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وذوو  أسر  عاهد  الشهباءـ  روناهي/ 
الشهداء بالسير على خطى أبنائهم حتى 
نيل النصر وتحرير عفرين، وجاء ذلك 
إلى  العوائل  من  العشرات  توجه  خالل 
مزار الشهداء في ناحية فافيين وأحرص 
وتاله  االحد،  يوم  الشهداء  يوم  بمناسبة 
يوم  الشهداء  عوائل  باسم  بيان  قراءة 

االثنين بالمناسبة ذاتها.
العام  هذا  المتطوعين  عشرات  وساهم 
في زراعة األشجار بمزار شهداء أطفال 

األحد  مساء  فافيين،  بلدة  في  رفعت  تل 
بمناسبة يوم الشهداء الذي يصادف 18 
الشموع  أيار، إضافة إلشعال  من شهر 
على أضرحة الشهداء في مزار الشهداء 

بقرية أحرص.
بهذه  الشهداء  ذوي  من  العديد  وتعهد   
درب  في  نضالهم  مواصلة  المناسبة 
وتضم  عفرين.  تحرير  حتى  الشهداء 
مقبرة الشهداء في قرية فافيين جثمانين 8 
أطفال استشهدوا بقذائف جيش االحتالل 
العام  بلدة تل رفعت نهاية  التركي على 
كاملة  عائلة  لجثامين  إضافة  المنصرم، 
استشهدت بقصف مماثل في قرية أقيبة 

بناحية شيراوا قبل شهرين.

»زين  دمهات  الشهيد  والدة  وقال 
كل  نستذكر  اليوم  هذا  )في  سليمان«: 
تذهب  لن  دمائهم  أن  ونقول  شهداءنا، 
لنكون  طاقتنا  بكل  سنعمل  بل  سداً، 

الئقين بشهادة أوالدنا(.
وتطرقت زينب إلى ما يحدث في عفرين 
انتهاكات  التركي من  قبل االحتالل  من 
بحق البشر والحجر، وطالبت المنظمات 
تدميرها  على  تركيا  بمحاسبة  الحقوقية 
والتمثيل  عفرين  في  الشهداء  لمزارات 

الشهداء  احترام أضرحة  بالجثث وعدم 
والمزارات الدينية.

مؤسسة  في  اإلدارية  نوهت  وبدورها 
أن  إلى  حمو  ريناس  الشهداء  عوائل 
لهْن كذوي  بالنسبة  اليوم »مقدس«  هذا 
الشهداء، وأشارت إلى ضرورة تصعيد 
نبراس  الشهداء  دماء  »وجعل  النضال 

يضئ دربنا الذي لن نحيد عنه«.

كردا  نبع  مياه  تدفق  يستمر  كوباني-  روناهي/ 
)كانيا كردا( في مدينة كوباني على مدار عامين 

على التوالي، بعد انقطاع دام لعقود. 
عاد نبع كردان )كانيا كردان أو كانيا عربان(، 
بعد  جديد  من  األرض  جوف  من  بالنضوح 
عام  في  األمطار  من  كبيرة  كميات  هطول 
2019 ، بعد جفاف دام لمدة  34 عاماً تقريباً. 

بكثرة  تشتهر  كانت  التي  المدن  أحد  كوباني 
ينابيعها المائية، والتي كانت تبلغ العشرات من 
نبع  كان  وأشهرها  والقرى،  المدينة  في  النُبع 
)كانيا كردان( أو )كانيا عربان(، ونبع مرشدة ) 

كانيا مرشدة(، وجميعها جفت.
الينابيع،  جفاف  على  عقود  مرور  بعد  ولكن 
انفجرت مرة أخرى العديد منها في مدينة كوباني 
وقراها في العام المنصرم بعدما شهدت معظم 

مناطق سوريا أمطاًر غزيرة، مما ساهم بعودة 
واألودية  الينابيع  من  العديد  ونضوح  جريان 
الجافة، ومنها كان كانيا كردان المحاذية للحدود 
التركية، من الجهة الشرقية لمدينة كوباني، بعد 

جفاف طال لمدة 34 عاماً تقريباً. 
ففي الفترة األولى من انفجر نبع )كانيا( كردان 
ضخ النبع قرابة 2\3 أنش من المياه، أما األن 
يضخ النبع قرابة 10 أنيش من المياه، حسب ما 

صرح أهالي الحي لصحيفتنا. 
السكان  على  إيجابي  أثر  كردان   وكانيا 
المجاورين للنبع، حيث يستفادون منها في سقاية 

تلك  سكان  أغلب  كون  وزراعتهم،  أراضيهم 
المنطقة يعتمدون على الزراعة ، إضافة إلى أن 
النبع أصبح مقصدا ألصحاب المواشي واألبقار 
النهر  من  بالقرب  وأبقارهم  مواشيهم  لرعاية 

كون تلك األراضي تكسو بالثوب األخضر.  
ويعطى مياه النبع منظراً خالباً لحي كانيا كردان 
واألراضي المجاورة لها، بتزين تلك األراضي 

بالثوب األخضر واألزهار.

ذوو الشهداء يعاهدون مبواصلة النضال حتى حترير عفرين

استمرار تدفق مياه »كانيا كردان«

أردوغان يحصُد المتغّيَ بالشعاراِت العربّية
أهم ما فعله أردوغان أنّه امتصَّ مشاعرَ الرفِض والعداوِة جتاه إسرائيل 
وحّولها إلى داخِل البلداِن العربّيِة، وفي مقدمها سوريا، واستفاد من 
واستثمرها  بالتغييِر  ورغبتها  العربّيِة  اجملتمعاِت  داخِل  التناقِض 
نصيُب  وكان  العربّية،  الدول  في  الداخلّي  الصراِع  في  وقوداً  لتكون 
في  لصاحلها  أنقرة  وّظفته  وقد  األكبر  الكراهيِة  مشاعِر  من  الكرد 

العدوان على شمال سوريا.<<5

تقرير/ سالفا أحمد

تقرير/ صالح إيبو

الثامن عشر من أيار.. قنديل أضاء شمال وشرق سوريا 

بدران جيا كرد: »دولة االحتالل الرتكي تهدف لتغيي ديمغرافية المناطق 
الكردية المحتلة وإفراغها«

والتعليم يف إقليم الجزيرة: »إن لم الرئيسة المشرتكة لهيئة الرتبية 
بلغتنا فال معىن نستطيع التكلم 

للحياة«

بدران جيا كرد: »دولة االحتالل الرتكي تهدف لتغيي ديمغرافية المناطق الكردية المحتلة وإفراغها«

أمهات  الشهداء: سنحافظ عىل إرث أبناءنا كرد سوريا مع وحدة األراضي السورية

الشهداء وسنحمي قيمهم ما دمنا أحياء

أكد نائب الرئاسة املشتركة لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد أن دولة االحتالل التركي تواصل تطبيق سياسة التغيير 

الدميغرافي املمنهجة في املناطق الكردية احملتلة، وأشار إلى أن هدف االحتالل التركي من التفجيرات العنيفة التي أحدثتها مع مرتزقتها في 

مقاطعة عفرين احملتلة مؤخراً هو تفريغ املنطقة بشكل كامل من سكانها األصليني.<<4

السياسي  والكاتب  اإلعالمي  ذكر 
حسن ظاظا في كتابه )دور الكرد 
بأن  الشام(،  وبالد  مصر  بناء  في 
في  القوتلي  شكري  الرئيس 
بني  للوحدة  التمهيدية  مباحثاته 

مصر وسوريا<<9

في  الشهداء  أمهات  شددت   
بشهادة  يفتخرن  أنهن  لكي  كركي 
وشمال  آفا  روج  أرض  وإن  أبنائهن، 
وأكدن  التضحية،  تستحق  سوريا 
أمهات الشهداء يستبدلن دمعة  أن 

احلزن بابتسامة انتصار.<<3

هنأ مجلس عوائل الشهداء في إقليمي عفرين والفرات شهداء احلرية وذويهم مبناسبة عيد الشهداء املصادف للثامن عشر من 
االحتالل  دولة  سيما  وال  االستبدادية  الدول  وأن  الضياع،  من  اإلنسانية  القيم  يحمون  الشهداء  أّن  إلى  وأشاروا  اجلاري،  أيار  شهر 

التركي تخشى الشهداء وحتاول جاهدة تدمير أضرحتهم، وأكدوا سيرهم على خطا الشهداء حتى الرمق األخير.. <<2
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عوائل  مجلس  هنأ  ـ  األخبار  مركز 
والفرات  عفرين  إقليمي  في  الشهداء 
عيد  بمناسبة  وذويهم  الحرية  شهداء 
الشهداء المصادف للثامن عشر من شهر 
الشهداء  أّن  إلى  وأشاروا  الجاري،  أيار 
وأن  الضياع،  من  اإلنسانية  القيم  يحمون 
الدول االستبدادية وال سيما دولة االحتالل 
جاهدة  وتحاول  الشهداء  تخشى  التركي 
تدمير أضرحتهم، وأكدوا سيرهم على خطا 

الشهداء حتى الرمق األخير.. 
إقليم  في  الشهداء  عوائل  مجلس  أصدر 
عفرين اليوم )االثنين( بياناً في مزار شهداء 
مقاومة العصر بناحية أحرص في مقاطعة 
الشهباء؛ وذلك في تجمع للعشرات من ذوي 
الشهداء، واألهالي رافعين أعالم  المجلس. 
وجاء في نصه: »بمناسبة الـ18 من أيار، 
عيد الشهداء؛ نستذكر ونحيي جميع شهداء 
مقاومة  وشهداء  وعرباً  كرداً  الحرية 
العصر الذين سطروا أروع مالحم البطولة 
والفداء والمقاومة في السجون وفي ساحات 
الحرب، يقول القائد عبد هللا أوجالن: »كل 
الحق  شهداء  نكون  ألن  تدفعنا  الظروف 
في سبيل القيم الحقيقية«؛ من هذا المنطلق 
تاريخ كردستان تاريخ المقاومة والشهداء، 
ال يكاد يمر يوم دون أن يسقي فيه شهداؤنا 
الطاهرة،  بدمائهم  كردستان  وتاريخ  روح 
يفدي  التاريخ  بداية  ومنذ  الكردي  الشعب 

بدمائه للحرية«.
في  كردستان  تقسيم  »تم  البيان:  وأضاف 
مستعمرين  أربعة  بين  العشرين  القرن 
يحاولون  دائماً  فهم  الدماء،  مصاصو  وهم 
طمس ثقافة هذا الشعب وتاريخه وارتكاب 
المئات من المجازر في حقه )وادي زيالن، 
شنكال، ديرسم، كوباني، وعفرين( وبطرق 
وحشية ال إنسانية إلى جانب ارتكاب إبادة 
المستعمرون  يحاول  شعبنا،  بحق  عرقية 
في كل فرصة تحويل كردستان إلى مقبرة. 
هذه المقاومة تمتد من العصر الميدي ضد 
آبائنا  من  اآلالف  هذا،  يومنا  إلى  ضحاك 

الوقوف  سبيل  في  الغالي  استرخصوا 
أرواحهم  وقدموا  والمستعمر،  الظلم  بوجه 
شهداؤنا  المقدس،  الوطن  تراب  سبيل  في 
قرار، مظلوم دوغان، عكيد وصوالً  حقي 
آرين  ومن  وبريتان،  وبيريفان  زيالن  إلى 
حتى أفستا وكاركر وكندال وبارين، يعلون 
الحق  طريق  ويحمون  أكثر  النصر  راية 
جديد  من  خلقها  ويعيدون  اإلنسانية  والقيم 
حيث يحمون القيم اإلنسانية من الضياع في 
تسلم  لم  بعد  قبورهم  فحتى  الظالم،  عصر 
صارخاً  انتهاكاً  تعتبر  والتي  حقدهم  من 

للقرارات اإلنسانية«.
في  الشهداء  عوائل  »نحن  البيان:  واختتم 
هم  شهداءنا  أن  نؤكد  والشهباء؛  عفرين 
قادتنا المعنويون في طريق الحرية. لذلك؛ 
عندما نقول الشهيد نعني به الحرية والعدالة 
دماء  على  والحفاظ  والكرامة.  والشرف 
خطا  على  والمضي  السير  يعني  الشهداء 
الحرية والكرامة واإلنسانية، بهذه المناسبة 
وأرواحنا  قلوبنا  صميم  من  ونبارك  نعايد 

وذويهم،  الحرية  شهداء  المقدس  اليوم  هذا 
سنكون  األخير  الرمق  حتى  أننا  ونعاهد 
على خطا أبنائنا ومهما كانت البدائل غالية 
على  والعمل  مقاومتنا  وسنواصل  سندفعها 
فلسفة األمة الديمقراطية وأخوة الشعوب«. 
وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تمجد 

الشهداء وتخلد ذكراهم.
ومن جانبه؛ أصدر مجلس عوائل الشهداء 
الشهداء  عيد  بحلول  بياناً  الفرات  إقليم  في 
مدينة  جنوبي  دجلة  الشهيدة  مزار  من 
الشهداء  ذوي  من  عدد  بحضور  كوباني 
الذين حملوا صور المناضلين في صفوف 
بأنهم  فيه  أكد  الكردستانية،  التحرر  حركة 
الشهداء وسيحافظون  نهج  سيسيرون على 

على مكتسباتهم وقيمهم.
نبارك  الشهداء  كعوائل  »نحن  فيه:  وجاء 
يوم الـ 18 من أيار عيد الشهداء على جميع 
حقي  الشهيد  ونستذكر  واألسر  الشهداء 
الذي استشهد في مثل هذا اليوم وهو الشهيد 

األول في المعركة التحررية«.
وأضاف البيان: »الشهيد حقي ناضل ضمن 
الشعوب  التحررية من أجل جميع  الحركة 
وكان  للمقاومة  رمزاً  وأصبح  المضطهدة، 
مناضالً من أجل الحقيقة، نضاله كان ضد 
على  واعتمد  واالستنكارية  الفاشية  الذهنية 
فلسفة أخوة الشعوب وأصبح قدوة. النضال 
أبنائنا  من  واآلالف  عاماً   43 منذ  مستمر 
وبناتنا ساروا على نهج الشهيد حقي قرار«.
الشهداء،  كعوائل  »ونحن  البيان:  وتابع 
الكرد وسنسير  اإلنكار ضد  ذهنية  نقبل  ال 
لدى  فالشهداء مقدسون  على نهج شهدائنا، 
الدول  تخشى  لذا؛  هللا.  ولدى  اإلنسانية 
جاهدة  وتحاول  شهدائنا  من  االستبدادية 

تدمير أضرحة الشهداء إلنكار وجودهم«.
واختتم البيان: »نحن نفتخر بشهدائنا ونحيا 
معهم. لذا؛ لن نقبل االنتهاكات التي ترتكب 
بحقهم، وسنحافظ على مكتسباتهم وقيمهم«.

وضحاياها  كورونا  جائحة  انتشار  يعد  لم 
ظهور  كيفية  بل  الناس،  يشغل  ما  فقط 
توسع  في  السبب  كان  ومن  الجائحة 
انتشارها والصراع على ايجاد عالج ناجع 
سيكون  ومن  ذلك  الى  السباق  سيكن  ومن 
المستفيد االول اقتصاديا ما يشغل بال من 

يداهمه الوباء.
اعتبرته  ما  صينية  مدونة  كشفت  مؤخراً 
للسكان  ووهان  سلطات  من  »تضليال« 
بعد  المستجد،  كورونا  فيروس  بشأن 
انتشاره ألول مرة في المدينة التي أصبحت 

الحقا بؤرة للوباء.
نقلت  البريطانية   ميل«  »ديلي  صحيفة 
إن  قولها  فانغ،  فانغ  الصينية  المدونة  عن 
مدينة  سكان  أخبرت  الصينية  السلطات 
ووهان بأن فيروس كورونا »ليس معديا«.
وقالت فانغ البالغة من العمر 64 عاما، إن 
شقيقها، الذي يُدرس في جماعة هوازهونغ 
أن  أخبرها  من  أول  والتكنولوجيا،  للعلوم 
تفيد  معلومات  تلقيه  رغم  معد،  الفيروس 

بأنه »يمكن السيطرة عليه والوقاية منه«.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أبلغ األكاديمي 
باإلصابة  فيها  مشتبه  حالة  عن  شقيقته 
ولم  ووهان،  في  األصل  مجهول  بفيروس 
يمض وقت طويل حتى أعلنت السلطات أن 
الفيروس »ليس معديا وال ينتقل من شخص 
آلخر«، األمر الذي جعل السكان يتنفسون 

الصعداء.
ويأتي هذا الكشف في وقت حذر فيه كبير 
تشونغ  الصين  في  االستشاريين  األطباء 
تواجه  زالت  ال  البالد  أن  من  نانشان، 
ثانية  موجة  في  المتمثل  الكبير«  »التحدي 

من الفيروسات التاجية.
وقال في تصريحات لشبكة »سي إن إن« 
في  السلطات  إن  األميركية،  اإلخبارية 
ووهان حجبت »التفاصيل األساسية« حول 
حجم األزمة مع انتشار الفيروس في بداية 

العام.
»غالبية  أن  تشونغ  الدكتور  وأضاف 
يزالون  ال  الراهن  الوقت  في  الصينيين 
بسبب  كورونا  بفيروس  لإلصابة  عرضة 
نقص المناعة. نواجه تحدياً كبيراً. لسنا في 

وضع أفضل من غيرنا من الدول«، وذلك 
اإلصابات  عدد  في  الكبير  التراجع  رغم 

المرصودة يوميا.
في  ولدت  التي  فانغ،  المدونة  ونشرت 
نانجينغ لكنها انتقلت إلى ووهان في الثانية 
من عمرها، مذكراتها على مواقع التواصل 
و«وي  »ويبو«  الصينية،  االجتماعي 

تشات«، لكن السلطات حذفتها بسرعة.
على  التدافع  مذكراتها،  في  فانغ  ووصفت 
أقنعة الوجه واألغذية واإلمدادات في جميع 
نحو  سكانها  عدد  يبلغ  التي  المدينة  أنحاء 
11 مليونا، وكذلك حالة الذعر التي كانت 

تنتاب السكان هناك.
وصفت  الماضي،  فبراير  مطلع  وفي 
المدونة المشهد القاتم داخل محرقة الجثث 
في مدينة ووهان، وأرفقت المقال بصورة 
أرسلها لها صديق يعمل في القطاع الطبي، 
على  قراءة  األكثر  المقال  هذا  وأصبح 

مدونتها.
كورونا يتسلل لقبائل األمازون

كورونا  بات  العالم  من  أخرى  جهة  وفي   
وزير  أعلن  فقد  األمازون  قبائل  يهدد 
إصابة  أول  اكتشاف  اإلكوادوري  الصحة 
بفيروس كورونا المستجد، لدى إحدى قبائل 

األمازون األصلية في البالد.
وأوضحت الوزارة في بيان أن أول إصابة 
أبلغ عنها في قبيلة »واوراني«، هي المرأة 
بدأت  عاما،   17 العمر  من  تبلغ  حامل 
تظهر عليها األعراض في الرابع من مايو 

الجاري.
وأضاف البيان أنها نقلت إلى مستشفى في 
من  العزل،  في  ووضعت  كيتو  العاصمة 

دون أي تفاصيل إضافية.
مع  بالتنسيق  الفدرالية  الحكومة  وتحققت 
 40 حالة  من  األصليين،  السكان  زعماء 
معهم  تواصلت  قد  الشابة  كانت  شخصا 
إليه  ينتمي  الذي  »ميواغونو«  مجتمع  في 
شعوب  منظمات  وكانت  شخصا.   140
انتشار  أن  من  حذرت  قد  »واوراني« 
وقاتال«  »كارثيا  يكون  قد   »19 »كوفيد 
بشكل  المعرضة  مجتمعاتها  إلى  بالنسبة 

كبير لألمراض.

عن  الكشف  دون  الصحة  وزارة  وقالت 
لديهم  مواطنا   17 »هناك  االختبار:  نتائج 
تاريخ مرضي في الجهاز التنفسي. وحتى 
تم  لذلك  أعراضا،  يظهرون  منهم   6 اآلن 
سبعة  وأخذت  سريعا  اختبارا   20 إجراء 

عينات بواسطة مسحات من البلعوم«.
أكثر  من  واحدة  وهي  اإلكوادور،  ودخلت 
من  الالتينية  أميركا  في  تضررا  البلدان 
الثاني من اإلغالق إلبطاء  الوباء، شهرها 
انتشاره، علما أن السلطات أبلغت عن 33 
من  وفاة   2700 من  وأكثر  إصابة  ألف 

جراء كورونا.

أطلق سالح الجو األميركي بنجاح، األحد 
الماضي، طائرة فضائية مسيّرة من طراز 
»اكس-37 بي« من قاعدة كاب كانافيرال 
في فلوريدا، في مهمة من المقرر أن تستمر 
تجارب  إلجراء  ستخصص  أشهر،  عدة 

علمية.
والطائرة المسيّرة أشبه بنسخة مصغّرة من 
مكوك فضائي، علما أن البرنامج الفضائي 
المركبات  من  النوع  هذا  أخرج  األميركي 
 .2011 عام  الخدمة  من  الفضائية 
وستمضي الطائرة الفضائية المسيّرة أشهرا 
خاللها  سيتم  تجارب  إلجراء  المدار،  في 

توجيهها عن بعد.
وبعيد اإلطالق أشاد وزير الدفاع األميركي 
مارك إسبر بـ«سادس مهمة لطائرة اكس-

37 بي التي يمكن إعادة استخدامها«.
أطلق  التي  الفضائية  الطائرة  إطالق  وتم 
مدارية«  اختبار  »مركبة  تسمية  عليها 

بواسطة الصاروخ »أطلس 5« عند الساعة 
9,14 صباحا )13,14 ت غ(.

المدار  في  الفضائية  الطائرة  وستضع 
تسمية  أطلق عليه  قمر اصطناعيا صغيرا 
إضافية،  أبحاث  إلجراء  »فالكونسات-8« 
الجو،  سالح  وزيرة  أوضحت  ما  وفق 
الشهر  من  سابق  وقت  في  باريت،  باربرا 
الحالي، كاشفة تفاصيل عن مهمة كانت قبل 

ذلك مشروعا فائق السرية.
وقالت باريت التي ترأس أيضا قوة الفضاء 
األميركية إن هذه المهمة »ستشهد تجارب 
وأوضحت  سابقة«.  مهمة  أي  من  أكثر 
تأثيرات  اختبار  ستتضمن:  التجارب  أن 
أخرى،  ومواد  البذور  على  اإلشعاعات 
وتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة موجات 

صغيرة يمكن تحويلها إلى األرض.
وعرضها  أمتار   9 الطائرة  طول  يبلغ 
وزارة  ونشرت  أمتار.   4,5 الجناحين  مع 

تكشف  لم  لكنها  للطائرة،  صورا  الدفاع 
وقدراتها.  مهماتها  عن  مفّصلة  معلومات 
وفي رحالتها السابقة التي بدأت عام 2010 

بقيت الطائرة في المدار لفترات أطول.

وفي المهمة األخيرة التي انتهت في أكتوبر 
رفع  مما  المدار،  في  يوما   780 أمضت 
الفترة التراكمية التي قضتها في المدار إلى 

2865 يوما.

كورونا: مدوِّنة »تفضح ووهان«.... واالصابات االولى في األمازونالثامن عشر من أيار.. قنديل أضاء شمال وشرق سوريا 

حتويل طاقة الشمس إلى األرض...عبر دراسة للطائرة –الصاروخ

مركز األخبار ـ باركت القيادة العامة لقوى 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الداخلي  األمن 
قدوم عيد الفطر المبارك، وأصدرت جملة 
من التعليمات دعت المواطنين إلى االلتزام 

بها للحفاظ على األمن والسلم.
المبارك،  الفطر  عيد  قدوم  وبمناسبة 
أصدرت القيادة العامة لقوى األمن الداخلي 
بياناً، قدمت من خالله التهاني بقدوم العيد، 
وأصدرت عدداً من التعليمات التي تخص 
النارية  والدراجات  الشاحنات  تحرك 

والمعابر ودعت المواطنين إلى التقيد بها.
لقوى  العامة  القيادةُ  »تتقدم   : البيان  ونص 
األمن الداخلي شمال وشرق سوريا بأسمى 
شعوب  وكافة  لشعبنا  التهنئة  عبارات 

المبارك  الفطر  عيد  قدوم  بمناسبة  المنطقة 
جمعاء،  سوريا  على  الخير  يعّم  أن  آملة 
مناطق  ضمن  المدنيين  على  يجب  وعليه 
بالتعليمات  والتقييد  االلتزام  الذاتية  اإلدارة 

التالية حفاظاً على األمن والسلم:
الشَّاحنات  كافَّة  وتَجوال  ك  تَحرُّ يُمنع  ـ 
اعتباراً  والَكبيرة  الُمتوسطة  والصَّهاريج 
الواحدة  السَّاعة  الخميس  ليل  ُمنتصف  من 
ولغاية يوم الثُّالثاء الّسادس والعشرون من 

شهر أيّار السَّاعة الثالثة عصراً.
النَّاريَّة  الدَّرجات  وتَجوال  ك  تَحرُّ يُمنع  ـ 
ضمن  ودخولها  والعسكريين  للمدنيين 
مراكز كافّة الُمدن والبلدات والقُرى اعتباراً 
من يوم الثُّالثاء التّاسع عشر من شهر أيّار 

ولغاية يوم الثُّالثاء السَّادس والعشرون منهُ.
خارج  النَّاريّة  األعيرة  إطالق  يُمنع  ـ 
ات  القوَّ قبل  من  النَّافِذة  واألنظمة  القوانين 
طائِلة  تحت  والمدنيين  والعسكريَّة  األمنيّة 

الح. العقوبة وُمصادَرة الّسِ
ـ تبقى كافَّة المعابِر الُحدُوديَّة ُمغلقة باستثناء 
معبري التَّايهة والطبقة يبقيان مفتوحين أمام 
ثمانية  رقم  القرار  بحسب  المدنيين  حركة 
الُمشتركة  ئاسة  الّرِ عن  اِدر  الصَّ وأربعون 
للمجلس التَّنفيذّي لشمال وشرق سوريا في 
بيَّة  2020/5/17 مع اتخاذ اإلجراءات الّطِ

للمدنيين بشأن فيروس كورونا«.

مبناسبة قدوم عيد الفطر.. قوى األمن الداخلي تصدر عدة تعليمات 
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في  الشهداء  أمهات  شددت  لكي-  كركي  روناهي/ 
وإن  أبنائهن،  بشهادة  يفتخرن  أنهن  لكي  كركي 
التضحية،  تستحق  آفا وشمال سوريا  أرض روج 
الحزن  دمعة  يستبدلن  الشهداء  أمهات  أن  وأكدن 

بابتسامة انتصار.
القدوة  فيه  ونرى  مآثره،  نستذكر  الشهيد  يوم  في 
ألجيالنا، فكل األمم تفتخر بشهدائها وتعتبرهم أيقونة 
التميز والنصر الذي ال يزول، وألم الشهيد مراسم 
روج  أرض  ففي  الشهيد،  ابنها  بها  تستذكر  خاصة 
آفا التي ضحت بآالف الشهداء من مختلف الشعوب 
لوحة  الشهداء  أمهات  عند  استذكارهم  مراسم  نرى 
ما  بأن  مؤكدات  واالفتخار،  باإلصرار  ممزوجة 
قدموه يستحق التضحية به من أجل الوصول إلى بر 
األمان والسالم في شمال سوريا، وفي هذا اإلطار 
بخصوص  الشهداء  أمهات  مع  لقاًء  لصحيفتنا  كان 
شهر  من  عشر  الثامن  يصادف  الذي  الشهداء  يوم 

أيار.

لكل شهيد رواية سطرت يف 
تاريخ اإلنسانية

من  سبيله  في  قدمنا  ما  ويستحق  غال  »الوطن 
تضحيات«، هذا ما قالته أم الشهيد قهرمان »منيفة 

سليمان« بفخر، وأضافت: »لكل شهيد على تراب 
آفا رواية سطرت بدمائه في صفحات تاريخ  روج 
اإلنسانية، فابني واحد من آالف الشهداء الذين أبوا 
فمضى  العدو،  لسياسات  والخضوع  االستغالل 
منذ  مطلبه  كانت  ألنها  ونالها،  الشهادة  طريق  في 
حماية  وحدات  صفوف  2012إلى  عام  انضمامه 

الشعب وقد نال وسام الشهادة في سنة 2014«.
عليها  يطغى  متقطع  حزين  بصوت  منيفة  وتابعت 
ذكراهم  »ستظل  الشهيد:  بابنها  فخرها  مالمح 
بفضلهم،  حققناه  ما  على  وسنحافظ  راسخة، 
فهم  السامية،  مبادئهم  من  مبدأ  كل  على  وسنحافظ 
تمثل  التي  آفا  روج  ألرض  الوطنية  الصورة 
الحرية  أعداء  على  لالنتصار  غاِل  بكل  التضحية 

وإفشال مؤامراتهم«.

كما واختتمت حديثها قائلةً: »أتمنى أن يظل ذكرى 
الشهداء حياً قوالً وفعالً، وأال نستغل قيمهم السامية 

في تحقيق مآرب ال تمت ألهداف قضيتنا بصلة«.

لو مل تكن األهداف نبيلة ملا 
ضحينا بنقطة دم واحدة

بامتزاج دماء أبناء شمال وشرق سوريا شكلوا لوحة 
وقيم  أهداف  إلى  تشير  بالموزاييك  مليئة  فسيفسائية 
الكلمات  بهذه  الشعوب،  أخوة  إلى  تدعو  إنسانية 
عن  درويش«  »صالحة  هفراز  الشهيد  أم  عبرت 

فخرها بشهادة ابنها هفراز.
مضيفةً بأنه في عيد الشهداء يستذكرن أبنائهن الذين 
يمثلون  وكانوا  آفا  روج  أرض  أجل  من  ضحوا 
صوت كافة الشعوب الموجودة في المنطقة، مؤكدةً 

بسالم،  شعوبها  يحيا  كي  بدمائهم  ضحوا  بأنهم 
على  نحافظ  أن  علينا  »فيجب  بالقول:  وتابعت 
ألن  أجلها،  من  ناضلوا  التي  وحقوقنا  مكتسباتنا 
أمامنا طريق صعب سلكه إن لم نتحد، فأعداؤنا كثر، 
والمخططات الدولية الهادفة إلفشال ما حققناه بفضل 
نستمر  أن  يجب  وإلفشالها  مستمرة،  شهداءنا  دماء 
المسؤولية  قدر عاٍل من  التضحية ونكون على  في 
والوعي في هذه  المرحلة الحساسة، كي يظل اسم 
الشهيد حياً ويدعوا للبهجة حين التمتع بحقوقنا على 

أرضنا والعيش بسالم«.
واختتمت األم صالحة حديثها بالقول: »أنا كأم شهيد 
لست نادمة وال متحسرة بل فخورة دوماً بما قدمت 
آفا  روج  أرض  سبيل  في  والمزيد  المزيد  وسأقدم 

فهي تستحق التضحية والعناء من أجل النصر«.

أن  روناهي/ قامشلو- نتمنى من اهلل عز وجل 
وعلى  بالدنا  على  واألمان  واألمن  السالمة  يدمي 
الفضيل  الشهر  هذا  ليكن  جمعاء،  البشرية 
بهذه  كورونا،  جائحة  من  للتخلص  نهاية 
العبارات بدأت الرئيسة املشتركة ملؤمتر اجملتمع 
حديثها  خليل  دالل  الدميقراطي  اإلسالمي 

لصحيفتنا روناهي.

للعبادة  بنيت  التي  هللا  بيوت  هي  المساجد 
مركز  ويعتبر  وجل،  عز  هللا  من  والتقرب 
حياة  في  كبيرة  أهمية  وله  إسالمي  نشاط  لكل 
كما  الصالة،  إلقامة  ويقصدونها  المسلمين، 
الكلمات  وتوجيه  المحاضرات  إلقاء  فيها  يتم 

والمواعظ. 
وُمنذ بداية العام الجاري ظهر وباء فتاك عالمي 
ما يعرف بوباء »كورونا«، وجميع دول العالم 
اتخذت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  ومنها 
اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع انتشار هذا 
التجوال  حظر  وفرضت  منه،  والوقاية  الوباء 

التام، كما أغلقت أبواب المساجد أيضاً.

هدفهن.. توعية املرأة 
املسلمة باإلسالم الصحيح

بمناطق  اشتعلت  التي  آفا  روج  ثورة  ضمن 
شمال وشرق سوريا تشكلت الهيئات واإلدارات 
الذاتية والمدنية في عام 2014، ومنها تأسست 

المؤسسة الدينية للمرأة المسلمة التابعة للمؤتمر 
األعمال  على  اإلشراف  بهدف  اإلسالمي، 
الدينية في هذه المناطق وتثقيف وتوعية المرأة 
المسلمة بدينها، كي ال تقع في مصيدة التطرف 
لألخالق  مدرسة  تكون  ولكي  الدين،  وتجار 

والعلم والمحبة لبناء جيل مثقف واع.
وبتاريخ 11 أيار أصدرت خلية األزمة التابعة 
سوريا  وشرق  شمال  بمناطق  الذاتية  لإلدارة 
قرار بفرض حظر تجوال بشكٍل جزئي، وأيضاً 
الجوامع  الدينية في  ممارسة األهالي طقوسهم 
الصحية  القواعد  مراعاة  مع  العبادة  ودور 
والتباعد االجتماعي، فافتتحت المؤسسة الدينية 
الصالة  لتقام  جديد  من  أبوابها  المسلمة  للمرأة 

في مصلى النساء.
مع  صحيفتنا  ألتقت  الموضوع  هذا  وحول 
اإلسالمي  المجتمع  لمؤتمر  المشتركة  الرئيسة 
في  شكرت  والتي  خليل،  دالل  الديمقراطي 
بداية حديثها جميع العاملين في اإلدارة الذاتية 
بذلوه  لما  سوريا  وشرق  لشمال  الديمقراطية 
وباألخص  الوباء،  هذا  لمواجهة  جهد  من 
هيئة الصحة وكافة كوادرها الطبية، وشكرت 
جميع قوات األمن الداخلي األسايش التي هي 
العين الساهرة ألمن وحماية المناطق على حد 
البلديات  كوادر  جميع  شكرت  كما  تعبيرها، 
المؤسسات  لجميع  التعقيم  بعمليات  قاموا  التي 

والمراكز ودور العبادة والطرقات وغيرها.
وأشارت دالل خالل حديثها بأنه بعد اإلعالن 
األزمة  خلية  قبل  من  التجوال  حظر  عن 

كافة  في  الدينية  والشعائر  الصلوات  وتعليق 
المجتمع  مؤتمر  من  موافق  بقرار  المساجد 
وباء  انتشار  من  للحد  الديمقراطي  اإلسالمي 
كورونا وللحفاظ على أرواح المواطنين قرابة 
الشهرين، تم استئناف الشعائر الدينية من صالة 
بشروط  التراويح  وصالة  والجماعة  الجمعة 
يتوافق مع  بما  المؤتمر  وقائية حددها  وتدابير 
المصلين،  بين  التباعد  من  الصحية  المعايير 
الكمامات  والتعقيم على أبواب المساجد ولبس 
والتجمع،  المصافحة  وعدم  المغاسل  وإغالق 
مؤكدةً بأنه تم وضع المعقمات والكمامات من 
قبل المؤتمر اإلسالمي في العديد من المساجد 

في مختلف المناطق.
في  بأنه  يقال  ما  »حقيقة  قائلةً:  دالل  ونوهت 
القرآن الكريم ما يشير إلى انتشار هذا الوباء ال 
أصل له، ولكن في القرآن من العبر والقصص 
ظلموا  لما  بذنوبهم  هللا  أخذهم  سابقين  ألقوام 

وانحرفوا عن جادة الصواب«.

رضورة اتباع 

اإلرشادات الصحية
بااللتزام  األهالي  جميع  دالل  ونصحت 
الصحة  هيئة  من  المعنية  الجهات  بتعليمات 
النظافة  من  سواًء  الصحية  اإلرشادات  واتباع 
على  حفاظاً  والمهنية،  والمنزلية  الشخصية 
األزمة  هذه  لتخطي  العامة  والسالمة  الصحة 

بسالم.
المشتركة   الرئيسة  دعت  حديثها  نهاية  وفي 
دالل  الديمقراطي  اإلسالمي  المجتمع  لمؤتمر 
يديم السالمة واألمن  بأن  خليل، دعوة من هللا 
جمعاء،  البشرية  وعلى  بالدنا  على  واألمان 
من  للتخلص  نهاية  الفضيل  الشهر  هذا  ليكون 

هذه الجائحة.

روناهي / قامشلو ـ الرياضة األنثوية اليوم 
في إقليم الجزيرة باتت تتطلب من اإلدارة 
بها  االهتمام  سوريا  وشرق  بشمال  الذاتية 
بشكٍل واقعي وفعلي، وسط تحقيق إنجازات 
وخاصةً  األلعاب  مختلف  في  كبيرة 
ندرك  أن  وعلينا  القدم،  وكرة  التايكواندو 
بأن الجميع قد مل من قضية رفع الشعارات 

فقط دون ترجمتها على أرض الواقع.
الفردية  المختلفة  األلعاب  من  العديد 
الفتاة  فيها  وتشارك  مفعلة  والجماعية 
بزخم وتحقق اإلنجاز تلو اآلخر، مثل كرة 
ألعاب  تمارس  إنها  التايكواندو، كما  القدم، 
السلة،  الطاولة،  الكاراتيه،  مثل  مختلفة 
الطائرة، الشطرنج، وألعاب أخرى، ولعل 
رياضتي  عبر  تحققت  الكبيرة  اإلنجازات 
بجهود  ذلك  وكل  القدم،  وكرة  التايكواندو 
ذاتية كبيرة من األندية والنوادي المرخصة  
في اإلقليم، ولكن هناك انتقاد دائم من قبل 
المرأة  قبل  ومن  عام  بشكٍل  الرياضيين 
لالتحاد  خاص  بشكٍل  الرياضية  الشابة 
الشباب  وهيئة  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
بالشكل  الدعم  تقديم  عدم  بسبب  والرياضة 
استطالع  من خالل  ذلك  وثبت  المطلوب، 

سابق لصحيفة روناهي.
االتحاد  من  فقط  يقدم  لم  المطلوب  الدعم 

الشباب  هيئة  أو  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
المرأة في دوائر  لجان  بل من  والرياضة، 
اإلدارة الذاتية باإلضافة لهيئة المرأة بإقليم 
وشرق  شمال  مستوى  على  أما  الجزيرة، 
سوريا لم نجد أي تحرك فعلي بهذا االتجاه 
دعم  الجميع  من  مطلوب  اليوم  أن  رغم 
وترجمة  تردد  بدون  األنثوية  الرياضة 
رياضة  دعم  في  المرفوعة  الشعارات 

المرأة على أرض الواقع.

وعود وشعارات فضفاضة 
بالكالم فقط

بفضل لعبة التايكواندو أصبح اسم روج آفا 

وذلك  دولياً  يسطع  سوريا  وشرق  وشمال 
الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة  عبر 
أفضل  باسم  دولية  مسابقة  نظمت  والتي 
مختصة  لجنة  بإشراف  تايكواندو،  حركة 
التايكواندو،  لعبة  في  دوليين  خبراء  من 
وبمشاركة واسعة عالمية، والعامل األبرز 
المسابقة كانت تسيّد سيدات من فريق  في 
كما  األولى  المراكز  ديرك  ومركز  روج 
التايكواندو  لعبة  الدولية في  البطلة  سبقتهم 
روج ضمن  فريق  من  وهي  حسين  دليار 
الثانية  بالمرتبة  بالفوز  النمور  مدرسة 
ببطولة مصر الدولية للتايكواندو أونالين.

الدعم  تنال  ال  التايكواندو  لعبة  ولكن 
وتبقى  األنثوي  الصعيد  على  المستحق 
كالمية  وعود  مجرد  اآلن  حتى  الوعود 
اليوم  بمناسبة  لقاء سابق وكان  فقط، وفي 
والحكمة  المدربة  مع  للمرأة  العالمي 
المعتمدة والالعبة الدولية ذات الـ 22 ربيعاً 
فلك إبراهيم العبة مدرسة نمور التايكواندو 
كأس  على  والحاصلة  الحسكة  في  الدولية 
الدولية  النخبة  بطولة  في  األول  المركز 
المفتوحة التاسعة للتايكواندو 2018 حيث 
قالت وقتها: »لقد تغيرت أوضاع المرأة بعد 
ثورة روج آفا رغم ظهور بعض المعوقات 
ما  إلى  ووصلت  ناضلت  لكنها  البداية  في 
المجاالت  من  الكثير  في  به  تحلم  كانت 

العسكرية والسياسية وأيضاً الرياضية«.
فلك تابعت حديثها حينها: »المرأة في لعبة 

قبل،  من  يتحقق  لم  ما  حققت  التايكواندو 
هذه  وفي  للسيدات  روج  فريق  أننا  حيث 
على  الحصول  استطعنا  القاهرة  الظروف 
عدة ألقاب وميداليات دولية حيث استطعنا 
على  للسيدات  األول  المركز  كأس  أخذ 
من  المشاركات  السيدات  جميع  مستوى 
المشاركة في بطولة  الدول  العديد من  بين 
العاشرة  المفتوحة  الدولية  النخبة  كأس 
للتايكواندو، وبمشاركة ثالث العبات فقط، 
في  المنصرم  للعام  المشاركات  آخر  وفي 
دولياً  المصنفة  المفتوحة  بيروت  بطولة 
g1 من االتحاد العالمي للتايكواندو حصلنا 
بجهود  هذا  وكل  وبرونزيتان  فضية  على 
وطاقات شخصية ومن هذا المنطلق حصلنا 
على وعود من اإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة 

بتقديم الدعم الالزم وننتظر اإليفاء به”.

وأضافت: “من جهة بعض الهيئات ضمن 
وتغض  بمكان  تدعم  فهي  الذاتية  اإلدارة 
على  حققنا  وخاصةً  آخر  بمكان  النظر 
وجلبنا  متقدمة  مراكز  الدولي  الصعيد 
بالرغم  عالمي،  مستوى  على  ميداليات 
التايكواندو  العبات  تحصل  لم  ذلك  من 
االتحاد  عاتق  على  الواقعة  حقوقهن  على 
فنية  لجنة  تشكيل  تم  إنه  حتى  الرياضي 
بحيث من أصل سبعة أعضاء في  مؤخراً 
اللجنة تم منح كرسيين فقط لإلناث وخمسة 

كراسي للذكور للعمل ضمن اللجنة”.
بالقول:  حديثها  إبراهيم  فلك  واختتمت 
المنظمات  لكل  االنتباه  نلفت  أن  »علينا 
المعنية  والجهات  والجمعيات  والهيئات 
بالمرأة في شمال شرق سوريا، بأن المرأة 
الموهبة  من  الكثير  لديها  الرياضية  الشابة 
كافة  من  للدعم  بحاجة  وهي  واإلمكانيات 
النواحي، وحتى اآلن الكثير من هذا الدعم 

باٍق في خانة الوعود والكالم«.
وفي لقاء آخر في نفس المناسبة مع العبة 
إقليم  بدوري  قامشلو  نادي  من  القدم  كرة 
الجزيرة بيريفان توبر ذات العشرين ربيعاً 
أشارت بالقول: »أحرزنا العديد من األلقاب 
مع نادي قامشلو منها دوري عامي 2017ـ  
2018، والكأس عامي 2018 ـ 2019”. 
الشابة الرياضية  المرأة   “وبفضل مقاومة 
للسيدات  الفرق  من  العديد  لدينا  أصبح 
من  ويتطلب  القدم،  لكرة  النوادي  ضمن 
دعم  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  االتحاد 
المطلوب  بالشكل  والعباتها  الفرق  هذه 
تكثيف  على  والعمل  النواحي،  كافة  من 
أفضل  رياضة  على  للحصول  الدوريات 

لكرة القدم السيدات«.

الرياضة األنثوية وغياب 
االهتامم إىل متى؟

الرياضة األنثوية مازالت تدور الوعود فيها 
بخانة الكالم ودليل على كل ما ذكر اطلقت 
صحيفتنا روناهي في العام 2017 بالتنسيق 
مع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مبادرة 

البلديات  المرأة في  الدعم من لجان  لكسب 
جميعاً  معهم  اللقاء  وتم  ستار،  ومؤتمر 
الالزم حسب  الدعم  بتقديم  وقتها  ووعدونا 
المتوفرة، ولكن حتى اآلن كما  اإلمكانيات 
ذكر ضمن سياق التقرير كلها كانت مجرد 

وعود كالمية.
وفي إقليم الجزيرة هناك أندية سيدات لكرة 
أهلي عامودا وقنديل وقامشلو  القدم وهي: 
ومازال  وجودي،  وفدنك  واألسايش 
الجزيرة  عمال  أندية  مصير  يعرف  لم 
األندية  وهذه  كانيه  وسري  والطريق 
عمال  ولكن  السابق  الدوري  في  شاركت 
بعض  تركت  المعلومات  بحسب  الجزيرة 
الفريق، والطريق انسحب وقتها  الالعبات 
محتلة  كانيه  وسري  الدوري  يكمل  ولم 
كانيه  سيدات سري  تعود  أن  يتمنى  والكل 
األندية  وهذه  بمشاركتهن  المسابقة  لتزين 
أن  المعنية  الجهات  من  تتطلب  جميعها 
االتحاد  أو  والرياضة  الشباب  هيئة  كانت 
والمنظمات  المرأة  هيئة  أو  الرياضي 
واللجان والمكاتب األخرى المعنية بالمرأة 
لكرة  المرأة  لرياضة  الالزم  الدعم  بتقديم 
فبدون  القدم ولكافة األلعاب األخرى أيضاً 

دعم االستمرار صعب.
الرياضة  عجلة  وعودة  الحظر  فك  بعد 
عام  بشكٍل  األندية  تتجهز  للدوران، سوف 
للمسابقات  لالستعداد  الجزيرة  إقليم  في 
ولعل   ،2020 للعام  الرياضي  للموسم 
األندية المفعلة لديها الفرق النسوية لمختلف 
الدعم  وهو  المادي  الدعم  يلزمها  األلعاب 
الذي يجب أن يمنح غير الهبة المالية والتي  
من المفترض أن يمنحها االتحاد الرياضي 
ومن  للعام 2019،  الرياضي  الموسم  عن 
هذا المنطلق هل ستترجم كل الوعود على 
المعنية  الجهات  كافة  قبل  من  األرض 
بشؤون المرأة؟؟ والتي تنادي دائماً بضمان 
في  سنبقى  أما  المجاالت،  كل  في  حقوقها 
فقط؟؟؟،  البراقة  والشعارات  الكالم  خانة 
مثلما يحصل من عدة أعوام والكالم موجه 
لمكاتب المرأة ضمن دوائر اإلدارة الذاتية 

بشكٍل عام في إقليم الجزيرة.

استطالع/ ليكرين خاين

تقرير/ إيفا ابراهيم

أمهات  الشهداء: سنحافظ على إرث أبناءنا الشهداء وسنحمي 

قيمهم ما دمنا أحياء

املرأة املسلمة تؤدي طقوسها الدينية بتدابير احترازية

متى تترجم الشعارات إلى أفعال ... في دعم الرياضة األنثوية؟

منيفة سليامن

تقرير/ جوان محمد 
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حسن  السياسي  والكاتب  اإلعالمي  ذكر 
بناء  في  الكرد  )دور  كتابه  في  ظاظا 
الرئيس شكري  بأن  الشام(،  وبالد  مصر 
القوتلي في مباحثاته التمهيدية للوحدة بين 
معه  يصطحب  كان  بأنه  وسوريا،  مصر 
برمدا  ورشاد  بوظو  علي  الكرد  النواب 
النواب  مجلس  من  ونخبة  كيخيا  ورشدي 
بالكرد  يثق  كان  ألنه  والسبب  السوري، 
كان  وألنه  طيبة.  معهم  صداقته  وكانت 
الكردي  لدور  التاريخية  األهمية  يدرك 
في توحيد مصر والشام، ويذكر أيضاً بأن 
األحاديث  الناصر في  الرئيس جمال عبد 
الودية بين الطرفين أكد بأن مصر توحدت 
صالح  عهد  في  مرات  ثالث  الشام  مع 
الدين األيوبي، وعهد باني مصر الحديثة 
إبراهيم  وابنه  الكبير  باشا  علي  محمد 
فيها  الحكام  كان  الثالث  والعهود  باشا، 
بتلك  معجب  وأنه  كردية،  أصول  من 

الشخصيات وتاريخهم المجيد.
وفي عهد الرئيس السوري الراحل حافظ 
األسد عين الكردي األصل محمود األيوبي 
رئيساً للوزراء، وكان يكن احتراماً شديداً 

وكان  كفتارو،  أحمد  الشيخ  سوريا  لمفتى 
قد صرح في العديد من المرات بأن كرد 
الوطني  النسيج  من  هام  جزء  سوريا 
يدعي  كما  طارئة  حالة  وليسوا  السوري 
البعض، وبناًء على ما ذكر، يثبت أن الكرد 
وطنيون والتهم التي توجه إليهم بين الفينة 
الكرد  حق  ومن  لها.  أساس  ال  واألخرى 
شعوب  بقية  مع  حقوقه  بكامل  يتمتع  أن 
المنطقة، وأن تكون سوريا لكل السوريين، 
من دون تمييز، وال يجوز حصر الوطنية 
بمكون أو حزب معين، ومن هذا المنطلق 
ومنذ بداية الحراك الشعبي في سوريا عام 
2011 لم يرفع الكرد شعار إسقاط النظام، 
وكان مطلبهم هو بناء سوريا الحديثة حيث 
يتمتع الكل بالحقوق الكاملة، الحفاظ على 
الخط  وتبنوا  وسيادتها،  أراضيها  وحدة 

الثالث المحايد.

السوري  االئتالف  ارتمى  عندما  ولكن 
رفض  التركي،  الحضن  في  المعارض 
الخطوة  هذه  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
كون تركيا دولة احتالل وال يمكن الوثوق 
بها، واستخدام الالجئين السوريين كورقة 
ضغط على أوروبا خير دليل على أهداف 
تدعم  وتركيا  المنطقة،  في  الخبيثة  تركيا 
من  وهي  مسمياته،  بكل  علناً  اإلرهاب 

فتحت حدودها أما عبورهم لسوريا للقيام 
التحتية  البنى  وتدمير  إرهابية  بأعمال 
أطماع  لتركيا  الحراك  بداية  ومنذ  فيها، 
وأيضاً  السورية.  األراضي  احتالل  في 
خيراتها  لنهب  الليبي،  الشأن  في  تدخلت 
شرعية  الغير  الوفاق  حكومة  خالل  من 
اإلخوانية، وهذا دليل آخر على أن تركيا 
اللدود  العدو  وهي  توسعية  أطماع  لها 

لشعوب المنطقة.
وبخصوص التعاون العسكري بين قوات 
سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، فأن 
القوات جاءت بقرار أممي والتعاون  هذه 
محاربة  إطار  في  ينحصر  الجانبين  بين 
اإلرهاب الداعشي، بدليل أن مجلس سوريا 
الديمقراطية المظلة السياسية لقوات سوريا 
مع  للحوار  أحد  تستأذن  لم  الديمقراطية 
حكومة دمشق وعقدت معها عدة لقاءات، 
وعلى  األمريكية.  اإلمالءات  ورفضت 
الرغم من أن الحكومة السورية أعلنت 
أي  في  للدخول  جاهزة  غير  بأنها 
مباحثات مع اإلدارة الذاتية، فأن اإلدارة 
مستعدة إلجراء أي حوار يخدم مصلحة 
إلنقاذ  الوحيد  السبيل  ألنه  السوريين، 
مطلب  هو  وهذا  محنتها،  من  سوريا 
جميع السوريين الوطنيين، وليس هناك 
وضع  استمرار  يريد  وطني  سوري 

الحرب في سوريا.
يتوانى  هناك سوري وطني  أن  أظن  وال 
سوريا  تراب  وحدة  عن  الدفاع  عن 
عفا  شعارنا  وليكن  وسيادتها،  وشعبها 
ديمقراطية  لسوريا  ونعم  عما مضى،  هللا 
على  المتآمرين  كل  وليخسأ  مركزية،  ال 
أجل  من  العمل  جميعاً  وعلينا  وطننا، 
المصلحة الوطنية العليا للشعب السوري، 
السوري،  التراب  وحدة  عن  والدفاع 

كرد سوريا مع وحدة األراضي السورية بدران جيا كرد: »دولة االحتالل التركي تهدف لتغيير 

دميغرافية املناطق الكردية احملتلة وإفراغها«

لإلدارة  المشتركة  الرئاسة  نائب  أكد 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
االحتالل  دولة  أن  كرد  جيا  بدران 
التغيير  التركي تواصل تطبيق سياسة 
المناطق  في  الممنهجة  الديمغرافي 
الكردية المحتلة، وأشار إلى أن هدف 
التفجيرات  من  التركي  االحتالل 
في  أحدثتها مع مرتزقتها  التي  العنيفة 
هو  مؤخراً  المحتلة  عفرين  مقاطعة 
تفريغ المنطقة بشكل كامل من سكانها 

األصليين.

حولت املناطق املحتلة إىل 
مراكز لإلرهاب

جاء ذلك خالل اللقاء الذي أجرته وكالة 
التطورات  حول  معه  لألنباء  فرات 
تشهدها  التي  والعسكرية  السياسية 
وسوريا  خاصة  سوريا  وشرق  شمال 
بشكل عام حيث تحدث بالقول: »تركيا 
المحتلة  المناطق  تحويل  على  تعمل 
كانية وكري سبي  في عفرين وسري 
للعناصر  وتأهيل  تدريب  مراكز  إلى 
تحضير  بهدف  والمرتزقة؛  اإلرهابية 
الحقاً  إلرسالها  المجموعات  تلك 
األخرى  الذاتية  اإلدارة  مناطق  إلى 
األوروبي؛  واالتحاد  واليمن  وليبيا 

كافة  على  ضغط  كورقة  الستخدامهم 
الدول بهدف تحقيق مصالحها التوسعية 

في هذه الدول«.
وأشار جيا كرد إلى أن االحتالل التركي 
الديمغرافي  التغيير  عملية  من  يسرع 
وأن  المحتلة،  الكردية  المناطق  في 
المرتكبة  الجرائم  يتابع  بأسره  العالم 
بحق الكرد دون أن تحرك ساكناً، وأكد 
أن الواليات المتحدة األمريكية تتحمل 
جزءاً كبيراً من المسؤولية عن جرائم 
سري  مناطق  في  التركي  االحتالل 
روسيا  أن  كما  سبي،  وكري  كانيه 
عفرين  في  جرائمها  عن  مسؤولة 

المحتلة.
وأوضح جيا كرد في حديثه بأن تفجير 
والعشرين  الثامن  في  حدث  الذي 
خطة  ضمن  يدخل  الفائت  نيسان  من 
إحداث  إلى  الهادفة  التركي  االحتالل 
المتبقين في  الكرد  الهلع والخوف بين 
على مغادرة  عفرين؛ إلجبارهم الحقاً 
الوجود  من  نهائياً  لتفريغها  المقاطعة 

الكردي.

هناك تفاهم بني روسيا 
وأمريكا للعمل عىل األرض

 
التي  والمناوشات  المشادات  وعن 
حصلت في مناطق اإلدارة الذاتية بين 
والقوات  جهة  من  األمريكية  القوات 
الروسية من جهة أخرى قال جيا كرد: 
ممكن  المشادات  هذه  أن  أعتقد  »ال 
بين  عسكري  اشتباك  إلى  تتحول  أن 
األمريكية  المتحدة  الواليات  الطرفين، 
وروسيا لديهما اتفاق مشترك والجميع 
يعلم ذلك، واشنطن مسؤولة في شمال 
فة إلى ذلك هنالك آلية مشتركة للتفاهم 
بين الطرفين في العمل على األرض«.

وبين جيا كرد إن احتالل مدينة سري 
ثالثة:  أطرافه  تفاهم  بعد  جاء  كانيه 
المتحدة  والواليات  تركيا،  روسيا، 
األمريكية، منوهاً إلى أن التفاهم شمل 
المناطق  تقسيم  كيفية  على  االتفاق 
والدور الذي سيلعبه كل طرف منهم، 
على  الهجوم  بدء  وبعد  روسيا  أن  بيد 
سري كانيه حاولت ممارسة الضغوط 
موقعها  تعزيز  بهدف  أمريكا  على 
دفع  محاولتها  خالل  من  المنطقة  في 
الوراء بشكل  إلى  واشنطن لالنسحاب 
في  األمريكي  الفراغ  وتعبئة  يومي 
المنطقة، وروسيا تتبع خطة قائمة على 
تعبئة أهالي المنطقة، العشائر العربية 
ضد  لحشدهم  السياسية  واألحزاب 
إيران  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
في  روسيا  يدعمان  السوري  والنظام 

هذا المخطط.

يجب أن يكون هناك حوار 
وحل سيايس يف النهاية

وحول موقف اإلدارة الذاتية في شمال 
التطورات  هذه  من  سوريا  وشرق 
لنا  »بالنسبة  فقال:  كرد  جيا  تحدث 
في  واالستقرار  األمن  على  الحفاظ 
إلى  أتوجه  جداً،  هام  أمر  المنطقة 
جميع شعوب المنطقة من كرد وعرب 
األحزاب  إلى  وأتوجه  كما  وسريان 
الصراع  في  الدخول  بعدم  السياسية 
حسابات  القوتين،  هاتين  بين  القائم 
يجب  ال  مختلفتان،  وواشنطن  موسكو 
لسنا  ألننا  صراعاتهم؛  في  ندخل  أن 
الحفاظ  لنا  بالنسبة  المهم  فيها،  طرف 
على أمن منطقتنا واستقرارها والحفاظ 

على المكتسبات التي حققناها«.
واختتم نائب الرئاسة المشتركة لإلدارة 
بدران  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
نريد  »نحن  بالقول:  حديثه  كرد  جيا 
دمشق  مع  سياسي  حل  إلى  التوصل 
بين  صراعات  هنالك  الحوار،  أساسه 
وإيران  أمريكا  وبين  وأمريكا  روسيا 
لسنا  نحن  أخرى،  دول  وصراعات 
جزءاً منها وليس هنالك منفعة لنا فيها. 
بالحوار،  سنحلها  دمشق  مع  مشاكلنا 
الظروف  كافة  تهيئة  الجميع  وعلى 
ولقوات  الذاتية  لإلدارة  المالئمة 
من  يتمكنوا  لكي  الديمقراطية  سوريا 
بذلك سنحل مشاكلنا  تحقيق ذلك، فقط 
وسنحمي المنطقة ونحافظ على األمن 

واالستقرار فيها«.

 الكرد... الرد
 المناسب في

الوقت المناسب

قوات  قائد  مبادرة  ونتيجة  األخيرة  اآلونة  في 
التي  عبدي،  مظلوم  الدميقراطية  سوريا 
األطراف  بني جميع  عدة  لقاءات  بعقد  توجت 
وكانت  آفا،  روج  في  الكردية  السياسية 
الصف  وحدة  لتحقيق  إيجابية  اللقاءات 
الكردي التي أصبحت ضرورة حتمية، وبخاصة 
ويحاول  العكر  املاء  في  يصيد  من  هناك  أن 
النظر  وجهات  لتقريب  محاولة  أي  إجهاض 
الكردية في هذه املرحلة احلساسة واملصيرية، 
وهي  بجديدة  ليست  احملاوالت  هذه  وبالطبع 
مستمرة إلحداث اخلالفات بني صفوف احلركة 
والكردستاني  السوري  املستوى  على  الكردية 
احملتلة  التركية  الدولة  حتاول  حيث  أيضاً. 
شرخ  إحداث  املمكنة  الوسائل  وبشتى 
قدر  االستفادة  محاولًة  الكرد،  صفوف  في 
تعيشها  التي  التفرقة  حالة  من  اإلمكان 
حكراً  ليس  وهذا  الكردية،  السياسية  القوى 
على جزء معني من أجزاء كردستان، بل جميع 
التركية  اخلطط  هذه  من  مستهدفون  الكرد 
هدفه  كردي  مشروع  أي  ضرب  تهدف  التي 

وحدة الصف والتقارب.

للكرد،  عدائها  تخفي  ال  التركية  والدولة 
وهي تقول علناً بأنها ضد أي مشروع حلصول 
والطبيعية  املشروعة  حقوقهم  على  الكرد 
التاريخية منذ  أرضه  كأي شعب يعيش على 
انتباهي  أثار  ما  احلقيقة  وفي  السنني،  آالف 
أوغلو،  داوود  التركي  اخلارجية  وزير  رفض  هو 
الكردية  األطراف  بني  اآلن  جتري  التي  املساعي 
لتحقيق وحدة الصف، حيث قالها صراحًة بأن 
اجمللس الوطني الكردي ال ميكنه أن يوقع اتفاقاً 
أي  نرفض  ونحن  الدميقراطي،  االحتاد  حزب  مع 
تقارب بينهم وال ميكننا القبول بأي تقارب بني 
الطرفني وسنعمل على إفشال أي جهود من 
أكدناه  ما  وهذا  الكردي،  الصف  وحدة  أجل 
للمجلس الوطني الكردي، وأن على اجمللس أن 

يفي بتعهداته لنا بخصوص ذلك. 

الصراحة  هذه  من  أكثر  الكرد  ينتظر  ماذا  إذاً 
املطلقة من اجلانب التركي، وعندما كنا نؤكد 
بأن األتراك هم أعداء ألي مشروع كردي وهي ال 
كان  والطالباني،  واآلبوجي  البارزاني  بني  تفرق 
البعض الذين يعلمون هذه احلقيقة يرفضون 
هذا الطرح، لعلها بعض املصالح الشخصية 
اعترافهم  أمام  عائقاً  تقف  كانت  التي  هي 
التركية  النوايا  توضحت  وقد  اآلن  باحلقيقة. 
مع  والتعامل  الكردية  املكتسبات  ضرب  في 
للنظام  البارزة  السمة  وهي  واملرتزقة  اإلرهاب 
الكردية  املناطق  ضد  لتستخدمهم  التركي، 
العني( وكري  )رأس  كانيه  وما جرى في سري 
سبي )تل أبيض( ليس ببعيد، لذا على الكرد 
احلركة  منه  تعاني  الذي  احلالة  تشخيص 
املناسب  الدواء  وإيجاد  الكردية  السياسية 
وقبل  األوان  فوات  قبل  املناسب،  الوقت  وفي 
الندم على ما قد يحصل، والرد املناسب على 
الصف  وحدة  هو  احملتلة  وحكومته  أوغلو 
تستهدف  التي  اخملططات  وجه  في  والوقوف 

إبادة الكرد، ومشاريعهم الدميقراطية.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

بدران جيا كرد
نوري سعيد

 قانون قيصر
والتداعيات

كل املؤشرات تدل على أنه بدءاً من شهر حزيران؛ ستدخل 
قانون  بتطبيق  ارتباطاً  جديدة  مرحلة  في  السورية  األزمة 
يقلب جميع  أن  لدرجة ميكن  كبيراً  تأثيره  قيصر، وسيكون 
موازين القوى رأساً على عقب، وميكن أن يكون بداية لنهاية 
احلرب  أن  ويبدو  الصراع.  من  جديدة  مبرحلة  والبدء  مرحلة 
سيأخذ  عام  بشكل  املنطقة  في  كما  سوريا  في  الدائرة 
عن  ليس  واألنظمة  الدول  تنهار  بحيث  اقتصادياً،  طابعاً 
طريق املداخالت العسكرية، بل بالعقوبات االقتصادية والتي 

ميكن أن تكون أشد فتكاً. 

ال شك أّن قانون قيصر؛ لن يؤثر على دمشق فقط، بل سيكون 
له تأثير على كل سوريا وحتى على الدول اجملاورة أيضاً؛ ألن 
األخرى  الدول  معاقبة  أوتوماتيكياً  يعني  دولة؛  معاقبة 
أيضاً؛ ألن أي دولة تتعامل مع سوريا سيتم معاقبتها وهذا 
االقتصادية.  العقوبات  املفروض؛  العقاب  دائرة  من  يوسع 
واجتماعية  سياسية  وتداعيات  نتائج  لها  سيكون  لكن؛ 
أود  سوريا.  في  الفاعلة  القوى  كل  على  كبيرة  وعسكرية 

وباختصار أن أذكر البعض من هذه التداعيات:

والتخلص من هذا  احلل  إما  أمام خيارين  ـ دمشق ستبقى 
صدام  معاقبة  مت  عندما  بغداد  جتربة  تعيش  أن  وإما  اخلناق 
في التسعينات؛ فأنهكت قوته ليتم اإلطاحة به في ٢٠٠٣ 
بتطوير  النظام  قبل  من  العقوبات  هذه  جتنب  ميكن  كان   ،
حل دميقراطي. لكن؛ التهرب من التفاوض سواء في جنيف 
الذي  قانون قيصر  تطبيق  أمام  الطريق  فتح  الشام؛  أم في 
كان ساطعاً بأن أمريكا ستقوم بفرضه. حسب تصريحات 
املنطقة؛  في  املعتاد  أو  التقليدي  املوقف  أن  يبدو  النظام 
أي  يوجد  وال  أيضاً،  السوري  النظام  قبل  سيتم سلكه من 
أنه سيغير من مفهومه. لذلك؛ سيتم السير  إشارة على 

في الدوامة نفسها التي عاشتها بغداد.

سوريا؛  وشرق  شمال  في  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  ـ 
ستنأى  درجة  أي  إلى  وهو  جديد،  امتحان  أمام  ستكون 
اإلدارة  جنحت  لقد  قيصر!!.  قانون  تداعيات  من  بنفسها 
الذاتية في مواجهة عدة محن في الفترة السابقة، تفوقها 
على داعش، وعلى جائحة الكورونا، واحملافظة على نفسها 

بالرغم من الهجوم الشرس من قبل تركيا ومرتزقتها. 

في  للحياة  الضرورية  األولية  املواد  كل  وجود  إلى  نظراً  و 
شمال وشرق سوريا من حبوب، سدود، نفط، خضروات؛ أرى 
بأنه ميكن أن تنظم وضعها االقتصادي بشكل أفضل قياساً 
مع املناطق األخرى في سوريا. وإذا ما قامت بتنظيم السوق 
الغالء  على  تسيطر  بحيث  جيد  بشكل  االستهالكية 
الفاحش وتطور مشاريع تؤمن حاجات املنطقة داخلياً، ميكن 

أن تخرج اإلدارة الذاتية بأقل اخلسائر في هذه الفترة. 

بالرغم من اخلطاب السلبي من قبل إعالم املنطقة الذي مييل 
أحياناً إلى حرب نفسية ذاتية منارسها دون أن نعي، والتركيز 
احلث  أو  احلل  طرق  على  التركيز  دون  املشكلة  على  الدائم 
إال  العصيبة،  املرحلة  هذه  مواجهة  بكيفية  التفكير  على 
االدارة  ومواقف  لنقاشات  متابعتي  وحسب  متفائلة  أنني 
الذاتية حتى اآلن، فإنها ستقوم بتحقيق خطوات جادة بهذا 
بالرغم من جتربتها الوليدة. لذلك؛ أرى بأنه  اخلصوص أيضاً 
من الهام جداً أن نعمل معاً من أجل إيجاد األساليب والطرق 
بأن  القانون، يقال  التأثر بشكل أكثر  بتطبيق هذا  لتجنب 

إشعال شمعة أفضل من أن تشتم الظالم دون جدوى.

طبعاً هناك تداعيات أخرى ميكن أن نتوقف عندها في األيام 
مطوالً  مناقشته  سيتم  هذا  قيصر  قانون  ألن  القادمة؛ 

واحلديث عنه لن ينتهي بسرعة.

إضاءات 

فوزة يوسف
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

كردستان  أجزاء  في  الكردي  الّشعب  يعتبر 
الشهر  هذا  ففي  الّشهداء,  شهر  أيّار  األربعة, 
استُشهد القائد والمعلّم )حقّي قرار(, وبشهادته 
أجل  من  المقدّس  والنّضال  المقاومة  بدأت 
وألنه  عاماً،  أربعين  قبل  والكرامة  الحريّة 
لجميع  وقدوةً  والتّضحية,  للنّضال  رمزاً  كان 
وشهداء  الكردستانيّة  التّحّرر  حركة  شهداء 
من  عشر  الثامن  يوم  اُعتُبَِر  آفا,  روج  ثورة 
المستقبل  رسموا  الذين  للشهداء  يوماً  أيار 
بدمائهم وتضحياتهم, وال شك أن لكل عائلٍة في 
التراب أحبّة, وكّل  آفا وكردستان تحت  روج 
شهداؤنا أبناؤنا نفتخر بهم, ونتخذ منهم نبراساً 
وحاضرنا  ماضينا  تضيء  للحريّة  وشمساً 
الكرد  وضعت  قرار  حقي  فشهادة  ومستقبلنا. 
أمام مسؤوليّاٍت كبيرةٍ, فإّما أن يخطو خطواًت 
للوراء  خطواًت  يعودوا  أن  أو  لألمام,  كبيرةً 

نحو الموت واإلبادة.
من  أيار  شهر  من  عشر  الثامن  يوم  يصادف 
كل عام  يوم الشهيد، فمن المعلوم أن الشعب 
مئات  قدََّم  اآلن  وحتى  ظهوره  منذ  الكردي 

القوافل من الشهداء إلى درجٍة باَت يُعرُف فيها 
بشعب الشهداء, ومازال يقدم الشهداء في سبيل 
الشهيد  ذلك  واالستعباد,  الظلم  من  الخالص 
ملذات  من  وتجرد  الموت  على  تمرد  الذي 
يهتدي  الذي  والشمس  النور  ليصيح  الحياة  
الفكري  المنبع  وليكون  بعده,  من  األجيال  به 
والركيزة  والمرجع  والقيم,  للمبادئ  والفلسفي 
الوحيدة التي تبنى عليها دعائم الوطن والنهج 
األحرار,  يسلكه  الذي  ونقاًء  صفاًء  األكثر 
نحو  وثبات  بوفاٍء  مسيرتهم  يكملون  ومن 
أجلها  من  الشهيد  ضحى  التي  األسمى  الغاية 
البشرية  كرامة  لصون  الوجود  في  ما  بأغلى 
عبد  الكردي  الشعب  قائد  يقول  حيث  جمعاء, 

هللا أوجالن في هذا الصدد:

كلمة القائد حول الشهادة:

»لقد قلنا الكثير عن الشهداء وأجرينا تحليالٍت 
مسهبٍة حول ما إذا كنا باإلمكان تسمية الشهيد 
تاريخنا وحياتنا  في  قليالً  دققنا  فلو  باألموات, 
سنصل إلى التعريف الحقيقي لمفهومي الحياة 

والموت, فالموت كان يكمن في الطريق الذي 
قبل  نعيشها  كنا  التي  والحياة  شعبنا,  فيه  سار 
نعيش  بأننا  نعتقد  كنا  حيث  الشهداء  مرحلة 
ونحيا. ولكن لو غصنا في أعماق ذلك الواقع 
أكثر لتبين لنا بأننا كنا أمواتاً حقيقيين. فإذا متنا 
في غير طريق الشرف والكرامة حينها يمكن 
اإلنسان  وهب  إذا  ولكن  باألموات  تسميتكم 
واستشهد  وعظيم  نبيٍل  هدٍف  سبيِل  في  حياته 
ألجله حينئذ ال يمكن أن نسمي الحادثة بالموت 
في  يسقطون  الذين  وإن  الحياة,  هي  وإنما 
هو  وهذا   .. خالدون  شهداء  هم  الطريق  هذا 

االستنتاج الواقعي«.

كرس شوكة العدو بالسري نحو 
طريق الحرية

العدو يسعى جاهداً ليجرد الشعب الكردي من 
إنسانيته وقيمه ويحاول بشتى السبل أن يحرمهم 
وجهت  حيث  الحياة,  في  حقوقنا  أبسط  من 
الكردي  الشعب  نحو  واإلرهاب  القتل  آلة 

بشكٍل  وكردستان  خاص  بشكٍل  آفا  روج  في 
الدنيئة  واألساليب  السبل  كافة  مستخدماً  عام, 
مستخدماً  واألخالق,  اإلنسانية  عن  البعيدة 
للنيل  والمعنوية  المادية  األسلحة  أنواع  شتى 
من إرادة الشعب والحد من االنتصارات التي 
بفضل  أنجزت  التي  والمكتسبات  أبنائه  حققها 
دماء الشهداء, وذلك عبر توجيه كافة الفصائل 
المرتزقة وبمختلف مسمياتها صوب روج آفا, 
مخططاتهم  وأُْفِرَغْت  شوكتها  َمْت  ُحّطِ والتي 
التي  والحرية  الحياة  إرادة  أمام  ومؤامراتهم 
امتلكها شهدائنا والثائرون على دربهم, والتي 
تجسدت في أعلى مراتب القيم اإلنسانية صفاًء 
ونقاًء في مقاومة العصر كوباني وشنكال, وما 
وشرناخ  ونصيبين  عفرين  في  تتجسد  تزال 
وجزيرة بوطان وقامشلو, وهذا ما بدء يؤرق 
بحرٍب  بدأ  حيث  مضاجعهم  ويدق  العدو 
وإرادته  الكردي  الشعب  هستيريٍة شاملة ضد 
الحرة, وذلك عبر استخدامه األسلحة المحرمة 
الخاصة  الحرب  أساليب  واستخدام  دولياً 
حماية  وحدات  مقاتلي  صورة  تشويه  عبر 
آفا ووحدات حماية  في روج  والمرأة  الشعب 
المدنيين والمرأة، واستخدام بعض الشخصيات 
على  المحسوبة  وأخالقياً   وطنياً  المهزوزة 
إلركاع  أجنداته  تنفيذ  في  الكردي  الشعب 
الشعب الكردي والنيل من إرادته, حيث وصل 
على  التطاول  إلى  أخالقياً  المتذبذبين  بهؤالء 
وهم  ونقاء  قداسة  الشعب  قيم  وأعظم  أكثر 
الشهداء الخالدون, متخطين بذلك أبشع درجات 
االنحطاط التي عرفها التاريخ البشري, حيث 
وصل بهذه الشخصيات المتذبذبة في والءاتها 
أبناء  المتطرفين ضد  الغزاة  مع  الوقوف  إلى 
حققها  التي  المكتسبات  ومحاربة  جلدتهم  بني 
الشعب الكردي في روج آفا بتضحيات أبنائه 
وبناته, واستمر الكرد وببسالتهم في الدفاع عن 
ودماء  تضحيات  عبر  النبيلة  اإلنسانية  القيم 
أبنائه في وحدات حماية الشعب والمرأة كانت 
وإفشالها  هؤالء  لمخططات  والرادع  السد 

لَُهْم. وإلحاق الهزيمة بهم وبمن َموَّ

الرفِض  مشاعَر  امتصَّ  أنّه  أردوغان  فعله  ما  أهم 
البلداِن  داخِل  إلى  وحّولها  إسرائيل  تجاه  والعداوةِ 
العربيِّة، وفي مقدمها سوريا، واستفاد من التناقِض 
بالتغييِر  ورغبتها  العربيِّة  المجتمعاِت  داخِل 
في  الداخلّي  الصراعِ  في  وقوداً  لتكون  واستثمرها 
مشاعِر  من  الكرد  نصيُب  وكان  العربيّة،  الدول 
في  لصالحها  أنقرة  وّظفته  وقد  األكبر  الكراهيِة 

العدوان على شمال سوريا.

من املقاومِة إىل 

اتفاقاِت السالِم

 ،1973 تشرين  حرب  بعد  المعارُك  استمرِت 
توقيعِ  حتى  االستنزاِف  حرَب  سوريا  وخاضت 
اتفاقيِة هدنٍة كان عّرابُها وزيُر الخارجيِّة األمريكيّة 
وجاء   1974/5/31 في  كيسنجر  هنري  حينها 
 338 الدولّي  األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  االتفاق 
الذي صدر في 1973/10/22، ونصَّ على وقِف 

إطالِق الناِر واألعماِل العسكريِّة.

السياسّي  الخطاِب  محوَر  الفلسطينيّةُ  القضيةُ  بقيِت 
والثمانينات،  السبعيناِت  عقدي  طيلة  واإلعالمّي 
وكان الخطاُب اإلعالمّي العربّي وبخاصٍة الوطنّي 
يزخُر بشعاراٍت قوميّة كبيرةٍ مثل: إسرائيل: كياٌن 
متقدٌم  مخفٌر  العربّي،  بالجسِد  شوكةٌ  مصطنٌع، 
بالبحِر،  بإسرائيل  سنُلقي  العالميّة،  لإلمبرياليِة 
دعُم  المركزيّة،  العرِب  قضيةُ  فلسطين  قضية 
محور  القدس  وشغلت  فلسطين،  لتحرير  النضاِل 
الخطاِب العربّي الذي اتّصف بنبرةٍ ثوريٍّة، وعندما 
للسالم مع  ديفيد  كامب  السادات معاهدةَ  أنور  وقع 
المظاهراُت  طافِت   1979/3/26 في  إسرائيل 
عضويِّة  ترقيُن  وتمَّ  العربيّة،  المدَن  االحتجاجيّةُ 
مصر بالجامعِة العربيّة التي نُِقل مقُرها إلى تونس.  

وفي هذه المرحلة بدأت إسرائيل عملية غزو لبنان 
الفلسطينيِة  القياداِت  ترحيُل  وتم   ،1982/6/4 في 
الجيش  ودخل   ،1982/8/30 في  تونس  إلى 
مقاومٍة  عمليات  شهدت  التي  بيروت  اإلسرائيلّي 
نوعيّة حتى صرخت مكبرات الصوت اإلسرائيليّة: 
سننحسب  النار،  إطالق  أوقفوا  بيروت  أهل  »يا 
تلك  وفي   .1987 الحجارة  وانتفاضةُ  صباحاً«، 

بالوحدة  المنادية  الشعاراُت  استمرت  المرحلِة 
العربيّة، ومضت تلك المرحلة وشعاراتها.

عربيّاً  وانقساماً  تراجعاً  التسعيناِت  عقد  شِهد 
أوسلو  فكانت  إسرائيل  مع  سالٍم  اتفاقاِت  وتوقيَع 
 1994/5/4 غزة-أريحا  واتفاقية   1993/9/13
طابا  واتفاقية  الفلسطينيّة  السلطة  تشكيَل  وتضمن 
السلطِة  مناطَق  قّسمت  التي   1995/9/28 في 
الفلسطينيّة، ووادي عربة بين األردن وإسرائيل في 

 .1994/10/26

فورة العقد األول

في  لبنان  جنوب  من  اإلسرائيلي  االنسحاب  مع 
عناويُن  السياسّي  المشهدَ  تصدرِت   2000/5/25
البياُن  وتضمن  والصمود.  االحتالِل  مقاومِة 
 2002/3/28 في  ببيروت  العربيّة  للقمة  الختامّي 
دولٍة  إلنشاِء  دعا  الذي  عبدهللا  الملك  مبادرةَ 
فلسطينيٍّة معترٍف بها دوليّاً حتى حدود 1967/6/4 
اإلسرائيلّي  واالنسحاَب  الالجئين  عودةِ  وضماِن 
مع  العالقاِت  تطبيعِ  مقابل  الجوالن،  هضبِة  من 
إسرائيِل التي لم تستجب للمبادرةِ، وتصاعدَ خطاُب 
دعم المقاومة مع حرِب تموز 2006 وكان حزُب 

محور الحدث ومعه حركاُت المقاومِة الفلسطينية، 
على  إسرائيل  حروٍب  عدة  إسرائيل  شنّت  فيما 
قطاعِ غزة، بالمقابِل بدأ التراجُع واضحاً بالموقِف 
العربيّة  االقتصاديّة  الكويت  قمة  وفي  الخليجّي، 
في2009/1/20 أعلن الملك السعودّي عبد هللا بن 
عبد العزيز أّن »المبادرة لن تبقى على الطاولِة إلى 

األبِد«. ولكن ال شيء تغيّر.

 

تراجُع حديِث املقاومِة 
والخطاب البديل

أكثر  العربّي  االختالُف  استمرَّ  الثاني  العقِد  في 
غابت  العربّي  الربيع  انطالق  ومع  وضوحاً، 
شعاراُت المقاومِة، واُستدرج حزُب هللا إلى سوريا 
وانقلبت حماس على دمشق. وتّمت صياغةُ شعاراٍت 
للداخِل وظهرت مصطلحاٌت دينيّةٌ  جديدةٍ، اتجهت 
الداخِل  ربطت  جهادية(  سلفية،  وهابيّة  )اخوانية، 
كعدٍو  إسرائيَل  عن  الحديُث  وتوقف  بالخارجِ، 

استراتيجّي للعرِب. 

المقاومِة،  خطاِب  وتراجُع  التغيّر  بدأ  سوريا  في 

بديلةٌ  شعاراٌت  وارتفعت  آذار 2011  من  اعتباراً 
النظام(،  إلسقاط  والثورة  والكرامة  )الحرية  هي 

وغرقِت البالدُ في فوضًى عارمٍة.

بكّلِ  وأدانوها  المقاومة  خطاِب  من  العرُب  تبّرأ 
أنّهم  الواضحِ  من  وليس  منها،  وَسِخروا  الوسائِل، 
سيستعيدون الخطاَب السياسيَّ المناهَض إلسرائيَل 
القدس،  ولتحريِر  قيمها  وتمجيِد  للمقاومِة  والداعَي 
وعندما أعلن الرئيس األمريكّي ترامب عن صفقِة 
إلى  بالشكر  توّجه  فقد   2020/1/28 في  القرن 
لدعمها  وُعمان  واإلمارات  كالبحرين  عربيّة  دوٍل 
ما سماه جهودَ السالِم، ومعلوٌم أن الصفقةَ تتضمُن 
وإنكار  الغربيّة  بالضفة  االستيطانيّة  الكتِل  شرعنة 
في  الفلسطينيين   لتوطيَن  ويدعو  العودة  حق 
شتات اللجوِء، وبالتالي هي مساٌر لتصفيِة القضيِة 
التطبيعِ، بادر أردوغان إلعالن  الفلسطينيّة وبدايةُ 
ثابتة مع  الذي يحافظ على عالقات  الرفض، وهو 
وتلك  عسكرّي،  وتعاوٍن  تجارّي  وتبادٍل  إسرائيل 
أهم  وأحد  الفلسطينّي،  الجرح  باستثمار  عادته 
بالدعاء  األصواُت  فارتفعِت  العربّي،  الربيع  نتائج 

ألردوغان على منابر عربيّة.

القدِس  اجتماعِ  مخرجات  خبر  تداول  مع  مؤخراً 
اإلسرائيلّي  والقصف   ،2019/6/23 في  األمنّي 
قصٌف  )آخره  سوريا  في  إيرانيّة  لمواقع  المستمر 
دوِر  عن  الحديث  بدأ  حلب(  في  موقع  على 
ذلك  النبرةِ،  منخفُض  ولكنه  األحداث  في  إسرائيل 
حادث  ويأتي  كبيرةٌ  السوريّة  األزمة  تعقيداِت  ألّن 

القصف هامشيّاً بالنسبة للسوريين.

أنقرة تستبدُل الشعاراِت

الربيع  مساِر  كامِل  على  حاضرة  أنقرة  كانت 
أكثر  فكان  متفاوتة،  بدرجات  ولكن  العربّي، 
والحدوِد  الجواِر  بسبِب  سوريا  في  وضوحاً 
أنقرة  استطاعت  وبالمجمل  الطويلة،  المشتركة 
امتصاِص شعاراِت ومشاعر االمتعاض والرفِض 
إلسرائيل  المناهضة  وحتى  القائمِة  لألنظمِة 
لواء  تشكيل  ولعّل  أجندتها،  لصالحِ  واستثمرتها 
كان   2011/6/9 في  تركيا  في  األحرار  الضباط 
الِحراِك الشعبّي  اإلشاراُت األولى، وبدايةُ عسكرة 
تقودَ  أن  ممكناً  يكن  ولم  المذهبيّة،  للزاويِة  ودفعه 
والعسكرة،  المذهبيّة  دون  سوريا  أحداث  أنقرة 
لتشّكَل  عناصره  عن  وطنّي  توصيٍف  كّل  فنزعت 
عن  بعيداً  تشاُء،  حيث  به  تزجُّ  رديفاً  جيشاً  منهم 
األهداِف األساسيّة التي خرجِت الناُس من أجلها إلى 

الساحات، وبات من السهِل أن تزج به في عدوانها 
على سوريا لتقلل بذلك خسائرها إلى الحدِّ األدنى. 

سوّرية  أصواٌت  ارتفعت  السياسّي  المستوى  على 
خطاب  في  وتتماهى  به  وترّحُب  االحتالَل  تبارُك 
أنقرة، فيما أصبح خطاُب الثورةِ ثانويّاً، فقد أصبح 

تبريُر االحتالِل هو األهم.

»الدويلة«  مشروَع  تسّميه  عما  موسكو  أحاديَث 
والتي تقصد بها استفزاز واشنطن، كّررتُه منصاٌت 
ظهورها  أدارت  سوريّة،  وسياسيّة  إعالميّة 
مجاالته،  بكّلِ  المشاركِة  المكّوناِت  تعدديِّة  لحقيقِة 
التراِب  وحدةِ  على  وحافظ  اإلرهاب  حارب  وأنّه 
بعباراِت:  حفل  إنشائّي  بخطاٍب  وبادرت  الوطنّي، 
بقوةٍ  سنواجه  انفصالّي،  كياٍن  بإقامِة  نسمح  )لن 
يهدُف  الكردّي  المشروُع  الكرديِّة،  الطموحاِت 
لتقسيِم الوطِن ويهددُ أمن المنطقة، الكردُ خنجٌر في 
خاصرةِ الوطن، المشروع الكردّي إسرائيٌل ثانية، 
الغرب(.  أدواُت  الكرد  سورّي،  كردّي  وجودَ  ال 
مجرد  الكردّي  الوجود  اعتبروا  بالرفض  وإمعاناً 
بالكفر  ووصفوهم  تاريخ،  بال  وأنّهم  لجوء،  حالة 
كانت  االجتماعيّة  الثقافة  مستوى  وعلى  واإللحاِد، 
هناك توصيفاٌت أخرى تهدُف بمجملها لالستفزاز. 
تالٍق  نقطةَ  شّكل  الكرد  إزاء  الموقَف  أّن  والالفُت 
بازار  وفي  إسطنبول،  ومعارضة  دمشق  بين 
مناوئون  وآخرون  للنظام  مؤيدون  َزاَودَ  الوطنيّة 
أيُّ  والسؤال:  الكرِد.  حساب  على  أنقرة  لمصالحة 

هذا  كّلِ  مع  عنه  يتحدثون  للكرِد  وطنّي  احتواٍء 
الخطاِب التنفيرّي والتخوينّي والتكفيرّي؟

التي  السوريّة  المناطق  باستباحِة  أنقرة  تستمر 
تحتلها، ونقِل مرتزقٍة سوريين للقتال في ليبيا، فيما 
عاٍم،  بشكٍل  العربّي  المستوى  على  الصمُت  يسودُ 
التهديداِت  إلى مستوى  العربّي  الخطاُب  يرتِق  ولم 
وتدخله  التركّي  العدواُن  يشّكلها  التي  الجديّة 
دولة  تساهُم  بل  وليبيا،  لسوريا  الداخليّة  بالشؤون 
قطر بتمويِل المشروعِ التركّي االحتاللّي، ما يؤّكد 

أّن التغييَر أعمُق من الشعاراِت والعناوين. 

أردوغان يحصُد املتغّيرَ بالشعاراِت العربّية يوم الشهداء... شعاع املستقبل الدائم
تقرير/ رامان آزاد

إعداد/ هايستان أحمد
 في التضليل الثقافي

(كردياً )1

ال يخلو اجملتمع من وجود أفراد يلجؤون إلى التضليل 
أماكن  أو  مجتمعهم  داخل  أنفسهم  تسويق  في 
املمكنة  الوسائل  كل  فيستخدمون  عملهم، 
أساليب  على  اعتماداً  غاياتهم  إلى  للوصول 

مختلفة في التضليل وعلى رأسها الكذب.

قيامهم  الكذابون  أو  املضللون  هؤالء  معظم  يبرر 
في  الكذب  إلى  يلجؤون  األفراد  معظم  بأن  بذلك، 
حتقيق مصاحلهم، وأن ذلك أمر اعتيادي. بينما في 
االجتماعي  فشلهم  بذلك  يبررون  أنهم  احلقيقة 
الكذب  أساليب  إلى  يلجؤون  ولذلك  تأكيد،  بكل 
قيمة  من  يريدون  ما  إلى  للوصول  والتضليل 
زائفة، وهم يدركون ذلك متاماً في قرارة  اجتماعية 
ويوهمون  ذلك  على  يتعالون  أنهم  إال  أنفسهم، 
اآلخرين  أن  ويعتقدون  ذلك  بخالف  أنفسهم 
هو  كذبه  وصدق  كذب  كمن  أكاذيبه،  سيصدقون 

ذاته.

حتى  اكذب  ثم  »اكذب  القائل  املبدأ  أو  والنظرية 
أو  الدعاية  وزير  أطلقه  والذي  اآلخرون«  يصدقك 
غوبلز«  »جوزيف  النازية  أملانيا  نظام  في  اإلعالم 
يلخص األسلوب الذي اتبعه املضللون أو الكذابون 

على مر الزمان.

وفي املشهد الثقافي واإلعالمي في مناطق شمال 
من  به  بأس  ال  كم  وجود  نلحظ  سوريا  وشرق 
سرقة  إلى  يلجأ  من  فمنهم  والكذابني،  املضللني 
حقوق اآلخرين في التأليف والنشر ونسبها إليهم 
وتسويق أنفسهم في الوسط الثقافي ككاتب أو 
»كتاب  شاعر أو باحث، حتى أن البعض يسميهم 
خانة  في  يدخل  وهذا  واللصق«،  النسخ  وشعراء 
»السرقة األدبية« التي سنتحدث إليها في زاويتنا 
اآلخرين  يضللون  وإعالميون  كتاب  وهناك  الحقاً. 
احلصول  بغرض  عليها،  احلاصلة  العلمية  بالدرجة 
األمر  وهذا  عالية،  واجتماعية  ثقافية  قيمة  على 
في  الرسمية  على صفحاتهم  الكتاب  لدى  شائع 
وسائل التواصل، فتجد أحدهم يطرح للرأي العام 
أنه حاز على الشهادة اجلامعية كذا، بينما قد يكون 

في احلقيقة أنه لم يتجاوز االبتدائية.

من  املتسلقني،  فئة  من  وخاصة  البعض  وهناك 
يعتمدون كلياً على اآلخرين في تسويق أنفسهم، 
فيظهر نتيجة ذلك كاتبات وكتاب زائفون ال ميلكون 
أثره  له  وهذا  الكتابة،  مقومات  من  كافية  درجة 

السلبي على تطوير الثقافة واألدب في اجملتمع.

وهناك كيانات ثقافية زائفة تطرح وتسوق نفسها 
واإلعالميني  للكتاب  العام  اجملموع  متثل  أنها  على 
الواقع  أرض  بينما ال وجود لها على  في منطقتنا، 
في شمال وشرق سوريا، وهؤالء خصوصاً يعيشون 
واقعاً رجعياً، أنهم في خارج الزمان واملكان مقارنة 
بأطروحاتهم، وهذه مسألة سنتناولها الحقاً أيضاً. 

املوضوع،  بهذا  يتعلق  مما  فيض  من  غيض  هذا 
السلبية  الظواهر  يهمنا هو حتديد بعض  ما  لكن 
الثقافية ملنطقتنا، ومحاولة من جانبنا  احلياة  في 
أو  مخطئني  نكون  فقد  ومعاجلتها.  حتليلها  في 
لها  يكون  قد  واحلقيقة   .. طروحاتنا  في  صائبني 
أوجه كثيرة.. إال أن أكثرها مصداقية؛ هي تلك التي 
أخرى  محطة  لنا  واألخالق.  والواقع  املنطق  حتاكي 

حول هذا املوضوع. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

حظر  من  االنتهاء  سيتم  قامشلو-  روناهي/ 
بعد  وشرق سوريا  شمال  مناطق  في  التجوال 
عطلة عيد الفطر لتعود الحياة إلى طبيعتها مع 
مراعاة إتباع كافة اإلرشادات الصحية، هذا ما 
أكده لنا العضو في خلية األزمة بإقليم الجزيرة 

أفرام إسحاق.

العالم  مستوى  على  كورونا  وباء  ظهور  بعد 
بشكٍل عام، والذي يعتبر من األمراض المعدية 
العالم  دول  كافة  اتخذت  طرق  بعدة  وينتقل 
هذه  لمواجهة  الالزمة  والتدابير  اإلجراءات 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وفي  الجائحة، 
وبالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها، إال 
أن اإلدارة الذاتية بمناطق شمال وشرقي سوريا 
شكلت لجنة، وُسميت بـ »خلية األزمة«، بهدف 
الوصول  من  للحد  والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ 

وباء كورونا لهذه المناطق.

من  العديد  صدور  تم  بأنه  بالذكر  والجدير 
بتاريخ  التجوال  القرارات  من أجل منع حظر 
جاء  آذار،   23 بتاريخ  تنفيذه  وبدأ  آذار،   21
كافة  لتأمين  حذرهم  األهالي  كافة  التخاذ  ذلك 
ومن  الفترة،  هذه  خالل  الالزمة  متطلباتهم 
بعض  استثنت  صدرت  التي  القرارات  ضمن 
كما  بعملها،  القيام  يتطلب  التي  المؤسسات 
أخرى  إلى  فترة  من  أخرى  قرارات  صدرت 

بهذا الخصوص.

نسبة تطبيق قرار الحظر 
%90

التجوال  حظر  قرارات  تطبيق  نسبة  وحول 
الرئيس  مع  التقت صحيفتنا  الجزيرة،  إقليم  في 
خلية  في  والعضو  قامشلو  لمقاطعة  المشترك 
والذي  إساحق،  أفرام  الجزيرة  بإقليم  األزمة 
أشار في حديثه قائالً: »بعد فرض حظر التجوال 
في مناطق شمال وشرق سوريا بشكٍل عام كانت 
نسبة تطبيقه ما يقارب 90% في أغلب المناطق، 
كان  حيث  والحسكة،  قامشلو  منطقتي  عدا  ما 
هناك بعض الخروقات فيهما، وذلك بسبب كبر 

مساحة هذه المناطق«.

الصحية  المراكز  حول  إسحاق  من  وتساءلنا 
التي كانت مجهزة لمواجهة هذه الجائحة فقال: 
»كانت هنالك العديد من المراكز المجهزة بكافة 
التنفس  بأجهزة  ومزودة  الطبية  المستلزمات 
في  المصابة  الحاالت  الستقبال  االصطناعي  
حال وجوده، ولكن لم يتم استخدام هذه المراكز 

ظهرت  ولكن  إصابات،  أي  تسجل  لم  كون 
مؤخراً في مدينة الحسكة إصابتين فقط«.

صاالت  عدة  تجهيز  تم  بأنه  أفرام  وأضاف 
كبيرة في مدينة قامشلو ومجهزة بكافة األجهزة 
من  القادمين  المسافرين  كافة  الستقبال  الطبية، 
دمشق والمعابر المرتبطة بمناطق شمال وشرق 
سوريا، وذلك لمدة 14 يوم إلجراء الفحوصات 
حضانة  فترة  انتهاء  حتى  يومياً  الالزمة 

الفيروس. 

إصابة واحدة فقط
»كوفيد  بفيروس  مصابتين  حالتين  ظهور  بعد 
19« في حي العمران بمدينة الحسكة تم تمديد 
فترة حظر التجوال وتم إجراء حظر كلي على 
اإلجراءات  كافة  التخاذ  يوم،   14 لمدة  الحي 
الالزمة للوقاية من هذه الجائحة، حيث تم شفاء 
واحدة  إصابة  لتسجل  المصابة  الحاالت  إحدى 

حتى اآلن فقط.

حظر  من  االنتهاء  سيتم  بأن  إسحاق  وأشار 
بعد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  التجوال 
عطلة عيد الفطر لتعود الحياة إلى طبيعتها مع 

مراعاة اتباع كافة إرشادات الصحية.

المشترك  الرئيس  تمنى  حديثه  نهاية  وفي 
في  األزمة  خلية  في  والعضو  قامشلو  لمقاطعة 
والعافية  الصحة  إسحاق  أفرام  الجزيرة  إقليم 
لكافة مواطني شمال وشرق سوريا، مؤكداً على 
ضرورة اتباع أساليب الوقاية بعد انتهاء الحظر 

التي كانت متبعة طيلة فترة الحظر.

عادت الكهرباء إلى /28/ قرية في ريفي بلدتي 
تل تمر وزركان شمال الحسكة، بعد نحو ستة 
أشهر من االنقطاع، وذلك نتيجة أضرار لحقت 
االحتالل  لجيش  سابق  قصف  بعد  بالشبكة 
الوطني  بالجيش  تسمى  ما  ومرتزقة  التركي 

السوري التابعة لها على المنطقة.

تمكنت ورش الصيانة التابعة لمديرية الكهرباء 
من  مؤخراً،  الحسكة  شمالي  تمر  تل  بلدة  في 
من  عانوا  قرية   /28/ لسكان  الكهرباء  إعادة 
الكهربائي بسبب تضرر شبكات  التيار  انقطاع 
قصف  جراء  الكهرباء  وخطوط  العالي  التوتر 
تسمى  مما  والمرتزقة  التركي  للجيش  عشوائي 
على  له  التابعة  السوري  الوطني  بالجيش 

المنطقة قبل نحو ستة أشهر.

وتمكنت مديرية الكهرباء التابعة لإلدارة الذاتية 
بخطوط  لحقت  التي  األضرار  إصالح  من 
جهات  مع  التنسيق  من  يومين  بعد  الكهرباء، 
أخرى كمديرية الكهرباء في الحكومة السورية.

تمر  تل  بلدة  في  الكهرباء  مديرية  رئيس  وقال 
برس«،  »نورث  لـ  تصريح  في  سمعيلة،  فهد 
التنسيق  أشهر من محاوالتهم  أربعة  وبعد  إنهم 
الكهرباء  خطوط  لصيانة  الروسية  القوات  مع 
إصالح  إنهاء  من  تمكنوا  زركان،  خط  على 
جميع الخطوط وإعادة التيار الكهربائي لسكان 
تمر  تل  بلدتي  بين  الواصل  الخط  على  القرى 

وأبو راسين/ زركان.

عدم استبعاد انقطاع 
الكهرباء مجدداً..

ولم يستبعد رئيس مديرية الكهرباء في بلدة تل 
تمر فهد سمعيلة انقطاع الكهرباء مجدداً، بسبب 
على  العالي  للتوتر  الرئيسية  األبراج  وقوع 
وجيش  السورية  الحكومة  بين  التماس  خطوط 
متكرراً  استهدافاً  التركي والتي تشهد  االحتالل 
التركي ومرتزقته، على حد  المحتل  من جانب 

قوله.

بخطوط  لحقت  التي  األضرار  وتوزعت 
الكهرباء على مسافة /600/ م على خط التماس 
الجيش  ومرتزقة  السورية  الحكومة  قوات  بين 
الوطني السوري التابعة للمحتل التركي، بحسب 

مديرية الكهرباء في بلدة تل تمر. 

لتركيا  التابعة  المرتزقة  محليون  ويحمل سكان 
في  الكهرباء  انقطاع  تكرار  عن  المسؤولية 
أبو  وزركان/  تمر  تل  بريفي  التماس  خطوط 
رأسين نتيجة عمليات القصف العشوائي والتي 
أدت سابقاً قطع الكهرباء عن بلدة تل تمر لسبع 

مرات خالل الفترة الماضية.

ببلدية  اإلنارة  مكتب  يستمر   - الرقة  روناهي/ 
الشوارع  معظم  بإنارة  الرقة  في  الشعب 
الذي  املشروع  ضمن  املدينة  في  الرئيسية 
يستهدف معظم األحياء، والشوارع كما يعد 
التي  الرقة  ملدينة  بالنسبة  هاماً  مشروعاً 

تعرضت بنيتها التحتية لدمار كبير. 

شواخ الصالل أحد العاملين ضمن مكتب اإلنارة 
أعمال  عن  حدثنا  بالرقة؛  الشعب  بلدية  في 
اإلنارة التي أنجزت، والجاري تنفيذها، والخطط 
العمل  بتقسيم  قمنا  »لقد  وقال:  أيضاً،  المستقبلية 

على مشاريع طولية بحسب أطوال الشوارع«.

مرشوع »االثنني كيلو« بدأً 
من نقطته الرئيسية 

إنارة  مشاريع  بانطالق  »بدأنا  الصالل:  وتابع 
الطرق؛ وذلك بإنارة طريق الـ 2 كيلو الذي يبدأ 
من الجسر القديم وينتهي عند الساعة وسط مدينة 
الرقة، ويتابع غرباً باتجاه مشفى األطفال، حيث 
نقوم باستبدال األعمدة المتضررة بأعمدة جديدة، 
واستبدال األسالك التالفة ثم تركيب أجهزة اإلنارة 
 150 استطاعة  ليد  جهاز  تتضمن  التي  الجديدة 
واط باستجرار طاقة كهربائية ُمنخفض بالمقارنة 

مع أجهزة اإلنارة التقليدية«.

ماذا بشأن مرشوع الثامنية 
الذي ارتكز عىل باب بغداد؟

السابق؛  المشروع  من  االنتهاء  »بعد  وأضاف: 
انتقلنا إلى مشروع الثمانية كيلو الذي يبدأ من باب 
حتى  الملك  عبد  بن  هشام  بشارع  مروراً  بغداد 
بغداد  باب  ومن  المدينة،  داخل  اإلطفائية  دوار 

حتى المسلخ البلدي جنوب مدينة الرقة، ومشروع 
إنارة الشارع الممتد من باب بغداد حتى مدرسة 
المشلب  إنارة طريق  إلى جانب مشروع  حطين 

الذي يمتد من باب بغداد حتى حي المشلب«.

يستهدف  كيلو  األربعة  »مشروع  وتابع: 
انتقلنا  المشلب، وبعدها  الشمالي لحي  الكورنيش 
منهُ  االنتهاء  تم  الذي  الصناعية  المنطقة  إلنارة 

مؤخراً«.

شارع  إنارة  على  اآلن  جاٍر  العمل  أن  وأضاف 
حتى  المشهداني  بمشفى  مروراً  المحافظة 

الوصول لدوار ساحة الحرية »النعيم«.

اللحظة؛  المركبة حتى هذه  وعن أعداد األجهزة 
تم  التي  األجهزة  »بلغ عدد  الصالل:  قال شواخ 
 »796« ذكرها  السابق  المشاريع  في  تركيبها 
جهاز   »558« تركيب  جانب  إلى  إنارة  جهاز 
الشوارع  في  الداخلية  لجنة  بتركيبها  قامت 
الذي  الجنوبي  الكورنيش  مثل  بالمدينة  المحيطة 
يمتد من الجسر القديم حتى المسلخ، والكورنيش 

الغربي والكورنيش الشمالي«.

ونوه الصالل إلى أن إنارة بعض الشوارع التي 
إغاثية تمت  أو  إنسانية،  بإنارتها منظمات  قامت 
الشعب  بلدية  في  اإلنارة  مكتب  إشراف  تحت 

بالرقة.

وفي نهاية حديثه؛ قال العامل ضمن مكتب اإلنارة 
»إنَّ  الصالل:  شواخ  بالرقة  الشعب  بلدية  في 
تم  المدينة؛  في  الرئيسية  الشوارع  إنارة  إنجاز 
بنسبة تقارب الـ50 %«، مؤكداً أن العمل مستمر 
المدينة بشكل كامل لالنتقال فيما بعد  إنارة  حتى 

إلى إنارة أحياء المدينة.

بهدف تعزيز التكافل االجتماعي وتقوية أواصر 
الخاص  النصر  فرن  يقوم  التشاركية؛  الحياة 
بديرك بتوزيع الخبز على أهالي ديرك طيلة شهر 

رمضان.

مع بداية شهر رمضان من كل عام يقوم حسين 
فرن  وصاحب  ديرك  مدينة  أهالي  من  هللا  عبد 
على  الخبز  مادة  بتوزيع  الخاص،  »النصر« 

األهالي مجاناً طوال شهر رمضان.

تأسس الفرن منذ عام 2006، وكان اإلقبال عليه 
جيداً نظراً لجودة الخبز، ومع بداية عام 2008 
بادر صاحب فرن النصر بتوزيع مادة الخبز على 
األهالي والمحتاجين طيلة شهر رمضان مجاناً، 
باإلضافة إلى توزيعها بشكل سنوي على بعض 

األسر المحتاجة في ديرك.

الخبز  هللا  عبد  حسين  الفرن  صاحب  وزع  وقد 
مخيم  في  شنكال  أهالي  على  كامل  شهر  طيلة 
كانيه  سري  ُمهّجري  على  وزع  كما  نوروز، 
وكري سبي أثناء القصف الوحشي التركي على 

المنطقة وتوجه ُمهّجري سري كانيه وكري سبي 
نحو ديرك وكركي لكي.

أحد العمال والمشرفين على آلية التوزيع في فرن 
»إن  هاوار:  لوكالة  قال  معروف  طارق  النصر 
الطحين  من  كيساً  للفرن 17  المخصصة  الكمية 

فقط، إال إن صاحب الفرن يشتري تسعة أكياس 
إضافية لسد حاجة األهالي والمحتاجين«.

الفرن عند  إلى  وتابع معروف: »يتوجه األهالي 
بدء توزيع الخبز، حيث يخصص خمسة كيلو من 
للتوزيع  نقطتان  وتوجد  الواحدة،  لألسرة  الخبز 
عبر نوافذ الفرن وهي مخصصة للنساء والرجال 

كل على حدة«.

الساعة  من  النصر  فرن  في  الخبز  توزيع  ويبدأ 
بناًء  الخامسة  الساعة  وحتى  الظهر  بعد  الثانية 

على قرار اإلدارة الذاتية.

هذا؛ وناشد المشرف على آلية التوزيع في فرن 
بطرق  االلتزام  األهالي  معروف  طارق  النصر 
اتخذتها اإلدارة  التي  الوقاية في ظل االجراءات 
في  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  جراء  الذاتية 
والقفازات  الكمامات  ووضع  العالم  أنحاء  جميع 

بهدف الوقاية من اإلصابة بالفيروس.

متى سينتهي حظر التجول في مناطق شمال وشرق سوريا؟؟؟

إعادة الكهرباء إلى /28/ قرية في شمال احلسكة بعد 

ستة أشهر من االنقطاع..
فرن النصر اخلاص يوزع اخلبز مجاناً على أهالي ديرك طيلة شهر رمضان

بلدية الشعب مستمرة بإنارة شوارع الرقة

تقرير/ صالح العيىس

تقرير/ إيفا ابراهيم

أفرام إسحاق

 الصيام والعيد ثقافة

 عريقة في حاضنة

 المجتمع

نافذة األسبوع 

نوروز عثامن

يتقاسم المجتمع فيما بينه عادات وتقاليد 
الموروثة  التقاليد  وهذه  القدم،  منذ  هامة 
االجتماعية  تحافظ على حياته  التي  هي 
كالتشارك  هامة  بصفات  تتمتع  التي 
والتعاون الذي يعزز من محبة واحترام 

اإلنسان لإلنسان إلى يومنا الراهن.
ضمن  خاصة  مكانة  والعيد  وللصيام 
األوسط،  الشرق  في  المجتمعات  ذاكرة 
على  والصوم  العيد  ثقافة  تعتمد  حيث 
عقيدة وإيمان كبيرين وتعد هذه العادات 
أهم  من  اآلن  حتى  السائدة  والتقاليد 
به  يتمتع  التي  االجتماعية  الصفات 

المجتمع دون سواء.
ويعد الصوم إحدى أهم الثقافات القديمة 
السائدة  المجتمع  النابعة من عمق معتقد 
حتى اآلن، وال تقتصر هذه العادات على 
فئة أو معتقد ما, إذ أن هذه المجتمعية هي 
من أهم وأغنى ثقافات الشرق األوسط. 

في  اآلن  حتى  تمارس  الصيام  ثقافة  أن 
في  كما  والمعتقدات  األديان  من  العديد 
الديانة اإلسالمية - الزردشتية- اليهودية 
- العلوية والعديد من الديانات األخرى. 
وتختلف الغاية من معتقد إلى آخر وفي 
الصيام يكون االمتناع عن الطعام كامالً 
بعض  عن  االمتناع  أو  النهار,  طيلة 
الثقافات  بعض  في  كاللحوم  األطعمة 
الثقافات  بعض  في  الخضار  وعن 

األخرى. 
مشتركة  نقاط  فيها  تجتمع  واألغلبية 
منها تقديم الزكاة - زيارة القبور إكراماً 
الفقراء  على  األطعمة  توزيع  للموتى- 
تعبر عن  أخرى  والمحتاجين ومميزات 

غنى هذه الثقافة.
تشاركية  لروح  تتويجاً  فيكون  العيد  أما 
الزيارات  حيث  المجتمع,  بين  أكثر 
العامة التي تبدأ بساعات الصباح األولى 
السكاكر  توزيع  البعض-  لتهنئة  للعيد 
للعب  أماكن  تخصيص  والحلوى- 

األطفال.
والمهم هنا زيادة روح المحبة والتعاون 
االجتماعية  الروابط  أواصر  تعزز  التي 

بين األقارب واألصدقاء.
في  للمقابر  الزيارات  طقوس  وخالل 
األولى  بالساعات  تبدأ  الذي  األعياد 
الفجر  وعند  العيد  أيام  أول  صباح  من 
النتظار  األهالي  من  الكثير  يستعد  فقد 
اآلذان والتهليالت التكبيرية في الجوامع 
واالستعداد  األهالي  عندها  ويستيقظ 
وهم  للموتى  إكراماً  للقبور  للذهاب 
هناك  فيكون  الورود  أكاليل  حاملين 
الساعات  ينتظرون  األطفال  من  الكثير 
أثناء مجيء األهالي وهم حاملين حقائبهم 
ويباركون ويهنئون األعياد على أمهات 
الشهداء أو فقيدهم وهنا يتم إعطاء الطفل 

بضعاً من الحلوى والسكاكر.


