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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

روناهي/ الطبقة - أحالم حجي شاهدة عيان على مجزرة شنكال بحق الشعب اإليزيدي، 
تؤكد بأن خالص الشعب اإليزيدي وإنقاذه كان بفضل قوات حماية الشعب ووحدات حماية 

المرأة التي تحمل فكر القائد عبد هللا أوجالن.

صراعاً  سنوات  ثماني  منذ  سوريا  شهدت 
أزمة  نتيجة  كان  الصراع  وهذا  دموياً 
وظروفاً  سياسية،  واضطرابات  بنيوية 
اقتصاديةً قاسية، تكاثفت األحداث وتداخلت 
لهذا  المحتومة  النهاية  وكانت  األسباب 
أزمة  من  الصراع  تحّول  المتردي،  الواقع 
داخلية بحتة إلى صراع إقليمي ودولي دفع 
شرق  شمال  في  السوري.  الشعب  ثمنها 
السياسية  والقيادة  شعوبها  تمكنت  سوريا 
العنف والفوضى  تبعات مرحلة  من تجاوز 
والصراع على األرض، وخالل فترة قصيرة 
فلسفة  على  مبنياً  اجتماعياً  عقداً  صاغوا 
وحدة  أصغر  من  بدًء  المشترك  العيش 
مجتمعية “األسرة” إلى أكبرها وهو النظام 

اإلداري والسياسي المتكون...

يخص  فيما  أحد  على  بخاٍف  األمر  يعد  لم 
سياسة ونهج تركيا، وحزب العدالة والتنمية 
الحاكم فيها، ففي كل يوم مشاهدات وحقائق 
والقمع،  االحتالل  ثقافة  تُثبت  ووقائع 
وتُفِصح عن المزيد من المجازر والتهجير 
القسري والتغيير الديمغرافي على مكونات 
الشعب السوري، الذي ينشد األمان وشيئاً 
من الديمقراطية. لم تعد هناك خطط سرية، 
وال مخططات مخفية، فسياسة الِعداء لكافة 
الشعوب في تركيا وما حولها باتت واضحة 
قبله  ومن  العدالة،  حزب  ممارسات  في 
وباتت  الشوفينيين،  الطورانيين  أسالفه 
للعلن.  وبادية  مفضوحة  التركية  السياسة 

في تركيا والخارج....

التربية  لجنة  بدأت  الطبقة-  روناهي/ 
الديمقراطية  المدنيّة  والتعليم في اإلدارة 
الذي  للمعلمين  كتابي  امتحان  بإجراء 
تقييم  بهدف  الصيفية،  للدورة  خضعوا 
مستواهم النهائي استعداداً للعام الدراسي 

الجديد.
بتاريخ  والتعليم  التربية  لجنة  أجرت 
للمعلمين  كتابي  امتحان  2019/8/6م 
مراكز  في  التأهيل  بدورة  الملتحقين 
عددها  والبالغ  والمنصورة  الجرنية 
بتاريخ  أما  6مراكز،  المجمعين  في 
2019/8/7م تم إجراء االمتحان للمعلمين 

في مراكز الطبقة األربعة.
إجراء  من  والتعليم  التربية  لجنة  وتهدف 
المعلم  عمل  تقييم  إلى  الكتابي  االمتحان 
استفادة  ومدى  الدورة  نهاية  بعد  وقدراته 
منهاج  تضّمنها  التي  الدروس  من  المعلم 

الدورة.
امتحانات يف 10مراكز يف الطبقة

امتحانات  مراكز  على  جولتنا  وخالل 
المعلمين في الطبقة التقت صحيفة روناهي 
مع الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم 
هنانو خليفة والذي أكد على أن المعلمين 
الصيفية  التأهيل  لدورة  خضعوا  الذين 
لهم  تجرى  شهرين  مدة  استمرت  والتي 
عدد  ويبلغ  الكتابية،  االمتحانات  اآلن 
ومعلمة  والمعلمات 2250معلم  المعلمين 
الطبقة  في  10مراكز  على  موزعين 

والجرنية والمنصورة.

التقييم النهائي للمعلم

وأشار هنانو أن الهدف من إجراء االمتحان 
مدة  خالل  المعلم  عمل  تقييم  هو  الكتابي 
والمحاضرات  الدروس  من  شهريين 
حيث  الدورة  خالل  تلقاها  التي  المنهجية 
التعليم،  واستراتيجيات  ستاجات  تضمنت 
وبهذا االمتحان يتم تقييم النهائي لمستوى 

المعلم وعلى هذا األساس يتعين في العام 
الدراسي الجديد.

وأضاف هنانو في معرض حديثه إلى أن 
شاملة  كانت  الكتابية  االمتحانات  أسئلة 
لكثير من المواد منها التربية والرياضيات 
ما  إلى  إضافة  العربية،  واللغة  والعلوم 
المعلم  تلقاها  التي  المحاضرات  تضمنته 
في الدور التأهيلية وعدا ذلك فأن األسئلة 

تفيد المعلم حتى في ثقافته العامة.

النتائج بعد 15يوم

بعد  ستظهر  النتائج  أن  إلى  هنانو  ونوه 
المعلم  إجابة  أوراق  حوالي 13يوم، وأن 
موضوع عليها مادة الصمغ، وتتم عملية 
مختص  فريق  قبل  من  األوراق  تصحيح 
وبعدها  اختصاص  موجهين  من  مشكل 
تعرض األوراق على لجنة للتدقيق وجمع 
العالمات  نشر  يتم  وبعدها  العالمات 

والنتائج.

المدنية  اإلدارة  أطلقت  الطبقة-  روناهي/ 
في  نظافة  حملة  الطبقة  في  الديمقراطية 
الجمالية  إعادة  بهدف  الطبقة،  مدينة 

والرونق إلى المنطقة.
بهدف إعادة الجمال والرونق والنظافة إلى 
الديمقراطية  المدنية  الطبقة أطلقت اإلدارة 
الطبقة،  مدينة  في  نظافة  حملة  الطبقة  في 
المشترك  الرئيس  الحملة  في  وشارك 
والرئيسة  محمد  شيار  التنفيذي  للمجلس 
روشن  التشريعي  للمجلس  المشتركة 
وعدد  للجان  المشتركة  والرئاسة  حمي، 
كبير من أعضاء وعضوات اإلدارة المدنية 

الديمقراطية لمنطقة الطبقة.
لسد  الجنوبي  المدخل  من  الحملة  انطلقت 
إلى  الدخول  بوابة  يعتبر  والذي  الفرات 
وصوالً  الشمالية  الجهة  من  الطبقة  مدينة 
الطبقة  بوابة  يعتبر  والذي  العلم  دوار  إلى 

الجنوبية.

نشر ثقافة النظافة

صحيفة  أجرت  الحملة  أهداف  وحول 
المشتركة  الرئيسة  مع  لقاء  روناهي 
المدنية  اإلدارة  في  العامة  العالقات  للجنة 
الديمقراطية في الطبقة آسيا الغربي والتي 
أكدت على أن اإلدارة المدنية الديمقراطية 
شارك  نظافة  حملة  أطلقت  الطبقة  لمنطقة 
فيها معظم أعضاء اإلدارة المدنية بدءاً من 
إلى  وصوالً  الجنوبي  الفرات  سد  مدخل 
دوار العلم. وأشارت آسيا إلى أن الهدف من 
هذه الحملة هو إعادة الرونق والجمال إلى 
الطبقة هذه المنطقة المعروفة بأنها منطقة 
اإلدارة  أعضاء  جميع  وتشجيع  سياحية، 
والتطوعي  الجماعي  العمل  على  المدنية 
سواء  النظافة  أهمية  حول  الوعي  ونشر 

كان في منزل أو الشارع أو العمل.

النظام السوري يدعو الكرد للوقوف مع 
اجليش السوري والدفاع عن السيادة السورية 

مركز األخبارـ  نقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن مصدر رسمي في 

وزارة اخلارجية أن النظام »يرفض وبشكل قاطع ومطلق« االتفاق الذي أعلنت 

عنه أمريكا وتركيا بخصوص ما يسمى »املنطقة اآلمنة« في شمال وشرق 

«2سوريا...
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شعوب مشال سوريا: »رفضنا قاطع لالحتالل 
الرتكي، ولن نقبل اخلنوع«

سسه بني 
ُ
التعايش وأ

الشعوب واألطياف املختلفة 
يف سوريا

املنطقة اآلمنة »الرتكية« 
إلبادة ما تبقى من إثنيات 

وأعراق املنطقة

»إنقاذ الشعب اإليزيدي من اإلبادة 
كان بفضل فكر القائد عبد اهلل أوجالن«

جري 
ُ
جلنة الرتبية والتعليم ت

اختبار كتابي للمعلمني

عيد 
ُ
بالعمل اجلماعي الطوعي سن

اجلمال إىل الطبقة

تقرير/ مصطفى اخلليل

هنانو خليفة

أسيا الغربي

أكدت الرئيسة المشتركة لفيدرالية شمال وشرق سوريا هدية يوسف في حوار أجرته صحيفتنا معها 
حول أبعاد التهديدات التركية األخيرة وما الهدف منها ولِما اآلن؛ قائلة: »إن التهديدات التركية هذه 
تشكٍل خطراً جاداً على المشروع األمريكي في المنطقة وليس على إبادة الكرد فقط، وهذا سيدفع أمريكا 

«4إليجاد توافق حقيقي بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا...

هدية يوسف: »التفاهم الكردي الرتكي سيخدم 
االستقرار واألمن يف املنطقة«

مديرية السياحة ومحاية اآلثار..
م بوابة قلعة جعرب...

ّ
ترم

أهمية احملاصيل الزراعية 
»القطن«...

8»

7»

لم تقف شعوب شمال وشرق سوريا مكتوفي األيدي أو خانعين 
أمام تهديدات دولة االحتالل التركي، وإنما يناهضون المحتل 
واإلنسانية،  المجتمعية  القيم  البعيدة عن  التركي وممارساته 
شمال  باحتالل  المستمرة  لتهديداته  القاطع  رفضهم  وكذلك 
وعدم  التركي  لالحتالل  تصديهم  أكدوا  حيث  سوريا،  وشرق 

«2االستسالم أمام ممارساته...
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الّسرطانات  أنواع  أحد  هو  الدم  سرطان 
التي تُصيب خاليا الّدم واألنسجة الُمنتِجة 
لها كنخاع العظم. ففي جسم اإلنسان تتكون 
خاليا الّدم في نخاع العظم كخاليا جذعيّة 
ُمختلف  لتُشّكل  الحقاً  بالنّضوج  وتبدأ 
ُمكّونات الّدم )كخاليا الدم الحمراء، وخاليا 
الدم البيضاء، والّصفائح الدمويّة( وتنتقل 
الّشخص  في  أّما  الّدم،  مجرى  إلى  بعدها 
العظم  نُخاع  يبدأ  الّدم  بسرطان  المريض 
الدم  خاليا  من  نسبيّاً  أكبر  أعداداً  بإنتاج 
البيضاء غير الطبيعيّة التي تدخل مجرى 
الّسليمة،  الدم  خاليا  بُمزاحمة  وتبدأ  الدم 
القيام  من  وتمنعها  عليها  تؤثّر  وبذلك 

بوظائفها بالّشكل المطلوب.

أو  باللوكيميا  يُسّمى  ما  أو  الدم  سرطان 
عدد  بأنّه  تعريفه  ويمكن  الدم،  ابيضاض 
الغالب  في  تبدأ  والتي  السرطانات  من 
يؤّدي  ما  للدم،  المكون  العظم  نخاع  في 
البيضاء غير  الدم  نسبة خاليا  ارتفاع  إلى 
اسم  عليها  يُطلق  والتي  الدم،  في  الطبيعية 
أروميّة،  خاليا  أو  الدم  ابيضاض  خاليا 
مختلفة،  أنواع  له عدة  وهو مرض خبيث 
الكبار والصغار على حٍد سواء،  ويصيب 
على  التعرف  يتم  لم  الحالي  وقتنا  وإلى 

السبب الرئيسّي لسرطان الدم:

 ـ التدخني املفرط وُيعّد العامل 
األول لإلصابة بسرطان الدم.

ـ االختالالت الوراثيّة. 

ـ التعرض لإلشعاعات. 

ـ التعرض للعالج الكيميائّي أو اإلشعاعي. 

ـ اإلصابة ببعض أمراض الدم مثل فقر الدم 
الال نسيجّي. 

ـ متالزمة داون.

ـ الفيروسات.

البنزين  وأهّمها  الكيميائيّة،  المواد  ـ بعض 
الموجود في الوقود الخالي من الرصاص.

 أنواع سرطان الدم:
بازدياد  ويكون  الحاد:  الدم  سرطان  1ـ   
الناضجة،  غير  الدم  خاليا  عدد  في  كبير 
وبالتالي يعجز نخاع العظم عن إنتاج خاليا 
دم سليمة، وهذا النوع يتطلّب عالجاً فوريّاً 
في  الخبيثة  الخاليا  ازدياد  بسبب  وسريعاً 
الدم، والتي سوف تنتشر لتصل إلى مجرى 

الدم، وتنتشر إلى أعضاء الجسم المختلفة. 

بسبب  ويكون  المزمن:  الدم  سرطان  2ـ 
ازدياد عدد كريات الدم البيضاء الناضجة 
بشكل مفرط، ولكنها تكون ال زالت  نسبيّاً 
إنتاج  يتم  النوع  هذا  في  إذ  طبيعيّة،  غير 
الخاليا بصورة غير طبيعيّة وبازدياد غير 
أّي  في  الشخص  به  يصاب  وقد  معقول، 
عند  كبير  بشكل  ينتشر  ولكنه  كان،  عمر 

كبار السن.

هذا  ويحدث  الليمفاوي:  الدم  سرطان  3ـ 
النخاع،  خاليا  أنواع  من  نوع  في  النوع 
ليمفاويّة،  إلى خاليا  تتقّدم  أن  يمكن  والتي 
البائية،  الليمفاويّة  الخاليا  يشمل  ومعظمها 

والخاليا الليمفاوية التائية.

عليه  ويُطلق  النخاعي:  الدم  سرطان  4ـ 
الليمفاوّي،  غير  الدم  سرطان  اسم  أيضاً 
النخاع، والتي  ويحدث في نوع من خاليا 
الدم  خاليا  إلى  تتطّور  ما  الغالب  في 
الحمراء، باإلضافة إلى بعض أنواع خاليا 

الدم البيضاء والصفائح الدمويّة. 

وهو  الحاد:  الليمفاوي  الدم  سرطان  5ـ 
عند  الفت  بشكل  ينتشر  الذي  النوع 
الكبار  يصيب  أن  يمكن  ولكنه  األطفال، 

أيضاً وخاصة كبار السن. 

وهو  المزمن:  الليمفاوي  الدم  سرطان  6ـ 
أبداً،  الصغار  األطفال  يصيب  ال  نوع 
وأغلب المصابين به هم من الذكور، وهو 

النوع الذي ال شفاء منه. 

7ـ سرطان الدم النقوي الحاد: وهو النوع 
الذي يتم استخدام العالج الكيميائّي لعالجه، 

ويصيب األقارب بشكل كبير.

 أعراض سرطان الدم:
المفاصل  بآالم  الشعور  الشهية.  فقدان   
حرارة  درجة  في  ارتفاع  والعظام. 
بسبب  الجروح  التئام  صعوبة  المريض. 
قلة إنتاج الصفائح الدمويّة، وبالتالي زيادة 
العام.  واإلرهاق  التعب  النزيف.  حدوث 
الليمفاويّة.  الغدد  انتفاخ  الجلدي.  الطفح 
ممارسة  التنفس خالل  في  الشعور بضيق 
التعرق  الدرج.  أو صعود  بدني  نشاط  أّي 

الشديد وخاصة في الليل.

يستخدمه  جداً  طبيعي  أمر  هو  التَعُرق  إنَّ 
ويستخدم  حرارته،  درجة  لتنظيم  الجسم 
العصبية  األنظمة  من  مجموعة  إلفرازه 
الظاهرة  هذه  تُصبح  ولكن  المتجانسة، 
تكون  عندما  ومحرجة  مزعجة  الطبيعية 
األشخاص  من  فالكثير  وشديدة،  ُمفرطة 
أو  المفرط  التعّرق  ظاهرة  من  يعانون 
الشديد وفي أماكن مختلفة من الجسم وليس 
باطن  مثالً  يشكل  وإنّما  اإلبط،  تحت  فقط 
األيدي والوجه إضافةً إلى منطقة الحوض، 
الصغر  منذ  الظاهرة  هذه  تظهر  ما  وعادةً 
عالجها  يتم  لم  إذا  الشخص  مع  وتستمّر 
أبرز  هنا  نتناول  لذلك سوف  الحياة؛  مدى 
األسباب التي تؤّدي للتعرق الشديد؛ بهدف 
وبالتالي  منها  التخفيف  أو  تجنّبها  محاولة 
التخفيف من هذه الظاهرة، ومن أبرز هذه 

األسباب ما يلي:

الهرمونات:  بعض  إنتاج  في  اإلفراط  ـ 
الغدة  تفرزها  التي  الهرمونات  وتحديداً 

الدرقية.

وتحديداً  األمراض:  ببعض  اإلصابة  ـ 
األمراض المتعلقة بالغدد، كالغدد الصماء.

ـ  عالج بعض األمراض: أحياناً قد يتخلّص 
ويبدأ  مرضه،  من  مثالً  السرطان  مريض 
الذي  الشديد  للتعرق  البحث عن عالج  في 

التالية، وتحديداً  سيتعرض له في المرحلة 
سرطان البروستاتا. 

من  الكثير  هناك  النفسية:  االضطرابات  ـ 
عندما  بشدة  يعرقون  الذين  األشخاص 
لموجة  يتعرضون  أو  يقلقون،  أو  يخافون 

غضب حادة. 

ـ مشاكل أخرى: مثالً عندما يبذل اإلنسان 
مجهوداً كبيراً من الممكن أن يعرق بغزارة، 
أو عندما يصاحب بالحمى، وبالنسبة للمرأة 
تنقطع  عندما  للتعّرق  عرضة  أكثر  تكون 
الضطراب  نتيجةً  الشهرية؛  الدورة  عنها 

هرموناتها. 
أماكن التعرق الشديد: 

التالي  بالشكل  آخر  إلى  مكان  فتختلف من 
على  بالظهور  يبدأ  الوجه  لتعرق  بالنسبة 
جبهة الرأس ومن ثم ينتشر على باقي أنحاء 

الوجه.

اليدين،  راحة  أو  باطن  على  للعرق  أّما   
فيكون بارداً ويشعر المصاب برطوبة في 
يديه، وتؤدي إلى الشعور باإلحراج؛ نتيجة 
عدم القدرة على مصافحة اآلخرين. إضافةً 
إلى تعّرق منطقة تحت اإلبط، وهي أكثرها 
انتشاراً وإحراجاً؛ ألنّها تترك عالمة تكون 

عبارة عن بقعة مبللة ذات رائحة غالباً.

انتشاراً  الشديد  التعّرق  حاالت  أندر  أّما   
تصيب  بحيث  الرجلين،  تصيب  التي  فهي 

ما بين األصابع والفخذين.
 عالج التعرق الشديد: 

ووصفات  مواد  باستخدام  يكون  ما  عادةً 
طبيعية ومن أبرزها ما يلي:

ـ خّل التفاح: فيساعد على التخفيف من هذه 
الظاهرة؛ ألنّه يتحّكم في الرقم الهيدروجينّي 
مسح  خالل  من  استخدامه  ويتّم  للجسم، 
المنطقة األكثر تعرضاً به، أو تناوله على 

شكل خليط مع العسل يومياً.

على  الحتوائه  نظراً  الخبز:  صودا  ـ 
التي  الطبيعيّة  المضادات  من  مجموعة 
تمتّص رطوبة الجسم؛ يساعد على التخفيف 
للجسم  جميلة  رائحة  وإعطاء  العرق  من 
مزجه  خالل  من  استخدامه  ويمكن  أيضاً، 
وضعها  ثّم  ومن  عجينة  إلنتاج  الماء  مع 

على المكان المصاب.

على  أيضاً  الميرمية  تساعد  الميرمية:  ـ  
التخفيف من العرق؛ ألنّه تقلّل من عدد الغدد 
غنية  أنّها  كما  العرق،  تفرز  التي  الدرقية 
وتسيطر  تتحّكم  غذائية  بمجموعة عناصر 
في  غليها  ويمكن  الغدد،  هذه  نشاط  على 

الماء وتناولها لتحقيق هذا الغرض.

يحتوي العنب بمختلف أنواعه على العديد 
المهّمة  الغذائية  والعناصر  المركبات  من 
الفوائد  من  الكثير  الجسم  تُكسب  التي 
بشكل  العنب  تناول  فوائد  ومن  الصحيّة، 

منتظم نذكر ما يأتي:

أكسدٍة  مضادات  على  العنب  يحتوي  ـ 
لها  البوليفينول،  باسم  تُعرف  قويٍّة 
واألكسدة،  لاللتهاب  مضادةٌ  خصائص 
هو  العنب  في  األكسدة  مضادات  وأحد 
قشوره،  في  الموجود  الريسفيراترول 
أّن  المخبريّة  الّدراسات  وجدت  وقد 
الريسفيراترول قد يكون قادراً على إبطاء 
الكبد،  في  الليمفاوية  األورام  نمّو  منع  أو 
وسرطان  والقولون،  والثدّي،  والمعدة، 
العنب  يحتوي  كما  الدم،  الجلد، وسرطان 
على مضاٍد آخر لاللتهاب وهو كيرسيتين 
أنّه  إلى  الّدراسات  وتشير  الفالفونويد، 

يساعد على منع أو إبطاء نمّو السرطان.

العنب  يكون  قد  العين:  صحة  تحسين  ـ 
قريباً أفضل غذاٍء لصّحة العين، وفقاً لبحٍث 
وطّب  الّرؤية  في  األبحاث  جمعيّة  أجرته 
منتظٍم  بشكٍل  العنب  تناول  فإّن  العيون، 
الشبكيّة  تدهور  من  الحماية  على  يساعد 
الذي يؤّدي إلى أمراٍض في شبكيّة العين، 
الّدراسة  هذه  البقعّي، وفي  الضمور  مثل: 
تّم حماية وظائف شبكيّة العين في الفئران 

يعادل ثالث حصٍص من  بما  ُغذيّت  التي 
العنب يومياً، باإلضافة إلى تَحسُّن استجابة 

الشبكيّة وزيادة سمكها.

مهمٌّ  العنب  تناول  القلب:  تحسين صحة  ـ 
الموجود  فالبوليفينول  القلب؛  لصّحة  جّداً 
فيه يساعد على الوقاية من أمراض القلب 
إبطال  إلى  باإلضافة  الدمويّة،  واألوعية 
المعروف  ومن  الحّرة،  الجذور  مفعول 
لاللتهاب،  مضادةٌ  تأثيراٌت  له  العنب  أّن 
الدمويّة،  األوعية  بطانة  وظائف  ويدعم 
وهو أمٌر مهمٌّ جّداً لحماية القلب؛ إذ يرتبط 
الخلل البطاني مع خطر اإلصابة بتصلّب 

الشرايين.

واحٌد  كوٌب  يحتوي  ج  لفيتامين  مصدر  ـ 
البذور على 16.3  من العنب الخالي من 
لمركز  ووفقاً  )ج(،  فيتامين  من  مليغراماً 
جامعة ميريالند الطّبي يجب على الرجال 
استهالك حوالي 90 مليغراماً من فيتامين 
النساء  تستهلك  أن  ويجب  اليوم،  في  )ج( 
الواحد،  اليوم  في  مليغراماً   75 حوالي 
لبناء  )ج(  فيتامين  إلى  الجسم  ويحتاج 
الكوالجين الموجود في الجلد، واألربطة، 
واألوتار، فضالً عن المساعدة في مكافحة 
الجذور  تسبّبها  أن  يمكن  التي  األضرار 

الحّرة.
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سرطان الدم وأنواعه

فوائد العنب للجسمأسباب التعرق الشديد

لم تقف شعوب شمال وشرق سوريا مكتوفي 
األيدي أو خانعين أمام تهديدات دولة االحتالل 
التركي  المحتل  يناهضون  وإنما  التركي، 
المجتمعية  القيم  عن  البعيدة  وممارساته 
لتهديداته  القاطع  رفضهم  وكذلك  واإلنسانية، 
سوريا،  وشرق  شمال  باحتالل  المستمرة 
وعدم  التركي  لالحتالل  تصديهم  أكدوا  حيث 

االستسالم أمام ممارساته...

وشرق  شمال  شعوب  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
وتهديداته  التركي  االحتالل  بمناهضة  سوريا 
في اجتياح مناطق شمال وشرق سوريا وإنشاء 
حجج  تحت  32كم  بعمق  فيها  آمنة«  »منطقة 
تقسيم  المنطقة  شعوب  رفضت  لذا؛  واهية. 
األراضي السورية واحتاللها من قبل االحتالل 

التركي والقيام بفعاليات متنوعة.
الطبقة  في  المرأة  إدارة  أطلقت  الطبقة؛  ففي 
للتهديدات  رفضاً  اعتصام  خيمة  بناء  فعالية 
التركية التي تطال منطقة شمال وشرق سوريا 
مبنى  ضمن  والتنمية،  العدالة  حكومة  قبل  من 
إدارة المرأة في الحي الثاني، وذلك لمدة يومين 
العشرات  الخيمة  فعالية  في  وشارك  متتاليين. 
من أعضاء اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 
المرأة  وإدارة  الشابة  المرأة  واتحاد  الطبقة 

ومجالس المرأة في المنطقة.
بدأ االعتصام في الخيمة بالوقوف دقيقة صمت 
باسم  بيان  ألقي  ثم  ومن  الشهداء  أرواح  على 
إدارة  في  اإلدارية  ألقته  المعتصمات  النساء 
البيان  نص  في  جاء  الحمادة  زهرة  المرأة 
التركي  االحتالل  دولة  زالت  »ما  يلي:  ما 
بنزعتها العثمانية الجديدة تفرض وجودها على 
نراها  وذرائع  حجج  بعدة  السورية  األراضي 
تسعى من خاللها إلى بث المزيد من مرتزقتها 
وتوسيع مناطق سيطرتها منتهكة بذلك كل القيم 

بلواء  تكتف  فلم  الدولية.  واألعراف  اإلنسانية 
إسكندرون ليمتد وجودها إلى 4000 كيلو متر 
فيها  مارست  السورية،  األراضي  مساحة  من 
المناطق  هذه  شعوب  بحق  االنتهاكات  جميع 
كافة،  الالإنسانية  باألساليب  وجودها  وفرضت 
فكان على من رفض احتاللها أن يواجه خطر 
أن  األحيان  من  كثير  وفي  واالعتداء  التهجير 
عفرين  أهالي  مع  حصل  كما  للقتل  يتعرض 
األحرار الذين قالوا بصوٍت واحد ورأٍي واحد 
ال لالحتالل التركي ورفضوا أي وجوٍد له على 

أرضهم وال زال يقاومون في سبيل إخراجه«.
وتابع البيان: »ومع ازدياد جشعها ورغبتها في 
التوسع جعلت مناطق الشمال والشرق السوري 
ما  بحجة  احتاللها  عليها  ولتقيم  عينيها  نصب 
كشعوب  نراها  والتي  اآلمنة  المنطقة  يسمى 
لهذه المناطق خطراً يهدد شعوب المنطقة كافة 
بحق  ارتكاب مجازر  في  تحمله من ماض  لما 
جميع من استعمرتهم. ونحن نساء منطقة الطبقة 
القاطع  الفرات نعلن رفضنا  وباسم جميع نساء 
ألي تهديد تركي ألراضينا ونرفض أي وجود 
له أو لمرتزقته ونحن اآلن يداً واحدة نرفع شعار 
ال   ... لنحمي  سنقاوم  انتصرنا...  »توحدنا... 

لالحتالل التركي«.
وها نحن اليوم نعلن افتتاح خيمة االعتصام لمدة 
إننا نرفض  للعالم أجمع  يومين لنوصل صوتنا 
أي محتل على أرضنا وبأن نوصل للرأي العام 
حرر  ومن  لإلرهاب  الداعم  كان  من  حقيقة 
وحماة  االحتالل  مرتزقة  بين  ويميز  أرضنا 

الوطن«. 
وتابع البيان: »وها نحن نساء منطقة الطبقة من 
وأحزابها  ومجالسها  ولجانها  مؤسساتها  جميع 
نقف بوجه أي تهديد لمناطقنا ونقول للعالم أجمع 
وعلى رأسه المحتل التركي أننا هواة تضحيات 
بأرواحنا وأرواح أبنائنا في سبيل تحقيق األمن 

واألمان لمناطقنا. لذلك؛ نقف اليوم وقفة واحدة 
مناشدين منظمة األمم المتحدة وجميع منظمات 
حده  عند  المحتل  هذا  إليقاف  اإلنسان  حقوق 
بارتكاب  وماضيه  جرائمه  تضعوا  أن  راجين 
االعتبار ومنبهين على خطورة  بعين  المجازر 
توسعه ونحن لن نخضع أو نخنع، بل سنوصل 
لجميع  للمحتل  ورفضها  الحرة  المرأة  صوت 

أنحاء العالم«.
استقبال  فيها  يتم  يومين،  لمدة  الخيمة  وتستمر 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  إدارة  من  الوفود 

الطبقة ونساء من الرقة ودير الزور ومنبج.

إيصال صوت املرأة
 للجهات املعنية

 وفي لقاء لصحيفتنا »روناهي« مع المشاركات 
إدارة  في  اإلدارية  أكدت  االعتصام،  بخيمة 
المرأة بالطبقة ماجدة الحسين أنها اليوم تشارك 
استمراراً  تعتبر  والتي  االعتصام  خيمة  في 
لحملة المرأة التي تحمل شعار »توحدنا انتصرنا 
سنقاوم لنحمي ال لالحتالل التركي«، وأشارت 
إلى أن مشاركتها في خيمة االعتصام إنما ألجل 
إيصال صوت المرأة إلى العالم وأن تعبر المرأة 
للتهديدات  وتنديدها  رفضها  عن  الطبقة  في 

التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

شكل من أشكال 
مقاومة املرأة

 وفي لقاء مع اإلدارية في إدارة المرأة بالطبقة 
افتتحت  المرأة  إدارة  أن  أكدت  الحمادة؛  زهرة 
كشكل  اعتصام  خيمة  2019/8/8م  بتاريخ 

التركية  التهديدات  ضد  المقاومة  أشكال  من 
ورفض احتالل الدولة التركية المحتلة لمناطق 
الخيمة  أن  إلى  شمال وشرق سوريا، وأشارت 
الفرات  نساء  أطلقتها  التي  الحملة  من  جزء 
برنامجها  تضمن  والتي  بتاريخ2019/7/23م 
للتصدي  الشعب  توعية  ولقاءات  مسيرات 
الوفود  واستقبال  للمنطقة  التركية  للتهديدات 
الجرنية،  المنطقة:  وخطوط  المناطق  لجميع 

والبو عاصي، والمنصورة. 

شعارهن
 »ال لالحتالل الرتكي«

وأكدت لنا المشاركة في خيمة االعتصام فاطمة 
االعتصام  خيمة  إقامة  من  الهدف  أن  بحبوح 
تستهدف  التي  األطماع  وجه  في  الوقوف 
في  يعيش  الجميع  وأن  السورية،  األراضي 
المنطقة كشعب واحد من كرد وعرب وسريان 
سأدافع عن  لشهيد  كأم  »وأنا  وأكدت:  وآشور، 
وطني وباسمي وباسم نساء سوريا نقف مع قافلة 
الشهداء حتى تحرير تراب الوطن«، وأشارت 
الكثير من الوسائل لوقف  المرأة تمتلك  إلى أن 
المسيرات  تنظيم  خالل  من  التهديدات  تلك 
المنشورات  عبر  الرأي  عن  والتعبير  السلمية 
لمناطق  االحتالل  خطر  توضح  التي  التوعوية 
لتقوى  المنطقة  نساء  بين  والتضامن  سوريا 
ال  »شعارنا  وأكدت:  االحتالل،  وتقهر  المرأة 

لالحتالل التركي«.
والجدير بالذكر أن خيمة االعتصام هو جزء من 
سنقاوم  انتصرنا...  »توحدنا...  حملة  فعاليات 
أطلقتها  والتي  التركي«  لالحتالل  ال  لنحمي... 
نساء الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج؛ للتعبير 
التركية  للتهديدات  المنطقة  نساء  رفض  عن 

للمنطقة، والحملة مستمرة حتى يتوقف المحتل 
التركي عن تهديداته ضد المنطقة.

وفي سري كانيه؛ ندد اآلالف من شعوب مدينة 
لها  التابعة  والقرى  زركان  وبلدة  كانيه  سري 
التركية،  بالتهديدات  تظاهرة  خالل  اليوم، 
وتوجهوا صوب الشريط الحدودي إلنشاء خيم 
دروع بشرية غربي المدينة على طريق بلدة تل 
حلف، وذلك بالتزامن مع التحركات والتهديدات 

التركية باجتياح مناطق شمال شرق سوريا.
وانطلقت التظاهرة من السوق المركزي وجابت 
الحدودي،  للشريط  وصوالً  المدينة  شوارع 
سوريا  قوات  أعالم  المتظاهرون  خاللها  رفع 
الوصول  وعند  الشهداء.  وصور  الديمقراطية 
المتظاهرون  بدأ  الحدودي  الشريط  إلى 
بالتحضيرات للبدء بإنشاء خيم الدروع البشرية 

على الشريط الحدودي الواقع غربي المدينة.
لمقاطعة  المشترك  الرئيس  قال  الصدد؛  وبهذا 
الحسكة وعضو اللجنة التحضيرية لخيم الدروع 
الدروع  »خيمة  أوسو:  الغني  عبد  البشرية 
التركية  التهديدات  مع  بالتزامن  تأتي  البشرية 
الحتالل مناطق شمال وشرق سوريا، والدروع 
البشرية هو تأكيد على أن أهالي شمال وشرق 
للعدوان  وعرضهم  أرضهم  يتركوا  لن  سوريا 
الخيمة  فعاليات  أن  أوسو  وبيّن  التركي«. 
من  أهالي  فيها  سيشارك  طويلة  فترة  ستستمر 

مناطق إقليم الجزيرة كافة وبشكل مناوبات. 
هذا ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدروع البشرية 
االنتهاء من  بعد  القادمة  القليلة  الساعات  خالل 

تحضير الخيم.

مركز األخبار ـ في الوقت الذي تهدد فيه دولة 
االحتالل التركي باجتياح مناطق شمال وشرق 
السورية،  األراضي  وتجزئة  واحتاللها  سوريا 
التقى محامو القائد عبد هللا أوجالن باللقاء به في 

سجنه بجزيرة إيمرالي، أمس )األربعاء(. 
أويسال،  نوروز  المحامية  من  كل  وأجرى 

موكلهم  مع  لقاء  سارجا،  ريزان  والمحامي 
قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن في سجن 
إيمرالي، وذلك بحسب ما نشره الحقوقيون على 
موقع تويتر التابع لمكتب العصر الحقوقي. إال 
فيما يخص  تفاصيل أخرى  أيّة  يذكروا  لم  أنهم 
وشرق  شمال  شعوب  يتلهف  حين  في  اللقاء، 

سوريا والشعب الكردي برمته معرفة تفاصيل 
جذرية  حلول  ألّي  طرحه  ومدى  اللقاء،  هذا 
الراهن  والوضع  السورية،  األزمة  يخص  فيما 
بما فيه تهديدات دولة االحتالل التركي باحتالل 

مناطق شمال وشرق سوريا. 

مركز األخبار - أصدرت لجنة الداخلية في 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
األضحى  عيد  اقتراب  بمناسبة  تعميماً 
وتدابير  إجراءات  عدة  يتضمن  المبارك 
المنطقة  واستقرار  أمن  على  للحفاظ  أمنية 
التعميم  تضمن  حيث  المناسبة،  هذه  خالل 
وتدابير  إجراءات  عدة  اللجنة  عن  الصادر 
ولبث  واالستقرار  األمن  لنشر  أمنية 
المنطقة خالل  المواطنين في  الطمأنينة بين 
والذي يصادف  المبارك  أيام عيد األضحى 
على  اإلجراءات  وكانت  2019/8/11م  لـ 

الشكل التالي:

ـ يمنع منعاً باتاً إطالق األعيرة واأللعاب 
النارية بكل أشكالها.

لقوى األمن  الدوريات  تكثيف عدد من  ـ 
األمن  لضبط  المدينة  داخل  الداخلي 

واألمان تحسباً ألي حوادث مفاجئة.
ـ االهتمام والحرص على تفتيش اآلليات 

التي تدخل المدينة بشكل دقيق.
بالتعميم  وااللتزام  التقيد  الجميع  على  ـ 

تحت طائلة المسؤولية.
ـ يعتبر التعميم ساري المفعول من تاريخ 

صدوره. 

للنظام  التابعة  سانا  وكالة  نقلت  ـ  األخبار  مركز 
وزارة  في  رسمي  مصدر  عن  السوري 
قاطع  وبشكل  »يرفض  النظام  أن  الخارجية 
أمريكا  عنه  أعلنت  الذي  االتفاق  ومطلق« 
اآلمنة«  وتركيا بخصوص ما يسمى »المنطقة 

في شمال وشرق سوريا.
اعتداء  »يُشكل  االتفاق  أن  المصدر  واعتبر 
سورية  األراضي  ووحدة  سيادة  على  فاضحاً 
وميثاق  الدولي  القانون  لمبادئ  سافراً  وانتهاكاً 

األمم المتحدة«.
عّرى  قد  االتفاق  هذا  »إن  المصدر:  وأضاف 
بشكل وال أوضح الشراكة األمريكية التركية في 
والتي تصب في مصلحة  العدوان على سوريا 
واألطماع  الغاصب  اإلسرائيلي  االحتالل  كيان 
فيه  لبس  ال  بشكل  وكشف  التركية  التوسعية 
سياسات  يحكمان  اللذين  والمراوغة  التضليل 

النظام التركي«.
التوسعية  النزعة  المصدر من »مخاطر  وحّذر 
القتل  ينشر  الذي  التركي  اإلخواني  للنظام 
العربي  الوطن  أرجاء  مختلف  في  والفوضى 
من سوريا إلى ليبيا مروراً بالسودان والذي لن 
السلطنة  إحياء  في  إرضاء ألوهامه  أحداً  يوفر 

العثمانية البائدة«.

وادعى المصدر أن الكرد »هم األداة والذريعة« 
للوقوف  ودعاها  العدواني«  »المشروع  لهذا 
مع »الجيش« في الدفاع عن »السيادة السورية 

وسالمة ووحدة أراضيها«.
في  الحكومة  طالبت  أن  الذاتية  لإلدارة  وسبق 
االحتالل  منع  أجل  من  معهم  للعمل  دمشق 
التركي لعفرين، ولكن النظام الذي بات يتحرك 
بأوامر روسية رضخ للصفقة الروسية التركية 
القاضية بتفريغ غوطة دمشق من المسلحين لقاء 

السماح لالحتالل التركي باحتالل عفرين.
واألمم  الدولي  »المجتمع  المصدر:  وناشد 
المتحدة إلدانة العدوان األمريكي التركي السافر 
للسلم  وتهديداً  خطيراً  تصعيداً  يشكل  الذي 
بكل  ويطيح  والعالم  المنطقة  في  واالستقرار 

الجهود إليجاد مخرج لألزمة في سوريا«.
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  طالبت  أن  وسبق 
وشرق سوريا، حكومة دمشق بأن تلعب بدورها 
في حماية حدود سوريا والحفاظ عليها. ولكن؛ 
النظام اشترط بأن تعود األوضاع إلى ما كانت 
تقبله شعوب  الثورة وهذا ما ال  بداية  عليه قبل 
حماية  في  التضحيات  قدمت  التي  المنطقة 

المنطقة من اإلرهاب.

شعوب مشال سوريا: »رفضنا قاطع لالحتالل الرتكي، ولن نقبل اخلنوع«

حمامو أوجالن يلتقون به والشعب متلهف ملعرفة التفاصيل

تعميم حلفظ األمن واالستقرار خالل عيد األضحى بالطبقة

النظام السوري يدعو الكرد للوقوف مع 

اجليش السوري والدفاع عن السيادة السورية 
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وتابعت أحالم عن يوم المجزرة قائلةً: »بقي 
أيام،  سبعة  لمدة  شنكال  جبل  في  األهالي 
حتى تم تخلصيهم من قبل الكريال ووحدات 
المرأة، حيث  الشعب وحدات حماية  حماية 
تمكنوا من فتح الطريق، ولكن البعض من 
اإليزيديين ماتوا من التعب والجوع، وكان 
هناك أطفال ُرضع، ونساء لم يستطعَن حتى 
حمل أطفالهن، فسار الكثير منهم إلى روج 

آفا حيث األمن والسالم. 

هدفهم كان القضاء على 
الديانة اإليزيدية

داعش  هجمة  سبب  بأن  أحالم  وذكرت 
والعادات  الديانة  إلبادة  هو  شنكال  على 
في  أعمل  »أنا  قائلةً:  اإليزيدية  والتقاليد 
مجلس المرأة في شنكال، وفي أحد المرات 
الناجيات  اإليزيديات  النساء  إحدى  سألت 

داعش  هجمة  سبب  عن  داعش  قبضة  من 
الهجمة  سبب  بأن  فأجابت  المنطقة،  على 
وعاداتهم  بدينهم  اإليزيديين  ارتباط  هو 
وتقاليدهم والمحافظة عليها من االندثار لذا 
كان الهجوم الداعشي من أجل إبادة الشعب 
الشعب  تعّرض  التاريخ  فعبر  اإليزيدي، 

اإليزيدي إلى 73 مجزرة«. 

بفكر القائد أوجالن حّررت 
املرأة نفسها

وأضافت أحالم بأن المرأة في شنكال لم تكن 
آب،  الثالث من  قبل  المقاومة  تعرف معنى 
وأن إنقاذ الشعب اإليزيدي من اإلبادة  كان 
بفضل فكرة القائد عبد هللا أوجالن، وتابعت 
قائلةً: »المرأة  اإليزيدية لم تكن تعرف من 
قبل معنى المقاومة، ولكن بعد الثالث من آب 
أصبحت تعرف معنى المقاومة، فتشكلت في 

المنطقة إدارة ذاتية وقوات عسكرية تحمي 
المرأة،  حماية  وحدات  في  متمثلة  المنطقة 
األكبر  والفضل  شنكال،  حماية  ووحدات 
حماية  لوحدات  اإليزيدي  الشعب  إنقاذ  في 
والكريال،  المنطقة  حماية  ووحدات  الشعب 
اإليزيدي  الشعب  حماية  وبالمختصر 
هللا  عبد  القائد  فكر  بفضل  كان  اإلبادة  من 

أوجالن«.
لفكر  مشابه  اإليزيدي  الفكر  بأن  وأشارت 
إلى  يدعوا  الذي  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
الحرية، واختتمت بالقول: »الفكر اإليزيدي 
كالهما  أوجالن،  القائد  فكر  من  قريب 
يدعوان إلى الحرية وأخّوة الشعوب، فأغلب 
الفكر، ونوّجه  اإليزيدين منسجمين مع هذا 
قائدنا  »أنت  المعتقل:  في  للقائد  رسالة 
اإليزيدية،  المرأة  تحررت  فكرك  وبفضل 
من  اإليزيدي  الشعب  خلّصت  وبفكرك 
اإلبادة، والمرأة اإليزيدية ستقاوم حتى تنال 

حريتها، وحرية كل امرأة في العالم«.

آب  من  الثالث  يوم  مؤخراً  العالم  استذكر 
لمجزرة  الخامسة  السنوية  الذكرى  وهي 
تلك  أهالي  فيها  تعّرض  والتي  شنكال، 
المنطقة إلى أعنف هجمات اإلبادة من قبل 
مرتزقة داعش ضد الشعب اإليزيدي الذي 

يدعوا إلى المحبة والسالم.
هذه  بعد  اإليزيدية  المرأة  استطاعت  وقد 
من  النساء؛  وبيع  والذبح  والقتل  المجزرة 
الصف  في  تكون  وأن  حريتها  تصنع  أن 
ذاتها،  على  وتتعرف  المقاومة  في  األول 

لتسير نحو طريق الحرية لتنالها بجدارة.

شاهدة عيان على جمزرة 
شنكال

مع  روناهي  صحيفة  أجرته  لقاء  وفي 
اإليزيدية  المرأة  حرية  حركة  في  عضوة 
عيان  شاهدة  كانت  والتي  حجي  أحالم 
العنف  في مجزرة شنكال وعن  لما حدث 

الذي تعّرضت له المرأة اإليزيدية خاصةً، 
والشعب اإليزيدي بشكٍل عام، حيث روت 
»كنا  قائلةً:  الليلة  تلك  في  شاهدته  ما  لنا 
نعيش حياة طبيعية في شنكال، وفي الثاني 
من آب في المساء من عام 2014م، حينها 
كان األهالي يتوقعون أن يحصل شيء أو 
ولم  شنكال،  على  هجمة  هناك  تكون  أن 
ألهالي  جيد  بشكٍل  معروف  داعش  يكن 
هاجم  ليالً  الثانية  الساعة  وفي  المنطقة، 
من  الغربية  الجهة  في  قريتين  داعش 
هجمات  يقاومون  األهالي  وبقي  شنكال، 
الساعة  إلى الصباح، وفي  مرتزقة داعش 
البيشمركة  قوات  هربت  صباحاً  التاسعة 
وأسلحتهم  سياراتهم  وتركوا  المنطقة  من 
وراءهم، حتى أن داعش قتلت أهالي شنكال 
أن  الظاهر  من  وكان  البيشمركة،  بسالح 
الهجمة  في  متواطئين  كانوا  البيشمركة 
ال  األهالي  من  الكثير  وكان  شنكال،  على 
الخوف  دبَّ  لذا  السالح  استخدام  يعرفون 
والشيوخ  النساء  وخرجت  قلوبهم،  في 
واألطفال إلى جبل شنكال هرباً من بطش 
مرتزقة داعش، واألهالي في بعض القرى 
لم يستطيعوا أن يخرجوا منها، والذين بقوا 
في قراهم بلغ عددهم حوالي 700 شخص 
بينما  داعش،  قبل  من  اختطافه  تم  البعض 
أخذوا النساء سبايا واألطفال، وقتلوا بعض 
ولم  كأسرى،  أخذوهم  والبعض  الرجال 

يعرف مصيرهم إلى اللحظة«.

روناهي / الحسكة - أكدت نساء الحسكة 
مواجهة  في  واحداً  صفاً  سيقفن  بأنهن 
على  وشددن  أرضهن،  على  اعتداء  أي 
أمن  على  الحفاظ  أجل  من  المقاومة 

واستقرار المنطقة. 

وحكومة  التركي  المحتل  تهديدات  تستمر 
ضد  عسكرية  حملة  بشن  والتنمية  العدالة 
سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  مناطق 
لوسائل اإلعالم  أردوغان  الفاشي  وصّرح 
هجوم عسكري الحتالل  على شن  بعزمه 
مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا، كما 
وجرابلس،  والباب  عفرين  مقاطعة  احتل 
روناهي  صحيفة  أجرت  الصدد  وبهذا 
النساء بالحسكة بخصوص  لقاًء مع بعض 

التهديدات التركية.
احملتل يسعى إىل زعزعة

 األمن واالستقرار

وبهذا الخصوص بينت العضوة في مؤتمر 

ستار ندى عبد القادر عواد بالقول: »ازدادت 
في اآلونة األخيرة وتيرة التهديدات التركية 
الهمجية بشن هجوم عسكري على مناطق 
روج آفا وشمال وشرق سوريا، من خالل 
حشد القوات العسكرية التركية على الحدود 
الشمالية لشرقي الفرات، فتركيا تسعى من 
األمن  زعزعة  إلى  التهديدات  هذه  خالل 
وشرق  آفا  روج  مناطق  في  واالستقرار 
أخّوة  على  القضاء  إلى  وتسعى  سوريا، 
جميع  بين  المشترك  والتعايش  الشعوب 
شعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان، 
لإلدارة  الديمقراطي  المشروع  وإفشال 
بداية  منذ  تبنّى  الذي  الديمقراطية،  الذاتية 
بفكر  الديمقراطية  األمة  مفهوم  الثورة 
أوجالن  هللا  عبد  األممي  القائد  وفلسفة 
الطاغية،  التركية  الدولة  تخشاه  والذي 
وخير دليل على ذلك احتالل الدولة التركية 
عفرين،  مقاطعة  اإلرهابية  والجماعات 
اإلنسانية  بحق  الجرائم  أبشع  وممارسة 
والقتل  التهجير  عمليات  من  عفرين  في 
والسلب  والنهب  واالغتصاب  والخطف 

األثرية  المعالم  وتدمير  األشجار  وحرق 
والمعمارية«.

في  كنساء  »أننا  بالقول:  ندى  واختتمت 
روج آفا وشمال وشرق سوريا نقف صفاً 
ألراضينا،  اعتداء  أي  مواجهة  في  واحداً 
مناطقنا،  واستقرار  أمن  عن   وسندافع 
والمنظمات  العالمي  العام  الرأي  وندعو 
حكومة  لمنع  الدولي  والتحالف  اإلنسانية 
بشن  تهديداتها  تنفيذ  من  والتنمية  العدالة 

هجوم عسكري على مناطقنا«.

لن نقف مكتويف األيدي..

حزب  في  العضوة  أكدت  جهتها  ومن 
االتحاد الديمقراطي انتصار حمادي بالقول: 
على  التركي  المحتل  تهديدات  »تعتبر 
مناطق شمال وشرق سوريا تهديداً خطيراً 
جداً، وإذا ما نفذت الدولة التركية تهديدها 
إلى  الطويل  الحدودي  الشريط  سيتحول 
فشعوب  التركي،  الجيش  مع  ساحة حرب 
يقفوا  لن  سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج 

الرياضيون  استنكر  ـ  قامشلو   / روناهي 
من  انطلقت  بمسيرة  الجزيرة  إقليم  في 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو 
بالقيام  التركي  االحتالل  دولة  تهديدات 
مدن  احتالل  ومحاولة  عسكرية  بعملية 
وكانت  سوريا  وشرق  شمال  في  جديدة 
والرياضة  الشبيبة  »بروح  شعار  تحت 

نحمي ثورتنا وأرضنا«.
واجتمع رياضيون من إقليم الجزيرة منهم 
أعضاء في نوادي ومنهم خبرات رياضية 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  بملعب 
وشاركوا بمسيرة دعت إليها هيئة الشباب 
بإقليم  الرياضي  واالتحاد  والرياضة 
االحتالل  دولة  بتهديدات  تنديداً  الجزيرة 
وكانت  سوريا  وشرق  لشمال  التركي 
والرياضة  الشبيبة  »بروح  شعار  تحت 

نحمي ثورتنا وأرضنا«.

شهداء  ملعب  من  بدأت  المسيرات 
آذار وتوقفت عند مبنى  الثاني عشر من 
السياحي  بحي  المتحدة  األمم  مفوضية 
الرئيس  قِبل  بقامشلو، وثم قُرئ بيان من 
بإقليم  الرياضي  لالتحاد  المشترك 

الجزيرة موفق األحمد حيث طالب البيان 
دول العالم بالتحرك لوقف غطرسة دولة 
التركي وتهديداتها وأن شعوب  االحتالل 
في  الشهداء  قدمت  سوريا  وشرق  شمال 
األمن  على  أجمع  العالم  حصول  سبيل 
أقوى  على  وانتصرت  واالستقرار 

التنظيمات المتطرفة المتمثلة بداعش.
االحتالل  جيش  دخول  من  البيان  وحذر 
ستقوم  ألنها  أخرى  مناطق  إلى  التركي 
كما  المنطقة  بشعوب  والتنكيل  بالقتل 
تدخل  البيان  وطالب  بعفرين  فعلت 
جهات دولية لمنع ارتكاب المجازر بحق 
وانتهت  سوريا،  وشرق  بشمال  الشعوب 
مقاومة  تُحيّي  شعارات  بترديد  المسيرة 
ووحدات  الديمقراطية  سوريا  قوات 
حماية الشعب والمرأة وتندد بتدخل دولة 

االحتالل التركي.

الصعود  من  اليوناني،  أولمبياكوس  اقترب 
ببطولة  المجموعات  لمرحلة  المؤهل  للدور 
فوزه  عقب  وذلك  أوروبا،  أبطال  دوري 
شهير  باشاك  مضيفه  على   )0-1( الثمين 
الثالث  التمهيدي  الدور  ذهاب  في  التركي، 

للمسابقة القارية.
وتقمص يورجوس ماسوراس، دور البطولة 

أولمبياكوس  هدف  أحرز  بعدما  اللقاء،  في 
تتضاعف  أن  قبل   ،53 الدقيقة  في  الوحيد 
معاناة باشاك شهير، الذي اضطر للعب بـ10 
العبين عقب طرد العبه عرفان قهوجي في 

الدقيقة 80 لحصوله على اإلنذار الثاني.
في  نتيجة  بأي  التعادل  أولمبياكوس  ويكفي 
األسبوع  بملعبه  سيقام  الذي  العودة،  لقاء 

المقبل للصعود إلى الدور التالي.
فيما يتعين على باشاك شهير، الفوز بهدفين 
بفارق هدف وحيد على مضيفه  أو  نظيفين 
في لقاء اإلياب، شريطة نجاحه في تسجيل 

أكثر من هدف.

منافسات  إطار  ضمن  الجمعة  غداً  تقام  ـ 
مباراتان  للسيدات  السلة  كرة  دوري 
واألسايش  عامودا  أهلي  األولى  وتجمع 
بينما  بقامشلو،  دجلة  ملعب  أرضية  على 
وسردم  الحسكة  شبيبة  ناديا  الثانية  تجمع 
على أرضية معلب كرة السلة ضمن إستاد 
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، بتمام 

الساعة السادسة مساًء.
ـ يعلن االتحاد بدير الزور عن إقامة بطولة 
الموافق  الخميس  يوم  وذلك  الشطرنج، 
8\8\2019، والبطولة ستبدأ بتمام الساعة 

العصر ضمن  بعد  من  والنصف  الخامسة 
يوم  كل  وبمعدل  الرياضي  االتحاد  مقر 

ثالث جوالت.
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  يعلن  ـ 
عن إقامة بطولة لكرة الطاولة »الرجال«، 
إستاد  اللعب ضمن  والتي ستقام في صالة 
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، وذلك 
 2019/8/9 المصادف  الجمعة  غداً  يوم 

الساعة التاسعة صباحاً.

روناهي / قامشلو

صعب  الختبار  هاليب  سيمونا  تعرضت 
أمام جنيفر برادي، المتأهلة من التصفيات، 
دور  لتبلغ  و6-7،  و5-7   6-4 الفوز  قبل 
الستة عشر، لتحافظ على آمالها في الفوز 
باللقب الثاني على التوالي في كأس روجرز 

للتنس.
أول  خاضت  التي  هاليب،  واعتمدت 
مباراة لها منذ الفوز بلقب ويمبلدون، على 
لكن  الفاصلة،  المجموعة  في   0-4 تقدمها 
اضطرت للقتال بقوة بعدما انتفضت برادي 

وحققت عودة قوية.
وحسمت سيمونا هاليب التي حصلت على 
ساقها  في  ألم  من  للعالج  مستقطع  وقت 
اليسرى عقب المجموعة الثانية، الفوز في 
المباراة بعد ساعتين و26 دقيقة في نقطتها 
أرسلت  عندما  بالمباراة،  للفوز  الثانية 

برادي ضربة خلفية في الشبكة.
وقالت سيمونا هاليب في مقابلة في الملعب 
خالل  برادي  مع  األولى  مواجهتها  عقب 
مسيرتها »برادي لعبت بشكل جيد وقدمت 
الصعب  من  حقا  وكان  رائعة  مباراة 

مواجهتها«.
وعانت في النصف األول من المباراة التي 

ارتقت  فجأة  لكن  الثاني،  الدور  في  أقيمت 
منافستها  إرسال  كسرت  عندما  بأدائها 
لتتقدم 4-3 في المجموعة الثانية وتجبرها 

على خوض مجموعة فاصلة شرسة.
وتفوقت جنيفر برادي على سيمونا هاليب 
الخبرة  لكن  الفاصل،  الشوط  بداية  في 
القوية صنعتا  لهاليب وضرباتها  الخططية 

الفارق في النهاية.
سابق  وقت  في  أقيمت  مباريات  وفي 
باألمس، فازت إيلينا سفيتولينا على كاترينا 

سينياكوفا بنتيجة 6-3 و3-6 و3-6.
 ،16 الـ  دور  بليسكوفا،  كارولينا  وبلغت 
أليسون  على  و2-6  و7-6   4-6 بالفوز 

ريسك المتأهلة من التصفيات.
أمام  المقبل  الدور  في  بليسكوفا  وستلعب 
 5-7 متقدمة  كانت  التي  كونتافيت،  آنيت 
كارال  منافستها  انسحبت  عندما  و1-3، 
أعلى  في  إصابة  بسبب  نافارو،  سواريز 

الفخذ.
جيد  بعمل  ياسترمسكا،  دايانا  وقامت 
 5-7 الفوز  وتضمن  التوتر  من  للتخلص 

و7-5 على فيكتوريا أزارينكا.
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تقرير/ جوان روناهي

استطالع / دالل جان

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

الرياضيون يف إقليم اجلزيرة يستنكرون 
تهديدات دولة االحتالل الرتكي

سيمونا هاليب تتخطى عقبة 
جنيفر برادي بصعوبة

 حنو جمموعات دوري أبطال أوروبا
ً
أوملبياكوس يقطع شوطا

»إنقاذ الشعب اإليزيدي من اإلبادة كان بفضل فكر القائد عبد اهلل أوجالن«

»سنقاوم من أجل احلفاظ على أمن واستقرار مناطقنا«

روناهي/ الطبقة - أحالم حجي شاهدة عيان على جمزرة شنكال حبق الشعب اإليزيدي، 
تؤكد بأن خالص الشعب اإليزيدي وإنقاذه كان بفضل قوات محاية الشعب ووحدات محاية 

املرأة اليت حتمل فكر القائد عبد اهلل أوجالن.

حقيبة روناهي الرياضية..

انتصار محاديأهد ابراهيمندى عبدالقادر عواد

العسكري  الهجوم  حيال  األيدي  مكتوفي 
إخالل  إلى  ذلك  وسيؤدي  مناطقهم،  على 
التوازن العسكري والسياسي واالقتصادي 
التركية  الدولة  على  ويجب  المنطقة،  في 
عن  بعيداً  سلمي  حل  إليجاد  الحوار  قبول 
نحو  بالمنطقة  يؤدي  عسكري  تدخل  أي 

المزيد من الحروب والويالت«.   

»احملتل يتجاهل إرادة شعوبنا«

أهد  المواطنة  ذاته  السياق  في  وأكدت 
المحتلة  التركية  الدولة  قرار  بأن  ابراهيم 
لمناطق  عسكري  هجوم  بشن  وتهديداتها 
روج آفا وشمال وشرق سوريا قرار فاشي، 
ويجب وقف هذا القرار فالحكومة التركية  
والتعايش  المنطقة  شعوب  إرادة  تتجاهل 
تتجاهل  كما  الشعوب،  وأخّوة  المشترك 
والتحالف  والعالمية  الدولية  اإلرادة  تركيا 
والقضاء  اإلرهاب  ضد  حربه  في  الدولي 
على داعش، ويتيح فرصة جديدة لمرتزقة 
جديد،  من  نفسه  وبناء  بالعودة  داعش 
حررتها  التي  المناطق  على  والسيطرة 

فمساعي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
ليست  أراضينا  باحتالل  التركية  الدولة 
الذاتية  اإلدارة  على  القضاء  أجل  من  فقط 
أيضاً  بل  الشعوب،  ووحدة  الديمقراطية 
العثمانية  اإلمبراطورية  إعادة  أجل  من 
األوسط،  الشرق  في  والتوسع  الطورانية 
ليسهل  داعش  مرتزقة  مع  بالتنسيق  وذلك 

عملية التوسع«.
وأردفت أهد بالقول: »نؤكد بأننا سنواصل 
التهديدات  وجه  في  والمقاومة  النضال 
بكل  االستقرار  يعم  حتى  واالعتداءات 
للديمقراطية  أنموذج  كانت  التي  مناطقنا، 
السنوات  خالل  الشعوب  وتآخي  والحرية 
السياسية  القوى  وندعو  الماضية، 
والمنظمات  العالمية  النسائية  والمنظمات 
جدية  مواقف  باتخاذ  والحقوقية  اإلنسانية 
لمنع تركيا من تنفيذ مخططاتها لشن هجوم 
وشمال  آفا  روج  أراضي  على  عسكري 

وشرق سوريا«.   
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وجاء الحوار على الشكل التالي:

ـ المنطقة اآلمنة التي يتم الحديث عنها 
تخدم مْن؟ وكيف يمكن للقوى المتداخلة 
في سوريا التعامل مع مستجدات الوضع 
أي هجوم على شمال وشرق  إن حدث 

سوريا؟

واإلقليمي  الدولي  الصراع  وصل  اليوم 
بات  وبالتالي  ذروته،  إلى  سوريا  في 
إما  لها  ثالث  ال  خيارين  أمام  الصراع 
الدائم،  االتفاق  أو  المباشرة  المواجهة 
وتحولت الساحة السورية لساحة صراع 
منها  لكٍل  ودولية  إقليمية  قوى  بين 

مشاريعها الخاصة.
والقوى العظمى في المنطقة هي »روسيا 
استراتيجية  اتخذت  روسيا  وأمريكا«، 
دولة  أمريكا عن طريق  لمقارعة  جديدة 
التركي  االتفاق  عبر  التركي  االحتالل 
الروسي حول السماح لتقدم قوات النظام 
وإدلب،  بريف حماة  المناطق  بعض  في 
على  التركي  االحتالل  حفاظ  شرط 
نفوذها في مناطق محددة بإدلب، ومقابل 
بمهاجمة  تركيا  من  روسيا  تُطالب  ذلك 
التهديدات  أن  يؤكد  وهذا  سوريا  شرق 
إبادة  من  أكبر  الفرات  لشرق  التركية 
ضرب  هو  األساسي  والهدف  الكرد، 
سوريا.  شرق  في  األمريكي  المشروع 
وهنا تتوقع روسيا أن أمريكا ال تستطيع 
وبالتالي  الناتو،  حلف  في  دولة  مواجهة 
انسحبت  وإن  الكرد،  عن  التخلي  عليها 
وهذا  والعسكرية  السياسية  مكانتها  تفقد 
يضعف الدور األمريكي. لكن؛ ما يحدث 
تحاول  روسيا  أن  هو  سوريا،  في  اليوم 
النظام  على  السياسية  هيمنتها  فرض 
السوري،  السياسي  والقرار  السوري 
أما  العالمي،  العام  للرأي  واضح  وهذا 
الوجود األمريكي في سوريا كان بهدف 
اإلعالن  وتم  داعش،  إرهاب  محاربة 
بالتنسيق  عسكرياً  داعش  هزيمة  عن 
وهو  الديمقراطية،  سوريا  قوات  مع 
األمريكية  المتحدة  الواليات  أعطى  ما 
العالم أجمع، وبالتالي  في  سياسياً  نصراً 
مقابل  المنتصر  موقف  في  هي  باتت 
اليوم دفع دولة  الروس. وتحاول روسيا 
شرق  على  للهجوم  التركي  االحتالل 
سوريا؛ بهدف إضعاف الدور األمريكي 
محاولته  عن  عدا  مشروعه،  وضرب 
الديمقراطي في شمال  المشروع  ضرب 
ثالث  حالياً  المنطقة  في  سوريا.  وشرق 
قوى تتحضر للهجوم على شمال وشرق 
ومرتزقتها،  التركية  القوات  سوريا، 
روسياً  المدعومة  النظام  لقوات  إضافة 
المقابلة  الفرات  لنهر  الغربية  الضفة  في 
لدير الزور، والحشد الشعبي في جنوب 
وإنهاء  التنف  على  لالنقضاض  سوريا 
حدث  وإن  والغربي،  األمريكي  الوجود 
في  ستنخرط  قوة  من  أكثر  فإن  الهجوم 
القتال وهو ما يعني حدوث حرب إقليمية 
وال  روسيا  ال  تستطيع  ال  عالمية  وربما 

أمريكا دفع فاتورتها في الوقت الحالي.

ـ ماذا تستفيد دولة االحتالل التركي من 
إطالق هذه التهديدات في الوقت الحالي 

إن لم تكن مستعدة للقتال؟

من  حالياً  التركي  االحتالل  دولة  تعاني 
إضافة  متأزم،  داخلي  سياسي  وضع 
فتح  من  وتخوفها  االقتصادية  لألزمة 
ملفات أخرى مثل طرد تركيا من حلف 
الناتو وفرض عقوبات أشد عليها نتيجة 
وبالتالي  الروسية،  الصواريخ  صفقة 
استثمار  التركي  االحتالل  دولة  تحاول 
روسيا  مع  اتفاقات  وعقد  القائم  الوضع 
تيقن  بعد  ولكن؛  خسائرها.  تقليل  بهدف 
الرئيس التركي أردوغان أن نجم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم يضمحل، يحاول 
تهديد  عبر  أمريكا  على  الضغط  اليوم 
المشروع  تهديد  وباألصح  سوريا  شرق 
األمريكي مقابل الحصول على مكاسب، 
أهداف ضرب  ثالثة  له  التركي  فالتهديد 
المشروع  وضرب  األمريكي  المشروع 
التركي  االحتالل  وخروج  الديمقراطي 
من أزمته الداخلية. وكما أوضحنا سابقاً 
أمريكا ليست مستعدة للتضحية بسمعتها 
لن  لذا؛  األوسط.  الشرق  في  ومصالحها 
وذلك  بالهجوم  التركي  لالحتالل  تسمح 
سيكون  التركي،  الهجوم  حدث  إن  ألنه 
األمريكان في وضع محرج، إن تدخلوا 
يكون  لن  الحرب،  في  مباشر  بشكٍل 
الناتو  حلف  في  لعضوين  مناسباً  ذلك 
سوريا  قوات  وتركت  انسحبت  وإن 
شيء  كل  ستخسر  وحيدة،  الديمقراطية 
أمريكا  تحاول  وبالتالي  روسيا،  لصالح 
تركيا  بين  النظر  وجهات  تقريب  حالياً 
وقوات سوريا الديمقراطية بهدف الحفاظ 
بالمشروع  حباً  وليس  مصالحها  على 
سوريا.  وشرق  شمال  في  الديمقراطي 
فاالحتالل  التوافق  هذا  حدث  إن  وهنا 
أوالً  الكثير،  كسبت  قد  ستكون  التركي 
منظومة  شراء  عن  الطرف  غض  يتم 
فكرة  طرح  وعدم  الروسية  الصواريخ 
أزمتها  وحل  الناتو،  حلف  من  طردها 
لمكسب  إلضافة  جزئياً،  االقتصادية 

نفوذه  بتقوية  الحاكم  للحزب  حقيقي 
بالداخل التركي، وإضافة لحماية حدودها 
بطريقة يتفق عليها بين األطراف. ولكن؛ 
بقدم  أن  التركي  االحتالل  على  يتوجب 
تنازالت فيما يخص موضوع عفرين إن 
أرادت المشاركة في الدوريات المشتركة 
مسألة  ان  يعني  وهذا  سوريا  شرق  في 
االتفاق  بعد  الثانية  الخطوة  هي  عفرين 
على الخطوط العريضة بين قوات سوريا 
بوساطة  التركي  واالحتالل  الديمقراطية 

أمريكية.

محددة  على صيغة  الطرفان  اتفق  إن  ـ 
ذلك  سينعكس  كيف  الحدود،  لحماية 
على التوافق الروسي األمريكي، في ظل 
تركي  أمريكي  اتفاق  أي  دمشق  رفض 

مسبقاً؟

مؤقت  هو  األمريكي  الروسي  التوافق 
الجزئيات  وبعض  العريضة  بالخطوط 
اللقاءات  عن  نجم  وما  االستراتيجية، 
األمريكية الروسية في 2014، وأخرى 
حدثت قبل مدة هي توافقات لعدم التصادم 
أسس  وفق  ولكن  مصالحهم،  وحماية 
سوريا  في  الدولتين  مصالح  تضمن 
أسسه  وعلى  عامة  األوسط  والشرق 
سيتم وضع التقسمات الجديدة في الشرق 
المجال  تقاسم  هو  ذلك  ومثال  األوسط، 
الجوي السوري بين أمريكا وروسيا في 
السبب  كان  شرق وغرب سوريا، وهذا 
في عدم التدخل األمريكي في عفرين أو 
التوافق  هذا  ولكن؛  األخرى.  المناطق 
لفرض  القوتين  سعي  عدم  يعني،  ال 
مواضيع  لوجود  إضافة  هيمنتهما، 
هاتين  بين  متعددة  عالمية  وقضايا 
مكان  في  المساواة  لهما  فيمكن  القوتين، 
واالتفاق في مكان أخر، ومن هذا المبدأ 
السياسية  هيمنتها  فرض  تحاول  روسيا 
جدير  غير  السبب  وهذا  سوريا،  على 
أمريكا  أما  العالمي،  العام  للرأي  بالنسبة 
مع  بالتنسيق  داعش  النصر على  اعلنت 
جداً  وهذا  الديمقراطية،  سوريا  قوات 

هام بالنسبة للرأي العام العالمي وتسويق 
نفسه كبطل قضى على اإلرهاب، وهذا 
فتح المجال لكسب مشروعية وجوده في 
أيضاً  وأفريقيا  والخليج  األوسط  الشرق 
وبالتالي لها نفوذ وهيمنة سياسة أكبر في 
المنطقة. وثمة قواسم مشتركة بين روسيا 
وأمريكا، وظهر ذلك في اجتماع القدس 
الذي ضم »روسيا وأمريكيا وإسرائيل« 
األجنبي  الوجود  إنهاء  على  االتفاق  وتم 
هي  المستهدفة  والدول  سوريا،  في 
بالدرجة  التركي  االحتالل  ودولة  إيران 
ألن  قوياً؛  العباً  إيران  تشكل  األولى، 
في  المعادالت  تغيير  تستطيع  إيران 
الثقافي  لبعدها  إضافة  والمنطقة،  سوريا 
من  يشكل  وهذا  التاريخي،  والحضاري 
بملفها  العالم  وتهديد  إقليمية  قوة  إيران 
النووي، إذاً إيران قوة فاعلة في الشرق 
األوسط، وبالتالي ال يمكن للقوى العالمية 
يجب  لذا؛  اإليراني.  الدور  هذا  تقبل 
مشاريعها  تمرير  بهدف  إيران  إضعاف 
مخطط  وفق  جديد  من  المنطقة  وتنظيم 
روسيا  لكن؛  الكبير.  األوسط  الشرق 
وإيران متحالفين معاً، وهنا تطالب روسيا 
إيران،  استهداف  على  صمتها  مقابل 
المحافظة على النظام البعثي في سوريا 
والدعم في إعادة اإلعمار، وهذا يضمن 
وبالتالي  سوريا  في  الروسية  المصالح 
عامة.  السورية  السياسة  على  هيمنتها 
في حين أن الهدف األساسي ألمريكا هو 
استكمال  لمنع  سوريا  من  إيران  إخراج 
الهالل الشيعي في الخليج العربي، ولكن 
أمريكا لن تقوم بعمل عسكري ضد إيران 
في الوقت الحالي، بل ستعمل على إقرار 
الصعب  أنه من  التوافقات، ونجد  بعض 
إنهاء هذا النفوذ بالمطلق في سوريا، بل 
يمكن تحجيمه بطريقة معينة وتحديده في 

حدود دمشق العاصمة فقط.

ـ وماذا عن الوجود التركي؟

واحتالله  سوريا  في  التركي  الوجود 
بالنسبة  معضلة  يشكل  سوريا،  لشمال 

الوضع  هنا  ومن  معاً،  وأمريكا  لروسيا 
يخضع  ربما  سوريا  في  التركي 
التركي  الروسي  فالعداء  للمساومات، 
التركية  العالقات  على  يطغى  التاريخي 
في  التركية  األطماع  وكذلك  الروسية 
سوريا وتطبيق الميثاق الملي وهذا يشكل 
خطراً على المشاريع الغربية والروسية، 
لالحتالل  أوكلت  قد  أمريكا  وكانت 
السني  التحالف  قيادة  في  دوراً  التركي 
مخطط  كشف  بعد  ولكن؛  المنطقة.  في 
وسيطرتها  التوسعي  التركي  االحتالل 
وتسليحها  السورية  المعارضة  على 
وداعش  النصرة  جبهة  يد  وإطالق 
نفسها  ترويج  وبالتالي  سوريا،  في 
السوري،  للشعب  الُمخلص  أنها  على 
انعكست الرؤية األمريكية. استغلت دولة 
الروسية  التناقضات  التركي  االحتالل 
الضعف  روسيا  واستغلت  األمريكية، 
معه  أزمتها  بعد  التركي  الدبلوماسي 
وهنا  الروسية،  الطائرة  اسقاط  نتيجة 
االحتالل  دولة  احتضان  روسيا  حاولت 
بهدف  جانبها  إلى  وأردوغان  التركي 
هام  دوراً  للروس  وكان  الناتو،  ضرب 
في  االنقالبية  المحاولة  عن  الكشف  في 
التركية  العالقات  تطور  ورغم  تركيا. 
الروسية إال أن الدور التركي في المنطقة 
يشكل خطراً على الدولتين العظمتين في 
العالم »روسيا وأمريكا« وهذا ما يتطلب 
التركي  الدور  لتحجيم  الدولتين  توافق 
احتمال  وهناك  أيضاً،  مصالحهما  وفق 
في  التركي  للوجود  معينة  حدود  لوضع 
سوريا نتيجة الموقع االستراتيجي لتركيا 
لصالح  التركية  القوة  استثمار  ومحاولة 
وفق  ذلك  يكون  أن  ويمكن  مصالحها 
تنظيم  وبالتالي  اآلمنة  المنطقة  منظور 

وتحجيم وجودها في سوريا. 

نجاح املشروع اجملتمعي 
يف املنطقة

ويتساءل البعض كيف نجح هذا المشروع 
المجتمعي وكيف استطاع الكرد والعرب 
والسريان وغيرهم من الشعوب مسلمين 
من  وعلمانيين  وإيزيديين  ومسيحين 
فرض إرادتهم على كل محاوالت االقتتال 
القائم، فعلى  والتصادم في ظل الصراع 
عدد  تعرف  لم  الماضية  السنوات  مدار 
سوريا  وشرق  شمال  في  المناطق  من 
الهجمات  نتيجة  واألمان،  االستقرار 
فساداً  عاثت  والتي  المتكررة  اإلرهابية 
من  وبمساندٍة  أهلها  واستطاع  وقتالً، 
الحياة  وإعادة  تحريرها  الشعوب  كافة 
بين  التعايش والتآخي  إليها وغرز روح 
إدارياً  جميع سكانها، وأن تؤسس نظاماً 
لشمال  الجامعة  الثقافة  هذه  صلب  من 
وروح  التعايش  أن  سوريا.  وشرق 
السوري  الشمال  في  الحاصل  التآخي 
الغربي  قسمه  أردوغان  ل  َحوَّ )والذي 
مجموعاته  فيها  تعيث  مستعمرات  إلى 
اإلرهابية المرتزقة نهباً وشراً، ويحاول 
إلى  اإلجرامية  تجربته  ينقل  أن  اليوم 
القسم الشرقي، خياٌر استراتيجي بالنسبة 
الذاتية  اإلدارة  أصبحت  الذي  للمجتمع 
والديمقراطية منهجاً إلعادة تنظيم حياته 
للنخب  بالنسبة  كذلك  مبادئها،  وفق 
غياب  ظل  في  والسياسية،  الفكرية 
سياسي  حٍل  نحو  توجه  أو  منهج  أي 
ديمقراطي لألزمة، وتبيّن لهم بأن نموذج 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية  تعد من أرقى 
عموم  في  واإلدارية  السياسية  النظم 
بعض  تشهده  الذي  الفشل  إذاً  المنطقة. 
تجسيد  في  األخرى من سوريا  المناطق 
عدم  مرده  اإلنساني  والتعايش  التآخي 
قبول سكان تلك المناطق بعضهم بعضاً، 
سياسي  بفصيل  مرتبطة  مجموعة  فكل 
أو عسكري مرهون لقوى إقليمية، هدفه 
معينة،  وسياسية  مادية  مكاسب  تحقيق 
على حساب بقية األطراف األخرى، كما 
إن عدم توفر رؤية سياسية واضحة بناءة 
السوري  للنسيج  التعايش  مفهوم  تناسب 
ديمومة  حالة  أسباب  من  سبب  المتنوع 
فالتنكر لحق  الفوضى وعدم االستقرار، 
مكتسبات  على  الحفاظ  بغية  األخرين 
ومصالح مادية ربحية لفئة تحتكر السلطة 

والهوية الدينية والقومية والمذهبية.

ملاذا نتبّنى فلسفة التعايش 
فكرًا ومنهجًا؟

في وقت عاثت فيه الجماعات اإلرهابية 
وتصاعد  سوريا،  في  فساداً  والمرتزقة 
سعت  التي   المتطرفة  الجماعات  خطر 
الثقافات  بين  الصدام  إثارة  إلى  وتسعى 
بعض  وتبني  سوريا،  في  المختلفة 
الدول واألنظمة في سبيل تحقيق أطماع 
استراتيجيات  وفئوية  فردية  ومكاسب 
اإلثنية  النعرات  تغذية  في  خاطئة 
والدينية، ونشر ثقافة الكراهية، والتمييز 
فسالت  والمذهبي،  والديني  العرقي 
الناس  وفقد  األشالء،  وتناثرت  الدماء، 
استقرارهم، وتم تهجيرهم من ديارهم ، 
ودمرت منازلهم  وبساتينهم ، وأصبحوا 

الجئين مشردين، يعاني العالم من إيوائهم، 
اإلغاثة  وتقديم  لهم،  آمن  مالذ  وتوفير 
العاجلة لضروريات حياتهم. وإزاء هذه 
التطورات المأساوية وتداعياتها الخطيرة 
البد من البحث عن أفضل السبل لحماية 
وحفظ  األساسية  والحريات  الحقوق 
في  الشعوب  لمختلف  األساسية  الكرامة 
السلمي  التعايش  لتعزيز  وذلك  سوريا 
الكرامة  واحترام  المتبادل،  والتفاهم 
سوريا  في  المشترك  للتعايش  اإلنسانية. 
وعميق  طويل  تاريخ  األوسط  والشرق 
جنباً  تعايشت  المجتمعية  فالمكونات 
وتخالطت  السنين  آالف  منذ  جنب  إلى 
وتزاوجت الثقافات فيما بينها مكونة ثقافة 
شرق أوسطية لطالما تميزت بجمالياتها 
فالكرم  والمعنوي،  المادي  الصعيد  على 
واإلقدام والعمل المشترك والتسامح كلها 
الحر  الشرقي  اإلنسان  بها  تميّز  صفات 

الغير متأثر بثقافة السلطة.

ملاذا حنتاج إىل السالم يف ظل 
األزمة الراهنة؟

من  العديد  كشفت  السورية  األزمة 
للنظام  بالنسبة  والقوة  الضعف  مواطن 
بمؤثراتها  ألقت  كما  والمجتمع،  والدولة 
العميقة على كل جوانب الحياة في سوريا 
والسياسي،  االجتماعي  الجانب  خاصة 
والدمار  الحرب  من  ثماني سنوات  فبعد 
والتهجير ال بد من تهيئة الظروف وخلق 
بيئة مناسبة ليتصالح فيها السوريين بين 
حقه  المظلوم  ولينال  البعض  بعضهم 
أفعالهم حينها  المجرمون على  ويحاسب 
دعائم  يحقق  بدوره  الذي  العدل  يتحقق 
السالم، بعد ثمان سنوات من األزمة تبين 
لنا بأننا كنا نفتقر إلى السالم وهنا يتساءل 
تتمتع  كانت  وسوريا  “كيف؟  البعض 
الحقيقة  األزمة.  قبل  واألمان  باألمن 
والجواب تَكمن في إن الدولة السورية لم 
تستطع أن تحقن الدماء حتى يومنا هذا، 
وطني  مشروٍع  أي  تمتلك  ال  أنها  كما 
ويوفر  البنيوية،  األزمة  به  تنهي  حقيقي 
حياة كريمة لشعوب الوطن الواحد، من 
إن  السوري،  السالم  تحقيق  يستلزم  هنا 
كنا نسعى إليه فعالً مشاركة كل شعوب 
وارساِء  صنعه  في  الواحدة  الدولة 

في  السالم  يتوفر  أن  يمكن  فال  دعائمه، 
ظل نظام سياسي غير ديمقراطي، مبني 
متعدد  بلٍد  في  واحدة  هوية  أساس  على 
الوراء  إلى  والثقافات. ولوُعدنا  الهويات 
السالم  من  يفهم  كان  السابق  ففي  قليالً 
بين  حرب  حالة  وجود  عدم  أنه  على 
الحرب  وبعد  لكنه  والجماعات،  الدول 
أوروبا  دول  وخروج  الثانية،  العالمية 
الغربية على وجه التحديد من الحرب في 
حالة شبه مدمرة أصبح التفكير في السالم 
من  االنتقاص  دون  أخرى،  أبعاًدا  يأخذ 
العالقة القائمة والمباشرة بين المفهومين 
وأنشئت  الحرب/السالم،  المتعاكسين 
المؤسسات التي تحفظ األمن والسالم بين 
التحول  إًذا،  المتحدة،  األمم  مثل  الدول 
العالمية  الحرب  بعد  حدث  الذي  الكبير 
مفهوًما  أصبح  السالم  أن  هو  الثانية 
ثقافة  بتنمية  االهتمام  بدأ  وبالتالي  ثقافيًّا، 
الشرق األوسط  السالم. في سوريا وفي 
وضرورية  ملحة  حاجة  هناك  عموماً 
إلى إدخال مفاهيم جديدة في حياة شعوبنا 
تعزز  العامة  ثقافتنا  وفي  ومجتمعاتنا، 
التعايش  وتعزز  الشعوب  هذه  وتقوي 
القوية  الدولة  مفهوم  وتعزز  بينهم  فيما 
العسكرية  بترسانتها  وليست  بشعبها، 
األوسط  الشرق  وألن  استبدادها،  وآلة 
عموماً تعتبر من أكثر مناطق العالم التي 
وصراعات،  ونزاعات  حروبًا  شهدت 
وتركت هذه النزاعات والحروب الكثير 
المجتمعات،  على  السلبية  الجوانب  من 
وفي السنوات األخيرة تفجرت العديد من 
األزمات، لذا على الشعوب والحكومات 
في  ويحصل  مما حصل  درساً  تتعلم  أن 
تحقيق  في  تسرع  وأن  األوسط،  الشرق 
عملية سالم على المستوى الداخلي أوالً 
اإلقليمي  الخارجي  المستوى  على  ثم 
ثانياً، والسؤال هُنّا؛ ما الخطوة  والدولي 

األولى لتحقيق ذلك؟

طريق األلف ميل يبدأ خبطوة

ببعضنا  ونعترف  نقر  أن  بداية  نحتاج   
عن  بعيداً  الخالق  خلقنا  كما  البعض 
بالتفوق  المتعلقة  الوضعية  النظريات 
السلطوية  وبالمفاهيم  واإلثني  العرقي 
الزمن والزالت تْسري  التي عفى عليها 

بقوة في شريان الدولة،  يجب فهم السالم 
توازن  فيها  طبيعية  ظاهرة  إنه  على 
بين  توازٌن  وبالتالي  الجسد  مع  للنفس 
والدولة،  المجتمع  وبين  والجماعة  الفرد 
فال يمكن تحقيق السالم بالظلم واالستبداد 
وخلق  العرفية  األحكام  بفرض  وال 
بدل  الحرية  إلى  السالم يرمز  الفوضى، 
القهر، والعدل بدل الظلم، بها، والعلم بدل 
الديكتاتورية،  الجهل، والديمقراطية بدل 
بدل  نحن  أي  المركزية،  بدل  والتعددية 
السياسية،  بالتعددية  فاإلقرار  األنا، 
واالجتماعية، والثقافية يقودنا إلى الحاجة 
وضمان  لتأمين  السليمة  األسس  لوضع 

التعايش بين هذه الشعوب.

التعددية والتعايش املشرتك 
نعمة وليس نقمة

التعددية  عن  الحديث  يتم  ما  كثيراً 
أولويات  من  كأولوية  الفعلية،  السياسية 
وصراعاً  يشهد حرباً  بلد  أي  في  السالم 
األولى  الخطوة  في  خاصة  حقيقة  وهذه 
مباشر  بشكل  تؤثر  ألنها  السالم،  نحو 
والمجتمعية،  السياسية  القوى  أداء  على 
والواقع السياسي هو الذي سيؤثر بشكٍل 
االجتماعي،  الواقع  على  ومباشر  كبير 
والثقافي، واالقتصادي. فكما هو واضح 
من خالل األزمة الراهنة في سوريا على 
سبيل المثال فأن السلوك السياسي للسلطة 
الحاكمة هو الذي أدخل البالد وشعبها في 
تدخل  أمام  األبواب  وفتح  كارثية  حرٍب 
الفوضى  تستغل  التي  الخارجية  القوى 
وعدم التوازن بين المجتمع والنظام الحاكم 
“الحكومة”، التي غالياً ما تنتهج أسلوب 
الحسم العسكري لحل الخالفات السياسية 
القضايا  إلى  خلفياتها  إرجاع  يمكن  التي 
مستغلة  الخالفية  والثقافية  االجتماعية 
السلطات التي تمتلكها. المجتمع السوري 
وأنماط  واألديان  اللغات  متعدد  مجتمع 
الحياة االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي 
مجتمع متعدد الثقافات. هذا التعدد الثقافي 
السلطة  حالة  أمام  الكبرى  العقبة  يشكل 
على  أساسها  في  تعتمد  التي  الفردية 
الهويات  كل  على  واحدة  هوية  فرض 
متعلقة  ليست  الهوية  وهذه  األخرى 
بالمجتمع بالرغم من صياغتها على أنها 

هوية األكثرية. إن االحترام المتبادل لكل 
وبالتالي  الوطنية  الهوية  يرسخ  الهويات 
يعزز من مفهوم االنتماء ويبني الستقراٍر 
بالضرورة  عنه  ينجم  والعكس  مستدام، 
غياب االستقرار الذي يؤّمن التعايش بين 
شعوب الدولة المختلفة. بالطبع االختالف 
اختالفية  قضايا  فهناك  الخالف  يعني  ال 
الثقافي، وهذا  بين السوريين في المجال 
اللغات  او  اللغة  أمر طبيعي، كموضوع 
الدولة،  هوية  وموضوع  الرسمية، 
المؤسسة  ودور  الطائفي،  والتوازن 
الديمقراطية-المدنية،  الدولة  في  الدينية 
األحوال  تحكم  التي  القوانين  وطبيعة 
من  وغيرها  المجتمع  في  الشخصية 
القضايا، والبد أن تبحث هذه القضايا على 
عقلية  بعيًدا عن  مفتوحة،  تفاوض  مائدة 
ذلك  ألن  والوصاية،  والتسلط،  الهيمنة، 
الديمقراطية  المدنية  الدولة  أسس  ينافي 
الثقافات  بين  فالحوار  الثقافات.  المتعددة 
ولم  الثقافات،  تالقح  إلى  بالنتيجة  يؤدى 
حرة  فضاءات  السوري  للمجتمع  تتاح 
التي  الشعوب  بين  للحوار  وديمقراطية 
للوصول  الثقافات،  مختلف  إلى  تنتمي 
ديمقراطية  سورية  وطنية  ثقافة  إلى 
كافة  له  وتتيح  وتحترمه،  بالتعدد  تقر 
عن  بعيًدا  واالزدهار،  للنماء  المجاالت 
الحفاظ  بحجة  والتسلط  والهيمنة  القمع 
كانت  والتي  ووحدتها،  الدولة  على 
نتيجتها هيمنة نهج وتفكير ثقافي معين ال 
يمنح اآلخرين الطمأنينة، كما ال يمنحهم 
بأنهم شركاء في وطن أساس  اإلحساس 
التعامل فيه المواطنة، ويحترم فيه التعدد. 
سليمة  بيئة  إلى  يحتاج  السالم  باختصار 
والمساواة  والعدل  الحرية  فيها  يتوفر 
أي  وأن  أشكاله،  بكافة  التعدد  واحترام 
مشروع للسالم ينجح وتكتب له الديمومة 

كلما كانت أسسه وبيئته سليمة.
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مصطفى اخلليل

دوست مريخان / صحيفة االحتاد الدميقراطي
حوار/ صالح إيبو

سسه بني الشعوب واألطياف املختلفة يف سوريا
ُ
التعايش وأ

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

هدية يوسف: »التفاهم الكردي الرتكي 
سيخدم االستقرار واألمن يف املنطقة«

شهدت سوريا منذ مثاني سنوات صراعًا دمويًا وهذا الصراع كان نتيجة أزمة بنيوية واضطرابات سياسية، وظروفًا اقتصاديًة قاسية، تكاثفت األحداث وتداخلت األسباب وكانت النهاية احملتومة هلذا الواقع املرتدي، حتوّل الصراع من أزمة 
داخلية حبتة إىل صراع إقليمي ودويل دفع مثنها الشعب السوري. يف مشال شرق سوريا متكنت شعوهبا والقيادة السياسية من جتاوز تبعات مرحلة العنف والفوضى والصراع على األرض، وخالل فرتة قصرية صاغوا عقدًا اجتماعيًا مبنيًا 

على فلسفة العيش املشرتك بدءً من أصغر وحدة جمتمعية “األسرة” إىل أكربها وهو النظام اإلداري والسياسي املتكون.

أكدت الرئيسة املشرتكة لفيدرالية مشال وشرق سوريا هدية يوسف يف حوار أجرته صحيفتنا معها حول أبعاد التهديدات الرتكية األخرية وما اهلدف منها ولِما اآلن؛ قائلة: »إن التهديدات الرتكية هذه تشكٍل خطرًا جادًا على املشروع 
األمريكي يف املنطقة وليس على إبادة الكرد فقط، وهذا سيدفع أمريكا إلجياد توافق حقيقي بني قوات سوريا الدميقراطية وتركيا؛ ملنع تطور األوضاع السياسية وامليدانية لصاحل روسيا وحدوث حرب إقليمية ال ُتحمد عقاهبا«، وأشارت 

إىل أن موضوع إهناء االحتالل الرتكي لعفرين هو اخلطوة الثانية بعد االتفاق على املنطقة اآلمنة وحتديد آليات معينة تضمن استمرار املشروع الدميقراطي يف مشال وشرق سوريا. 
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بالتنسيق مع هيثة الثقافة والفن في اإلدارة 
خالل  من  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
التصوير الجوي لكل المواقع األثرية التي 
أو  داخلية  بعثات  قبل  من  فيها  التنقيب  تم 
حصلت  التي  االنتهاكات  لتوثيق  خارجية 
في المواقع األثرية في المنطقة، وبلغ عدد 
والمنصورة  الطبقة  في  األثرية  المواقع 

والجرنية حوالي 20موقع أثري. 
والجدير بالذكر أن قلعة جعبر الواقعة شمال 
الطبقة بنحو 15كم في موقع  غرب مدينة 
طبيعي رائع تحيط فيها مياه بحيرة الفرات 

لإلهمال  تعرضت  االتجاهات،  كافة  من 
وبعض التدمير والتخريب المتعمد من قبل 
الفصائل التي سيطرت على المنطقة، كما 
قبل  من  العصور  عبر  للتدمير  تعرضت 

هوالكو والمغول.

مخططات  وال  سرية،  خطط  هناك  تعد  لم 
في  الشعوب  لكافة  الِعداء  فسياسة  مخفية، 
تركيا وما حولها باتت واضحة في ممارسات 
الطورانيين  أسالفه  قبله  العدالة، ومن  حزب 
الشوفينيين، وباتت السياسة التركية مفضوحة 
وتحقيق  والخارج.  تركيا  في  للعلن.  وبادية 
وسوريا  العراق  من  كل  في  المللي  الميثاق 
العدالة  حزب  هدف  هو  كان،  وسيلة  بأي 
ُمتخذاً  معه،  المتحالفة  واألحزاب  والتنمية 
النصرة  كجبهة  والمرتزقة  المتطرفين  من 

وداعش أدواتاً لتنفيذ أجنداته القذرة.
وهذا الميثاق الذي يتبجح به أردوغان وحزبه 
ويبرر لنفسه احتالل حلب إلى كركوك مروراً 
الحدودي  الشريط  طول  على  بالموصل 
ما  وهذا  لهم،  المالصق  والعراقي  السوري 
جاء في برنامجه السياسي عام 2002 عندما 
وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم 
بالقتل  التركية  الدولة  احتلته  فما  تركيا.  في 
والتهجير في تلك الحقبة الدموية من أراضي 
والالز  والعرب  والسريان  واألرمن  الكرد 
بالمجازر  استكماله  يراد  واليونان  والبلغار 

الدموية مرة أخرى هنا في سوريا.

ُمكّونات مشال وشرق سوريا اليت 
تطلب تركيا حمو هويتهم عنوة

مهد  منطقة  سوريا  وشرق  شمال  تعتبر 
لما  القديمة،  األصيلة  الشعوب  حضارات 
ومتكاتف  متكامل  اجتماعي  إرث  من  تحمله 
وثقافي وحضاري عريق يمتد آلالف السنين، 
إلى جانب وفرة الطرق التجارية واألراضي 
التاريخية  والمعالم  والمياه  الغنية  االقتصادية 

المتراكمة والمتتابعة.
التركي  والتدخل  السورية  الثورة  بداية  فمع 
لمصالحه  أداة  وجعلها  مسارها  لحرف 
في  األخير  يتواَن  لم  العثمانية،  ومطامعه 
اإلنسانية  ضد  والجرائم  المجازر  ارتكاب 
وشرق  شمال  في  المنطقة  شعوب  بحق 
عشر  إحدى  المنطقة  هذه  وتحتضن  سوريا. 
العرب   - الكرد   ( هم  وإثنياً  عرقياً  ُمكوناً 
تركمان-  اآلشور-  األرمن-   – السريان   -
كلدان(  إيزيديين-  دروز-  علويين-  شركس- 
إلى جانب عدة طرائق ومذاهب دينية مسلمة 

ومسيحية.

أحداث دموية حبق ُمكونات 
مشال سوريا ارتكبتها تركيا 
ومرتزقتها خالل الثورة السورية

بتاريخ 22-3-2014 كان أبشع انتهاك قامت 
به الدولة التركية بيد مجموعات مرتزقة من 
ومرتزقة  اإلسالم  وأنصار  النصرة  جبهة 
قوقازيين بقيادة كل من أبو موسى الشيشاني 
من  ودعم  وبإسناد  الشيشاني،  مسلم  وأبو 

استخباراتي وقواتها بالسالح الثقيل والجوي. 
 ( الساحلية  كسب  مدينة  بمهاجمة  وذلك 
الشريط  على  العريق(  األرمني  الطابع  ذات 

الحدودي تحت اسم معركة »األنفال«.
تسبب هذا الهجوم في تهجير قرابة الـ 900 
كسب،  مدينة  من  األقل  على  أرمنية  عائلة 
ممن  كرهائن  عائلة  مئتي  المرتزقة  وأخذ 
وأُلحقت  المدينة،  من  الهروب  يستطيعوا  لم 

األضرار المادية في ممتلكاتهم وكنائسهم.
وقد أصدرت خاللها الهيئة الوطنية األرمنية 
العالمية بياناً للرأي العام ناشدت فيه المجتمع 
التركية  التدخالت  من  لحمايتهم  الدولي 
 « بأنها  إياها  واصفة  العدوانية  وانتهاكاتها 
أحدث مثال على العنف الذي تقوده تركيا«.  
من  أكثر  تهجير  تم   2015 إلى   2012 منذ 
جرائم  عدة  بعد  إدلب  في  مسيحي  ألف   15
وجبهة  داعش  مرتزقة  ارتكبها  وانتهاكات 
النصرة وجند األقصى والحزب التركستاني 
اإلسالمي بحقهم، وذلك بدعم وحماية تركية 
ديني  ومزار  كنيسة   33 ُدمرت  وقد  علناً، 
أو  مستودعات  إلى  اآلخر  بعضها  وحولوا 

مقرات عسكرية.
جبهة  مرتزقة  أقدَم   2015-6-10 بتاريخ 
ارتكاب  على  تركياً  المدعومة  النصرة 
قلب  قرية  في  الدروز  بحق  فظيعة  مجزرة 
أكثر  بقتل  قاموا  حيث  سماق،  بجبل  اللوزة 
من 40 رجالً وشاباً درزياً بينهم رجال دين، 
منهم ذبحاً ومنهم رمياً بالرصاص أمام بيوتهم 
المجزرة  قاد  القرية، وكان من  وفي شوارع 
هو المرتزق عبد الرحمن التونسي الذي أمر 
األهالي بسحب أوالد الدروز إلى معسكرات 

تدريب شرعية وعسكرية مغلقة.
وارتكبت دولة االحتالل التركية أبشع جريمة 
بجلبها  الدولية  القوانين  وخرقت  إنسانية 
وإدخالهم  الصين  من  اإليغور  للمهاجرين 
الحدود  إدلب على  الدرزية في  المناطق  إلى 
المنطقة  ديمغرافية  لتغيير  التركية،  السورية 

لما يتناسب مع مطامعه االحتاللية.
منذ 2012 الى 2015 تم طرد 50 ألف شيعي 
من محافظة إدلب، وكان آخر من تبقى فيها قد 
حوصر في بلدتي كفريا والفوعا، لتعقد الدولة 
وإيران  السوري  والنظام  جهة  من  التركية 
من جهة صفقة تبادل وتسليم مناطق بوساطة 
المحاصرين  لتستلم تركيا مرتزقتها  روسية، 
كفريا  بلدتي  ويُفرغوا  والزبداني  مضايا  في 

والفوعا من العلويين في إدلب.
وخالل عملية اإلجالء في 15 نيسان 2017 
استهدف المرتزقة الُمهّجرين العلويين بسيارة 
ضحيتها  راح  الراشدين  منطقة  في  مفخخة 
آخرين  و جرح 150  مدني  من 130  أكثر 

معظمهم من األطفال والنساء.

انتهاكات وجرائم حرب يف الغزو الرتكي 
على عفرين 20 كانون الثاني 2018

قام جيش االحتالل التركي ومرتزقته من بقايا 

اآلثار  وحماية  السياحة  مديرية  وتستمر 
اإلدارة  في  والفن  الثقافة  للجنة  التابعة 
المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بإجراء 
ترميم للبوابة الرئيسية لقلعة جعبر الواقعة 
إلى الشمال الغربي من مدينة الطبقة على 

ضفاف بحيرة الفرات.
لبعض  الرئيسية  البوابة  تعرضت  وقد 
بانهيار  يتمثل  خطر  يشكل  مما  التآكل 
أجزاء منها، وبخبرات المديرية وبمساعدة 
من قبل أهالي قرية جعبر القريبة من القلعة 

قامت المديرية بترميم الجزء المتآكل.
ترميم البوابة الرئيسية للقلعة:

وفي هذا السياق التقت صحيفتنا »روناهي« 
مع خبير اآلثار في مديرية السياحة وحماية 
لنا  أكد  والذي  عيسو«  »زرادشت  اآلثار 
مديرية  قامت  2019/8/3م،  بتاريخ  أنه 
السياحة وحماية اآلثار بعملية ترميم بسيطة 
كان  حيث  جعبر،  قلعة  الرئيسية  للبوابة 
هناك تآكل في الطوب ومونة الجس المبنيّة 
انهيار  من  تخوف  هناك  كان  القلعة،  منها 
الترميم شملت  البوابة، وعملية  أجزاء من 

قلة  رغم  البوابة  من  المتآكل  الجزء  هذا 
المديرية  لدى  المتوفرة  المادية  اإلمكانيات 

وقلة الخبرات في مجال ترميم اآلثار.
عدم إدخال مواد غريبة يف

 عملية الرتميم:

الترميم كانت   وأشار زرداشت أن عملية 
في  الموجود  الطوب  إعادة  طريق  عن 
القلعة وإدخال الجس األسمر لترميم البوابة 
ومستخدم  القلعة  منطقة  في  موجود  حيث 
في بناءها في كافة العصور، والهدف هو 
القلعة،  بناء  على  مواد غريبة  إدخال  عدم 
وشارك في ترميم البوابة أهالي قرية جعبر 

كبادرة تطوعية من األهالي.
أن  تأمل  المديرية  أن  زرداشت  وأضاف 
تكون عمليات ترميم أخرى ألجزاء أخرى 
وسيطرة  لفترة  اإلهمال  بسبب  القلعة  في 
الفصائل على المنطقة، ففي  زمن سيطرة 
مرتزقة داعش على المنطقة حولت القلعة 
الرمي،  على  لتدريب  وحقل  سجن  إلى 
منعاً  الدورية  صيانة  إلى  القلعة  وتحتاج 

النهيارها.

العامة؛  غزيل  منال  محمد  مكتبة  نظّمت 
حملت  ندوة،  والفن؛  الثقافة  للجنة  التابعة 
عنوان »دور المعلم والمؤسسات التعليمية 
في  وذلك  البدنية«،  العقوبات  منع  في 
الثانوية  في  الكائنة  العامة؛  المكتبة  صالة 
المثقفين  من  العديد  بحضور  الصناعية. 
إلى  فضالً  واألدب،  بالثقافة  والمهتمين 
منبج  مدينة  أهالي  من  العشرات  حضور 
المحامي؛  المحاضرة  وألقى  وريفها. 
الحديث؛  فيها  وتناول  الحميدي،  إبراهيم 
والمكافأة  العقوبة،  أثر  عن  شديد  بإسهاب 
بعض  إلى  إضافة  التعليمية،  العملية  في 

الحقائق األخرى.

فضل مكانة العلم لدى
 اإلنسان املتعلم:

المسؤولية  بالحديث عن  المحاضر  استهل 
المدرسية،  البدنية  العقوبات  من  الحد  في 
يتحملها  مشتركة،  مسؤولية  وتعتبر 
والسلطة  المجتمع  من  بدءاً  الجميع, 
واألسرة.  والمعلم  والمدرسة  واإلعالم 
مشيراً:)يفترض بنا أن نوازن بين مردود 
العقوبة البدنية ومخاطرها التي تفوق بكثير 
ما يرتجى من المكافأة. وقد ثبت بالتجربة 
أن القانون وحده ال يكفي للحد منها بل ال 

بد من تضافر عدة جهود؛ للحد من آفاتها، 
قد  صورها  أبشع  في  ألنها  واستئصالها؛ 

تصل إلى درجة اإلجرام والجناية(.
في محوره األول، تناول المحاضر مكانة 
العلم، حيث سرد الكثير من الشواهد الدينية 
والشعرية؛ للبرهان على فضله قائالً:)بالعلم 
يعمرها  األرض  في  خليفة  اإلنسان  صار 
سجود  البشرية  أبو  آدم  استحق  وبالعلم 
وتم  األرض  ُعمرت  وبالعلم  له،  المالئكة 
غزو الفضاء، واستشهد بقوله تعالى« إنما 
يخشى هللا من عباده العلماء«(. المحاضر 
في  األساسي  الركن  المعلم  أضاف:)يعتبر 
العملية التربوية, والبد أن يتصف باألمانة، 
والقدوة  والصبر،  كتمه،  وعدم  العلم  بنقل 
الحسنة. أما الركن الثاني، فهو الطالب؛ إذ 
على  الطالب  بين  الفردية  الفروق  تتباين 
المعلم  وعلى  واإلدراك.  الفهم  مستوى 
شرح  في  أبطئهم  ُخطا  على  يسير  أن 
المعلومات، وعلى الطالب أن يشعر بقداسة 
فهو  الثالث؛  الركن  أما  والمعلم.  العلم 
المنهاج؛ إذ يعكس المنهاج التعليمي؛ ثقافة 
وتقاليده،  وعاداته  وثقافته  وقيمه  المجتمع 
ويجب التدرج في المناهج بما يتناسب مع 

تطور اإلدراك لدى الطلبة(.

أثر العقوبة واملكافأة واملقارنة 
فيما بينهما عند الطالب:

إلى  الثاني،  المحور  في  المحاضر  وأشار 
أثر العقوبة والمكافأة والمقارنة فيما بينهما 
يتم  الذي  الجزاء  هي  بالقول:)العقوبة؛ 
وعلى  المخالفة،  ارتكب  من  على  توقيعه 
العقوبة  أن  لطالبه على  أن يوضح  المعلم 
المكافأة،  بينما  الطالب.  بحق  معيب  أمر 
فهي جائزة، تقدم لمن يحسن التصرف أو 
يحرز التفوق. وهي باب من أبواب الدعم 
المعلم والمجتمع،  إلى دور  النفسي(. الفتاً 
عبر  نفسيهما  تثقيف  على  يقومان  اللذان 
الحديثة. وعلى  التعليمية  األساليب  مواكبة 
المعلم أن يتعامل مع الطلبة بلطف ومودة، 
و يتذكر دائماً أن طالبه هم أمانة في عنقه 
المجتمع،  أما  نجاحه.  يعني  نجاحهم  وأن 
فحين يؤمن المجتمع بثقافته الجمعية بفكرة 
بعادات؛  تتجسد  آثارها؛  نرى  ما  سلبية 
المرأة  وقمع  األبرياء،  وقتل  بالثأر،  اآلخذ 
قيم  أن  نجد  المثال  عكسنا  ولو  وغيرها. 
هي  الملهوف،  وإغاثة  والشجاعة،  الكرم 

قيم اجتماعية نبيلة(.

دور التشريع والقانون يف منع 
العقوبة البدنية:

إلى  المحاضر  أشار  الثالث،  المحور  في 

العقوبة  منع  في  والقانون  التشريع  دور 
البدنية قائالً:)يتباين القانون في المجتمعات 
حضارياً  المتأخرة  والمجتمعات  المتقدمة 
القانون  بدور  الوعي  خالل  من  أيضاً، 
الذي يتباين بالمجتمع المتقدم عما هو عليه 
ولألسف  األخرى.  المجتمعات  في  الحال 
الرغم  على  بالدنا  في  التشريعات  فمعظم 
أنها حساسة إال أنها قوبلت بالفهم الخاطئ. 
فبمجرد صدور قانون أو تعميم يمنع العنف 
والضرب بالمدرسة، يقال:« ضاعت هيبة 
العلم، ويا أسفاه على أيام زمان، عندما كنا 
نهرب لمجرد مصادفة المعلم في الطريق، 

متسائالً، ولماذا؟(.

القول:)لقد ورد في قصة  المحاضر  وتابع 
قصيرة للكاتب« حسين علي البكار«، من 
صفحة  للحب  منبج  بعنوان«  وهي  منبج، 
أخيرة«، أشار فيها أن بطل القصة دائماً، ما 

كانت أمه تخيفه من ثالثة أمور:« األستاذ، 
نعي  أن  ويجب   ،« والجن  والشرطي، 
أمراً مهماً أن مخالفات المعلمين،  في هذه 
تنقسم إلى قسمين؛ مخالفة إدارية تستوجب 
العقوبة المسلكية من قبل إدارة المدرسة أو 
المجمع التربوي أو حتى مديرية التربية أو 
وذلك  مسجل،  وإنذار  كالتنبيه،  الوزارة؛ 
اآلخر،  القسم  أما  المخالفة.  جسامة  حسب 
مدع  فيها  القانون،  يطالها  جريمة  فهو 
شخصي؛ وهنا تتم اإلحالة للقضاء، ونكون 
لقانون  وتطبيق  وعقوبة  جريمة  بصدد 
العقوبات. ويجب توافر الحصانة القضائية 
للمعلمين في معرض عملهم، إال بعد إعالم 

التربية ماعدا حاالت الجرم المشهود(.
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املنطقة اآلمنة »الرتكية« إلبادة ما تبقى من إثنيات وأعراق املنطقة

المرتزقة  والجماعات  النصرة  وجبهة  داعش 
المتمركزة في إدلب والحدود التركية بارتكاب 
مجازر بحق اإليزيديين والعلويين والمسيحيين 
القسري ألهل  التهجير  إلى جانب  في عفرين 

المدينة والنازحين القاطنين فيها.
خاصاً  مقدساً  ومكاناً  مزاراً   15 دمروا  فقد 
في  بيوتهم  وحولوا  عفرين  في  باإليزيديين 
22 قرية المنتشرة بمحيط المدينة إلى مراكز 
لكل من  القتل  أو  باإلكراه،  الشرعي  للتدريب 
ألف   25 ليلوذ  عفرين،  في  رهينة  حجزوه 
البطش  من  هرباً  بالفرار  عفرين  من  إيزيدي 

التركي ومجازره.
مزاراتهم  على  المسيحيين  صلبان  ُكّسرت 
منها،  األجراس  وانتُزعت  كنائسهم  وداخل 
قام  كما  عفرين،  من  عائلة   250 وهُّجرت 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  عناصر 
الراعي الصالح داخل  بالتنكيل وحرق كنيسة 

المدينة بعد تقاسم مقتنياتها فيما بينهم.
أما العلويين الذين قُّدر عددهم في عفرين بـ15 
ألف نسمة فقد نزحوا هرباً من البطش التركي 
في  المجازر  ارتكاب طيرانه  بعد  ومرتزقته، 
عفرين(  علويي  مركز  معبطلي)  ماباتا/  بلدة 
وقراهم المحيطة، وتدمير 9 مزارات وأماكن 

مقدسة لهم فيها.
واإليزيديين  للعلويين  وجود  يبَق  ولم 
عفرين  من  كل  في  والدروز  والمسيحيين 
منذ  ذلك،  بعد  وجرابلس  وإعزاز  وإدلب 
الهجوم التركي واحتالله للمنطقة، ليبدأ التغيير 
وآسيا  القوقاز  من  أجانب  بجلب  الديمغرافي 
السوري  الداخل  من  المرتزقة  عوائل  وكذلك 
السكان األصليين،  ويدخلهم في قرى وبلدات 
كأبشع جريمة وانتهاك بحق اإلنسانية وأوسع 

خرق للقوانين الدولية.

كنائس األرمن يف تل أبيض مقرات 
داعش العسكرية والشرعية

بالهجوم  وداعش  النصرة  جبهة  بدأت  عندما 
خرق  بعد   2013 تموز  في  أبيض  تل  على 
ونهب  المواطنين  وقتل  وخطف  الهدنة 
ممتلكاتهم، خاصة األحياء الكردية من المدينة، 
أو تركماني  الكرد واألرمن وكل عربي  كان 
المزعومة  اإلسالمية  إمارتهم  إقامة  يعارض 

من بين المستهدفين.
البقية  فُخطف أكثر من 1000 كردي وهُّجر 
قسراً هرباً من بطشهم وفُّجرت بيوتهم، وكان 
من بينهم العوائل األرمنية في تل أبيض التي 
المنطقة،  في  القديمة  المجتمعات  من  تُعتبر 
وكان هناك العشرات من العوائل األرمنية في 
المدينة، ولهم كنيسة األرمن األرثوذوكس في 
وسط المدينة، التي حولّها داعش إلى معسكر 
كل  حرق  بعد  لقادته  ومقر  شرعي،  تدريب 

مقتنياتها المقدسة والمعالم المسيحية فيها.

اهلجوم على سري كانيه
 انطالقًا من تركيا

وفي سري كانيه ماتزال آثار الهجوم التركي 
ومرتزقة جبهة النصرة على مدينة سرى كانيه 
عن  الوثائق  عشرات  إلى  باإلضافة  شاهدة، 
التركية وبإسناد  كيفية الهجوم عبر األراضي 
من جيشها على المدينة وأهلها، حيث ارتكبوا 
جرائم حرب بحق مدينة تحتضن أقدم حضارة 
من  تنوعاً  مجتمعها  ويُشكل  العالم  في  وثقافة 

كافة الشعوب واألديان السورية.
فالمسيحيين من السريان واألرمن في المدينة 
بلغ عددهم أثناء الثورة قرابة الـ 150 عائلة، 
فقد  الصغيرة.  المدينة  في  كنائس  ثالثة  ولهم 
تعرضوا خالل هجمات مرتزقة جبهة النصرة 
القسري  التهجير  إلى  الشام  وغرباء  وداعش 
وتدمير الكنائس الثالثة وحرق لمقتنياتها، كما 

ُخطف عدد منهم.
أما اإليزيديين الذين يتوزعون في المدينة وفي 
15 قرية لهم في ريفها، فقد ذاقوا األمّرين من 
النصرة  جبهة  من  ومرتزقته  التركي  الجيش 
أُحرقت  القرى  فمعظم  حينها،  الشام  وأحرار 
األسدية  قرى  في  اإليزيديين  من  عدد  وأعدم 

وجافا وحي زرادشت بتهمة الكفر.

حرق القرى اآلشورية يف تل متر

 2015 شباط   23 في  داعش  مرتزقة  شّن 
تمر  تل  في ريف  منطقة خابور  على  هجوماً 
ليخطفوا  آشورية،  قرية   35 يضم  والذي 
قرابة 220 آشوري بين رجال ونساء وأطفال 
والرقة،  الشدادي  مناطق  إلى  ويقتادوهم 
وكنائسهم  مزاراتهم  وأحرقوا  قراهم  ودمروا 

فيها.

تربسبيه.. طريق القرى اإليزيدية 
واملسيحية حمفوف باملخاطر

تواجداً  المدن  أكثر  تُعتبر  التي  تربسبيه  وفي 
ويغلب  المنطقة  في  والعرقي  الديني  للتنوع 
القِدم،  منذ  واإليزيدي  السرياني  الطابع  عليها 
فإن القرى السريانية واإليزيدية على الشريط 
الحدودي قد أُفرغت معظمها من السكان بسبب 

انتهاكات الجيش التركي المتكررة.
حيث يوجد أكثر من 20 قرية مسيحية وإيزيدية 
تربسبيه  شمالي  جرحى  منطقة  في  هناك 
يضطر  األحيان  وأكثر  للحدود  محاذية  وهي 
األهالي من التوجه إلى قراهم ليالً عبر الطرق 
الطريق  وليس  القرى  بين  الرابطة  الصغيرة 
من  تخوفاً  الحدود  بمحاذاة  يمر  الذي  الرئيسة 

االستهداف الُمتعمد لعناصر الجيش التركي.
السنة  خالل  شهدت  وحدها  جهان  تل  فقرية 
للجيش  انتهاكات   10 من  أكثر  الماضية 
استهداف  كان  وآخرها  القرية  على  التركي 
وقذائف  بالرصاص  القرية  وكنيسة  مدنيين 
 2018 الثاني  تشرين   6 في  عمداً  الهاون 
فأحدث دماراً للكنيسة وخلق حالة ذعر كبيرة 
وكذلك  القرية،  في  المواطنين  نفوس  في 
العمل  القرى من  المواطنون في هذه  يتخوف 
للحدود  المالصقة  الزراعية  أراضيهم  في 
بسبب االستهداف الُمتعّمد والعشوائي لعناصر 

الجيش التركي لهم.
أما منطقة ديرك في الزاوية الحدودية السورية 
السريانية  القرى  أن  إذ  التركية،  والعراقية 
خطر  في  والكردية  والكلدانية  واآلشورية 
في  العمل  المواطنون  يستطيع  ال  حيث  دائم، 
انتهاكات  بسبب  دجلة  نهر  بجانب  أراضيهم 

الجيش التركي المتواصلة بحقهم إلى اآلن.

اخلالصة : 

إن منطقة شمال وشرق سوريا التي تستهدفها 
الوحيدة  المنطقة  تُعتبر  اليوم  بتهديداتها  تركيا 
في سوريا التي تحتضن ما تبقى من األعراق 
وجه  أمام  صامدة  زالت  ما  التي  واإلثنيات 
األزمة والحرب في البالد، وكذلك الهاربة من 
المناطق  في  ومرتزقته  التركية  الدولة  بطش 

التي احتلتها األخيرة.
الوحيدة  المنطقة  هي  المنطقة  هذه  إن  كما 
وحرصت  الشعب  بمكتسبات  احتفظت  التي 
والحرب  التطرف  ونبذت  التكاتف  على 
األهلية ومنعت دخول االحتالل إليها، وتتمتع 
األعراق  هذه  إرث  لحماية  بديمقراطية 
هجوم  وأي  واالجتماعية،  الثقافية  واإلثنيات 
وجرائم  إنسانية  كارثة  إلى  يؤدي  سوف 
الدولي  المجتمع  مسؤوليتها  يتحمل  ُمرّوعة 

والتحالف الدولي.
وكالة هاوار

مل يعد األمر خبافٍ على أحد فيما خيص سياسة وهنج تركيا، وحزب العدالة والتنمية احلاكم فيها، ففي كل يوم مشاهدات وحقائق ووقائع ُتثبت ثقافة االحتالل والقمع، وُتفصِح عن املزيد من اجملازر والتهجري القسري والتغيري 
الدميغرايف على مكونات الشعب السوري، الذي ينشد األمان وشيئًا من الدميقراطية. الرئيسية  البوابة  ترميم  على  اآلثار  ومحاية  السياحة  مديرية  عملت  روناهي/الطبقة: 

لقلعة جعرب بعد تآكل أجزاء منها وخوفًا من اهنيار البوابة، كما تأمل مديرية السياحة 
ومحاية اآلثار إىل ترميم أجزاء أخرى من القلعة.

روناهي/ منبج: يف ندوة، محلت عنوان« دور املعلم واملؤسسات التعليمية يف منع العقوبات البدنية« اليت نظمتها مكتبة حممد منال غزيل 
العامة يف مدينة منبج، ومت التطرق فيها إىل مكانة العلم، وأركان النظام التعليمي، والعقوبة واملكافأة واملقارنة بينهما، ودور كل من املعلم، 

واجملتمع واإلعالم، والقانون يف منع العقوبة البدنية.

مواقع عدة يف القلعة حتتاج
 إىل ترميم:

وذكر زرداشت أن هناك بعض النقاط  في 
القلعة تحتاج إلى ترميم مثل برج الغريب 
وتشققات  تصدعات  فيه  القلعة  وسط  في 
إمكانيات  إلى  البرج  وتحتاج عملية ترميم 
كبيرة وكادر أثري مختص، وأيضاً ترميم 
الدرج الذي يؤدي إلى سطح القلعة وبعض 

المناطق األخرى في القلعة.

إحصاء املواقع األثرية يف
 منطقة الطبقة:

وفي سياق آخر نوه زرداشت أنه في الفترة 
وحماية  السياحة  مديرية  قامت  األخيرة 
األثرية  للمواقع  إحصاء  بعملية  اآلثار 
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منذ أن وعينا على الدنيا، يُرّوج لنا التفكير 
زواياها  سطحية  ضيقة  صورة  في  السلبي 
االكتئاب  الحزن،  اليأس،  تتغير:  ال  ثابتة 

والفشل.
زلنا  بيركمان: »ما  أوليفر  النفس  يقول عالم 
في مستوى معين نعتقد بأن السعادة ال يمكن 
يمكن  ال  السلبية.  من  التخلص  تعني  أن  إال 
إال أن تعني تعزيز المشاعر اإليجابية محاواًل 

ضمان نتيجة إيجابية«.
الخام  المادة  هو  السلبي  التفكير  أن  وبحكم 
للتشاؤم  يصبح  أن  الطبيعي  من  للتشاؤم، 
النجاح  عدو  فهو  الناس؛  بين  سيئ  صيت 
األول وقرين الحزن، وتفاديه مكسب ومطلب 

لتحقيق أحالمنا وأهدافنا في الحياة.
بصفته  التشاؤم  عن  الحديث  يتم  ما  غالبًا 
مرض  أعراض  من  عرض  أو  نفسية  حالة 
النوع  هذا   انتشار   من  وبالرغم  االكتئاب، 
يمتاز  آخر  تشاؤم  ثمة  أنه  إال  التشاؤم   من 
ببعد فلسفي وعقلي، وهو أشبه بعقيدة فكرية 
أو موقف معرفي وعقلي يتخذه اإلنسان من 
بالعقل  مناقشته  يمكن  تشاؤم  »هو  العالم، 

والمنطق وليس باألدوية النفسية«.

زخًما  عشر  التاسع  القرن  مطلع  شهد 
تشاؤميًّا كبيًرا، حيث علت أصوات الفالسفة 
دي  الفرد  بايرون،  اللورد  من  المتشائمين 
وليو  ألمانيا  في  وهيني  الفرنسي،  موسيه 
روسيا.  في  وبوشكين  إيطاليا  في  باردي 
لكل  وكان  الفالسفة  ومعتقدات  آراء  تعددت 
الخاصة،  التشاؤمية  الفلسفية  بصمته  منهم 
لكن لعل األرضية المشتركة بينهم جميًعا؛ هو 
تعاملهم مع مسألة التشاؤم من منظور فلسفي 

بحت وليس سيكولوجي.
بحضور  االعتراف  »هو  الفلسفي:  التشاؤم 
عنصر الشر في الوجود، أما طريقة التعامل 
إليه  يؤول  أن  يمكن  وما  االعتراف  هذا  مع 
فالسفة  بين  خالف  محل  فهو  نتائج،  من 
التشاؤم وعلى رأسهم فيلسوف التشاؤم األكبر 
شوبنهاور، وتلميذه الفيلسوف األلماني نيتشه.

التشاؤم الميتافيزيقي عند شوبنهاور
أو  العمياء،  اإلرادة  األول هو  الحياة  محرك 
توّجه  التي  الميتافيزقية  رغباتنا  آخر  بمعنى 
وهي  إراديًا،  ال  إليها  نُساق  والتي  أفعالنا 
محور األلم والشر في الحياة؛ فعندما يرغب 
إشباع  أن  المرء ويريد،  تزداد معاناته ذلك 
الرغبات عملية تسلسلية مستمرة ال تنتهي إال 
بموت صاحبها.  إّن المسافة الهائلة بيننا وبين 
حجًما  األحالم  تلك  تعطي  وأهدافنا  أحالمنا 
أكبر من حجمها الحقيقي، تحيطها بهالة من 
الرضا والسعادة التي حالما نصل إلى مبتغانا 
»ننفخ  سراب،  مجرد   كانت  كأنها  تتالشى 
في البالونات ونحن نعلم أنها سوف تنفجر«. 
بلغنا  مهما  البداية  نقطة  إلى  نعود  دائًما  إننا 
من نهايات، نسعى إلى تحقيق هدف ما لبلوغ 
الهدف  ذلك  نحقق  إن  وما  والرضا  النشوة 
ونتذوق الرضا للحظات؛ حتى يتالشى ونعيد 
آخر  هدف  عن  ونبحث  ثانية،  مرة  الكّرة 
إن  الذي ما  الرضا  في سبيل الحصول على 
نمسكه حتى يفلت من أيدينا، ونعيد الكرة مرة 
من  مغلقة  دائرة  في  وخامسة  ورابعة  ثالثة 

السأم والملل والمعاناة ال نخرج منها أبًدا.
في  تختزل  الحياة  مأساة  أن  شوبنهاور  يرى 

إرادتها وأن الخالص من الشقاء والعناء إنما 
والترفع  اإلرادة  هذه  عن  التخلي  في  يكمن 
الحدوث وإن كان  التخلي ممكن  عنها. وهذا 
لحظيًا أو مؤقتًا، وهو يتجلى في الفن والدين؛ 
فالفنان حين يمارس الفن  يتجرد من غرائزه 
والمجتمعية  الفكرية  وموروثاته  النفسية، 
الحقيقية،  هيئتها  على  األشياء  لنا  ويصور 
تحت  ويضعها  اإلرادة  يؤدب  فإنه  الدين  أما 
بكبح  اإلنسان  يأمر  فهو  العقل؛  سيطرة 

شهواته وأهوائه النفسية. 

تشاؤم نيتشه

بداًل  ولكن  قبيح  العالم   وجه  بأن  نيشته  يُقر 
من أن نغض البصر عنه، أو نتجاهله، علينا 
من  بالرغم  هو.  كما  ونتقبله  إليه  ننظر  أن 
أنه  إال  شوبنهاور  أستاذه  بفلسفة  نيتشه  تأثر 
يدعو  فبينما  التشاؤمية؛  فلسفته  في  عارضه 
عن  والتخلي  العدمية  إلى  شوبنهاور  تشاؤم 
تشاؤم  جاء   - الميتافيزيقي  بمعناه  الحياة، 
التمسك  تماًما،  النقيض  إلى  ليدعو  نيتشه 
التخلص من  إلى   السعي  بالحياة، وبداًل من 
إلى  المرء  نيتشه  الحياة، يوجه تشاؤم  معاناة 
المعاناة،  تلك  مع  والتعايش  التعامل  كيفية 
وتبني«،  تهدم  التي  »المطرقة  هو  التشاؤم 
للحياة  السطحية  التفاؤلية  نظرتنا  تهدم 
في  تدفعنا  ما  غالبًا  التي  اإليجابية  وتوقعاتنا 
عوًضا  وتبني  والخذالن،  الخيبة  إلى  النهاية 
عنها قوة مقاومة تجعلنا نتحمل آالم الحياة. إن 
البهجة الحقيقية تستخرج من ركام ذلك الهدم، 
من ينشد السعادة أو الرضا عليه أن يعترف 

باأللم ويعيشه ويتلذذ به. 

املاضي واملستقبل

الزمن معضلة  يُعد  التشاؤم،  بالنسبة لفالسفة 
فلسفية كبيرة؛ حيث يعتقد البشر أنه بإمكانهم 
من  والهروب  الماضي  أخطاء  عن  التكفير 

في  االستثمار  طريق  عن  الموجعة  ذكرياته 
المستقبل،  في  آمالهم  كل  فيَُعلِّقون  المستقبل، 
في  بالعيش  االستمتاع  من  يحرمهم  مما 
يقدمه  أن  يمكن  ما  إلى  وااللتفات  الحاضر 
سعادتهم  إًذا  غًدا،  ستتحقق  أحالمهم  إن  لنا، 
الحقيقية موعدهم معها غًدا، لذلك هم في حالة 
وهذا  غًدا،  أحالمهم  للقاء  اليوم  دائم  تأهُّب 
الخوف  مشاعر  من  مزيج  يخالطه  التأهب 
في  التأهب  هذا  ويتجلى  والتوتر،  والترقب 
التوقعات،  من  محدد  سقف  ورسم  التخطيط 
الفلسفية،  التشاؤمية  الرؤية  تنبثق  هنا؛  ومن 
فالمستقبل غير قابل للتنبؤ والسيطرة، فمهما 
خططنا وبذلنا من جهد لبلوغ مبتغانا وأهدافنا؛ 
في  تتحكم  خفية  وعوامل  قوى  هناك  تظل 
واألحالم  التوقعات  تلك  فإن  لذلك  حيواتنا، 

غالباً ما تكون معرضة للهدم.      

رصاصة األمل

نيكوس  اليوناني  الفيلسوف  و  الكاتب  يقول 
عن  نتخلى  أن  جميًعا  علينا  كازنتزاكيس، 
معه  ونخسر  نخسره،  ما  غالبا  ألننا  األمل، 
السعي  جديد.  من  المحاولة  في  الرغبة 
المضني، والبحث المستمر بغض النظر عن 
النتائج، سلبية كانت أو إيجابية، هو ما يجب 
أن نصبو إليه دائًما؛ حتى نستمر في المضي 

قُدًما.
قد يبدو للوهلة األولى أن كازانتزاكيس يدعو 
في  لكن  أشكاله،  بشتى  األمل  هجران  إلى 
الذي  األمل  هو  يقصده  الذي  األمل  الحقيقة 
يرتكز على التوقعات، اعتقاد المرء بأن كل 
جهد يبذله وكل تخطيط يقوم به سيسفر عنه 
مرتبطًا  حاضره  فيظل  تعبه.  ترضي  نتيجة 
سيكون  توقعاته  الواقع  خذل  فإذا  بمستقبله، 
قد أفنى حاضره في ترقب المستقبل الذي لم 
يأِت على الهيئة التي رسمها في عقله، فضالً 
عن مشاعر البؤس و الخذالن التي سترافقه 

طوال حياته.
إذن ما الحل؟ أن نخضع األمل لشروط خاصة، 

التوقعات،  عنصر  منه  ننزع  أن  وأهمها؛ 
السيما  اإليجابية، أن نعيش ونمارس األمل 
كفعل ليس له نتيجة أو على األقل أال نرسم له 
الموظف  نتيجة مذهلة، أن نتقمص شخصية 
المخلص الذي يؤدي عمله بإتقان وال ينتظر 
قصارى  نبذل  أن  مديره.  من  ثناًء  أو  مديًحا 
جهدنا في عمل ما دون أن نتوقع بأن النتيجة 
الجهد  حجم  بالضرورة  تضاهي  أو  ستكافئ 
األمل وال  نعيش  أن  باختصار؛  بذلناه.  الذي 
ننتظر منه شيئًا، فإن أتى ما يرضي جهودنا 
حظينا بما نستحق، وكان الفرح من نصيبنا، 
وإن شاءت األقدار أو لسبب ما خفي، جرت 
األقل  فعلى  الخاطر؛  يسر  ال  بما  األمور 
ستكون مقدرتنا على التعامل مع النتيجة أكثر 

نضًجا وقابليتنا لتقبلها والتسليم بها أكبر
    .

التشاؤم تفاؤل متنكر

الناس،  بين  الشائع  االعتقاد  عكس  على 
نقيض  ليس  الفلسفي،   السيما  التشاؤم،  إن 
التفاؤل، بل شكل آخر منه، متنكر ومتخفي. 
أنواع  أحد  وهو  الدفاعي  التشاؤم  ولعل  
التشاؤم الذي يوضح هذا الترابط بشكٍل جيد. 
التفكير  على  أساسه  في  التشاؤم  هذا  يرتكز 
تحديات  به  يواجه  منه سالًحا  ويتخذ  السلبي 

ومصاعب المستقبل.
ماذا  األسوأ،  السيناريوهات  على  التركيز 
أكثر  المرء  من  تجعل  ؟  وكذا  كذا  حدث  لو 
استعداًدا لتقبل النتائج السلبية من خالل وضع 
الخطط البديلة مستقباًل، فضاًل عن االستعداد 
النتائج  آثار  من  حتًما  سيخفف  الذي  النفسي 

السلبية.
األمور  تزداد  أن  في  يرغب  ال  المتشائم  إن 
سوًءا من خالل عقليته السلبية، بل إنه يحتاط 
عقليته  خالل  من  الخالص  وينشد  ذلك  من 

السلبية، فهو بذلك يحارب السيء بالسيء.

القيم  تستهدف  التهديدات  أن  إلى  مشيرةً 
اإلنسانية لشعوب شمال وشرق سوريا.

»إيماناً  قائلةً:  حديثها  عتو  هيام  واختتمت 
التي  سوريا,  وشرق  شمال  بثورة  منا 
تسعى ُكبرى دول العالم لطمسها من خالل 
االحتالل وإبادة الشعب الكردي، لن نرضى 
بآمن  العيش  في  المشروعة  حقوقنا  بسلب 
واحدةً  يداً  أراضينا, وسنقف  واستقرار في 
التركي  االحتالل  جيش  اعتداءات  ضد 

ومرتزقته«.

هدف احملتل الرتكي إحياء داعش

حماية  قوات  في  اإلداري  وعبر  كما 
لديرك  التابعة  برآف  منطقة  في  المجتمع 
القاطع  رفضه  عن  سليمان,  سعيد  محمد 
»من  قائالً:  التركي,  االحتالل  لتهديدات 
تدين  التي  الفعاليات  في  االستمرار  خالل 
التركي  االحتالل  وتهديدات  ممارسات 

يتبين  الشعبية,  الفعل  وردود  الطاغي 
للقاصي والداني رفض شعوب المنطقة من 
للممارسات ومحاوالت  إلى ديرك,  عفرين 
والعبث  أراضيهم  الحتالل  التركية  الدولة 
باستقرار وآمن مناطقهم تحت أي مسمى«.

واختتم محمد سعيد حديثه بالقول: »شرعنة 
المقاومة  وإنهاء  االحتالل  جرائم  كافة 
السورية،  األراضي  من  المزيد  الحتالل 
قبل  من  جديد  من  داعش  مرتزقة  وإحياء 
تقبله  لن  الذي  األمر  هو  التركية،  الدولة 
ضحت  التي  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
سبيل  في  وأبنائه  بناته  من  اآلالف  بدماء 
المرتزقة،  براثن  من  مناطقهم  تحرير 
هذه  إلفشال  واحدة  كأمة  بيد  يداً  وستقف 

الصفقات المحاكة وسنناضل ضدها«.

االستراتيجية  المحاصيل  أهم  من  القطن  يعتبر 
البترول  الثانية بعد  في سوريا ويأتي في المرتبة 
البترول  و  القمح  بعد  والثالث  القطع األجنبي  في 
الخام  المادة  وتأمين  القومي،  الدخل  تأمين  في 
وتأتي  والزيوت،  والنسيج  الغزل  لصناعات 
أخرى؛  ميزة  لتعطيه  للقطن  االجتماعية  الناحية 
زراعة  في  شخص  مليون  من  أكثر  يعمل  حيث 
وصناعة وتجارة محصول القطن وهو عبارة عن 
شجيرة صغيرة يتطلب ريّا جيداً، وأرضاً خصبة 
حتى ينمو بشكٍل جيد، وينتج قطناً على درجة عالية 
من الجودة، حيث يحتاج إلى وفرة مائية وأرض 
خصبة، وينبت في األماكن الحارة، ويعتبر القطن 
في  والمستخدمة  الموجودة  الخام  المواد  أهم  من 
في  واألقمشة ويزرع  والخيوط  المالبس  صناعة 

مناطق كثيرة بسوريا.

من احملاصيل الزراعية والصناعية
 يف آٍن احد

والصناعية  الزراعية  المحاصيل  من  القطن  يعد 

السيللوزية  أليافه  من  يستفاد  حيث  واحد  آٍن  في 
الخيوط  صناعة  في  بذوره  سطح  على  المتكونة 
نبات  وهو  وغيرها،  الطبية  والمواد  واألقمشة 
الخبازية  للفصيلة  وينتمي  حولي  ويزرع  معمر 
ويعتقد أن موطنه األصلي هو المكسيك، ويحتاج 
يعطي  لكي  خصبة  ولتربة  الكثير  للري  القطن 

محصوالً وفيراً. 

ويزرع  االستراتيجية  المحاصيل  من  ويعتبر 
بكميات كبيرة في شمال وشرق سوريا )في جميع 
أنواع  أجود  من  ويعتبر  الجزيرة(،  إقليم  مناطق 

القطن الذي يُصّدر للكثير من الدول األوروبية.

آفات حماصيل القطن

على  يجب  التي  اآلفات  من  بعديد  القطن  يصاب 
المزارعين تداركها ومكافحتها وأهمها: 

اللوز  القطن ودودة  الحشرية: دودة ورق  اآلفات 
اللوز  ودودة  القرنفلية  اللوز  ودودة  الشوكية 
التغذية  بمانعات  الديدان  تكافح  بحيث  األمريكية 
الدورة  واتباع  المبكرة  بالزراعة  والمبيدات 

الزراعية وزراعة أصناف مبكرة.
اآلفات الفطرية: مرض ذبول القطن الذي يتسبب 
عن طريق فطر يدخل للنبات عن طريق الجروح 
ويكافح باألصناف المقاومة واتباع دورة زراعية 
الكثافة  طريق  عن  ينتج  الجوز  عفن  ومرض 

وتكافح النباتية الكثيرة والرطوبة  الشديدة 
الخضري  النمو  والتسميد بتجنب  الغزير 

النتروجيني والري.

اآلفات البكتيرية: التبقع الزاوي في القطن )اللفحة 
طريق  عن  للنبات  البكتيريا  وتدخل  البكتيرية( 
الجروح، تكافح بحرق النبات ومخلفاته للتخلص 
دورة  واتباع  المتوازن  والتسميد  العدوى  من 

زراعية واستخدام بذار معقمة وأصناف مقاومة.

يُعرف  الذي  الدوالر،  ـ  قامشلو  روناهي/ 
السورية  الليرة  يأكل  »األخضر«،  بـ 
عن  األسعار  انفلتت  فقد  معاً؛  والسوق 
يُسّعر  البقدونس صار  ِعقالها، لدرجة أن 
بالدوالر، ينشغل الشارع السوري منذ أيام 
بظاهرة ارتفاع وانخفاض سعر الصرف، 
وهذه الظاهرة التي ال زالت في إطار من 

الغموض يجعل من العسير تفسيرها.

سوريا  شمال  في  الصرافة  أسواق  شهدت 
خالل األيام الماضية ارتفاعاً جنونياً ملحوظاً 
أمام  الدوالر  صرف  سعر  في  العادة  فاق 
الليرة السورية، حيث تجاوز سعر صرف 
الدوالر حاجز الـ 615 ليرة سورية، وهذا 
كافة؛  المواطن  احتياجات  على  سلباً  يؤثر 

فما هي أسباب هذا االرتفاع؟
والقت الليرة السورية هبوطاً في قيمتها أمام 
العمالت الصعبة »الدوالر، واليورو«، فقد 
حاجز 615  الدوالر  تجاوز سعر صرف 
مما  ل.س؛   682 واليورو  سورية،  ليرة 
أدى إلى ارتفاع تكاليف القيم الشرائية التي 
المواطن،  ومعيشة  حياة  على  سلباً  تؤثر 
في  الشرائية  الحركة  نقص  إلى  باإلضافة 
المواد  أسعار  وارتقاع  المحلية،  األسواق 
والبضائع المستوردة من الدول المجاورة.

أمام  الدوالر  الرتفاع  اسباب  عدة  هناك 
تدوير  عمليات  وهي  السورية  الليرة 
المصارف  طريق  عن  السوق  في  العملة 
عمليات  تمويل  عند  الصرافة  وشركات 
االستيراد من الخارج، باإلضافة إلى تزايد 
السوق  في  بالدوالر  الشراء  على  الطلب 
السوداء بعمليات استيراد المنتجات السلعية 
يؤثر  ال  كله  هذا  التجارية،  والصناعية 
على التجار؛ وإنما يترك آثاراً وخيمة على 
وتتطبق  اتجه  يتجه  أينما  الذي  المواطن 
يأكلون  المنشار  مثل  »التجار  مقولة  عليه 

الخشب في الذهاب واإلياب«.

شمال  مناطق  في  دارت  التي  الحرب 
داعش  مرتزقة  بسط  أثناء  سوريا  وشرق 
نفوذها في المناطق وتدميرها للبنية التحتية 
والمصانع  المعامل  من  الكثير  تدمير  من 
على  تبعاتها  أثر  السورية  المدن  في 
كبيرة؛  بنسب  وتراجع  الوطني  االقتصاد 
االستيراد  الطلب على  تزايد  إلى  أدى  مما 
في ظل ارتفاع العمالت األجنبية التي يتم 
الصعوبات  هذه  أمام  ولكن؛  فيها.  التعامل 
تخطي  سوريا  شمال  شعوب  استطاعت 
المرحلة الصعبة أثناء الحصار المفروض 
والجمعيات  المعامل  ببناء  المنطقة  على 
على  واالعتماد  بهم  الخاصة  التعاونية 
الزراعة لتحقيق االكتفاء الذاتي واالعتماد 
بعض  باستثناء  المحلية،  المنتجات  على 
المنتوجات التي يتم استيرادها من الخارج 
تتأثر بشكل  الداخل السوري والتي  أو من 

مباشر بارتفاع أو انخفاض الدوالر. 
إلى  تعود  آنفاً  ذكرنا  التي  األسباب  كل 
على  والعسكرية  السياسية  الضغوطات 
الدولية  الجهات  بعض  قبل  من  سوريا 
بالدوالر  ليدفع  سياساتها،  فرض  بهدف 

باتجاه ارتفاعات أكثر حدة.
سعر  ارتفاع  ظل  في  سوءاً  األكثر  األمر 
وخيمة  آثاراً  سيترك  أنه  الدوالر  صرف 
في  لألفراد  المعيشية  الحياة  على  وكبيرة 
بين  الضخمة  االستهالكية  الفجوة  ظل 
معظم  في  األسر  وحاجة  الدخل  وسطي 

مناطق سوريا.

مناطق  في  المجتمع  حماية  قوات  تؤدي 
شمال وشرق سوريا, دوراً هاماً في تأمين 
بالوقوف  داخلياً  المنطقة  وسالمة  حماية 
ما  ظل  في  العسكرية  القوات  جانب  إلى 
قبل  من  متكررة  تهديدات  من  له  تتعرض 
دولة االحتالل التركي, حيث أخذت قوات 
حماية  تأمين  عاتقها  على  المجتمع  حماية 
وسالمة المناطق داخلياً, من خالل الوقوف 
الى جانب قوات األمن الداخلي ومساندتها 
أي  حدوث  لمنع  العسكرية  مهامها  في 
تجاوزات تُعّرض أمن وسلم األهالي داخل 
القرى واألحياء للخطر, وفي السياق أجرت 

صحيفتنا »روناهي« عدداً من اللقاءات مع 
بعض من أعضاء وعضوات قوات حماية 
حماية  قوات  بأن  أكدوا  الذين  المجتمع, 
لمواجهة  االستعداد  أهبة  على  المجتمع 

االحتالل التركي.

سنتصدى لطغيان االحتالل

في  اإلداري  لصحيفتنا  تحدث  البداية  وفي 
حسين  ديرك  في  المجتمع  حماية  قوات 
االحتالل  تهديدات  عن  خلتو,  رمضان 
التركي األخيرة بشن هجمات على مناطق 
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تقرير/ هيلني علي

تقرير/ برييفان محي

وكاالت

املركز اإلعالمي لالقتصاد

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

سمى
ُ
نرفض حماوالت العبث باستقرار وأمن مناطقنا حتت أي م

فلسفة التشاؤم: كيف يقينا التشاؤم من شر احلياة؟

أهمية احملاصيل الزراعية »القطن«

الفجوة االستهالكية الضخمة بني وسطي 
الدخل وحاجة األسر يف مشال سوريا

روناهي / ديرك - أشارت قوات محاية اجملتمع يف ديرك بأن االحتالل إذا استمر يف تصعيده فإن املقاومة هلا خياراهتا املتعددة, وأكدت أن 
شعوب املنطقة يقفون صًفا واحدًا أمام هتديدات االحتالل الرتكي، وسيصدون أي اعتداء يقع على أراضي مشال وشرق سوريا.

إعادة تأهيل الصرف الصحي يف هجني بدير الزور

تقديم خمصصات احملروقات يف الطبقة لعام 2020 
على دفعة واحدة

مرتزقة  وثن  من  هجين  بلدة  تحرير  بعد 
في  ودماراً  فساداً  عاثوا  الذين  داعش 
بلدية  بدأت  سوريا،  مناطق  من  العديد 
الشعب في بلدة هجين التابعة لمدينة دير 
للبلدة  التحتية  البنية  تأهيل  الزور، بإعادة 
ومساعدة  المجال  وفتح  تحريرها  بعد 

األهالي في إعادة إعمار وبناء البلدة.
وتقوم البلدية في الوقت الراهن بمشاريع 
صيانة خطوط الصرف الصحي ومعالجة 

الفتحات المطرية المسدودة.
ويذكر بأن الورشات قامت بتعزيل وفتح 
الصحي  الصرف  خطوط  وإصالح 
المسدودة في كل من  والفتحات المطرية 
وشارع  الفرن  وجريان  العام  الشارع 
سوق  في  الواقع  الجامع  وشارع  القلعة 
المكلفة  الورشات  وتعمل  هجين،  مدينة 
جميع  معالجة  سبيل  في  طاقتها  بكامل 
الصرف  بخطوط  تتعلق  التي  المشاكل 

الصحي وتسعى إلى وضع فتحات مطرية 
جديدة في المراحل القادمة.

والجدير ذكره أّن بلدية الشعب دون كلل 
العامة  المرافق  تأهيل  إلعادة  ملل  أو 

تحرير  بعد  كامل  بشكٍل  التحتية  والبنية 
المنطقة من رجس مرتزقة داعش بتاريخ 

الـ 23 من شهر آذار عام 2018م.

للجنة  التابعة  الزراعة  مديرية  باشرت 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  في  االقتصادية 
على  المازوت  مادة  بتوزيع  الطبقة،  لمنطقة 

الفالحين المرخصين لدى مديرية الزراعة.
ُمنحت  بطاقات  وفق  التوزيع  آلية  وتجري 
سابقاً للفالحين المرخصين عن طريق مكتب 
المحروقات في مديرية الزراعة على دفعتين.

وأشار الرئيس المشترك للجنة االقتصاد في 
مدينة الطبقة أحمد سليمان أنهم يقدمون الدعم 
حسب  الصيفي  للموسم  للفالحين  المقرر 
إحصائيات أجرتها اللجان الزراعية الموزعة 
سبعة  يقارب  بما  الطبقة،  منطقة  نواحي  في 

ماليين وخمسمئة وستة وثالثون ألف ليتر.
اآلن  المخصصات  »تُقدم  سليمان:  وأضاف 

الدفعة  فيما ستوزع  المئة  في  بنسبة خمسين 
الثانية في وقٍت الحق«.

والجدير بالذكر أن اللجنة االقتصادية ستعمل 
تقديم  على   2020 لعام  القادم  الموسم  في 
دفعة  على  الشتوي  للموسم  المخصصات 

واحدة حفاظاً على محاصيل الفالحين.

نسمح  »لن  بالقول:  سوريا,  وشرق  شمال 
أراضينا،  بدخول  التركي  االحتالل  لجيش 
وجه  في  وسنقف  لطغيانه  وسنتصدى 
أطماعه, وهذه التهديدات لن تنجح في النيل 
المنطقة  أبناء  أثبت  لطالما  عزيمتنا,  من 
في  وشجاعتهم  وبسالتهم  القومية  روحهم 
وأهلهم  أرضهم  عن  الدفاع  وفي  الحرب, 

ضد المرتزقة المحتلين«.
»ما  قائالً:  حديثه  خلتو  حسين  وأَنهى 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  له  تتعّرض 
من  تُثني  لن  احتاللية  تهديدات  من  اليوم, 
الحماية  وسنؤّمن  صامدون  بل  عزيمتنا 
التي  أرضنا  وسنحمي  لمناطقنا  الكاملة 
الرمق  المقاومة حتى  أريقت بدماء شهداء 

األخير«.

تهديدات االحتالل تستهدف 
القيم اإلنسانية

في  اإلدارية  استنكرت  ذاته,  السياق  وفي 
قوات حماية المجتمع هيام محمد عتو كافة 
التهديدات التي تطال مناطق شمال وشرق 
ومرتزقته,  أردوغان  قبل  من  سوريا 
ال  المستفزة  التهديدات  هذه  »إن  وقالت: 
كافة  تستهدف  بل  بعينه،  شعباً  تستهدف 
الكرد  من  وشرقه  سوريا  شمال  شعوب 
وغيرهم«,  والتركمان  والسريان  والعرب 

حسني رمضان خلتوحممد سعيد سليمانهيام حممد عتو


