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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

«حنن واثقون من جناح املشاريع
 الدميقراطية يف املنطقة«

ة بني املصاحل 
ّ
األزمة السوري

ن السياسية
َ
د
ُ
اإلقليمية واهل

9»

ة للقوى 
ّ
األزمة األخالقي

املناهضة للمجتمع

مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من هزيمة داعش، وإعالن تحرير الجيب األخير في ريف دير الزور 
بالقرب من الحدود العراقية. وعلى الرغم من ذلك؛ تستمر التهديدات العابرة للحدود من قبل الدول اإلقليمية  
وبخاصة تركيا بحجج مواجهة اإلرهاب خارج أراضيها، ليكون الضحية الشعب السوري الذي أثقل كاهله 

سنين الحرب الثمانية

في كواليس مراسم شهداء مقاومة العصر من مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة والمدنيين، 
امرأتان بإرادة صارمة وقوة صمدتا في ثالجة الشهداء، ووثّقَن بأعينهن المشاهد الفظيعة التي 
بقوتهن وتشبثن  بقيَن متمسكات  التركي ومرتزقته، كل هذا وذاك حيث  خلّفها جيش االحتالل 

بتراب عفرين المقدسة. 

تُعدُّ لجنة العمل والشؤون االجتماعية في الناحية الغربية بقامشلو من اللجان الهامة ولها دور 
كبير في مساعدة المواطنين في عدة جوانب، وعلى رأسها تأمين الوظائف واإلشراف على 
عمل المنظمات اإلغاثية والخيرية وشؤون عوائل الشهداء، وسط تعّرض سير العمل للكثير 

من المعوقات، ولكن رغم ذلك العمل مستمر دون توقف
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سبع سنوات عجاف لم تنتِه كما أرادها السوريون لتزيدها سنة أخرى, مرت بعشوائية عمياء ما 
بين الدمار والتهجير وصفقات السياسة الدنيئة, سارعت خاللها دول الصراع لجني محصول 
هذه الحرب كل لصالحه, من عفرين إلى الغوطة وغيرها من المناطق السورية التي لم تحسم 

فيها الهدن السياسية معاناة السوريين.

قصص ومشاهد مؤثرة يف كواليس 
مراسم شهداء مقاومة العصر

جلنة العمل والشؤون االجتماعية بالناحية 
الغربية ... عمل دؤوب وصعوبات حباجة للتذليل
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روناهي/ الطبقة- ندوة حوارية متحورت على االنتصار على داعش عسكريًا ودور املرأة 
يف حتقيق االنتصار وكذلك عن مفهوم املنطقة اآلمنة ُنظِمت يف الطبقة.

اخلارجية األمريكية: «ممارسات تركيا 
بعفرين انتهاك للقانون الدويل«

انطالق موسم األلبان
 واألجبان يف الرقة

مكتبة املركز الثقايف  يف الطبقة
 تضم أكثر من 2240 كتاب

مهرجان رياضي مميز يف منبج...

تقريرها  في  األمريكية  الخارجية  وزارة  قالت 
انتهاكات  أن  سوريا  في  اإلنسان  حقوق  لحالة 
الدولة التركية ومرتزقتها في عفرين تعد انتهاكاً 

صارخاً للقانون اإلنساني الدولي.

تشتهر مدينة الرقة منذ القِدم باكتفاٍء ذاتي من نواٍح 
النواحي كثرة مادتي األلبان  عديدة؛ ومن أهم هذه 
)األغنام،  الحيوانية  الثروة  تعتبر  والتي  واألجبان 
وتشهد  لهما،  الرئيسي  الُمنتِج  واألبقار(  الماعز، 
على  المواطنين  من  كبيراً  إقباالً  المدينة  أسواق 

شراء هاتين المادتين لتموينهما لفصل الشتاء.

يساهم مركز الثقافة والفن التابع للجنة الثقافة والفن 
في اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة في 
المنطقة،  في  الشعوب  ثقافات وفنون  إحياء  إعادة 
وخاصة بعد سيطرة الفكر المتطرف على عادات 

وتقاليد المجتمع فترة تجاوزت أربع سنوات

الشباب  للجنة  التابع  الرياضي؛  االتحاد  نظم 
المهرجان  وريفها؛  منبج  مدينة  في  والرياضة 
الرياضي األول؛ تحت عنوان« الرياضة تربية 
وذلك  األخالقي«،  للمجتمع  وبناء  للنفوس، 
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية؛ لتأسيس اإلدارة 

المدنية الديمقراطية
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داعش حتتضر والنضال اجملتمعي سيبدأ
كان لوحدات حماية املرأة التي تنضوي حتت راية قوات سوريا الدميقراطية الدور الهام في اندحار داعش وقرب القضاء عليه في حملة عاصفة اجلزيرة، وحترير اآلالف من النساء واألطفال، 

«2وكذلك التحضير ملرحلة ما بعد داعش، في الوقت الذي يستسلم فيه املئات من املرتزقة أمام قسد بشكل يومي واشتداد املعارك في الباغوز.....

الديمقراطي  الوطني  التحالف  نظم 
ندوة حوارية تحت  الطبقة  السوري فرع 
النظرية  بين  اآلمنة  »المنطقة  عنوان 
في  الثقافي  المركز  قاعة  في  والتطبيق« 
المنطقة  الطبقة بهدف توضيح مصطلح  

اآلمنة.
المدنية  اإلدارة  أعضاء  الندوة  وحضرت 
الديمقراطية لمنطقة الطبقة وحزب سوريا 

المستقبل وعدد من أهالي المنطقة.
دقيقة  بالوقوف  الحوارية  الندوة  وبدأت 

صمت على أرواح الشهداء.
األول  محاور:  عدة  الندوة  وتضمنت 

على  االنتصار  األول  فقرتين  تضمن 
في  المرأة  دور  والثاني  عسكرياً  داعش 
الثاني  المحور  أما  االنتصار،  تحقيق 
تحدث عن مفهوم المنطقة اآلمنة وربطها 
بالوضع الراهن، والمحور الثالث تمحور 
للمنطقة  المحتملة  السيناريوهات  حول 
واألطماع  األمريكية  الرؤية  من  اآلمنة 
الروسي  والموقف  المنطقة  في  التركية 
والرؤية الوطنية والتي كانت تمثل الرؤية 
السياسية للتحالف الوطني للمنطقة اآلمنة.
صحيفة  أجرت  الندوة  هامش  وعلى 
العام  المنسق  معاون  مع  لقاء  روناهي 
السوري  الديمقراطي  الوطني  للتحالف 

وعضو مكتب العالقات العامة في مجلس 
والذي  حمو  فرهاد  الديمقراطية  سوريا 
أكد أن التحالف الوطني أقام ندوة حوارية 
»المنطقة  عنوان  تحت  الطبقة  مدينة  في 
اآلمنة بين النظرية والتطبيق« وأن اختيار 
الوقت  في  ألهميته  كان  الموضوع  هذا 
الراهن لطرحه على الطاولة وفي اإلعالم 
األمريكي  الرئيس  تغريدة  بعد  وخاصة 
في االنسحاب وتاله بتغريدة أخرى حول 
ضرورة تشكيل منطقة آمنة، بعدها قامت 
سواء  السوري  الملف  في  الفعالة  الدول 

مصالحها  بتفسير  الدولية  أو  اإلقليمية 
دون األخذ بعين االعتبار مصالح الشعب 
تركيا  رؤية  وجود  جانب  إلى  السوري، 
وأمريكيا وال يمكن نسيان الرؤيا الوطنية، 
وتأتي الندوة  في إطار توضيح أو إعطاء 

وجهة نظر حول هذه المواضيع.
الطبقة  مدينة  اختيار  بأن  فرهاد  وأشار 
أسباب  لعدة  كان  الندوة  هذه  لعقد  مكاناً 
لسوريا  مصغر  نموذج  الطبقة  أن  ومنها 
واإلثنيات  واألديان  الشعوب  كافة  تضم 

السورية، ونظراً لترسيخ سياسة اإلقصاء 
والمعتقدات واألديان في  المكونات  لكافة 
الندوة  كانت  لذا  داعش،  ظل  في  الطبقة 
وجهها  الطبقة  أن  على  التأكيد  أجل  من 
الحقيقي هو التكاتف بين الشعوب والعيش 
المشترك إلعطاء أجمل صورة للمنطقة، 
وهذا يكمن ضمن سياسة التحالف الوطني 
السورية  المكونات  كافة  نحو  التوجه  في 
السورية  األزمة  حل  أن  يرى  والتحالف 

يكون في الحوار السوري ـ السوري.

التنظيمات  لنساء  األول  االجتماع  اُختتم 
في شمال  السياسية  واألحزاب  والحركات 
تسمية  على  بالتوافق  سوريا،  وشرق 

المرأة  »مجلس  باسم  النسائية  المنظومة 
لجنة  وتشكيل  سوريا«  وشرق  شمال  في 
الوثائق  تحضير  على  للعمل  تحضيرية 

لالجتماع  وتقديمها  المجلس،  لهذا  المعنية 
القادم لمناقشتها والخروج بالصيغة النهائية.
والحركات  التنظيمات  كافة  وكانت 
النسائية  السياسية  واألحزاب  والمؤسسات 
أول  عقدت،  قد  سوريا  وشرق  شمال  في 
المرأة،  وضع  مناقشة  بهدف  لها،  اجتماع 
الحرة  المرأة  باتحاد  شعار«  تحت  وذلك 
سنبني مجتمع ديمقراطي حر«، في صالة 

زانا بحي الكورنيش في مدينة قامشلو.
أوضاع  حول  مستفيضة  نقاشات  وبعد 
كافة  من  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
النواحي االجتماعية والتنظيمية والسياسية 
خلفتها  التي  السلبية  والتأثيرات  وغيرها، 
أثناء  المرأة  على  داعش  مرتزقة  ذهنية 
ومناقشة  المنطقة،  على  المرتزقة  سيطرة 
تلك  من  وتخليصها  المرأة  تطوير  سبل 
بيان  بإصدار  االجتماع  اختتم  السلبيات، 

ختامي، وجاء فيه:
وبهدف وضع  ستار  مؤتمر  من  »بمبادرة 
على  وحفاظاً  للمرأة  المشترك  للعمل  آلية 
شمال  في  المرأة  حققتها  التي  المكتسبات 

وشرق سورية، وبعد لقاءات مع تنظيمات 
ومنظمات  السياسية  األحزاب  في  المرأة 
عن  وممثالت  المرأة،  ومجالس  نسوية 
كافة المكونات الموجودة في منطقة شمال 
وشرق سوريا. ُعقد االجتماع األول للمرأة 
في شمال وشرق سوريا في مدينة قامشلو 

بتاريخ 13/3/2019 م.

حزباً   21 عن  ممثالت  االجتماع  وضم 
نسوية  منظمة  ممثالت عن 23  و  سياسياً 
ومجالس المرأة، وبحضور منسقية المرأة 
في اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سورية 
السورية،  المرأة  مجلس  عن  وممثالت 
الحرة  المرأة  باتحاد   « شعار  تحت  وذلك 

سنبني مجتمع ديمقراطي حر«.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االجتماع  بدأ 
تشكيل  وتم  الشهداء  ألرواح  استذكاراً 
أهمية  مناقشة  وتم  رفيقات،   5 من  ديوان 
هذه الخطوة حيث أكدت جميع المشاركات 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  أن  على 
قامت بدور ريادي وحققت نهضة اجتماعية 

خالل السنوات السبعة الماضية.
لكن ما زالت هنالك حاجة لتكثيف الجهود 
في  عادلة  ندية  حياة  تحقيق  أجل  من 
منظومة  تشكيل  يتوجب  لذلك  مجتمعنا، 
توحد رؤية وإرادة النساء في شمال وشرق 
سوريا وتعتبر خطوة تاريخية واستراتيجية 
من  المرأة  حققته  ما  حماية  أجل  من 
خالل  سوريا  وشرق  شمال  في  مكتسبات 
هذه السنين، ومن أجل ضمان حقوق المرأة 
في  والدستورية  والسياسية  االجتماعية 

سوريا المستقبل.
المشاركات  اتفقت  نقاشات جادة  وبعد  هذا 
»مجلس  بـ  المنظومة  هذه  تسمية  على 

المرأة في شمال وشرق سوريا« .
وفي الختام تم تشكيل لجنة تحضيرية مؤلفة 
المكونات والتنظيمات  من 9 ممثالت عن 
النسائية للعمل على تحضير الوثائق المعنية 
القادم  لالجتماع  وتقديمها  المجلس،  لهذا 

لمناقشتها والخروج بالصيغة النهائية«.

وكالة/ هاوار

ندوة حوارية حتت عنوان« املنطقة اآلمنة بني النظرية والتطبيق«

اجتماع نسوي ينتهي بتشكيل منظومة

 «جملس املرأة يف مشال وشرق سوريا«
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ثالثة  من  التنفسي  الجهاز  يتكّون 
منطقة  تشمل  رئيسية،  مناطق 
 Nasopharyngealاألنف البلعوم 
القصبِّي  الُرغامي  ومنطقة   ،))regio
والمنطقة   ،)Tracheobronchia(
التي   )Pulmonary region(: الرئوية 
تتكون بشكل أساسي من الرئتين، وتتكّون 
الرئتان من شعب هوائية صغيرة جداً تسمى 
 )Bronchioles  : الهوائية  الشعيبات 
 ،)Alveolar sacsالسنخية واألكياس 
سطح  بمساحة  السنخية  األكياس  وتتميز 
من  واحدة  طبقة  من  وتتكون  جداً،  كبيرة 
التي  جداً  الرقيقة  األغشية  ذات  الخاليا 
أكسيد  وثاني  األكسجين،  بتبادل  تسمح 
بسهولة.  األخرى  والغازات  الكربون، 
وهناك ما يُعرف باألغشية المخاطيّة الهَدبيّة 
 Mucociliary escalat(   باإلنجليزية(
التنفسّي  الجهاز  أجزاء  بعض  تُغطّي  التي 
مثل القصبات الهوائية، والشعب الهوائية، 
واألنف، وتتمثل وظيفة األهداب المتحركة 
بدفع الجسيمات المستنشقة أو الميكروبات 

إلى األعلى باتجاه الحلق للتخلص منها.
أمراض اجلهاز التنفسي

 الربو:
الّربو  يؤثر  أن  يمكن  الحقيقة  في   
العمرية،  الفئات  جميع  في   )Asthma(
إال أنّه يبدأ في الغالب في مرحلة الطفولة، 
يُسبّب  مزمناً  رئوياً  مرضاً  الربو  ويُعّد 
مّما  والتهابها،  الهوائية  الممرات  تضيق 

منها  مميزة،  أعراض  بظهور  يتسبب 
السعال الذي يحدث في الليل أو في الصباح 
الصفير،  من  المتكررة  والنوبات  الباكر، 
وصعوبة  الصدر،  في  بضيق  والشعور 
في التنفس. ومن الجدير بالذكر أّن مرض 
العادة،  في  المصابون  منه  يُشفى  ال  الّربو 
فعلى الرغم من احتمالية اختفاء األعراض 
فترات من الزمن إال أّن المرض قد يتسبّب 
هذا  أّي وقت، وعلى  في  النّوبات  بحدوث 
يجدر القول إّن هناك بعض المحفزات التي 
يجدر بالمصابين تجنّبها مثل حبوب اللقاح، 
والعفن،  الحيوانات،  وفراء  والغبار، 
الكيميائية،  والمواد  السجائر،  ودخان 
وبعض  الشعر،  ُمثبّتات  مثل  والبخاخات 
ومضادات  األسبرين  مثل  األدوية  أنواع 
 ،)NSAIDs( الالستيرويدية  االلتهاب 
وعدوى الجهاز التنفسّي العلوّي الفيروسّي 
البدنّي  النشاط  وكذلك  البرد،  نزالت  مثل 

وممارسة التمارين الرياضية.
االنسداد الرئوي المزمن:

 Chronic( يُعّد االنسداد الرئوّي المزمن 
 )obstructive pulmonary disease
سوءاً  تزداد  التي  المزمنة  األمراض  من 
اعتباره  من  الرغم  وعلى  الوقت،  بمرور 
مرضاً غير قابل للشفاء؛ إال أّن هناك بعض 
اإلجراءات التي يمكن أن تساعد المريض 
المصابون  ويُعاني  معه،  التعايش  على 
والسعال  التنفس  ضيق  من  المرض  بهذا 
أّن  بالذكر  الجدير  ومن  أساسّي.  بشكٍل 

يشمل  المزمن  الرئوّي  االنسداد  مصطلح 
بالجهاز  المتعلقة  الصحية  الحاالت  بعض 

التنفسّي، وفيما يأتي بيان هذه األمراض:
 )Emphysema( الرئوي:  النفاخ  1ـ 
يتميّز هذا المرض بتلف األكياس الهوائية 
أو  السنخية  باألكياس  المسماة  الدقيقة 
الحويصالت  تتمّدد  بحيث  الحويصالت، 
زيادة حجم  إلى  يؤدي  مما  التالفة  الهوائية 
إلى  الرئتين  حجم  زيادة  وتؤدي  الرئتين، 
الحويصالت  داخل  القديم  الهواء  احتباس 

وصعوبة دخول الهواء الجديد.
المزمن:  الهوائية  الشعب  التهاب  2ـ 
الحقيقة  في   ،)Chronic bronchitis(
على  تعمل  أهداب  الهوائية  الشعب  تُبطّن 
تخليصها من المخاط، وبتلف هذه األهداب 
المخاط  من  التخلص  الصعب  من  يُصبح 
يتسبب  بدوره  وهذا  السعال،  طريق  عن 
بتراكم المخاط وانسداد الشعب الهوائية به 
الهواء على  قدرة  من  يحّد  مّما  وانتفاخها، 
الدخول والخروج، وهذا ما يُعرف بالتهاب 

الشعب الهوائية المزمن.
 Refractory( :3ـ الربو غير القابل للعكس
asthma(، وهو نوع من الّربو ال يستجيب 
على  تساعد  التي  المعتادة  الربو  ألدوية 
الشعب  انتفاخ  وتقليل  الهواء  مجرى  فتح 

الهوائية وتضيقها.
فرط ضغط الدم الرئوي:

ئوّي:  الرِّ الدم  ضغط  فرط  تعريف  يمكن   
على   )Pulmonary hypertension(
أنّه ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية؛ 
ضغط  يتراوح  الطبيعية  األحوال  ففي 
 20-8 بين  ما  الرئوي  الشريان  في  الدم 
حاالت  في  وأّما  الراحة،  أثناء  زئبق  ملم 
في  الضغط  فإّن  الرئوّي  الدم  فرط ضغط 
إلى 25 ملم زئبق  الرئوّي يصل  الشريان 
أو  الراحة أو 30 ملم زئبق  أثناء  أكثر  أو 
الحقيقة  وفي  البدني.  النشاط  أثناء  أكثر 
يُسبّب ارتفاع ضغط الدم الرئوّي العديد من 
القيام  أثناء  التنفس  األعراض؛ منها ضيق 
بالتعب  والشعور  االعتيادية،  باألنشطة 
الجانب  في  باأللم  واإلحساس  واإلعياء، 
الشهية،  وقلة  البطن،  من  العلوي  األيمن 
القلب،  ضربات  وتسارع  الصدر،  وألم 
وانتفاخ  واإلغماء،  بالدوخة،  والشعور 
أو  الشفاه  وازرقاق  الساقين،  أو  الكاحلين 
الجلد. ومن المضاعفات المحتملة الرتفاع 

ضغط الدم الرئوي حدوث فشل القلب.
عدوى الجهاز التنفسي العلوي:

الجيوب  العلوّي  التنفسّي  الجهاز  يشمل   
والبلعوم،  األنفية،  والممرات  األنفية، 
في  العدوى  تحدث  أن  ويمكن  والحنجرة، 
على  األمثلة  ومن  األجزاء،  هذه  من  أّي 
التهاب  العلوي  التنفسي  الجهاز  عدوى 
وعدوى   ،  Rhiniti(  ( األنف  تجويف 
 ،Sinus infection(( األنفية  الجيوب 
البلعوم  بالتهاب  المعروفة  البرد  ونزالت 
والتهاب   ،)Nasopharyngit( األنفّي 
والتهاب  اللوزتين،  أو  اللهاة،  أو  البلعوم، 
لسان المزمار ) )Epiglottitis  والتهاب 
والتهاب   ،  Laryngitis(  ( الحنجرة 
عدوى  وتُعّد   Tracheiti(  ( الرغامى 
المشاكل  أكثر  العلوّي من  التنفسي  الجهاز 
الصحيّة التي يُراجع الناس بسببها الطبيب، 
منها  يشكو  التي  األعراض  وتختلف 
المصابون بعدوى الجهاز التنفسّي العلوّي، 
والتهاب  األنف،  بسيالن  تتمثل  ما  وعادةً 
التنفس،  وصعوبة  والسعال،  الحلق، 
فصلي  في  شيوعاً  أكثر  وهي  والخمول، 
أكثر  الفيروسات  وتُعّد  والشتاء.  الخريف 
الميكروبات الُمسبّبة لهذه العدوى، ويجدر 
بالذكر أّن هذه العدوى يمكن أن تنتقل من 

المصاب إلى اآلخرين.

عدوى الجهاز التنفسي السفلي:
 يمكن بيان أهّم أنواع العدوى التي تُصيب 
الجهاز التنفسّي السفلّي فيما يأتي: االلتهاب 
عدوى  وهو   ،Pneumonia(( الرئوّي 
الرئتين أو كلتيهما، وتُسبّب  تُصيب إحدى 
الهوائية بحيث تمتلئ  التهاب الحويصالت 
عملية  يجعل  مّما  الصديد،  أو  بالسوائل 
الرئوّي  االلتهاب  ويحدث  صعبة،  التنفس 
نتيجة التعّرض لبعض أنواع البكتيريا، أو 
البكتيريا  وتُعّد  الفطريات،  أو  الفيروسات، 
لدى  العدوى  لهذه  شيوعاً  األكثر  الُمسبّب 
البالغين. وتشمل أعراض االلتهاب الرئوي 
والحّمى،  بالبلغم،  المصحوب  السعال 
التنفس،  وضيق  والقشعريرة،  والتعّرق، 
أعراض  وتتراوح  الصدر،  بألم  والشعور 
والُمهّددة  الخفيفة  بين  الرئوي  االلتهاب 

للحياة.
 :( الحاد:  الهوائية  الشعب  *التهاب 
التهاب  وهو   ،Acute )bronchit

إلى  الهواء  تحمل  التي  الهوائية  الممرات 
انتفاخها وامتالءها بالمخاط  الرئتين مسبباً 
والسوائل السميكة. وغالباً ما يستمّر التهاب 
القصبات الحاد لفترة قصيرة تصل إلى عدة 
التهاب  يختلف عن  وبذلك  أقل،  أو  أسابيع 
في  يحدث  الذي  المزمن  الهوائية  الشعب 
مستمر  لتهيج  التعّرض  بسبب  الغالب 
أكثر  الفيروسات  وتعد  التدخين.  مثل 
الحاد.  الهوائية  الشعب  اللتهاب  الُمسبّبات 
الهوائية  الشعب  التهاب  أعراض  وتشمل 
المصحوب  والسعال  الحلق،  التهاب  الحاد 
بالمخاط الشفاف أو األصفر أو األخضر، 
والقشعريرة،  التنفس،  وضيق  والحمى، 

والشعور بآالم في الجسم.
أمراض أخرى:

من  مجموعة  هناك  سبق  ما  إلى  إضافة   
األمراض التي قد تُصيب الجهاز التنفسّي، 
بيانها:  يأتي  وفيما  الرئتين،  وبالتحديد 
 ،)Cystic Fibrosis( الكيسي:  التليف 
ويتمثل  الجينية،  األمراض  أحد  ويُعتبر 
اإلصابة  تكرار  من  المصاب  بمعاناة 

بعدوى الرئتين.
ويُعتبر   ،)Tuberculosis( السّل:   
الجهاز  تُصيب  التي  العدوى  أنواع  من 
التعّرض  نتيجة  ويحدث  التنفسّي، 
للبكتيريا المعروفة علمياً بالمتفطرة السليّة 

.)Mycobacterium tuberculosis(
 Acute( :متالزمة الضائقة التنفسية الحادة 
 ،)Respiratory Distress Syndrom
تعّرض  نتيجة  المتالزمة  هذه  وتحدث 
وبشكٍل  خطيٍر  أذى  أو  لضرر  الرئتين 

مفاجئ.
 ،)Pulmonary edema( الرئة:  وذمة   
األكياس  في  السوائل  بتراكم  وتتمثل 

الهوائية والمناطق المحيطة بها. 
 ،)Pneumoconiosis( الرئة:  تغبُّر 
المشاكل  من  مجموعة  الداء  هذا  ويُعتبر 
تُلحق  مواّد  باستنشاق  تتمثل  التي  الصحية 

الضرر بالرئتين.
 Interstitial( خاللّي:  رئوي  مرض   
من  مجموعة  وهو   ،)lung disease
النسيج  في  تؤثر  التي  الصحية  المشاكل 
المشاكل  على  األمثلة  ومن  الخاللّي، 
الصحية التابعة لهذا المرض داء الساركويد 
أمراض  وبعض   ،)Sarcoidosis(

المناعة الذاتية التي تُصيب الرئتين.

مركز األخبار ـ استسلم اليوم )الخميس( 
لقسد،  المرتزقة  عناصر  من  المئات 
باغوز،  في  المعارك  اشتداد  بعد  وذلك 
لن  بأنهم  المرتزقة  هؤالء  وإدراك 
يستطيعوا الصمود أمام ضربات مقاتلي 

قسد.

بأن  هاوار  وكالة  مراسلو  وأوضح 
نساء  بينهم  داعش  عناصر  من  المئات 
سوريا  لقوات  أنفسهم  سلموا  داعشيات 
الديمقراطية، بعد إدراكهم لعدم قدرتهم 
على الصمود أمام ضربات مقاتلي قسد، 
وأشاروا إلى أن االشتباكات في القرية 

الزالت مستمرة.

في  العضوة  قالت  ذاته؛  السياق  وفي 
المرأة  حماية  لوحدات  العامة  القيادة 
مجتمعي  بنضال  »سنبدأ  أحمد:  نيروز 
أمن  قوى  بتشكيل  الشعب  مع  كبير 
بعد  المجتمع،  بحماية  تقوم  كي  خاصة 
االنتهاء من القتال في جبهات المعارك 

ضد داعش.

عن  حديثها  في  أحمد  نيروز  وقالت 
الـ  المرأة  حماية  وحدات  مشاركة 
)YPJ( في حملة عاصفة الجزيرة: »إن 
وحدات حماية المرأة بدأت حملة عاصفة 

الجزيرة بإرادة قوية وتصميم عال. وكنا 
يد وحدات  ينتهي داعش على  أن  نريد 
صعوبة  ندرك  وكنا  المرأة،  حماية 
أننا كنا نتمتع بتجارب  هذه الحملة، إال 
أن  وأوضحت  عالية«.  قتالية  وخبرات 
العديد من قوات حماية المرأة انضممن 
قواتنا  »إن  مضيفة:  الحملة،  هذه  إلى 
النساء  لتحرير  وسبّاقة  مندفعة  كانت 
اإليزيديات الالتي كن في قبضة داعش. 
واليوم لم يبق بيدها سوى مكان صغير. 
إن وحدات حماية المرأة كن يقاتلن في 
الصفوف األمامية وفي األماكن الخطرة 
المعارك. ونحن مصممات  من جبهات 
األخيرة،  اللحظات  حتى  القتال  على 
كل  عن  الدفاع  واجبنا  من  أنه  ونرى 
بأننا  مؤمنات  أننا  كما  ترابنا،  من  شبر 
سنزف بشرى االنتصار إلى جميع نساء 

العالم عن قريب«.

االساسي،  العمل  أن  نيروز  وذكرت 
الذي يقومون به في الوقت الراهن، هو 
اإلرهابي  داعش  مرتزقة  على  القضاء 
أن  »نأمل  وقالت:  المعارك.  وإنهاء 
تنتهي هذه المعارك في القريب العاجل. 
كانت قيادات في وحدات حماية المرأة 
قوات سوريا  رئيسياً ضمن  تأخذ مكاناً 
الديمقراطية )QSD( وكانت تضع على 
وسنأخذ  الكبيرة.  المسؤوليات  عاتقها 
التي ستأتي  الحمالت  أماكننا في جميع 
بعد القضاء على داعش؛ ألنها زرعت 

الخوف والرعب في نفوس الشعب من 
يمارسها  كان  التي  االنتهاكات  خالل 

وبشكل خاص على المرأة«.

وأضافت: »كلنا رأينا ماذا فعل داعش 
وسبى  الرجال  قتل  عندما  شنكال  في 
أنواع  أبشع  يمارس  وكان  النساء، 
االنتهاك ضد المرأة حيث كان يزوجهن 
وهن بأعمار صغيرة وحولهن إلى سلعة 
رخيصة يتداولها الجميع، ونحن اقتربنا 
من القضاء على داعش، إال أنهم تعهدوا 
الخاليا  عبر  هجمات  سيشنون  بأنهم 
الحقيقة هم مستمرون في  النائمة. وفي 
في  أنفسهم  بتفجير  يقومون  ذلك، حيث 
شك  بال  وهذا  المدنيين،  وبين  مناطقنا 
كبيراً«. وفي حديثها عن  يشكل خطراً 
وحدات حماية المرأة قالت نيروز أحمد: 
المرأة   حماية  وحدات  تأسست  »لقد 
على مبدأ الدفاع عن النفس واتخذت من 
لها.  قاعدة  للمرأة  المشروعة  الحماية 
ومن اآلن فصاعداً ستأخذ قوات المرأة 
الخاصة مكاناً لها في المرحلة القادمة؛ 
ألن القتال ضد داعش من اآلن فصاعداً 
سيتطلب صفة احترافية وخبرات عالية. 
التي تم  وفي هذا السياق ستقود قواتنا، 
القادمة،  المرحلة  وتجهيزها  تدريبها 
وستعد وحدات حماية المرأة نفسها لهذه 

المرحلة«.

على  للقضاء  بدأت  التي  »إن  وأكدت: 

داعش ستستمر، وأن هناك مرحلة ثالثة 
مهمة، وفيها لن نسمح بأن ينتشر الفكر 
اإلرهابي لداعش. وهناك عدد هائل في 
إلى  تحول  أو  الفكر  بهذا  تأثر  المجتمع 
شخص ال يملك اإلرادة بسبب الخوف، 
المجتمع، حيث  بين  داعش  نشره  الذي 
بالحجارة  ويرجمهن  النساء  يقتل  كان 

ويحرقهن«.

ننشر  أن  الضروري  »من  وتابعت: 
السالم والحرية والشجاعة بين المجتمع، 
وقواتنا باتت تخوض المعارك منذ زمن 
تجارب  لديها  أصبحت  لذلك؛  طويل. 
هذه  تعيد  أن  المهم  ومن  وخبرات، 
هدفنا  وإن  وتنظيمها.  تدريبها  القوات 
اإلرهابي  الفكر  إزالة  هو  االساسي 

لداعش من مجتمعنا«.

على  كبيرة  مخاوف  »هناك  وقالت: 
مسألة  مناقشة  المبكر  ومن  منطقتنا، 
تنظيمنا عسكرياً. ومن المهم اآلن إزالة 
ولكي  بمنطقتنا،  تحدق  التي  المخاطر 
نكون قادرين على إزالة هذه المخاطر 
يجب علينا أن ننظم أنفسنا أكثر. ال نقول 
انتهت  الحرب  بأن  البعض  يقول  مثلما 
البعض  يفعل  كما  احتماالت  نضع  أو 
العسكرية  المهام  بانتهاء  يدعون  عندما 
أن  الحقيقة هي  المرأة.  لوحدات حماية 
المهام الكبيرة ستبدأ من اآلن فصاعداً. 
إمكانياتنا  تقوية  إلى  نسعى  لذلك؛ 
وتنظيمنا  قوتنا  من  وسنزيد  وتنظيمنا، 

من اآلن فصاعداً«.

اجلهاز التنفسيداعش حتتضر والنضال اجملتمعي سيبدأ

 Boquila trifoliolata نباتات  تنمو 
في غابات تشيلي واألرجنتين وما يميز 
هذه النباتات عن بقية النباتات هي قدرة 
على  بناء  أشكالها  تغيير  على  أوراقها 

البيئة المحيطة بها.
 نحن نعلم أن بعض النباتات تتسلق على 
بهدف  أغصانها  حول  وتلتف  األشجار 
ودعم  الشمس  أشعة  على  الحصول 
عادي  أمر  هذا  األغصان.  على  تمددها 
لكن نبتة Boquila trifoliolata تعمل 
مع  يتماشى  بما  أوراقها  تمويه  على 

أشكال أوراق النباتات المحيطة بها.

يستوجب  األحياء  لدى  التمويه  عادةً 
اللمس لكي يستطيع الكائن تحليل ونسخ 
أن  إال  إليه  التمويه  يريد  الذي  الكيان 
ونسخ  الرصد  على  قادرة  النباتات  هذه 
الشكل التي تريد أن تموه له دون تماس 
هذه  أن  احتمال  يفتح  مما  معه  فيزيائي 
رصد  )أي  ترى  أن  تستطيع  النباتات 
الفوتونات  النعكاس  كهرومغناطيسي 

حولها(.
البحوث  من  المزيد  إجراء  حالياً  يتم 
النباتات  هذه  قدرة  فرضية  من  للتحقق 
ال  نحن  اليوم  حتى  لكن  الرؤية  على 

نعرف كيف تستطيع هذه النباتات معرفة 
األشكال التي حولها.

التمويه هي حماية  التطورية من  الفائدة 
التي  الحشرات  من  النبتة  هذه  أوراق 
تأكل األوراق وهي ليست آليه جديدة في 
 Batesian mimicry الطبيعة ونسميها
نفسها  عن  ضعيفة  كائنات  تدافع  حيث 
سامة  تعتبر  بكائنات  التشبه  خالل  من 

وضارة لمفترسيها المباشرون.
لكن قدرة هذه النباتات على الرؤية تعتبر 
جيد  بشكل  فهمها  يتم  لم  جديدة  ظاهرة 

بعد.

الخارجية  قالت وزارة  ـ  األخبار  مركز 
حقوق  لحالة  تقريرها  في  األمريكية 
انتهاكات  أن  سوريا  في  اإلنسان 
عفرين  في  ومرتزقتها  التركية  الدولة 
اإلنساني  للقانون  صارخاً  انتهاكاً  تعد 

الدولي.
األمريكية  الخارجية  وزارة  أصدرت 
لحقوق  السنوي  تقريرها  )األربعاء( 
رصد  والذي   2018 لعام  اإلنسان 

أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.
وأشار وزير الخارجية األمريكي مايك 
»أن  إلى  التقرير  مقدمة  في  بومبيو 
ومندوبيها  المتحدة  الواليات  مؤسسي 
المتحدة لحقوق اإلنسان  في لجنة األمم 
مثل  األساسية،  الحريات  بأن  أقروا 
التعبير  وحرية  المعتقد  أو  الدين  حرية 
إنسان«.   لكل  ملك  السلمي،  والتجمع 
حقوق  حالة  إلى  التقرير  وتطرق 
ومن  األوسط  الشرق  دول  في  اإلنسان 

ضمنها سوريا.
قانونية  التقرير أعمال قتل غير  وشمل 
النظام، بما في ذلك  أو تعسفية ارتكبها 
حاالت االختفاء القسري؛ التعذيب، بما 
في ذلك التعذيب الذي ينطوي على عنف 
ظروف  التعسفي؛  االعتقال  جنسي؛ 
بما  للحياة،  والمهددة  القاسية  السجن 
الطبية؛  الرعاية  من  الحرمان  ذلك  في 
سجناء الرأي؛ التدخل التعسفي أو غير 
غير  القيود  الخصوصية؛  في  القانوني 
في  بما  التعبير،  حرية  على  المبررة 
الصحافة  على  المفروضة  القيود  ذلك 
وكذلك  اإلنترنت،  إلى  والوصول 
كبير  قمع  المواقع؛  وحجب  الرقابة 
تكوين  وحرية  السلمي  التجمع  لحقوق 
على  لها  مبرر  ال  قيود  الجمعيات؛ 
على  المفروضة  القيود  الحركة؛  حرية 
المشاركة السياسية؛ فساد واسع النطاق 
باألشخاص  االتجار  االنتشار؛  وواسع 

والقيود الشديدة على حقوق العمال.
أي  النظام  يتخذ  لم  التقرير  وبحسب 
أو مقاضاة  التحقيق  أو  لتحديد  خطوات 
ارتكبوا  الذين  المسؤولين  معاقبة  أو 

انتهاكات لحقوق اإلنسان.  أو  انتهاكات 
كان  العقاب  من  اإلفالت  بأن  وقال 
متفشياً ومتجذًرا بعمق في قوات األمن 

وأماكن أخرى في النظام.
الجماعات  تورطت  ورد،  ما  وبحسب 
في  بالنظام  المرتبطة  العسكرية  شبه 
بما  متكررة،  وانتهاكات  انتهاكات 
العشوائي  والقتل  المذابح  ذلك  في 
التعسفي  واالحتجاز  المدنيين  وخطف 
وكانت  حرب.  كتكتيك  واالغتصاب 
هناك تقارير تفيد بأن جماعات المرتزقة 
السوريين المدعومين من الدولة التركية 
العشوائية  بالهجمات  وصفته  ما  نفذت 
وأنها  دمشق  السورية  العاصمة  على 
للتعذيب  المدنيين  وعرضت  اعتقلت 
في دوما، وأنها  قامت بنهب ومصادرة 
في  الكرد  للسكان  المملوكة  المنازل 

عفرين.
ويضيف التقرير بأن جماعات إرهابية 
الشام  التحرير  هيئة  مثل  مسلحة، 
ارتكبت  القاعدة،  بتنظيم  المرتبطة 
االنتهاكات،  من  واسعة  مجموعة 
القتل  وعمليات  المذابح  ذلك  في  بما 
والخطف؛  والتفجيرات  القانونية  غير 
التعذيب؛  القانوني؛  غير  االحتجاز 
على  المنازل  من  القسري  واإلخالء 

أساس الهوية الطائفية.
وأشار التقرير إلى أن داعش فقد غالبية 
ذات  عليها  سيطر  التي  األراضي 
إخضاع  على  قدرته  من  حد  مما  يوم، 
النتهاكات  السكان  من  كبيرة  أعداد 
من  الرغم  وعلى  اإلنسان.  حقوق 
هاجم  داعش  أن  إال  الشديد،  ضعفه 
أفراد األقليات الدينية واغتصب النساء 
واالستعباد  القسري  والزواج  والفتيات 

الجنسي واالتجار بالبشر والقتل.

القوات  تورطت  ورد،  ما  وبحسب 
الروسية في مقتل مدنيين نتيجة غارات 
سيما  ال  عشوائية،  بأنها  وصفت  جوية 
للنظام  العسكرية  الحمالت  دعم  أثناء 
بدمشق،  الشرقية  الغوطة  في ضواحي 

التقرير،  وبحسب  دوما.  ذلك  في  بما 
فإن السكان في عفرين تعرضوا ألنماط 
التعسفيين،  واالحتجاز  االعتقاالت  من 
على  االختطاف  وعمليات  والضرب، 
الحر  السوري  الجيش  مرتزقة  أيدي 
المدعوم من أنقرة. كما أكد التقرير على 
من  المدعومين  المرتزقة  جماعات  أن 
تركيا، والجماعات اإلرهابية مثل هيئة 
أيًضا  أعاقت  داعش،  و  الشام  تحرير 

تقديم المساعدات اإلنسانية للنازحين.
الجيش  مرتزقة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
إلى  عفرين  أهالي  عودة  أعاقوا  الحر 
الحركة  حرية  أعاقوا  كما  منازلهم، 
مدينة  في  األصليين  للسكان  والتنقل 
مرتزقة  تورط  وأكد  السورية.  عفرين 
وما  للمدنيين  قسري  تهجير  في  تركيا 

يتصل بذلك من انتهاكات في عفرين.
سوريا  قوات  أن  إلى  التقرير  ويضيف 
العودة  عموًما  سهّلت  الديمقراطية 
اآلمنة والطوعية للنازحين خالل العام، 
وخاصة إلى الرقة. وفقًا للتقرير وتقرير 
حزيران،  في  الصادر  اإلنسان  حقوق 
والمنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة 
أبلغ  فقد   ،Yazdaو  Free Yezidi
العديد من سكان عفرين عن نهب واسع 
النطاق واالستيالء على منازل المدنيين 
العبادة   والمستشفيات والكنائس وأماكن 

اإليزيدية من قبل مرتزقة أنقرة.
وذكر الشهود أن القوات التركية كانت 
موجودة في بعض األحيان في المنطقة 
النهب  أعمال  وقعت  حيث  المجاورة 
لكنها لم تتصرف لمنعها. وكانت هناك 
المسلحة  القوات  بأن  تؤكد  تقارير 
التركية قتلت الكثير من المدنيين  أثناء 
المثال،  سبيل  على  عفرين.  احتالل 
 16 في  أنه   COI ذكرت  آب،  في 
التركية  الجوية  القوات  واصلت  آذار، 
القصف على مدينة  ومرتزقتها تصعيد 
عفرين. ويؤكد التقرير إلى أن انتهاكات 
السوريين  ومرتزقتها  التركية  الدولة 
اإلنساني  للقانون  صارخاً  انتهاكاً  تعد 

الدولي.

اخلارجية األمريكية: «ممارسات تركيا 
بعفرين انتهاك للقانون الدويل«

«واتساب« يقلد «خرائط غوغل«.. 
خباصية «مرحية«

»واتساب«  تطبيق  أن  يبدو 
تعديل  في طريقه إلضافة  الشهير 
المحادثات  بتحويل  يسمح  جديد، 
مثل  تماماً  »الليلي«،  الوضع  إلى 
الذي  غوغل«  »خرائط  تطبيق 
بعد  الداكنة  األلوان  إلى  يتحول 

غروب الشمس.

وقالت صحيفة »ديلي إكسبريس« 
إن شركة »واتساب«  البريطانية، 
المملوكة لـ«فيسبوك«، قررت أن 
تجري تعديالً على شكل التطبيق، 

بإضافة خيار »الوضع الليلي«.

المحادثات  تظهر  ما  وعادة 
األسود  بالنص  »واتساب«  على 

دراسات  لكن  البيضاء،  والخلفية 
قد  الوضع  هذا  أن  الشركة كشفت 

يكون متعبا للعين ليال.

سيكون  الصحيفة،  وبحسب 
إلى  اللجوء  المستخدمين  بإمكان 
يقلب  الذي  الليلي،  الوضع  خيار 
يتيح  مما  والشاشة،  النص  ألوان 
للمستخدم الدردشة براحة أكبر مع 

الضوء الخافت.

وجاء اإلعالن األول عن الخاصية 
»وابيتا  موقع  طريق  عن  الجديدة 
إنفو« المختص بأخبار التطبيقات، 
فعال  بدأت  الشركة  أن  أكد  الذي 

بالعمل على الخاصية الجديدة.

هل تستطيع النباتات أن ترى؟

جيش  غزو  بدأ  مع  ـ  األخبار  مركز 
ومرتزقته  التركي  الجيش  االحتالل 
الصور  توالت  عفرين،  لمقاطعة 
وجود  توثق  التي  والفيديوهات 
محسوبة  متطرفة  مسلحة  مجموعات 
والنصرة  داعش  مرتزقة  من  كل  على 
والتي توعدت بقتل الكرد بشتى الطرق، 
عن  متفرقة  أخبار  تواردت  ومؤخراً 
المتشددين  من  مجموعات  ظهور 
لباس  من  قريب  لباس  ذو  اإلسالميين 
مرتزقة داعش المعهود في بعض أحياء 
مدينة عفرين والقرى الحدودية في شيه 
على  المجموعات  هذه  وتعمد  وراجو، 
إلى  التوجه  على  عفرين  أهالي  حث 
غريبة  حادثة  وفي  والصالة.  الجوامع 
ثقافة  مع  ومتشابهة  عفرين،  ثقافة  عن 
العقوبات  وتطبيق  التعذيب  في  داعش 
التي استحدثها في الرقة والموصل، هو 
إقدام مجموعة متشددة إسالمياً تنضوي 
على  الشام  أحرار  مرتزقة  لواء  تحت 
من  عمر  حج  علي  المواطن  عض 
أماكن مختلفة  في  بلدة جندريسه  أهالي 
الخمور  بيع  بتهمة  وذلك  جسمه،  من 
وقالت مصادر  الروحية.  والمشروبات 
المجموعة  تلك  »إن  لصحيفتنا:  محلية 
عملت على تطبيق هذا الحكم دون أي 
يعمل  علي  المواطن  أن  علماً  مبرر«، 

في تجارة الدراجات النارية.

كانت  أفعال  مع  الفعل  هذا  ويتماثل 
الرقة  في  تمارسها  داعش  مرتزقة 
داعش  مرتزقة  أحدثت  إذ  والموصل، 
فرق نسائية خاصة بالعض حتى ظهور 
ال  واللواتي  السافرات  للنساء  الدم 

يلتزمْن بتعليمات مرتزقة داعش.
أحرار  فصيل  أن  بالذكر؛  والجدير 
مع  وثيق  صلة  تربطه  الشرقية 
من  سوريا  في  المتشددة  التنظيمات 
من  العديد  وتؤكد  وداعش،  النصرة 
عناصر  وجود  المحلية  المصادر 
للفصيل  انضموا  داعش  مرتزقة  من 
المذكور بعد انسحاب مرتزقة داعش من 
جرابلس نتيجة االتفاق مع تركيا، ومع 
مطلع شهر أيار العام المنصرم تواردت 
أنباء عن فرار تسعة من سجناء داعش 
كانت  الشام في جندريسه،  أحرار  لدى 
إدلب،  في  سجونها  من  معه  جلبتهم  قد 
ولم ترد معلومات مؤكدة عن اعتقال أو 

تصفية السجناء الفارين آنذاك.

ثقافة داعش تظهر يف عفرين
 عرب عقوبة العض

تقرير/ باهوز أمحد
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الكثير من أحداث ووقائع مقاومة  ال تزال 
العصر خافية في قلوب من عاشوها، إلى 
االحتالل  جيش  ومواجهة  الصمود  جانب 
التي  والوسائل  الطرق  بكافة  التركي 
حفرتها المرأة بنضالها وكفاحها على جميع 
األصعدة، في عفرين كانت هناك امرأتان 
مدار  على  صمدتا  الشهداء  ثالجة  في 
يستطيعوا  ولم  شهدائهم،  بجانب  يوماً   58

التخلي عنهم للحظة واحدة.
حيث تقول نسرين جمو وهي زوجة الشهيد 
شاهين نامر، أنها وقبيل شن الهجمات على 
الثاني  كانون   20 بتاريخ  عفرين  مقاطعة 
من العام المنصرم كانت عضوة في بلدية 
الشعب، وبكونها كانت من عوائل الشهداء 
مقاومة  شهداء  بجانب  تكون  أن  أرادت 
من  تملك  بما  فيها  والمشاركة  العصر 

إمكانية وقوة.
المقاومة  ونوهت إلى أنه في أول يوم من 
كثيراً  تأثرت  الشهداء  ثالجة  في  وهي 
وحثت  المشفى،  في  المدنيين  بأوضاع 
حينها بروح المسؤولية والمقاومة بمستوى 
أكبر، حيث أن المدنيين كان يتم استهدافهم 

الهمجي،  القصف  من  األولى  بالدرجة 
توجهوا  حدٍب وصوب  كل  من  والمقاتلين 
حينها  عفرين،  عن  الدفاع  في  للمشاركة 
وقدمت  فعلت  ومهما  أنها  نسرين  أيقنت 

يبقى قليالً بحق الشهداء وعفرين.
القوة  نسرين  استمدت  المصدر  هذا  من 
الشهداء،  بثالجة  الصمود  في  واإلرادة 
التي  والعراقيل  العوائق  كافة  وتحمل 
تتطرق طريق مقاومتها، وفي تفاصيل تلك 
األيام أشارت أنهن كن بإرادة قوية يحملن 
الدماء  أثر  منها  ويزلن  الشهداء  جثمان 

ويغطونهم.
لصغر حجمها وبراءتها

 ظننت أنها لعبة

والزالت  بها  تأثرت  أخرى  حادثة  وفي 
استذكرت  عينها،  مرأى  أمام  اللحظة  تلك 
أشهر   3 ذو  الصالح  ديانا  الطفلة  نسرين 
التي فقدت جزء من رأسها، قائلةً: »كانت 
الطفلة بيد أعضاء الهالل األحمر الكردي، 
من بعيد ظننت أنها لعبة وكان على لساني 

مقولة حتى األلعاب لم يسلموا من القصف 
التركي، لم أكمل جملتي بعد حتى اقتربت 
وبروح  طفلة صغيرة  أنها  واكتشفت  مني 

3 أشهر«.
هذه  من  حديثها  خالل  نسرين  تأسفت 
اللحظات المؤثرة والمأساوية التي عاشوها 
المنظمات  أهالي عفرين وسط صمت من 
الدولية والحقوقية، مؤكدةً في ختام حديثها 
لنا إلى إصرارها على الصمود والمقاومة 
عفرين  تحرير  حتى  الشهباء  مقاطعة  في 
من الرجس التركي، وإعادة الحياة لمدينتهم 

من جديد.
فّضلت الوقوف جبانب الشهداء 

على أطفاهلا الصغار

سعاد بالل زوجة الشهيد بطال، كانت هي 
مع  يوماً   58 الـ  طوال  نسرين  وصديقتها 
عوائل  مجلس  أن  إلى  أشارت  بعضهن، 
المنزل  إلى  الذهاب  منها  طلب  الشهداء 

تستطيع تحمل  بكونها في سٍن صغير وال 
في  المتواجدة  المشاهدة  هذا  مع  التعايش 
الجلوس  رفضت  أنها  إال  الشهداء،  ثالجة 
أنواع  ألشد  تتعرض  وعفرين  المنزل  في 

القصف الهمجي.
وإصرار  صارمة  بقوة  إنها  سعاد  وأكدت 
جيش  لهجمات  والتصدي  الصمود  على 
على  التغلب  استطاعت  التركي  االحتالل 
المشفى،  في  فعاالً  دوراً  وأخذ  مشاعرها 
أنها وعلى  أم لطفالن  وتابعت سعاد وهي 
أطفالها  كان  العصر  مقاومة  أيام  مدار 
فترة  طيلة  عنهم  وتخلت  أقربائها،  عند 
المقاومة في سبيل الوقوف بجانب الشهداء، 

والمشاركة في الدفاع عن عفرين.
صعقة الكشف عن وجه شقيقها

فيها  مرت  مؤثرة  كالصدمة  أخرى  حادثة 
الشهداء  ثالجة  في  تواجدها  خالل  سعاد 

سردت لنا بالقول: »تقدم لنا إحدى الشهداء، 
أزلنا  وعندما  يكون  من  أعرف  أكن  ولم 
أنه أخي،  الغطاء من على وجهه اكتشفت 
كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، بتلك القوة 
واإلرادة التي استمدتها من شهادة أخي قمت 

بتنظيف الدماء من على وجهه بيدي«.
تستسلم  لم  شقيقها  شهادة  بعد صدمة  حتى 
مقاومة  شهداء  بجانب  وصمدت  سعاد 
العصر حتى آخر يوٍم من المرحلة األولى، 
وعن يوم تهجيرهم قسراً من عفرين تقول 
ترك  علينا  جداً  الصعب  من  »كان  سعاد: 
والحالة  الظروف  أن  إال  خلفنا  شهدائنا 
ذلك«،  على  أجبرتنا  عشنها  التي  الطارئ 
وأكدت أنهن على خطى شهدائهم سائرات، 

ولتحقيق تحرير عفرين مصممات.

واحتضن الملعب البلدي؛ الواقع في وسط 
مختلف  في  األنشطة  من  العديد  المدينة 
ورفع  األجسام،  كمال  مثل  الرياضات، 
األثقال، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة 
الملعب  ُزيّن  كما  والتايكواندو،  السلة، 
باألشرطة  االفتتاح  بدء  قبل  الرياضي 
فعاليات،  لمختلف  وبيافطات  الملونة، 
منبج  مدينة  في  والرياضة  الشباب  ولجنة 

وريفها. 
وحضر المهرجان الرياضي وفود رسمية 
وضيوف من مختلف مناطق شمال وشرق 
أهالي  من  المئات  إلى  إضافة  سوريا، 
مدينة منبج الذين احتشدوا في الملعب منذ 
ساعات الصباح الباكر، وحضور ممثلون 

ومجالس  والمؤسسات  اللجان  مختلف  عن 
الثقافية  الشخصيات  الخطوط، والعديد من 

والسياسية في منبج.
أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
في  الفرق  من  العديد  شاركت  الشهداء، 
التي سوف  للفرق  مدينة منبج باستعراض 
 35 وضم  القادم،  الدوري  في  تشارك 
فريقاً، كما وشملت أيضاً فرق نسائية لكرة 

الطائرة والسلة.
 تال ذلك عدد من العروض المنوعة؛ كلمة 
الرئيس المشترك؛ لنادي برخدان الرياضي 
جمال،  الباقي  عبد  الجزيرة؛  إقليم  في 
وتحدث فيها عن واقع الرياضة، وتطورها 
في مناطق شمال وشرق سوريا قائالً:« في 

الذين  األبطال  شهداءنا  نستذكر  اليوم  هذا 
لديهم  ما  يبذلوا  أن  الرياضة  ألهموا محبي 
وبارك  حرة،  مناطقنا  تبقى  كي  قوة،  من 
لمدينة منبج ذكرى تأسيس اإلدارة، متمنياً 

لها دوام التقدم والنجاح«.
من ثم قدم نادي برخدان فقرة قتالية لرياضة 
لرياضة  عرض  وأقيم  كما  التايكواندو، 
الكاراتيه والفنون القتالية؛ قدمه نادي أيوب 

من مدينة منبج.

مباراة تتضمن رسالة التآخي واحملبة 
بني الشعوب يف مشال وشرق سوريا

القدم  لكرة  بعد ذلك مباراة ودية  أقيمت  ثم 
إقليم  من  القادم  وبرخدان  منبج  ناديي  بين 
بأن  مفادها  واضحة  رسالة  في  الجزيرة، 
تعيش  سوريا  وشرق  شمال  في  الشعوب 
بأمن وأمان وتآخي وسالم، وانتهت المباراة 
رد،  بدون  هدف  بنتيجة  منبج  نادي  بفوز 
سجله الالعب زهير الحسين، من بعد ذلك 
األثقال  لكمال األجسام، ورفع  قدم عرض 
من قبل الرياضيين الناشئين المشاركين من 

منبج  مدينة  في  الرياضية  األندية  مختلف 
وريفها.

الجدير ذكره أن المهرجان شمل كلمات من 
المهرجان،  في  المشاركين  الوفود  مختلف 
غنائية  عروض  فعالياته  في  وضم 
مختلفة  مناطق  من  وموسيقية  ومسرحية 

في شمال وشرق سوريا. واختتم المهرجان 
الملعب  ساحة  في  دبكات  وعقد  باحتفالية 
لأللعاب  وبإطالق  منبج،  مدينة  في  البلدي 

النارية التي زينت سماء المدينة.

بطولة  نهائي  أقيم  روناهي/الشهباءـ 
تل  ناحية  في  التربوي  المجمع  مدرسة 
رفعت لكرة القدم ولكال الجنسين، وتعتبر 
هذه البطولة المدرسية األولى من نوعها 
اإلمكانيات  قلة  ورغم  الشهباء،  في 
تتغلب  القوية  اإلرادة  أن  إال  المتواجدة 

على كافة المصاعب والمعوقات. 
وجمعت المباراة األولى طالبات الصف 
التاسع،  الصف  طالبات  مع  السابع 
وجاء  وحيد  بهدف  المباراة  وانتهت 

الهدف بقدم الالعبة هيفا عليكو. 
فريقي  بين  البنين  مباراة  أقيمت  كما 

الصف التاسع والصف العاشر وانتهت 
التاسع  الصف  فريق  بفوز  المباراة 
انتهاء  بعد   ،)1-2( الترجيح  بركالت 
بالتعادل  المباراة  من  األصلي  الوقت 
اإليجابي بهدف لكالً منهما، قامت لجنة 
واالتحاد  الديمقراطي  المجتمع  تدريب 
الثورية  الشبيبة  وحركة  الرياضي 
السورية، بتكريم الفرق المتأهلة األربعة 
وذلك  والبنين،  للبنات  النهائية  للمباراة 

بمنحهم ميداليات.
مدرسة  مديرة  تحدثت  جانبها  ومن 
هذه  عن  كوتو  إلهام  التربوي  المجمع 
الخطوة قائلة: »نحن نعتبر هذه الخطوة 
المدرسي،  الصعيد  على  كبير  إنجاز 
ورغم كل الظروف الصعبة ولكن إدارة 
المدرسة عملت بجهد كبير إلنجاح هذه 

البطولة«.
االتحاد  دور  على  إلهام  أثنت  كما 
المدرسة  إدارة  مع  والتنسيق  الرياضي 
ومن  البطولة،  إلنجاح  سوياً  والعمل 

المشتركة  الرئيسة  أكدت  جانبها 
أفين  الديمقراطي  الرياضي  لالتحاد 
هذه  أنجاح  في  مساهمتهم  عن  بالل 
البطولة وأضافت: »بعد مطالبة مدرسة 

أجل  من  بالمساعدة  التربوي  المجمع 
القدم  لكرة  المدرسية  البطولة  إقامة 
قمنا بالتعاون مع إدارة المدرسة لتأمين 

الكرات وتأمين طاقم التحكيم«. 

الخاصة  العالمية  األولمبية  األلعاب  كتبت 
لعام 2019م، بأبوظبي، تاريخاً جديداً، من 
خالل الترحيب بعدد قياسي من المشاركين 
منهم  وتتنافس  دولة،   200 لـ  الممثلين 
195 دولة في األلعاب المقررة، وستراقب 

5 دول، الدورة.
منطقة  في  رياضي   7500 ويشارك 
لعبة   24 في  مرة،  ألول  األوسط  الشرق 
مع  أيام،   7 مدار  على  أولمبية  رياضية 
مشاركة أكبر عدد من النساء، وأكبر عدد 
لتجذب  الموحد،  الفريق  في  الزمالء  من 

األلعاب العالمية انتباه العالم.
وتعد األلعاب األولمبية العالمية بأبو ظبي 
الخطط  من  يتجزأ  ال  جزًءا  2019م، 
لتوسيع  واإلقليمية  والوطنية  المحلية 
مع  يتماشى  بما  الهمم،  الفرص ألصحاب 
لإلمارات،  المشتركة  والرؤية  ظبي،  أبو 

لمجتمع موحد وشامل للجميع.
واإلنساني  الرياضي  الحدث  تنظيم  ويتم 
اليوم  وتنطلق  الكوكب،  هذا  على  األكبر 
 21 حتى  وتستمر  المنافسات  الخميس 
عام  خالل  اإلمارات،  في  الجاري،  آذار 

التسامح.
للتغيير  محفزاً  العالمية،  األلعاب  وتعد 
من  اآلالف  إظهار  مع  اإليجابي، 
الرياضيين، لشجاعتهم وشغفهم ومهاراتهم 
مستقبل  لخلق  عالمية  حركة  من  كجزء 

أكثر إشراقاً.
من  مجموعة  أكبر  اإلمارات،  وتقّدم 
دورة  في  اإلطالق  على  الرياضيين 
األلعاب العالمية، بمشاركة 320 رياضي 
هذا  في  وفد  أكبر  يجعلها  مما  ورياضية، 
الحدث، وتليها األلعاب األولمبية الخاصة 

في الواليات المتحدة األمريكية.

ظبي،  أبو  في  العالمية  األلعاب  وتشمل 
الشرق األوسط  برنامج تطوعي في  أكبر 
وشمال إفريقيا، وتم تسجيل أكثر من 20 
ألف شخص، إلعطاء وقتهم لهذا الحدث، 
من  مسبوق  غير  مستوى  على  يدل  مما 
وتعزيز  اإلدماج  مديري  مع  المشاركة 

ثقافة العمل التطوعي.

المحترفين،  الالعبين  رابطة  كأس  تعتبر 
التي ستقام بداية العام القادم، وهي أحدث 
عام2020م،  أجندة  في  التنس  بطوالت 
والتي أعلنت عنها الرابطة، حيث سيشهد 
دولة،   29 في  بطولة   63 الموسم  هذا 
الكبرى  األربع  البطوالت  عن  فضالً 

)الغراند سالم(.
ستكون  التي  البطولة،  هذه  وستقام 
في  أيام   10 مدار  على  بالفرق،  خاصة 
بالتوازي، وهي سيدني  أسترالية  3 مدن 
عنها  اإلعالن  يتم  لم  وأخرى  وبريسبان 

بعد.
بالتعاون مع االتحاد  وسينظم هذا الحدث 
األسترالي للعبة، وسيحظى بمشاركة 24 
كحد  نقطة   750 وسيضيف  بينما  دولة، 

أقصى في التصنيف العالمي.
سيختتم  الموسم  هذا  أن  الرابطة  وأعلنت 
ببطولة األساتذة الختامية في لندن، والتي 
إقامتها  على  عاماً   50 بمرور  ستحتفل 
1970م،  في  طوكيو  في  األولى  للمرة 
 )Arena  O2( ملعب  سيحتضن  حيث 

البطولة للعام الـ 12 على التوالي.

3رياضة مرأة10

تقرير/ فيدان عبد اهلل

تقرير/ آزاد الكردي

تقرير/ شيار عثمان     

سعاد بالل

نسرين مجو

قصص ومشاهد مؤثرة يف كواليس مراسم شهداء مقاومة العصر مهرجان رياضي مميز يف منبج...

اختتام البطولة املدرسية يف الشهباء

 لألوملبياد اخلاص
ً
 جديدا

ً
تستحدث أبوظبي تكتب تارخيا التنس  حرتيف 

ُ
م رابطة 

بطولة جديدة يف العام القادم

العصر من مقاتلي وحدات محاية الشعب واملرأة واملدنيني، امرأتان  يف كواليس مراسم شهداء مقاومة 

جيش  خلّفها  اليت  الفظيعة  املشاهد  بأعينهن  ووثّقنَ  الشهداء،  ثالجة  يف  صمدتا  وقوة  صارمة  بإرادة 

االحتالل الرتكي ومرتزقته، كل هذا وذاك حيث بقنيَ متمسكات بقوهتن وتشبثن برتاب عفرين املقدسة. 

الشباب والرياضة يف مدينة منبج وريفها؛  للجنة  التابع  الرياضي؛  نظم االحتاد  روناهي/ منبج - 

األخالقي«،  للمجتمع  وبناء  للنفوس،  تربية  الرياضة  عنوان«  حتت  األول؛  الرياضي  املهرجان 

وذلك مبناسبة الذكرى السنوية الثانية؛ لتأسيس اإلدارة املدنية الدميقراطية. 

البريطانية  »الغارديان«  صحيفة  أجرت 
رصدت  »جنوار«  قرية  داخل  معايشة 
خالل  اإليزيديات  النساء  حال  خاللها 
حياتهن اليومية في القرية التي ال يعيش بها 
غير النساء، ويأتيها الرجال كضيوف فقط. 

جنوار جتربة كسرت
 السلطة الذكورية

الجريدة  ماكيرنان مراسلة  بيثان  ووصفت 
في منطقة الشرق األوسط وتركيا، التجربة 
النظام  سلطة  لكسر  محاولة  تمثل  بأنها 
األبوي، والسيطرة الرأسمالية على المرأة.
تدعى  إيزيدية  فتاة  عن  التقرير  وتحدث 
تصفق  وقفت  عاماً،   15 عمرها  بريفان 
كردية  شعبية  أغنية  نغم  على  وترقص 
وسط أصدقاءها وعلى مقربة من والداتها، 
الفتاة وأمها من سنجار حيث  أن  موضحةً 
إلى  انتقلت  ولكنها  اإليزيديين،  موطن 
سوريا في 2014م، عندم اختطف مرتزقة 
اإلبادة  بعد  اإليزيديات  النساء  داعش 

الجماعية للرجال اإليزيديين.
ولفت التقرير إلى أنه على بعد من جن وار 
في الصحراء الشرقية، فقد مرتزقة داعش 
الباغوز،  في  معاقله  آخر  على  السيطرة 
وال يزال هناك 3000 امرأة وفتاة إيزيدية 
مصيرهن غير معلوم، منذ اإلبادة الجماعية 
بعد  اإليزيديين  الرجال  خاللها  قتل  التي 
إعدامهم رمياً بالرصاص على يد مرتزقة 

داعش ودفنهم في مقابر جماعية. 
فقد بيعت النساء كسلعة في أسواق الرقيق 
من  تنتقل  المرأة  وكانت  داعش،  يد  على 
أشد  يمارسون  كانوا  حيث  آلخر  مرتزق 
تمت  فيما  والمادي،  الجنسي  العنف  انواع 
اإليزيديين،  أطفال  ألدمغة  غسيل  عملية 
حاالت  أن  إلى  حقوقية  منظمات  وأشارت 
أن من حاولوا  كما  بينهم،  االنتحار شائعة 
من  سنوات  بعد  داعش  من  الهروب 
أية  لديهم  وليس  والتعذيب،  االغتصاب 

أوراق ثبوتية. 
القرية ُشّيدت على أيدي النساء

وقالت مراسلة الغارديان بهذا الصدد؛ بأن 
بقية  فقدن  وأمها  بريفان،  اإليزيدية  الفتاة 
في  النساء  قرية  في  هنا  ولكن  األسرة، 
شمال شرق سوريا، حيث اإلدارة المحلية 
بدء  تمكنَّ من  قامشلو،  بالقرب من  الذاتية 

حياة جديدة. 
ووصفت بيثان القرية بأنها شيدت كلها على 
أيدي النساء اللواتي يعملن ويبنين المنازل 
ويزرعن ويربين الماشية ويطبخن ويأكلن 
ففي  مغلق  ليس مجتمع  أنه  معاً، موضحةَ 
أحد األيام حضر الناس من قرى مجاورة 
الرعاية  في  دفعة  تخرج  حفل  لحضور 

الطبية من المركز التعليمي في القرية.

وكالة/ جن نيوز

 حياة جديدة
َ
اإليزيديات يبدئن

 يف قرية «جنوار« 

كانيه  سر  مدينة  في  ستار  مؤتمر  استنكر 
فيما  المرأة،  بحق  ترتكب  التي  الجرائم 
أشار وخالل بيان إنهن سيصّعدن من وتيرة 
وسيعملن  الرجعية  الذهنية  ضد  النضال 
على نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع.

حادثة مقتل امرأة دون معرفة 
األسباب!!

مع تزايد الجرائم التي تتعرض لها النساء، 
وقتلهن، حيث شهدت ناحية زركان التابعة 
امرأة  مقتل  حادثة  أيام  قبل  كانيه  لسري 
دون معرفة األسباب، وتعقيباً على الحادثة 
مؤتمر  أصدر  الجرائم،  لهذه  واستنكاراً 

ستار في سري كانيه، بياناً للرأي العام.
من  للعشرات  تجمع  خالل  قرئ  البيان 
عضوات المؤتمر عند دوار ميتان في حي 
العضوة  قبل  من  المدينة،  وسط  نوروز 

همرين صالح.
وخالل ذلك رفعت العضوات أعالم مؤتمر 
ستار، وصور المرأة التي قتلت في زركان 
والفتات كتب عليها »ال للقتل، ال للعنف«.

وجاء في نصه ما يلي:
كل  في  جنساني  بدافع  القتل  جرائم  »تقع 
جانب  من  العنف  نتيجة  سواًء  المجتمعات 
في سياق  أو  )العرض(،  باسم  أو  العشائر 
النزاع المسلح، ويكون القتل في الكثير من 
الحاالت الخطوة األخيرة من مراحل العنف 
ضد النساء والفتيات وفي معظم األحيان ال 
يحاسب مرتكبو هذه الجرائم بل يسود في 

المجتمعات اإلفالت من العقاب.
بأن  البيان  في  صالح  همرين  وأشارت 
للذهنية  ضحية  زالت  وال  كانت  المرأة 

على  المفروضة  الذكورية  السلطوية 
بحقها  الجائرة  فالقوانين  المجتمعات، 
والعادات والتقاليد البالية باسم الدين سلبت 
بمرتبة  وأصبحت  وحقوقها،  حريتها  منها 
وملك  اإلنسانية  القيمة  حيث  من  ثانية 

للرجل.
مؤتمر  كـ  »أننا  قائلةً:  همرين  وأضافت 
التابعة  كانيه  سري  مدينة  في  ستار 
وحرية  بحقوق  نؤمن  الحسكة،  لمقاطعة 
المرأة ونضالها ونرفض هذه الذهنية التي 
توجهت بأساسها لقتل المرأة نفسياً وجسدياً، 
عن  البحث  دون  حقوقها  من  وحرمانها 
حلول تجدي نفعاً للمجتمع، وخاصةً قضية 
تطور  تعرقل  التي  القضية  هذه  المرأة، 
من  الحد  أجل  من  وذلك  وتقدمه،  المجتمع 
حدوث هذه الحاالت وضمان حقوق المرأة 
عام  في  بالمرأة  خاص  قانون  إصدار  تم 
بنوده  إحدى  في  يتضمن  حيث  2014م، 

بحق  الجرائم  ارتكاب  الجاني على  معاقبة 
المرأة«.

قتل  »فيما  بالقول:  همرين  وأشارت 
مؤخراً امرأة في ناحية زركان التي اسمها 
ونحن  األسباب،  معرفة  دون  »موجف« 
كانيه،  سري  مدينة  في  ستار  كمؤتمر 
بحق  والعنف  القتل  أفعال  شتى  نرفض 
التي  القتل  جرائم  ونستنكر  وندين  المرأة، 
مرة  مسمى  أي  تحت  المرأة  بحق  ترتكب 
ونقول  نضالنا،  مستوى  وسنرفع  أخرى، 
ونعاهد  والقتل،  المرأة  ضد  للعنف  ال 
هذه  النضال ضد  وتيرة  من  سنصّعد  بأننا 
الذهنية الرجعية، ونعمل على نشر الوعي 
رفع  أجل  من  المجتمع؛  شرائح  كافة  بين 
الظلم عن المرأة، وتحقيق الحرية والعدالة 

والمساواة«.

وكالة / هاوار

مؤمتر ستار بسري كانيه يؤكد 
على تصعيد النضال ضد العنف حبق املرأة 
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تعلو  وخنوع،  ذلّة  في  جلسوا  كالفئران   
االنكسار،  ويكسوها  الحسرة  وجوههم 
الحقيقة  نور  أصابها  الوقحة  عيونهم 
شامخةً  ظنّوها  التي  رؤوسهم  بالُعمي، 
التي  ألسنتهم  وانكسار،  ذّل  في  تطأطأت 
الخرس،  أصابها  وتوّعدت  هّددت  طالما 
مرتزقة  قيادات  التاريخ،  ينساه  لن  مشهٌد 
سوريّا  لقّوات  تستسلم  اإلرهابّي  “داعش” 
لنهر  الشرقيّة  الضفّة  عند  الّديمقراطيّة 
استسالم جماعّي  أكبر عمليّة  في  الفرات، 
خالفته  إشهار  منذ  داعش  عناصر  من 
المرصد  بحسب   2014 المزعومة 

السورّي لحقوق اإلنسان.
فسقطوا على  الخالفة،  أسود  أنّهم  زعموا 
يد أسود سوريّا وقّواتها الّديمقراطيّة، قالوا 
أذاّلء،  أسرى  فأصبحوا  العالم،  سنحّرر 
فأذاقتهم  والنار،  بالقتل  الجميع  توّعدوا 
اآلخرة،  قبل  الدنيا  في  الجحيم  اللبؤات 
وإجالالً  تقديراً  يقف  أن  بالعالم  ويجدر 
نجحت  التي  الّديمقراطيّة  سوريّا  لقّوات 
وإنهاء  العصر  مغول  وجه  في  بالوقوف 
أسطورة داعش التي ال تمّت بصلة لإلسالم 
يعيد  ربّما  مشهٌد  بعيد.  من  أو  قريب  من 
اإلنسانّي  المجد  تاريخ  من  أيّاماً  للذاكرة 
الكردّي  الّزعيم  وقف  عندما  واإلسالمّي، 
وجه  في  األيوبّي  الدين  صالح  المسلم 
تتشابه  التي  التوّسعيّة  الصليبيّة  الحمالت 

مع داعش في استغالل الّدين إسالميّاً كان 
لتبرير جرائم  أو مسيحيّاً، كمطيّة وذريعة 

السرقة والنهب واالغتصاب باسم الرّب.
رآها  كما  الصليبيّة  “الحروب  كتابه  في 
أمين  اللبناني  الكاتب  يتحّدث  العرب”، 
في  عاش  الّديانة  مسيحّي  وهو  معلوف، 
أوروبا ويحمل الجنسية الفرنسيّة، ما يعني 
أنّه ليس متحيّزاً ضّد أبناء دينه وال جنسيّته 
الغربيّة، أّن جنود الحمالت الصليبيّة قاموا 
الصليبيّة  الممتلكات  كّل  ونهب  بسرقة 
حتّى  األوسط  بالشرق  احتلّوها  التي 
الكنائس المسيحيّة لم تَسلَم منهم، كما قاموا 
باضطهاد الّرهبان والقساوسة وقتلهم، وهو 
بالعمل على حماية  اّدعائهم  ما يؤّكد كذب 
المسيحيين بالشرق من اضطهاد المسلمين، 

بحسب الكاتب.
الفرنسيّين  المؤّرخين  عن  الكاتب  وينقل 
اللذين  كين” و”ألبير دكس”  ”راؤول دي 
رافقا الحمالت تأكيدهما أّن جنود الحمالت 
الصليبيّة أكلوا جثث المسلمين بعد دخولهم 

مدينة المعّرة بعد حصار دام ستة أشهر!
كبير  بشكل  تتشابه  الصليبيّين؛  تصّرفات 
داعش،  عناصر  وجرائم  ممارسات  مع 
واغتصاب  قتل  عن  يتوّرعوا  لم  الذين 
سوريا  في  المدنيين  من  اآلالف  وسبي 
مع  فعلوا  كما  رؤوسهم،  وقطع  والعراق 
الفتيات اإليزيديّات أو إحراقهم أحياء، كما 

األردنّي،  الطيّار  الكساسبة  فعلوا مع معاذ 
وسرقة  التاريخيّة  اآلثار  هدم  عن  فضالً 
للنظام  السوداء  بالسوق  وبيعه  النفط  آبار 

التركّي.
العالم معركة حطّين رغم مرور  ينَس  لم 
أكثر من 830 سنة على حدوثها، ومازال 
األطفال بالّدول العربيّة يدرسونها بالمراحل 
التعليميّة المختلفة كأحد أهّم معارك التاريخ 
العربّي واإلسالمّي؛ نظراً لدورها في وقف 
بـجيوش  زوراً  المسّمى  الغربّي  اإلرهاب 
الّدول  على  يوجب  ما  وهو  الصليب”، 
قّوات سوريّا  تجربة  من  تتعلّم  أن  العربيّة 
الّديمقراطيّة في إسقاط اإلرهاب، وتُدّرس 
تاريخ معاركها مع مغول العصر الحديث 
بها  قام  التي  المعارك  تلك  وتوثّق  داعش، 
للعّزة  أرشيفاً  لتصبح  األبطال،  هؤالء 
سوريّا  قّوات  الجديدة.  لألجيال  والكرامة 
الّديمقراطيّة تتشابه في تكوينها بشكل كبير 
مع جيش صالح الّدين الذي خاض معركة 
األمازيغ  مثل  مختلفة،  بعرقيّات  حطّين 
والكرد والعرب، دون أن يكون هناك تمييز 
أو تفرقة بين أّي من هؤالء، وهو نفس ما 
تتّسم به قّوات سوريّا الّديمقراطيّة المعبّرة 
عن تنّوع وتعّدد شعوب شمال سوريّا، من 
وكرد،  وآشوريين  وكلدان  وسريان  عرب 
لفصيل  وال  جندّي  على  لجندّي  ميّزة  ال 
على فصيل إال بالكفاءة العسكريّة والقدرة 

بقّواتها  تفخر  أن  بسوريّا  يجدر  القتاليّة. 
الّديمقراطيّة تلك القّوات، التي تمثّل القوام 
الذي  الجديد  الّسورّي  للجيش  الّرئيسّي 
أو  األزمة  أمد  طال  تشكيله  سيتّم  حتماً 
قَُصر، قّواٌت ال تعرف الطائفيّة وال العنف 
تحتاجه  ما  أشّد  وهو  العرقّي  أو  المذهبّي 
الّديمقراطيّة جيش  الجديدة. سوريّا  سوريّا 
سوريّا الحقيقّي، كّل أبنائه سوريين محبّين 
بأسره  العالم  حماية  في  ونجحوا  لوطنهم، 
من ذلك الطاعون المسّمى داعش، وأسقطوا 
كلّه،  العالم  تصل  أن  تعهّدت  التي  خالفته 
فإذا بها تتهاوى أمام أميرات الحرب وأسود 
المعارك. يجدر باألّمة اإلسالميّة أن تفتخر 
بأبناء سوريّا الّديمقراطيّة كما تفتخر بالقائد 
على  يثبت  ولم  األيوبّي،  الّدين  صالح 
أو  انتقمت  أنّها  الّديمقراطيّة  سوريّا  قّوات 
أو  السماويّة  التعاليم  يخالف  ما  ارتكبت 
إال  أراهم  ما  المعارك،  في  اإلنسانيّة  القيم 
يمتثلون لوصيّة رسول هللا محّمد ألصحابه: 
»ال تغلوا وال تمثّلوا وال تغدروا وال تقتلوا 
شيخاً وال تقلعوا شجراً أو ترّوعوا طفالً«. 
أنهى صالح الّدين األيوبّي اإلرهاب المقنّع 
أحفاده  وأسقط  عيسى،  المسيح  بصليب 
محّمد  النبّي  بجلباب  المتمّسح  اإلرهاب 
الّدين،  صالح  رحيل  بعد  الصليبيّون  عاد 
ونخشى أن يعود إرهاب داعش حال غفلة 
أحفاده فخذوا حذركم؛ فالمعركة لم تنتِه بعد 

وستذكرون ما أقول لكم.

السورية  الثورة  تركيا  خطفت  أن  بعد 
مخططاتها  لتمرير  أزمة،  إلى  وحولتها 
سياسية  لعبة  لنفسها  رسمت  االحتاللية، 
خاصة بها تمكنها من القفز على الحواجز 
كافة، واللعب على الحبلين دون أن تضطر 
في  المتدخلة  للقوى  المباشرة  للمواجهة 
حضن  من  تقفز  فكانت  السوري،  الشأن 
يبدو  ولكن؛  وبالعكس.  روسيا  إلى  أمريكا 
وأوقعت  النهاية  على  شارفت  لعبتها  أن 
واليوم  الكبار،  مع  اللعب  مأزق  في  نفسها 
بين  نفسها  أوقعت  تركيا  أن  الوقائع  تثبت 
والدب  جهة  من  األمريكي  الفيل  أرجل 
األرض  على  أخرى  جهة  من  الروسي 
السياسة  في  األخيرة  والتغيرات  السورية. 
كليهما  بأن  تنبئ  والروسية  األمريكية 
المراوغة  أردوغان  سياسات  استثمرا 
الحبل  البئر وقطعوا  إلى نصف  وأوصاله 
به إن صح التعبير؛ ألن أمريكا التي كانت 
طيلة األشهر الماضية تغازل تركيا وتِعدها 
باستالم سوريا بعد االنسحاب وإقامة حدود 
اليوم  كلها  تبخرت  إشرافها  تحت  لها  آمنة 
بعد اإلعالن األخير عن إبقاء قوات أمريكية 
وأممية لحفظ السالم واستبعاد تركيا منها. 
ومن جهة أخرى؛ فإن روسيا أيضاً غيّرت 
بعد  إدلب  بخصوص  تصريحاتها  مسار 
سوتشي 4 وباتت تؤكد أنها ستجتاح إدلب 

قريباً، ويبدو أن روسيا جادة هذه المرة وأن 
المناخ الدولي بات مهيأ لها للقيام بالعملية 
عليها  تسيطر  التي  إدلب  على  العسكرية 

“جبهة النصرة” بشكل شبه كامل. 
تصريحات  فإن  ذلك؛  إلى  باإلضافة 
لتركيا،  مستفزة  بدت  األخيرة  الفروف 
تركيا  يتفقون مع  إنهم ال  فيها  يقول  والتي 
إلى  وأشار  إرهابيون،  الكرد  أن  على 
في  الروسية  الشرطة  تشارك  أن  إمكانية 
أن  إلى  يشير  الذي  األمر  اآلمنة،  الحدود 
حول  وروسية  أمريكية  تفاهمات  هناك 
إقامتها على الحدود  المنطقة المزمع  شكل 
التركية. وأقل ما يمكن قوله عن  السورية 
األزمة  فترة  طيلة  وسياسته  أردوغان 
أو  وصدقها”  الكذبة  “كذب  أنه  السورية 
واألنكى  فيها،  ووقع  الفخاخ  نصب  أنه 
معارضة  أنهم  اّدعوا  من  أّن  ذلك  من 
التركية، صدقوا  بالمظلّة  سوريا، واحتموا 
سيدعمهم  أنه  على  األردوغانية  الكذبة 
الالعب  بهذا  وتباهوا  النظام،  إسقاط  حتى 
السياسي المحترف الذي يقفز بين المطبات 
احترقت  كلّما  بالمظاّلت  ويهبط  السياسية، 
أجنحته، حتى وقعوا هم أيضاً في الفخ الذي 
نصبه أردوغان في سوريا. بعد أن أوهمهم 
أنّه جاء منقذاً لهم. لكنه؛ وبعد ثماني سنوات 
تبيّن أنّه تاجر محترف، اّدخر المجموعات 

منها  واإلرهابية  للمعارضة  المسلّحة 
أرباًحا  بها  ويحقّق  مصالحه،  بها  ليشتري 
أنّه  ويبدو  الصعبة،  األوقات  في  شخصية 
يديه  بين  بقي  ما  آخر  أوشك على صرف 
في  التي جمعها  المسلحة  المجموعات  من 

مطمورة إدلب.
إّن أردوغان الذي نصب الفخاخ ونشرها 
اإلسالمية  بالشعارات  مّوهها  أن  بعد 
والخالفة في طول الشرق األوسط وعرضه 
وجد نفسه يقع فيها؛ ألّن الجميع بات يتقن 
نصب الفخاخ أيًضا، ودخل أردوغان الفّخ 
السوري الذي كان قد أعّده بنفسه، فهو لم 
يعد قادراً على الخروج منه دون خسائر، 
فحاول  لتعقيداته.  فيه  المتابعة  على  وال 
التملّص من الفخ بصناعة فّخ داعش الذي 
شارك في نصبه بين سوريا والعراق، لعلّه 
المنطقة،  في  طموحاته  تحقيق  في  يساعد 
وهُزمت  الساحر،  على  السحر  انقلب  لكن 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أمام  داعش 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وباتت 
فيها  فخاخه  األخيرة.  سيطرة  تحت  كاملة 
والكرد  العرب  من  الجميع،  الصطياد 
والنفط وخطوط الطاقة وما إن انهار الفخ 
الداعشي حتى وجد أردوغان أنه أمام الفخ 
النهيار  حتمية  نتيجة  كان  الذي  الكردي، 
الروس  لقدوم  طبيعية  ونتيجة  داعش، 

يتأرجح  واليوم  المنطقة.  إلى  واألمريكان 
السوري  الشأن  أردوغان من  تغير موقف 
الخروج  وبات يعيش في دوامة ال يعرف 
أن  بعد  للمناورة  مجال  له  يبَق  ولم  منها، 
والتفاهمات  المؤتمرات  كل  في  راوغ 
محاصرة  تالفي  في  مهاراته  كل  وعصرَّ 
الروس له؛ ألن الروس قد نفَد صبرهم من 

مراوغة أردوغان في موضوع إدلب.

مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من هزيمة 
داعش، وإعالن تحرير الجيب األخير في ريف 
دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. وعلى 
الرغم من ذلك؛ تستمر التهديدات العابرة للحدود 
من قبل الدول اإلقليمية  وبخاصة تركيا بحجج 
ليكون  أراضيها،  خارج  اإلرهاب  مواجهة 
الضحية الشعب السوري الذي أثقل كاهله سنين 
من  هذه  ما جرى  من خالل  الثمانية،  الحرب 
األحداث الساخنة على الساحة السورية. لكن؛ 
على  التوافقات  أن  نجد  الصراعات  تلك  رغم 
التي  هي  الفرقاء،  بين  المريبة  الصفقات  عقد 
تمنع وقف نزيف الدماء السوري ليبقى الشعب 
السوري بين نازح ومهجر خارج أرضه. لكن؛ 
السؤال الذي يدور في األذهان حالياً؛ ماذا بعد 
هزيمته  عن  واإلعالن  داعش  من  الخالص 
الجغرافيا  أجزاء  جميع  وعلى  العسكرية، 
إقليمية  خارجية  تدخالت  وهناك  السورية؟!. 
المستمرة  السورية  تُعقد لحل األزمة  أو دولية 
ما يجري  ثماني سنوات، ومنها  أكثر من  منذ 
ولالطالع  سوريا.  وشرق  وشمال  إدلب  في 
المنطقة وما ستؤول  السياسي في  الواقع  على 
إليه األمور وبخاصة بعد القضاء على مرتزقة 
داعش على األرض، كان لصحيفتنا حواراً مع 
لمنطقة  التشريعي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة 
الطبقة روشن حمي، وجاء على الشكل التالي: 
الفرات  شرق  جغرافية  في  داعش  هزيمة   -
هذا  ترون  كيف  أدنى،  أو  قوسين  قاب  باتت 
النصر الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية 

على هؤالء المرتزقة؟
االنتصار الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية 
والذي تمثل في هزيمة داعش هو انتصار لكل 
السوريين في شمال وشرق سوريا، بل وللشعب 
سنوات  ثالث  من  أكثر  فبعد  برمته،  السوري 
من الظلم والخوف واإلرهاب والقتل الممارس 
نصر  هو  النصر  هذا  يعتبر  داعش؛  قبل  من 
لكل أم شهيد أو أخت أو زوجة شهيد، والنصر 
التي  الديمقراطية  قوات سوريا  يد  على  تحقق 
ضمت في صفوفها أبناء شعوب المنطقة كافة 
بكل  كبير  نصٌر  وهو  ومقاتالت،  مقاتلين  من 

معنى الكلمة.
األجيال  لكل  منارة  النصر  هذا  في  نرى  إننا 
والديمقراطية  الحرية  درب  لرسم  القادمة، 

مبدأ  أساسي على  بشكل  تعتمد  والتي  الحقيقية 
في  السائد  الشعوب  وأخوة  المشترك  العيش 

المنطقة.
بفضل  تحررت  التي  المناطق  من  الطبقة  ـ 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  تضحيات 
الطبقة  لمدينة  يعني  ماذا  داعش،  مرتزقة 

هزيمة داعش في شمال وشرق سوريا؟
السورية  المدن  من  تعتبر  كانت  الطبقة  مدينة 
العيش  لنموذج  فسيفساء  ولوحة  السياحية، 
والتي  الموجودة،  الشعوب  بين  المشترك 
عاشت في هذه المدينة والتركيبة السكانية التي 
واإلثنيات  والقوميات  الشعوب  تحوي  كانت 
والطوائف كافة، لدرجة لم يكن الجار يعلم من 

هو جاره ومن أي مذهب أو طائفة أو قومية.
داعش  على  النصر  هزيمة  لمعنى  وبالنسبة 
وطرده من منطقة الطبقة، هو انتقال من حياة 
إلى حياة أخرى. ولكن؛ الفرق بين الحياتين أن 
كرامة  بال  اإلرهاب  حكم  تحت  تعيش  األولى 
وأمن،  وبسالم  كريمة  حياة  تعيش  والثانية 
النصر إشراقة شمس جديدة على هذه  ويعتبر 

المنطقة.
مع  ومتزامنة  مستمرة  التركية  التهديدات  ـ   
تقدم قسد وهزيمة داعش، ما هي نظرتكم لما 

تقوم به تركيا في المنطقة؟
الشك أن الذي يتابع السياسية التركية العثمانية 
القِدم وحتى يومنا هذا، يدرك أن أردغان  منذ 
بأي  المنطقة  السيطرة على  يحاولون  وأعوانه 
رأى  وعندما  مسمى،  أي  وتحت  كان  شكل 
سوريا  قوات  أن  العثمانية  الدولة  إمبراطور 
من  المنطقة  مالمح  برسم  بدأت  الديمقراطية؛ 
المناطق من  القتالية وتحريرها  قدراتها  خالل 
مرتزقة داعش، سارع إلى التخفيف عن داعش 
وشرق  منبج  على  الهجوم  بإعالنه  المتطرف 
الفرات، وهذا واضح من سياسة الدولة التركية 
وبالتالي  مكان،  كل  في  اإلرهاب  تدعم  التي 
قدر  داعش  الضغط عن مرتزقة  تخفيف  يريد 
اإلمكان، بعد أن بات يلفظ أنفاسه األخيرة في 

بلدة الباغوز.
في  الديمغرافي  التغيير  على  تركيا  تعمل  ـ 
تركي  لمشروع  مقدمة  هو  هل  عفرين، 
لواء  لسلخ عفرين عن سوريا كما حدث في 

إسكندرون؟ 

يتبعها  التي  التتريك  سياسة  حقيقة  نعلم  نحن 
إلى  يسعى  فهو  جديدة،  ليست  وهذه  أردوغان 
التغيير الديمغرافي في عفرين؛ ألنه يعلم تماماً 
أن عفرين مدينة شعبها مسالم ويحب السالم، 
وكان شعب عفرين كاألسرة الواحدة ولم يكن 
هناك فرق بين عربي أو كردي. فالكل يعتبر 
أزعج  الشيء  وهذا  أصيل،  عفريني  نفسه 
أرودغان  عمد  لذلك؛  ومرتزقته.  أردوغان 
إلى اللجوء لهذا النوع من العمل الجبان، وهو 
التغيير الديمغرافي وجاء بالموالين له وأسكنهم 
خيراتها،  عليهم  ووزع  العفرينين،  بيوت  في 
تماماً كما فعل في لواء إسكندرون الذي ضمه 
إلى الدولة التركية، واآلن يريد ضم عفرين إلى 
التوسعية  حملته  إطار  في  التركية  األراضي 

تحت مسميات مزيفة وادعاءات كاذبة.
ـ إدلب على طاولة البحث وقد تحدث فيها حرب 
قادمة، وبخاصة أن تركيا لم تفي بالتزاماتها 
تركيا  بين  مقايضة  صفقة  هناك  هل  هناك، 

وروسيا حول إدلب أم هناك أشياء أخرى؟
االجتماع األخير الذي حصل في سوتشي بين 
تركيا وروسيا وإيران في الرابع عشر من شباط 
2019م؛ بهدف سيطرة قوات النظام السوري 
جبهة  عليها  تسيطر  التي  إدلب  مدينة  على 
في  المسؤولين  إن  أقول  وأنا  حالياً.  النصرة 
النظام يأملون بعودة مدينة إدلب إلى سيطرته. 
وتصريحاتهم  الروس  موقف  ذاته  وهو 
الصحفية وهم يريدون عودة إدلب إلى الحكومة 
السورية وهذه المسالة محورية لتحديد مستقبل 
بيان  ينافي  وهذا  الروس،  يقول  كما  سوريا 
الخارجية الروسية في 17 أيلول عام 2018م 
الذي يؤكد على االتفاق الروسي التركي حول 
في  التصعيد  خفض  بمنطقة  الوضع  استقرار 

إدلب وهو ما لم ينفذ منه أي شيء.
ـ هناك حديث عن تشكيل لجنة دستورية دون 
هل  فيها،  ممثلين  السوري  للشمال  يكون  أن 

سيكتب لهذه اللجنة النجاح برأيكم؟
سوريا  في  سياسي  حل  أي  أن  يعلم  الجميع   
بدون مشاركة الكرد والعرب والسريان وكافة 
ناقصاً  سيبقى  السوري  الشمال  في  المكونات 
لجنة  مسألة  وبالتالي  النجاح،  له  يكتب  ولن 
التمثيل  عن  بعيداً  السوري  الدستور  لمناقشة 
لها  يكتب  لن  سوريا  وشرق  شمال  لمكونات 

النجاح مع إقصاء الشمال السوري وذلك لعدة 
أسباب:

جزء  سوريا  وشرق  شمال  مساحة  أن  األول: 
مهم من الجغرافية السورية. 

ومنظم  مدرب  حقيقي  جيش  وجود  الثاني: 
استطاع هزيمة أكبر تنظيم إرهابي في تاريخ 

البشرية. 
الثالث: وجود إدارات ذاتية استطاعت أن تثبت 
وجودها من خالل إدارة المنطقة بشكل كامل، 
وهذا واضح من خالل اإلنجازات والمشاريع 
المنطقة  ألهالي  الذاتية  لإلدارات  قدمتها  التي 

رغم اإلمكانيات القليلة. 
تسعى  وطنية  سياسية  أحزاب  وجود  الرابع: 
طاولة  إلى  والجلوس  العنف  ونبذ  الحوار  إلى 
محمل  على  المعطيات  كل  وأخذ  المفاوضات 

الجد. 
ـ َكثُر الحديث عن المنطقة اآلمنة في األروقة 
عن  مختلفة  رؤى  هناك  العالمية،  السياسية 
في  إقامتها  فكرة  ترون  وكيف  المنطقة،  تلك 

الشمال السوري؟
كان  إذا  اآلمنة  المنطقة  مصطلح  نفسر  دعنا 
هي  فالمنطقة  شعبنا  أمن  حماية  منها  القصد 
هذا  في  للخوض  حاجة  وال  آمنة  بطبيعتها 
الجانب، وإذا كان المقصود من المنطقة اآلمنة 
فهذا  مزيفة  مسميات  تحت  تركي  امتداد  هو 
المقصود  كان  إن  لكن؛  لنا.  بالنسبة  مرفوض 
شعبنا  مكتسبات  حماية  هو  اآلمنة  بالمنطقة 
أو  التركي  االحتالل  من  أمنه  على  والحفاظ 
نحن  بالتأكيد  فهذا  داعش،  عودة  عدم  ضمان 
معه، ونسانده إدارةً وشعباً في المنطقة، وبالتالي 
فنحن لسنا ضد إقامة حدود آمنة بالشكل الذي 
الخارجية  التدخالت  عن  بعيداً  شعبنا  يناسب 

التي تهدف إلى زعزعة أمننا واستقرارنا.
سوريا  لمجلس  سياسي  ِحراك  هناك  ـ 
الديمقراطية لعدة دول غربية، هل ترون ذلك 
مشروع  على  لمسد  عالمياً  سياسياً  انفتاحاً 

سوريا التعددية الالمركزية؟
ومن  الديمقراطية  سوريا  مجلس  أن  بالتأكيد 
دول  عدة  على  بها  قام  التي  الجوالت  خالل 
داعش،  بعد  ما  بحث  منها  الهدف  كان  غربية 
وهو الهاجس األكبر الذي نسعى إليه جميعاً في 
شمال وشرق سوريا، وهو االعتراف باإلدارة 

وباعتقادي  سوريا.  وشرق  شمال  في  الذاتية 
عميق  سياسي  حوار  إلى  الوصول  مجرد  أنه 
بحد  يعتبر  فهو  الغربية  العواصم  مع  ومنفتح 
ذاته بداية االنفتاح السياسي وتعزيز االستقرار 

في منطقتنا. 
ـ المرحلة التي تلي هزيمة داعش هي مرحلة 
سياسية بدون شك، هل ترون مسد واألحزاب 
والتجمعات السياسية في شمال وشرق سوريا 

قادرة على قيادة المرحلة القادمة؟
بإعمار  نقوم  كنا  اإلعمار  إلعادة  بالنسبة 
من  بتحريرها  قواتنا  قامت  التي  المناطق 
دور  تفعيل  خالل  من  وذلك  داعش،  إرهاب 
المدني،  والمجلس  الشعب  ودور  الكومينات 
لتقوم بعملها على  البلديات  إلى دعم  باإلضافة 
أكمل وجه. أما فيما يخص إعادة إعمار البنى 
إلعادة  الجهود  تظافر  يتطلب  فهذا  التحتية 
الوضع إلى ما كان عليه، أمالً في خطوة لعودة 
أهلنا المهجرين إلى مناطقنا األمنة بعد القضاء 
األحزاب  أن  وأظن  داعش.  معاقل  آخر  على 
األرض  على  المتواجدة  السياسية  والتجمعات 
قادرة على قيادة المرحلة للوصول إلى الحلول 

السياسية في سوريا.
في  المقبلة  المرحلة  إلى  تنظرون  كيف  ـ 
المهّجرين  وإعادة  إعمار  من  المنطقة 

والشروع في تحقيق األهداف كاملة؟
ذكرت لك في البداية إن أحد مقومات وجودنا 
السياسية  واألحزاب  مسد  هو  السياسي 
والتجمعات الوطنية في شمال وشرق سوريا، 
القرار  صنع  تحقيق  استطاعوا  هؤالء  وكل 
شعوب  لكل  وأثبتوا  مناطقنا،  في  السياسي 
أنهم أصحاب عقول  العالم،  المنطقة ولشعوب 
السياسي وتطورات  العالم  نيّرة ومنفتحة على 
القضية السياسية السورية، ومراحلها المختلفة 
مؤتمر  وأخيراً  آستانا  وحتى  جنيف  من  بدءاً 
من  ومثقفينا  أبنائنا  وعي  وبفضل  سوتشي 
والنساء.  الرجال  ومن  والشابات،  الشباب 
الديمقراطية،  السياسية مجلس سوريا  ومظلتنا 
حزم  بكل  القادمة  المرحلة  إدارة  من  سنتمكن 
جميع  وستنجح  سننجح،  أننا  يقين  على  ونحن 

المشاريع الديمقراطية في المنطقة. 

سنُحّرر  والتنظيم   ، »باإلرادة  شعار  تحت 
عفرين، ونبني سورية ال مركزية ديمقراطية«؛ 
االتحاد  لحزب  األول  المؤتمر  أعمال  انطلقت 
آرام  مركز  في  قامشلو  لمقاطعة  الديمقراطي 
رميالن،  حقول  في  والفن  للثقافة  تيكران 
وبمشاركة 700 مندوباً يمثلون مدن، ونواحي 
ممثلي  من  العديد  وبحضور  كافة،  المقاطعة 
المكونات  من  والعشائر  السياسية،  األحزاب 
سورية  قوات  من  ممثلين  إلى  إضافة  كافة، 
دقيقة  بالوقوف  المؤتمر  بدأ  الديمقراطية. 
كلمة  تاله  الحرية؛  أرواح شهداء  صمت على 
للرئيسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي 
ألقته عائشة حسو باللغتين العربية، والكردية، 
أوضحت من خاللها أهمية انعقاد المؤتمر األول 
في المقاطعة في ظل الظروف االستثنائية التي 
تمر بها سورية، والعالم، وال سيما التطورات 
جبهة  في  العسكرية  الساحة  على  الميدانية 
سوريا  لقوات  التاريخي  واالنتصار  الباغوز، 
اإلرهابي،  داعش  مرتزقة  على  الديمقراطية 
والتهديدات التركية، وتدخلها غير الشرعي في 
األراضي  السورية، ودعت في كلمتها مندوبي 
التنظيمي  العمل  تعزيز  إلى ضرورة  المؤتمر 
كافة  في  الحزب  دور  ترسيخ  يضمن  بما 
المجاالت، وبعدها ألقيت كل من كلمات عوائل 
قامشلو،  ومقاطعة  ستار،  ومؤتمر  الشهداء، 
وركزت كافة الكلمات على المقاومة البطولية 
للمناضلة ليلى كوفن، ورفاقها المضربين عن 
تشهدها  التي  السياسية  والتطورات   ، الطعام 
ثماني سنوات،  أكثر من  منذ  السورية  الساحة 
أعمال  لتسيير  الديوان  تشكيل  تم  وبعدها 
المؤتمر  عن  يتمخض  أن  المقرر  المؤتمرون 

جملة قرارات وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة، 
إضافة إلى انتخاب مجلس إداري للمقاطعة من 
مشتركة  رئاسة  وانتخاب  عشرعضواً،  اثني 
وديرك.  قامشلو،  منطقتي  في  الحزب  إلدارة 
بعدد  صحيفتنا  التقت  المؤتمر؛  هامش  وعلى 
من المشاركين في المؤتمر الذين بيّنوا لنا الغاية 

من انعقاد المؤتمر على مستوى المقاطعة.

املؤمتر انعكاس للمتغريات 
السياسية يف املنطقة 

االتحاد  لحزب  العام  المجلس  عضوة  وأكدت 
الديمقراطي شريفة حسن: »نعقد هذا المؤتمر 
في ظل مرحلة حساسة تمر بها المنطقة، وفي 
ظل هذه المتغيرات العديدة؛ ارتأينا أن نوسع من 
الجماهير،  بين  السياسي، واالجتماعي  نضالنا 
نتالحم  أن  علينا  الواجب  من  أنه  نرى  فنحن 
بين مختلف  نشاطاتنا  القاعدة، ونوسع من  مع 
استمرار  على  نُدأب  لذلك؛  المجتمع.  شرائح 
على  المؤتمر  هذا  نعقد  اليوم  معه.  االندماج 
مستوى المقاطعة بعد أن نظمنا أنفسنا كحزب 
على مستوى النواحي والبلدات، وحسب رؤيتنا 
له  يكون  لن  التنظيمية  للروح  فاقد  حزب  أي 
شريفة:  وأشارت  المجتمع«،  في  الئقاً  مكانة 
دخلنا  نظمناها  التي  المحلية  االنتخابات  »بعد 
إلى مرحلة جديدة من الجانب التنظيمي أال وهو 
والمقاطعات«،  المناطق  مستوى  على  التنظيم 
على  تنظيمنا  كان  »سابقاً  أنه:  إلى  مشيرة 
مستوى النواحي بينما اآلن، ومن أجل التماهي 
مع المرحلة المقبلة انتقلنا إلى مرحلة جديدة«.

توسيع القاعدة اجلماهريية
 من أولويات املؤمتر 

لحزب  المشترك  الرئيس  بيّن  جانبه  ومن 
هيال  حميس  تل  لناحية  الديمقراطي  االتحاد 
من  أمامنا  خطط  عدة  وضعنا  »لقد  الخوير: 
القاعدة  توسيع  وأهمها  المقبلة،  المرحلة  أجل 
أعضائه،  عدد  وزيادة  للحزب،  الجماهيرية 
المجتمعية،  الخدمات  تقديم  إلى  والسعي 
والمساهمة بشكل رئيسي في الحلول السياسية 
ـ  السوري  الحوار  السورية، وتشجيع  لألزمة 
السوري؛ من أجل الوصول إلى صيغة تضع 
تمحور  كما  سوريا،  بها  تمر  التي  للعقدة  حداً 
السياسية  الناحية  المؤتمر من  نقاشاتنا في  جل 
المحدقة  األخطار  حول  الجماهير  توعية  في 
بهم، وضرورة رصِّ صفوفهم أمام التهديدات 
والتهديدات  التركي  الجانب  من  الخارجية 
المحتل  مع  يتعاونون  الذين  من  الداخلية 

التركي«.

أهم ما مييز احلزب 
من الناحية التنظيمية

وفي سياق الحديث ذاته؛ أوضحت اإلدارية في 
مكتب العالقات بحزب االتحاد الديمقراطي في 
ديرك رائدة خليل بقولها: »بعد ربيع الشعوب 
التاسع عشر  الذي اجتاح المنطقة، وبعد ثورة 
من تموز في روج آفا، وشمال سوريا،  كحزب 
وقدم  الجماهير  ضمن  العمل  من  ميراث  له 

في  نكون  أن  علينا  أنه  وجدنا  الشهداء  آالف 
الصف األول، وفي الخندق األول مع الجماهير 
إلى   واالنتقال  التغيير،  في  الراغبة  والشعوب 
علينا  أن  نرى  ونحن  حر،  ديمقراطي  مجتمع 
العصيبة  للمرحلة  مناسبة  خطوات  نخطو  أن 
كي  المؤتمر  هذا  نعقد  لذلك؛  تواجهنا.  التي 
الكثيرة  التحديات  مواجهة  لكيفية  خطط  نضع 
التي تواجهنا، وال سيما المخاطر الخارجية«، 
وتابعت رائدة: »من ناحية التمثيل النسائي في 
المؤتمر وفي الحزب هناك مشاركة واسعة من 
قبل المرأة في جميع هياكل الحزب وبشكل عام، 
يعطي  الذي  سوريا  في  الوحيد  الحزب  فنحن 
المشتركة  الرئاسة  للمرأة، فمبدأ  أهمية خاصة 
إلدارة شؤون الحزب هو ما يميز نضالنا عن 
منظورنا  من  فالمرأة  األحزاب،  باقي  نضال 
تمثل أحد أهم جوانب الحياة االجتماعية. لذلك؛ 

دورها ال يقل عن دور الرجل في اإلدارة«.

عنوان املرحلة النضالية املقبلة

كما وأكد عضو المجلس العام للحزب سليمان 
بدر: »إن تحرير عفرين هو همنا، واهتمامنا، 
وعنوان المرحلة النضالية المقبلة التي سنسعى 
إلى تحقيقها فتحضير الجماهير لمقاومة المحتل 
التركي، ومرتزقته، وتوعيته للقيام بواجبه من 
المركزية؛  حرة  ديمقراطية  سورية  بناء  أجل 
السورية،  الجغرافية  كامل  بتحرير  إال  يتم  لن 
إقليم عفرين عندما نسقط سلطة  وعلى رأسها 
وأوهام  التقسيمية  ومشاريعه  التركي،  المحتل 
سلطانه العثماني الذي يسعى إلى إعادة أمجاد 
السيء  االنكشاري  وجيشه  العثمانية  السلطنة 
الصيت في المنطقة، وسورية من خالل البوابة 

السورية«. 
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وفلسفة
عبد الله أوجالن

ة للقوى 
ّ
األزمة األخالقي

املناهضة للمجتمع
ال تزاُل آثاُر تقاليِد زرادشت – ماني األخالقيِّة 
إلى  األوسط  الشرِق  من  ومنتشرةً  موجودةً 
وكلمةُ  اإليزيديّة(.  )المجوسيّة،  وأوروبا  الهنِد 
»زنديق« ذاُت أصوٍل زرادشتيّة، كما أنّها أصُل 
راهناً  الُمستَخَدمِة   »Science »ساينس  كلمِة 
الضروريِّ  من  اإلنكليزيّة.  في  العلم  بمعنى 
التبياَن أّن األنبياَء اليهوَد في عهِد السبِي البابلّي 
 – اإلغريَق  والفالسفةَ  ق.م(   456–  600(
 – الميديِّة  اإلمبراطوريِّة  عهِد  في  اإليونيين 
التعاليِم  من  ملحوٍظ  بشكٍل  انتَهَلوا  البرسيّة، 
التيّاَرين،  هَذين  إلى  وباإلضافِة  الزرادشتيّة. 
أيضاً  األوروبيّون  الُمستَشِرقون  منها  انتهََل 
التبياَن  الضروريِّ  ومن  كما  مباشر.  بشكٍل 
وباألهّميِّة نفِسها أّن تعاليَم كلٍّ من كونفوشيوس 
بين  )ما  لزرادشت  الُمعاِصرين  وبوذا  وسقراط 
أيضاً  الميالد(  قبل  والخامِس  السادِس  القرنَين 
، وتَُمثُِّل  ترتَِكُز في أساِسها إلى المجتمِع األخالقيِّ
المدنيِّة  خطِر  تجاه  للغايِة  وطيداً  أخالقيّاً  دفاعاً 
الُمحيِق باألخالق. هذا ويَحتَلُّ العنصُر األخالقيُّ 
مكانةً هاّمةً جّداً في تعاليِم اإلسالِم والمسيحيِّة في 
العصور الوسطى. أما في عهِد المدنيِّة األوربيّة، 
أي حداثتِها، فتَشهَُد األخالُق تآُكالً ونَخراً جّدياً. 

قنا باستفاضٍة إلى أسباِب ذلك. وكنّا قد تطرَّ

الموَجَزةُ  التاريخيّةُ  االستذكاراُت  هذه  حتّى 
مقاومةً  أَبدى  األخالقيَّ  المجتمَع  أّن  إلى  تشيُر 
عظمى. حيث لَم تَستَسلْم األخالُق لقوى المدنيِّة 
اإلصراَر  أّن  أي  كأخالق.  صامدةً  بَقِيَت  طالما 
يَنقُص  أو  يَِغْب  لَم   Demos لديموس األخالقيَّ 
وقانوِن  ديِن  تجاهَ  األوقاِت  من  وقٍت  أيِّ  في 
والمهامُّ  فالقضيّةُ  هنا،  المفروَضين. من  المدنيِّة 
بكيفيِّة  تتعلُّق  باألخالق  المعنيّةُ  الراهنةُ  األوليّةُ 
َموَضَعتِها. ال ريب أّن علَم األخالقيّاِت )نظريّة 
علِم  حقوِل  من  حقالً  يَُعدُّ  الذي   )Etic األخالق 
الفكريِّ  بالميداِن  معنيّةً  ةً  َمهَمَّ ُل  يَُشكِّ االجتماع، 
هو  المهمُّ  وأهّميّة.  بعنايٍة  تطويَره  يجب  الذي 
وكيفيّةُ  المجتمع،  مع  األخالقيّاِت  تكاُمِل  كيفيّةُ 
إعادِة تعبئِة المجتمع باألخالِق على أسٍس أوطد 
التعرية. وظيفةُ  إلى  َض  تََعرَّ كان  بعَدما  وأمنع، 
العصِر  قضيّةَ  ليست  األخالِق  إنشاِء  إعادِة 
والحداثِة فحسب، بل هي أيضاً قضيّةُ سيرورِة أو 
عدِم سيرورِة المجتمع. لقد تَبَّدت للعيان استحالةُ 
التغلِّب على األزمِة العالميِّة عنوةً وبقّوِة القانوِن 
النزعِة  إلى  مجّدداً  العودةَ  أّن  كما  اإلرغاميّة. 
الدينيّة َحَدٌث يائس. ينبغي اإلدراك بشكٍل حسٍن 
بأيِّ  العالميّة  األزمِة  من  الحداثِة  نفاِذ  استحالةَ 
القويُّ  النسيُج األخالقيُّ  ْل  يُفَعَّ لَم  ما  سبيٍل كان، 
الُمعاشةُ  فاألزمةُ  مجدَّداً.  االجتماعيِّة  للطبيعِة 
أزمةٌ َخلَقَتها قوى نظاِم المدنيِّة المناِهضةُ للمجتمِع 
آالِف سنة على حساِب  برّمته والمعّمرِة خمسةَ 
المجتمِع األخالقّي. بالتالي، فالبحُث عن الَمخَرِج 
في المجتمِع األخالقيِّ )والمجتمِع السياسيِّ أيضاً 
بُِحكِم تَراُدِف األخالِق مع الديمقراطيِّة المباشرة( 
من ضروراِت الدياليكتيك. ومن المستحيِل تحديَد 
ٍة أخالقيٍّة بشكٍل سليم، ما لَم يتّم اإلجماُع  أيِّة َمهَمَّ
على هذا التشخيص كمبدأ. والحاُل هذه، فإذ ما 
األخالقيِّة على  المهامِّ  تحديِد  على  ُمَجدَّداً  َعِملنا 
العصرانيِّة  نشاطاِت  إطاِر  ضمن  مبادئ  شكِل 
الديمقراطيِّة في إعادِة اإلنشاء كسالٍح فتّاٍك للنفاِذ 

من أزمِة الحداثِة العالميّة:

النظاميّةُ  الراهنةُ  الحداثِة العالميةُ )األزمةُ  أزمةُ 
قوى  مارَسته  الذي  للدماِر  ثمرةٌ  والبنيوية( 
المدنيِّة المعّمرِة خمسةَ آالِف سنٍة ضّد المجتمِع 
األخالقّي. بالتالي، فالبحُث عن النفاِذ من األزمِة 
أيضاً ضمن إطاِر إعادِة إنشاِء المجتمِع األخالقيِّ 
بمثابِة  هو  بل  الدياليكتيك،  بُِحكِم  صحيُح  أمٌر 

الَخياِر األولّي.

المجتمِع  وإفناِء  تفسيِخ  مساعي  كلِّ  من  بالرغِم 
المدنيِّة  قوى  قِبَِل  )من  والسياسيِّ  األخالقيِّ 
األساسيَّ  َن  الُمَكوِّ يُعتَبَُر  والذي  والحداثة(، 
للعصرانيِّة الديمقراطيّة؛ إال أنّه ال يَزاُل مستمّراً 
فقوى  بنسبٍة ساحقة.  اجتماعيٍّة  بوجوِده كطبيعٍة 
يَتََعدَّ  لم  )ربّما  ضيّقة  نخبويّةٌ  شبكةٌ  المدنيِّة 
الطبيعِة  من   %10 األياِم  من  يوٍم  في  َحجُمها 
يَزاُل  ال  األساسيُّ  الوزُن  بينما  االجتماعيّة(، 
لُه جميُع المسحوقين والمستََغلّين من األمِم،  يَُشكِّ
الشعوِب، األثنيّاِت، النساء، مجتمعاِت القريِة – 
ل،  حَّ الرُّ البدو  العمل،  عن  العاطلين  الزراعة، 

الشبيبة، والمجموعاِت الهامشيِّة وأمثالها.
 تقرير/ غاندي إسكندر ـ  ليكرين خاني   
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لزكني ابراهيم

حمسن عوض اهلل

ين
ّ
صليب داعش وأحفاد صالح الد

تركيا لعبت على احلبلني فانقطع االثنان بها

روشن محي:  

«حنن واثقون من جناح املشاريع 
الدميقراطية يف املنطقة«

ر عفرين.. ونبني سوريا ال مركزية دميقراطية
ّ
حر

ُ
باإلرادة والتنظيم سن

شريفة حسنسيمون جرجسرائدة خليل هيال اخلوير
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عمل مركز الثقافة والفن على إعادة افتتاح 
جمع  تم  وقد  شهرين  حوالي  منذ  المكتبة 
والتي   المكتبة  في  الموجودة  الكتب  عدد 
العمل  وهذا  كتاب   2240 حوالي  بلغت 
الثقافة  لعودة  كبيراً  دافعاً  للمثقفين  أعطى 
الخصوص  وجه  على  المطالعة  وثقافة 
والقراءة لهم وضرورة االطالع على ثقافة 
المرتزقة  قام  أن  بعد  ومعارفهم،  الشعوب 
خالل السيطرة على المنطقة بحرق بعض 

المركز  مكتبة  من  بعضها  وسرقة  الكتب 
المكاتب  أكبر  من  تعد  كانت  التي  الثقافي 

في المنطقة. 
إحياء ثقافة املطالعة

الثقافة  مركز  مكتبة  أمينة  مع  لقاء  وفي   
المكتبة  والفن ميديا مدور أكدت أن أهمية 
للكتب  القراءة  نشر  خالل  من  تظهر 
والمجلدات العلمية من أجل االستمرار في 

أصنافها  بكافة  العلوم  وإحياء  الثقافة  تنمية 
المطالعة  واختالف مجاالتها، وتنمية حب 
الفئة  المجتمع وخاصة  أفراد  بين  والقراءة 
الشابة، وإعادة الكتاب وقيمته في المجتمع.
 وذكرت ميديا خالل اللقاء أن المكتبة تضم 
1800كتاب  منها  كتاب   2240 من  أكثر 
المركز  في  الموجودة  الكتب  من  قديم 

تم  الكتب  استعادتها وبقية  تم  الثقافي سابقاً 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  من  جمعها 
وتتألف المكتبة من قاعة واحدة تضم عدة 
رفوف توزع فيها أنواع الكتب والمجلدات 
الكتب  ومنها  ونوعه  مجاله  حسب  كل 
والجغرافية  واللغوية  واالجتماعية  الطبية 
واالقتصادية  والسياسية  والدينية  والفكرية 

وعدد من الروايات والقصص...إلخ.

آلية إعارة الكتب
 من مكتبة املركز

وأشارت ميديا إن عملية المطالعة والقراءة 
ويتم  المكتبة  غرفة  ضمن  تجري  للكتاب 
فقط  الثقافي  المركز  داخل  الكتب  استعارة 
المركز  خارج  إعارتها  يتم  أن  ويمكن 
اإلدارة  مؤسسات  في  للعاملين  الثقافي 
المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة لسهولة 
االستعانة  يمكن  أنه  باإلضافة  استعادتها، 
العلمية  األبحاث  إجراء  أجل  من  بالكتب 

والدراسات األكاديمية.

عدة  تواجه  المكتبة  أن  ميديا  وأضافت 
بعض  أجزاء  وجود  عدم  منها  صعوبات 
المجلدات بشكل كامل وفقدان بعض الكتب 
بسبب  تغليفها  الخارجي وصعوبة  للغالف 
قِدم تلك الكتب ومنها ما يعود لعام 1916م 
االستعارة  عملية  أثناء  المكتبة  وضيق 
وعدم وجود األدوات الكافية للمطالعة من 

طاوالت وكراسي. 

التخطيط الفتتاح
 معرض للكتاب

ونوهت ميديا إلى عدة خطط  مستقبلية في 
هذا اإلطار ومنها العمل على تجهيز صالة 
وقاعة للمطالعة في الطابق الثاني للمركز 
للمطالعة،  غرفة  السابق  في  كانت  حيث 
عدد  بزيادة  المكتبة  لتوسيع  والتخطيط 
العمل  أجل  المكتبة من  الكتب، وستُحضر 
الفتتاح معرض الكتاب في المركز الثقافي. 

أرادها  كما  تنتِه  لم  عجاف  سنوات  سبع 
مرت  أخرى,  سنة  لتزيدها  السوريون 
والتهجير  الدمار  بين  ما  عمياء  بعشوائية 
وصفقات السياسة الدنيئة, سارعت خاللها 
دول الصراع لجني محصول هذه الحرب 
الغوطة  إلى  عفرين  من  لصالحه,  كل 
وغيرها من المناطق السورية التي لم تحسم 

فيها الهدن السياسية معاناة السوريين.

بني األطماع والتدخالت اخلارجية

ذاكرة  في  محفوراً  آذار   15 سيبقى 
ما  انطالق  موعد  كان  ألنه  السوريون؛ 
هذا  ففي  السوري«،  »الربيع«  بـ  ُسمي 
اليوم خرج المتظاهرون في دمشق وبعض 
احتجاجات  في  األخرى  المحافظات 
ولكن  أوضاعهم،  بتحسين  للمطالبة  شعبية 
سرعان ما تغيرت األوضاع إلى مواجهات 
بالسلطة  متمسك  نظام  بين  عسكرية 
ومعارضة مرتبطة بالخارج تسعى لتحقيق 
في  ودولية  إقليمية  قوى  وأطماع  أهداف 
دمائهم.  من  السوريون  ثمنها  دفع  سوريا، 
الحرب,  لهذه  الثامنة  السنة  أعتاب  وعلى 
تسير معاناة السوريين كشريط من الصور 
الممزوجة، فمن حكومة ترى بأن كل من 
فقدت  معارضة  إلى  إرهابي  خرج ضدها 
مسيطراً  خلفهما  اإلرهاب  ليسير  البوصلة 
آخر  وفي  لكن؛  واسعة.  مساحات  على 
للسوريين  مفرحة  صور  هناك  الشريط 
حيث ورغم النكسات السياسية واالجتماعية 
وجحيم  اليأس  واجه  من  هناك  سوريا  في 
مرتزقة  على  القضاء  من  وتمكن  الحرب 

هدد العالم أجمع وهم داعش.

البداية من درعا.. تسارع 
لألحداث وخلط لألوراق

كانت البداية في شباط 2011 عندما خرج 
السوري  الشارع  في  المواطنين  من  عدد 
بينذل«  ما  السوري  »الشعب  هاتفين 
انقسمت خاللها دوافع هذه الحماسة الغريبة 
ألحد  أمن  ضابط  إهانة  عن  حديث  بين 
المواطنين في الشارع, ورغبة في ركوب 
وفي  العربي«.  »الربيع  ُسمي  ما  قطار 
األمن  قوات  اعتقلت  نفسه؛  العام  آذار من 
السوري مجموعة من األطفال كتبوا على 
جدار مدرستهم عبارة »الشعب يريد إسقاط 
النظام« في مدينة درعا، لتنطلق على إثرها 
النظام بمعاقبة عناصر  احتجاجات تطالب 
على  يقتصر  لم  الموضوع  أن  إال  األمن، 
لتحاصر  االحتجاجات  فتصاعدت  هذا، 
سميت  والتي  درعا  مدينة  النظام  قوات 

»مهد الثورة«.
ورغم كل هذه التطورات المتسارعة إال أن 
أغلب السوريين كان يتابع ما يجري عبر 
مخرجه  يضع  لم  أحداث  كمسلسل  التلفاز 
للنظام  التابعة  سانا  فوكالة  لحلقاته,  عدداً 
والمخربين  بالمندسين  المتظاهرين  تصف 
فيما  إرهابية,  هجمات  عن  أخباراً  وتنقل 
يُصر ناشطو المعارضة بأن ما يحدث هو 
عبارة عن مظاهرات سلمية وينددون برد 

النظام العنيف عليها.
توسعت  حتى  كثيراً  ذلك  يطل  ولم 
أخرى  سورية  مناطق  لتشمل  المظاهرات 
المجتمع  داخل  واضحاً  االنقسام  ليبدو 
السوري بين معارض يطلق على ما يجري 
يسميها »مؤامرة«  اسم »الثورة« وموالي 
داعم  بين  العالم  إلى  االنقسام  هذا  لينتقل 
للنظام ومعارض له، فدول الخليج وتركيا 
ودعموها  باالحتجاجات  رحبوا  والغرب 
بينما روسيا والصين دعمتا النظام وحموه 
بالفيتو في مجلس األمن وصوالً إلى الدعم 

العسكري الروسي.
وتسارعت األحداث السورية لتصل نهاية 
عام 2011 وتعلن معها األمم المتحدة بأن 
 5000 من  ألكثر  وصل  الضحايا  عدد 
المصالح  أيضاً  بدأت  ومعها  شهيد, 

تركيا  فكانت  بالبروز،  والدولية  اإلقليمية 
على  عملت  حيث  ذلك  في  الحربة  رأس 
الوطني  المجلس  سمي  ما  تأسيس  دعم 
تُدخل  كانت  الخفاء  وفي  علناً  القاهرة  في 

اإلرهابيين إلى سوريا.
السورية سريعاً,  واختلطت أوراق األزمة 
القاهرة,  في  مجلس  تنشئ  المعارضة 
الظواهري  أيمن  القاعدة  تنظيم  وزعيم 
تجول  الدبابات  سوريا,  في  للجهاد  يدعو 
تقصف  والطائرات  السورية  الشوارع  في 
حرباً  يطلقون  والغرب  وأمريكا  حمص, 
سفاراتهم  ويغلقون  النظام  ضد  دبلوماسية 
بالجيش  سمي  ما  يدعم  العربي  والخليج 

الحر بالسالح.
مع  بالتزامن  دمشق  إلى  انتقلت  الحرب 
يسمى  كان  ما  ليعلن  إدلب  في  التصعيد 
من  أكثر  على  سيطر  بأنه  الحر  الجيش 
أربعين بالمئة من سوريا, أما النظام فرفض 

فأعلن تصديه لمؤامرة عربية غربية.
 2012 عام  من  تموز  شهر  بداية  ومع 
شهد الحراك الدولي بشأن األزمة السورية 
تصاعداً، حيث كثف الغرب ضغطه على 
الفيتو  النظام, واستخدمت روسيا والصين 
مسؤولون  عليه,  عقوبات  فرض  ضد 
كيمياوي  سالح  وجود  يعلنون  أمريكيون 
في سوريا والصليب األحمر الدولي يصف 
ما يجري بحرب أهلية, فيما اعترفت إيران 
الثوري  العام بوجود قوات للحرس  بنهاية 

اإليراني في سوريا.
أما بداية عام 2013 فشهدت ارتفاعاً لنسبة 
الضحايا حيث وصلت الحصيلة لـ 80 ألفاً 
النصرة  جبهة  مرتزقة  ارتكاب  بينها  من 
مجزرة بحق حوالي 200 شخصاً في ريف 
الالذقية, باإلضافة لضحايا هجوم كيمياوي 
من قبل النظام على حي الشيخ مقصود في 
داعش  ظهور  ذاته  العام  شهد  فيما  حلب, 

في سوريا.

مساٍع إقليمية الستعادة أجماٍد 
قدمية خبطط جديدة

من جنيف إلى فيينا مروراً بميونيخ، عقدت 
االجتماعات  من  العديد  العظمى  الدول 
الخاصة بالوضع السوري، في مسعى من 
السورية  األزمة  في  المتدخلة  الدول  كل 
إليجاد حل يتوافق مع مصالحها، فتحولت 
أزمة  إلى  النظام  على  ثورة  من  الثورة 
بسوريا  المحيطة  الدول  تقاذفتها  إقليمية 
التي  تركيا  من  مصالحها  على  للحفاظ 
واإلرهابية  المسلحة  المجموعات  دعمت 
العثمانية،  آمالها في إعادة األمجاد  إلحياء 
إلى إيران التي وضعت كل ثقلها في سوريا 
لحماية النظام من أجل الحفاظ على آمالها 

في إقامة الهالل الشيعي.
الستقبال  مطاراتها  تركيا  وفتحت 
وسهلت  كافة  العالم  أنحاء  من  اإلرهابيين 
كما  السورية،  األراضي  إلى  عبورهم 
منها  يتدفق  معابر  إلى  حدودها  حولت 
في  والمرتزقة  اإلرهابيين  إلى  السالح 
المادي  الدعم  سوريا، وقدمت كافة أشكال 
والمعنوي والطبي لهم، أما إيران فحشدت 
الشيعة أينما كانوا يتواجدون وأرسلتهم إلى 

سوريا للقتال إلى جانب النظام البعثي.
عندما  أكبر  بشكل  األوضاع  وتعقدت 
على  أزمة  إلى  األزمة  هذه  تحولت 
المستوى الدولي يتنافس فيها كل من روسيا 
التي وضعت كل ثقلها في سوريا وتحكمت 
البعثي،  للنظام  الرسمي  السياسي  بالقرار 
والطرف األمريكي الذي لم يضع كل ثقله 
األزمة  سنوات  في  وعمل  األزمة  لحل 

األولى على تأجيل الحسم والحل.

داعش يسيطر على مساحات 
شاسعة

مرتزقة  سيطر   ،2014 عام  صيف  في 
سوريا  من  كبيرة  مساحات  على  داعش 
والعراق، إذ سيطر في بداية شهر حزيران 
نفسه  وفي  العراقية  الموصل  مدينة  على 
عاصمةً  وأعلنها  الرقة  مدينة  على  الشهر 
حزيران،   29 في  المزعومة  لخالفته 
دير  من  العظمى  الغالبية  على  سيطر  كما 
من  كل  في  تواجده  إلى  باإلضافة  الزور، 
وعدد  دمشق  ريف  حماة،  إدلب،  حلب، 
وبذلك  األخرى،  السورية  المناطق  من 
بات يحتل ما يقارب نصف مساحة سوريا 
البعثي  النظام  قوات  تواجد  انحصر  فيما 
حملت  حين  في  فقط،  الرئيسية  المدن  في 
وحدات حماية الشعب والمرأة على عاتقها 
آفا  روج  مقاطعات  على  الحفاظ  مهمة 
الثاني  كانون  في  عنها  أعلن  التي  الثالث 
الجزيرة،  مقاطعات  في  والمتمثلة   2014

عفرين وكوباني آنذاك.

الواليات املتحدة تدخل
 إىل األراضي السورية

وكان الدور التركي في سوريا منذ البداية 
إلى  اإلرهابيين  أدخلت  حيث  سلبياً،  دوراً 
إلنهاء  أدى  مما  بالسالح  ودعمتهم  سوريا 
المعارضة بشكل كامل وتنامت الجماعات 
جانب  إلى  آخرون  وانشق  اإلرهابية 
المتحدة  الواليات  دفع  مما  تركيا,  مرتزقة 
إلى  النظام  قتال  من  اهتمامها  لتحويل 

محاربة اإلرهاب.

وصلت   2015 آذار  من  الرابع  ففي 
بجميع  مزودين  مقاتالً   50 من  مجموعة 
 51 اللواء  من  الحديثة  األسلحة  أصناف 
البرنامج  إطار  تدريبات ضمن  تلقيهم  بعد 
المسلحة  المعارضة  لتدريب  األمريكي 
إلى سوريا عبر معبر باب السالمة بمدينة 
إعزاز. ولقي أفراد هذه المجموعة وخالل 
آخرون  فّر  فيما  مصرعهم،  معدودة  أيام 
مع  داعش  لمرتزقة  أنفسهم  وسلموا 

أسلحتهم.
استطاعت  اإلرهاب  ضد  الحرب  خالل 
حماية  ووحدات  الشعب  حماية  وحدات 
محاربة  في  جدارتها  تثبت  أن  المرأة 
تشكيل  عن  اإلعالن  وبعد  لذا؛  داعش. 
التحالف  قوات  بدأت  الدولي  التحالف 
لوحدات  الجوي  الدعم  بتقديم  الدولي 
حماية الشعب والمرأة وخاصة في معركة 
حتى  بعد  فيما  الدعم  هذا  ليستمر  كوباني، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تشكيل  إعالن 
األول 2015، حيث حضرت  تشرين  في 
عسكريين  بمستشارين  المتحدة  الواليات 
في معركة تحرير منبج من مرتزقة داعش 
وتوسع دعم التحالف الدولي لقوات سوريا 
تحرير  عن  اإلعالن  حتى  الديمقراطية 
مدينة الرقة عاصمة الخالفة المزعومة في 

17 تشرين األول 2017.

روسيا يف سوريا بشكل رمسي

إيراني  وبدعم  النظام  قوات  فشلت  أن  بعد 
المدعومة  المرتزقة  الجماعات  من هزيمة 
فوقع  بروسيا  استنجدت  وخليجياً,  تركيّاً 
الحق  يمنح  في آب 2015  اتفاقاً  الطرفان 
قاعدة  استخدام  الروسية  العسكرية  للقوات 
حميميم في كل وقت من دون مقابل وألجل 

غير مسمى.
أيلول 2015، عززت روسيا  وابتداًء من 
إذ  سوريا،  في  العسكري  حضورها 
نشرت 21 طائرة هجوم أرضي من نوع 
سوخوي-25، و12 مقاتلة اعتراضية من 
متوسطة  قاذفات  و6  سوخوي-24،  نوع 
سوخوي-30  و4  سوخوي-34،  نوع  من 
متعددة األدوار باإلضافة إلى 15 مروحية 
الهجومية(،  هايند  مي-24  )متضمنة 
وجبهة  داعش  مرتزقة  باستهداف  وبدأت 
المدعومة من قوى  النصرة والمجموعات 

إقليمية.

تركيا حتتل أراٍض سوريا

األزمة  في  السلبي  التركي  للدور  ونتيجة 
السورية من حيث دعم اإلرهاب واستخدام 

ورقة الالجئين ضد أوروبا خسرت تركيا 
كما  األمريكي واألوروبي من جهة  الدعم 
تعرضت في الوقت نفسه لضغوط روسية 
مما  سوريا  في  مرتزقتها  على  بالقضاء 
ينهي وجودها هناك، وبذلك تدخلت بشكل 
الكرد  على  للقضاء  مسعى  في  مباشر 
ونموذج اإلدارة المشتركة الذي يتطور في 

روج آفا.  
لذلك كان ال بد لها أن تضحي بالمجموعات 
التي دعمتها منذ بداية األزمة والمدن التي 
فأمرت  مجموعاتها،  عليها  تسيطر  كانت 
وتسليمها  حلب  من  بالخروج  مرتزقتها 
عقدته  اتفاق  على  بناء  النظام   قوات  إلى 
من  جزء  باحتالل  لها  للسماح  روسيا  مع 
تركيا  فاحتلت  السوري،  الشمال  أراضي 
بالتعاون مع مجموعات مرتزقة مساحات 
جرابلس  من  امتدت  سوريا  من  واسعة 
الغرب. كما  إلى  إعزاز  بلدة  وحتى  شماالً 
مع  باتفاق  السورية  الباب  مدينة  احتلت 
عفرين  أيضاً  واحتلت  داعش,  مرتزقة 
الغوطة  تسليم  مقابل  روسيا  مع  بصفقة 

للنظام السوري.
لتحتل  الباب  التوسع شرق  وحاولت تركيا 
سوريا  قوات  حررتها  التي  منبج  مدينة 
شهر  في  داعش  مرتزقة  من  الديمقراطية 
آب 2016 إال أن الواليات المتحدة نشرت 
قواتها في المناطق الشمالية من منبج، كما 
نشرت روسيا قواتها غرب وجنوب منبج 
لتدخل في نقاط التماس بين مرتزقة تركيا 
الديمقراطية  سوريا  قوات  وبين  جهة  من 

من جهة أخرى، وتفشل المخطط التركي.
نرى  الثامن،  العام  إلى  الدخول  مع  واآلن 
ميدانياً إن قوات النظام تسيطر على حوالي 
تحمي  فيما  السورية،  المساحة  من   %  60
 %  30 حوالي  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تركيا  تحتل  حين  في  سوريا،  مساحة  من 
)جبهة  الشام  تحرير  وهيئة  مرتزقتها  مع 
النصرة فرع القاعدة في بالد الشام( مساحة 

10 % من سوريا.
يتم  كان  ما  الثامن  العام  إلى  الدخول  ومع 
خاضعاً  بات  معارضة،  بأنه  عنه  الحديث 
تريد،  وكيفما  بإمرتها  ويتحرك  لتركيا 
في  االحتاللية  أجندتها  لتطبيق  ويسعى 
سوريا، وبالمقابل ال يمكن الحديث عن نظام 
بداخله  منقسماً  بات  النظام  ألن  إرادة؛  ذو 
يأتمرون  وآخرين  إيران  بأمر  مؤتمر  بين 
بوتين،  فالديمير  وزعيمها  روسيا  بأوامر 
ويبقى السوريون وحدهم من يدفعون ثمن 
تضارب مصالح القوى المتدخلة في سوريا 
التي  لتركيا  التابعة  والمعارضة  والنظام 

يريد كل منهما السلطة وال شيء آخر.

وكالة هاوار

5ثقافة وأدب تقارير وتحقيقات8

روناهي/ الطبقةـ  يساهم مركز الثقافة والفن التابع للجنة الثقافة والفن يف اإلدارة املدنية الدميقراطية 
الفكر  بعد سيطرة  املنطقة، وخاصة  الشعوب يف  ثقافات وفنون  إعادة إحياء  الطبقة يف  ملنطقة 

املتطرف على عادات وتقاليد اجملتمع فرتة جتاوزت أربع سنوات.

ميديا مدور

ن السياسية
َ
د
ُ
ة بني املصاحل اإلقليمية واهل

ّ
األزمة السوري مكتبة املركز الثقايف  يف الطبقة تضم أكثر من 2240 كتاب

األطفال،  ومواهب  إبداع  إظهار  بهدف 
المرح،  إلى  الحرب  جو  من  وإخراجهم 
ياسين  أحمد  الشهيد  مدرسة  إدارة  نظمت 
فلكلورياً  مهرجاناً  سبي  كري  مدينة  في 
للطفولة، تضمنت معظم عروضه مخاطبة 
بمشاركة  الطفولة،  إلنقاذ  العالم  ضمير 
وكوباني.  المقاطعة  مدارس  فرقة من   13
ومعلمي  أهالي  من  المئات  وحضور 

المقاطعة.
سبي  كري  مقاطعة  مدارس  من  الفرق 
آفا،  »روج  فرقة  ومنها  وكوباني، 
زردشت، باز بغديك«، باإلضافة لمشاركة 
بعض طالب المدارس في المقاطعة ومنها 

مدرسة غزة وتل أبيض الشرقي.
من  العديد  المهرجان  في  وُعِرض 
واألغاني  والرقصات  المسرحيات 

أغلبها  دعا  والتي  والشعبية،  الفلكلورية 
اآلخر  بعضها  وأظهر  الطفولة،  إلنقاذ 
والفقر  اليتم  من  سوريا  أطفال  يعانيه  ما 
والتشرد نتيجة ظروف الحرب الدائرة في 
عرضت  التي  المسرحيات  ومن  سوريا. 
في المهرجان »التشرد، الحياة في الغربة، 
من  العديد  عرض  وتم  الكردية«  الحنة 
باإلضافة  والشعبية،  الفلكلورية  الدبكات 
والوجدان  الضمير  تخاطب  التي  لألغاني 

ومنها »أنقذوا الطفولة، متى يعود أبي«.
وانتهى المهرجان بعرض رقصة فلكلورية 
من جميع الفرق المشاركة في المهرجان، 
مناطق  في  والوحدة  التالحم  عن  ُمعبرة 

شمال وشرق سوريا.

وكالة/ هاوار

ضمري  خاطبون 
ُ
ي سبي  كري  أطفال 

العامل من خالل مهرجانهم

هي  سورية  أن  األثرية  االكتشافات  توثق 
أولى  والدة  شهدت  التي  البكر  األرض 
مدن ومماليك البشر التي صممت وأنشأت 
بالكامل قبل أن تُسكن، وتبرهن الدراسات 
نشوء  شهدت  سورية  أن  الحديثة  األثرية 
المدنيات واألفكار والدالئل المدنية األولى 
للتدوين والحساب والرسم على أقدم حائط 
مبني من قبل اإلنسان، ومن هذه  المناطق 
تل »حمو كار« المدينة التاريخية التي تعد 

أقدم مدينة في التاريخ.
تقع »حموكار« في شمال شرق سوريا،   
وتقع  سنة،  آالف  سبعة  على  يزيد  عمرها 
بالقرب من قرية »الحرية« التابعة لناحية 
وجنوب  ديريك  منطقة  في  كوجر«  »تل 
غربي نهر دجلة مسافة خمسين كيلو متراً، 
وقريباً من جبل شنكال، حيث اكتشفت البعثة 
السوريةـ األميركية المشتركة للتنقيب عن 
اآلثار مدينة أثرية يعود تاريخها إلى األلف 
الخامسة قبل الميالد، ويمكن أن تعتبر أقدم 
مدينة في العالم، جرى هذا االكتشاف المهم 
على مساحة من األرض على شكل مربع 
وسط السهول المحصورة بين جبل سنجار 
طوروس  جبال  وسلسلتي  الجنوب  في 

وزاغروس.

أول مدينة تكتشف
 نظام هوائي يف التاريخ

أخصب  من  كار«  حمو  »تل  أراضي  إن 
من  تروى  وكانت  الزراعية،  األراضي 
الجنوب،  إلى  الشمال  من  تأتي  أنهار  عدة 
الشمال  باتجاه  سنجار  جبل  من  وأخرى 
وتلتقي جميعها لتشكل بحيرة كانت تخضع 
السهول  لري  معينة  تنظيم  لعملية  مياهها 
المنطقة،  في  والخصبة  الواسعة  الزراعية 
لحوالي  موطناً  كانت  المدينة  أن  ويُعتقد 
خمسة وعشرين ألف نسمة، واكتشف فيها 
التاريخ  في  الهوائي  للتكييف  نظام  أقدم 
ويتمثل في وجود مقرات في جدران ثنائية 
الفراغ  من  مسافة  بينهما  تفصل  متوازية 
تسمح  سنتيمترا،  عشر  خمسة  تتجاوز  ال 
حر  لمقاومة  النقي  المكيف  الهواء  بتدفق 
الصيف، استمر االستيطان في هذه المدينة 
الميالد  قبل  الخامس  األلف  منذ  األثرية 
أدركت  المبكر،  اإلسالمي  العصر  وحتى 
المسح  الموقع من خالل  هذا  أهمية  البعثة 
تم  التي  السطحية  واللقى  الطوبوغرافي 

العثور عليها في الموقع. 
ويُرجح أنه قد هاجرت في منتصف األلف 
الرابع قبل الميالد تقريباً مجموعات بشرية 
من جنوب ميزوبوتاميا شماالً إلى سوريا، 
وأسسوا فيها مستعمرات سكنية، وأدى هذا 
في  تطور  إلى  المنطقة  بسكان  االحتكاك 
نظام العمران، وتطور في مبدأ حكم الملكية 
ونظام الدولة، ولكن التنقيبات األثرية في« 
حمو كار« وفي بعض المواقع األخرى في 
سوريا أظهرت تطور نظام اجتماعي محلي 
وأقامت  فيها  واستوطنت  بزمن،  ذلك  قبل 

متطورة، ومن  بشرية حضارية  مستعمرة 
المكتشفات األثرية التي وِجدت في منطقة« 
الحضارة  أن فكرة نشوء  تبيّن  حمو كار« 
»حمو  وفي  سوريا  في  بدأت  وتطورها 
الغنية  السورية  الجزيرة  ومنطقة  كار« 
ثم  القديمة،  والحضارات  األثرية  بالمدن 
الرافدين  بالد  إلى  جنوباً  الحضارة  انتقلت 
مناطق  من  منطلقة  البالد  من  وغيرها 

سوريا الشمالية.

كنوز مدفونة ُتظِهر نواحي 
احلياة السابقة

اللبن  من  أبنية  عن  الموقع  في  ُكشف 
منتصف  إلى  تعود  والرماد  بالفخار  مليئة 
العصر  أي  الميالد،  قبل  الرابعة  األلف 
أربعة  أيضاً  النحاسي، ووجدت  الحجري- 
بعضها  قطر  يبلغ  مقببة  أفران  خمسة  أو 
مترين تقريباً، كانت تستخدم للطهو والخبز 
وطبخ اللحوم وغيرها، وذلك لوجود كمية 
كبيرة من العظام الحيوانية، باإلضافة إلى 
وغيرها  كالحبوب  المفحمة  النباتية  المواد 
اكتشفت كسر  كذلك  المدينة،  في  المكتشفة 
فخارية يستنتج أن معظمها يعود إلى أواِن 
الطهو  في  تستخدم  كانت  الحجم  كبيرة 
وتحضير الطعام، ويدل حجم هذه األواني 
طعام  لتحضير  تستعمل  كانت  أنها  على 
األسرة،  أفراد  تتجاوز  لخدمة  أو  جماعي 
والتنقيب  البحث  عملية  أثناء  وجد  وقد 
جدرانها  تتكون  التي  المنازل  بعض  على 
من اللبن، جوارها جدار ضخم عرضه ال 
يقل عن أربعة أمتار وارتفاعه أربعة أمتار 
أيضاً، ويعتقد أنه كان سور المدينة، وكذلك 
الجدار  أعلى من  فخار في مستوى  وجود 
3200قبل  أوروك«،  فترة  إلى«  يعود 
طبقات  عدة  من  تتألف  ومنازل  الميالد، 
ورصيف  المباني  من  العديد  على  تحتوي 
الطبقة  وأما  المستوي،  باللبن  مرصوف 
وكلها  بالجص  مغطاة  فهي  منه  األخيرة 
تعود إلى األلف الثالثة قبل الميالد، وفوقها 
اإلسالميةـ  الفترة  إلى  يعود  بناء  وجد 
في  وعثر  الميالد،  بعد   700 أي  األموية 
أحد أرضيات المباني على قبر لطفل معه 
تماثيل صغيرة من العظم ُعرفت »بتماثيل 

فيها  كبيرة  عيون  وجود  بسبب  العيون«، 
أشخاص،  أو  آلهة  إلى  التماثيل  هذه  تشير 
ولكن تفسيرها ما زال غامضاً على علماء 
وجدت  التي  المكتشفات  أهم  ومن  اآلثار، 
في هذه المنطقة التي تعطي فكرة عن طابع 
وجود  المنطقة  هذه  في  السوري  المجتمع 
أكثر من ثمانين ختماً وخمس عشرة لوحة، 
وكثير من الخرز في قبر الطفل وكان على 

األرجح مشكوكاً في قماش ثياب الطفل. 
أما مادة األختام فكانت من العظم منحوتة 
قاعدة  وكانت  مختلفة،  حيوانات  بأشكال 
الختم محفورة بخطوط أو بصور تشكيلية، 
الكبرى كان على شكل نمر  وأحد األختام 
منقط  نُقطه مصنوعة من أسافين صغيرة 
الوجه  أما  جسده،  على  ومنزلة  محفورة 
الحيوانات  من  صفاً  يضم  فكان  األسفل 
كانت  الصغيرة  واألختام  القرون،  ذات 
األسود  مثل  مختلفة  حيوانات  أشكال  على 
والكالب  والوعول  والدببة  والماعز 
واألرانب واألسماك والطيور، وقد اكتشفت 
لكن  براك«،  بالتي في »تل  تعاويذ شبيهة 
أختاماً  اعتبرت  كار«  حمو  »تل  تعاويذ 
واألختام  عليها،  الختم  صورة  لوجود 
مثل   المهمة  للشخصيات  كانت  الكبيرة 
الصغيرة  واألختام  والمسؤولين  المدراء 
استعماالً  أكثر  ألنها  أكبر  أعدادها  كانت 
وطبقاته،  الشعب  عامة  تخص  باعتبارها 
دقيق  إداري  تنظيم  وجود  على  يدل  وهذا 
ومدهش في فترة األلف الرابعة قبل الميالد 

بسبب قِدمها في التاريخ. 
وهذه األختام ال تشير إلى »البيروقراطية«، 
يضع  كان  تجارية  عالقات  إلى  تشير  بل 
التاجر فيها ختمه أي توقيعه على المواد أو 
السلع أو قطع القماش وهذه الظاهرة بدأت 
تأسيس دولة في  العمران وبداية  بداية  مع 
أخيراً  ودلت  هذا  السورية،  كار«  »حمو 
أُسست  أنه  على  المبدئية  الحفريات  نتائج 
سحيقة  ممالك  المنطقة  هذه  في  وتطورت 
في القِدم سبقت بروز حضارة« أوروك«، 
وقد  الرافدين  بالد  جنوب  من  وقدومها 
ولدت الحضارة في هذه المنطقة قبل آالف 
السنوات قبل الميالد وتعد أقدم الحضارات 

البشرية.

«محو كار«... مدينة تارخيية تدهش العلماء

إعداد/ هايستان أمحد

تقرير/ ماهر زكريا، مصطفى اخلليل
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الثانية في شهر  بعد االنتهاء من المرحلة 
كانون األول عام 2017م، من االنتخابات 
الفيدرالية الختيار ممثلي من قبل الشعوب 
بمناطق الشمال السوري لمجالس اإلدارات 
التقسيمات  بحسب  تتألف  التي  المحلية، 
مجالس  من  الفيدرالية  لنظام  اإلدارية 
البلديات والنواحي ومجلس المقاطعة، فقد 
تم تقسيم مدينة قامشلو إلى ناحيتين الغربية 
شكلت  الغربية  الناحية  وفي  والشرقية، 
العديد من اللجان ومن ضمنها لجنة العمل 
عملها؟؟؟،  فما هي  االجتماعية  والشؤون 

ولماذا تشكلت؟؟؟.

مهام وآلية عمل اللجنة

في  االجتماعية  والشؤون  العمل  لجنة 
تسجيل  عاتقها  على  تقع  الغربية  الناحية 
واإلشراف  التوظيف  يودون  من  أسماء 
على تسيير أمور المنظمات اإلغاثية ضمن 
جغرافية الناحية الغربية، واإلشراف على 

شؤون عوائل الشهداء في الناحية.
أسمائهم  تسجيل  إلى  المواطنين  يتوافد 
الكومين  من  ورقة  على  الحصول  بعد 
لجنة  في  التسجيل  أجل  من  عليها  كتب 
صورة  برفقة  االجتماعية  الشؤون  العمل 
حال  وفي  الهوية،  عن  وصور  شخصية 
يتم  منطقة  أي  في  الكومين  وجود  عدم 
االستعانة بأقرب كومين لمنح هذه الورقة، 
المواطنين،  أمور  تسهيل  بهدف  وذلك 
هي  بالتسجيل  لها  يسمح  التي  واألعمار 

هؤالء  فقط،  عام   50 إلى  عام   18 من 
فوق  ما  أما  الدائم  التوظيف  بخصوص 
الخمسين تسجل أسمائهم ويتم السماح لهم 
بالعمل فقط عبر عقود، وهناك 750 اسم 
حصلوا  الذين  وعدد  الناحية  لدى  مسجل 
 350 من  أكثر  إلى  يصل  وظائف  على 
إقليم  على صعيد  أما  اآلن،  حتى  شخص 
الجزيرة بشكٍل عام فهناك في هيئة العمل 
والشؤون واالجتماعية أكثر من 17 ألف 

اسم مسجل لتاريخ اليوم. 
أما بخصوص توفير فرص العمل لعوائل 
بحيث  كبيرة  صعوبة  فهنالك  الشهداء 
والتسجيل  للتوظيف  المسموحة  األعمار 
هي  حتى عمر الخمسين، ولكن معظم آباء 
المذكور  العمر  الشهداء هم فوق  وأمهات 
والحصول  عقود  عبر  العمل  يكون  لذا 
على عمل عبر عقود صعبة جداً وقليل في 
الوقت الحالي، وبقدر المستطاع يتم تأميل 
الشهيد  أسرة  أفراد  من  أحد  ألي  العمل 
غير األب واألم، ألن أعمارهم عادةً تكون 
غير مناسبة للعمل وتبقى األولوية ألفراد 

األسرة.
لجان  تفعيل  على  العمل  جاري  وكذلك 
العمل والشؤون ضمن الكومينات، بحيث 
في  الغربية 59 كومين  الناحية  في  هناك 
حوالي  الغربية   ،27 الهاللية  الكورنيش، 

.29

تسهيل ومراقبة عمل املنظمات 
أحد مهام اللجنة

وجمعية  منظمة  حوالي100  يتواجد 
والشؤون  العمل  هيئة  قبل  من  مرخصة 
االجتماعية في إقليم الجزيرة، وبخصوص 
كان  حال  في  عملها  آلية  ومراقبة  تسهيل 
الناحية  في  مشروع  أي  أو  عمل  لها 
مكتب  من  للعمل  االستئذان  يتم  الغربية 
باإلضافة  قامشلو،  في  المنظمات  شؤون 
لمراجعة لجنة العمل والشؤون االجتماعية 
في الناحية، وبدورها تقوم بإعطائهم األذن 

وتتواصل مع الكومينات لتسهيل مهامها.
أي  من  تجاوز  أي  حصول  حال  وفي 
لعدم  وتنبيهها  معها  التواصل  يتم  منظمة 
حال  في  المثال  سبيل  على  ذلك،  تكرار 
بأنه  توزيع سالت غذائية وقدمت شكوى 
تم توزيع 100 سلة بينما المنظمة ذكرت 
بأنها سوف توزع 200 أو قامت بتجاوز 
غير  بيوت  ومنحت  المحتاجة  البيوت 
مستحقة، تتدخل اللجنة وقتها لحل المشكلة 
وتنبه المنظمة على عدم القيام بفعل ذلك، 

لكي ال تخلق التفرقة بين المواطنين.

غياب التنسيق معضلة كبرية 
ُتعيق سري العمل

والشؤون  العمل  لجنة  باسم  الناطق 
بالقول:  ذكر  سليمان  مهدي  االجتماعية 
ما  هيئة  أو  مؤسسة  من  كتاب  »يصلنا 
يبدون فيه عن حاجتهم لعدد من الموظفين 
في  نبحث  وبدورنا  لديهم،  الشواغر  لسد 
االختصاصات  عن  األشخاص  سجالت 
الكتاب  ضمن  المطلوبة  للمهام  المناسبة 
ونقوم  األسماء  لهم  ونرسل  لنا،  الواصل 
أسمائهم  انتقاء  تم  من  مع  باالتصال 
المعنية، وهناك  الدائرة  بمراجعة  ونبلغهم 
تقام لهم مسابقة، وبعض األحيان يطلبون 
موظف واحد باختصاص معين نبحث عن 

الشخص المناسب ونرسله لهم«.
األحيان  بعض  »في  قائالً:  مهدي  ونوه 
العمل  آلية  على  تجاوزات  تحدث 
المؤسساتي، ألنه في البداية يجب مراجعة 
الكومين وجلب ورقة، من ثم التسجيل لدينا 
تعريف  هو  ذلك  من  والهدف  الناحية  في 
في  دور  له  وبأن  بالكومين  المواطن 
الكثير من المجاالت، ومن بعدها يراجعنا 
شواغر  يتوفر  وعندما  بتسجيله  ونقوم 
لنا  كتاب  بإرسال  والدوائر  الهيئات  تقوم 
وبدورنا نرسل لهم االختصاصات، والعدد 

المطلوب«.
وتابع مهدي بالقول: »لكن هذا األمر ال يتم 
بمنح  الهيئة  وتقوم  معنا،  التنسيق  ويغيب 

أن  وبعد  لدينا،  التسجيل  بدون  التوظيف 
يداوم الموظف لشهر أو شهرين يراجعنا 
أن  نريد  ال  ونحن  تسجيله  بغية  جديد  من 
بتسجيله  فنقوم  عمله،  المواطن  يخسر 
كان  ولكن  المعيشية،  لظروفه  تقديراً 
األجدر قبل توظيفه تنبيهه من قبل الهيئة 
أو الدائرة التي راجعها من أجل التوظيف 
بأن يسجل لدينا، لذلك نناشد عبر صحيفة 
المؤسساتي  العمل  بآلية  االلتزام  روناهي 
وهذا األمر يزيد من نجاح الحالة التنظيمية 

في الجانب اإلداري بشكٍل عام«.

افتتح مؤتمر ستار   - الشهباء   /  روناهي 
في ناحية تل رفعت دورة تدريبية للشهيدة 
في  انطلقت  والتي  للذكور  يوجا«،  »سما 
وتهدف  المنصرم،  آذار  شهر  من   10
الذكور والمجتمع  تعريف  إلى  الدورة  هذه 
كيفية  وعن  المجتمع،  في  المرأة  بحقوق 
في  المرأة  دور  الذكورية  الذهنية  تهميش 

المجتمع عبر التاريخ. 
افتتحت دورة تدريبية من قبل مؤتمر ستار 
باسم الشهيدة سما يوجا للذكور بتل رفعت، 
المرأة،  بحقوق  الذكور  تعريف  بهدف 
وهي  محاضرات  عدة  الدورة  وتتضمن 
على الشكل التالي؛ محاضرة بعنوان أهمية 
التدريب، التعصب الجنسوي، علم المرأة، 
ميثاق  المشتركة،  واإلدارة  السلطة  مفهوم 
مؤتمر ستار، الحرب الخاصة، ومحاضرة 
أكثر  الدورة  وتضم  المرأة،  تاريخ  بعنوان 

من 15رجل. 

لتوعية اجملتمع وتطويره 
من الناحية الفكرية

للتدريب  المرأة  مجلس  عضوة  وتحدثت 
جيهان حسين حول هذه الدورة قائلةً: »تقيم 
مؤتمر ستار دورة تدريبية من أجل تعريف 
التي  والدور  المرأة،  حقيقة  على  المجتمع 
اإلنسانية  المجتمعات  تطور  في  لعبتها 
المعاصر،  حاضرنا  في  غيابها  تم  التي 
ونحن بدورنا اليوم نلقي محاضرة بعنوان 
دور  بشرح  قمنا  وقد  الجنسوي،  التعصب 
المرأة في المجتمع الطبيعي، وكيف كانت 
المرأة تلعب دورها في المجتمع، وكيف تم 
كما  وتصغيرها،  دورها  وتحجيم  تعبيدها 
يقدمها  التي  الحلول  المحاضرة  تتضمن 
بين  تساوي  في  آبو  القائد  وفلسفة  فكر 
هذه  طريق  عن  ونحن  والمرأة،  الرجل 
الدورات نقوم بتوعية المجتمع وتطويرهم 

من الناحية الفكرية«.

أما من ناحية االنضمام للدورة والمشاركة 
عدد  بأن  جيهان؛  فقالت  النقاش  في 
طرح  ويتم  جيد،  الدورة  لهذه  المنضمين 

العديد من األسئلة والنقاش.
 قالت منسقية مؤتمر ستار أمينة محمد بهذا 
الصدد، قائلةً: »لقد قمنا بافتتاح هذه الدورة 
من  والهدف  الشهر،  هذا  من  العاشر  في 
الذكورية  الذهنية  الدورة هي محاربة  هذه 
التاريخ،  عبر  المرأة  دور  عن  والتعريف 
للتساوي  للمجتمع  المناسبة  الحلول  وتقديم 

بين الجنسين ليعود المجتمع لطبيعته«. 
محمد  الدورة  في  المشاركين  أحد  وقال 
دادا عن أهمية مشاركة الفرد في الدورات 
هي  التدريبية  »الدورات  قائالً:  التدريبية، 
وتسد  وتأهلّه  الفرد  ثقافة  من  ترفع  التي 
الثغرات والنواقص الموجودة فيه، وال يتم 
التطوير وامتالك القدرات والتجديد إال عن 

طريق االستمرارية في التدريب«.

الغاية هي تأهيل وصقل
 من الناحية الثقافية

كما قال مسعود رشيد حنان عن انضمامه 
تأهيل  هي  الغاية  بأن  الدورة؛  هذه  في 
بأن  وأضاف  الثقافية،  الناحية  من  وصقل 
التي  النقاشات  عبر  تتم  الدورة  هذه  أهمية 
تحدث بين أعضاء هذه الدورة، ويتم طرح 

العديد من األفكار. 
قامت  الثورية  الشبيبة  حركة  بأن  ويذكر 
بافتتاح دورة خاصة للشبيبة بمشاركة أكثر 

من عشرة أشخاص. 
وقال عضو حركة الشبيبة الثورية كانيوار 
مصطفى عن هذه الدورة؛ بأن التدريب يتم 
الشبيبة  حركة  تستمر  وسوف  جيد  بشكل 
الشباب  توعوية  تدريبية  دورات  بفتح 

وتطوير الخبرات.
في  الثورية  الشبيبة  عضوة  أكدت  كما   

عن  قنبر،  روناهي  رفعت  تل  مجلس 
أهمية هذه الدورة قائلةً: »تكمن أهمية هذه 
التي يتم  الدورات في نوعية المحاضرات 
إلقائها وعالقتها بواقع الشباب ومعاناتهم«.
»كانت  بالقول:  روناهي  واختتمت 
المحاضرة األولى عن حقيقة الثورة والقائد 
ولكن  نقاشات مطولة،  هنالك  يكن  لم  آبو، 
المحاضرة الثانية تميزت بمشاركة الشباب 
ووجهت  والنقاش.  األسئلة  طرح  في 
بواجب  للشبيبة  خاص  نداء  روناهي 
من  للرفع  التدريبية  للدورات  االنضمام 
مستواهم الثقافي والمعرفي، ليكون الشبيبة 

أصحاب تأثير ودور في المجتمع.
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امينة حممد

جلنة العمل والشؤون االجتماعية بالناحية الغربية ...
 عمل دؤوب وصعوبات حباجة للتذليل

دورة الشهيدة مسا يوجا للذكور؛ توعية للمجتمع حبقوق املرأة

روناهي / قامشلو- ُتعدُّ جلنة العمل والشؤون االجتماعية يف الناحية الغربية بقامشلو من 
تأمني  رأسها  وعلى  جوانب،  عدة  يف  املواطنني  مساعدة  يف  كبري  دور  وهلا  اهلامة  اللجان 
الوظائف واإلشراف على عمل املنظمات اإلغاثية واخلريية وشؤون عوائل الشهداء، وسط 

تعرّض سري العمل للكثري من املعوقات، ولكن رغم ذلك العمل مستمر دون توقف.
األلبان  كمية  ملحوظ  بشكٍل  وتراجعت 
واألجبان في المدينة أثناء سيطرة مرتزقة 
داعش عليها؛ وذلك بسبب منعهم ألصحاب 
مناطق  حدود  عن  الخروج  من  المواشي 
بالد  مغادرة  بذريعة  المرتزقة  سيطرة 
أعداد  في  نقص  إلى  أدى  مما  اإلسالم، 
المواشي، ناهيك عن تلغيم أغلب المناطق 
فرض  إلى  باإلضافة  للرعي،  الصالحة 

الزكاة القسرية.
على  المرتزقة  من  المدينة  تحرير  وبعد 

اتسعت  الديمقراطية؛  سوريا  قوات  يد 
مناطق الرعي وعّم االستقرار فيها فازداد 
كبير  بشكٍل  تحسن  وبذلك  المواشي،  عدد 

المردود من األلبان واألجبان.
ومن خالل لقاء أجرته صحيفتنا مع التاجر 
موسم  »يبدأ  قائالً:  أفادنا  العلي  عدنان 
األجبان  أما  شباط،  شهر  مطلع  األلبان 
شهر  في  وينتهي  آذار  منتصف  فينطلق 
آب من كل عام، ويبلغ اإلنتاج ذروته في 
شهر نيسان؛ ويستمر لثالثة أشهر على هذا 

المنوال، بعدها يبدأ بالنزول التدريجي«.
وبخصوص أسعار الحليب والمواد المشتقة 
منه؛ أوضح العلي: »إن سعر اللتر الواحد 
سورية،  ليرة   /200/ الغنم  حليب  من 
أما  سورية،  ليرة   /125/ البقر  وحليب 
بالنسبة لمشتقاته؛ فسعر الجبن المشتق من 
للكيلو  ل.س،   /1000/ يكون  الغنم  حليب 
البقر  حليب  من  المشتق  والجبن  الواحد، 
بسعر /800/ ل.س، وأما بالنسبة لأللبان؛ 
فإن سعر لبن األغنام /275/ ليرة سورية، 

ولبن البقر بسعر /175/ل.س«.
في  الدسم  نسبة  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
حليب الغنم تساوي أكثر من ثالثة أضعاف 
حليب  يزيد سعر  فلذلك  البقر؛  حليب  دسم 

األغنام عن حليب األبقار.  

بلديات  للجنة  باجلية  العلي  بلدية  قدمت 
مقاطعة كري سبي لهذا العام كلفة تقديرية 
لخمسة  سورية  ليرة  مليون   147 تبلغ 
مشاريع خدمية تنوي المباشرة بها مع بداية 

فصل الربيع.
بداية  ومنذ  باجلية  العلي  بلدية  وتعمل 
إعادة  على   2018 بداية  مع  تأسيسها 
تأهيل وترميم البنى التحتية التي تعرضت 
الفصائل  سيطرة  إبان  التخريبية  لألعمال 

المسلحة ومرتزقة داعش على المنطقة.
مشاريع  بعدة  قامت  المنصرم  العام  ففي 
الطرق  على  الكرابية  كفرش  خدمية؛ 
من  ببعضها  القرى  تصل  التي  الفرعية 
وتزفيت  أخرى،  جهة  من  والبلدة  جهة، 

طرق البلدة ومداخلها بالزفت »الساخن«.
متنوعة  مشاريع  عدة  إقامة  على  وعملت 
الترابية من مخلفات  السواتر  ترحيل  منها 

ودهانها،  األرصفة  وترميم  داعش، 
من  كل  في  الشرب  لمياه  بئرين  وتفعيل 

»الشركراك، وبئر عيسى«.
بلديات  للجنة  باجلية  العلي  بلدية  وقدمت 
مقاطعة كري سبي لهذا العام كلفة تقديرية 
لخمسة  سورية  ليرة  مليون   147 تبلغ 
مشاريع خدمية تنوي المباشرة بها مع بداية 

فصل الربيع لهذا العام.
والمشاريع الخدمية الخمسة هي إمداد شبكة 
ُمخدمة،  غير  كونها  للبلدة  صحي  صرف 
 /2000/ بطول  شبكة  تمديد  سيتم  حيث 
للمتر  سورية  ليرة  ألف   /39/ بكلفة  متر، 
وريفها  للبلدة  الشرب  مياه  توفير  الواحد، 
إعادة  مع  آبار  ثالثة  تفعيل  طريق  عن 
تأهيل شبكات المياه في البلدة بكلفة تقديرية 
كما  سورية.  ليرة  مليون  تبلغ  للمشروع 
بالزفت  الرئيسية  الطرق  تزفيت  سيتم 

بكلفة  متر،   /3600/ بطول  )اإلسفلت( 
وفرش  الواحد،  للمتر  ليرة  آالف   /10/
بقايا المقالع والكرابية الكلسية على الطرق 
المقالع  بقايا  ستمد  حيث  للريف،  بالنسبة 
بكلفة  متر،   /2500/ بطول  الطرق  على 
/1500/ ليرة للمتر، وفرش الكرابية على 
الطرق بطول /1000/ متر، بكلفة تقدر بـ 

/3200/ ليرة للمتر الواحد.
في  والجسور  العبّارات  تأهيل  وسيتم 
للحقول  المؤدية  وخصوصاً  وريفها  البلدة 
عمل  وتعيق  تنقطع  لكونها  الزراعية، 

المزارعين في فصل الشتاء.
وبهذا الصدد أشار الرئيس المشترك لبلدية 
العلي باجلية أحمد السمعو؛ إلى أنهم قاموا 
في  البلديات  للجنة  التقديرية  الكلفة  برفع 
المقاطعة بعد دراسة كلفة كل مشروع على 

حدة من قبل اللجنة الفنية في البلدية.

ولفت السمعو إلى أنهم سيعملون على تنفيذ 
من  الرابع  الشهر  بداية  في  المشاريع  هذه 
المرفوع  بالمبلغ  رفدهم  بعد  العام،  هذا 

للجنة البلديات في المقاطعة.
مدينة  جنوب  باجلية  العلي  بلدة  وتقع  هذا 
متر، وهي  كيلو  بمسافة /13/  كري سبي 

تتبع إدارياً لمقاطعة تل ابيض/ كري سبي.
لجنة  قرار  باجلية  العلي  بلدية  وتنتظر 
البلديات في مقاطعة كري سبي لتبدأ العمل 
على تنفيذ المشاريع الخدمية التي وضعتها 

في المخطط.
وكالة هاوار

انطالق موسم األلبان واألجبان يف الرقة

بلدية العلي باجلية ختطط خلمسة مشاريع بتكلفة 147 مليون

أهم  ومن  عديدة؛  نواٍح  من  ذاتي  باكتفاءٍ  القِدم  منذ  الرقة  مدينة  تشتهر  ـ  الرقة  روناهي/ 

املاعز،  )األغنام،  احليوانية  الثروة  تعترب  واليت  واألجبان  األلبان  مادتي  كثرة  النواحي  هذه 

واألبقار( امُلنتِج الرئيسي هلما، وتشهد أسواق املدينة إقبااًل كبريًا من املواطنني على شراء 

هاتني املادتني لتموينهما لفصل الشتاء.

حممد دادا جيهان حسني هفالكاني وار مصطفىروناهي قنرب

بإعادة  الرقة  في  الشعب  بلدية  تستمر 
والخدمية  العامة  المرافق  وصيانة  تأهيل 
التي خرجت عن الخدمة ومنها في منطقة 

كديران، ودوار الدلة في مدينة الرقة.
بلدية الشعب في كديران بالرقة تقوم بتأهيل 
في  الحمد  جسر  درابزين  صيانة  وإعادة 
المرور  سالمة  على  حفاظاً  الحمد  قرية 
ويقع  ومواشي،  وآليات  أهالي  من  عليه 
هذا الجسر على قناة ري كديران الراجعة 
)قناة ساريكو( سابقاً، ويعتبر وسيلة العبور 
وصول  تؤمن  التي  المنطقة  في  الوحيدة 
الفالحين إلى حقولهم. ويبعد جسر اليمامة 
ويعتبر  كم،   /6/ حوالي  الحمد  جسر  عن 

أقرب جسر له.

تأهيل »الصرف الصحي«
 يف منطقة دوار الدلة

وتعنى بلدية الشعب بتقديم األعمال الخدمية 
فبعد  العالقة،  مشاكلهم  وحل  للمواطنين 
»الّصرف  خط  تأهيل  إعادة  من  االنتهاء 
وحّي  »المشلب«  لمنطقة  الّصحي« 

الّصناعة وتجهيزها بالكامل.
لبلديّة  التابعة  الّصحي  الّصرف  دائرة 
شكاوى  عدة  تلقّي  وبعد  الّرقة  في  الّشعب 
بوجود  الدلّة«،  »دّوار  منطقة  أهالي  من 

إلى  ورشاتها  وّجهت  الخط،  في  انسداٍد 
المنطقة وكشفت على )الفلومات( المغلقة؛ 
للخراب  وتعرضها  األوساخ  تراكم  نتيجة 
جراء المعارك التي شهدتها المنطقة، وبعد 
الكشف تبيّن وجود انسداد في تلك الفلومات 
التي تم حفرها، واستبدالها بأخرى جديدة، 
حركة  لتسهيل  وتوسيعها  القساطل  وصّب 
المشروع  على  المشرف  داخلها.  المياه 
المطر  محمود  الدلّة  دّوار  منطقة  في 
تحدث قائالً: »بعد ورود عّدة شكاوى من 
األهالي توجهت ورشات الصرف الصحي 
تبيّن  بالضاغطة  العمل  وبعد  الموقع،  إلى 
وجود انسداد كبير بالفلومات، فتم استبدالها 
الخطّ  طول  ويبلغ  المجاري،  تنظيف  بعد 
إعادة  على  ونعمل  م،  يقارب/300/  ما 
سنقوم  تجهيزها  وبعد  جديد  من  تأهيلها 
بردم الخط لتسهيل حركة مرور المواطنين 
ضمن  المشروع  ويأتي  والسيارات«. 
بالرقة  الشعب  بلدية  أطلقتها  عمل  خطّة 
كامل  تأهيل  إعادة  وتشمل  أسبوعين،  قبل 
المدينة،  في  الصحي  الصرف  مجارير 
والجدير ذكره أن حمالت التنظيف مستمرة 

في المدينة.

إعادة تأهيل املرافق العامة واخلدمية يف الرقة

بحمالت  الغربية  قامشلو  بلدية  تستمر 
ورش  المنصفات  ونظافة  التشجير 
الرفيعة  األعشاب  )حارق  العام  المبيد 
المكتب  واستعدادات  والعريضة(، 
الستقبال فصل الربيع، والحفاظ على الرقع 

الخضراء. 
ببلدية  البيئة  مكتب  قام  الخصوص؛  وبهذا 
)حارق  العام  المبيد  برش  الغربية  قامشلو 
قام  حيث  والعريضة(،  الرفيعة  األعشاب 
والحدائق  المنصفات  كافة  برش  العمال 

للقضاء على األعشاب الضارة .

مستمرة  فهي  النظافة؛  حملة  إلى  وبالنسبة 
في القطاعات والشوارع الرئيسية لتنظيفها 
إلى  النفايات  هذه  وترحيل  األوساخ  من 
مستمرة،  زالت  ما  والحملة  المكب، 
بتحوير  البيئة  عمال  قيام  إلى  باإلضافة 
الحدائق  كافة  في  األشجار  وتقليم  وتجوير 
استقباالً  والفرعية،  الرئيسية  والمنصفات 
لفصل الربيع، كما تم زراعة /30/ شجرة 
زراعة  إلى  باإلضافة  الشرقي،  عفص 
أشجار المرجان الملون والمرجان العادي 

في حديقة كراج السياحي.

استمرار بلدية قامشلو الغربية 
حبمالت التشجري والتنظيف


