكومة الوفاق الوطنّي الليبّية.
أنقرة  بدأت  المتوسط  في  حضورها  ولتعزيز 
ميناء  في  قبرص،  شمال  بحرّية  قاعدة  بتجديِد 
 10 بكلفة  ماغوستا  في  المهجوِر  »ماراس« 
محوُر  هي  القاعدة  وهذه  دوالر،  مليارات 
لتركيا  تسمُح  إذ  الناشئة،  البحرّية  استراتيجيتها 
والحفِر  البحرّية  اللوجستّية  قدراتها  بتوسيِع 
عمق  في  المدى  طويلة  نشٍر  عملياِت  وإجراء 
البحِر المتوسِط. إضافًة إلى خطِط تعزيز القواعِد 

المتقدمة في الصوماِل وقطر وليبيا.

رسائل عسكريّة

في سياق استعراِض قوتها البحرّية نفذِت القواُت 
التركيُّة عدة مناورات بحرّية، ففي 2019/2/4 
دول  مع 8  »الشتاء-2019«  بمناورة  اشتركت 
 2019/2/27 وفي  »مراقبة«.  بصفِة  دول  و7 
اسم  عليها  أطلق  كبيرًة  بحرّية  مناوراٍت  بدأت 
من  أكثر  بمشاركة   .»2019 األزرق  »الوطن 
103 سفينة حربية في 2/27 2019 في بحار 
المنطقة  وحتى  والمتوسط(،  واألسود  )إيجة 
االقتصادّية الخالصة للقبارصة اليونانيين. وقالت 
إنَّ الهدَف من المناوراِت زيادُة مستوى استعداِد 
والسفِن  والمركبات  البحرّية  القواِت  وقدراِت 

التابعِة لها.
هي  بحريًّة  مناوراٍت  نّفذت   2019/5/13 وفي 

البحر«،  »ذئب  باسم  تركيا  تاريخ  في  األكبر 
األزرق«،  »الوطن  لمناورِة  امتدادًا  وكانت 
حربّية  وطائرات  سفينٍة   131 بمشاركة 
)األسود،  بحار   3 في  تنفيذها  وتّم  ومروحّية، 
وزير  وقال  متزامن.  بشكل  المتوسط(  إيجة، 
من  الغاية  إّن  آكار:  خلوصي  التركّي،  الدفاع 
وقدرة  وإصرار  عزم  مدى  إظهار  المناورات 
القوات البحرّية على حماية البالد وأمن شعبها. 
لحماية  الالزمة  التدابيَر  كلَّ  »نتخذ  وأضاف، 
حقوق بالدنا في شرق المتوسط وقبرص، عالوة 

على مكافحة اإلرهاب داخل البالد وخارجها«.
وفي 2020/6/18، أعلنت وزارة الدفاع التركّية 
أنَّ سفنًا حربّية ومقاتالت تركّية قامت بمناوراٍت 
واسعٍة شرق المتوسط أطلق عليها اسم »أعالي 
البحار«، وبدت استعراضًا للقوة يرتبُط بالنزاِع 
في ليبيا، وشاركت فيه ثماني فرقاطات وطرادات 
و17 مقاتلة على مسافة ألفي كم ذهابًا وإيابًا من 
التركّي  اإلعالم  ووصف  الغرب،  إلى  الشرق 

الرسمّي المناوراِت بأّنها »عرٌض للقوة«.
اجتماعاِت  على  ردًا  التركّية  المناوراُت  جاءِت 
تأسس  الذي  المتوسط«  شرق  غاز  »منتدى 
من  تركيا  واستثنى   2019/11/6 في  بالقاهرة 
البحر  والغاِز شرق  النفِط  ازدهاِر  االستفادة من 
المتوسط، الذي يحتوي على نحو 3.5 تريليون 
من  برميل  مليار  و1.7  الطبيعّي  الغاز  من  م3 
النفِط الخاِم، األمُر الذي أغضب أنقرة. فقال وزير 
الدفاع التركّي خلوصي أكار: »على نظرائنا أن 
يعلموا أنَّ أيَّ مشروٍع في بحر إيجة والمتوسط 
ينجَح دون مشاركِة تركيا وجمهوريِة شماِل  لن 

قبرص التركّية فيه«.
تبعَث  أن  البحرّية  المناوراِت  عبر  أنقرة  أرادت 
استعادت  البحرّية  قواِتها  أّن  مضمونها  برسالة 
أّن  إذ  الفاشلة،  االنقالب  محاولة  بعد  عافيتها 
التي  القواِت  أكثر  بأّنها  ُاتهمت  البحرّية  القوات 
ردِع  قوُة  لديها  وأّن  غولن،  تنظيُم  بها  تغلغل 
الجهات المتنافسة معها وتسعى لعزلها وبخاصة 
قبرص واليونان، وأّنها ستحمي مشروَع التنقيِب 
»الوطن  مناطِق  في  والغاِز  النفِط  عن  والبحِث 

األزرق«.

اتفاقات وصفقات 

للنفط  تستورُد تركيا أكثر من 90% من حاجتها 
ومشتقاته، وخالل العقد الماضي أنفقت أكثر من 
مليار دوالر في أعماِل البحِث عن النفِط والغاِز 
على طول ساحل البحر المتوسط )1600 كم(، 

دون أن تسفَر عن أّي اكتشافاٍت.
المتوسط  البحر  شرق  تركيا  استراتيجية  وتدوُر 
وتأكيد  اإلقليمّية  القوى  مع  التوازِن  تغييِر  حول 
التركّي  بالنفوذ  يتعلق  فيما  جديٍد  نفسّي  واقٍع 
لطموِح  موازية  وتأتي  المنطقة،  في  والهيمنة 
توسعّية  خارجّية  سياسٍة  لتطوير  األوسع  تركيا 
والقوقاز،  وسوريا  الوسطى  وآسيا  البلقان  في 
المتوسط سيبقى ميداَن أكثِر  البحر  إال أّن شرق 
استراتيجية  وتعتمُد  خطورًة.  أنقرة  مغامراِت 

تركيا في منطقة البحر المتوسط على عاملين:
أنقرة  تدرُك  إذ  ضعفاَء،  شركاٍء  إيجاُد  األول،   
العزلة،  وأعباَء  الخصوِم  مع  المواجهِة  صعوبة 

هما:  بالمنطقة  شريكين  إليجاد  سعت  لذلك 
وحكومة  )التركّية(  الشمالّية  قبرص  جمهورية 
توجُد  قبرص  ففي  ليبيا.  في  اإلخوانّية  الوفاق 
البالد،  خارج  التركّية  العسكرّية  القواعِد  أولى 
 %40 وضّمت   1974/7/20 في  دخلتها  وقد 
األتراك،  القبارصِة  حمايِة  بحّجة  الجزيرة  من 
والزالت تحتفُظ بقوات فيها بقواِم 30 ألف جندي. 
أمنّية  اتفاقية  أنقرة  عقدت  فقد  لليبيا  وبالنسبة 
حكومِة  مع  البحرّية  الحدود  لترسيم  وأخرى 
الوفاِق اإلخوانّية، وأرفقت عمدًا الصفقَة البحرّية 
بسلسلِة وعوٍد أمنّية تمنح تركيا حقوقًا في الحقوِل 
الليبّية، مع وجوٍد بحرّي تركّي موّسع  الساحلّية 
االقتصادّية  المنطقَة  ولكن  الليبّية.  الموانئ  في 
الساحلّية  المناطق  طول  على  تحديدها  تّم  التي 
الذي  األمُر  الوفاِق،  حكومِة  سيطرَة  خارَج  تقُع 
تفاقِم  إلى  ويؤّدي  لتركيا  لوجستيًّا  تحدًّيا  سيشّكل 
الحرب األهلّية ولهذا الغرض تسعى تركيا لتسليح 
جيش حكومة الوفاق، ما يحفُّز حلفاَء شرق البحر 
المتوسِط لدعِم قواِت الجيش الوطنّي الليبّي بقيادِة 
تسحُب  واشنطن  ويجعُل  حفتر،  خليفة  المشير 

دعمها للوفاق.
المتوسطّية  تركيا  استراتيجية  في  الثاني  العامل 
يعتمُد على استخداٍم سرٍد تاريخّي لتأكيِد الحقوِق 
األتراك  المسؤولون  بدأ  وقد  بالمنطقة.  التركّية 
والترويج  األزرق«،  »الوطن  إلى  باإلشارِة 
لعائدّية الساحل الشرقي لجزيرة كريت ونصف 
بحر إيجه )نحو 18 ألف ميل مربع( إلى تركيا. 
العثمانيين  بين  بشعبّية  األزرق  الوطن  ويحظى 
ألردوغان،  والتنمية  العدالة  حزب  في  الجدد 
الجيوسياسّية  القوة  ذروة  للذاكرة  ويعيد 
الوطن  خريطة  ترويج  من  والهدف  للعثمانيين، 
األزرق إخطار الشركاء المتوسطيين بأّنها باقية.
الخصوم  أغضب  ليبيا  مع  تركيا  اتفاق  أثار 
اتفاقيِة  بانتهاِك  أنقرة  واتهموا  المتوسطيين، 
االقتصادّية  المناطِق  وقانون  البحار  قانوِن 
اإلقليمّية  الحكوماُت  وبادرِت  الحالية.  الخالصة 
وأثيرِت  قانونًا،  باطلة  ووصفها  الصفقِة  لرفِض 
الوفاق  حكومة  صالحّية  حول  التساؤالُت 
يملُك  ال  السراَج  ألّن  الصفقة،  بإبراِم  الوطني 
نطاق  خارج  اتفاق  أّي  لتوقيِع  القانونّية  السلطَة 
وصالحياِت اتفاقيِة الصخيرات 2015/12/17 
الحرب  المتحدة إلنهاِء  فيها األمم  التي توسطت 
ُيعرُف  فيما  المتطرفة  التنظيماِت  أعلنتها  التي 
بانقالب فجر ليبيا 2014 والتي أنشأِت الحكومة. 
العميق  القلِق  عن  وقبرص  اليونان  عّبرت  كما 
البحرّية.  للصفقِة  المحتملِة  التداعياِت  بشأِن 
وناشدت قبرص محكمة العدِل الدولّية لمساعدتها 
الطبيعّية  بالموارِد  مطالبها  عن  بالدفاِع 
دعِم  لكسِب  حملة  اليونان  وأطلقت  الخارجّية. 
الغرب، ووّجهت نداءاٍت إلى االتحاِد األوروبّي 
تسريِع  على  وعملت  األطلسّي،  شمال  وحلف 
المفاوضاِت مع مصر حول اتفاقية ترسيِم حدوِد 
المنطقِة االقتصادّية الخاصة. ذلك ألّن االتفاق مع 
ليبيا يشيُر إلى منطقٍة بحرّية ضخمٍة عبر نصف 
القارّية  الرفوف  وتجاهل  المتوسط  البحر  شرق 
وكاستيلوريزو  رودس  وجزر  قبرص  لجزر 
شرق  وقطاعًا  اليونانية  وكاسوس  وكارباثوس 

جزيرة كريت.

تقرير/ غزال العمر

األسبوع الّثقايّف يف مقاطعة الّشهباء.. لروح الشهيدة زيالن

فرنسا تمنح جائزة مرموقة لفنانة كردية

وطنها  أجل  من  بنفسها  ضحت  التي  المرأة 
وأرضها وشرفها تستحق أن تكون تاريخًا لتلك 
األمة، وكما يعرف عن الكرد بتضحياتهم الجليلة 
دائمًا؛ كانت المرأة الكردية في المرصاد؛ ومن 
»زينب  زيالن  الشهيدة  المناضالت  تلك  بين 
الرابعة  في  »مالطيا«  منطقة  من  كناجي«  
والعشرين من عمرها، خريجة جامعة »اينونو« 
قسم »علم النفس« ومتزوجة. اختارت االنضمام 
الكردستانية  التحررية  الحركة  صفوف  إلى 
كانت  أنها  من  وبالرغم  إرادتها،  بمحض 
الفردية  الحياة  تقبل  لم  لكنها  مهنة،  صاحبة 
والوطن واألرض يتخبطان تحت نير االستعمار 
والعبودية، وشعبها يعاني من الظلم واالضطهاد.

خطوات ثابتة يف طريق النضال

بكل  الفدائية  عمليتها  تنفيذ  على   زينب  عملت 
صبر وجسارة؛ الخاصية األخرى التي امتازت 
للتاريخ  العميقة  المعرفة  هي  زيالن  عملية  بها 
البشري بشكل عام وتاريخ المرأة بشكل خاص, 
هناك  كانت  »لو  بقولها:  جميعًا  للعالم  صرخت 
أي  الحرية«  أسس  على  تعاش  أن  يجب  حياة، 
عمليتها  إن  الحقيقة  في  الحرية.  بدون  حياة  ال 
التي  المزيفة  التقليدية  الحياة  كانت ضد  الفدائية 

تمنع العيش على أرض الوطن بهوية حرة.
قامت زيالن بتنفيذ علمية فدائية نوعية, في إحدى 
انضمامها  عقب  وذلك  التركي,  الجيش  مراكز 
بسنة واحدة, في الثالثين من شهر حزيران في 
مدينة  مركز  في  عمليتها  حققت  1996م,  عام 
ديرسم ضد القوات الحربية التركية, أثناء مراسم 
رفع العلم، وهي محملة بثمانية كيلو من المواد 
يدويتين,  وقنبلتين  الحديد  من  وقطع  المتفجرة؛ 
امرأة حامل, حتى تستطيع  أنها  حيث تظاهرت 
بنجاح,  المستهدف  المكان  في  عمليتها  تنفيذ 
قتياًل,  عشر  ثمانية  عمليتها  حصيلة  وكانت 
زيالن  واستشهدت  جريحًا,  وعشرين  وواحد 
من حق  الحرية  بأن  أجمع  العالم  أمام  صارخة 

الشعب الكردي.

استذكار الشهيدة زيالن 

يف أحضان الشهباء

واستذكارًا لهذا اليوم التاريخي تقوم حركة الهالل 
الثقافي في كل  الذهبي بتنّظيم فعاليات األسبوع 
»زيالن«،  روح  أجل  من  تأسيسها،  منذ  عام 
لحركة  الثقافي  األسبوع  فعاليات  البارحة  بدأت 

الهالل الذهبي في يومها األول، وذلك في صالة 
ميتان بناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، تزامنًا مع 
الذكرى السنوية الـ الرابعة والعشرين الستشهاد 
وانطلقت  )زيالن(.  كناجي  زينب  المناضلة 
عفرين،   إقليم  في  الّثقافّي  األسبوع  فعالّيات 

بمشاركة العديد من الفرق الفّنّية.

مهّجري  من  المئات  االفتتاح  حفل  وحضر 
مقاطعة الشهباء وممّثلين عن مؤسسات اإلدارة 
الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني. بعد الوقوف 
الهالل  حركة  في  اإلدارية  ألقت  صمت  دقيقة 
إّن  فيها  قالت  كلمة  جوالق«  »مزكين  الذهبي 
الثقافي  األسبوع  فعاليات  إطالق  من  الهدف 
الثقافة هي هوية  المنطقة »ألّن  ثقافة  إبراز  هو 
عليكم  ما  مجتمع  معرفة  اردتم  فإذا  الشعوب، 
نريد  النساء  ونحن  المجتمع،  ذاك  ثقافة  معرفة 
إحياء ثقافة الكرد والثقافة العفرينية ونشرها بين 
الفعالية«.  الشعوب والمجتمعات من خالل هذه 
العضوة  ألقتها  ستار  مؤتمر  باسم  كلمة  تالها 
الشهيدة زيالن  استذكرت  والتي  »مريم جندو« 
وتطّرقت إلى مسيرتها النضالية. وتضّمن حفل 
االفتتاح تقديم فقرات فّنية وقصائد شعرية، منها 
عضوة  ألقتها  »زيالن«  باسم  شعرية  قصيدة 
حركة الهالل الذهبي أمل عمر. كما قّدمت فرقة 
الشهيدة بارين عرضًا فنًّيا تضّمن نبذة عن سيرة 

حياة الشهيدة زينب كناجي )زيالن(.

بتقديم  الثقافي  األسبوع  فعاليات  واستمّرت 
هيفا  الشهيدة  فرقتا  قّدمتها  غنائية  عروض 
والشهيدة برجم التابعتان لحركة الهالل الذهبي. 
الشعارات  بترديد  األول  اليوم  فعاليات  وانتهت 
اهلل  عبد  القائد  وتحّيي  الشهداء،  تمّجد  التي 
الفعاليات  تستمر  أن  المقّرر  ومن  أوجالن. 
في  مختلفة  فعاليات  فيه  تعرض  كاماًل  أسبوعًا 
وتستمر  وعفرين.  الشهباء  نواحي  من  عدد 
العودة  اليوم في مخيم  الثقافي  فعاليات األسبوع 

بناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وكاالت

أعطين مسرحًا... أعطيك أمًة

من  الشهيرة  الكردية  الفنانة  فرنسا  منحت 
جائزة  قبائيان  اناهيتا  الدكتورة  كرماشان  مدينة 
المدني  الناشط  وقال  2020م.  للعام  )دالور( 
جائزة  مجلس  أن  فرنسا،  من  نعمتي  محمدي 
)دالور 2020م( وجه دعوة هذا العام للدكتورة 
بالجائزة.  الفائزين  كأحد  قبائيان  اناهيتا  الفنانة 

وأضاف نعمتي، أن الدكتورة اناهيتا ابنة  أحمد 
من  الشهيرة  الشخصيات  إحدى  كانت  قبائيان 
للتنمية  المدارس  من  عددًا  وانشات  كرماشان 

العلمية والتوعوية.

اناهيتا وبسبب فعالياتها في مجال  واوضح، أن 
الجائزة  بتلك  فازت  العالم  إلى  ونقلها  التصوير 
المرموقة. يذكر أن اناهيتا هي دكتورة في مجال 
التاريخ وحاصلة على شهادة علمية للكومبيوتر، 
فضاًل عن أنها تعمل في مجال العلم االجتماعي 

في فرنسا.

أصوات  على  ُوِلدوا  أطفاٌل  آغاـ  جل  روناهي/ 
لياٍل  ظلمة  في  الطائرات  وقصف  المدافع، 
حرب  مع  معالمها  اختفت  طفولٌة  حالكاٍت، 
وضعت أوزارها ولم ترحل. دٌم وقتٌل، وتهجير، 
والبطل طفٌل في كّل مرة. الطفل الذي كان من 
واألصدقاء،  بالمدرسة،  يفكر  أن  المفروض 
الرجوع  بيوم  يفكر  بات  المدرسية  واألغاني 

للبيت، والعيش بسالم.

أطفاٌل بعمر الحرب؟ّ!

 
مباشر  تماٍس  على  األطفال  يكن  لم  وإن  فحتى 
عمن  تختلف  ال  النفسية  إن  إال  األحداث  مع 
أحالمهم  توحدت  أطفاٌل  الحدث.  بوسط  يعيش 
التلوين  وأقالم  ودفاتر،  كتب  مدرسية  بحقيبة 
التي سيمحون بها سواد أياٍم أتعبتهم؛ هذه أبسط 

أحالمهم.

الحرب وانعكاسها السلبي

 عىل نفسية الطلبة

على  سلبية  آثار  من  الحرب  خلفته  لما  ونظرًا 
براعٍم عاشت  ربيع عمرها في خريف الوطن 
رأت هيئة التربية والتعليم، وبتوجيه من اإلدارة 
الذاتية إدخال النشاط المسرحي في حياة الطلبة، 
والفعاليات  للنشاطات  لجنٍة  بإحداث  وذلك 
ورسٍم  وعزٍف،  وتمثيٍل،  غناٍء  من  المدرسية 
على  يساعد  ممنهج«  »مسرح  من خالل  وذلك 
ترسيخ المعلومات وتثبيتها في ذهن الطالب بأن 

يتم »مسرحة الدروس« كقصة، وحكاية بطريقٍة  
تمثيليٍة مما يصقل معارفهم، ويزيد ثقتهم بنفسهم، 
بهم،   المحيط  الجو  وينسيهم  أدائهم،   ويحسن 
التعاوني،  المسرحي  العمل  خالل  من  وذلك 
الخوف   لتكسر  وتشجيعها  المواهب،  وإظهار 
يتالشى  ما  سرعان  الذي  واالنطواء  والخجل، 
روح  يغرس  فالمسرح  بأقرانهم،  االندماج  مع 
الطالب  عالقة  وتقوية  الجماعة،  إلى  االنتماء 
ببيئته المدرسية من زمالء ومعلمين، والتعلم من 
بعضهم، وتبادل األدوار مما يعزز ثقتهم بنطقهم 

وأسلوبهم.

املرسح املدريس فن تاريخي.

فقد  حديثة  قديمة  وطريقٌة  عريق،  فٌن  المسرح 
أميركا  مدارس  إلى  األمر  بادئ  المسرح  دخل 
الشرق  إلى  الفكرة  انتقلت  ثم  عام 1930م.  في 
للمسرح   وكان  1936م.  سنة  وآسيا  األوسط، 
الدراسي،   الطلبة  أداء  تحسين  في  وأثره  تأثيره 
االجتماعي،  العلمي ورفع مستواهم  وتحصيلهم 
بالنفس، وتوجيه  الثقة  والثقافي من خالل زرع 

حواسه  تنشط  سليمًا  توجيهًا  الطالب  طاقات 
السمعية، والبصرية.

أصواٌت طالبية تعشق املرسح املدريس

صحيفتنا  قامت  عندما  لمسناه  ما  هذا  وبالفعل 
بإجراء لقاٍء مع نخبٍة من الطلبة من كافة األعمار 
أهمية  لنعرف  آغا  جل  مدينة  مدارس  ومختلف 
حيث  الدراسية  حياتهم  في  المدرسي  المسرح 
التقينا بالطالب »علي الصالح« العمر 12 عامًا 
من طالب الصف السادس مدرسة »أم رجيم« 
المدرسي  المسرح  في  الفاعلين  المشاركين  أحد 
الذي حدثنا قائاًل عن تجربته المسرحية: »بدأت 
اللغة  لمادة  معلمتي  خالل  من  األولى  تجربتي 
»الفاعل«  دور  لتمثيل  اختارتني  التي  العربية 
وهو درس في قواعد الكتاب والمنهاج المدرسي 
وكانت تجربًة مثمرًة ناجحًة استطعت من خالل 
ذهن  في  سترسخ  معلومٍة  إيصال  معلمتي  دعم 
الصفوف  لكّل  وإنما  فقط،  بصفي  ليس  رفاقي 
لنا عن تجربته في  األخرى«.  كما حدثنا علي 

مسرحياٍت هادفٍة تحث على النظافة، والتعاون، 
وحب الوطن، ومساعدة األخرين .

أما الطالبة »شفين فرحو« من مدرسة »الشهيدة 
السابع  الصف  طالبة  جهوا«  بهارين-خربي 
كنشاط  المسرحي  بالعمل  فرحها  عن  تحدثت 
العلمي  مشوارهم  لمتابعة  يحفزهم  مدرسي 
استطاعت  ألنها  سعيدة  بأنها  وأكدت  بحماس، 

رسم ابتسامة على وجوه رفاقها الطلبة.

الطموح لـ »مرسحة« املنهاج املدريس

هذا وكان لنا لقاء مع العضو اإلداري في لجنة 
الفعاليات، واألنشطة في مجمع جل آغا المدرس 
إدارات  تعاونه مع  أبدى  الذي  »يونس حاجي« 
استعداٍد   على  وبأنهم  لمجمعه،  التابعة  المدارس 
الدعم  وتقديم  ورعايتها،  موهبٍة  أي  الحتضان 
للطلبة الموهوبين من خالل تأمين المواد للرسم 
الخبرة  ذوي  المعلمين  وتوفير  والموسيقى، 

ليرتقوا  الطلبة  بتدريب  يقومون  الذين  والكفاءة 
هذا  مجال  في  متقدمة  لمراحل  وبموهبتهم  بهم، 
كهيئٍة  بأنهم  وأضاف  والبناء.  الهادف،  الفن 
تعليميٍة يطمحون بتشكيل مسرٍح مدرسي متنقل 
بين المدارس يضم كافة المواهب.  كما وتمنى 
مع بداية عاٍم دراسٍي جديٍد عودة الحياة والروح 
الذي  االنقطاع  بعد  المدارس  لكافة  المسرحية 
في  بأنهم  وأوضح  كورونا،  وباء  بسبب  حصل 
هيئة التربية والتعليم يسعون »لمسرحة المنهاج« 
في كافة المواد لما لذلك من أثر تربوي وعلمي 
لجميع  والتوفيق  الصحة  أخيرًا  وتمنى  فعال، 

الطلبة في شمال وشرق سوريا.
هؤالء الطلبة مشاعل نوٍر تسطر أروع أساطير 
نجوم  هم  والمسرح  الموهبة  عالم  في  النجاح 
ابتسامة  ترسم  والتعليم  العلم  سماء  في  تستطع 
على وجوه آن لها أن تفرح، وتنسى أوجاع واقٍع 
مؤلم بمساندة المسؤولين الذين يسعون ألن تكون 

تلك الزهور متفتحة يانعة دومًا.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

أحمد يونس

حسن حسين

تقرير/ آالن محمد 

تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ شيار كرزيلي

ال جدوى من شكاوي أهايل المنطقة حول تلوث نهر جطيل!!

بلدية قامشلو.. جهود متواصلة لحين تزفيت الشوارع المقررة كافة

بجهود ذاتية.. مشروع يغذي المنطقة الجنوبية 

لمقاطعة الحسكة بالكهرباء

االحتالل الرتكي يسرق المحاصيل الزراعية يف120 طالب/ـة يشاركون يف االمتحانات الجامعيةبالشهباء
 سري كانيه وكري سيب

االحتالل  سلطات  تكتف  لم  ـ  الحسكة  روناهي/ 
التركي ومرتزقتها اإلرهابية، بقطع مياه الشرب 
الرئيسية عن مدينة الحسكة بين الحين واآلخر، 
ومعاقبة أكثر من مليون إنسان وحرمانهم من 
مياه الشرب، بل تحاول تطبيق سياسة التجويع 
الزراعية،  المحاصيل  سرقة  خالل  من  أيضًا، 
للدولة  التاريخ األسود  في توٍق صريح إلعادة 

العثمانّية.

أردوغان لٌِص محرتف بتشجيعٍ أممي

شمال  شعوب  لمقدرات  معلن،  ونهٌب  سرقٌة 
المحتل  بها  يقوم  االقتصادّية،  سوريا  وشرق 

متواصل،  بشكل  والعمالء  ومرتزقته  التركي، 
إلى إضعاف  اقتصادّية، تهدف  في إطار حرٍب 
مقدرات األمن الغذائي في شمال وشرق سوريا، 
والشعب السوري عامة، بمباركة األمم المتحدة 
عن  تغاضوا  الذين  الدولي،  والمجتمع  الصّماء 
جرائم الحرب والجرائم ضدَّ اإلنسانية، التي قاَم 

بها جيش االحتالل التركي ومرتزقتِه.

المشترك  الرئيس  حدثنا  متصل؛  سياٍق  وفي 
عن  يونس  أحمد  والزراعة  االقتصاد  للجنة 
الفارق الكبير ما بين كمية اإلنتاج للعام الحالي 
والمنصرم، لمحصولي »القمح والشعير« حيث 
للمناطق  التركي  االحتالل  غزو  »عند  قال: 
اآلمنة في شمال وشرق سوريا، كانت األراضي 
المزروعة فقط لصالح مؤسسة الزراعة والثروة 
العين(  )رأس  كانيه  سري  مدينة  في  الحيوانّية 
الدولة،  مزارع  من  دونم  ألف   350000
الليبية  الشركة  ألف دونم ألراضي  و187000 
في  الزراعية  األراضي  ومجموع  السورية، 

دونم   1126766 لوحدها,  كانيه  سري  منطقة 
كمساحٍة زراعية إجمالية مرويًة وبعلّية، والمواد 
اإلرهابية  ومرتزقتِه  التركي  االحتالل  قام  التي 
كالتالي،  فهي  األرقام  بلغة  تحدثنا  إذا  بسرقتها، 
طن   12000 معّقم،  قمح  بذار  طن   1500
سماد  طن   2500 قطن،  طن   2400 شعير، 
من  طن  ألف  و24000  أنواعِه،   بمختلف 
القمح المخزن في الصوامع، ناهيَك عن اآلالت 
والمعدات الزراعية والمبيدات الحشرية، السرقة 
الصعيدين  على  كبيرًا  سلبيًا  أثرًا  تركت  التي 

االقتصادي والمجتمعي«. 

حرق مئات الهكتارات

 منذ بداية الصيف

بداية فصل  تحديدًا ومع  الجزيرة  إقليم  لقد شهد 
التي  المفتعلة،  الحرائق  من  الكثير  الصيف، 

بالقمح  المزروعة  الهكتارات  مئات  التهمت 
االحتالل  مرتزقة  بفعل  ومعظمها  والشعير، 
من  األهالي  حرمان  بهدف  وذلك  التركي؛ 
التعاون  على  وإجبارهم  رزقهم،  مصادر 
وبحسب  االحتالل،  لدولة  محاصيلهم  وتسويق 
والزراعة  االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس 
بعض  فأن  يونس،  أحمد  الحسكة  مقاطعة  في 
المصادر األهلية في ناحية )زركان( أكدت قبل 
عدة  أدخل  التركي  االحتالل  جيش  بأّن  أسابيع 
ومواد  الصنع  مسبقة  بغرف  محملة  شاحنات، 
واتجهت  الحدودية،  السكرّية  قرية  عبر  بناء 
قرية  بريف  الشرعية  غير  قواعدها  إلى  جنوبًا 
االحتالل  مرتزقة  أن  إلى  مشيرين  راسين،  أبو 
وسرقة  القمح  حقول  بحصاد  بدأوا  التركي 
الحصادات  مستخدمين  أهلِه،  من  المحصول 
العديد  في  التركي  االحتالل  جيش  أدخلها  التي 
من المناطق بغرض السرقة ونهب المحاصيل، 
ونقلها إلى تركيا, في سرقٍة معلنٍة موصوفة يقوم 

بها أردوغان في وضح النهار«.

للجنة  المشترك  الرئيس  أكد   وفي ختام حديثه؛ 
األمور  »إن  يونس:  أحمد  والزراعة  االقتصاد 
بخير، واألمن الغذائي في شمال وشرق سوريا 
بها  قامت  التي  الجهود  بفضل  حال،  بأحسن 
المدني،  الدفاع  وفرق  المجتمع  حماية  قوات 
بفضل  وأيضًا  الزراعية،  واللجان  والمزارعين 
الذاتّية  اإلدارة  تقدمه  الذي  محدود  الال  الدعم 

للقطاع الزراعي على وجه الخصوص«. 

لبلدية  الفني  المشرف  أكد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
ألعمال  بالنسبة  العمل  تنفيذ  تم  بأنه  قامشلو 
مد المجبول الزفتي حتى الوقت الراهن إلى ما 
المدينة،  رئيسية ضمن  خمسة شوارع  يقارب 
لحين  مستمرًا  العمل  يزال  ما  بأنه  وأضاف 
االنتهاء من تزفيت الشوارع المقررة كافة في 
هذا العام، وأشار إلى أن جميع أعمال المجبول 

الزفتي يتم تنفيذها من ِقبل شركة زاغروس.

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
حسن  قامشلو  لبلدية  الفني  المشرف  مع  لقاء 
حسين الذي أفادنا بدوره عن أعمال مد المجبول 
الـ  »بتاريخ  وقال:  قامشلو،  مدينة  في  الزفتي 
بأعمال  قمنا  المنصرم؛  حزيران  شهر  من   11
البداية قمنا بمد المجبول  تزفيت الشوارع، ففي 
سيفان،  دوار  وحتى  سوني،  دوار  من  الزفتي 
بين  ما  وعرض  مكعب،  متر   600 بطول 
خمسة إلى خمسة ونصف متر، وبسماكة سبعة 

سنتيمتر، وأيضًا من دوار عكاش، وحتى شارع 
وعرض  مكعب،  متر   560 بطول  الكورنيش، 
عشرة أمتار، وبعدها قمنا بتزفيت شارع مدرسة 
من  القريب  الخيرية  الجمعية  وشارع  الفرات، 

دوار سيفان، ومن ثم دوار سيفان، وحتى شارع 
الوحدة بطول 400 متر مكعب، وعرض ما بين 
التسعة أمتار و60 سنتيمتر – و 14 متر، و50 
بسبب  الشارع  هذا  عرض  ويختلف  سنتيمتر، 

وجود الجسر«.

منذ  حاليًا  العمل  »يتم  أيضًا:  حسين  أشار  كما 
تاريخ الـ 27 من شهر حزيران المنصرم، بمد 
وشارع  التأمينات،  شارع  في  الزفتي  المجبول 
بنك عودة، بطول 600 متر مكعب، ففي البداية؛ 
قمنا  وبعدها  زيرو(،  )األمسي  مادة  برش  قمنا 
من  بأكثر  فيه  العمل  أنجز  وقد  المجبول،  بمد 
»تم  وتابع:  اليوم«؛  تاريخ  حتى  متر،   300
مدينة  في  رئيسيًا  شارعًا  عشر  أربعة  تحديد 
قامشلو سيتم تزفيتها في العام الحالي، باإلضافة 
مكعب، وجميع  متر  ألفي  بكمية  الترقيعات  إلى 
قبل  من  تنفيذها  سيتم  الزفتي  المجبول  أعمال 
سعر  الموقعة.  العقود  بحسب  زاغروس  شركة 
المتر المكعب من المجبول الزفتي 16 ألف ليرة 
)األمسي  مادة  من  الواحد  طن  وسعر  سورية، 

زيرو( 12 ألف 650 ل.س«.

الشوارع  كمية  تقليص  »تم  حسين:  وأضاف 
والخدمات المقررة تنفيذها لعدم وجود الميزانية 
الكافية. إن الميزانية المحددة لبلدية قامشلو 313 
مليون، و283 ألف ليرة سورية. ولكن؛ بسبب 
ارتفاع الدوالر في الفترة األخيرة أدى ذلك إلى 

انهيار تدني الميزانية المخصصة بسبب ارتفاع 
في  كورونا  وباء  ظهور  وأيضًا  المواد،  معظم 
لمنع  المفرض  والحظر  العالم  أنحاء  جميع 
الخدمات  تقليل  في  سببًا  أيضًا  كان  التجوال، 
المجبول  بمد  تنفيذها  المقررة  الشوارع  وترقيع 

الزفتي«.

ونوه المشرف الفني لبلدية قامشلو حسن حسين 
في نهاية حديثه قائاًل: »بالنسبة ألعمال الصرف 
الصحي، وبقايا المقالع، والحجر المكسر سوف 
يتم العمل عليه حسب اإلمكانية المتوفرة لدينا في 

المرحلة المقبلة«.

الطاقة  هيئة  أنجزت  ذاتية  وخبرات  بجهود 
الطاقة  لتوليد  مشروع  أكبر  الجزيرة  إقليم  في 
الكهربائية لتغذية المناطق الجنوبية من مقاطعة 
المشروع  أن  إلى  القائمون  أشار  فيما  الحسكة، 
القادم،  األسبوع  خالل  رسمي  بشكل  سيفّعل 
فترة  خالل  ظهرت  التي  األعطال  إصالح  بعد 
التجريب. أطلقت هيئة الطاقة في إقليم الجزيرة 

العنفات  طريق  عن  الكهرباء  توليد  مشروع 
إلى  وصلت  إجمالية  بتكلفة  الجبسة  في  الغازية 
معتمدة  أمريكي،  دوالر  مليون   60 من  أكثر 
الورش  هذه  المحلية.  الكفاءات  على  العمل  في 
العنفات  تجهيز  أنهت  المشروع  في  تعمل  التي 
أشهر. ولكن؛  قبل ثالثة  الكهربائية  والمحوالت 
مع تشغيل العنفات برزت عدة أخطاء تجلت في 

المحوالت والمبردات، وكذلك أخطاء ميكانيكية 
أسهمت في تأخر هيئة الطاقة في مباشرة العمل 

لهذه العنفات.

30 ميغا واط استطاعة محطة التوليد 
يف الجبسة

أضخم  من  الجبسة  كهرباء  مشروع  وويعد 
اإلدارة  قبل  من  إنجازها  تم  التي  المشاريع 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، ويغذي المنطقة 
الجنوبية للحسكة وصواًل إلى بلدة مركدة، وكذلك 
منطقة الهول والقرى التابعة لها وصواًل إلى تل 

حميس ونواحيها باستطاعة 30 ميغا.

عشرة  باستطاعة  عنفات  ثالثة  المحطة  تحوي 
ميغا واط لكل واحدة، أي بشكٍل أجمالي ستوفر 
موصولة  واط،  ميغا   30 قدرها  طاقة  المحطة 
مع بعضها البعض وموصولة بمحوالت رئيسة 
في  الرئيسة  المحطة  إلى  ومنها  »66 ك ف«، 
لتوزيعها  الهول(  )مزرعة  والمزرعة  الشدادي 

على األهالي عبر خطوط.

وبحسب القائمين على المشروع، أنه وفي حال 

تمكنوا من تشغيل العنفات الثالثة في وقت واحد، 
ساعة   20 إلى   18 من  الكهرباء  توفير  سيتم 

يومًيا.

املحطة ستغذي كامل املنطقة 
الجنوبية ملقاطعة الحسكة بالكهرباء

عثمان  المهندس حسن  المحطات  ورشة  رئيس 
إن  »هاوار«  أنباء  لوكالة  تصريح  في  قال 
لمقاطعة  الجنوبية  المناطق  ستغذي  المحطة 
الحسكة كاملة وصواًل إلى مركدة، وعن طريق 

محطة المزرعة ستصل الكهرباء إلى الهول.

وقد تمكنت الورش التي تعمل حالًيا في المحطة 
إنهاء العمل في عنفتين وأصبحتا جاهزتين  من 
للتشغيل، وذلك بعد أن تم إصالح األعطال التي 

ظهرت خالل فترة التشغيل التجريبي.

ولفت عثمان: »هناك عنفتان جاهزتان للتشغيل 
األخطاء  تالفي  بعد  القادم  األسبوع  مطلع 
التشغيل  فترة  أثناء  ظهرت  التي  والمشاكل 
الماضية،  أشهر  الثالث  مدى  على  التجريبي 
وأضاف: »العمل جاٍر على تجهيز العنفة الثالثة 

العنفات  أن  عثمان  وأكد  القادمة«.  األيام  في 
بجهود  العمل  أنجزت  الكهرباء  توليد  ومحطة 
االعتماد  دون  المحلية  والكوادر  الذاتية  اإلدارة 
عملها.  تأخر  سبب  مما  أجنبية،  خبرات  على 
ساالر  المشروع،  مدير  أوضح  السياق  وفي 
الخلو: »إن العنفات لم تكن جاهزة بسبب النقص 
في قطعها، حيث تم تركيب المبردات باالعتماد 
المشروع  »يعّد  وتابع  الشخصية,  الجهود  على 
من أضخم المشارع التي أطلقتها اإلدارة الذاتية 
الخلو،  ونوه  الجزيرة«.  إقليم  في  الطاقة  وهيئة 
في  ظهرت  التي  األخطاء  كافة  تجاوز  تم  أنه 
من  المحوالت  توصيل  وتم  التجريب،  فترة 
العنفة الرئيسة مع العنفات الفرعية في الشدادي 
معها  الموصولة  الخطوط  لتغذية  والمزرعة، 

خالل األسبوع القادم.

من  أكثر  تخدم  العنفات  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
العريشة  الحسكة في نواحي  600 قرية جنوب 
القرى  وكذلك  والدشيشة  ومركدة  والشدادي 
والنواحي التابعة لمحطة المزرعة كالهول ورد 

شكرا وتل حميس وغيرها.

كيلومتر  سوى  تبعد  ال  التي  قرية »جطل«  في 
واحد عن بلدة الدرباسية، شمال شرقي سوريا، 
الكريهة  الروائح  انبعاث  من  السكان  يعاني 
القادم من  وانتشار الحشرات الضارة من النهر 
تركيا، بسبب حدوث مشكلة في شبكة الصرف 
الصحي أدت إلى تحويل مياه المجاري إلى النهر 
الذي يعرف منذ القدم باسم نهر »جطلي« نسبة 

إلى القرية نفسها.

بلبلة  أحدثت  النهر  التي أصابت  التلوث  ظاهرة 

لدى أبناء المنطقة الذين باتوا يشتكون وال ليس 
هناك آذان صاغية وحول هذا الموضوع أعدت 
على  الضوء  يسلط  تقريرًا  برس  نورث  وكالة 

شكاوي المواطنين.

من  مدرس  وهو  عامًا(،   54( حبو  أحمد  قال 
سكان قرية جطل، بإّن مشكلة تلوث النهر بمياه 
إلى  تعود  إّنما  جديدة،  ليست  الصحي  الصرف 
تنفيذ مشروع  فترة ما قبل األزمة السورية بعد 
شبكة الصرف الصحي من قبل بلدية الدرباسية 

التي كانت تابعة للحكومة السورية آنذاك.

بقدوم فصل الصيف تكرب املعاناة

وأضاف »حبو«، أن »عشرات الشكاوي قدمت 
سابقًا إلى بلدية الحكومة السورية في الدرباسية، 
سكان  يقدمها  عدة  شكاوى  هناك  اآلن  وكذلك 
الذاتية،  التابعة لإلدارة  الشعب  بلدية  إلى  القرية 
ولكن دون جدوى«. وبحسب سكان القرية، هناك 
التي  الشبكة  في  الصحي  المجرور  في  انسداد 
الدرباسية،  غرب  جنوب  النهر،  بمحاذاة  تمتد 
المار  النهر  لتتسرب مياه المجرور إلى مجرى 
التلوث  وتنشر  المدينة،  وجنوب  غرب  بقرى 
السد  في  لمصبه  وصواًل  المجرى  طول  على 
فصل  قدوم  ومع  الحسكة.  مدينة  قرب  الشرقي 
والقرى  »جطل«  سكان  معاناة  تكبر  الصيف 
والروائح  الحشرات  تنتشر  حيث  منها،  القريبة 
الكريهة التي تجبر البعض على ارتداء أقنعة أو 

كمامات لتفادي الروائح والمشاكل الصحية.

الروائح  انتشار  إن  القرية  سكان  ويقول 
الماضية  السنوات  والحشرات قد حرمهم خالل 

من عادة النوم على سطوح المنازل صيفًا.

سكان  من  عامًا(،   55( سليمان  أحمد  وقال 
القرية  أطفال  من  عدد  إسعاف  تم  إّنه  القرية 
خالل السنوات السابقة، بسبب تعرضهم للسعات 

حشرات ضارة وأمراض جلدية غير معروفة، 
»فالكثير من الحشرات الضارة تعتاش على تلك 
المياه اآلسنة والروائح الكريهة، هذه المستنقعات 

دمرت حياتنا«.

من  الخروج  السكان  يستطيع  »ال  وأضاف: 
مرض  من  يعانون  الذين  سيما  ال  منازلهم، 

الربو«.

الكريهة، كان  للروائح  وقبل أن يصبح مصدرًا 
حتى  مياهه،  بعذوبة  معروفًا  »جطل«  نهر 
التراثية  األغاني  من  واحدة  في  ورد  ذكره  إن 
 »Xalo.. Çemê Çetelê«ْ الشهيرة  الكردية 
يد  على  وقتل  اعتقل  رجل  قصة  تحكي  التي 
عسكر السلطنة العثمانية، حيث تعرض األغنية 
على لسان المعتقل قصته وهو يتغنى بعذوبة مياه 

النهر وحقول الحنطة حوله

»البلدية غري جدية يف حلّها«

وقال قيصر منصور )35 عامًا( إّن نقطة انسداد 
من  أقل  بمسافة  الدرباسية  عن  تبعد  المجاري 
/500/ متر، في حين تبعد حوالي /300/ متر 
غير  البلدية  »لكن  وتابع:  التركية،  الحدود  عن 
جدية في حّلها، ومعظم الضرر يعود على سكان 

قريتي جطل وقرمانيه«.

السكان  لمطالب  تستجب  لم  البلدية  بأن  وذكر 
التي يتقدمون بها كل سنة، ومحاوالت اإلصالح 
التي جرت قبل عام في المجرور الصحي كان 
بعد مناشدة سكان القرية للمجلس التنفيذي وهيئة 

البلديات في إقليم الجزيرة.

ويقول سكان القرية إن حل المشكلة برمتها يتركز 
في استبدال سبعة قساطل، لتصل مياه المجاري 
الرئيسية.ويقول  بالشبكة  الدرباسية  من  القادمة 
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  صالح،  محمد 
الشبكة،  من  جزء  بترميم  »قمنا  الدرباسية:  في 
/40/ سم  قطرها  القديمة  الصرف  قساطل  لكن 
سم،   /100/ بقطر  قساطل  إلى  الشبكة  وتحتاج 
المتدفقة ما يؤدي  المياه  لذلك ال تستوعب كمية 

إلى انسدادها«.

ونوه بأنهم يدرسون حاليًا مشروعًا لتمديد شبكة 
صرف صحي غرب الدرباسية بقساطل قطرها 
وبذلك  القديمة،  الشبكة  جانب  إلى  سم   /100/

يمكن حل المشكلة.

حاولت  الصيانة  فرق  إن  صالح  محمد  ويقول 
استكمال إصالح شبكة الصرف الصحي بالقرب 
من قرية »جطل«، »ولكن عمال البلدية تعرضوا 

الستهداف من قبل حرس الحدود التركية«.

روناهي/ الشهباء- 120 طالب وطالبة يقدمون 
مقاطعة  مستوى  على  الجامعية  االمتحانات 
الشهباء بعد تلقيهم الدروس عن طريق التعليم 
تفشي  لخطر  درءًا  احترازية  كخطوة  ُبعد  عن 

فايروس كورونا.

بتاريخ  المنصرم،  السبت  يوم  انطلق 
االمتحانات  الشهباء  مقاطعة  في   2020/6/27
العائدين  الشهباء  في  المقيمين  للطلبة  الجامعية 
في  االمتحانات  أقيمت  وقد  آفا  روج  لجامعة 
المركزين األول في قرية األحداث والثاني في 
تدريب  هيئة  مع  التنسيق  بعد  رفعت  تل  ناحية 
وقد  الشهباء،  مقاطعة  في  الديمقراطي  المجتمع 
مستوى  على  العام  هذا  االمتحانات  في  شارك 

الشهباء 120طالب وطالبة. 

حيث قامت صحيفتنا بمتابعة أجواء االمتحانات 
والتقينا  الشهباء،  مقاطعة  في  مؤخرًا  الجامعية 

عن  األوضاع  لمعرفة  واإلداريين  الطالب  مع 
كثب، وكيفية سير برنامج االمتحانات باعتبارها 
المرة األولى التي تجري خارج الحرم الجامعي.

وحول هذا الموضوع حدثتنا الرئيسة المشتركة 
»بعد  قائلًة:  روهان مصطفى  آفا  روج  لجامعة 
فيروس  تفشي  منع  بسبب  الحظر  عن  اإلعالن 
كورونا قمنا بتفريغ المدينة الجامعية من الطالب 
كخطوة وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ألن 
الجامعة مركز تجمع كبير مما يساعد على نشر 

الفيروس«. 

المدينة  تفريغ  قرار  اتخاذ  بعد  بأنه  مؤكدًة 

الجامعية أرسلوا الطالب إلى مناطقهم.

تأثري التعليم عن بعد

التدريبي  والكادر  آفا  روج  جامعة  كإدارة  نحن 
المدينة  تفريغ  تم  أن  وبعد  باألمر  المعنيين 

التعليم  استمرار  كيفية  حول  ناقشوا  الجامعية 
حل  أفضل  بأن  ووجدوا  الجامعي،  والتدريس 
»اونالين«  بعد  عن  التعليم  على  االعتماد  هو 
 PDF محاضرات  تنزيل  طريق  عن  يتم  الذي 
والفيديو أون الين من أجل شرح المحاضرات 
االضطرارية  الخطوة  هذه  وكانت  والدروس، 

تهدف إلى عدم توقف الطلبة عن التدريس.

ومن المعلوم أن التعليم اإللكتروني ليس بالجديد 
بل العديد من الدول تعتمد على التعليم عن بعد 
والواليات  وكندا  استراليا  مثل  سنوات،  منذ 
الدول  من  والعديد  والسويد  األمريكية  المتحدة 
التواصل  بدأ  المنطلق  هذا  ومن  المتطورة، 

آب  واتس  مجموعات  تشكيل  وتم  الطلبة،  مع 
حسب  والمعاهد  للكليات  بوك  فيس  وصفحات 
المحاضرات  إرسال  يتم  وكان  االختصاص، 
والفيديوهات للطلبة من قبل األساتذة والمعيدين 

العائدين لجامعة روج آفا.

التحضري المتحان الفصل الثاين

بأنه بعد مرور شهر ونصف من  وبين روهان 
من  تشجيع  لوحظ  بعد،  عن  التدريس  مشروع 
قبل الطالب وتفاعل كبير مع الفكرة وباألخص 
المقيمين في المناطق البعيدة، على حد تعبيرها. 

وأردفت بالقول: »كما وجدنا إن األرضية إلقامة 
االمتحانات موجودة إال إننا كنا نصادف مشكلة 
البعيد  المناطق  في  يقطنون  الذين  الطلبة  وهي 
وحلب  شيراوا  وناحية  الشهباء  مقاطعة  مثل 
ومقاطعة كوباني وكان يتوجب رؤية حل وهو 
تعاون أكاديمية المجتمع الديمقراطي معنا، وبعد 
بالتحضيرات  قمنا  األكاديمية،  التنسيق وموافقة 
حيث  الجامعية،  االمتحانات  إلقامة  الالزمة 
الحرم  خارج  لالمتحان  مراكز  ثالثة  تحديد  تم 
جامعة  في  كوباني  مقاطعة  وهي:  الجامعي 
مقاطعة  تحديد  تم  كما  حلب  ومحافظة  كوباني 

الشهباء«.

تأثري التعليم »أونالين« عىل االمتحان

وفي السياق ذاته أشارت الطالبة في كلية العلوم 
اإلجابة  استطاعت  بأنها  بكر  زيالن  الطبيعية 

المعلوم  وقالت: »من  جيد،  بشكل  األسئلة  على 
تقنية  الدروس عبر  بتحضير  قمنا  العام  هذا  إن 
الطريقة  هذه  على  نتعود  ولم  بعد  عن  التعليم 
بشكل جيد إال أنه كان الحل األنسب الستمرار 

العملية الدراسية«.  

وحول أجواء االمتحانات وكيفية تحضيرهم لها 
قائلًة:  باكير  فاطمة  الجميلة  الفنون  طالبة  بينت 
جيد،  بشكل  لالمتحانات  بالتحضير  قمنا  »لقد 
أسئلة  على  اإلجابة  في  صعوبة  أي  أجد  ولم 
االمتحان، فالتحضير هذا العام كان عن طريق 
جديد  شيء  كان  األمر  وهذا  بعد  عن  الدراسة 
بالنسبة لنا، ولكن لكل شيء سلبيات وإيجابيات 
في  ندرس  كنا  أننا  هي  اإليجابية  األمور  فمن 
لم  أننا  هو  الموضوع  سلبيات  من  أما  مناطقنا، 
نكن قادرين على الجلوس مع المدرسين وطرح 
على  اعتمادنا  بعد  ولكن  مباشر،  بشكل  األسئلة 
أنفسنا والتواصل مع الطلبة والمدرسيين أصبحنا 
أفضل  كانت  الطريقة  وهذه  الموضع  مع  نتأقلم 

من التوقف«.

وحول الموضوع ذاته نوه العضو المسؤول عن 
المدرس  رفعت  تل  ناحية  في  االمتحانات  لجنة 
امتحانات  من  انتهائنا  »بعد  قائاًل:  حمو  فرهاد 
العلمي  بفرعيها  والبكلوريا  األساسي  التعليم 
االمتحانات  بإقامة  المباشرة  تمت  واألدبي 

الجامعية في مركزنا )تل رفعت(«.

باالمتحان  البدء  وكيفية  المراقبة  عمل  عن  أما 
أوراق  يستلمون  الصباح  في  بأنه  حمو  فقال 
يوزعونها  ثم  تغليفها،  من  ويتأكدون  االمتحان 
على الطالب حسب اختصاصاتهم، وأكد بالقول: 
تأمين  من  القاعات  أمور  بمتابعة  نقوم  »كما 
ومستلزمات  قرطاسية  من  للطلبة  المستلزمات 
ونقوم  االختصاصات،  حسب  وغيرها  هندسية 
وبعد  مخالفات،  حدوث  لمنع  الطلبة  بمراقبة 
األوراق  بتغليف  نقوم  االمتحان  من  االنتهاء 
يتم  هناك  ومن  األحداث،  قرية  إلى  وإرسالها 
ليتم  الفرات  بإقليم  آفا  إلى جامعة روج  إرسالها 

تصحيحها. 

روهان مصطفى فرهاد حمو فاطمة باكير زيالن بكر


