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مراكز توزيع 
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 واقتناء الكتب
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األخالق والسياسة

توافق أم تنافر؟!
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شيار كرزيلي 

كانت المرأة وما زالت العضو األساسي في المجتمع 
منذ بداية عصر )الكالن( ألنها أم اكتشاف الزراعات، 
عائلتها  الحتياجات  والمدبرة  األسرة  تدير  التي  وهي 
وتخدم المجتمع، وكانت تقوم بعملية تقايض السلع بين 

المجتمع

عام دراسي جديد تستقبل فيه 
جامعة كوباني طلبتها حبفاوة

الشعب السوري يستنكر هجمات االحتالل 
الرتكي على مشال وشرق سوريا

عفرين..
طبِق

ُ
 انتهاكات مستمرة وصمت م

بدأت جامعة كوباني بعامها الدراسي الثاني، منذ األول من الشهر اجلاري، بإقبال كثيف من 
قبل الطلبة، والذي بلغ عددهم في العام املنصرم 45 طالب/ة، أما في هذا العام فقد بلغ  

مجمل عددهم 180طالب/ة

التركي  االحتالل  دولة  تزال  ال 

ترتكب االنتهاكات في عفرين 

ونهب  وخطف  قتل  من 

محاصيل  على  واستيالء 

التغيير  إلى  إضافة  الزيتون، 

عدد  بلغ  حيث  الدميغرافي.. 

اخملتطفني منذ االحتالل 2500 

بينهم 145 امرأة، كما  مدني 

جمعيات  بتشكيل  ويقومون 

لتوطني  أبنية  وبناء  سكنية 

وإطالة  فيها  املرتزقة  عائالت 

من  والعديد  إقامتهم، 

ترتكب  التي  األخرى  اجلرائم 

صمت  ظل  في  األهالي  بحق 

«2إقليمي ودولي..!!

محلة دحر اإلرهاب... حنو 
سوريا دميقراطية

مازالت الحرب على داعش في سوريا مستمرةً وقائمة، وبقدر ما تطول الحرب؛ سيزداد التدخل 
تبحث  المتصارعة  الدول  الحلول صعبة والمعالجة إلنهائها أصعب، ألن كل  األجنبي وتصبح 
عن مصالحها وتحقيق أجنداتها السياسية واالقتصادية والعسكرية لِما لهذه المنطقة من موقع جيو 
اليمن والعراق  لهذه األسباب وغيرها طالت األزمة في سوريا مثلها مثل  سياسي واقتصادي، 

«5ولبيبا وغيرها

الجربوع  القاطنين في مخيم  النازحين  قال عدد من  ـ 
إلى  العودة  يستطيعون  ال  إنهم  الرقة  مدينة  شمالي 
األهالي،  بحق  العشوائية  االعتقاالت  بسبب  مناطقهم 
راية  تحت  الرقة  في  »العيش  يفضلون  إنهم  وأكدوا 

قوات سوريا الديمقراطية كونها أكثراً أمناً

خرجت نرمين مسلم عن إطار الفتاة التي تقبل المستقبل 
الذي رسمته لها عائلتها من خالل قيود الزواج المبكر، 
فانفصلت عن زوجها وعادت بعد 8 سنوات من الهجرة 
إلى سوريا مع طفلتها، وهي تعمل اآلن ضمن حركة 
الشبيبة العربية الديمقراطية؛ بهدف توعية كل فتاة لم 

تبلغ السن القانوني للزواج

نازحون سوريون: «نفضل البقاء 
يف املناطق التي حررتها قسد«

بإرادتها احلرة كسرت قيود
 الزواج املبكر... ودعت لتوعية الفتيات

املرأة جبهودها حتقق
 االقتصاد اجملتمعي

وشرق سوريا  مناطق شمال  على  التركي  االحتالل  ديرك هجمات  مدينة  استنكرت مكونات 
واستهداف املدنيني العزل، وتدخلها السافر في الشأن الداخلي السوري عامة وشمال وشرق 

سوريا بشكل خاص
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حي تاريخ  نبض  سرجيال.... 

حتت شعار »خصائل احلياة تكمن فيك، واإلبداع من صنيع يديك«؛ أقامت جلنة الثقافة والفنّ في مدينة 
منبج وريفها، مهرجان التراث الشعبيّ األول للمرأة؛ بحضور جلان ومؤسسات اجملتمع املدنيّ، إضافًة إلى 

«8جمهور غفير من أهالي املدينة

تقرير/ خضر اجلاسم

روناهي / منبج- صّعد المحتّل التركّي من 
السوري في  الشمال  هجماته على مناطق 
اآلونة األخيرة، رغبةً منه في إعادة أمجاد 
هذه  على  ورّداً  الغابرة.  العثمانية  الدولة 
في  الشابة  المرأة  اتحاد  نظّم  االعتداءات، 
مدينة منبج وريفها؛ وقفة احتجاجية؛ وذلك 
في ملعب كرة الطائرة الواقع بالقرب من 

مركز الشبيبة. 
حمل المحتجون خالل الوقفة؛ الفتات ُكتِب 
عليها »ال للتدخل التركّي«، »شبيبة منبج 

ترفض إعادة االحتالل الدولة العثمانية«، 
وسط هتافات، وشعارات تمّجد أهالي منبج 
التركية،  للغطرسة  بالتصّدي  ببطوالتهم 
في  اإلدارية  بركل  نسرين  ألقت  حيث 

االتحاد الرياضّي بياناً جاء فيه:
وريفها؛  منبج  في  الشابة  المرأة  »باسم 
نقف اليوم جميعاً شيباً وشباباً؛ لنقول كلمة 
العبارات  وبأشّد  نستنكر،  أننا  واحدة؛ 
على  األرودغانية  التركية  االعتداءات 
ونستنكر  ندين  كما  خاص.  بشكٍل  سوريا 

الصمت الدولّي ضّد هذه االعتداءات«.
 وتابعت نسرين بالقول: »ليعلم كل العالم 
أن الشعب السورّي لن ولم يستسلم، أو يقف 
مكتوف األيدّي. وسنكون درعاً حامياً عن 
أردوغان،  وَخسئ  أرضنا،  من  شبر  كل 
وأعوانه، ومرتزقته من درع الفرات؛ أن 
يدنّسوا أرضنا التي ارتوت بدماء الشهداء 

األحرار«.
وأضافت نسرين بأن كل إنسان لديه غيرة 
على وطنه، وأرضه ندعوه بالوقوف وقفة 
لالحتالل  )ال  واحد  وترديد شعار  واحدة، 

التركّي، ال لالحتالل العثمانّي(.
 واختتمت نسرين البيان بالقول: »عشتم، 
وعاشت ثورتنا، والنصر األكيد، والمؤّكد 

لمشروع بناء األمة الديمقراطية، والشفاء 
لشهدائنا  والرحمة  لجرحانا،  العاجل 

األبرار«.  
مجلس  في  اإلدارية  ملحم  نادية  وقالت 
المرأة في منبج حول هذا الموضوع بأنهم 
االستعمارية  األطماع  وجه  في  صامدون 
التركيّة، وتابعت نادية بالقول: »سنتصّدى 
يتحقّق  ولن  أرضنا.  على  عدوان  ألّي 
الحلم التركّي باحتالل األراضي السورية، 
عفرين،  تحرير  أجل  من  وسنناضل 

وجرابلس والباب«.

 باحتالل األراضي السورية
ّ
ق احللم الرتكي

ّ
لن يتحق

على  وتأكيداً  جديد،  من  أنفسهم  لتنظيم 
القضاء  في  االحتالل  مخططات  إفشال 
أعادت  المتجذرة،  الكردية  الثقافة  على 
الجمعية اإليزيدية في عفرين افتتاح مركز 
لها في ناحية تل رفعت بعد خروجهم من 
فيما  التركي  العدوان  إبان  قسراً  عفرين 
االحتالل  سيتحّدون  إنهم  إيزيديات  تقول 

حتى تحرير عفرين.
اآلالف  تحتضن  عفرين   مقاطعة  كانت 
من اإليزيديين  ينتشرون بين قرى ومدينة 
قسطل  قرى  في  كانوا  وأغلبهم  عفرين 
كفرجنة،  سينكأ،  قطمه،  بافيلين،  جندو، 
حيدر،  برج  عبداللو،  برج  ترنده،  فيبار، 
ناحية  ومركز  أيسكا،  بعية،  باصوفان، 

جندريسه.
كما أن إيزيديي المنطقة وبعد التخلص من 
أي خالل  البعثي  النظام  ظلم وضغوطات 
يمارسوا  أن  استطاعوا  آفا  روج  ثورة 
أكبر  بحفاوة  واالحتفال  الدينية  طقوسهم 
بقدوم أعيادهم ومناسباتهم الدينية علماً أن 
المزارات  من  العديد  أصحاب  اإليزيديين 

المنتشرة في قرى عفرين

التركي  االحتالل  جيش  هجمات  بدء  مع 
ومرتزقته على مقاطعة عفرين، تعرضت 
القرى اإليزيدية للقصف الهمجي وعمليات 
أماكنهم  أقدس  وتدمير  والسرقة  النهب 
هذه  تستمر  هذا  يومنا  وحتى  الدينية، 
االنتهاكات بحقهم وما يزال مصير المئات 

من اإليزيديين المختطفين مجهوالً.

اآلالف  مئات  من  كغيرهم  عفرين  إيزيدو 
من أهالي عفرين لم يقبلوا بالوجود التركي 
ومرتزقته   التركي  الجيش  احتالل  إبَّان 
من  عانوا  أنهم  وخاصة  عفرين  لمقاطعة 
وتفادياً  التاريخ  ِعبر  واستبدادهم  ظلمهم 
مقاطعة  صوب  توجهوا  أخرى  لمجازر 

الشهباء.

وحفاظاً على ديانتهم ولتأدية طقوسهم في 
عفرين  إيزيديو  فتتح  وزمان  مكاٍن  كل 
مركزاً  الشهباء  لمقاطعة  قسراً  النازحون 
بتاريخ 3  وذلك  رفعت  تل  ناحية  في  لهم 

تشرين الثاني من العام الجاري.
 حيث استطاعت إدارة الجمعية اإليزيدية 
التجمع مرة أخرى مع أعضائها والعوائل 
شردهم  بعدما  المنطقة  في  اإليزيدية 

العدوان التركي.
من  المنطقة  في  اإليزيدييون  وسيستأنف 
الفكرية  تدريباتهم  المركز  هذا  خالل 
والتعمق في التعرف على ثقافتهم ومساندة 
اآلراء  لتبادل  باإلضافة  البعض  بعضهم 
شأنها  من  التي  المقترحات  جميع  وتقديم 
لتحرير عفرين ومساعدة  أن تكون طريقاً 
العوائل اإليزيدية التي لم تستطع التخلص 

من االحتالل.
التمسك  على  يصرون  عفرين  إيزيديو 
بذلك  معبرين  األصيلة  الكردية  بالثقافة 
وإلفشال  التركي  لالحتالل  رفضهم  عن 

مخططاته الرامية لطمس الهوية الكردية.
وفي هذا السياق قالت عضوة المركز فلة 

شاكروا إنهم يرون فكرة إعادة افتتاح مركز 
األولى  بالدرجة  هو  باإليزيديين  خاص 
العدوان  ومؤامرات  مخططات  إلفشال 
أن  حيث  اإليزيدي  الشعب  على  التركي 
االحتالل  يعتبر  أن إخراج األهالي قسراً 
الديانة سيكون  وتشويه  المزارات  وتدمير 
نهاية لهم  لهذا فإن المركز يُثبِت اإلصرار 
والصمود والتمسك بثقافة أجدادهم وآبائهم.

إنهم   نصرو  حنان  األم  قالت  جانبها  من 
يعيشون في منطقة وسط الخراب والدمار 
للمجموعات  التركي  التمويل  سببه  الذي 

المرتزقة وافتتحوا مركزاً لهم.
بجهد  سيعملون  أنهم  إلى  وأشارت   
اإليزيدية  العوائل  كافة  إلى  للوصول 
عوائل  لمساندة  باإلضافة  ودعمهم 

وزوجات الشهداء.
إن  حنان  األم  تقول  حديثها  ختام  وفي 
األخذ  على  اعتادوا  اإليزيديين  الكرد 
بالمقاومة  لذا سيستمرون  بنفسهم   بثأرهم 
وتحدي  الشهباء  مقاطعة  في  والصمود 

االحتالل التركي حتى تحرير عفرين.

ون  االحتالل
ّ
إيزيديو عفرين يتحد

 ويفتتحون مركز اجلمعية اإليزيدية
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السورية  المرأة  ـ نظم مكتب  مركز األخبار 
آخر  لشرح  اجتماعاً,  منبج  مدينة  في 
المستجدات األخيرة في سوريا وشمال شرق 
العالمي  اليوم  إلى  سوريا خاصة, والتطرق 

لمناهضة العنف ضد المرأة.
 نظم مكتب المرأة السورية اليوم )الخميس( 
اجتماعاً, لشرح آخر المستجدات األخيرة في 
سوريا وشمال شرق سورية خاصة، وذلك 
التشريعي بمبنى اإلدارة  المجلس  في صالة 
وحضر  منبج.  في  الديمقراطية  المدنية 
االجتماع عضوة  الهيئة الرئاسية في مجلس 
وعضوات  عمر،  إلهام  الديمقراطية  سوريا 
أمينة صالح  من  كل  السورية  المرأة  مكتب 

المشتركة  والرئاسة  الهالل,  وتحرير 
سوزان  والتنفيذي  التشريعي  للمجلسين 
المشتركة  والرئيسة  خلو  ونزيفة  حسين 
لمنظمة شمس للتأهيل والتنمية نورة خليل، 
والعشرات من عضوات المؤسسات واللجان 
التابعة لإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج 
عضوة  تحدثت  االجتماع  وخالل  وريفها. 
الديمقراطية  لمجلس سوريا  الرئاسية  الهيئة 
إلهام عمر، حيث تطرقت إلى قصف الدولة 
التركية لمناطق شرق الفرات، وقالت: »هذا 
القصف كان نتيجة االجتماع الرباعي الذي 

عقد في اسطنبول«.
استشهد  القصف  هذا  »نتيجة  وأضافت: 

وإصابة  سارا  والطفلة  المدنيين  من  العديد 
مجازر  يغطون  كانوا  الذين  الصحفيين 
االحتالل التركي بحق مناطق شرق الفرات 
بأن  إلهام  ونوهت  العّزل«.  المدنيين  وبحق 
تقوم  ألنها  إدلب  أزمة  حل  تريد  ال  تركيا 
تجمع  نقطة  وهي  فيها  فصائلها  بتجميع 

الفصائل اإلرهابية كافة.
تشرين   25 يوم  عن  إلهام  تحدثت  ثم  ومن 
المرأة,  ضد  العنف  مناهضة  يوم  الثاني 
المجتمعات  »مازالت  الصدد:  بهذا  وقالت 
المرأة سواء ممارسات  العنف ضد  تمارس 
الشقيقات  عن  وتحدثت  جسدية«.  أو  لفظية 
قائد  قبل  من  اغتيالهن  تم  اللواتي  الثالث 
الشقيقات  بإحدى  تحرشه  أثناء  ترخيل 
قام  أنفسهن  عن  دفاعهن  وأثناء  الثالث 
إلهام  وأشارت  الثالث.  الشقيقات  باغتيال 
بأن المرأة شاركت في كافة الثورات لكن لم 
تطلب حقوقها, كون الذهنية الذكورية كانت 
وقالت:  المرأة.  على  صارمة  قيوداً  تفرض 
هذه  وتكسر  تتحرر  أن  المرأة  على  »يجب 
القيود من خالل محاضرات توعية تقام في 
بترديد  االجتماع  وانتهى  والقرى«.  المدن 

الشعارات التي تنادي بحرية المرأة.
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االحتالل  جيش  ارتكب  ـ  األخبار  مركز 
التركي ومرتزقته انتهاكات ال تحصى، في 
نهب  في  يستمرون  عفرين، حيث  مقاطعة 
أمالك المدنيين وخطفهم وقتلهم بتهم واهية. 
التركي  االحتالل  يلجأ  هام؛  حدٍث  وفي 

لتشييد األبنية لوضع المستوطنين فيها.
انتهاكات  هاوار  أنباء  وكالة  رصدت 
بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
واالستيالء  الخطف  من  عفرين  مدنيي 
للتغيير  باإلضافة  األهالي،  ممتلكات  على 

الديمغرافي، وذلك خالل هذا األسبوع.
تجاوز عدد المدنيين المختطفين منذ احتالل 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته لمقاطعة 
عفرين 2500 مدنياً، بينهم أكثر من 850 
مختطف مصيرهم مجهول، و145 امرأة.

في  جرت  التي  والقتل  الخطف  وحاالت 
عفرين كانت كالتالي:

ـ الخطف: خطف 6 مدنيين من قرية بعدينا 
ايبش،  مصطفى  )هيفين  موباتا  بناحية 
هاوار  شعبان،  ابو  حسو  مصطفى  حسين 
عينات  جرو،  محمد  خليل  دادو،  عثمان 
باإلضافة  شيخي(،  حميد  نشأت مصطفى، 
الختطاف المواطن عبدو معمو بشير )35( 
من مركز مدينة عفرين، وعصام مصطفى 
خليل من حي الزيدية، ومحمد علي جرتو 
40 عاماً في حي المحمودية، وخطف آزاد 
في  معرسكه  قرية  من  عاماً   45 طوبال 
ناحية شرا، وحميد عطو، وذلك مقابل دفع 

فدية مالية.
مقتل المواطن علي بشير عثمان بعد انفجار 
وابن  به، وإصابة شقيقه محمد عثمان  لغم 
شقيقهما بلو عثمان 17 عاماً وذلك في كوليا 
أخرى  جهة  ومن  راجو.  بناحية  قوقاني 
التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  خطف 

الشاب فراس أحمد مصطفى مع سيارته في 
مدينة عفرين واقتادوه إلى جهة مجهولة.

توطين  بعد  الديمغرافي:  التغيير  شرعنة  ـ 
ودرعا  وحمص  دمشق  أرياف  أهالي 
وغيرها من المناطق السورية في عفرين، 
في  الديمغرافي  التغيير  سياسة  واتباع 
المنطقة بتهجير السكان األصليين وتوطين 
عائالت المرتزقة، يحاول االحتالل التركي 
تشريع التوطين الجاري في عفرين، يحدث 
ذلك عبر تشكيل جمعيات سكنية وبناء أبنية 
استدامة  بهدف  وذلك  المرتزقة؛  لعائالت 

بقائهم في عفرين.
المجلس  يسمى  ما  أصدر  الصدد  هذا  في 
المحلي الذي يأخذ أوامره من األمن القومي 
األسبوع  خالل  بياناً  )الميت(،  التركي 
سكنية  جمعية  تشكيل  فيه  أعلنوا  الحالي، 
ببناء  ليشرعوا  عفرين،  في  للمستوطنين 

اجتماع جمللس املرأة السورية مبنبج

مركز األخبار ـ أشارت اإلدارية في إدارة 
المرأة بالرقة زليخة عبدي أنهم سيقومون 
العالمي  اليوم  بصدد  موسعة  بحملة 
نساء  كون  المرأة؛  ضد  العنف  لمناهضة 
مدينة الرقة هم األكثر تضرراً نتيجة الظلم 
الذي مورس بحقهن من قبل مرتزقة داعش 

الذين حرموا المرأة من ممارسة دورها.
اليوم  الجاري  الشهر  من  الـ25  يصادف 

المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي 
سيتم  الرقة  مدينة  تحرير  بعد  مرة  وألول 
تنظيم فعاليات بهذه المناسبة، وبهذا الصدد 
في  اإلدارية  مع  هاوار  أنباء  وكالة  التقت 
والتي  عبدي  زليخة  بالرقة  المرأة  إدارة 
العديد  وتضم  موسعة  حملتهم  بأن  أشارت 

من الفعاليات.
مستمر  المرأة  ضد  »العنف  قالت:  زليخة 

وعلينا كنساء أن نناهض هذا العنف الذي 
سنة   5000 طوال  المرأة  بحق  مورس 
اللواتي جعلن من أجسادهن  النساء  لنكون 
طريقاً لكافة النساء اللواتي يمارس بحقهن 
الذي  العنف  أنواع  وكافة  األسري  العنف 

جعل المرأة مضطهدة«.
وللحديث عن الفعاليات التي ستنظم بصدد 
زليخة:  قالت  المرأة  ضد  العنف  مناهضة 
بحق  مورس  الذي  بالعنف  »سنعرف 
المرأة وذلك من خالل  ندوات سنقيمها في 
العنف،  هو  ما  وشرح  اإلدارية  مؤسساتنا 

كون المرأة هي أساس المجتمع«.
برنامج  هناك  سيكون  بأنه  أشارت  كما 
مكثف من أجل مناهضة العنف ضد المرأة 
يتخللها دروس وندوات لشرح ما هو العنف 
وملصقات  الفتات  وستوزع  المرأة  ضد 
العنف: »سننظم مظاهرة  بأنواع  للتعريف 
الشهر  هذا  من  الـ25  يوم  في  كبيرة 
والمعروف باليوم العالمي لمناهضة العنف 

ضد المرأة«.
وأكدت زليخة عبدي بالقول: »من منطلق 
إلى  تدعو  التي  الديمقراطية  األمة  فلسفة 
في  الريادي  دورها  ولعب  المرأة  حرية 
لحياة  األساسي  العمود  سنضع  المجتمع 
المرأة الرقاوية، حيث أن نساء الرقة عانين 
من الظلم وبخاصة في ظل احتالل مرتزقة 

داعش للمدينة«.

فعاليات ملناهضة العنف ضد املرأة بالرقة

نازحون سوريون: «نفضل البقاء 
يف املناطق التي حررتها قسد«

النازحين  من  عدد  قال  ـ  األخبار  مركز 
مدينة  الجربوع شمالي  في مخيم  القاطنين 
إلى  العودة  يستطيعون  ال  إنهم  الرقة 
مناطقهم بسبب االعتقاالت العشوائية بحق 
األهالي، وأكدوا إنهم يفضلون »العيش في 
الرقة تحت راية قوات سوريا الديمقراطية 

كونها أكثراً أمناً«.
دير  مدينة  على  السوري  النظام  سيطرة 
المناطق،  من  وغيرها  وحماه  الزور 
المناطق  تلك  أهالي  فإن  ذلك؛  رغم  لكن 
ديارهم  إلى  العودة  يفضلون  ال  النازحين 
بسبب االعتقاالت العشوائية التي تقوم بها 

قوات النظام السوري بحق األهالي.
عموم  شهدتها  التي  المعارك  فترة  وخالل 
من  األهالي  من  اآلالف  نزح  البالد 
التي  المناطق  األهالي  وفضل  مناطقهم، 
كونها  الديمقراطية  سوريا  قوات  حررتها 
المناطق  باقي  مع  مقارنة  ومستقرة  آمنة 
في سوريا. لم يعد أغلب أهالي دير الزور 
وحماه إلى مناطقهم خوفاً من االعتقال على 
كما  السوري،  والنظام  داعش  مرتزقة  يد 
وبيتنا  أعود  »كيف  اآلخر:  البعض  يقول 
أثناء  أموالنا  كل  بالكامل وصرفنا  دمر  قد 

النزوح من مناطقنا«.
أحد نازحي دير الزور من مخيم الجربوع 
الواقع شمال الرقة ياسين الجبريل قال بهذا 
قصف  من  عائلتي  مع  »هربت  الصدد: 
كان  التي  مناطقنا  على  السوري  النظام 
ال  واآلن  عليها،  يسيطر  داعش  مرتزقة 
استطيع العودة ألن بيوتنا دمرها الطيران، 

بيتي،  إلى  للعودة  الطريق  أجار  أملك  وال 
فيها  يوجد  ال  ومناطقنا  سنعود  فكيف 

مقومات الحياة«.
محمد الجاسم وهو نازح من محافظة حماه 
التي يسيطر عليها النظام السوري قال إنه 
لي  »أصبح  وأضاف:  بأمان،  هنا  يعيش 
قوات  مع  أعيش  وأنا  سنوات،  منذ  نازح 
سورية الديمقراطية؛ فلماذا أعود إلى حماه 
علينا  يتحجج  النظام  آمنة،  غير  ومناطقنا 
بحجج واهية، وال يوجد فرص عمل نقتات 
منها، أعيش هنا بأمان بفضل قوات سوريا 
الديمقراطية«. أما النازحة فاطمة العز من 
أجرة  تملك  ال  إنها  فقالت  حماه  محافظة 
العودة وال ما تسد به جوع أوالدها: »كيف 
أعود إلى مدينتي ووضعت كل ما أملك من 
مال أجرة الطريق أثناء نزوحي من حماه 
إلى الرقة، فكيف أعود وأنا ال أملك ما أسد 
برد  من  يحميهم  ما  أو  أوالدي  جوع  به 
التي  الرقة  مدينة  اخترت  القارس،  الشتاء 
الديمقراطية  سورية  قوات  عليها  تسيطر 
كونها أكثر أمناً من مناطقنا، ولكننا نعيش 
في خيم شبه عارية فنناشد أهل الخير بمد 

يد العون لنا«.
الديمقراطية  سوريا  قوات  بأن  ويذكر 
حررت مدينة الرقة في الـ 17 من تشرين 
األول من العام الفائت، وعادت إليها أكثر 
من 250 ألف عائلة، وتشهد المدينة حركة 
النازحين  عن  ناهيك  مسبوقة،  غير  نشاط 

القاطنين في المدينة وريفها.

لمفومة هودجكيِن — المعروف سابقًا باسم 
يصيب  سرطان  هو   — هودجكيِن  مرض 
الجهاز اللمفاوي، الذي يعد جزءاً من جهاز 

المناعة.
الجهاز  خاليا  تنمو  هودجكيِن،  لمفومة  في 
تنتشر  وقد  طبيعي  غير  بشكل  اللمفاوي 
تطور  وكلما  اللمفاوي.  الجهاز  متجاوزة 
الجسم  قدرة  تضر  فإنها  هودجكيِن،  لمفومة 

على مكافحة العدوى.
لمفومة هودجكيِن هي أحد النوعين الشائعين 
النوع  ويعد  اللمفاوي.  الجهاز  لسرطانات 
شائعاً  الالهودجكيِنية،  اللمفومة  اآلخر، 

بدرجة أكبر بكثير.
لمفومة  تشخيص  في  التطورات  ساعدت 
فرصة  توفير  في  وعالجها  هودجكيِن 
بهذا  باإلصابة  المشخصين  لألشخاص 
المرض للتعافي بشكل كامل. تستمر توقعات 
لألفراد  بالنسبة  التحسن  في  المرض  سير 

المصابين بلمفومة هودجكيِن.
األنواع:

1ـ سرطان الدم اللمفاوي المزمن.
2ـ سرطان الغدد اللمفاوية.

3ـ لمفومة الخاليا البائية الجلدية.

4ـ لمفومة الخاليا التائية الجلدية.
األعراض:

ـ تورم العقد اللمفاوية:
لمفومة  وأعراض  عالمات  تشمل  قد 

هودجكيِن:
في  اللمفاوية  الغدد  في  مؤلم  غير  تورماً  1ـ 

العنق أو اإلبطين أو الفخذ.
2ـ إرهاقاً مستمراً.

3ـ حمى وقشعريرة.

4ـ تعرق أثناء الليل.
5ـ  فقدان الوزن السريع غير المبررة.

6ـ حكة.
7ـ  زيادة الحساسية آلثار الكحول أو ألم في 

الغدد اللمفاوية بعد شرب الكحول.
عند ظهور أحد األعراض أو العالمات يجب 

زيارة الطبيب.
األسباب:

واضحة  غير  هودجكيِن  لمفومة  أسباب  إن 
بعد.

لمفومة  حاالت  معظم  أن  األطباء  يعرف 
الخاليا  تصاب  عندما  تحدث  هودجكيِن 
تُسمى  التي  العدوى  مكافحة  عن  المسؤولة 
النووي  الحمض  في  بطفرة  البائية  بالخاليا 
الخاص بها )DNA(. تجعل الطفرة الخاليا 
تموت  بينما  الحياة  وتواصل  بسرعة  تنقسم 
عدد  تراكم  الطفرة  وتسبب  السليمة.  الخاليا 
كبير من الخاليا البائية الضخمة والشاذة في 
الجهاز اللمفاوي، حيث تفوق الخاليا السليمة 
عدداً وحجماً وتُسبب ظهور أعراض لمفومة 

هودجكيِن وعالماتها.
هودجكيِن.  لمفومة  من  مختلفة  أنواع  توجد 
ويعتمد النوع على أنواع الخاليا التي ينطوي 
الخاليا  نوع  يحدد  وسلوكها.  مرضك  عليها 

لديك خيارات العالج المتاحة لك.
تُعد لمفومة  ـ لمفومة هودجكيِن الكالسيكية: 
شيوعاً  األكثر  النوع  الكالسيكية  هودجكيِن 
عدة  إلى  تقسيمها  ويمكن  المرض.  هذا  من 
أنواع فرعية. لدى األفراد المشخص إصابتهم 
بلمفومة هودجكيِن الكالسيكية خاليا عمالقة 
وشاذة تُسمى خاليا ريد-ستيرنبرغ 

في غددهم اللمفاوية.
لمفومة  من  الفرعية  األنواع  تتضمن 

هودجكيِن الكالسيكية:
لمفومة هودجكيِن المصلبة العقيدية.  •
لمفومة هودجكيِن مختلطة الخاليا.  •

ناضبة  هودجكيِن  لمفومة   •
اللمفاويات.

لمفومة هودجكيِن الغنية باللمفاويات.  •
ـ لمفومة هودجكيِن المهيمنة على اللمفاويات: 
هذا النوع األكثر ندرة من لمفومة هودجكيِن 
تسمى  طبيعية  وغير  كبيرة  خاليا  يتضمن 
أحياناً خاليا الفشار بسبب شكلها. قد يختلف 
يتوفر  قد  الكالسيكي.  النوع  عن  العالج 
لألشخاص المصابين بهذا النوع من لمفومة 
هودجكيِن فرصة أفضل للشفاء عند تشخيص 

المرض في مرحلة مبكرة.
عوامل الخطر:

العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بلمفومة 

هودجكيِن تشمل:
سنك: لمفومة هودجكيِن هي األكثر   •
تشخيصاً لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و30 عاًما، باإلضافة إلى األشخاص 

األكبر من 55 عاًما.
إن  اللمفومة:  لمرض  عائلي  تاريخ   •
مصاباً  العائلة  أفراد  من  مقرب  فرد  وجود 
الهودجكيِنية  لمفومة  أو  هودجكيِن  بلمفومة 

يزيد من خطر إصابتك بلمفومة هودجكيِن.
اإلصابة  احتمالية  إن  جنسك:   •

بلمفومة هودجكيِن أكثر قليالً لدى الذكور.
الماضية:  إبشتاين-بار  عدوى   •
نتيجة  بالمرض  المصابون  األشخاص 
كارتفاع عدد كريات  إبشتاين-بار،  لفيروس 
احتمالية  لديهم  المعدي،  البيضاء  الدم 
مقارنةً  هودجكيِن  بلمفومة  لإلصابة  أكبر 
باألشخاص غير المصابين بعدوى إبشتاين-

بار.

الملكي  ملبورن  معهد  من  باحثون  طّور 
على  للقضاء  اصطناعياً  إنزيماً  للتقنية 
تُستخدم هذه  وقد  الضوء،  باستخدام  البكتريا 
اإلنزيمات االصطناعية مستقبالً كوسيلٍة لكبح 
المحفوفة  األماكن  وحماية  العدوى،  انتشار 
بالخطر مثل المستشفيات من انتشار البكتريا 
بشتى أنواعها، كالبكتريا اإلشريكية القولونية 
والبكتيريا العنقودية الذهبية. ومن المعروف 
على  قادرةٌ  القولونية  اإلشريكية  البكتريا  أن 
التهابات  إلى  باإلضافة  باإلسهال،  التسبب 
البكتريا  تُعرف  بينما  واألمعاء،  المعدة 
للعدوى  الرئيسي  الُمسبب  بأنها  العنقودية 

الثانوية والتهابات الجروح المزمنة.
نانويٍة  قضباٍن  من  إالنزيمات  هذه  ُصنِعت 
خصلة  من  سماكةً  أقل  وهي  جداً  صغيرٍة 
اإلنزيمات  هذه  وتستخدم  مرٍة،  بألف  الشعر 
أنواع  إلنتاج  المرئي  الضوء  النانوية 
سريعاً  والتي  النشاط،  عالي  األوكسجين 
وفايبول  البكتيريا.  على  لتقضي  تتكسر  ما 
زمالة  وعضو  محاضٌر  أستاٌذ  هو  بانسال 
مستقبل أستراليا التابع لمجلس البحث العلمي 
بوتر  أيان  السير  منشأة  ومدير  األسترالي، 
لالستشعار الحيوي النانوي في معهد ملبورن 
االنزيمات  هذه  أن  وقال  التقني،  الملكي 
لمحاربة  متطورةً  وسيلةً  لنا  تقدم  الجديدة 
وصرح  الطبيعة.  قدرة  من  أفضل  البكتيريا 
أن  عديدٍة  سنواٍت  منُذ  حاولنا  “لقد  قائالً: 
محاربة  يمكنها  اصطناعيٍة  إنزيماٍت  نُطور 
فرصاً  قدمنا  الوقت  نفس  وفي  البكتريا، 
منبهاٍت  باستخدام  البكتيرية  بالعدوى  للتحكم 
الهدف  حققنا  قد  وها  خارجيٍة،  ومحفزاٍت 

أخيراً”.
النانوية  إنزيماتنا  “إن  بانسال:  يُضيف 
اصطناعيةٌ وتدمج الضوء مع الرطوبة لتنتج 
تكّون  عنه  ينتج  مما  حيوياً،  كيميائياً  تفاعالً 
تكسير  في  يُساهم  الذي  الهيدروكسيد  جذر 
المقاوم  النشاط  أن  المعلوم  ومن  البكتيريا، 

يستجيب  ال  الطبيعة  في  الموجود  للبكتيريا 
مع أية حوافز خارجيٍة كالضوء. ولقد كشفنا 
بمقدار  ازداد  النانوية  اإلنزيمات  نشاط  بأن 
من  لوميٍض  عرضناها  عندما  مرة   20
في  ثقوٍب  تكّون  سبب  ما  األبيض،  الضوء 
ويعطينا  فعاٍل.  بشكٍل  وقتلها  البكتيريا  خاليا 
فرصاً  النانوية  المواد  من  القادم  الجيل  هذا 
جديدةً لألسطح الخالية من البكتيريا، ويساهم 
في  العدوى  حاالت  انتشار  مكافحة  في 

المستشفيات العامة”.
تعمل هذه اإلنزيمات في محلوٍل مشابٍه للسائل 
في الجروح، حيث يمكننا رش هذا المحلول 
على  إنتاجها  يمكن  كما  األسطح،  على 
األصباغ،  مع  ثم خلطه  شكل مسحوق ومن 
االستهالكية  والمنتجات  السيراميك، 
األخرى، وهذا من شأنه أن يساهم في إخالء 
البكتيريا.  جدران وأراضي المستشفيات من 
دورات  في  اإلنزيمات  هذه  وجود  أن  كما 
البكتيريا  أنواع  بشتى  المكتظة  العامة  المياه 
القولونية(  اإلشريكية  البكتريا  سيما  )ال 
بأن  الباحثون  ويعتقد  أيضاً،  جيدةً  فكرةً  تُعدُّ 
توفير  على  القدرة  لديها  الجديدة  التقنية  هذه 

مراحيض ذاتية التنظيف.
المصابيح  على  حالياً  اإلنزيمات  هذه  تعتمد 
وما شابهها كمصدٍر للضوء، إال أنها قد تُنّشط 
مستقبالً بضوء الشمس، ولقد أثبت الباحثون 
بيئٍة  في  تعمل  النانوية  اإلنزيمات  هذه  أن 
مختبريٍة، وهم اآلن يعملون على تقييم أدائها 
االستهالكية.  المنتجات  في  المدى  طويل 
ويقول بانسال: “الخطوة التالية هي أن نثبت 
قدرة هذه اإلنزيمات على قتل البكتيريا والتئام 
الجروح خارج بيئة المختبر”، ويضيف: “إن 
لهذه التقنية إمكانيةٌ كبيرةٌ، ونحن نبحث اآلن 
عن تعاوٍن مشترٍك مع القطاعات الصناعية 
العمل  هذا  ونُشر  الُمنتج”.  تطوير  أجل  من 
التابعة  التطبيقية  النانوية  المواد  دورية  في 

لجمعية الكيمياء األمريكية.

غذائيٍة  حميٍة  حول  العلماء  أبحاث  ازدادت 
ال تهتم بمحيط الخصر بقدر ما تهتم بالعقل. 
أن  كولمبيا  جامعة  في  دراسةٌ  وجدت  فلقد 
المتوسطية  المشابهة-للحمية  الغذائية  للحمية 
أدمغة  كانت  الدماغ، حيث  على حجم  تأثيراً 
النوع  من هذا  يستهلكون حميةً  الذين  هؤالء 
أكبر بـ13,11 مم مكعب من هؤالء الذين لم 
أخرى  منفصلةٌ  دراسةٌ  وقامت  ذلك.  يفعلوا 
من السويد باكتشاف أن هؤالء اللذين التزموا 

لفقداٍن  تعرضوا  حذرٍة  غذائيٍة  بحميٍة 
مدى  على  الذهنية  للوظائف  أقل 

الذين  بهؤالء  مقارنةً  سنين  ستة 
الغربية،  الحمية  يتبعون 

الحذرة  الحمية  وتشمل 
الخضار، الفواكه، زيوت 
البقوليات،  الطبخ، 
الرز\ الكاملة،  الحبوب 

الباستا، السمك، األلبان 
الدواجن،  الدسم،  قليلة 

والماء.
توفر كالً من هاتين 
دعماً  الدراستين 
“مايند”،  لحمية 

طورها  والتي 
باحثون في جامعة رش 
في شيكاغو. وهذه الحمية 
للحمية  دمٍج  عن  عبارةٌ 

المتوسطية وحمية “داش”، والتي ترمز إلى 
“المقاربة الغذائية إليقاف ارتفاع ضغط الدم”. 
المتوسطي- “التدخل  إلى  ترمز  و”مايند” 
وقد  العصبي”.  االضمحالل  لتأخير  داش 
باألكل  المرضى  إقناع  الصعب  من  يكون 
العقلية  الصحة  أن  بما  ولكن  سليٍم.  بشكٍل 
مرتبطةٌ بشكٍل واضٍح فمن المحتمل أن تكون 
أكثر  المحاوالت  هذه 

إقناعاً.

 لقتلملفومة هودجكيِن )مرض هودجكيِن(
ٌ
 اصطناعية

ٌ
إنزميات

 البكرتيا باستخدام الضوء

احمِ عقلك من خِالل غذائك

 يسأل الطفل البالغ من
 العمر أربع سنوات 450

سؤاالً في اليوم

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

قرية  غرب  جبلية  منطقة  في  سكنية  أبنية 
عفرين.  بمقاطعة  شرا  بناحية  مريمين 
بحسب المصدر؛ فإن الخطوة تأتي لتشريع 
الديمغرافي الجاري بوتيرة سريعة  التغيير 
بأن  محلي  مصدر  وبحسب  عفرين،  في 
األبنية  تلك  في  المرتزقة ستوطّن عائالتها 

التي ستبنيها في قرية مريمين.
ـ حملة االستيالء والنهب: يواصل االحتالل 
التركي ومرتزقته االستيالء على ممتلكات 
وجه  وعلى  وسرقتها،  ونهبها  األهالي 
محصول  على  االستيالء  الخصوص 
اقتصادي  مورد  أهم  يعتبر  الذي  الزيتون 
لتدمير  تهدف  خطوة  وفي  عفرين.  ألهالي 
أشجار  التركي  االحتالل  يقطع  الطبيعة 
الحراجية، حيث تشغل  الزيتون واألشجار 
جني  في  وعمالءها  عائالتها  المرتزقة 
عفرين،  ونواحي  بقرى  الزيتون  محصول 

ومنع األهالي من جني محصولهم.
وبحسب مصدر محلي؛ فإن المرتزقة جنت 
األشجار  من  اآلالف  عشرات  محصول 
بين  وحقوالً  وبلبلة  شرا  ناحيتي  قرى  في 
قرية نازا وموقع قلعة نبي هوري األثري، 

وآلجيا،  وبيليه  قزلباش  قرية  وسهول 
إعزاز،  لمدينة  المتاخمة  القرى  وبخاصة 
إعزاز  مدينة  من  مرتزقة  جلب  يتم  حيث 
أيضاً لجني محصول الزيتون، كما وسرق 
كافة  الزيتون  أشجار  محصول  المرتزقة 
موباتا،  بناحية  عمارا  قرية  بساتين  في 
واستولوا على ما يقارب 3500 ألف شجرة 
في  كوبك  وكوليكا  أفراز  قرى  من  زيتون 
الناحية ذاتها، كما سرق المرتزقة محصول 
بناحية  تللف وكفر زيت  الزيتون في قرية 
وطور  وجوقة  ماراته  وقرى  جندريسه 
وفيما  عفرين،  مدينة  لمركز  التابعة  طويل 
الزيتون  أشجار  على  المرتزقة  استولى 
على  قتل  الذي  شاهين  مصطفى  للمواطن 
المحمودية  المرتزقة منذ أشهر في حي  يد 

بمدينة عفرين.
فيما قال مصدر بأن المرتزقة يتجولون بين 
الحقول في قرية بربنه بناحية راجو وقريتي 
سيويا وحياته في ناحية موباتا، لتفقد ما إذا 
كان األهالي يجنون محاصيلهم أم ال، وفي 
يستولون  يجني  وهو  مشاهدتهم ألحد  حال 

على ما جناه. 

عفرين.. انتهاكات مستمرة وصمت مطبق
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ـ قرر مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي 
ناديي  شباب  مباراة  تأجيل  الجزيرة  بإقليم 
والتي  القدم  لكرة  والسالم  واألخوة  براتي 
كان من المقرر أن تُقام اليوم الخميس بتمام 
الساعة 2:00 عصراً على أرضية ملعب 
تربه سبيه بموعد يحدد الحقاً، ويذكر بأن 
أمر  أصبحت  الدائمة  التأجيالت  قضية 
اعتيادي لدى مكتب كرة القدم وحتى أصبح 
بشكٍل  يجدوا  لم  حال  في  يملون  المتابعين 
المكتب،  قبل  من  تأجيل  فيه  خبراً  يومي 

التأجيالت  هذه  متى  إلى  السؤال  ولكن 
والتخبط في القرارات؟.

ـ تستمر منافسات دوري كوباني التصنيفي 
الرياضي  االتحاد  من  المرخصة  للفرق 
حيث فاز فريق األهلي على فريق ميسلون 
برباعية نظيفة، وذلك على أرضية ملعب 

كولة بكوباني.
ـ أُسِدل الستار على منافسات الدور األول 
إقليم  ألندية  الثانية  الدرجة  دوري  من 
الجزيرة لكرة القدم للرجال، وفي األسبوع 

األندية  معالم  توضحت  واألخير  الثالث 
أسماء  وإليكم  الثاني  للدور  المتأهلة  الثمان 
والتي سوف  الثاني  للدور  المتأهلة  األندية 
مصاف  إلى  نوادي  أربعة  منها  يتأهل 
األسبوع  لنتائج  باإلضافة  األولى  الدرجة 
من  اإلياب  مرحلة  من  واألخير  الثالث 

الدور األول:
األندية المتأهلة:

المجموعة األولى: األخوة والسالم ـ واشو 
كاني.

المجموعة الثانية: سري كانيه ـ برخدان ـ 
شبيبة تل كوجر.

ـ  أهلي عامودا  ـ  الثالثة: سردم  المجموعة 
دجلة.

نتائج األسبوع الثالث واألخير:
ـ أهلي عامودا 3×4 سردم

قانونياً  باز  جوانن   0×3 كاني  واشو  ـ 
لتغيب نادي جوانن باز عن الحضور.

ـ دجلة 0×0 التحرير.
بسبب  قانونياً  ـ  آشتي  كانيه 3×0  ـ سري 

تغيّب نادي آشتي عن الحضور.
ـ برخدان 0×0 شبيبة تل كوجر.

روناهي / قامشلو
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تقرير/ تولني حسن

منافسات موسم 2018م،  الستار على  أُسِدل 
االتحاد  كأس  فقط  وتبقّى  بالسيدات،  الخاصة 
الذي سيقام في وقت الحق من الشهر الجاري، 

وهي بطولة متعلقة بالفرق.
التنس  محترفات  موقع  واستعرض 

عام  مالمح  أبرز   »wtatennis«
2018م، في منافسات السيدات:

 10 الـ  المصنفات  قائمة  دخلن  العبات   -
في  األولى  للمرة  األوائل 

2018م:
أوساكا:  نعومي   -

10أيلول
 2 ستيفنز:  سلوان   -

نيسان
تشرين   8 بيرتنز:  كيكي  األول- 

- داريا كاساتكينا: 22تشرين األول
- جوليا جورجيس: 5 شباط

عام  في  باأللقاب  تتويجاً  الجنسيات  أكثر   -
2018م.

1- التشيك: 7 ألقاب
2- أوكرانيا: 6 ألقاب

3- ألمانيا: 5 ألقاب
4- بلجيكا وفرنسا ورومانيا وروسيا: 4 ألقاب

5- الدنمارك وهولندا: 3 ألقاب
المصنفات الخمس األوائل:

هاليب  سيمونا  بدأت  هاليب:  سيمونا   -1
الموسم في التصنيف األول عالمياً، وتمكنت 
لقاء،   11 وخسرت  مباراة   46 بـ  الفوز  من 
وروالن  شينغن  في  ألقاب   3 بـ  وتوجت 
نهائي  إلى  ووصلت  ومونتريال،  غاروس 
أستراليا المفتوحة وروما وسنسيناتي، وتملك 
أعلى نسبة من االنتصارات هذا الموسم بنسبة 

.%80,7
2- أنجليك كيربر: بدأت أنجليك كيربر العام 
في التصنيف 21 عالمياً، وحققت هذا الموسم 
46 انتصاراً وتعرضت لـ19 هزيمة، وتوجت 
ونجحت  وويبملدون،  سيدني  هما  بلقبين 
الالعبة األلمانية في الوصول إلى ربع النهائي 
بطولة شاركت  أول 12  في 9 بطوالت من 

بها حتى بطولة ويمبلدون.
كارولين  بدأت  فوزنياكي:  كارولين   -3
فوزنياكي الموسم في التصنيف الثالث عالمياً، 
وتعرضت  انتصاراً   41 العام  هذا  وحققت 
لـ17 هزيمة، وتوجت بـ3 ألقاب في أستراليا 
المفتوحة وإيستبورن وبكين، ونجحت بالتالي 
في الفوز بلقب وحيد على األقل في آخر 10 

مواسم.
العام في التصنيف  إيلينا سفيتولينا: بدأت   -4
 44 الموسم  هذا  وحققت  عالمياً،  السادس 
وتوجت  هزيمة،  لـ15  وتعرضت  انتصاراً 

وروما  ودبي  بريزبن  في  ألقاب  بـ4 
تخسر  ولم  الختامية،  والبطولة 
مباراة  أي  األوكرانية  الالعبة 

نهائية هذا العام.
5- نعومي أوساكا: بدأت 
 68 التصنيف  في  العام 
هذا  وحققت  عالمياً، 

انتصاراً   42 الموسم 
هزيمة،  لـ20  وتعرضت 

وأمريكا  ويلز  إنديان  في  بلقبين  وتُوّجت 
أي  أوساكا  نعومي  تخسر  ولم  المفتوحة، 

هذا  نجحت مباراة  الموسم 

خاللها في الفوز بالمجموعة األولى.
- أكثر الالعبات تطوراً في التصنيف العالمي 

خالل 2018م:
مركزاً   131 صعدت  كولينز:  دانيلي   -1

لتحتل التصنيف 36 عالمياً.
مركزاً   128 صعدت  بينشيتش:  بيلندا   -2

لتحتل التصنيف 37 عالمياً.
3- أجال توملجانوفيتش: صعدت 108 مراكز 

لتحتل التصنيف 43 عالمياً.
4- فيكتوريا أزارينكا: صعدت 157 مركزاً 

لتحتل التصنيف 51 عالمياً.
مركزاً   141 صعدت  بيترسون:  ريبيكا   -5

لتحل التصنيف 55 عالمياً.
- أصغر 5 العبات في أول 100 بالتصنيف 

العالمي:
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الجديد  الوافد  بين  هي  األولى  المباراة 
لدوري الدرجة األولى الصناديد الذي شفع 

نادي  مع  مكانه  ليحل  منبج  انسحاب  له 
أرضه  من  المباراة  نقلت  والذي  االتحاد 
ملعب  إلى  عامودا  في  شرموال  بملعب 
الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وستنطلق بتمام 
الساعة 12:00 ظهراً. والمباراة الثانية هي 
الكأس ووصيف  حامل  الطريق  نادي  بين 
للموسم  الدوري  بطل  األسايش  نادي 
الماضي، ونادي براتي القادم الجديد أيضاً 
الدرجة  دوري  وبطل  األضواء،  لدوري 
كانت  الجماهير  المنصرم.  للموسم  الثانية 
الكثير  ولكن  بشغف  الدوري  هذا  تنتظر 

تأخير  من  امتعاضهم  أبدوا  الالعبين  من 
والبرد  األمطار  بحيث  اآلن،  إلى  الدوري 
التأجيالت سوف  الخط وقضية  دخل على 
في  حضرت  مثلما  بقوة  حاضرة  تكون 
الثانية،  الدرجة  لدوري  السابقة  المباريات 
ونُقِلت مباريات ملعب شرموال بعامودا إلى 
مباراة  أي  للغد  اآلن  من  أخرى،  مالعب 
سوف تتأجل؟ وأي مباراة سوف تُنقل من 
أرضها؟ ال أحد يعلم غير مكتب كرة القدم. 

ً
دوري الدرجة األوىل ينطلق غدا

دوري  نشاهد  ومل  وتنتهي  مترُّ  أن  السنة  كادت 
نعرف  ال  للغد  اآلن  ومن  يُقام،  األوىل  الدرجة 
اهلل  عند  والعلم  ال  أم  تغريات  حتصل  قد  كان  إن 
بإقليم  الرياضي  االحتاد  يف  القدم  كرة  ومكتب 
مرات  لعدة  الدوري  لتأجيل  أسباب  يضع  اجلزيرة 
من  امللل  أصابنا  وقد  عدد  من  أكثر  يف  ذكرها  مت 
التكرار ولكن األهم الدوري ينطلق غدًا مبباراتني 
والصناديد،  االحتاد  ناديي  بني  ستجمع  األوىل 

والثانية ستكون بني ناديي الطريق وبراتي.

حصاد تنس السيدات: جوائز سيمونا 
... مفاجأة نعومي وصعود  فيكتوريا

نرمين  تكون  ال  قد 
من  البالغة  مسلم 
عاماً   22 العمر 
من محافظة حلب، 
من  األولى  الفتاة 
العربي  المجتمع 
الـ14  في  تتزوج 
من  عمرها  من 
 9 بـ  يكبرها  رجل 

هي  ولكن  سنوات، 
الالتي  القليالت  من 

بأن  االستمرار  رفضن 
داخل  تعيش  امرأة  تكون 

المنزل وتربي األطفال حتى تفارق 
الذي  المستقبل  معارضة  دون  الحياة، 

رسمته لها عائلتها لها.

عادة قيدتها وحددت مصريها

عائلة نرمين تتألف من أربعة فتيات وهي 
الثالثة تسلسالً بين أخواتها، وثالثة إخوة، 
عائلتها  بأن  نيرمين  وذكرت  والوالدين. 
المرحلة  في  تعليمها  إكمال  من  منعتها 

االبتدائية )الصف السادس(، تحت ُمسمى 
أن  يجوز  وال  بالغة  فتاة  أصبحت  بأنها 
بين  السائدة  العادات والتقاليد  تدرس وفق 
سنوات   4 وبعد  عائلتها،  أفراد 
لمقاعد  تركها  من 
الدراسة؛ قاموا 
يجها  و بتز
أحد  من 

ل  رجا
ئلة  لعا ا
ي  لذ ا و
بسنوات  يكبرها 

عديدة.
ومع بداية األزمة السورية هاجرت نرمين 
)لبنان(،  البالد  خارج  إلى  زوجها  مع 
بهدف توفير فرص عمل في تلك المنطقة، 
زواجها؛  على  ونصف  عاٍم  مرور  وبعد 
أنجبت طفلتها التي تبلغ اآلن من العمر 6 

سنوات.
ظهرت  المراهقة  سن  تخطي  ومع 
التي  حياتها  بين  نرمين،  لدى  تناقضات 

الفتيات  حياة  وبين  المنزل  في  تعيشها 
نمط  خارج  يعشن  اللواتي  األخريات 
حياتها، ومن هنا بدأت بالبحث عن تغيير 
طريقة حياتها، ولكن منع زوجها لها كان 

يقف عائقاً أمامها دائماً.

جترأت وقررت بنفسها

وعليه ظهرت الخالفات الزوجية بينهما، 
ودئبت نرمين في محاولتها الفاشلة لتغيير 
النمط،  ذلك  من  والخروج  زوجها  تفكير 
مع رفضه لكافة آرائها بأن تقوم بعمٍل ما 
طفلتها،  وتربية  المنزلية  األعمال  خارج 

وإصراره بأن عليها البقاء في المنزل.
وأدت هذه الخالفات إلى أن تجرؤ نرمين 
إلى  والعودة  االنفصال  قرار  وتتخذ 
عائلتها، والتي كانت السبب في مصيرها 
حياة  لتبدأ  معها  ابنتها  مصطحبةً  هذا، 

جديدة بعد تَقبُل العائلة األمر الواقع.
من  عودتها  عند  بأن  نرمين  قالت  حيث   
قرية  إلى  نزحت  قد  أسرتها  كانت  لبنان 
نتيجة  الشهباء،  لمقاطعة  التابعة  نايا  كفر 
الصاخور  في حي  معارك  من  ما حصل 

بمدينة حلب.
وبعد أسبوع من وصولها إلى مركز ناحية 
حركة  بعضوات  نرمين  التقت  نايا  كفر 
واقترحت  الديمقراطية،  العربية  الشبيبة 
عليهن بأن تنخرط بينهن للعمل في الحركة 
وتحقق ما سعت في الوصول إليه، وعليه 
بدأت العمل في الحركة كعضوة مدة ستة 
أشهر، وعملت جاهدةً مع رفيقاتها لزيادة 

عدد العضوات وزيارتهن حيث يسكنَّ في 
جانبهن  وإلى  الشابات  وتوعية  الناحية، 
الزواج  قيود  عن  بإبعادهن  األمهات، 
المبكر واألضرار التي تلحق بالفتاة عندما 

تتزوج بعمٍر صغير.

بوعيها سعت لتوعية جمتمعها

الشبيبة  حركة  في  قدمتها  التي  وللجهود 
العربية الديمقراطية في مقاطعة الشهباء، 
العمل  من  السابع  شهرها  في  أصبحت 
رئيسة مشتركة للحركة، وإلى جانب ذلك 
تعمل على إعطاء دروس فكرية توعوية 

للفتيات ضمن مركز الحركة. 
»بدأت  نرمين:  قالت  السياق  هذا  وفي 
تخطيت  عندما  الحياة  على  تتفتح  عيناي 
تغيير  علّي  بأنه  وعلمت  المراهقة،  عمر 
حياتي وبأن المرأة ليست للمنزل والمطبخ 
الكثير  فعل  تستطيع  إرادة  ولديها  فقط، 
منه  ُحِرمت  وما  وقدراتها،  نفسها  إلثبات 
زجي  بمثابة  كان  المبكر  زواجي  نتيجة 
في قفص أو سجن طيلة حياتي، ولم يكن 
أمامي سوى حالن؛ االستمرار في الحياة 
المرسومة لي أو اختيار حياتي الخاصة«.
حالة  في  بالقول: »كنت  نرمين  وأضافت 
ونتيجة  نفسي،  مع  دائم  فكري  صراع 
زوجي  يرفض  كان  الحياة  على  انفتاحي 
لي،  بخلق عوائق وصعوبات  ويقوم  ذلك 
وكان االنفصال هو بمثابة تخطي كافة ما 

عانيته«.
ابنتها  عن  تتخَل  لم  بأنها  نرمين  وتابعت 

وإبعادها  بتعليمها،  ترغب  بكونها 
بالفتاة  يُحيط  الذي  المجتمع  قوقعة  عن 
كافة  أمامها  لتغلق  شأنها  من  وتُضعف 
حياتها،  في  تبنتها  قد  التي  التطورات 
وتأمين حياة المرأة القوية ذات اإلرادة لها. 
لكي ال تعيش في الحرمان الذي عانت منه 
سادت  التي  والتقاليد  العادات  نتيجة  هي 

مجتمعها.

حركة دعمتها فظهرت قوتها

العربية  الشبيبة  حركة  بأن  وأكدت 
نوهت  حيث  القوة  أعطتها  الديمقراطية 
الخجل  نتيجة  أعاني  »كنت  بالقول: 
في  أخرى  خطوات  تخطي  من  والخوف 
حياتي بعد االنفصال، وخاصةً من أحاديث 
المحيطين بي وضغوطاتهم النفسية، ولكن 
لدى  إقامتي  على  أشهر   7 مضي  بعد 
جعلتني  التي  الحركة  في  والعمل  عائلتي 
فتاة أكثر قوةً وإرادةً، أدركُت بأن خروجي 

من تلك الحياة كان صائباً«. 
العمل  من  هدفها  بأن  نرمين  واختتمت 
الديمقراطية،  العربية  الشبيبة  حركة  في 
السن  تبلغ  لم  عربية  فتاة  كل  توعية  هو 
من  بدالً  قدراتها  وتنمية  للزواج  القانوني 
تتمكن  وأن  طفلة،  وهي  طفلة  تربي  أن 
من صنع مستقبلها عبر الدراسة، والتحلي 

بالوعي الثقافي والفكري.

السياسية  األوضاع  عمر  أمينة  شرحت 
المنطقة، وهجمات االحتالل  التي شهدتها 
الشمال  أراضي  على  األخيرة  التركي 
عيسى،  عين  ناحية  لنساء  السوري 
من  للنيل  تهدف  الهجمات  بأن  وأشارت 

مشروع األمة الديمقراطية.
سوريا  بمجلس  المرأة  مكتب  عقد 
الديمقراطية اجتماعاً لكافة النساء العامالت 
الناحية  في  واإلدارات  المجالس   في 
الذي  السياسي  الوضع  لمناقشة  وريفها، 
تشهده المنطقة وكيفية مناهضة العنف ضد 

المرأة.

حيث حضر االجتماع الذي عقد في قاعة 
عيسى،  عين  ناحية  بمجلس  االجتماعات 
المشتركة لمجلس سوريا  الرئيسة  كٍل من 
الديمقراطية أمينة عمر، واإلدارية بمكتب 
المرأة »بـ م س د« إلهام عمر، وعشرات 
والمجالس  اإلدارات  في  العامالت  النساء 

في الناحية وريفها.
الرئيسة  تطرقت  االجتماع  وخالل 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  المشتركة 
التي  األخيرة  الهجمات  إلى  عمر  أمينة 
استهدفت شمال سوريا، وقالت: »هجمات 
جيش االحتالل التركي على شمال سوريا 
تستهدف وفي الدرجة األولى النساء، كون 

المرأة  إرادة  كسر  يود  التركي  االحتالل 
استهداف  ذلك  مثال على  المناضلة وخير 
أصبحت  التي  مصطفى،  سارة  الطفلة 
الدول على كسر  من  العديد  اتفاق  ضحية 

إرادة الشعب السوري«.
ولفتت أمينة بأن هذه الهجمات تزامنت مع 
تركيا،  بين  ُعقِد  الذي  الرباعي  االجتماع 
أن  يدل على  ألمانيا وروسيا، مما  فرنسا، 
حل  في  تساهم  بأنها  تتّدعي  الدول  جميع 
العكس  تثبت  أفعالها  السورية،  األزمة 

وتتفق على كسر إرادة الشعب السوري.
»هذه  الخصوص:  بهذا  أمينة  وقالت 
االعتداءات تأتي في ظل الصمت الدولي، 
مما يفسر ازدواجية المعايير من قبل الدول 
لتحقيق مصالحها على األرض السورية«.
ونوهت أمينة عمر بأن الهجمات األخيرة 
لتركيا تهدف إلطالة عمر مرتزقة داعش 
الشيخ  اغتيال  بأن  وأضافت  سوريا،  في 
التي  اإلشاعات  وبث  الهويدي  بشير 
واالستقرار  األمن  زعزعة  إلى  تهدف 
في مناطق شمال وشرق سوريا، من قبل 
شمال  على  والهجمات  خارجية،  أجندات 
سوريا من قبل االحتالل التركي وهجمات 
قوات سوريا  مقاتلي  داعش على  مرتزقة 
مترابطة  قضايا  جميعها  هي  الديمقراطية 

الديمقراطي،  المشروع  من  للنيل  تهدف 
النسيج  وتفكيك  والتفرقة  الفتنة  وبث 

االجتماعي بين مكونات الشعب«.
بالمشروع  مستمرون  بأنهم  أمينة  وأكدت 
الصعوبات  كل  من  بالرغم  الديمقراطي 
الشعب  بتكاتف  يتحقق  وذلك  والعوائق، 
هذه  وجه  في  واحداً  صفاً  والوقوف 

الهجمات.
وحثت أمينة على ضرورة مناهضة العنف 
ضد المرأة والحد منه، ووقوف النساء صفاً 

وتدريب  التوعية  من خالل  وذلك  واحداً، 
في  وأهميتها  المرأة  دور  على  المجتمع 

المجتمع.
وفي نهاية االجتماع فُتِح باب النقاش أمام 
السياسية  األوضاع  عن  للحديث  النساء؛ 
تهدف  التي  المخططات  مواجهة  وكيفية 
والحد  السوري،  الشعب  وحدة  من  للنيل 

من العنف ضد المرأة.
وكالة/ هاوار

تقرير/ جوان حممد

حقيبة روناهي الرياضية...

ضيفه  أمام  يوفنتوس  سقط 
مقابل  بهدفين  يونايتد،  مانشستر 
جرت  التي  بالمباراة  هدف، 

الرابعة  الجولة  بمنافسات  بينهما 
أبطال  بدوري  المجموعات  دور  من 

أوروبا. 
سجل كريستيانو رونالدو، هدف يوفنتوس 
في  ماتا  خوان  وتعادل   ،65 الدقيقة  في 
هدف  ساندرو  سجل  بينما   ،86 الدقيقة 
بمرماه  الخطأ  طريق  عن  لليونايتد  الفوز 

بالدقيقة 90.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط 
بالمركز الثاني، وواصل يوفنتوس تصدره 

بـ 9 نقاط في المجموعة الثامنة. 
 ،10 الدقيقة  في  جاءت  الفرص  أولى 
بتسديدة  بنتانكور،  رودريغو  طريق  عن 
أنها  إال  الجزاء،  منطقة  حدود  على  من 
لتمر  يونايتد  مانشستر  بمدافع  اصطدمت 

بجوار القائم. 
كريستيانو  البرتغالي  تسديدة  ومرت 
رونالدو في الدقيقة 16 بجوار القائم األيسر 

لديفيد دي خيا، حارس مانشستر.
وأبعد دي خيا، تصويبة سامي خضيرة في 

قيقة  لد ا
 ،3 1

سدد  بعدما 
كرته  األلماني 

المنطقة  خارج  من 
بقوة، وتصدى لها ديفيد ببراعة. 

فرص  أخطر  جاءت   ،33 الدقيقة  وفي 
يوفنتوس بتسديدة مباغتة من الجهة اليمنى 
خيا  دي  وأبعدها  ماتيتش  بقدم  ارتطمت 

ببراعة عن مرماه. 
في  خضيرة  سامي  تصويبة  وكادت 
الشباك، بعد تمريرة  الدقيقة 35 أن تسكن 
كريستيانو  من  لليوفي  اليمنى  الجهة  من 
ارتطمت  خضيرة  من  وتسديدة  رونالدو، 

بالقائم األيمن لدي خيا. 
يونايتد  مانشستر  فرص  أولى  وجاءت 
بالدقيقة 45، من بول بوغبا، بعد سدد كرة 
سهلة  وصلت  لكنها  اليسرى،  الجهة  من 

أليدي تشيزني. 
بالدقيقة  أنتوني مارسيال،  ومرت تصويبة 
ديباال  باولو  ورد  المرمى،  بجوار   48
حدود  من  اليسرى  بالقدم  قوية  بتصويبة 
منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة لتحرم 

اليوفي من هدف التقدم. 
بالدقيقة  األول  بالهدف  يوفنتوس  وتقدم 
رونالدو،  كريستيانو  طريق  عن   ،65
من  طولية  كرة  بعد  رائع  بهدف 
وصلت  بونوتشي،  ليوناردو 
المرمى  أمام  رونالدو  إلى 
واحدة  لمسة  من  سددها 

في المرمى. 
البيانكونيري  وواصل 
الهجومي،  الطوفان 
من  تمريرة  بعد 
بيانيتش  إلى  رونالدو 
سددها   ،67 بالدقيقة 
مباشرة  األخير 
دي  وتألق  بالمرمى 

خيا أمامها. 
فرصة  بيانيتش  وأهدر 
لليوفي  النتيجة  مضاعفة 
بعيدة  بتسديدة  الدقيقة 72  في 

عن المرمى. 
الثاني  يسجل  أن  كوادرادو  وكاد 
من  تمريرة  بعد   ،74 بالدقيقة  ليوفنتوس 

المتألق رونالدو، إال أنها علت العارضة. 
على  التسديد  راشفورد  البديل  وحاول 
مرت  تسديدته  أن  إال  نزوله  بعد  المرمى 

بأمان على مرمى اليوفي. 
ووسجل التعادل خوان ماتا، في الدقيقة 86 
بعد تسديدة رائعة منه، من ركلة حرة ثابتة، 

سكنت شباك تشيزني. 
الثاني  الهدف  تسجيل  من  اليونايتد  وتمكن 
ساندرو  أليكس  طريق  عن   ،90 بالدقيقة 

بمرماه عن طريق الخطأ. 
ثالث  هدف  يسجل  أن  راشفورد  وكاد 
مرتدة  هجمة  بعد   93 بالدقيقة  لليونايتد 

سريعة إال أن تشيزني أبعدها.

مانشسرت يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس بثنائية قاتلة

بإرادتها احلرة كسرت قيود الزواج املبكر...
 ودعت لتوعية الفتيات

تقبل  اليت  الفتاة  إطار  عن  مسلم  نرمني  خرجت   -
املستقبل الذي رمسته هلا عائلتها من خالل قيود الزواج 
املبكر، فانفصلت عن زوجها وعادت بعد 8 سنوات 
من اهلجرة إىل سوريا مع طفلتها، وهي تعمل اآلن ضمن 

توعية  هبدف  الدميقراطية؛  العربية  الشبيبة  حركة 
كل فتاة مل تبلغ السن القانوني للزواج. 

أمينة عمر...تدعو للتكاتف النسوي
 أمام هجمات احملتل الرتكي
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قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن

األخالق والسياسة

توافق أم تنافر؟!
الفكِر الجماعي،  تَُمثُِّل األخالُق تقاليَد 
ما.  نوعاً  مختلفةٌ  السياسِة  ووظيفةُ 
سبيِل  في  الفكريةَ  القوةَ  تقتضي  فهي 
األعماِل  بصدِد  واإلقرار  النقاِش 
الفكُر  باألغلب.  اليوميِة  الجماعية 
للسياسة.  أوليٌّ  شرطٌ  يومياً  المبدُع 
بأكمِل  المجتمُع  يدرُك  أخرى،  مرةً 
الفكِر  إنتاِج  إمكانيِة  استحالةَ  وجٍه 
السياسِة  ممارسِة  أو  السياسيِّ 
األخالِق  على  االعتماِد  دون  بذاتِها، 
السياسةُ  وتَراُكِمه.  للفكِر  كمصدٍر 
ألجِل  عنها  غنى  ال  ممارسٍة  ساحةُ 
األعماِل الجماعية اليومية )المصلحة 
النقاِش  إجراُء  للمجتمع(.  المشتركة 
حتى  الزم،  شرطٌ  القرارات  واتخاُذ 
ولو ظَهََرت أفكاٌر مغايرة، بل وشاذة. 
إما  السياسة،  من  الخالي  المجتمُع 
كما  اآلخرين  ضوابِط  أثََر  يقتفي  أْن 
عن  بشيٍء  يختلُف  ال  أو  القطيع، 
المبتوُر  الدجاجةُ  كما  المتألِِّم  الحيواِن 
ليَس  للمجتمع  الذاتيُّ  الفكُر  رأُسها. 
دماُغ  هو  بل  فوقية،  بُنيٍة  بمؤسسِة 
األخالُق  هما  وعضواه  المجتمع. 

والسياسة.

العضُو اآلَخر في المجتمع هو المعبُد 
باعتباره المكاَن المقدَس بالتأكيد. لكّن 
هذا المعبَد لَم يَُكن معبَد القوِة المهيمنة 
المكاَن  كان  بل  والدولة(،  )الهرمية 
الذاتيَّ المقدَس للمجتمع. فالبحُث عن 
كَن  مكاٍن مقدٍس ذاتيٍّ يحتلُّ الزاويةَ الرُّ
البنيةُ  أنه  ربما  األثرية.  اللُّقى  في 
متماسكةً  بَقِيَت  التي  الوحيدةُ  الهامةُ 
المستحيل  ِمن  الراهن.  يومنا  حتى 
الصدفة.  بَِعيِن  الواقِع  لهذا  النظَر 
للمجتمع،  مقدٍس  مكاٍن  أوُل  فهو 
وهويته  وأسالفِه  ماضيه  ُكلَّ  ويَُمثُِّل 
والعبادِة  ْكِر  الذِّ مكاُن  إنه  وَشراكته. 
الذاِت  ِر  تََذكُّ ومكاُن  الجماعيَّين، 
إلى  االنتقاِل  وَعالمةُ  واالستذكار، 
ُغ الهامُّ للتجمع. لقد  المستقبل، والُمَسوِّ
كان المجتمُع مدركاً أنه بقدِر ما يَُشيَُّد 
بَِهيٍّ  جذاٍب  جميٍل  مكاٍن  في  المعبَد 
سيَكتَِسُب  ما  بقدِر  الحياة،  ويستحق 
الحياتية.  وقِيمتَه  تمثيله،  في  قابليتَه 
بالتالي، كانت أعلى مستوياِت العظمِة 
ومثلما  المعابد.  في  تُعَرُض  والبهاِء 
يُظِهُر المثاُل السومري، فالمعبُد كان 
في الوقِت نفسه مكانَاً ألدواِت اإلنتاِج 
أنه  أي  للكادحين.  وملجأً  ومستودعاً 
لَم  كما  التعاونّي.  النشاِط  مكاَن  كان 
يَُكن مكاَن العبادِة فحسب، بل ومكاُن 
المركَز  كان  أيضاً.  والقراِر  التداوِل 
ومكاَن  الِحَرفِيِّين،  ووكَر  السياسّي، 
ُب فيه  االختراع، والمركَز الذي يَُجرِّ
وأوُل  فنونَهم،  والحكماُء  المعماريون 
مثاٍل لألكاديمية. إّن وجوَد كافِة مراكِز 
التكهِن في المعابد ليس محَض صدفة. 
والمئاُت األخرى  العوامِل  جميُع هذه 
المعبد.  أهميةَ  للعيان  تَبسطُ  منها، 
وفي هذه الحالة، سيَُكوُن من الواقعيِّ 
المركُز  أنه   – يُسر  وبكلِّ   – القول 

األيديولوجيُّ والذهنيُّ للمجتمع.

يعيش الكرد بشكل عام في مناطق تواجدهم 
حزب  تأسيس  ذكرى  بحلول  كبيرة  فرحة 
العمال الكردستاني الذي مثَّل خالل نضاله 
وإرادة  كرامة  السنوات  هذه  في  وكفاحه 
وشعوب  خاص  بشكل  الكردي  الشعب 
انطالقته  منذ  العموم.  وجه  على  المنطقة 
صاحب  الكردستاني  العمال  حزب  كان 
إخوة  على  يعتمد  أوسطي  شرق  مشروع 
الشعوب لنيل الحرية والكرامة على الرغم 
من تأثره باالشتراكية المشيّدة في حينه، إال 
أنَّ عملية التحول الكبير التي قام بها القائد 
عبد هللا أوجالن من خالل تحديث الفلسفة 
وصلناها،  التي  المرحلة  مع  ومواءمتها 
اآلن  إليه  وصل  لما  الكبير  األثر  لها  كان 
في قيادة المرحلة التي نعيشها في المنطقة 
الثقافة  تكون  أن  البتة  غريباً  ليس  عامة. 
الكردستاني  العمال  حزب  زرعها  التي 
األوسط  الشرق  ثقافة  هي  انطالقته  منذ 
الثقافات  وحدة  على  المعتمدة  الديمقراطي 
الثقافة  هذه  المنطقة،  حقيقة  في  الموجودة 
المشتركة للشعوب كانت منذ فجر التاريخ 
المنطقة  تطور  في  والوحدة  القوة  عامل 
الشعوب.  بين  الحضارة  لقيم  ونشرها 
العمال  حزب  لها  يتعرض  التي  الهجمات 
وأشد  نفسها  هي  راهننا  في  الكردستاني 
تأسيسه  سنوات  في  له  تعرض  مما  وطأة 
منذ عقود أربعة، حيث عملت تركيا بكافة 
من  مباشرة  وبمساندة  المتتالية  حكوماتها 
حلم  وأد  على  الغربية  الرأسمالية  القوى 

الكرد في العيش بحرية وكرامة. 

اخليانة هي نفسها 
منذ أربعني عامًا

ال  أنه  أوجالن  هللا  عبد  القائد  قال  لطالما 
يمكن تجاهل التاريخ أبداً ألن اللحظة التي 
نعيشها في راهننا ستكون المستقبل في ذات 
الوقت، فها هو التاريخ يُعيد نفسه باألسلوب 
نفسه بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم يمثلون 
الكرد، لكنهم يمتلكون العقلية الدولتية نفسها 
التي تسعى بكل جهدها لتحقيق نتائج جديدة 
عقود،  قبل  اتبعته  الذي  نفسه  باألسلوب 
وحلم  أمل  وتحطيم  الفشل  هي  والنتيجة 
الكردي في بناء وطنه والعيش بكرامة، منذ 
عقود أربعة تماماً عاشت الحركة الكردية 
اآلن  تعيشها  التي  نفسها  النتيجة  التقليدية 
وكأن التاريخ يقول لها لن يكون مصيركم 
تم  عاماً  أربعين  قبل  التاريخ.  مزابل  إال 
قبل  من  الكردي  الوطن  حلم  عن  التخلي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن معه 
بمقدور  وأنه  انتهت  ثورتهم  أن  وأعلنوا 
العراقي  للجيش  البيشمركة تسليم أسلحتهم 
الرغم  على  يريدون،  حيث  الذهاب  أو 
يمتلكونها  كانوا  التي  العسكرية  القوة  من 
حينذاك، إال أن ذهنية االستسالم هي التي 
كانت تتحكم بشخصيتهم ولم يمتلكوا اإلرادة 
سبعينيات  في  الثورة  فشلت  فقد  ما.  يوماً 
القرن المنصرم واستسلم الكثيرون للجيش 
العراق  بين  الجزائر  اتفاقية  بعد  العراقي 
وإيران، كانت الصدمة كبيرة بالنسبة للكرد 
االنتصارات  فرحة  يعيشون  كانوا  حينما 
المتالحقة والضربات التي كانوا يوجهونها 
للجيش العراقي. ولكن؛ بعد اتفاقية الجزائر 
االستسالم  بإعالن  األب  البارزاني  قام 
الكردية  التراجيديا  لتكون  السالح  وتسليم 
فضل  من  وهناك  الكرد  المقاتلين  وبكاء 
ما  وكانت  الهزيمة.  رؤية  على  االنتحار 
المستخدم  المصطلح  بطال”  “آش  سموها 
التي  الهزيمة  التعبير عن  اللحظة في  لهذه 
األب،  البارزاني  يد  على  لها  تعرضوا 
العمال  بذور حزب  الفترة كانت  تلك  وفي 
األمل  لتعطي  تنتشي  بدأت  الكردستاني 
للكرد ولشعوب المنطقة بأن طريق الحرية 
مما  الرغم  على  أمامنا،  زال  ما  والكرامة 
التقليدية  الكردية  األحزاب  له  تعرضت 
الرجعية  بالعقلية  راهننا  حتى  والمستمرة 

االستسالمية نفسها. 

لحظة  في  الكردستاني  العمال  حزب  ولِد 
على  كبيرة  لتراجيديا  الكرد  فيها  تعرض 

الفكر  أنَّ  إال  الكردستاني،  الديمقراطي  يد 
كان  الكردستاني  العمال  حزب  تبناه  الذي 
وبنى  الرجعية،  الكردياتية  قوقعة  خارج 
المستمد  واالشتراكي  الديمقراطي  الفكر 
األوسط  الشرق  وثقافة  الكرد  حقيقة  من 
والمنتقد في الوقت نفسه لألفكار المستوردة 
من الخارج مهما كانت مسمياتها القوموية 
العمال  حزب  انطلق  ومنها  والدينوية. 
الكردستاني وكانت ضربته األولى للخيانة 
الداخلية التي كانت بعض العشائر والعوائل 
الرجعية  بالكردياتية  المرتبطة  الكردية 

أرادت  التي  لألالعيب  وكذلك  تعتمدها 
الحكومة التركية تسييرها لضرب الحزب 

في بداية ظهوره من خاللها. 

إعالن حزب العمال الكردستاني 
كان ضربة للكردياتية الرجعية

المتواجدة  الكردية  والتنظيمات  األحزاب 
للشعب  ممثالً  البارزانية  نهج  تعتبر  كانت 
وذلك  كردستان  أجزاء  كافة  في  الكردي 
التركية لضرب ووأد  الدولة  بالتحالف مع 
في  الكرد  يتبناه  نهضوي  مشروع  أي 
تعتمد  التركية  الدولة  وكانت  المستقبل، 
السد  لتكون  الرجعية  الكردياتية  هذه  على 
المنيع في أي جزء يفكر فيه الكرد خارج 
هذه التيارات. وعليه كانت تدعم البارزاني 
الحالة  لتكون  النواحي  كافة  من  األب 
الوظيفية الوحيدة التي يمكن االستناد إليها 
الديمقراطي  فدور  حرجة،  لحظة  أية  في 
الكردية،  القيادات  تصفية  في  الكردستاني 
في  الكردي  الحلم  تحقق  أن  أرادت  التي 
كبيراً.  كان  بهم،  خاص  وطٍن  في  العيش 
عسكر  وعلي  آلجي  سعيد  قتل  تم  حيث 
وغيرهما الكثيرين من الشخصيات الكردية 
باشور  من  أو  روجهالت  من  الوطنية 
في  دورهم  وخاصة  أيضاً،  كوردستان 
وغيرها،  مهاباد  جمهورية  تجربة  إفشال 
غيرهم  أحد  يظهر  أن  يقبلون  يكونوا  فلم 
يتزعم القضية الكردية وإال سيكون مصيره 
القتل والتصفية أو االستسالم. إال أن كافة 
العمال  حزب  ضرب  في  محاوالتهم 
الرغم من  بالفشل على  باءت  الكردستاني 
األولى  الحزبية  الكوادر  قتل  في  تورطهم 
من الحركة على يد تنظيمات مثل “ستيركا 
وبخاصة  بوجاق  آل  وعشيرة  سور” 
وكذلك  األصل  التركي  قرار  حقي  الشهيد 
الشهيد خليل جاوغون ومحمد قرة سنغور. 
العمال  حزب  تأسيس  عن  اإلعالن  كان 
الكردستاني بمثابة الضربة الموجعة للدولة 
التركية وكذلك لألحزاب الكردية الرجعية، 
والعائلية  والعشائرية  القبائلية  العقلية  ذات 
التي ال تعترف بأكثر من ذلك في مسيرتها. 
وفاًء  الكردستاني  العمال  حزب  تأسس 
يناضلون،  وهم  استشهدوا  الذين  للشهداء 
ثقافة  في  أولى  خطوة  اإلعالن  هذا  وكان 
تجاه  ذاته  عن  المشروع  للدفاع  الحزب 

في  وكان  لها،  تعرض  التي  الهجمات 
الوقت نفسه مرحلة جديدة في نضال وكفاح 
طريق  على  السير  في  الكردي  الشعب 

الكرامة واإلرادة الحرة.

إخوة الشعوب أساس فلسفة

 حزب العمال الكردستاني
الرجعية عقلية  الكردية  األحزاب  اعتمدت 
التعصب القوموي في نهجها القومي الذي 

في  كردية  دولة  تأسيس  أرادت من خالله 
الخصوص  وجه  على  كردستان  باشور 
فقط  بها  برمتها  الكردية  القضية  واختزال 
مصالحها  أجل  من  األجزاء  باقي  وإهمال 
العشائرية الرجعية غير الوطنية. لم تتحرر 
هذه التيارات من تأثيرات الحداثة الرأسمالية 
ودينها الذي هو الدولة القوموية، بل كانت 
وكأنها  الرأسمالية  الحداثة  فلك  في  تدور 
أحد أساساتها التي تم زرعها في كردستان، 
هذه العقلية التي اعتمدت “الدولة القوموية 
في  السبب  كانت  الربحي”  واالقتصاد 
منذ  تعيش  التي  األخرى  للشعوب  رفضها 

آالف السنين على جغرافية كردستان.

لكن حزب العمال الكردستاني في مراحله 
الضيقة  المقاربات  هذه  انتقد  األولى 
وحاربها بشدة ألنه ال يمكن فصل الثقافات 
والشعوب التي تعيش على الجغرافيا نفسها 
التجربة  وكانت  البعض،  بعضها  عن 
الصعبة في إيصال فكرة النضال المشترك 
للوصول لحياة مشتركة هي األساس الذي 
فليس  األولى.  االنطالقة  منذ  اعتماده  تم 
صدفة أن يكون أول شهيد في حركة التحرر 
الكردستانية من باكور كردستان هو حقي 
شهيد  أول  وكذلك  األصل  التركي  قرار 
باكور كردستان  في  استشهد  آفا  من روج 
هذه  األصل.  العربي  عزيز؛  الشهيد  هو 
فلسفية  رسالة  كانت  ذاتها  بحد  االنطالقة 
النضال  في  النجاح  يمكن  ال  أنه  مفادها 
أواصر  عقد  دون  من  للنصر  والوصول 
اإلخوة بين الشعوب في نضالها؛ ألن كافة 
الدولة  يد  نفسه على  الظلم  تعاني  الشعوب 
إبادة  على  باألصل  تأسست  التي  التركية 
والسرياني  واآلشوري  األرمني  الشعب 
من  حينها  بد  فال  أيضاً،  الكردي  وأخيراً 
التالحم بين هذه الشعوب كافة للوصول إلى 
النصر. وهذه بالذات كانت الخطوة األولى 
في بناء األمل بإحياء الشعوب الغارقة في 
وانبعاثها من جديد  اإلبادة والَصهر  سبات 
يمكن  التي  الشعوب  إخوة  أساس  على 
اعتبارها الشيفرة المخفية في حقيقة ثقافات 

الشرق األوسط.

فلسفة األمة الدميقراطية 
هي املنتصرة يف النهاية

خالل  الكردستاني  العمال  حزب  أثبت 
كردستان  باكوري  في  وكفاحه  نضاله 
تحقيق  يمكن  ال  أنَّه  األخرى  واألجزاء 
الوطن المشترك لشعوب المنطقة من خالل 
األفكار الضيقة المعتمدة على عقلية الدولة 
القوموية، التي هي أساس البالء الذي نعيشه 
التي  المرافعات  خالل  ومن  راهننا.  في 
لمحكمة  أوجالن  عبد هللا  الفيلسوف  قدمها 
لشعوب  وكذلك  األوروبية  اإلنسان  حقوق 
المانيفستو  بات  األوسط  الشرق  منطقة 
الدليل األكثر قبوالً في حالة الفوضى التي 
تعيشها المنطقة. الحرب العالمية الثالثة التي 
تتم معايشتها بكل تفاصيلها في راهننا تدور 
نفسها  الجغرافيا  على  األساسية  أحداثها 
التي انطلقت منها الحضارة اإلنسانية، أثناء 
نحو  انتشرت  ومنها  ميزوبوتاميا  عصر 
وباقي  ومصر  والهند  الصين  في  الفروع 
نفسه  بالدور  الكرد  يقوم  اآلن  المناطق. 
في نشر فلسفة األمة الديمقراطية التي هي 
الطريق المعبد نحو الحضارة الديمقراطية 
التي  العارمة  الفوضى  حالة  من  للخروج 
تعيشها القوى الدولتية القوموية، ما نعيشه 
ليس  عقليتين  بين  صراع  إال  هو  ما  اآلن 
التي  الرأسمالية  الحداثة  ذهنية  وهما  إال، 
محاوالت  في  مراحلها  أوحش  تعيش 
حفاظها على الدولة القوموية وذهنية األمة 
الشعوب  إخوة  تعتمد  التي  الديمقراطية 
بين  صراع  إنه  فيه.  هي  مما  للخالص 
الحداثة  يمثل  أحدهما  كونيين  مشروعين 
مشروع  وهو  أدواتها  بكل  الرأسمالية 
الشرق األوسط الجديد، واآلخر يمثل األمة 
الديمقراطية وهو مشروع الشرق األوسط 
الديمقراطي، أثبت مشروع الدولة القوموية 
الكردية فشله ثانية بعد االستفتاء الذي أراد 
للحفاظ  تمريره  الكردستاني  الديمقراطي 
ُمنيَّ  التي  الفشل  حاالت  بعد  وجوده  على 
منذ  كردستان  لباشور  حكمه  خالل  بها 
عقود خلت، إنها النكسة الثانية في تراجيديا 
سبعينيات  في  األولى  النكبة  بعد  الكرد 
البارزاني األب في  القرن المنصرم. فشل 
المنطقة  لشعوب  المشترك  الوطن  تحقيق 
بطال”  “آش  وكانت  السبعينيات  بداية  في 
النكبة، أكملها واستمر بها البارزاني االبن 
النكسة  وكانت  االستفتاء  بدعة  خالل  من 
يتخلص  لم  التي  نفسها  العقلية  الثانية. هي 
منها “األب” وال “االبن” من خالل اعتماد 
األب على إيران واعتماد االبن على تركيا 
نصيبهما  من  الفشل  كان  الحالتين  وفي 

والخيبة من نصيب الشعب الكردي!.

إال أن طموح بناء الوطن المشترك لجميع 
من  باقياً  زال  ما  المنطقة  ثقافات وشعوب 
الكردستاني  العمال  حزب  نضال  خالل 
الذي بات يشكل األمل الوحيد لكل الشعوب 
األمة  فلسفة  أثبتته  ما  هذا  المنطقة،  في 
آفا،  روج  في  العملي  بشكلها  الديمقراطية 
تم  الجزء  هذا  نضال  خالل  ومن  حيث 
الوصول لمرحلة يقود فيها نضال الشعوب 
في سوريا عامة وشمال سوريا على وجه 
الخصوص في بناء وطن للجميع على أساس 
للشعب  كان  فما  الكل”.  مع  “الكل  سياسة 
الكردي والشعوب األخرى أن تنتصر على 
فلسفة  تعتمد  لم  إن  بكل مسمياته  اإلرهاب 
األمة الديمقراطية،حيث أصبحت جغرافية 
كردستان منذ اآلن شعلة لكل األحرار في 
كيفية  في  إعجاب  ومحط  والعالم  المنطقة 
الجميع،  ضربت  التي  الفوضى  من  النفاذ 
وهم من بنوا واحة في وسط بحر من الدم. 
وفكر  الكردستاني  العمال  حزب  إن  نعم؛ 
ذكرى  في  أوجالن  هللا  عبد  قائده  وفلسفة 
بأن  المنطقة  تبشر شعوب  الحزب  تأسيس 
األمة  لفلسفة  انتصار  هي  الذكرى  هذه 
تجاه  الشعوب،  إخوة  وثقافة  الديمقراطية 

الفوضى الخالقة وعقلية الدولة القوموية.

انتصار فلسفة األمة الدميقراطية الشعب السوري يستنكر هجمات االحتالل
 الرتكي على مشال وشرق سوريا

 حلروب الشرق األوسط
ً
حرية القائد أوجالن ستضع حدا

هجمات  ديرك  مدينة  مكونات  استنكرت 
شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل 
المدنيين  واستهداف  سوريا  وشرق 
العزل، وتدخلها السافر في الشأن الداخلي 
سوريا  وشرق  وشمال  عامة  السوري 

بشكل خاص.

مناطق  على  األخيرة  التركية  الهجمات 

أثار  المدنيين  واستهداف  سوريا  شمال 
االجتماعية  األوساط  من  العديد  استياء 
ومن مختلف المكونات، حيث عبر ممثلون 
عن مكونات منطقة ديرك استنكارهم لهذه 
مقتضبة  تصريحات  خالل  الهجمات، 

لوكالة أنباء هاوار.

الشرابين  أعيان عشيرة  أحد  البازو  فواز 

في  واألعيان  العشائر  مجلس  وعضو 
التركي  االحتالل  تدخل  »إن  قال:  ديرك 
كان  السوري  الداخلي  الشأن  في  السافر 
وأحد  سوريا  في  األزمة  إطالة  في  سبباً 

عوائق الحل في سوريا«.

وأضاف: »إن وجود االحتالل التركي في 
المناطق  وقصف  عفرين  واحتالل  إدلب 

كري  أو  كوباني  في  سواًء  السورية 
الحدودية  والمناطق  أبيض(  )تل  سبي 
»نحن  وتابع:  سافر،  وتدخل  اعتداء  هو 
االنتهاكات  هذه  ندين  السوري  الشعب 
ونقف صفاً واحداً ضد التدخالت التركية 

في الشأن السوري«.

ال  التركي  االحتالل  أن  إلى  البازو  ونوه 
أكان  سواًء  السورية  المكونات  بين  يميز 
عربياً أو كردياً، وقال: »إن غاية االحتالل 
والمجتمع  سوريا  ضرب  هو  التركي 
»لذا  وأضاف:  مكوناته«،  بكل  السوري 
الشأن  في  التركي  التدخل  ضد  نحن 
مثل  لمناطق  احتالله  وبخاصة  السوري 

عفرين وإدلب«.

أن  السوري  الشعب  البازو  فواز  وناشد 
التركي، وتوحيد الصفوف  الخطر  يدرك 
في وجه هذا االحتالل السافر ووحشيته، 
األطياف  من  إجماع  هناك  »إن  وقال: 
والمكونات كافة في سوريا ضد االحتالل 
على  الوحشية  هجماته   في  التركي 

األراضي السورية«.

المطلب ميرو،  وبدوره اعتبر ميرو عبد 
دولة  تركيا  أن  ديرك،  مدينة  أهالي  من 
التدخل  وإن  لإلرهاب،  وداعمة  محتلة 

في  المناطق  وقصف  اجتياح  في  التركي 
شمال وشرق سوريا غير قانوني.

الدولي  المجتمع  أن  إلى  ميرو  ونوه 
يرتكبها  التي  الجرائم  عن  مسؤول 
اآلمنة  المناطق  بحق  التركي  االحتالل 
على  »لذا  وأعقب:  العزل  والمدنيين 
في  الموجودة  والمكونات  الشعوب  جميع 
المنطقة توحيد صفوفها، ومحاربة جميع 
منبع  كونها  تركيا  وبخاصة  اإلرهابيين 
الحركات اإلرهابية والتي تمولها عسكرياً 

ولوجستياً وتدربهم فكرياً«.

وأضاف ميرو: »يجب محاربة االحتالل 
في  الرئيسي  السبب  ألنه   أوالً؛  التركي 
وإيوائها  المنطقة  واستقرار  أمن  زعزعة 
التكفيرية،  والحركات  للجماعات 
نهب  في  الجماعات  لهذه  واستخدامها 

وسلب المواطنين واالعتداء عليهم«

والمكونات  الشعوب  جميع  ميرو  وناشد 
في شمال وشرق سوريا برص الصفوف 
بها  يمر  التي  الصعبة  المرحلة  هذه  في 
شمال وشرق سوريا من انتهاكات وقصف 

همجي وعشوائي على المدنيين العزل.

الكرد  من  قامشلو  مدينة  مكونات  أبناء  أكد 
الكردي  الشعب  قائد  أن  والسريان  والعرب 
المكونات،  جميع  قائد  هو  أوجالن،  هللا  عبد 
وأن الحرب والصراع في الشرق األوسط لن 

يتوقف ما لم يتحقق حرية أوجالن.
يتعرض قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن 
لعزلة مشددة في سجن إيمرالي منذ 20 عاماً، 
كما تمنع السلطات التركية ذويه ومحاميه من 
حيث   ،2016 عام  أيلول   11 منذ  زيارته 

انقطعت جميع أخباره حتى اآلن.
السلطات  تفرضها  التي  المشددة  العزلة 

مختلف  استياء  أثارت  أوجالن  على  التركية 
مكونات وشعوب مناطق شمال سوريا. التقت 
مدنية  أهالي  من  مع عدد  هاوار  أنباء  وكالة 
قامشلو من الكرد والعرب والسريان للحديث 

حول العزلة المفروضة على أوجالن.

فلسفة القائد أوجالن 
مناهضة للسلطوية

استنكر المواطن عثمان أبو سعود 48 عاماً 

في بداية حديثه العزلة التي تفرضها السلطات 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على  التركية 
القائد  وآراء  أفكار  »إن  وأضاف:  أوجالن، 
ومكونات  شعوب  جميع  تحتضن  أوجالن  
الشرق  ومكونات  فشعوب  األوسط.  الشرق 
األوسط التفت حول أفكار أوجالن والتزمت 
القومية  الدولة  فإن  األسف  مع  ولكن؛  بها. 
بين  تنتشر  أن  أوجالن  القائد  تريد ألفكار  ال 
الشعوب، وهي ترى في هذه األفكار خطراً 
أوجالن  القائد  أسر  تم  لقد  مصالحها.  على 
في  انتشرت  وفلسفته  أفكاره  أن  إال  جسدياً 
سائر أنحاء العالم. إن إطالق سراح أوجالن 
من سجنه سيساهم بإيقاف الحروب في الشرق 
األوسط وحل القضايا والمشاكل االجتماعية؛ 
للسلطوية  القائد أوجالن مناهضة  فلسفة  ألن 
وتدافع عن حقوق اإلنسان. إن حرية أوجالن 

تعني حرية جميع المكونات«.

الصمت العاملي جتاه العزلة
 حمل شجب واستنكار

قالت: »إن  المواطنة سميرة حيدو 48 عاماً 
نساء المكون العربي تشارك في الحرب ضد 
داعش وفق مبادئ ونهج أوجالن«، وأضافت: 
العزلة  إزاء  الصمت  العالم  دول  التزام  »إن 
شجب  محل  هو  أوجالن  على  المفروضة 
واستنكار. إننا وباسم جميع المكونات نطالب 
»القائد  وتابعت:  أوجالن«.  قائدنا  بحرية 
المكونات.  لجميع  الحرية  رمز  هو  أوجالن 
إن الدولة التركية ومن خالل فرضها العزلة 
جميع  إلى  رسالة  توجه  أوجالن  القائد  على 
تنظيم  المكونات مفادها »إنكم ال تستطيعون 
الهيمنة  لسقوط  الوقت  حان  لقد  أنفسكم«. 
قد  أننا  الشعوب  أعداء حرية  ليعلم  والتسلط؛ 
إلى  نكون  وسوف  حريتنا  رمز  على  تعرفنا 

جانبه حتى النهاية«.

القائد أوجالن رفيق درب 
العمال والشعوب املضطهدة

أبناء مدينة  من  أبو عنتر  58 عاماً  بطرس 
ناحية  من  نزحت  عائلته  إن  يقول  قامشلو، 
كردستان  باكور  في  إليله  التابعة  خرزان 
الدولة  ارتكبتها  التي  المجازر  من  هرباً 
بطرس  السرياني.  الشعب  بحق  التركية 
تفرضها  التي  العزلة  حول  أيضاً  تحدث 
الكردي  الشعب  قائد  على  التركية  الدولة 
سرياني  كشعب  »إننا  أوجالن:  هللا  عبد 
عبد  الكردي  الشعب  قائد  وفلسفة  فكر  نتبنى 
هللا أوجالن، القائد أوجالن يدافع عن حقوق 

المضطهدة،  الشعوب  جميع  وحقوق  العمال 
القائد  واالستعباد.  االستعمار  ضد  ويناضل 
المكونات، وحدة  أوجالن رفيق درب جميع 
فكر  تحققت عبر  المكونات والشعوب  جميع 
وفلسفة أوجالن. لقد تعرضنا كشعب سرياني 
لنا  إن  اآلن  نقول  ولكننا  كثيراً،  لالضطهاد 
نهجه«.  ونلتف حول  إلى جانبه  سنقف  قائداً 
ناشدوا  المكونات  جميع  ومن  قامشلو  أهالي 
الرأي العام الدولي للخروج عن صمته إزاء 
العزلة التي يتعرض لها قائد الشعب الكردي 

 شيار زاخو ـ شبكة روج آفا اإلعالميةعبد هللا أوجالن.
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سوريا  في  داعش  على  الحرب  مازالت 
الحرب؛  تطول  ما  وبقدر  وقائمة،  مستمرةً 
الحلول  وتصبح  األجنبي  التدخل  سيزداد 
صعبة والمعالجة إلنهائها أصعب، ألن كل 
مصالحها  عن  تبحث  المتصارعة  الدول 
واالقتصادية  السياسية  أجنداتها  وتحقيق 
والعسكرية لِما لهذه المنطقة من موقع جيو 
سياسي واقتصادي، لهذه األسباب وغيرها 
اليمن  مثل  مثلها  سوريا  في  األزمة  طالت 

والعراق ولبيبا وغيرها. 
لما  اإلرهاب،  وهذا  التدخل  هذا  ولوال   
الخلط  هذا  لكل  السورية  الثورة  احتاجت 
والدولية،  اإلقليمية  الدول  من  والتدخالت 
كونها كانت ثورة سلمية ديمقراطية شارك 
واحدة  بشعارات  السوري  الطيف  كل  فيها 
الحرية  حول  الشعارات  هذه  وتمحورت 
ستة  من  أكثر  مضي  بعد  لكن  والكرامة، 
أشهر تأكد النظام وحلفائه بأن ثورة الشعب 
سوف تحقق مطالبه، فعمد إلى تحويل مسار 
ومن  إقليمية  أزمة  إلى  السلمية  الثورة  هذه 

ثم دولية.
اإلقليمية  القوى  لكل  مرتعاً  سوريا  باتت 
مسلحة  فصائل  جنّدت  التي  والدولية، 
أجندات  لتحقيق  بالوكالة،  تعمل  ومرتزقة 
من  السوري  الشعب  وخرج  الدول،  تلك 
الوطن  خارج  نفسه  يُلملم  السياسي  المشهد 
وفي المعسكرات األممية يبحث عن قوته، 
أشكال  ألبشع  التحتية  البنية  وتعرضت 
كانوا  والذين  والنهب،  والسرقة  الدمار 
المعارضة  يُسمى  ما  يمثلون  ومازالوا 

السورية يعيشون في أحالمهم الوردية.
السوري  الوضع  في  السياسي  الفراغ  هذا 
المرتزقة  وفصائل  تنظيمات  لكل  سمح 
وفق  والعمل  المشهد،  في  باالنجرار 
استراتيجيات الدول الكبرى، وكانت تركيا 
في  المرتزقة  سّخرت  التي  األولى  الدولة 
لتقاسمها  سوريا(،  وشرق  )شمال  مناطق 
الكعكة السورية، وكأن سوريا شاة مذبوحة 
السافر  التدخل  الوحوش،  كل  تتقاسمها 
والتهجير  والقتل  األرض  على  والمباشر 
وشرق  شمال  شعوب  لتعلن  الممنهج، 
للعدوان  ورفضها  وجودها  عن  سوريا 
المرتزقة  تمارسه مجاميع  ما  التركي وكل 
واألعراف  للقيم  وتجاوزات  انتهاكات  من 
تشكيل  عن  ويعلنوا   ، واإلنسانية  الدولية 
قوة عسكرية تقف بالمرصاد لكل محاوالت 

االحتالل تلك.

أهمية وضرورة دحر اإلرهاب

وعبر  الشعوب  باقي  مثل  مثلهم  الكرد 
وغزو،  قتل  ُدعاة  يكونوا  ولن  لم  التاريخ 
أكثر من  إنسانية عمرها  ثقافة  أبناء  كونهم 
بذات  لكنهم  الميالد،  قبل  عشرة آالف سنة 
دخل  وحين  بالضيم،  يقبلون  ال  الوقت 
اإلرهاب مناطقهم حملوا بنادقهم للدفاع عن 
أرضهم وعرضهم، فكانت أولى الجماعات 
قد  تركيا  وساندتها  هيأتها  التي  اإلرهابية 
األثناء  هذه  في  كانيه  سري  مدينة  دخلت 
الفصائل  هذه  محاربة  الكرد  مهمة  باتت 
سوّرياً  عمالً  النصرة(  )جبهة  المرتزقة 
ووطنياً، حينها سارعوا إلى تشكيل وحدات 
للتصدي  الجنسين  ومن  الشعب  حماية 
ما  دخل   2012 ففي  المرتزقة،  لهؤالء 
يُسمى بالجيش الحر المدينة، وتبعهم جبهة 
النصرة وغرباء الشام، في المرحلة التالية 
المرتزقة  من  أخرى  أعداد  تدفقت   2013
أن  إال  المدينة،  الكاملة على  السيطرة  بغية 
حماية  ووحدات  الشعب  حماية  وحدات 
اإلرهابية  الجماعات  لهذه  تصدوا  المرأة 

وتم طردهم منها.
تهدف  المرتزقة  الجماعات  هذه  كانت 
بعضها  عن  الشمالية  المناطق  فصل  إلى 
المعركة  وهذه  بسهولة،  إخضاعها  بغية 
إلى  أنزلق  الذي  أردوغان  بإشراف  كانت 
أن  بعد  أهلية،  حرب  تفجير  محاوالت 
أشرك قوات تركية خاصة، وقد سخر أموالً 
المدينة  يدخل  أن  حاول  بل  لذلك،  وأسلحة 
بعد انسحاب قوات النظام منها، وهو الذي 
عازلة  منطقة  يحققوا  بأن  المرتزقة  أقنع 

الشمالية   المناطق  وتقسيم  الكرد  من  خالية 
كي تُعزلها عن الجزيرة.  

من هنا جاءت أهمية محاربة كل المكونات 
عمالً  تكون  أن  قبل  رسالة  لإلرهاب 
بات  الماضية  السنوات  فخالل  عسكرياً، 
الكرد رموزاً للنضال على الساحة السورية 
كانيه  سري  فمن  داعش،  ودحر  لمحاربة 
كانت البداية وتكللت بطوالتهم في كوباني 
بالنصر، ودحر داعش بات حقيقة ال ُغبار 
على  عملوا  التحالف  تعاون  ومع  عليها، 
رسم خارطة جديدة للشمال السوري بعد أن 

غيروا اتجاه البوصلة في المنطقة.
في ظل هذا التغيير تأتي أهمية  تأسيس قوات 
اإلرهاب  محاربة  في  الديمقراطية  سوريا 
قبلة لألحرار من  ثم أضحت  أولوياتها  من 
تأسيس  ليتم  وغيرهم،  والسريان  العرب 
قوات سوريا الديمقراطية، وتوّجه المنطقة 
األهمية  هذه  جديدة،  استراتيجيات  نحو 
باتت واضحة المعالم بعد تحرير الرقة من 
وحدات  من  تشكلت  وقد  قبلها،  من  داعش 

حماية الشعب وفصائل من القوات العربية 
وبات  وغيرها،  والسريانية  والتركمانية 
إلرادة  ممثالً  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
وأضحت  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
الوحيدة  القوة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
التي حررت الكثير من المناطق وأخرجت 
من  اآلالف  مئات  وحررت  منها  داعش 

سكان المنطقة من عبودية وظالم داعش.
الكرد  من  كانت  والمبادرة  الريادة  وألن   
في سد الفراغ الحاصل منذ البداية وتنظيم 
فقد  وعسكرياً،  وسياسياً  اجتماعياً  مناطقهم 
إغفالها، عن  يمكن  أساسية ال  كقوة  برزوا 
هذه األهمية يقول الدكتور مصطفى اللباد: 
بالكرد  الدولي  باالعتراف  تنامياً  »هناك 
اندالع  ومنذ  إنهم  األرض،  على  كقوة 
قوى  مع  ينخرطوا  لم  السورية  األزمة 
المعارضة، ولم يميلوا أيضاً تجاه الحكومة 
القوى  السورية«، من هذه التحوالت باتت 
سياسية  قوة  بأنهم  الكرد  نحو  تتجه  الدولية 
وعسكرية ويمكن أن يلعبوا دوراً هاماً في 

مستقبل سوريا.
مقاومة داعش أواًل

ال يخفى على أحد وجود مليشيات عسكرية 
بين  منقسمون  وهم  سوريا  في  كثيرة 
اإلرهاب والمقاومة، والقوة المتمثلة بقوات 
سوريا الديمقراطية هي أقوى وأكبر القوات 
تدافع  التي  وهي  األرض  على  العسكرية 
عن سوريا وعن مناطقها في الوقت نفسه، 
المكونات  هذه  تربط  السنين  مئات  ومنذ 
وسريان  وعرب  كرد  من  وطيدة  عالقات 

وآشور وأرمن وغيرهم.
سوريا  قوات  خالل  ومن  اآلن  وهم 
المرتزقة  قوى  بدحر  يقومون  الديمقراطية 
المستمرة  الحملة  بإعالن  )داعش( 
بمحاربتهم، وال ينكر أحد بأن الفضل يعود 

لهم في تحرير العديد من المناطق في شمال 
كوباني،  كانيه،  سري  مثل  سوريا  وشرق 
الشدادي، الرقة، منبج، الطبقة، ودير الزور 
من رِجس المرتزقة، وأمام هذه البطوالت 
)أمريكا  الصديق  قبل  العدو  بهم  اعترف 

وروسيا( وبدورهم وتضحياتهم.   
أهمية املنطقة دون اإلرهاب

الخالية  األوسط  الشرق  منطقة  أهمية  تأتي 
وثروات  بشرية  قوة  بتوفر  اإلرهاب  من 
هائلة، وسوريا جزء من هذا الشرق وشمال 
لهذا؛  مناطقها.  أغنى  من  سوريا  وشرق 
)تركيا(  لإلرهاب  الداعمة  الدول  عمدت 
على زعزعة األمن واالستقرار في سوريا 
استقدمت  حين  السورية،  الثورة  بداية  منذ 
لسوريا  وأرسلتها  ودعمتها  المرتزقة 
تركيا  أي  ألنها  المناطق،  لهذه  وبخاصة 
أدركت تماماً بأن للكرد مشروع ديمقراطي 
في  شاركت  التي  الذاتية  اإلدارة  في  يتمثل 

صياغتها كل المكونات السورية.
اإلقليمية  الدول  بعض  علمت  وعندما 
خارطة  نحو  تسير  سوريا  بأن  والدولية 
ومستقبل جديد، صنعت أقوى قوة إرهابية 
تعيق  كي  للمنطقة،  وأرسلتهم  العالم  في 
تطلعات السوريين نحو الحرية واالستقرار، 
ولم تدرك تلك الدول بأن كل المكونات في 
شمال وشرق سوريا مستعدة لمحاربة هذه 
القوى الظالمية، فكانت المفاجأة لتلك الدول 
الحملة  يتقهقر وما زالت  بدأ  اإلرهاب  بأن 

مستمرة عليهم.
إن المنطقة بقدر ما تتمتع بصيغة ديمقراطية؛ 
ستعمل شعوبها على ترسيخ مفاهيم المجتمع 
المدني، من خالل نظام سياسي مجتمعي ال 
مركزي قوامه دستور سوري جديد يضمن 
بين  تمييز  دون  األفراد  لكل  المواطنة  حق 
أو مذهب، وهذا  أو طائفة  قومية  أو  جنس 
ما يجعل سوريا تسير نحو تحقيق وحدتها 
بنيته  بإعادة االعمار وبناء  الداخلية والبدء 
التحتية بقوة حتى يتحقق العيش الكريم لكل 

المكونات.
محلة دحر اإلرهاب 

والضربات املوجعة

بدأت حملة عاصفة الجزيرة لتحرير ريف 
أيلول  في  داعش  مرتزقة  من  الزور  دير 
إلى  تهدف  متعددة  بمراحل  2017 ومرت 
السورية،  األراضي  من  تبقى  ما  تحرير 
وتكاتف  وحدة  بعد  إال  الحملة  هذه  تأِت  لم 
سوريا  قوات  حول  المنطقة  شعوب 
طلبات  من  العشرات  وتلقي  الديمقراطية، 
االستنجاد بها من سكان المنطقة لتحريرها 
من داعش، بداية تم تحرير بلدة »الصور« 
أربعة  وعلى  الجديدة  المرحلة  بدأت  ثم 
محاور، وخالل أقل من ستة أشهر حررت 

كم2،  آالف  خمسة  من  أكثر  القوات  هذه 
الكبيرة،  األهمية  التنك  حقل  لتحرير  وكان 
تحرير  تم  الحملة  من  التالية  المرحلة  وفي 
حقيقية  بوابة  تُعتبر  التي  الباغوز  قرية 
وهي  داعش،  معاقل  آخر  الهجين  لتحرير 
المرتزقة  المجموعات  هذه  تحاصر  اآلن  

كم  مئة  تبعد  التي  وقراها  الهجين  بلدة  في 
القوات  هذه  أحرزت  وقد  الزور،  دير  عن 
المنطقة  وحررت  داعش  على  انتصارات 
الجزيرة«  »عاصفة  زالت  وما  منهم، 

مستمرة لدحر داعش.
لقوى  المتتالية  االنكسارات  هذه  بالمقابل   
اإلرهاب، أظهرت من جديد حرص تركيا 
فدفعت  ودعمها،  داعش  عمر  إطالة  على 
بقواتها نحو مناطق الشمال السوري وأطلقت 
صواريخ نحو بلداتها )كوباني وكري سبي( 
وغيرها من البلدات كي تخفف عن داعش 
العسكري  باالجتياح  وهددت  بل  هزائمها، 
على  التأكيد  تلقت  أنها  إال  المناطق،  لهذه 
الديمقراطية وكل شعوب  قوات سوريا  أن 
شمال وشرق سوريا ستكون لها بالمرصاد، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تصميم  وأجبر 
وقرارها بإيقاف حملة دحر االرهاب مؤقتاً 
الطرفين  بين  الحدود  ضبط  على  التحالف 
وتسير دوريات مشتركة على خط الحدود. 
سوريا وما بعد محلة دحر اإلرهاب

أشكال  له  ولكن  واحد،  تعريف  لإلرهاب 
بشكل  لإلرهاب  الميداني  والشكل  متعددة، 
عام بات قاب قوسين أو أدنى من االنتهاء، 
ويتمثل  قائماً  زال  ما  داعش  إرهاب  لكن 
في كثير من الدول اإلقليمية والدولية، وقد 
األخطر  وهو  السياسي  اإلرهاب  يمارس 
شمال  في  وتحديداً  سوريا  مكونات  على 

وشرق البالد.
من  يقترب  سوريا  في  العسكري  المشهد 
وهو  السياسي  المشهد  ولكن  النهاية، 
القوى  كل  نزال  ساحة  في  أصبح  األهم 
المتصارعة، وقد تبدأ المقايضات السياسية 
في تثبيت استقرار سوريا، هذه المقايضات 
وكل  والمبادئ،  لألخالق  بصلة  تمت  ال 
سياسية  معارك  تخوض  أن  مهيأة  الدول 

رخيصة مقابل أن تحقق مصالحها، والدول 
الرئيسية التي تحاول بسط نفوذها وهيمنتها 
التجربة من خالل  تدخل عمق  أن  مستعدة 

لعبة المقايضات.
ال  السوري  الشعب  من  كبير  قسم  ويبقى 
يملك الحق في تقرير مصيره، كونه مقسم 
أيضاً لتيارات هنا وأحزاب هناك، وليس له 
مرجعية سياسية تخوض السياسة بدالً عنه. 
لذا؛ ليس مستبعداً أن تختلف هذه الدول في 
تقسيم نفوذها، حينها يلجؤون لإلرهاب مرة 
ثانية بالحرب بالوكالة، لهذا ال تستطيع دولة 
واحدة أن تبسط سيطرتها بمعزل عن الدول 
األخرى، وحتى االتحاد األوروبي لن يبقى 
في هذا اإلطار بل هو أيضاً  سلبياً  مشاهداً 
وجه قواته نحو المنطقة باسم التحالف كي 

يحافظ على مصالحه.
سوريا  لمجلس  يبقى  ذاته؛  السياق  في 
الديمقراطية خياراته في تمتين عالقاته مع 
المنطقة  ولمكونات  له  يحقق  الذي  الجانب 
أكدت  المقاومة  فبلغة  وحقوقهم،  حرياتهم 
القوى  وكل  داعش  دحر  على  القوات  هذه 
يعمل  السياسي  الجانب  ومن  اإلرهابية، 
بدبلوماسية  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
األمن  تحقق  كي  األطراف  كل  مع  معتدلة 
وشرق  شمال  ومنطقة  لسوريا  واالستقرار 
بأن  رأت  الدولية  القوى  حتى  سوريا، 
مجلس سوريا الديمقراطية جزء من المشهد 
دستور  خالل  من  لسوريا  القادم  السياسي 
السوريين،  كل  صياغته  في  يشارك  جديد 
يضمن لكل المكونات واألقليات والطوائف 

حق العيش بالحرية والكرامة. 

املرجع: نضال حمادة، معركة رأس العني 
وانزالق تركيا نحو احلرب.

محلة دحر اإلرهاب... حنو سوريا دميقراطية

ما من بقعة على أرض سوريا إال وتحكي 
عن تاريخ عريق وحضارة تمتد إلى غابر 
وكلما  واألزمان،  العصور  وسالف  األيام 
باآلثار  غنية  إنها  على  منها  منطقة  ذكرنا 
أخرى  منطقة  وجدنا  التاريخية؛  واألوابد 
المواقع  تتنافس  وكأنما  شأناً  وأعظم  أغنى 
في  الصدارة  مكان  احتالل  على  األثرية 

منبع الحضارات وأرض التاريخ.
للتاريخ،  أخرى  في شمال سوريا حكايات 
التي  الحضارات  قصص  من  وقصص 
لممالك  وتعاقب  برمتها،  المنطقة  شهدتها 
لقادم  وتُِركت  ازدهرت  وإمبراطوريات 
يحيط  وفيما  للبشرية،  لتقدم  مفردات  األيام 

بمحافظة إدلب الكثير من تلك الشواهد.
القرى  تلك  أبرز  إحدى  من  »سرجيال«   

إلى  وتقع  التاريخ،  حضن  في  غفت  التي 
الطريق  على  إدلب  مدينة  من  الجنوب 
كفر  شرق  النعمان،  معرة  إلى  الواصل 
من  واحدة  وهي  كم.   3.5 بحوالي  البارة 
مجموعة قرى أثرية متجاورة حافظت على 
بشكل  المميز  العمراني  ونسيجها  نمطها 
جيد منذ القِدم وحتى يومنا هذا، األمر الذي 
جعلها من أبرز المعالم الحضارية واألثرية 

في المحافظة.
لمحة تاريخية عن المنطقة: 

والهدوء  السلم  من  الجيدة  الظروف  هيأت 
التي عاشتها سورية بين عهد اإلمبراطور 
أي  اإلسالمي،  العربي  والفتح  أوغسطس 
م،  حتى 260  الميالدي  التاريخ  بداية  من 
لظروف  330-340م.  حتى  298م  ومن 
المنطقة،  في  واالستقرار  السكاني  التوسع 
التقدم واالزدهار االقتصادي،  والكثير من 
الحروب  من  للعديد  مسرحاً  كانت  ثم 
والزالزل، وافتتحها نور الدين الزنكي عام 

1148م.
الوصف العمراني وأنماط البناء:

وضع  عن  األمثل  النموذج  القرية  تُعتبر 
الفترتين  في شمال سورية خالل  األرياف 
قرية  وتستمد  والبيزنطية.  الرومانية 
القرى  بين  خاصة  مكانة  »سرجيال« 
األثرية في المنطقة لوجود األبنية المتنوعة 
من البيوت والكنائس والحمامات ومعاصر 
ثالثة  من  يتألف  فيها  البناء  ونمط  الزيت 
والعمل  للسكن  بناء  وهي  أساسية  عناصر 
بهذه  يحيط  وسور  سماوية  فسحة  مع 
الفسحة، واألبنية فيها مبنية على مستويين 
حيث  ثان  طابق  وفوقه  أرضي  األول 
المائلة على  السقوف  ذات  الغرف  تتجاور 

خط مستقيم أو على شكل زاوية قائمة.
على  البيوت  في  السكن  وظائف  تتوزع 
من  »الطابقين«  المستويين  في  الغرف 
األرضي  الطابق  غرف  تخصيص  خالل 
واإلسطبالت  كالمخازن  العملي  للنشاط 
ومعاصر الزيت، أما غرف الطابق العلوي 
الذي  الرواق  وجود  مع  للسكن  فتُخصص 
أو  الطابقية  الغرف  بين  بالمرور  يسمح 

المتجاورة المطلة على الفسحة السماوية.
تتميز البيوت بعضها عن بعض بعدد الغرف 
الذي يدل على التوسع غير المتوازي بين 
األسر. توجد أقدم البيوت عند الوادي عند 
والفسحة  الغرف  وتتميز  السفوح،  ابتداء 
البناء  نوعية  أن  كما  الصغيرة  بأبعادها 
فيها بدائية. تتكون الجدران من صفين من 
الحجر الغشيم الصغير الحجم، وربما بناها 
أصحاب البيوت أنفسهم وال يوجد فيها أثر 
المبنية  الكبيرة  البيوت  وهناك  للتزيين، 
بأحجار بسيطة قائمة ومربعة الزوايا تزن 
الواحدة منها بضع مئات من الكيلوغرامات 
المرصوفة بدون مالط، وتعود إلى القرنين 
بحالة  وهي  الميالدي.  والسادس  الخامس 
أو  ثمانية  إلى  ارتفاعها  يصل  جيدة  حفظ 

عشرة أمتار أي حتى مستوى السقف.
الحياة االقتصادية والنشاط السكاني:

واالقتصادية،  االجتماعية  الحياة  ازدهرت 
في  الفتاً  سكانياً  نمواً  المنطقة  وشهدت 
سكان  وامتاز  والسادس،  الخامس  القرنين 
المنطقة بأنهم فالحين فقراء نشطين، قاموا 
واستصالح  األراضي  وحراثة  بالزراعة 
الغالب أراض  الكثير منها ألنها كانت في 
ولكنها  للينابيع  افتقرت  إنها  كما  صخرية، 
كانت تشهد هطوالت مطرية غزيرة، وبذلك 

والمزروعات  األشجار  زراعة  ازدهرت 
الحيوانات  تربية  وتطورت  األخرى 
وازدهرت  والدواجن  والخيول  كالمواشي 
صناعات هامة كمعاصر الزيتون والعنب، 
فقد  السكن  إلى  والحاجة  السكاني  وللتزايد 
برع سكانها في البناء، ولإلنتاج الكثير لجأ 
والزيت  النبيذ  تصدير  إلى  تجارها  بعض 

إلى الخارج.
المعالم الدينية واألثرية:

أظهرت التنقيبات والدراسات التي أجرتها 
والتي  المشتركة  الفرنسية  السورية  البعثة 
بدأت أعمالها منذ عام 1966م. ان المنطقة 
أهم  ومن  جداً،  هامة  وآثار  بأوابد  تزخر 
»سرجيال«  في  واألثرية  الدينية  المعالم 
وفيه  الكنسي  المجمع  تضم  التي  الكنائس 
وفسحة  »بازيليك«  طراز  من  كنيستين 
سماوية، الكنيسة الشمالية فيه مرت بثالث 
مراحل تعود األولى إلى نهاية القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس بينما شهدت المرحلة 
إليها  أضيفت  حيث  الكنيسة  توسع  الثانية 
حنية جديدة تقع إلى شمال الكنيسة السابقة 
وبهوان  مركزي  وبهو  شمالي  وحائط 
جانبيان في حين أضيفت في المرحلة الثالثة 
وتم  الشرقي  الشمالي  الجانب  إلى  غرفتان 
يبَق  لم  التي  بالفسيفساء  أرضيتها  إكساء 
متحف  إلى  نقلت  قطع  سوى  اليوم  منها 

معرة النعمان .
أما الكنيسة الجنوبية فهي عبارة عن كنيسة 
الشرقي  جدارها  صغيرة  »بازيليكية« 
الفتح  بعد  الكنيسة  هذه  وتحولت  مستقيم 

اإلسالمي إلى جامع، بداللة وجود محراب 
في جدارها الجنوبي، ما يالحظ في العديد 
الفتح  بعد  الكنائس  بعض  تقسيم  األمثلة  
أجل  من  األول  جزأين  إلى  االسالمي 

المسيحيين واآلخر للمسلمين.
كما يعتبر الحمام والمضافة الموجودين في 
عمق الوادي من أبرز المعالم التي تحتضنها 
آثار »سرجيال«، والحمام الوحيد فيها بني 
في  كبيرة  صالة  من  ويتألف  473م.  عام 
في  أصغر  صاالت  من  وسلسلة  الشمال 
الجنوب فيما يوجد من الناحية الجنوبية من 
الصخر  في  محفور  كبير  خزان  الخارج 
إلى  إضافة  حجرية.  ببالطات  ومغطى 
كالقسم  تُستخدم  كانت  كبيرة  شمالية  صالة 
ومكاناً  الشعبية  الحمامات  في  الخارجي 
لالجتماع، بُني أيضاً في عام 473 م. وبناه 

أحد سكان القرية واسمه »جوليانوس«.
العشرات  تضم  »سرجيال«  فـ  وكذلك 
والطراز  بالنقوش  تزدان  التي  األبنية  من 
والمدافن  المقابر  إلى  باإلضافة  المتميز 
الخاصة،  كل  بالنقوش  المتميزة  السطحية 
الهامة  السياحة  وجهات  من  جعلها  ذلك 
وموقعاً آخر من المواقع الهامة التي توثق 

لتاريخ وحضارة عريقة.

املصادر:
ويكيبيديا املوسوعة احلرة

موقع اكتشف سوريا

الظالم  غربان  دنسته  قدم  موطئ  كل  في 
والشجر  للبشر  وحرق  وتعذيب  موت 
والفنانين  الفن  حال  وكذالك  والحجر، 
الرقة  ومدينة  شرائحهم،  بكل  والمثقفين 
اآلفة  تلك  من  عانت  التي  المدن  أكثر  من 

السوداء والهالة المظلمة التي خيّمت عليها 
لحين، غير أنها تعانق خيوط فجر الحرية 
اآلن وتتنفس ملئ رئتيها من نسمات الحرية 

والحب الممزوجة بالعشق والفن األصيل.
وبعد تحرير مدينة الرقة، تعمل لجنة الثقافة 
المدني على دعم  الرقة  والفن في  مجلس 
على  العمل  خالل  من  التشكيلين  الفنانين 
العرض  صاالت  في  أعمالهم  عرض 
التاج  »صالة  منها  المدينة  في  المتواجدة 
وصالة العرض المتواجدة في وسط مجلس 

الرقة المدني.
أهالي  من  الجلد  أحمد  والنحات  الرسام   
المعاناة  من  له حصته  كانت  الرقة،  مدينة 
من مرتزقة داعش التي أذاقت األمّرين لكل 
الجلد  أحمد  الثقافة والفن، وعاد  قارب  من 
إلى عمله ورسالته ليحارب الظلم والظالم.

للسرقة  أعماله  من  الكثير  تعرضت 
مرتزقة  عملت  حيث  المتعمد،  والتكسير 
جبهة النصرة على مصادرة مجموعة من 
لوحاته الفنية البالغ عددها 50 لوحة وثالث 

منحوتات، كانت مخبأة في بيته بشكل جيد 
جراء األحداث التي شهدتها المدينة.

مارس الفنان أحمد الجلد فن الرسم والنحت 
من  العديد  في  وشارك   ،1990 منذ 
المعارض في سوريا، وتم عرض لوحاته  

الفنية في تلك المعارض.
كثيراً  عانى  إنه  الجلد  أحمد  الفنان  يقول 
ظل  أنه  إال  المرتزقة،  احتالل  ظل  في 
المخاطر  كل  »رغم  سراً:  هوايته  يمارس 
والصعوبات لكني كنت أمارس هوايتي في 
الرسم والنحت داخل بيتي خفية وفي السر، 
تفرضها  كانت  التي  التشديدات  ظل  في 
أعاني  كنُت  الوقت،  ذلك  في  المرتزقة 
الدهان  وعلب  الحبر  تأمين  في  األمّرين 

والتلوين وبعض األدوات األخرى«.
هوايته  حالياً  الجلد  أحمد  الفنان  ويواصل 

الحرية  أجواء  في ظل  والنحت  الرسم  في 
ويقول  المدينة،  بها  تنعم  التي  واالستقرار 
مدينة  تحرير  بعد  »اليوم   الصدد:  بهذا 
الرقة، يتم العمل على إعادة دعم الرسامين 
وتأمين  المدينة  في  المتواجدين  والنحاتين 
الثقافة  لجنة  خالل  من  المستلزمات،  كافة 
والفن في مجلس الرقة المدني، ونعمل على 
صالة  من  كل  في  الفينة  لوحاتنا  عرض 

التاج وأماكن أخرى في مدينة الرقة«.
الفنانين  جميع  الجلد  أحمد  الرسام  ويناشد 
الجوار  دول  في  المتواجدين  واألدباء 
بعد تحريرها من  الرقة  إلى مدينة  بالعودة 
التي  الفنون  إظهار  والعمل على  المرتزقة 

تتميز بها مدينة الرقة.
 وكالة هاوار

صدر حديثا كتاب )كالويج وفاعلية اإلبداع 
البرزنجي،  هللا  عبد  زينو  للكاتب  األدبي( 
مائة  في  يقع  ببلوغرافيا  عن  عبارة  وهو 
وثالثين صفحة من الحجم المتوسط، تمت 
»كارو«  بمطبعة  األولى  نسخته  طباعة 

بمدينة السليمانية.
البرزنجي الضوء في مقدمة كتابه  ويسلط 
ميدان  في  البارز  االسم  )كالويج(  على 
صاحبة  وهي  والعربي،  الكردي  األدبين 
الكرد  لدى  معروفة  راقية  أدبية  أعمال 
أحضان  في  تربت  والمناضلة   والعرب، 

عائلة مهتمة بالكردايتي واألدب.
حمزة  الخال  من  بكل  »كالويج«  تأثرت 
في شبابها وباألستاذ إبراهيم أحمد أستاذها 
أن  بعد  جالل«  »مام  بـ  وكذلك  وزوجها 
لها،  صهراً  وأصبح  خان  هيرو  تزوج 
مجال  في  المؤلفات  من  العديد  وكتبت 

والسيرة  والرواية  والقصة  الطفل  أدب 
بأسلوب  أعمالها  كالويج  والترجمة.دونّت 
اللفظ  في  والساللة  السهولة  فيه  ربطت 
أعمالها  فاستحقت  والعمق  بالدقة  والتعبير 
األدبية لقب السهل الممتنع، وأبطال أعمالها 
لحمة  من  وقصصها  رواياتها  في  األدبية 
المجتمع، والمادة الخام لمعظم أعمالها هي 
التاريخ والتراث الكردي والعادات والتقاليد 

األصيلة.
يتضمن الكتاب عدة محاور هي عبارة عن 
كالويج  حياة  في  ومفصلية  هامة  محطات 
من  وعدداً  أدبية،  ومقاالت  ودراسات 
الخاصة  والتحقيقات  األكاديمية  البحوث 
بأدبيات كالويج، التي أمضت نصف قرن 
المحور  هذا  ويبحث  واألدب  السياسة  بين 
كردستان  باشور  إلى  عائلتها  مجيئ  في 
طفولتها  ذكريات  من  وذكرى  والعراق، 

وبعض المحطات األخرى من حياتها. 
والنضال  اإلبداع  من  معجونة  امرأة   
والتعسف  الظلم  عن  تتحدث  والتضحيات، 
الذي شهدته منذ طفولتها، وتميزت أعمالها 
اللغوي  الجانب  في  بالتمكن  جميعها 
الجانب  في  والبحث  التحيز  وعدم  والدقة 
المضمون،  في  والرقي  الموضوعي 
كفاح  من  تاريخية  لمراحل  فيها  تتصدى 
شعب كردستان كما يتحدث عنها الكثيرين 
ممن عاصروها. وفي محور آخر، يتطرق 
قصص  في  اإلنسانية  القيّم  إلى  الكتاب 
وروايات كالويج، وقراءة نقدية في رواية 
)عابرة سبيل هادئة(. والعديد من الدراسات 
محورها،  كالويج  كانت  التي  األخرى 
الصور  من  عدد  على  الكتاب  ويحتوي 
لتواريخ  تعود  أرشيف كالويج  النادرة من 

مختلفة.

سرجيال.... نبض تاريخ حي

رسالة الفن ال بد أن تصل

« كالويج... وفاعلية اإلبداع األدبي«

إعداد /عبدالرمحن حممد

أمحد اجللد رسام 
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التركي  االحتالل  جيش  زرعه  لغم  انفجر 
لحياتهم،  منهم   5 إثرها  على  وفقد  بعائلة 
كما اعتصم المئات من المعتقلين في سجون 
نتيجة  عفرين،  بمدينة  التركي  االحتالل 
عناصر  من  يالقوها  التي  السيئة  المعاملة 
جيش االحتالل التركي ضمن السجن، ولعدم 
معرفتهم ألسباب اعتقالهم أو التهم الموجهة 

لهم.
والممارسات  االنتهاكات  يومياً  تتضاعف 
بعد  عفرين  مقاطعة  أبناء  بحق  التعسفية 
واحتاللها  المقاطعة  على  التركي   العدوان 
في 18 آذار من العام الحالي، وسط صمت 
المعنية  العالمية  المنظمات  قبل  من  مريب 
واإلقليمية.  العالمية  والدول  اإلنسان  بحقوق 
المواثيق  حدود  تخطت  الممارسات  وهذه 

والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
مدينة  من  هاوار  لوكالة  مصادر  وبحسب 

اعتقل  التركي  االحتالل  جيش  فإن  عفرين، 
آخرهم  مدني،   2500 من  أكثر  اآلن  حتى 
التابعة  هيكجه  قرية  مختار  من  كل  كان 
الذي تم نهب وسرقة  ناحية شيه ذكي عبدو 
محصوله، ورئيس اللجنة الدينية السابق في 
الشيخ مصطفى حج عبدو.  ناحية جندريسة 
منهم   850 من  أكثر  مصير  أن  إلى  وبيّن 

مجهوالً.
جيش  عناصر  أن  إلى  المصدر  وذكر 
قرية  مختار  ذوي  طالبوا  التركي  االحتالل 
آالف   4 وقدره  مبلغاً  عبدو  ذكي  هيكجه 

دوالر إلطالق سراحه.

اعتصام داخل السجن املركزي 

ضمن  محلية  مصادر  من  أنباء  وردت  كما 

في  المعتقلين  اعتصام  إلى  عفرين  مدينة 
مدينة  في  المركزية  المحكمة  مبنى  سجن 
عفرين، باإلضافة لقيام البعض منهم بعمليات 
استعصاء )محاولة االنتحار(، نتيجة المعاملة 
جيش  عناصر  من  يالقونها  التي  السيئة 
باإلضافة  السجن،  ضمن  التركي  االحتالل 
التهم  أو  اعتقالهم  أسباب  معرفتهم  لعدم 

الموجهة لهم.
عفرين  من  أخرى  محلية  مصادر  وأفادت 
االحتالل  لغم زرعه عناصر جيش  بانفجار 
شل  أجل  من  بلبلة،  ناحية  في  ومرتزقته 
فقد  بعائلة  الناحية  تلك  في  األهالي  حركة 
على إثره 5 منهم لحياتهم، وتم التعرف على 
أسماء اثنين منهم وهم كل من إسماعيل إيبش 
دون  إسماعيل،  إيبش  وحمزة  إسماعيل، 

معرفته أسماء الضحايا اآلخرين

قوات  مقاتلي  من  وعدد  منبج  أهالي  احتفل 
الدفاع الذاتي بمرور عام على تأسيس القوات 
التي يشكل قوامها أبناء مدينة منبج وريفها، 
وخالل االحتفال قال القيادي في مجلس منبج 
واجب  قوات  »إن  القبة:  سعيد  العسكري 
في  الفقري  العمود  أصبحت  الذاتي  الدفاع 

مدينة منبج وريفها«.
حفالً  منبج  مدينة  في  الدفاع  لجنة  ونظمت 
واجب  تشكيل  على  عام  مرور  بمناسبة 
الدفاع  لجنة  مبنى  في  وذلك  الذاتي،  الدفاع 
مدينة  أهالي  العشرات من  اليوم، وبحضور 
العاملين  منبج منهم ذوي شهداء واألعضاء 
والعسكرية  المدنية  والمؤسسات  اللجان  في 
في  الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  التابعة 
مدينة منبج وريفها، إضافة لعضوة المجلس 
الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام 

عمر.
وبدأت مراسم الحفل بالوقوف دقيقة صمت، 
السنوي  التقرير  حسو  حسين  قرأ  ثم  ومن 
الحضور،  أمام  الذاتي  الدفاع  لجنة  ألعمال 
عوائل  مجلس  باسم  كلمة  ألقيت  ثم  ومن 
عدنان  القيادي  الشهيد  والد  ألقاها  الشهداء 
أعمال  بارك  حمدية  العزيز  عبد  أمجد  أبو 
لجنة الدفاع الذاتي خالل عام مشيراً إلى أن 
قوات الدفاع الذاتي أصبحت رديفاً أساسياً في 

حماية أمن وأمان المدينة.
منبج  مجلس  باسم  كلمة  ألقيت  بعده  ومن 
أهمية  فيها  أكد  القبة  سعيد  ألقاها  العسكري 
دور قوات واجب الدفاع الذاتي، وقال: »إن 
العمود  أصبحت  الذاتي  الدفاع  واجب  قوات 
في  ونحن  وريفها،  منبج  مدينة  في  الفقري 

األبطال  كل  نهنئ  العسكري  منبج  مجلس 
الذين أنهوا التدريبات في معسكرات واجب 

الدفاع الذاتي«.
وتالها كلمة باسم اإلدارة المدينة الديمقراطية 
في  العضوة  ألقتها  وريفها  منبج  مدينة  في 
العبود  عذاب  التشريعي  المجلس  ديوان 
الدفاع  قوات  تشكيل  على  عام  مرور  هنأت 
الذاتي، مباركة الجهود التي بذلت في تدريب 
التي  والعسكرية  الفكرية  الدورات  وتخريج 

خضع لها الشبان الملتحقين من أبناء منبج.
العامة  القيادة  باسم  كلمة  ألقيت  بعدها  ومن 
جودي  ألقاها  الذاتي  الدفاع  واجب  لقوات 
كلمته جميع شهداء  بداية  في  استذكر  برآف 
واجب  قوات  مهام  إلى  وأشار  منبج،  مدينة 
مدينة  حماية  »عملنا  بقوله:  الذاتي  الدفاع 
عهدنا  ونجدد  بوعدنا،  نستمر  ونحن  منبج 
النضال حتى آخر قطرة دم  باالستمرار في 
منا، وأن نكون الئقين بدماء شهدائنا«. وقدم 
شعريتين  فقرتين  الذاتي  الدفاع  من  مقاتلون 
وابراهيم  علي  محمد  أحمد  من  كل  قدمها 
مصطفى، عبرت قصائدهما عن حب الوطن.
الشهداء  ذوي  الدفاع  لجنة  دعت  ثم  ومن 
لتكريم القائمين على تأسيس لجنة الدفاع في 
مدينة منبج وريفها، من باب تقدير جهودهم 
المبذولة منذ بداية تأسيس لجنة الدفاع وحتى 
الشهداء  عوائل  مؤسسة  بينهم  من  اليوم، 
الذاتي  الدفاع  لجنة  في  العاملين  واألعضاء 
إضافة إلى أول مجموعة لبت نداء االلتحاق 
المكرمين  عدد  بلغ  الذاتي  الدفاع  بقوات 

إجماالً 12  شخص.
من  التسريح  دفاتر  وزعت  التكريم  وبعد 

ليكون  األولى  الدورة  في  للملتحقين  الخدمة 
تسريحهم ضمن مراسم احتفالية، وفي الختام 
ألقت لجنة الدفاع بياناً استنكرت فيه الصمت 
على  التركية  االعتداءات  حيال  الدولي 

األراضي السورية، مؤكدين استمرارهم في 
الحفل  واختتم  وشعبهم.  أرضهم  عن  الدفاع 

بعقد حلقات الدبكة الفلكلورية.
الجاري  الشهر  من  الثاني  يوم  وصادف 

الذكرى السنوية األولى إلصدار قانون الدفاع 
الذاتي في مدينة منبج وريفها والذي تأسست 

بموجبه قوات الدفاع الذاتي في منبج.

ضمها  عن  الجامعة  إدارة  أعلنت  وكما 
العلمية  األقسام  باقي  إلى  إضافيين  لقسمين 
واألدبية في العام الدراسي الجديد، وهما قسم 
العلوم الطبيعية في جامعة كوباني، واألدب 

العربي في مدينة كري سبي/ تل أبيض. 
والذي يضم  العلمي؛  فرعي  الجامعة  وتضم 
طبيعية،  علوم  الكيمياء،  »الفيزياء،  أقسام: 
قسمي:  بدوره  ويضم  واألدبي  رياضيات«، 

»األدب العربي والكردي«.
الدراسي  للكادر  اإلجمالي  العدد  بلغ  وقد 
ممن  ة   معلم/   24 العام  لهذا  الجامعة  في 
في  الموجودة  باالختصاصات  شهادة  لديهم 

الجامعة وكذلك ممن لديه شهادات الماجستير 
باختصاص المواد وكذلك ممن لديه خبرات 

تدريسية ألعوام.
كوباني  جامعة  عن  المزيد  معرفة  وحول 
كوباني  لجامعة  المشترك  الرئيس  التقينا 
عن  عبر  والذي  البصراوي،  كمال  الدكتور 
واعتبرها  كوباني،  جامعة  بافتتاح  سعادته 

خطوةٌ تاريخية ألهالي إقليم الفرات. 
بالقول:  حديثه  خالل  من  كمال  وأضاف 
في  التسجيل  على  الطلبة  إقبال  كان  »لقد 
إقليم  في  المناطق  كافة  ومن  كثيفاً،  الجامعة 
لم  المنصرم  العام  في  بأنه  الفرات«. وأشار 

بالجامعة  االلتحاق  من  الطلبة  بعض  يتمكن 
بسبب  المدينة،  خارج  والمناطق  القرى  من 

عدم وجود سكن لهم، ولكن في هذا العام؛ تم 
تأمين السكن وتفادي هذه المشكلة. 

التي كنا  وتابع كمال: »من أكبر المصاعب 
نعاني منها في العام المنصرم هو عدم وجود 
العام  أما في هذا  والفيزياء،  للكيمياء  مخابر 
فقد قمنا بتجهيز المخابر الكيمائية والفزيائية، 

وذلك لتطبيق الدروس عملياً«. 
افتتحت  قد  كوباني  جامعة  أن  إلى  ويشار   
بشكٍل رسمي في الـ10 من كانون األول من 

عام 2017م.

عام دراسي جديد تستقبل فيه جامعة كوباني طلبتها حبفاوة

انتهاكات احملتل الرتكي تتجاوز اخلطوط احلمراء... وسط صمت دويل مريب

منبج حتتفل مبرور عام على
 تأسيس قوات الدفاع الذاتي

الشهر  من  األول  منذ  الثاني،  الدراسي  بعامها  كوباني  جامعة  بدأت  كوباني-   روناهي/ 
اجلاري، بإقبال كثيف من قبل الطلبة، والذي بلغ عددهم يف العام املنصرم 45 طالب/ة، أما 

يف هذا العام فقد بلغ  جممل عددهم 180طالب/ة. 

تقرير/ سالفا أمحد

روناهي/ سري كانيه ـ أنهت دائرة المياه 
بالتعاون  كانيه  بسري  الشعب  بلدية  في 
مع بلدية علوك من أعمال ترميم وصيانة 

خزان مياه قرية علوك شرقي في ريف 
خزان  إعادة  بهدف  الشرقي؛  المدينة 
واقع  لتحسين  مجدداً،  الخدمة  إلى  المياه 

المياه في المنطقة.

وبهذا الخصوص ذكر رئيس دائرة المياه 
في بلدية الشعب بسري كانيه جهاد محمد 
عدة  قبل  للقصف  تعرض  الخزان  بأن 
في  جرت  التي  االشتباكات  إثر  سنوات 
المنطقة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة 
.الفتاً إلى أنه تم ترميم مبنى الخزان بمبلغ 
قدره ثالثمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة 

سورية.

وأضاف الرئيس المشترك لبلدية الشعب 
في علوك محمد األحمد بأن المياه تصل 
المياه  خط  من  شرقي  علوك  قرية  إلى 
توقف  بسبب  الحسكة؛  لمدينة  المغذي 
عدة  منذ  الخدمة  عن  وخروجه  البئر 
إلى  تسعى  البلدية  بأن  مؤكداً  سنوات، 
عدد  تبلغ  التي  للقرية  جديد  بئر  حفر 
منازلها /100/ منزل، في إطار تحسين 

واقع المياه في القرية .

الدائرة  عقدت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
اجتماعاً  والبيئة  البلديات  هيئة  في  الفنية 
المشتركة  والرئاسة  الفني  الكادر  مع 
لبلديات مقاطعتي قامشلو والحسكة كافة؛ 
 2018 الجاري  العام  مشاريع  لتقييم 
لمشاريع  التحضير  إلى  باإلضافة  م، 
من  كل  االجتماع  وترأس   .2019 عام 
البلديات  لهيئة  المشتركة  الرئاسة  نائب 
المهندس  قامشلو  مقاطعة  في  والبيئة 
أحمد  روناك  والمهندسة  محمود  نضال 
في  الفنية  الدائرة  من  محمد  وبرين 

المشتركة  الرئاسة  وبحضور  الهيئة، 
كلتا  في  البيئة  وحماية  البلديات  للجنة 

المقاطعتين .

صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  وبدأ 
تقييم  ثم  ومن  الشهداء،  أرواح  على 
كافة،  البلديات  في  الفنية  المكاتب  عمل 
خالل  المنفذة  الخدمية  المشاريع  وتقييم 
إعالن  جهة  من  سواًء  الجاري؛  العام 
االستالم  ولجان  وتنفيذها،  المناقصات 
الصعوبات  تحديد  إلى  إضافةً  كافة، 

تلك  تنفيذ  واجهتها خالل  التي  والعوائق 
المشاريع.

كما وتمركز االجتماع على نقاط أساسية 
أهمها:

لعام  والمشاريع  المخططات  إعداد  ـ 
.2019

ـ النقاش حول آلية تنفيذ قانون مخالفات 
البناء الصادر عن المجلس التشريعي.

والمعوقات  الصعوبات  حول  النقاش  ـ 
التي تعرضت لها الدوائر الفنية والبلديات 
واتحاد  للطرق  العامة  الشركات  مع 

المهندسين من خالل هذه المشاريع.

الصرف  مجاري  تنظيف  وبهدف 
في  المركزية  البلدية  أطلقت  الصحي؛ 
بلديتي  تربه سبيه وبالتنسيق مع كل من 
لتنظيف  حملة  حميس  وتل  قامشلو 
في  الصحي  للصرف  مجروراً   )27(
للردم  بلدة تل معروف؛ بسبب تعرضها 
وخروجها عن العمل لمدة عامين؛ وذلك 
بعد هجرة األهالي للبلدة إثر احتاللها من 

قبل مرتزقة جبهة النصرة وداعش.

في  اإلداري  الخصوص؛ صرح  وبهذا   
لجنة الخدمات ببلدية تربه سبيه بدر الدين 
»تقوم  قائالً:  البلدية  خدمات  عن  خلف 
لجنة الخدمات في بلدية تربه سبيه بحملة 
مسح تشمل جميع المدارس والمطريات 
المناطق  في  الصحية  والمجاري 

سبيه،  تربه  لناحية  التابعة  والبلديات 
مجرور  إلى  باإلضافة  تنظيفها،  بهدف 
الصرف الصحي في بلدة تل معروف«.

ضمن  »ومن  قائالً:  خلف  وأضاف 
البلدة وإنهاء هذه  حملة لتنظيف مجاري 
تنظيف  األهالي،  أنهكت  التي  المشكلة 
طوله  يتراوح  الذي  الرئيسي  الخط 
والتراب،  بالرمل  ممتلئاً  متراً؛   )250(

وفي حال وجود كسر في البواري يجب 
مع  مشاكل  لحصول  تجنباً  استبدالها 

مرور الزمن«. 

مازال مستمراً  العمل  أن  ذكره  والجدير 
من  االنتهاء  حتى  معروف،  تل  بلدة  في 
الصرف  مجاري  تأهيل  وإعادة  تنظيف 

الصحي بشكٍل كامل في البلدة.

كانت المرأة وما زالت العضو األساسي 
)الكالن(  عصر  بداية  منذ  المجتمع  في 
التي  الزراعات، وهي  اكتشاف  أم  ألنها 
تدير األسرة والمدبرة الحتياجات عائلتها 
بعملية  تقوم  وكانت  المجتمع،  وتخدم 

تقايض السلع بين المجتمع.

لحقوق  السلب  من  عديدة  أعوام  عقب 
الكثير  خاللها  من  كابدت  التي  المرأة، 
من االضطهاد، متحملة أعباء الصراع، 
اندالع  مع  الحياة  مسار  غيرت  أنها  إال 
لتصبح  سوريا،  وشمال  آفا  روج  ثورة 
ورعاية  نفسها  حماية  عن  المسؤولة 
وكسر  أطفالها،  على  واإلنفاق  عائلتها 
وفي  السلطة،  فكرة  ورفض  القيود 
المجتمع أصبحت قيادية بمجاالت الحياة 
كافة.وهذا موضوع جدير بالذكر ويجب 
عند  تتناوله  التي  األساسية  النقاط  شرح 
والتي  المجتمعي  االقتصاد  عن  الحديث 
الفقري.  وعموده  محوره  المرأة  تكون 
إن المرأة تقوم ببناء اقتصاد جديد، يعتمد 
ويعود  والكومينالية،  التشاركية  على 
المرأة منذ عصر الكالن،  إلى  االقتصاد 
وعملها،  اختصاصها  من  كان  حيث 
مجتمعي  اقتصاد  على  بالعمل  فبدأت 
كومينالي عن طريق الجمعيات التعاونية 
المشتركة  والمشاريع  »الكوبراتيفات« 
التعاونية. واألمر الذي يجعلنا أكثر إرادة 
كنساء  حقوقنا  استرجاع  في  وتصميماً 
من  ُسلبت  العصور  مر  على  بأن  هو 
فقط،  إنجاب  كآلة  وجعلها  كدحها  المرأة 
ولكن؛  العيش.  لقمة  بتأمين  دائماً  تفكر 
المرأة تدريجياً  آفا بدأت  بعد ثورة روج 
طريق  عن  المسلوبة  حقوقها  باسترجاع 
إقامة المشاريع االقتصادية، وذلك بوضع 
خطة عمل متكاملة قبل البدء بأي مشروع 

لضمان نجاحه.

المعنية  المؤسسات  طريق  عن  والمرأة 
كيفية  على  تتدرب  المرأة  باقتصاد 
وكيفية  العمل،  وتنظيم  االقتصاد  إدارة 
تقوية  إلى  باإلضافة  المشاريع،  تقوية 
فكرها والجرأة وإثبات ذاتها في المجال 
واإلدارية  المسؤولة  ألنها  االقتصادي؛ 

تخدم  التي  االقتصادية  المشاريع  في 
المرأة والمجتمع؛ وتحاول إقامة اقتصاد 
مجتمعي بعيداً عن الرأسمالية والسلطوية.

املرأة حتسن عجلة اإلنتاج
في  األكبر  النسبة  تشكل  المرأة  باتت 
تسعى  ألنها  الشرائية  بالقدرة  النهوض 
وبالتالي  اإلنتاج؛  عجلة  لتحسن  دائماً 

االرتقاء باالقتصاد.

إال  كافة  والتحديات  الصعوبات  رغم 
وال  األعمال  تلك  تواجه  المرأة  أن 
وخلق  بالمواجهة  وتقوم  عندها،  تقف 
االقتصادي  الواقع  في  جذرية  تغييرات 
تجارياً  أو  زراعياً  كان  سواًء  للمنطقة، 
تعمل  اليوم  فالمرأة  صناعياً،  حتى  أو 
على تنمية قدراتها بشتى مجاالت الحياة 
وفعاالً  ومؤثراً  بارزاً  دوراً  لها  ليكون 
على  قادرة  فهي  بأكمله،  المجتمع  على 
االستقاللية واالعتماد على الذات وصنع 
القرار بنفسها، وتقوم ببناء االقتصاد من 
المشاريع  إدارة  إقامة  خالل  من  جديد 

االقتصادية.

جمتمع مدني فعال
موجودة  المرأة  أن  على  اليوم  ونشدد 
في  كافة  االجتماعية  المؤسسات  ضمن 
كامل الشمال السوري التي باتت مختلفة 
بعد ثورة روج آفا وشمال سوريا، فاليوم 
لدينا مجتمع مدني نشيط وفعال، يحاول 
أهمية  حول  المجتمع  لدى  وعي  خلق 
المجتمعات،  في  المرأة  دور  وفاعلية 
لتدفع بعجلة التغيير اإليجابية إلى األمام.

ترميم خزان مياه قرية علوك بريف 
سري كانيه

بعد عامني.. إعادة تأهيل جماري 
الصرف الصحي بتل معروف

املرأة جبهودها حتقق 
االقتصاد اجملتمعي

تربه  بلدية  باشرت  ـ  سبيه  تربه  روناهي/ 
الصرف  جماري  لتنظيف  حبملة  سبيه 
الصحي يف بلدة تل معروف اليت خرجت 
عن اخلدمة ملدة عامني متتالني، وذلك بعد 
قبل  من  احتالهلا  إثر  البلدة  أهايل  هجرة 

مرتزقة النصرة وداعش.

خطط جديدة ملشاريع 2019


