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حنا مينا - من قعر املعاناة إىل تربعِ عرشِ اإلبداع مؤمتر ستار يشجب صمت حكومتي باشور 
وبغداد جتاه العدوان الرتكي

 االحتالل 
ّ
أبناء اجلزيرة يتظاهرون ضد

الرتكي

اختبار حلكام 

إقليم اجلزيرة 

وسط تفاعل 

ضعيف!!

بعد بدء األحداث في سوريا تأسست أحزاب بعضها 
السياسيّة  الساحة  أّن  والحقيقة  دينّي،  وآخر  قومّي 
ال  بأنّنا  أنّوه  وهنا  سوريّة،  وطنيّة  ألحزاب  تفتقد 
تلك  مسار  ولكن  األحزاب،  بعض  بوطنيّة  نشّكك 

األحزاب أثّر على طابعها. 

يعتبر القطاع الزراعي في الشمال السوري وبخاصةً 
في إقليم الجزيرة من القطاعات الحيوية واالستراتيجية، 
لما يمتاز به من مناخ وخصوبة التربة المالئمة ووفرة 
غالبية سكان  بأن  معلوم  هو  وكما  المائية،  المصادر 
وتعتبر  الزراعة  على  يعتمدون  السوري  الشمال 
المصدر الرئيس للدخل، والمحاصيل الزراعية تحتاج 
إلى عناية فائقة للحصول على منتجات غنية، وكذلك 
واآلفات  األمراض  من  النبات  حماية  إلى  الحاجة 

الزراعية التي تصيب المحاصيل.
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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

عاصفة اجلزيرة مستمرة حىت القضاء على آخر مرتزق
تواصل قوات سوريا الديمقراطية تقدمها يوماً إثر آخر  في إطار حملة عاصفة الجزيرة لتحرير الريف الجنوبي لمدينة 
الحدود  الحجر ومعروف وتقدمت صوب  الحسكة بتحرير قرى عدة منها من مرتزقة داعش وآخرها قريتي رجم 
العراقية، وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية شبلي ديرك: »حملتنا مستمرة حتى القضاء على آخر مرتزق، 

ستشهد حملة عاصفة الجزيرة خالل األيام المقبلة التقاء المحورين الشمالي والجنوبي لبلدة الدشيشة«.

التركي  االحتالل  دولة  تستطيع  لن 
إرادة  من  الحّد  وتهديداتها  بممارساتها 
شعوب شمال سوريا وتالحمهم في رفض 
كما  الالأخالقية،  وسياساته  االستعمار 
يرفضون الظلم ألي بقعة أخرى من الشرق 

اآلالف  تظاهر  الصدد؛  وبهذا  األوسط، 
بممارسات  للتنديد  الجزيرة  إقليم  أبناء  من 
ورفضهم  عفرين  في  التركي  االحتالل 
وهجماتها  منبح،  احتالل  في  لتهديداتها 

على باشور كردستان وجبال قنديل.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

الرقة يقظة يف مواجهة القوى الظالمية
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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

من  التخلص  الرقة  مدينة  استطاعت 
ظلم المرتزقة بعد مقاومة عنيفة، حيث 
الديمقراطية  أبدى مقاتلو قوات سوريا 
إلى  األمن  وإعادة  تحريرها  في  بسالة 
ربوعها بعد أن كانت عاصمة مزعومة 
لمرتزقة داعش وعانت الظلم والعذاب 
التحرير  وبعد  أعوام،  مدار  على 
عمرت المدينة من جديد وال سيما بعد 
تشكيل اإلدارة المدنية الديمقراطية فيها 
التي أسست نظاماً جديداً لها من خالل 
تبني الفكر الديمقراطي، فاعتمد أبناؤها 
على ذواتهم وسارت الحياة نحو النّدية 
والمساواة. واليوم لم يرق لقوى الظالم 
في المنطقة من مرتزقة داعش وغيرها 
ما تعيشه الرقة من ديمقراطية وكذلك 
النظام  هذا  هدم  فآثرت  منبج؛  األمر 
بالخاليا  إمدادها  في  أمنها  بزعزعة 
فيها  بالتفجيرات  والقيام  اإلرهابية 

للسيطرة عليها من جديد.
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روناهي/ قامشلو ـ شيع أهالي الطبقة الشهيد 
أبو خولة، االسم الحقيقي عبد الجليل الهالل 
قوات  مقاتلي  من  الوطني  الطبقة  مشفى  من 
سوريا الديمقراطية إلى مزار الشهداء وذلك 

في الـ 23 من شهر حزيران الجاري.
الشهيد  باستقبال  الشهداء  مزار  في  وكان 
الديمقراطية وشيوخ  المدنية  اإلدارة  أعضاء 
أهالي  من  وحشد  الدين  وشيوخ  العشائر 

الطبقة والمنصورة والجرنية.
بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً 
قدمه  بالتزامن مع عرض عسكري  للشهداء 
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية تخلله إطالق 

21 طلقة وداعاً للشهيد.
وألقى كلمة اإلدارة المدنية الشيخ حامد الفرج 
وعوائل الشهداء ياسمين محمد وكلمة قوات 
وأكدت  كابار  أوميد  الديمقراطية  سوريا 
تحرير  في  الشهداء  فضل  على  الكلمات 
الحرية  فجر  وبزوغ  داعش  من  الشعب 
بدمائهم الزكية التي روت األرض، وأشاروا 

إلى أن الشهداء هم القادة الحقيقين للمجتمع.
وسلمت وثيقة الشهادة لعائلة الشهيد، وبعدها 
السالح  رفاق  أكتاف  على  الشهيد  حمل 

ليوارى الثرى على وقع زغاريد األمهات.
منطقة  أهالي  من  اآلالف  ودع  ديرك؛  وفي 
سوريا،  بشمال  الجزيرة  إقليم  في  ديرك 
الشعب  حماية  وحدات  في  المقاتل  جثمان 
ماهر جيا، االسم الحقيقي عبد هللا إلهان الذي 

الجزيرة في حقل  استشهد في حملة عاصفة 
العمر بدير الزور إلى مثواه األخير في مزار 
الشهيد خبات ديرك، وتم إقامة مراسم غيابية 
في  استشهدت  التي  آفا  للشهيدة جودي روج 

مقاومة العصر.
أمام  أهالي منطقة ديرك  وتجمع اآلالف من 
جثمان  الستالم  بديرك  هوكر  الشهيد  مشفى 
المقاتل في وحدات حماية الشعب ماهر جيا، 
حيث حمل المشيعون جثمان الشهيد وساروا 
وسط  السيارات  من  مهيب  موكب  في  به 
خبات،  الشهيد  مزار  إلى  وتوجهوا  المدينة 
ورفع المشيعون أعالم وحدات حماية الشعب 
وصور  الديمقراطية  سوريا  وقوات  والمرأة 
وصور  آفا  روج  وجودي  جيا  ماهر  الشهيد 

قائد األمة الديمقراطية عبد هللا أوجالن.
ديرك  منطقة  أهالي  المراسم  في  وشارك 
وفد  إلى  باإلضافة  أطيافهم،  بكافة  ونواحيها 
من اإلدارة الذاتية وممثلي مؤسسات المجتمع 
المدني واألحزاب السياسية ووجهاء العشائر 

في المنطقة.
قوات  قدمت  خبات  الشهيد  مزار  وفي 
واجب الدفاع الذاتي عرضاً عسكرياً ووقف 
المشيعون دقيقة صمت ومن ثم ألقى القيادي 
في وحدات حماية الشعب بدران ديرك كلمة 
لجميع  عدو  التركي  »االحتالل  فيها:  قال 
اإلنسانية والعالم وليس عدو للشعب الكردي 
وشعوب المنطقة فقط«، مشيراً إلى ضرورة 

االحتالل  ضد  والمقاومة  النضال  تصعيد 
وباشور  سوريا  شمال  من  كل  في  التركي 

وباكور كردستان .
وعاهد بدران ديرك بالسير على خطى الشهيد 
أراضي  كامل  تحرير  حتى  ورفاقه،  ماهر 
شمال سوريا من مرتزقة داعش، وأضاف: 
مهما  األيدي  مكتوفي  الوقوف  نقف  »لن 
الدفاع  سبيل  في  تضحيات  من  األمر  كلفنا 
االحتالل  أرضنا وكرامتنا، حتى طرد  عن 
التركي من أراضينا، وتحقيق األهداف التي 

ضحى الشهداء بحياتهم في سبيلها«.
ولن  مطلبنا  هو  بحرية  العيش  »إن  وتابع: 
نرضى بالذل ألننا أصبحناً رقماً صعباً. لذا؛ 
الثمن  الشهادة ولن نستسلم مهما كان  نفضل 

غالياً«.
وبعد ذلك ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية 
في إقليم الجزيرة كنعان بركات كلمة تحدث 
فيها عن فضل الشهداء في تحقيق مكتسبات 
المقاومة  أن  وأكد  سوريا،  وشمال  آفا  روج 
من  عفرين  تحرير  حتى  مستمرة  روج  في 

االحتالل التركي ومرتزقته.
الذي عقد  الكونفرانس  إلى  بركات  وتطرق 
في مقاطعة الشهباء لتحرير منطقة عفرين 
من االحتالل التركي وقال: »نحن ماضون 
االحتالل  من  عفرين  تحرير  طريق  على 
من  واحد  نتراجع عن شبر  ولن  التركي، 

تراب عفرين لالحتالل، ألن تحرير عفرين 
هو الخطوة الوحيدة ومفتاح الحل الذي نعمل 
عليه في شمال سوريا وحل األزمة السورية 
شاطئ  إلى  بسوريا  العبور  بهدف  عامة، 
باسم  كلمة  ألقى بروسك حسكة  ثم  األمان«، 
عائلة الشهيد ماهر جيا، أكد فيها بالسير على 
خطى الشهيد ماهر حتى تحقيق األهداف التي 
وثيقة  قراءة  تم  ثم  سبيلها  في  بحياته  ضحى 
الشهادة من قبل مجلس عوائل شهداء كركي 

لكي وتم تسليمها لرفاق الشهيد ماهر.
وبعد ذلك تم قراءة وثيقة استشهاد المناضلة 
جودي روج آفا، اسمها الحقيقي هدية حسن، 
وتاريخ  محل  عدنان،  األب  عزيزة،  األم 
االنضمام  تاريخ  آليان،   - كوليجا  الوالدة 
2015م،  المرأة  حماية  وحدات  لصفوف 

استشهدت في مقاومة العصر في عفرين.

مشال سوريا حيتضن ثالثة شهداء

قوات األسايش تكشفت عن
 زراعة احلشيش

التي  المستمرة  الخطة  ضمن  ـ  قامشلو 
وضعتها قوات األسايش في إطار مكافحة 
 23 صباح  الكشف  تم  المخدرات،  آفة 
حزيران الجاري عن حديقة لزراعة نبات 
بريف  طويل«  »تل  قرية  في  الحشيش 

مدينة الحسكة .
حيث أفاد مكتب مكافحة الجريمة المنظمة 

المتابعة  خالل  ومن  بأنه  الحسكة،  في 
الدقيقة تم رصد حديقة منزلية في قرية » 
تل طويل« تم زراعتها بنباتات محظورة، 
إلى  األسايش  قوات  توجهت  إثرها  على 
رسمية،  مذكرة  وفق  المذكور  المكان 
حيث تبين بأن صاحب المنزل قام بتحويل 
وتم  الحشيش،  لزراعة  مكان  إلى  الحديقة 

اقتالع النباتات بالكامل وإلقاء القبض على 
إلى  تحويله  تم  فيما  المزرعة،  صاحب 
لجنة االدعاء والتحقيق التخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة بحقه .
حملة  أطلقت  قد  األسايش  قوات  أن  يذكر 
نبات  ومنها  المحظورة  الزراعات  ضد 
على  كبيرة  أضرار  من  لها  لما  الحشيش 

وعدداً  كوباني  مدينة  داعش  مرتزقة  اقتحم 
2015/6/25م،  في  لها  التابعة  القرى  من 
القتل  بين  تفاوتت  مجازر  فيها  وارتكبوا 
بآالت  األعناق  قطع  خالل  من  المباشر 
حادة والقتل عن قرب بأسلحة نارية أو من 

التفجير  وعمليات  القنص  عمليات  خالل 
االنتحارية، حسب ما سرده شهود عيان عن 
حقوق  لمنظمات  تقارير  وأكدت  الحادثة، 
جرائم  إلى  ترتقي  الجرائم  تلك  أن  اإلنسان 

اإلبادة الجماعية بحق الشعب الكردي.

اعتبرت شبيبة عفرين  قرارات »كونفرانس 
لالستمرار  لهم  »توجيهات  عفرين  تحرير 
المستويات  كل  على  والتأهب  النضال  في 

لتحرير عفرين من رجس االحتالل التركي، 
وتحمل  صفوفهم  لرص  الشبيبة  داعيين 

مسؤولياتهم لتحرير عفرين.

االجتماعية  الظروف  األديب  يتحدى  عندما 
حواف  على  ويعيش  القهر  حاالت  وكل 
في  فعمل  حاّدة  بأنياٍب  الفقر  الموت ضّرسه 
الميناء،  أرصفة  على  منسياً  وعامالً  حماالً 
ثم أنّه كان شاهداً على االحتالل واالستعمار 
البحر  أهوال  ليركب  ثم  مقاوماً  ومدافعاً 
ويجوب عبابه، ولكن أدبه كان أوسع انتشاراً 

إذ انتقلت عبر الترجمة إلى معظم لغات العالم 
الحيّة، سيرة حياة نادرة لشخصيّة نادرة أدبيّاً 
ووطنيّاً، أضحى مدرسة يُدّرس نتاجه األدبّي 
سفير  ليكون  عريقة  أوروبيّة  جامعات  في 
تنتهي  أو  يُقال  أّن  ودون  الغرب  في  الشرق 
عن  طويالً  الحديث  يستغرق  سفارته،  مهام 

عمالق وقامة أدبيّة كحنا مينه.  

الجزيرة  إقليم  في  ستار  مؤتمر  استنكر 
صمت حكومة باشور كردستان والعراق 
باشور  ألراضي  تركيا  احتالل  حيال 
للوفود  للسماح  ودعا  كردستان(  )جنوب 

بدخول  باشور،  إلى  آفا  روج  من  الذاهبة 
االحتالل  أمام  للوقوف  باشور  أراضي 
الرأي  إلى  كتابي  بيان  خالل  من  وذلك 

العام.

نظام محاية أقوى بعد جمزرة 25 حزيران... 
واستذكار شهدائها

شبيبة عفرين «التحرير قادم ال حمالة«

محاورنا األساسّية التعّددية 

والالمركزّية والديمقراطّية

قسم حماية النبات... عمٌل 

دؤوب وافتقار للكادر المختص
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مركز األخبارـ  حفاظاً على سالمة وأمن مدينة 
الرقة؛ أعلن المركز اإلعالمي لقوات سوريا 
مع  مشتركة  بعملية  البدء  عن  الديمقراطية 
الرقة الستهداف  لمدينة  الداخلي  قوات األمن 
أوكار اإلرهاب والمجموعات المرتزقة التي 
داخل  واالستقرار  األمن  زعزعة  تستهدف 
المدينة، وأكد أن العملية األمنية محددة الزمان 
اإلعالمي  المركز  مدير  وأصدر  والمكان. 
بالي  مصطفى  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
عملية  بدء  فيه  أعلن  العام  الرأي  إلى  بياناً 
مشتركة مع قوات األمن الداخلي لمدينة الرقة 
الستهداف أوكار اإلرهابيين الذين تسللوا إلى 

المدينة.
الفترة  في  »ازدادت  البيان:  نص  في  وجاء 
تستهدف  التي  اإلرهابية  العمليات  األخيرة 
مع  تزامنا  الرقة  مدينة  داخل  االستقرار 
التهديدات التركية، وخروج بعض الموتورين 
شوارع  إلى  السوري  النظام  من  المدعومين 
المدينة داعين لعودة المنظومة األمنية للنظام 
من  جواً  خلقت  حيث  الرقة،  إلى  السوري 
كما  المدينة،  داخل  واالضطراب  الشحن 
في  المدنيين  اإلرهابية  العمليات  استهدفت 
من  العديد  ضحيتها  وراح  مناسبة  من  أكثر 
هذه  خلفها.  داعش  يقف  والتي  المدنيين، 
التهديدات  مع  تتزامن  اإلرهابية،  الهجمات 
المزدوجة لتركيا والنظام السوري ضد المدن 
والمناطق التي حررتها قواتنا وسلمتها ألهلها 
بالقبول  تحظى  محلية  بمجالس  ليديروها 
يقود  أن  لتركيا  يروق  ال  العام حيث  الشعبي 
إداراته  ويقيم  بنفسه  نفسه  السوري  الشعب 

الديمقراطية المنبثقة من مجالسه.
الداخلي  األمن  قوى  ارتأت  فقد  ذلك  على 

لمدينة الرقة وبالتنسيق مع قيادة قوات سوريا 
تستهدف  مشتركة  بعملية  القيام  الديمقراطية 
تستهدف  التي  والمجموعات  اإلرهاب  أوكار 
المدينة،  داخل  واالستقرار  األمن  زعزعة 
مع  بالتعاون  قواتنا  من  وحدات  قامت  حيث 
بإعالن  الرقة  في  الداخلي  األمن  قوى  جهاز 
حزيران   23 السبت  ليلة  منذ  التجوال  حظر 
ألوكار  مداهمة  عملية  وبدأت  2018م 
المرتزقة التي تقاطعت معلومات أمنية حولها 
حزيران   24 فجر  من   2 الساعة  من  بدءاً 
حتى  مستمرة  العملية  زالت  وما   2018

االنتهاء من عمليات المداهمة والتفتيش.
والمكان،  الزمان  محددة  األمنية  العملية 
القبض  إلقاء  اآلن  حتى  قواتنا  واستطاعت 
مصادرة  وكذلك  المرتزقة  من  العديد  على 
األسلحة  من  كبيرة  كميات 
والذخائر والحصول على الكثير 
من الوثائق التي تؤكد مسؤولية 
جرائم  عن  الجهات  من  العديد 
والعمليات اإلرهابية  التفجيرات 
في  الرقة  مدينة  استهدفت  التي 

الفترة المنصرمة«.
العامة  القيادة  وأعلنت  كما 
الرقة  في  الداخلي  األمن  لقوى 
الرقة  في  الطوارئ  حالة  عن 
تلقيهم  بعد  وذلك  يومين،  لمدة 
معلومات بدخول خاليا إرهابية 
تحاول تنفذ عمليات إرهابية في 
العامة  القيادة  أصدرت  الرقة. 
الرقة  في  الداخلي  األمن  لقوى 
عن  خالله  أعلنت  كتابياً،  بياناً 

حالة طوارئ في الرقة 

والرأي  شعبنا  »إلى  البيان:  نص  في  وجاء 
العامل  االستخباراتي  الجهاز  تمكن  العام: 
ضمن المنظومة األمنية لقواتنا، من الحصول 
مجموعات  بدخول  تفيد  معلومات  على 
إرهابية تعمل لصالح مرتزقة داعش، وممولة 
لتنفيذ  الرقة  مدينة  إلى  األجندات  بعض  من 
هجمات تخل باألمن واالستقرار العام. وعليه 
فقد انتشرت قواتنا في أرجاء المدينة باإلضافة 
هجمات  أي  لصد  ومخارجها،  لمداخلها 
لضمان  احترازية،  وتدابير  متوقعة  إرهابية 
باإلضافة  المدينة,  وحماية  األهالي  سالمة 
قواتنا  بها  ستقوم  وتقصي  تفتيش  لعمليات 
المجلس  فيها شخصيات مرموقة من  يشارك 
دقة  أكثر  معلومات  على  للحصول  المدني 

وتجنبا للخطأ.

وعمالً بضرورات األمن والمصلحة العامة، 
فإن القيادة العامة لقوى األمن الداخلي للرقة، 
في  للتجوال  وحظراً  الطوارئ  حالة  تعلن 
أرجاء مدينة الرقة ابتداًء من الساعة الخامسة 
 ،2018 حزيران   24 األحد  يوم  من صباح 
 26 الثالثاء  يوم  صباح  من  الخامسة  ولغاية 
حزيران 2018، وتنوه القيادة التزام الجميع 
بمضمون هذا البيان إلى حين إقصاء الخطر 
مخططهم  وإفشال  المرتزقة  على  والقضاء 

المسيس«.
ويذكر أن حالة الطوارئ قد رفعت بعد إتمام 

اإلجراءات األمنية الضرورية.

سوريا  قوات  مقاتلو  حرر  ـ  األخبار  مركز 
لحملة  الثانية  المرحلة  ضمن  الديمقراطية 
الحجر,  رجم  قريتي  الجزيرة  عاصفة 
ومعروف من مرتزقة داعش. وتستمر حملة 
على   22 الـ  لليوم  بالتقدم  الجزيرة  عاصفة 
التوالي بتحقيق المزيد من االنتصارات على 
حرر  حيث  داعش,  مرتزقة  ضد  األرض 
ومعروف  الحجر,  رجم  قريتي  المقاتلون 
بين سوريا  الحدودي  الشريط  الواقعتين على 

والعراق بعد اشتباكات قوية مع المرتزقة.
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  ووصل 
يكون  وبذلك  العراقية,  السورية  الحدود  إلى 
أهداف  كامل  تحقيق  من  اقتربوا  المقاتلون 
المرحلة الثانية لحملة عاصفة الجزيرة بإنهاء 
الحدودية، بخاصة  المنطقة  وجود داعش في 
مرتزقة  معاقل  أهم  الدشيشة  بلدة  تحرير  بعد 
الحسكة,  لمدينة  الجنوبي  القطاع  في  داعش 
العراقية.  السورية  الحدود  من  جزء  وتأمين 
ضمن  محاصرين  حالياً  المرتزقة  وبات 
مساحة ضيقة ما بين الحدود السورية العراقية 
ويتمركزون في نقاط متفرقة يتحصنون فيها.

وأكد القيادي في قسد شبلي ديرك أن التنسيق 
مستمر  العراقية  والقوات  قواتهم  بين  فيما 
أن  العمليات ضد مرتزقة داعش, مشيراً  في 
ضد  العملية  سير  كثب  عن  تتابعان  القوتان 
السورية  األراضي  من  كل  في  المرتزقة 
والعراقية، وقال: »محورا الشمالي والجنوبي 

سيلتقيان خالل أيام«. 
هاوار  أنباء  وكالة  إجراء  خالل  ذلك  وجاء 
مقابلة مع شبلي ديرك في جبهات القتال بريف 
تستمر  قواتهم  أن  إلى  أشار  حيث  الدشيشة، 
الحملة  أن  منوهاً  الجزيرة،  عاصفة  بحملة 

والجنوبي  الشمالي  المحورين  التقاء  ستشهد 
قريباً. وقال شبلي ديرك في مطلع حديثه أنه 
الكثير  حرروا  الجزيرة  عاصفة  حملة  خالل 
من القرى والمزارع التي كان يحتلها مرتزقة 

داعش.
معقل  أهم  »حررنا  ديرك:  شبلي  وأضاف 
لريف  الجنوبي  القطاع  في  داعش  لمرتزقة 
تطهير  حتى  مستمرة  حملتنا  الحسكة,  مدينة 
فيها  يتمركز  التي  والنقاط  والمزارع  القرى 
بالقرب من الحدود السورية العراقية وتأمين 

الحدود بشكل كامل«.
الحدود  إلى  الوصول  استطاعوا  أنهم  وبيّن 
إثر  صفوك  تل  قرية  تحرير  بعد  العراقية 
معارك مع مرتزقة داعش, وتابع: »والمعارك 
مرتزقة  بها  يتمركز  التي  النقاط  في  تستمر 
آخر  على  القضاء  حتى  نهدأ  ولن  داعش، 

مرتزق«.

الجزيرة  عاصفة  حملة  »ستشهد  شبلي  وأفاد 
خالل األيام القادمة التقاء المحورين الشمالي 
حتى  وستستمر  الدشيشة,  لبلدة  والجنوبي 

القضاء على آخر مرتزق«.

الديمقراطية  سوريا  قوات  في  القيادي  وأكد 
غرفة  »هناك  حديثه:  نهاية  في  ديرك  شبلي 
تنسيق عمليات بين قوات سوريا الديمقراطية 
داعش«,  مرتزقة  ضد  العراقية  والقوات 
الديمقراطية  سوريا  كقوات  »إننا  وأضاف 
والقوات العراقية نتابع عن كثب سير العملية 
ضد المرتزقة في كل من األراضي السورية 

والعراقية«.
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عاصفة اجلزيرة مستمرة حىت يقظة الرقة يف مواجهة القوى الظالمية 
القضاء على آخر مرتزق 

أهالي  من  اآلالف  تظاهر  ـ  األخبار  مركز 
الدولة  الحتالل  »ال  شعار  تحت  قامشلو 
مقاومة  مساندة  على  وعاهدوا  التركية« 

باشور كردستان ومقاومة عفرين. 
التركية«  الدولة  الحتالل  »ال  شعار  تحت 
خرج أهالي قامشلو في تظاهرة حاشدة للتنديد 

بهجمات الدولة التركية على قنديل وعفرين. 
وتجمع اآلالف من أهالي مقاطعة قامشلو في 
دوار الشهيد أوصمان صبري حاملين الفتات 
كتب عليها »ال نقبل بوجود االحتالل التركي 
على أي شبر من أرضنا، ال الحتالل الدولة 
سنحرر  جديد  وبفكر  بروح  لمنبج،  التركية 

عفرين، نندد باحتالل الدولة التركية لباشور 
حماية  وحدات  أعالم  رافعين  كردستان«، 
الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا 
الديمقراطية وصور قائد الشعب الكردي عبد 
ساحة  نحو  متجهين  وانطلقوا  أوجالن  هللا 

شهداء 12 آذار.
زغاريد  أصوات  ارتفعت  التظاهرة  وخالل 
المتظاهرين  حناجر  وصدحت  األمهات 
بشعارات »تحيا مقاومة قنديل، تحيا مقاومة 
HPG، تحيا مقاومة عفرين، أردوغان قاتل، 
رفضهم  عن  للتعبير  إرهابي«  أردوغان 
لالحتالل التركي والوقوف إلى جانب مقاومة 

الشعب.
بعد وصول المتظاهرين إلى ساحة شهداء 12 
آذار ألقيت العديد من الكلمات منها كلمة باسم 
الديمقراطي  المجتمع  وحركة  ستار  مؤتمر 
خليل  شاها  ستار  اتحاد  في  اإلدارية  ألقتها 
الكردي  الشعب  مقاومة  إلى  فيها  أشارت 
الشعب  »هذا  وقالت:  سنوات  منذ  المستمرة 
الذي تعلم المقاومة والنضال سيقاوم في وجه 
على  االحتالل،  ومحاوالت  السياسات  كافة 
الدولة التركية أال تنسى هجماتها على قنديل 
لم تستطع االنتصار  أنها  عام 1992 وكيف 

الدبابات  آلالف  استخدامها  من  الرغم  على 
الخيبة  أذيال  تجر  وعادت  والطائرات 

والهزيمة«.
تركيا  بين  التحالف  عن  شاها  تحدثت 
وتابعت  كداعش  المرتزقة  والمجموعات 
تستطيع  لن  بأنها  جيداً  تركيا  »لتعلم  بالقول: 
كسر إرادة ومقاومة الشعب الكردي ومقاتليه 
بجمعها للمرتزقة وعلى شعبنا عدم االنجرار 
سيقاوم  القذرة.  ومخططاتهم  أكاذيبهم  وراء 
الشعب الكردي في وجههم حتى آخر نفس«.

أهالي  من  اآلالف  شارك  الحسكة؛  وفي 
الجماهيرية  التظاهرة  في  الحسكة  مقاطعة 
المكونات  قبل  من  نظمت  التي  الحاشدة 
كرد  من  الحسكة  مقاطعة  في  المتواجدة 
بممارسات  تنديداً  وذلك  وسريان  وعرب 
عفرين  منطقة  في  الوحشية  التركية  الدولة 
وشنكال  منبج  مدينة  باحتالل  وتهديداتها 
جبال  بقصف  وتهديداتها  كردستان  وباشور 
دوار  من  التظاهرة  انطلقت  حيث   قنديل، 
سرحد  الشهيد  دوار  إلى  شاهين  الشهيد 
ممارسات  على  بالتنديد  تنادي  وحناجرهم 
العدوانية الوحشية للدولة التركية على مناطق 
والشعارات  الكبرى  كردستان  من  متفرقة 

التي تحي المقاومة والنضال.
وشارك في التظاهرة مؤسسات حركة المجتمع 
الديمقراطي واألحزاب السياسية والمنظمات 
اإلنسانية ومؤتمر ستار واآلالف من األهالي 
شرائح  مختلف  من  والكومينات  والمجالس 
ومكونات المجتمع وبعد وصول المتظاهرون 
الرئيسة  ألقت  سرحد؛  الشهيد  دوار  إلى 
هللا  عبد  سمر  الحسكة  لمقاطعة  المشتركة 
الوحشية على  الهجمات  فيها  استنكرت  كلمة 
منطقة عفرين وممارستهم أبشع الجرائم ضد 
حزب  بتهديدات  نددت  كما  العزل،  المدنيين 
العدالة والتنمية بقصف جبال قنديل بالطيران 
الحربي والـسلحة الثقيلة وتهديداتهم بمهاجمة 
مدينة منبج في روج آفا وشمال سوريا ومناطق 
شنكال في باشور كردستان وأكدت أن هدف 
التركية  الدولة  أمجاد  إعادة  التركية  الدولة 
األربعة  بأجزائها  كردستان  على  والسيطرة 
وضمها إلى السلطنة العثمانية وما حصل من 
تغيير ديمغرافي في مقاطعة عفرين وضمها 
إلى تركيا هي خير دليل على ذلك كما ناشدت 
إلى  بالتوجه  كردستان  باكور  أهالي  سمر 
صناديق االقتراع واإلدالء بأصواتهم لحزب 
الشعوب الديمقراطية  ولمرشحه صالح الدين 
وديمقراطية  بحرية  ينادي  الذي  دمرداش  
التي  بالهتافات  التظاهرة  وانتهت  الشعوب. 
التركية على  بالهجمات  المقاومة وتندد  تحي 

كردستان.

 االحتالل الرتكي
ّ
أبناء اجلزيرة يتظاهرون ضد

مهارات تحسين الذاكرة 
شخص  من  تتفاوت  كبشر  ذاكرتنا  قوة  إّن 
يتفاوت  الذاكرة  تخصص  أّن  كما  آخر  إلى 

الهواتف  أرقام  قد يحفظ جيداً  فبعضنا  أيضاَ 
األشخاص  أسماء  يحفظ  اآلخر  والبعض 
استعملته  مما  الرئيسّي  الهدف  إّن  وهكذا، 

هو »تطوير قدراتك الذاتيّة ومعرفة ذاكرتك 
بصورة أفضل«. إنّك ستتدّرب وخالل العديد 
الحديثة  الطرق  بعض  على  التمارين  من 

لتطوير قدرتك في التذكر.
التذّكر  وكيفيّة  التذّكر  بأسرار  جهلنا  إّن 
القديمة  المعلومات  استرجاع  أو  الصحيح 
ذواتنا  اتهام  إلى  أّدى  السليمة  الطرق  عبر 
من  الذاكرة  فمعرفة  والضعف،  بالتقصير 
على  سيمكننا  قرٍب  عن  دراستها  خالل 
إلى  يقودنا  الذي  التذّكر  في  أسلوبنا  تحسين 

التذّكر السريع.
بعض الناس يتميزون بذاكرة قوية في شيء 
إلى  يرجع  الذاكرة  في  التميّز  وهذا  معين، 
نتيجة  أو  االنسان  لدى  المخ  خاليا  نشاط 

تمرين مستمر في تخصص معين.

هل سألت نفسك لماذا أتذكر بعض الدروس 
التي أحبها بينما أنسى تلك الدروس التي ال 
فنحن  والمراجعة،  الوقت  عامل  إنّه  أحبها؟ 
لم نحاول استعادة ما تعلمناه  ننسى إن  عادةً 

مع مضي الوقت.
عدم تمرين الذاكرة:

إّن التمرين سّر النجاح، فالخطيب المشهور، 
والكاتب المعروف، والخطاط صاحب الخط 
المشاهير  من  وغيرهم  هؤالء  كّل  الجميل. 
ما كان لهم أن يصلوا إلى هذا المستوى من 
التمرين  خالل  من  إال  أعمالهم  في  اإلتقان 

المستمر. 
أو   ) )الكوفي  خطه  من  يشتكي  الذي  إّن 

)الفرعونّي ( ويحتاج إلى محللين لفكِّ خطه 
يستطيع بكلِّ سهولة أن يتخطّى هذه الصعوبة 

من خالل التمرين، أعني الكتابة المستمّرة.
وكذلك الطالب الذي يعاني من كثرِة النسيان 
وبالذات في ساعة االختبار أقول له:  تمّرن 
ليس بحمل األثقال والجري فإّن ذلك بال شّك 
ولكن  ذاكرتك  تحسين  في  دور  له  سيكون 
ذاكرتك«  »مّرن  جسمك  األولى  بالدرجة 
أي ثقّف ذاكرتك وال تتكل على اآلخرين في 
مقّرٌر  هو  ما  بحفظ  اآلن  أنصحك  تذكيرك. 
عليك ومراجعة هذا الحفظ على فترات فإن 
التي  المنتظمة  الدراسة  إلى  باإلضافة  ذلك 

أشرت إليها ستساعد في تدريب الذاكرة.

النسيان

إعداد الصفحة - جوليا خلو

الذاكرة، كياٌن غريب، وربما هي إحدى أكثر 
له  منا  كّل  على وجه األرض.  تأثيراً  القوى 
مجموعة خاصة به، كتاب من األوقات التي 

مّرت بنا، تشكل حاضرنا وتمهّد لمستقبلنا.
ومع هذا لماذا تتالشى الذكريات؟ لماذا ينتهي 
ضائعة؟  أو  منسية  الذكريات  لبعض  األمر 
لماذا ننسى السنين المبكرة من حياتنا، والتي 

من الممكن أن نقول أنّها األكثر تأثيراً؟
)فقدان  باسم  الغامضة  الظاهرة  هذه  تعرف 
 childhood – الظاهرة في مرحلة الطفولة
على  البالغين  قدرة  عدم  وهي   .)amnesia
الوصول إلى ذاكرة ما قبل 3.5 سنوات من 
مختلفة  بصورة  الذاكرة  فقدان  يؤثر  العمر. 
على الجميع، فالبعض ال يتذكرون أّي شيء 

حتى عمر السادسة.
تفّكر الباحثون في هذا اللغز، وحصلوا على 
بعض النتائج الواضحة. ومع هذا، معظم هذه 
الذاكرة  غموض  مثل  غامضة  كانت  النتائج 
التي  اإلشارات  بعض  هنالك  ولكن،  نفسها. 

تخبرنا أين يتوجب علينا النظر الحقاً.
 86 على  الطفل  دماغ  يحتوي  الوالدة،  عند 
مليار خلية عصبيّة، أي ما يقارب ربع عدد 
النجوم في مجرة درب التبانة. باستخدام آلية 
المعلومات،  األطفال  يمتص  معينة،  عصبيّة 
ويشكل دماغهم ما يقارب 700 إلى 1000 
إنجاز  إنّه  الثانية.  في  جديد  متشابك  اتصال 
قد  ولكن  سريعة.  تطور  وفترة  للتعلم  رائع 

يكون لهذا األمر سلبيات.
بول  وضع  ما،  حد  إلى  بسيطة  تجربة  في 
وبالغة  رضيعة  فئراناً  وزمالؤه  فرانكالند 
في أقفاص منفصلة لم يروها سابقاً، وربطوا 
أّي  في  معتدلة.  كهربائيّة  بصدمات  أقدامهم 

الذي  القفص  إلى  القوارض  فيه  تعود  وقت 
سبق لهم وأن تعّرضوا لصدمة كهربائيّة به، 

يظهرون عالمات خوف.
بدأ  الرضيعة  الفئران  عند  الموجود  الخوف 
لم  البالغة  الفئران  بينما  يوم؛  بعد  بالتالشي 
تنَس أبداً. بقي هذا األمر على ما هو عليه إلى 
أن قام الفريق بتحفيز تكوين الخاليا العصبيّة، 
وهي عملية تكوين خاليا جديدة في الدماغ، 
عن طريق جعل الفئران البالغة تركض داخل 
عجلة. بقيامهم بهذا األمر، تمّكن العلماء من 

جعلها تفقد الذاكرة كالفئران الرضيعة.
ولكي يتأكدوا من أن هذا التأثير يحصل بكال 
تكوين  عملية  بمنع  الفريق  قام  االتجاهين، 
عن  الرضيعة  الفئران  عند  العصبيّة  الخاليا 
طريق الهندسة الوراثيّة واألدوية. األمر الذي 
مّكن الفئران من الحصول على ذكريات أكثر 

ثباتاً.
في حين أنّك تظن أن هذه نهاية القصة، قام 
أدمغة  في  أعمق  بصورة  بالبحث  الفريق 
الفئران الصغيرة وقاموا بإدخال مادة مشّعة 
أظهرت  التكوين.  حديثة  دماغيّة  خاليا  في 
هذه العملية نتائج مثيرة لالهتمام؛ لم تُستبدل 
ذكريات الفئران، بل ُعّدلت بذكريات جديدة.

ماذا يعني هذا؟ حسناً، يشير هذا إلى احتماليّة 
بطريقة  تغيّرت  بل  تختفي،  ال  ذاكرتنا  أن 
وبالطبع،  ممكن.  غير  إليها  الوصول  تجعل 
من  للتأّكد  البحوث  من  المزيد  إلى  سنحتاج 

صّحة هذا األمر على البشر.
يبدو أن هذا جزء واحد من األحجية المعقدة، 
إلى  الذاكرة  على  أخرى  دراسة  أدت  فقد 
أطفاالً،  نكون  عندما  أخرى:  مقنعة  نظرية 
ال نملك العدة الدماغية الضروريّة للحصول 

على ذاكرة طويلة األمد، وما يثير السخرية 
من  قادمة  النظرية  لهذه  أدلة  قطعة  أهم  أّن 

رجل بالغ وليس طفالً.
عانى مريض مشهور ذو 27 عاماً والمعروف 
باسم HM من عملية استئصال فص لعالج 
دراجة  حادث  بسبب  غالباً  الصرع،  نوبات 
عندما كان عمره 7 سنوات. بعد إزالة جزء 
لم  آمون،  قرن  دماغه، وجزء من  كبير من 

يستطع تذكر أّي أحداث جديدة.
اسأله ماذا فعل في اليوم السابق ولن يستطع 
اإلجابة. اطلب منه أن يرسم نجمة عن طريق 
النظر إليها من خالل مرآة، على الرغم من 
أنّه تحّسن مع الممارسة، إال أنّه لم يتذكر أنه 
قام بهذا األمر من األساس. يحمل هذا األمر 
األطفال،  مع  لالهتمام  مثيرة  تشابه  أوجه 
ال  لكنهم  جديدة،  معلومات  تعلم  يمكنهم 

يستطيعون تذكر العملية التي اكتسبوها بها.
هل اختفت هذه الذكريات؟ أم هل أصبح مفتاح 
الباحثون  يعلم  متاح؟ ال  إليها غير  الوصول 
الجواب، ولكن يفترض البعض أّن الذكريات 
موجودة ولكن االتصاالت التي تؤدي إليها قد 
المشبكي  التشذيب  تسمى  اختفت، في عملية 

.synaptic pruning
الذاكرة،  دراسة  أّن  اآلن  الحظت  ربما 
محاولة  هي  الذاكرة،  فقدان  وباألخص 
في  بشكل خاص  األمر صحيح  هذا  صعبة. 
عن  تكشف  التي  الحديثة  االكتشافات  ضوء 

مدى قابليّة وعرضة أدمغتنا للخطأ.
هو  لذكرياتنا  تذكرنا  عدم  سبب  اآلن،  حتى 

لغز غريب بدأنا بكشفه.

ملاذا ال نتذكر ذكريات طفولتنا املبكرة؟

ممارسة  إدمان  تصنيف  إّن  خبراء:  قال 
»سابق  ذهنيّاً  اضطراباً  الفيديو  ألعاب 

ألوانه« واعتمد على »ذعر أخالقّي«.
العالميّة  الصحة  منظمة  وأدرجت 
نسختها  في  الفيديو«  ألعاب  »اضطرابات 

األخيرة من دليل تصنيف األمراض.
البيولوجّي  النفس  علم  في  المحاضر  لكن 
بيتر  البريطانيّة،  سبا  باث  جامعة  في 
إيتشلز، قال: إّن الخطوة انطوت على خطر 
»التصنيف كمرض« لسلوك لم يكن ضاراً 

لغالبيّة الناس.
وقالت منظمة الصحة العالميّة: إنّها كانت قد 
إدراج  قبل  المتوفرة  لألدلة  مراجعة  أجرت 

إدمان ألعاب الفيديو كاضطراٍب صحّي.
في  »إجماعاً  عكست  اآلراء  أّن  وأضافت 
التخصصات  مختلف  من  الخبراء  آراء 
والمناطق الجغرافيّة« وعّرفت هذا اإلدمان 
لدرجة  اللعب  ممارسة  في  مستمر  بنمط 
»اتخاذه أولوية على حساب اهتمامات الحياة 

األخرى«.

»منحدر وعر«

وقال خبراء، في حديثهم في مركز اإلعالم 
العلمّي في لندن، إنّه على الرغم من أّن قرار 
عن  اتخذ  قد  كإدمان  السلوك  هذا  تصنيف 
حسن نية، إال أنه افتقر إلى أدلة علميّة عالية 
ألعاب  الجودة بشأن كيفية تصنيف ممارسة 

الفيديو كإدمان.
)المنظمة  قرار  »إّن   : إيتشلز  بيتر  وقال 
منحدر  على  يبدو  على  وضعنا  الدوليّة( 

وعر«.
وأضاف: »نحن في األساس نصنف اللعب 
دراسات  هناك  بعد؟  ماذا  وبالتالي  كهواية، 
وإدمان  البشرة  تسمير  إدمان  بشأن  عديدة 
لكن  الرياضيّة،  التمارين  وإدمان  الرقص 
األنواع  هذه  كّل  إدراج  عن  أحد  يتحدث  لم 
الدليل رقم 11  في  كإدمان  الممارسات  من 
بتصنيف  الخاص  العالميّة  الصّحة  لمنظمة 

األمراض«.
وتابع: »أعتقد أّن سياسة تصنيف األمراض 

ال يجب أن يتحكم فيها الذعر األخالقّي«.
الذين  أولئك  تقديرات  إّن  إيتشلز:  وقال 
من  أقل  من  تتراوح  الفيديو  ألعاب  يدمنون 
الالعبين،  من  المئة  في   50 نحو  إلى   0.5
في  اإلخفاق  من  خطراً  ثّمة  أّن  يعني  ما 
تحديد هوية أولئك الذين لديهم بالفعل مشكلة 

وأولئك الذين يستمتعون باألمر.
في  إفراط  هو  نفعله  »ما  قائالً:  ومضى 
يضّر  ال  سلوكاً  نصنّف  فنحن  التشخيص، 

كثيراً من الناس بأّي شكل من األشكال«.
أّن  في  شكوكهم  عن  الخبراء  أعرب  كما 
-الذي  عام  بشكل  الشاشة  إلى  النظر  طول 
يتضمن أيضاً استخدام أجهزة مثل الهواتف 
لألطفال  ضاٌر  اللوحيّة-  واألجهزة  الذكية 

والمراهقين، كما أشارت بعض الدراسات.
العلوم  لجنة  المخاوف  هذه  ودفعت 
البريطانّي  العموم  مجلس  في  والتكنولوجيا 

إلى فتح تحقيق في القضية.
بشبليسكي،  وآندي  إيتشلز  من  كّل  وقال 
معهد  في  األبحاث  ومدير  المساعد  األستاذ 
أكسفورد لإلنترنت التابع لجامعة أكسفورد، 
عادة  تظهر  ال  الدراسات  هذه  مثل  إّن 
الشاشة  بين استخدام  سوى عالقات ضعيفة 

والصّحة.
هو  األمر  يكون  ربما  إنّه  بشبليسكي  وقال 
ترتبط  الشاشة  إلى  النظر  إطالة  أسباب  أّن 

بمشاكل أخرى في المنزل.
التي  الجيدة  الجديدة  »الدراسات  وأضاف: 
النظر  إطالة  تأثير  بشأن  نفهمه  ما  تعّزز 
الوقت  مرور  مع  الشباب  على  الشاشة  إلى 
هي في الحقيقة دراسات قليلة وبينها فترات 

طويلة«.
ماكس ديفي، من الكلية الملكيّة لطب األطفال 
والبالغين  األطفال  إّن  قال:  الطفل،  وصحة 
خارج  اإللكترونيّة  الشاشات  إبقاء  عليهم 

غرفهم أثناء الليل.
لطب  الملكية  الكلية  من  ديفي،  ماكس  وقال 
على  أدلة  ثّمة  إّن  الطفل،  وصّحة  األطفال 
إلى  النظر  في  اإلفراط  بين  عالقة  وجود 

الشاشات وقلة النوم والسمنة.
تؤيد  أن  المحتمل  من  ليس  أنّه  لكنه أضاف 
فرض  فكرة  األطفال  لطب  الملكيّة  الكلية 
اإللكترونيّة  الشاشات  استخدام  على  قيود 
في دليل إرشاداتها الذي يصدر قريباً بشأن 

القضية.
وتقترح األكاديمية األمريكيّة لطب األطفال 
عندما  يوميّاً  ساعتين  إلى  ساعة  من  الحّد 

يتعلق األمر باستخدام الشاشات لألطفال.
قائم  النهج  هذا  بأّن  نعتقد  »ال  ديفي:  وقال 
على األدلة. ما يهّمنا في الواقع هو محتوى 

وسياق طول استخدام الشاشة«.
هي  الحالي  الوقت  في  نصيحته  أّن  وتابع 
األخرى  والشاشات  الذكية  الهواتف  ترك 

خارج غرف نوم األطفال أثناء الليل.
تصنيف  إّن  العالميّة  الصّحة  منظمة  وقالت 
في  اضطراب  أنّه  على  األلعاب  إدمان 
اهتمام  زيادة  إلى  »سيؤّدي  العقليّة  الصحة 
بمخاطر  الصّحة  مجال  في  المتخصصين 
تطور هذا االضطراب، وبالتالي زيادة اتخاذ 

تدابير الوقاية منه وعالجه«.

مركز الشهيدة أمارا لالستشارات النفسيّة 

تصنيف إدمان ألعاب الفيديو 
 «سابق ألوانه«

ً
 ذهنيا

ً
اضطرابا
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بياناً  الجزيرة  باشور  في  ستار  مؤتمر  أصدر 
كتابياً إلى الرأي العام شجب فيه صمت حكومة 
بغداد  في  العراقية  والحكومة  كردستان  باشور 
حيال الهجمات التركية على أراضيها واحتاللها 

لعدة مناطق في باشور.
الشرق  منطقة  »تمر  البيان:  نص  في  وجاء 
خانقة  وأزمات  عسيرة  بمخططات  األوسط  
ومفتعلة، كل ذلك نتيجة اختالف المصالح الدولية 
القتل  إلى  شعوبها  يتعرض  فيما  والباشورية، 
الشعب  وبخاصةً  والتهجير،  والسلب  والنهب 
األردوغانية  الفاشية  الطغمة  يد  على  الكردي، 
ويود  ومحلي،  وباشوري  دولي  صمت  وسط 
ذلك الفاشي العودة إلى أحالم أجداده الطورانيين 
كل  المفرطة ضد  القوة  يستعمل  لذا  العثمانيين، 

من ال يقبل بسياسته العدائية، فاعتقل اآلالف من 
والبرلمانيين  والديمقراطيين  الكرد  السياسيين 
والرؤساء المشتركين للبلديات وحزب الشعوب 
إلى  سارع  بل  بذلك؛  يكتف  ولم  الديمقراطي. 
والحاضنة  اآلمنة  عفرين  مقاطعة  احتالل 
السوري  النظام  بطش  من  فر  من  كل  لسنوات 
قبل  من  بطولية  مقاومة  بعد  وذلك  والروسي، 
والشرفاء،  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تلك  تغطية  أجل  ومن  فادحة،  خسائر  وكبدوهم 
الخسائر لجأ إلى تقديم موعد االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية وإثارة موضوع مدينة منبج وغيرها 

من المدن السورية.
تراه تارة يقترب من روسيا وتارة أخرى يميل 
واتجه  حالياً،  الطرفين  من  ويستفيد  حليفه،  إلى 

مؤمتر ستار يشجب صمت حكومتي باشور
 وبغداد جتاه العدوان الرتكي

وكالة أنباء المرأة الحرة /الشهباء - أكدت نساء 
مقاطعة  في  والقاطنات  اإليزيديات  عفرين 
الشهباء: »إن الشعب اإليزيدي اليوم تغذى على 
بالمساواة  المطالب  أوجالن  القائد  وفلسفة  فكر 
بين الشعوب، وشجع الشعب اإليزيدي اإلجهار 
التي  العرقية  اإلبادة  عمليات  ونشره رغم  بدينه 

ترتكب بحقهم«.
اإلبادة  لعمليات  شنكال  في  اإليزيديون  تعرض 
منذ  الوحشية  األساليب  بكافة  الجماعية  العرقية 
األزل، واليوم كررت دولة االحتالل التركي هذه 
أيضاً، من خالل  الوحشية في عفرين  العمليات 
محاولة إبادة الشعب وبخاصة الشعب اإليزيدي، 
األساليب  كافة  واستخدمت  بوسعها  ما  وعملت 

واألسلحة ضدهم.

خلو  عيشة  المواطنة  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
التي عانت من التهجير القسري وتقطن اآلن في 
»النساء  قائلة:  الشهباء  بمقاطعة  العصر  مخيم 
اإلبادة  فرمانات  من  كثيراً  عانيّن  اإليزيديات 
اإليزيدي،  الشعب  بحق  صدرت  التي  العرقية 
والمرأة  كبير،  بشكل  المرأة  فيه  عانت  حيث 
اإليزيدية بخاصةً عانت كثيراً من هذه السلطات 

الحاكمة االستبدادية«.
وأضافت عيشة: »بدأت معاناة النساء اإليزيديات 
من شنكال، حيث  بدايةً  يد مرتزقة داعش  على 
التاريخ  لمحو  محاولٍة  في  شنكال  استهدفوا 
فقط،  تهجيرهم  وليس  شعبه  وإبادة  اإليزيدي 
وقاموا  النساء،  استهداف  على  داعش  ركز  فقد 
ببيعهن وقتل الرجال ونفذوا العديد من األعمال 

المجردة من اإلنسانية والوحشية«.
قرارات  جميع  من  الرغم  »على  عيشة:  نّوهت 
اإلبادة وأساليبها ووحشيتها التي تجسدت بأنواع 
مختلفة من التعذيب وبيع النساء، إال أن الشعب 
إصراٍر  على  مازالوا  النساء  بخاصة  اإليزيدي 
تام للمحافظة على ديانتهم وثقافتهم ولن يسمحوا 

بالتطهير العرقي مجدداً«.
قدرت:  المواطنة  عبرت  جانبها  ومن 
فقد  التاريخ،  عبر  كثيراً  عانوا  »اإليزيديون 
حللت الدولة التركية استهداف الشعب اإليزيدي 
وقتلهم، األمر الذي خلق الخوف في قلب الشعب 
اإليزيدي، وخوفهم من قول عبارة أنا إيزيدي«.

قبل  الوضع  بين  ما  حديثها  أثناء  قدرت  قارنت 
روج  ثورة  »قبل  قائلة:  وبعدها  آفا  روج  ثورة 

روناهي/ قامشلو- استنكر مؤمتر ستار يف إقليم اجلزيرة صمت حكومة باشور 

كردستان والعراق حيال احتالل تركيا ألراضي باشور )جنوب كردستان( ودعا 

للسماح للوفود الذاهبة من روج آفا إىل باشور، بدخول أراضي باشور للوقوف أمام 

االحتالل وذلك من خالل بيان كتابي إىل الرأي العام.

ً
إيزيديات: لن نسمح باإلبادة والتطهري العرقي جمددا

اختبار حلكام إقليم اجلزيرة وسط تفاعل ضعيف!!

حقيبة روناهي الرياضية

تعترب مسألة التحكيم قاعدة أساسية لنجاح الدوريات والبطوالت العاملية واحمللية، والتحكيم الضعيف يؤدي بكل األحوال لدوريات غري ناجحة، يف 
إقليم اجلزيرة حاول االحتاد الرياضي كما ذكرنا يف تقرير سابق يف النهوض بالواقع التحكيمي وأنشأت قاعدة متينة يعتمد عليها للعبة كرة القدم، وجلبت 
يومني،  ملدة  استمرت  واليت  األخرية  الدورة  يف  ولكن  كبري،  حدٍ  إىل  جيدة  واالستفادة  االخنراط  وكان  الدولية  الشارة  حيملون  حكام  من  حماضرين 

اعتمدت على خربات حتكيمية حملية، فقد كان االخنراط ضعيفًا جدًا مقارنة ومقياسًا بالدورات املاضية.

إلى  المنصرم  العام  الحكام في  ووصل عدد 
36 حكماً ولكن نصف هذا العدد لم يحضر 
الدورة التي أقيمت لمدة يومين تحت إشراف 
للدورة  المنتسبون  وخضع  محلية  خبرات 
قدرتهم  ومدى  وعملية  نظرية  الختبارات 
لم  البدنية.  لياقتهم  هي  وكيف  التحمل  على 

كان  حيث  بالخير،  يبشر  ما  العدد  في  يكن 
قليالً جداً مقارنة باألعوام الماضية، وبحسب 
ما وصلنا من معلومات بأن ذلك كان بسبب 
على  يشرفون  من  أسامي  على  اعتراضهم 
الدورة، والتي تسببت بغياب الكثيرين عنها، 
ومطالبة  الشخصية  المشاكل  مازالت  ويبدو 

على  يشرفون  من  هم  يكونوا  بأن  الكثيرين 
العدد  في  الضعف  هذا  إلى  أدت  الدورة 
انطالقة  قبل  تأتي  للدورة، والتي  المنضمين 
دوري األشبال لكرة القدم، والذي من المزمع 

أن ينطلق بتاريخ 2018/6/28م. 
روناهي/ قامشلو

ـ تستمر الدورة التدريبية العتماد المدربين 
الكابتن  إشراف  تحت  الجزيرة  إقليم  في 
إعطاء  تم  اآلن  وحتى  سركيسيان  بيرج 
األساسية  المبادئ  تخللت  حصص  أربع 
اإلعداد  ـ  التهدئة  ـ  اإلحماء  ـ  القدم  لكرة 
البدني ـ التحمل ـ السرعة ـ المرونة ـ القوة 
في  اللعب  لتطوير  باإلضافة  الرشاقة،  ـ 
كافة المراكز في الملعب وكيفية بناء فريق 
واإلعداد  المختلفة  اللعب  خطط  وتطبيق 
الدورة  انتهاء  النفسي لالعبين وباقي على 
أسبوع  بكل  تقام  حيث  حصص،  أربع 

حصتين.

على  ودجلة  قامشلو  ناديي  أشبال  تعادل  ـ 
بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية 
جاءت  والمباراة  لهدفين،  هدفين  بنتيجة 
األشبال  فئة  لدوري  استعداداتهما  ضمن 
2018/6/28م،  بتاريخ  سينطلق  والذي 
وكذلك فاز أشبال نادي الدفاع الذاتي على 
ثالثة  وبنتيجة  عامودا  أهلي  نادي  أشبال 
أرضية  على  واحد،  هدف  مقابل  أهداف 
الملعب  وعلى  بعامودا،  شرموال  ملعب 
نفسه؛ تغلب أشبال نادي االتحاد على أشبال 

نادي خبات وبثالثية نظيفة.
ـ فاز رجال نادي براتي على رجال نادي 

واحد  هدف  مقابل  أهداف  بسبعة  برخدان 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
األندية  استعدادات  إطار  ضمن  بقامشلو، 

للموسم الكروي القادم.
السلة  لمعلبي  ليلة  إنارة  تركيب  تم  ـ 
الثاني عشر  استاد شهداء  والطائرة ضمن 
من آذار بقامشلو من قبل االتحاد الرياضي 

بإقليم الجزيرة مكتب المنشآت.
اللجنة  أسماء  عن  الرياضي  االتحاد  أعلن 

الفنية للعبة الشطرنج وكانت كالتالي:
رئيس اللجنة: كادار شيخي 

األعضاء: كسر محمد كاوى يونس
والجدير بالذكر قام االتحاد الرياضي مكتب 
اللجان  العديد من  بتشكيل  الفردية  األلعاب 
الفنية ولكن لم يعلن عن بعض األسماء في 
مجهولة  ألسباب  اآلن  حتى  اللجان  بعض 

منها لعبة التايكواندو. 
روناهي/ قامشلو

جيانا فاروق تفوز بامليدالية الثالثة
 يف دورة البحر املتوسط

منتخب  العبة  فاروق،  جيانا  نجحت 
بالميدالية  التتويج  في  للكاراتيه  مصر 
الفضية خالل منافسات دورة ألعاب البحر 
تراجوانا  بمدينة  حالياً  المقامة  المتوسط 
حزيران   22 من  الفترة  خالل  اإلسبانية 
بمشاركة  المقبل  تموز   1 وحتى  الجاري 

26 دولة.
الفضية،  الميدالية  فاروق  جيانا  وحصدت 
خالل  الثاني  المركز  في  جاءت  بعدما 

منافسات وزن 61 كغم.
الثالثة  هي  فاروق  جيانا  فضية  وتعد 
للكاراتيه المصري في دورة ألعاب البحر 
المتوسط خالل النسخة الحالية، بعدما نجح 
بالميدالية  التتويج  في  سعيد  أريج  من  كل 
كغم،   50 وزن  منافسات  في  البرونزية 
ومالك جمعة في إحراز الميدالية البرونزية 
كغم.   60 تحت  وزن  منافسات  خالل 
ويشار إلى أن مصر تشارك في منافسات 
24 لعبة من إجمالي 31 في دورة ألعاب 

البحر المتوسط

على  قاتالً  فوزاً  األلماني  المنتخب  حقق 
في  واحد،  مقابل  بهدفين  السويدي  المنتخب 
»فيشت  ملعب  على  جمعتهما  التي  المباراة 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  األولمبي«، 

من دور المجموعات بمونديال روسيا.
وافتتح أوال تويفونين التسجيل للسويد )33( 
ماركو  من  كل  ألمانيا  هدفي  يسجل  أن  قبل 
وارتفع   .)5+90( كروس  وتوني  رويس 
المركز  في  نقاط   3 إلى  ألمانيا  رصيد 
الثاني  السويد  عن  األهداف  بفارق  الثالث 
المنتخب  يعتلي  فيما  السادسة،  بالمجموعة 
وكاد  نقاط.   6 برصيد  الصدارة  المكسيكي 
جوليان دراكسلر، أن يفتتح التسجيل أللمانيا 
في الدقيقة 3 بعدما تلقى تمريرة رأسية من 
أنه  إال  المرمى  أمام  وضعته  فيرنر،  تيمو 
الكرة  لتتحول  المدافعين  أقدام  في  سددها 
لينديلوف،  فيكتور  وأنقذ  ركنية.  ركلة  إلى 
مدافع السويد مرمى فريقه من هدف محقق 
أللمانيا، بعدما حول عرضية ماركو رويس 
تصل  أن  قبل  ركنية  ركلة  إلى  الخطيرة 
مرتدة  9.ومن هجمة  الدقيقة  في  فيرنر  إلى 
السويد  مهاجم  بيرج،  ماركوس  كاد  خاطفة 
أن  إال   ،13 الدقيقة  في  النتيجة  يفتتح  أن 
عن  أعاقه  المتأخر  بواتينج  جيروم  تدخل 
الحارس  يتدخل  أن  قبل  جيد  بشكل  التسديد 
المنتخب  ونجح  الكرة.  ويبعد  نوير  مانويل 
بعد   ،33 الدقيقة  في  التقدم  من  السويدي 
وصلت  كروس  توني  من  خاطئة  تمريرة 
بدوره  مرر  الذي  كاليسون،  فيكتور  إلى 
تويفونين،  أوال  استلمها  رائعة،  عرضية 
في  ساقطة  يضعها  أن  قبل  رائع،  بشكل 
مرمى نوير. وأضاع توماس مولر، فرصة 
خطيرة للتعديل في الدقيقة 40، بعدما تباطء 
في ضع الكرة العائدة من أيدي الحارس في 
ركلة  إلى  النهاية  في  الكرة  للتحول  الشباك 
ركنية.وسدد جيروم بواتينج كرة ماكرة في 

الدقيقة 45 كادت أن تخادع روبين أولسين، 
حارس السويد، إال أنها مرت بسالم بجوار 
القائم األيسر. وتألق نوير بعدما أبعد رأسية 
زيادة  ليمنع   ،)2+45( الدقيقة  في  بيرج 
الغلة التهديفية للمنتخب السويدي في الشوط 
األول. ونجح رويس في إدراك التعادل في 
بعدما وضع  الثاني،  الشوط  مبكر من  وقت 
وكاد   .48 الدقيقة  في  فيرنر  تيمو  عرضية 
بعدها  للمانشافت  الثاني  يضيف  أن  كروس 
بدقيقة 49، إال أنها اصطدمت بمدافع السويد 
قبل أن تتحول إلى ركنية. وهدد مولر مرمى 
إال  خطيرة  برأسية   51 الدقيقة  في  السويد 
للحارس.  األيسر  القائم  بمحاذاة  مرت  أنها 
وتألق الحارس السويدي أولسين في الدقيقة 
هيكتور  جوناس  لتسديد  تصدى  بعدما   ،57
إيميل  وأطلق  الجزاء.  منطقة  داخل  من 
الدقيقة  في  صاروخية  تسديدة  فورسبيرج 
لها  التصدي  في  نجح  نوير  أن  إال   ،76
دون مشاكل. وأضاع فيرنر فرصة خطيرة 
استقبل  بعدما   ،81 الدقيقة  في  للتسجيل 
عرضية سريعة من الجهة اليمنى بالتسجيل 

المباشر إال أن كرته علت المرمى.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية 
 ،82 الدقيقة  في  بواتينج  جيروم  وجه  في 
بيرج  ماركوس  ضد  العنيف  تدخله  بسبب 
األلماني  المنتخب  ليكمل  السويد،  العب 
أولسين،  وتعملق  العبين.  بـ10  المباراة 
ماريو  رأسية  حول  بعدما  السويد،  حارس 
ركلة  إلى   88 الدقيقة  في  القوية  جوميز 
البديل  تسديدة  األيمن  القائم  ورد  ركنية. 
جوليان براندت في الدقيقة 92، قبل أن تعيد 
لفيرنر المتسلل الذي أطاح بالكرة. وخطف 
توني كروس هدف الفوز القاتل أللمانيا من 
ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 95 من عمر 

اللقاء.

كروس يعيد أملانيا للحياة بقذيفة 
يف شباك السويد

فال،  جيسيكا  اإلسبانية  السباحة  أهدت 
النسخة  الذهبية األولى في  الميدالية  بالدها، 
الـ18 من دورة ألعاب البحر المتوسط، التي 
كتالونيا،  بإقليم  تاراجونا  مدينة  تحتضنها 
وذلك عقب فوزها بمنافسات 200م صدر.
قدره  زمن  خالل  السباق  اإلسبانية  وأنهت 
الثانية  من  جزءاً  و22  ثانية  و25  دقيقتين 
لتحقق رقماً قياسياً جديداً في هذه التجارب. 
هذه  على  اإلسبانية  الهيمنة  واستمرت 
المنافسات، بعدما حصدت اإلسبانية األخرى 

الفضية  الميدالية  مارينا جارسيا أورزاينكي 
و39 جزءا  ثانية  و25  دقيقتين  قدره  بزمن 
من الثانية، أما المركز الثالث فذهب للتركية 
قدره  زمنا  حققت  التي  جونيش  فيكتوريا 
الثانية. من  جزءا  و92  ثانية  و26  دقيقتين 
حصدت  متنوعة،  400م  منافسات  وفي 
كورو  كاتالينا  بفضل  الثانية  ذهبيتها  إسبانيا 
دقائق   4 خالل  األول  بالمركز  فازت  التي 

و39 ثانية و42 جزءاً من الثانية.

أول ذهبية لإلسبانية جيسيكا فال 
بألعاب البحر املتوسط

رؤية
بيريفان خليل

ثقافتي... هويتي ووجودي

لذا؛  كل شعب.  هوية  هي  الثقافة  أن  بما 
استهداف  في  األول  المجال  هذا  يكون 
تتجه  فأول ضربة  والمحتلين،  الطامعين 
تجريد  الوسائل  بشتى  يحاولون  نحوه، 
الشعب من هويته الثقافية، ويصبح وسيلة 
هويته.  من  وتجريده  ما  شعب  إلبادة 
فالشرارة األولى للحرب تشع من الثقافة 
نفسها، وهكذا أضاع الكثير من الشعوب 

هويتهم.
يعتبر الشعب الكردي من أكثر الشعوب 
وكل  والمجازر،  لإلبادة  تعرضت  التي 
ألنه  الوجود،  من  محوه  سبيل  في  ذلك 
عريقة  وثقافة  ولغة  هوية  يمتلك  شعب 
في  الحرة  اإلرادة  ويمتلك  به،  خاصة 
وقد  الثقافي،  ميراثه  على  الحفاظ  سبيل 
ذلك،  سبيل  في  الزمن  من  عقوداً  ناضل 
أو  ثقافته،  مالمسة  من  للعدو  يسمح  ولم 
التمكن من إبادته، ألنه كان يقف شامخاً، 
أو  هجوٍم  كل  بعد  نضاله  وتيرة  وتزداد 
التي  القوة  هي  ما  هنا  مجزرة.والسؤال 
جعلت الثقافة الكردية محررة ومحمية من 
االندثار والضياع؟ باستطاعتنا القول بأن 
المرأة هي القوة التي حمت ثقافة شعبها، 
ذلك  على  وإصرارها  عنها،  تتخل  ولم 
مكنَها من تحقيق هدفها. والمرأة الكردية 
القصص  كسرد  عدة  وسائل  خالل  ومن 
تبقي  أن  استطاعت  كمثال؛  ألحفادها 
ثقافتها كما هي. صمدت المرأة في وجه 
فجهات  الكردية،  الثقافة  مهاجمته  العدو 
عدة كالدولة التركية والنظام البعثي منعوا 
التكلم  أن  إذ  األم،  لغتهم  تعلم  من  الكرد 
الكردية  المرأة  لكن  ممنوعاً،  كان  بها 
كانت تتحدث مع أبنائها في المنزل بلغتهم 
األم، لكي ال تندثر في عتمة ظلم العدو. 
والطريقة الثانية كانت من خالل الملبس، 
بحيث صنعوا ألبسة من موديالت مختلفة، 
وزعموا بأن ما يرتديه اآلباء واألمهات، 
ال يلبسه إال المتخلفون، ومن يلبسه يدخل 
جزٌء  أساساً  وهو  المتخلفون،  قائمة  في 
من ثقافتهم ومن الفلكلور العريق الخاص 
وبخاصة  الكثير  ابتعد  فشيئاً  وشيئاً  بهم، 
ألبسة  ارتداء  عن  والشابات  الشباب 
بقيت  لكن  وجداتهم،  أجدادهم  وفلكلور 
األمهات تحتفظن به وترتدينه، وتتمسكن 
الطريقة حمت  وبهذه  الفلكلوري.  بزيهن 
الملبس، وأخفقت مخططات  المرأة ثقافة 
بل  فحسب؛  هذا  ليس  الدول،  من  الكثير 
ذلك،  على  يبرهن  وما  تراثاً،  جعلتها 
األلبسة  هذه  وآبائنا  أمهاتنا  ارتداء  هو 
لثورة  بأن  ننكر  الحاضر.ال  الوقت  حتى 
انبثاق  آفا - شمال سوريا دور في  روج 
شمس جديدة لثقافتنا، ليس الثقافة الكردية 
فحسب، بل ثقافة جميع شعوب المنطقة، 
ضمن  ثقافته  شعب  كل  أظهر  حيث 
تقام  كانت  التي  والنشاطات  الفعاليات 
يظهر  وبذلك  األخيرة،  السنوات  خالل 
الثقافية. بهويته  شعب  كل  احتفاظ  مدى 
فمن النساء ممن احتفظن بتلك الثقافة من 
خالل أعمالهن اليدوية، ومنهن من خالل 
الشعبية  واألغاني  والحكايات  القصص 

والملبس كما ذكرنا سابقاً.
وضمن مقالتي هذه؛ أرغب تسليط الضوء 
على صورة، وهي أن البعض يجرد نفسه 
من ثقافته تحت تأثير الحداثة الرأسمالية، 
مثل أولئك األشخاص الذين يمكننا نعتهم 
حثهم  هو  فعله  علينا  وما  الهوية  بعديمي 
وعندها  ثقافتهم،  تجاه  مسؤولياتهم  على 
على  الواقعة  المسؤولية  الجميع  سيدرك 
لثقافتهم  الجميلة  اللوحة  رسم  في  عاتقهم 
الحفاظ  الجهات في سبيل  ومحاربة كافة 
عليها كما حمينها أمهاتنا، فليكن شعارنا 
دوماً »ثقافتنا هي أساس هويتنا، فلنحمها 
بوحدتنا، وإرادتنا، لتكون سالحنا دوماً«.

مؤخراً إلى احتالل قسم كبير من باشور كردستان 
بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني وسط 
الحكومة  وصمت  وباشوري  دولي  صمت 
على  تدل  المؤشرات  تلك  وبغداد،  هولير  في 
موافقتهم على ما يجري في تلك المنطقة وتوضح 
الديمقراطي  بينه وبين حزب  التاريخي  التعاون 
االنتخابية  الدعايات  في  وبخاصة  الكردستاني 

السابقة والالحقة.
نشجب  الجزيرة؛  بإقليم  ستار  مؤتمر  في  نحن 
كردستان  باشور  حكومة  صمت  ونستنكر 

والعراق حيال احتالل تركيا ألراضي باشور. إإذ 
أن الهدف من ذلك هو القضاء على المكتسبات 
رويداً  كردستان  باشور  أو  آفا  روج  في  سواًء 
التي  االنتخابات  في  األصوات  وكسب  رويداً، 
ندعو  لذا؛  الجاري.  حزيران   /24 في  ستجرى 
اإلدالء  كردستان(  )شمال  باكور  في  شعبنا 
كما  الديمقراطي.  الشعوب  لحزب  بأصواتهم 
إلى  آفا  من روج  الذاهبة  للوفود  بالسماح  ندعو 
أمام  للوقوف  باشور  أراضي  بدخول  باشور، 

االحتالل«.

اجتماع احتاد املرأة الشابة بالطبقة أهايل عفرين متمسكون بقضيتهم 
ومستعدون لتحرير عفرين

اتحاد  عضوات  عقدت   - الطبقة  روناهي/ 
المرأة الشابة في منطقة الطبقة اجتماعاً الختيار 
عملية  أول  في  باسمهن  ومتحدثة  اإلداريات 

ديمقراطية تشهدها شابات الطبقة.
أجرى اتحاد المرأة الشابة  أول عملية انتخابية 
العليص  هاني  الشهيد  مركز  في  عقد  اجتماعاً 
الست  للجان  عضوات  انتقاء  بغية  الشبيبة 
رسمية  متحدثة  إلى  باإلضافة  عنه،  المتفرعة 
على  صمت  دقيقة  الوقوف  بعد  االتحاد  باسم 

أرواح شهداء الحرية.
في  الشابة  المرأة  اتحاد  عقد  االنتخابات  وعقب 
المرأة  اتحاد  في  اإلدارية  ضّم  اجتماعاً  الطبقة 
المشاركات؛  والشابات  جودي   هاوار  الشابة 
الخاص  الداخلي  النظام  على  اطالعهن  بهدف 

من  المرجوة  المستقبلية  والتطلعات  باتحادهن 
تفعيل دور هذه الفئة المجتمعية الكبيرة. وأكدت 
الشابة  المرأة  دور  أهمية  على  جودي  هاوار 
نحو  والسير  بالمجتمع  النهوض  عملية  في 
الفعالية على مختلف األصعدة  تحقيق مزيد من 

والمجاالت.
النتائج  أفرزت  االنتخابات  أن  بالذكر  والجدير 
المرأة  اتحاد  باسم  الرسمية  لناطقة  التالية:ا 
الشابة فاطمة العطية، لجنة اإلعالم مايا نعسان 
الخلف،  وفاء  التدريب  لجنة  دالبش،  ودالل 
اللجنة التنظيمية شاديا المصطفى وفاطمة عطية 
العلي،  غفران  الرياضة  لجنة  الخلف،  وضحى 
والفن  الثقافة  لجنة  الحسون،  حال  الصحة  لجنة 

إلهام الظاهر

انتهاكات  الشهباء-  الحرة/  المرأة  أنباء  وكالة 
عفرين  على  الشرسة  التركية  الدولة  وهجمات 
والتهجير القسري الذي طال أهالي عفرين والذي 
والعيش  الشهباء  مناطق  إلى  للنزوح  اضطرهم 
لم  المعيشية،  والظروف  المقومات  أسوأ  ضمن 
تمنعهم من االستمرار بمقاومتهم وصمودهم أمام 

دولة االحتالل التركي.
حنان:  غالية  العصر  مخيم  إدارة  أكدت عضوة 
تركيا  فيه  استهدفت  الذي  األول  اليوم  »منذ 
عفرين وإلى هذا اليوم وبالرغم من تحالف حلف 
شمال األطلسي، حلف الناتو، وغيرها من القوى 
في  الكردي  الشعب  ضد  والميليشيات  المعادية 
عفرين، إال أن أهالي عفرين متمسكون بقضيتهم 
المقاومة  مواصلة  على  ومصرون  وصامدون 

حتى تحرير عفرين من رجسهم«.
وتحدثت عضوة إدارة مخيم العصر غالية حنان 
مقاطعة  على  الشرسة  الهجمات  »بعد  قائلةً: 
عفرين من قِبل الدولة التركية الفاشية وأعوانها 
والطائرات  الثقيلة  األسلحة  كافة  مستخدمين 
القسري  التهجير  إلى  الذي أدى  الحربية، األمر 
النزوح  فضلوا  بدورهم  الذين  عفرين  ألهالي 
والتواجد ضمن مقاطعة الشهباء ليعيشوا ضمن 

أبسط وأسوأ المقومات المعيشية«.
هذا  من  التركية  الدولة  هدف  غالية  وأوضحت 

»أرادت  قائلة:  عفرين  على  السافر  االحتالل 
مشروع  إنهاء  االحتالل  بهذا  التركية  الدولة 
إخوة الشعوب باإلضافة إلى رغبتها لكسر إرادة 
ضمن  عليه  كانت  ما  إلى  وإعادتها  الشعوب 
لم  أردوغان  لكن  السلطوية واالستعباد،  الذهنية 

يتمكن من الوصول إلى هدفه«.
الشهباء  لموقع  »نظراً  حديثها:  غالية  تابعت 
أراد  عفرين،  مقاطعة  من  القريب  الجغرافي 
وعلى  ضمنها  والعيش  المكوث  عفرين  أهالي 
أراضيها فضالً عن االنتقال أو العيش في مكاٍن 
قواهم  وليجمعوا  العصر  مقاومة  ليكملوا  آخر، 

من جديد وينطلقوا إلى عفرين لتحريرها«.
عفرين  أهالي  انتقال  »بعد  غالية:  أشارت  كما 

اإلجهار  اإليزيديون على محاولة   لم يجرؤ  آفا 
بديانتهم وثقافتهم بين المجتمعات األخرى، لكن 
وفلسفة  فكر  على  وتّعرفهم  آفا  روج  ثورة  بعد 
الشعوب،  الداعية ألخوة  أوجالن  عبد هللا  القائد 
ديانتهم  لنشر  المطلقة  الشجاعة  لديهم  تكونت 

واالعتراف بدينهم أمام أٍي كان«.
وأوضحت قدرت: »أثناء هجوم مرتزقة داعش 
على شنكال ومحاولتهم إلبادة الشعب اإليزيدي، 
معابدنا  وتدمير  نسائنا  وبيع  لرجالنا  وقتلهم 
العريق،  األثري  تاريخنا  تجسد  التي  واألماكن 
على  جرائمها  المجرمة  التركية  الدولة  تكرر 
األساليب  بنفس  عفرين  في  مرتزقتها  خطى 
أمينة  المواطنة  تحدثت  والوحشية«.وبدورها 
آلو: »هجرنا قسراً إلى مخيم العصر في الشهباء 
اإليزيدي،  الشعب  وكرامة  على سالمة  حرصاً 
حدثت  التي  والوحشية  اإلبادات  تتكرر  ال  وكي 
الدولة  إن  عفرين،  في  مجدداً  شنكال  في  بحقنا 
األمر  اإليزيدي،  الشعب  إبادة  أرادت  التركية 
الذي لم ينجح ولن ينجح فيه ألن الشعب اإليزيدي 

اليوم أصبح واعياً لحقوقه ولن يتنازل عنها«.

المقاومة  مخيم  تأسيس  تم  الشهباء  مناطق  إلى 
وقلة  للنازحين  الكبيرة  النسبة  بسبب  لكن  بدايةً، 
اإلدارة  اضطرت  الشهباء،  مناطق  في  المنازل 
الذاتية إلى تأسيس مخيم العصر منذ ثالثة أشهر 
عدد  يقل  ال  فيما  خيمة،   552 حوالي  ويضم 
الُمهجرين الكرد والعرب من أهالي عفرين عن 
النساء، كبار  ثالثة آالف شخص منهم الرجال، 

السن، األطفال«.

وبينت غالية أنه وبعد أن تم إسكان حوالي ثالثة 
أهالي  عاد  العصر،  مخيم  ضمن  شخص  آالف 
عفرين لينظموا حياتهم كما في بلدهم عفرين من 
حيث »مواصلة أعمالهم، المجالس، الكومينات، 
الثقافة  مركز  المدارس،  الحدائق،  المؤسسات، 
الفتتاح  اإلعداد  يتم  وحالياً  األسواق«،  والفن، 

سوق للمرأة ضمن المخيم.
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تشّكل  التي  الغربيّة  الليبراليّة  تعتبر 
المبدأ  الحرية  المدنّي  المجتمع  إيديولوجية 

أو الغاية التي يجب أن تسود فيه.
وقد استطاعت الفلسفة الليبراليّة الكالسيكيّة 
الغربيّة أن تبني منظومة مكتملة من األفكار 
من  المدنّي  المجتمع  داخل  بالحرية  تتعلق 
خالل المراحل األربع التي مّرت بها ففي 
كان  الليبراليّة  تطّور  من  األولى  المرحلة 
التركيز على مفهوم الفرد إذ ينطلق التحليل 
النفسّي الغربّي من اإلنسان باعتباره الفاعل 
المرحلة  وفي  والمبادرة  االختيار  صاحب 
مهمين  عصريين  علمين  تشييد  تمَّ  الثانية 
وهماً من أهّم إنجازات الثورة البرجوازيّة 
االقتصاد  علم  أي  عشر  الثامن  القرن  في 
مع  جذريّاً  المتناقض  العقالنّي  السياسّي 
والمجّزأ  المفّكك  اإلقطاعّي  االقتصاد 
على  المتأسس  النظرية  السياسة  وعلم 
بين  الحّرة  العالقة  في  والعلمانيّة  العقالنيّة 
تناقض  في  والمتساوين  المستقلين  األفراد 
اإلقطاعّي  االستبداد  سياسة  مع  جذرّي 
وقد  القديم  النظام  في  سائدة  كانت  التي 
في  الليبراليّة  من  الثالثة  المرحلة  عرفت 
الخاّلقة  الفرديّة  المبادرة  نزعة  الغرب 
للحرية  المبدعة وإذا كان مفهوم األساسّي 
حيث  الليبراليّة  من  الرابعة  المرحلة  في 
التدخل هو حق االختالف  يسود مبدأ عدم 
فالمذهب  التباين والمعارضة ومع ذلك  أو 
باعتباره  الفرد  على  يرّكز  الذي  الليبرالّي 
الملكيّة  وعلى  المدنّي  المجتمع  أصل 
يجعل  ما  وحدها:  هي  باعتبارها  الخاّصة 
تبلورت  لقد  السياسيّة  للحقوق  أهالً  البشر 
الليبراليّة على يد اقتصاديين عظام مثل آدم 
جون  مثل  كبار  وفالسفة  وريكارد  سميث 
عشر  التاسع  القرن  خالل  ميل  سيتورات 
كمذهب يدافع عن كينونة الفرد وحقه وحده 
وحقه  وجدارته  وأهليّته  اختياره  في صنع 
االقتصاديّة،  الممارسة  وفي  التملك  في 
القائلة  الليبراليّة  الالفتة  جاءت  هنا  ومن 
دعه يعمل، دعه يمر« واستمرت الليبراليّة 
تتوّحد مع معنى الحرية االقتصاديّة طوال 

عشر  التاسع  القرن  من  األعظم  الردح 
وطبيعة  مغزى  نفهم  أن  يستحيل  أنّه  غير 
الليبرالّي  للمذهب  التأسيسّي  الموقف  هذا 
سياسات  لنمط  جذريين  ونقد  كاحتجاٍج  إال 
واالجتماعّي  االقتصادّي  للمجالين  الدولة 
عشر  والثامن  عشر  السابع  القرنين  في 
تدخل  بنمط  اتّسمت  التي  السياسات  وهي 
في  الدولة  احتكارات  في  بحشد  إقطاعّي 
السياق  هذا  في  والزراعة  التجارة  مجالي 
مواجهة  في  الفرد  عن  الليبراليون  دافع 
الدولة اإلقطاعيّة ودافعوا عن حرية العمل 
االقتصادّي لألفراد في مواجهة احتكارات 
يرتبط  الرفاه  أّن  وأّكدوا  اإلقطاعيّة  الدولة 
المفروضة  بالقيود  وليس  السوق  بحرية 
على العمل االقتصادّي لألفراد وهي القيود 
الخفية  واأليدي  السوق  جهاز  تمنع  التي 
إلى  به  وتصل  الجهاز  هذا  تحرك  التي 
أّن  غير  نظريّاً  الممكنة  التوازنات  أفضل 
قراءة أعمق لمؤلفات آدم سميث وريكارد 
دوجون، سيتوارت ميل توّضح بجالء أنّهم 
قد وقفوا أيضاً ضد تجاهل أو إهمال مشكلة 
وأنّهم  والدولة  المجتمع  جانب  من  الفقر 
كانوا على استعداد تام لتأييد تدّخل المجتمع 
والدولة للتخفيف من الفقر واألهم لضمان 
عدالة  من  والتأّكد  للفرص  حقيقّي  تكافؤ 
الذي  للمتعاقدين  كشريعة  العقد  ونزاهة 
يمثل المبدأ الحاكم للنظام الرأسمالّي وكأّن 
توحيد الموقف الليبرالّي على شعار حرية 
هو  يمر  ودعه  يعمل  دعه  والفتة  السوق 
واختزاٌل  الليبرالّي  للموقف  مبتوٌر  تكثيٌف 
غير علمّي له وهو ما اتضح خالل القرن 
الكبار  الليبراليون  تقّدم  حيث  العشرين 
للدفاع عن مواقف تدّخليّة من جانب الدولة 
وللمحافظة  بل  اجتماعيّة  أغراض  لتحقيق 
من  الحقيقيّة  وحريته  السوق  توازن  على 
والمحرومين  الفقراء  تمتع  ضمان  خالل 

بحدٍّ أدنى من الحقوق.

عندما  العالم،  في  السياسيّة  القوى  إّن 
سياسيّة،  أزمات  إلى  بلدانها  تتعرض 
وانتفاضات شعبيّة ترفض النظام الموجود، 
حل  من  النظام  ذلك  تمكن  عدم  نتيجة 
البلد، تبدأ تلك  المشاكل الموجودة في ذلك 
القوى بالبحث عن نظام آخر يستطيع حّل 
البالد،  منه  تعاني  التي  والمشاكل  القضايا 
من  البلد  له  يتعرض  قد  ما  واستشفاف 
ومحاولة  المستقبل،  في  وأزمات  قضايا 

وضع الحلول لها.
وعلى األغلب تأتي تلك الحلول عن طريق 
به، والتي عن  المتعلقة  الدستور والقوانين 
المتجذرة  والقضايا  المشاكل  تحّل  طريقها 

والطارئة في البالد.
انكلترا ضد  في  الثورة  قامت  عندما  فمثالً 
1688م  عام  في  المطلق،  الملكّي  الحكم 
من  كان  المجيدة،  بالثورة  سّميت  والتي 
عام  الحقوق  إعالن  إصدار  نتائجها 
فيه،  ورد  ما  أبرز  من  والتي  1689م، 
أّن حقَّ الملك في التاج مستمدٌّ من الشعب 
الممثل في البرلمان وليس من هللا كما كان 
الدولة،  الدين عن  فصل  تم  وبذلك  يّدعي، 
في  والتعبير  الرأي  حرية  حماية  وكذلك 
حّل  الثورة  هذه  استطاعت  إذا  البرلمان. 
هللا،  من  المستمد  المطلق  الحكم  أزمة 

ووضعته بيد الشعب.
في  قامت  التي  الفرنسيّة  الثورة  أما 
المطلق،  الملكّي  الحكم  ضد  عام1789م 
فقد  إخاء.  مساواة،  وكان شعارها، حرية، 
االنسان  حقوق  إعالن  إصدار  إلى  ذهبت 
وثيقة  اعتبرت  حيث  الفرنسّي،  والمواطن 
فوق دستوريّة ال يجب المساس بها، ألنّها 
في  الثورة  سبب  كانت  التي  القضايا  تحّل 
الناس  يولد  بنودها،  أبرز  ومن  فرنسا، 
الحقوق،  في  متساوين  أحراراً  ويعيشون 
حفظ  سياسّي  اجتماع  كّل  غرض  وأّن 
يجوز  والذي ال  لإلنسان  الطبيعية  الحقوق 
مّسها، وهي حّق التملك وحّق األمن وحّق 
القانون هو  الظلم واالستبداد، وأّن  مقاومة 
إرادة الجمهور فيجب أن يشترك الجميع في 
وضعه. وبذلك استطاعت الثورة الفرنسيّة 
السياسّي، عن  النظام  في  تغييراً  تحقق  أن 
الملكّي  الحكم  من  فرنسا  تحويل  طريق 
واالعتماد  الجمهورّي،  الحكم  إلى  المطلق 
الدين  فصل  منها،  أساسيّة  مبادئ  على 
السلطات، حماية حق  الدولة، وفصل  عن 

توالت  ثم  ومن  التعبير.  وحرية  المساواة 
مبادئ  تبنّت  حيث  أوروبا  في  الثورات 

الثورة الفرنسيّة.
أما الحرب األهليّة التي حدثت في أمريكا 

عام 1861  واستمرت حتى عام 1865م، 
الجنوب،  وواليات  الشمال  واليات  بين 
تطالب  كانت  الشمال  واليات  حيث 
وواليات  متشددة،  صارمة  بمركزيّة 
باالنفصال،  تطالب  كانت  التي  الجنوب 
العبوديّة  يمنع  قانون  حول  خالف  نتيجة 
بين الطرفين، فكانت النتيجة هي التوصل 
واالنفصال،  المركزيّة  بين  وسط  حل  إلى 
األمريكيين،  من  الماليين  مقتل  بعد  وذلك 
فكان التسوية بالقبول بالحّل الوسط ما بين 
االنفصال والمركزيّة، وكان هذا الحّل هو 

بتبني النظام الفيدرالّي.
منذ  اتحاديّة  دولة  وهي  سويسرا  في  أما 
لها  وقد وضعت  عام 1291م، ومازالت، 
إلى  به  والمعمول  1848م  دستور  آخر 
اآلن، فهذه الدولة األوروبيّة يتكون شعبها 
من أربع قوميّات وهي األلمانيّة والفرنسيّة 
جميع  وحقوق  والرومانيّة،  واإليطاليّة 
بموجب  ومحفوظة  متساوية  القوميات 
مئات  منذ  مستقرة  بحالة  وهي  الدستور 
بدول  محاطة  أنّها  من  بالرغم  السنين، 

فيها،  الموجودة  القوميات  نفس  من  قوميّة 
وإيطاليا.  وفرنسا  االتحاديّة  ألمانيا  كدولة 
وشعوب  السياسيّة  القوى  حلِّت  وبذلك 
طريق  عن  ومشاكلها  قضاياها  الدول  تلك 

التوافق على دستور يتضمن العدالة في حّل 
قضايا البالد.

ومنذ القرن السابع عشر وإلى بداية القرن 
الواحد والعشرين، تعّددت وتنوعت ثورات 
ومبادئ  قضايا  تتبنى  الشعوب، وأصبحت 
أكثر تقّدماً من تلك التي حدثت في البدايات.
كيف  لنبين  هذا،  عرضنا  من  المغزى  إّن 
العالم  في  والشعوب  السياسيّة  القوى  أّن 
تعاني  التي  األساسيّة  القضايا  عالجت 
عالجت  التي  الدساتير  طريق  عن  منها 
تلك القضايا ووضعت لها الحلول العادلة، 
بعد فشل األنظمة السابقة عن معالجة تلك 

القضايا.
تدور  حيث  أيضاً،  السوريّة  الحالة  وفي 
على  تبِق  لم  الثامنة  للسنة  حرب  رحى 
أخضر أو يابس ودمرت العمران والبنيان، 
توافق حول  البالد من عدم وجود  وتعاني 
مثل  الجوهريّة  السياسيّة  للقضايا  حلول 
وحّل  السياسيّة  والتعدديّة  الديمقراطيّة 
قضايا القوميات والمكونات المؤلفة للشعب 
السورّي في إطار نظاٍم تعددّي ديمقراطّي 

 
ّ
ة للحل

ّ
الدستور صياغة قانوني

في حوار أجرته وكالة أنباء هاوار مع رئيس 
حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان حول 
وخريطة  المستقبل  سوريا  حزب  أهداف 
ورؤية  السوريّة،  األزمة  لحّل  الطريق 
السوريّة والعالقات  الحزب في حّل األزمة 
الداخليّة والخارجيّة للحزب وخطط الحزب 

المستقبليّة. وهذا نص الحوار:

-بعد انطالق الثورة السوريّة تشكلت العديد 
ينضم  لم  لماذا  السياسيّة،  األحزاب  من 
األحزاب  أحد  إلى  المستقبل  سوريا  حزب 
حزب  تأسيس  وأعلنتم  سابقاً،  الموجودة 

جديد، ما هدف تشكيل الحزب؟
كانت  في سوريا  الموجودة  األحزاب  أغلب 
تتبع ألطراف معينة ولم يكن هنالك أحزاب 
حّرة مدافعة عن المفهوم الوطنّي في سوريا، 
بعد بدء األحداث في سوريا تأسست أحزاب 
أّن  والحقيقة  دينّي،  وآخر  قومّي  بعضها 
وطنيّة  ألحزاب  تفتقد  السياسيّة  الساحة 
بوطنيّة  نشّكك  ال  بأنّنا  أنّوه  وهنا  سوريّة، 
بعض األحزاب، ولكن مسار تلك األحزاب 

أثّر على طابعها. 
نهجنا في حزب سوريا المستقبل نهج وطنّي، 
إلى  باإلضافة  خارجيّة،  أجندة  لنا  توجد  ال 
القوميات  ترسيخ روح االنتماء وقبول كافة 
من  األساسّي  السبب  وكان  سوريا،  في 
ما  مرحلة  إلى  االنتقال  هو  الحزب  تأسيس 
بعد مرتزقة داعش. تأسس الحزب في مدينة 
الرقة، المدينة التي جعل منها مرتزقة داعش 
سورّي  حزب  نحن  ونقول  لهم،  عاصمة 
وطنّي ليس له أجندة إال الوطنيّة والمواطنة، 
عاتقه  على  وأخذ  خاص  نهج  له  فالحزب 
استنزاف  بعد  األمان  بر  الى  بسوريا  السير 
امتدَّ لسنين عديدة، وأن يكون تداول السياسة 
يتحمل  أن  ال  السياسيّة  الصالونات  ضمن 
أبناء سوريا فاتورة هذه الصراعات الدوليّة 

واإلقليميّة. 

في  دارت  التي  النقاشات  محور  هو   ما   -
هي  وما  للحزب،  التأسيسّي  المؤتمر 

األولويات؟
تأسيس الحزب كان مطلب الشعب السورّي، 
الحزب  ينطلق  التي  األساسيّة  والمحاور 
والالمركزيّة  التعّددية  هي  أساسها  على 
والديمقراطيّة. واعتمدت مبادئ الحزب على 
مرتكزات عدة أهمها المواطنة السوريّة مع 
إلى  األخرى  للقوميّات  واالحترام  االحتفاظ 

جانب التركيز على قضية الشعب الكردّي.

-اتهمت بعض األطراف بعد تشكيل الحزب 
الدول  لمصلحة  تعملون  بأنّكم  مباشرة 
الخارجيّة أو موالون لطرف أو آلخر، كيف 

يرّد حزب سوريا المستقبل؟
على  دائماً  اإلعالميّة  الوسائل  ترّكز 
اإلشاعات ولكننا نريد حقائق، وقد قال علي 
بن يلدرم بعد تأسيس الحزب بعّدة ساعات: 
إّن حزب سوريا المستقبل هو الوجه اآلخر 
ذهب  فيما  الديمقراطّي.  االتحاد  لحزب 
آخرون للقول بأننا تابعون ألمريكا. نعم الكّل 
يقول فما الحقيقة؟ الحقيقة هي ما سنثبته على 
أرض الواقع واأليام القادمة ستثبت بأّن العمل 
وسنرى  ذلك،  وسنتابع  القوَل،  يسبق  عندنا 
وأكررها  السوريين.  يخدم  من  النهاية  في 
نعتمد  بل  سوريا،  في  أحداً  نخّون  ال  نحن 
على سياسة حسن الظن ال إساءته، ألنَّ حسن 
الظن هو المعّول عليه في توحيد السوريين، 
فيما اإلساءة والشّك والرمي بأسهم قاتلة هو 
ما يطيل األزمة السوريّة، فنحن ال نريد أن 
بل  والتخوين  التشكيك  بسهام  أحداً  نرمي 
نريد احتضان كل الوطنيين السوريين، وبناء 

الوطنيّة هدفنا األساسّي لتضمَّ كل  الحاضنة 
يعمل  حزبَنا  أّن  األيام  وستثبت  السوريين، 

من أجل مصلحة الشعب السورّي. 
األحزاب  مع  ولقاءاتنا  زياراتنا  خالل  من 
االجتماعات  وكذلك  السياسيّة  والتيارات 
حزب  بأّن  يعلم  الكلُّ  بات  الجماهيريّة، 
تابعاً  ليس  وطنيٌّ  حزٌب  المستقبل  سوريا 
ألّي جهٍة، وال يرتبط بأيّة أجندات خارجيّة، 
منطلقنا ومستقرنا وطنّي. ولكن ذلك ال يمنع 
أو  أطراٍف  مع  تقاطعات  لنا  يكون  أن  من 
العمل  في  طبيعيّة  حالة  وهذه  أخرى،  دول 
السياسّي، ألّن هنالك دوالً تتقاطع مصالحها 
مع دول أخرى، وهذه التقاطعات والمصالح 
مصلحة  إلى  استناداً  عليها  العمل  سيتّم 
فعلتها  كما  العكس،  وليس  السورّي  الشعب 
بعض األحزاب والتيارات وبعض الفصائل 
أو  أطراٍف  على  اعتمدت  التي  العسكريّة 
من  أجزاٍء  بعض  تحتَل  أو  لتستهدف  دول 
سوريا، سنلتقي حيث نضمن مصالح الشعب 
على  وليس  األخرى،  الدول  مع  السورّي  

حساب مصلحة الشعب السورّي.

لحزب  التأسيسّي  المؤتمر  -احتضن 
الشخصيات  من  العديد  المستقبل  سوريا 
بعد  أوليّة  كخطوة  السوريّة،  المناطق  من 
اإلعالن عن تأسيس الحزب، ما الهدف من 
والتعاون  العمل  لمسار  تقييمكم  وما  ذلك 

معهم حتى اآلن؟
أّي حزب سياسّي يجب أن يكون له برنامج 
زمنيّة  بمهلة  محدد  البرنامج  وهذا  عمٍل، 
واألهم  أشهر،  أو  عام  خالل  ينجز  كأّن 
الحقيقة  وفي  وطنّي،  عمٍل  برنامج  وجود 
الحزبيّة  والكتل  الجماهير  مع  اجتماعنا  بعد 
أهلنا  مع  وتواصلنا  سوريا  داخل  الموجودة 
وأبنائنا السوريين في المهجر وجدنا استجابة 
سوريا  لحزب  ينظر  كان  فالكّل  كبيرة، 
السوريين.  لكّل  النجاة  سفينة  بأنّه  المستقبل 
واالختالف في وجهات النظر حالة صحيّة، 
ولكن المهم أن نتقاطع في النقاط التي تخدم 
أن  يمكننا  وعليه  السورّي،  الشعب  مصلحة 

نناقش كافة النقاط وأوجه الخالف. 

في  جماهيريّة  لقاءات  عدة  حزبكم  -عقد 
وجدتم  كيف  السورّي،  الشمال  مناطق 
أبرز  هي  وما  الحزب  من  األهالي  موقف 

األسئلة التي ُوّجهت إليكم؟
في  جماهيريّة  اجتماعات  عدة  عقدنا  نعم 
منها  والهدف  السورّي،  الشمال  مناطق 
سوريا  بحزب  السورّي  المجتمع  تعريف 
آراء  إلى  واالستماع  وأهدافه،  المستقبل 
الشعب ومقترحاتهم، واألسئلة التي طُرحت 
في جميع االجتماعات كانت من ناحية األمن 
وتساءلوا عن إمكان حزب سوريا المستقبل 
يكون  وأن  األمان  نحو  بسوريا  يسير  بأن 
سيحقّق  وهل  السوريين  لجميع  حاضنة 
لهم  وأّكدنا  السوريين  له  يتطلع  ما  الحزب 
ولدينا  كبيرة  إنجازات  تحقيق  بإمكاننا  بأنّنا 

مؤهالت لذلك.

-إلى أّي مدّى وصلت عالقات تواصل حزب 
الوطنيّة في  األطراف  المستقبل مع  سوريا 

الداخل أو الخارج؟
نعم لدينا عالقات كثيرة مع الداخل السورّي 
مع  االجتماعات  عدد  فبلغ  يعلم  والكل 
في شمال شرق سوريا  الموجودة  األحزاب 
والهدف  ذلك  تجاوز  وحتى  اجتماعاً   18
بخصوص  أما  ديمقراطيّة.  جبهة  خلق  كان 
يعلم  الكل  الخارج  في  أبنائنا  مع  عالقتنا 
من  بريطانيا  من  وفٌد  زارنا  أيام  منذ  أيضاً 
مع  أيضا  تواصل  ولدينا  التجديد،  حركة 

بعض القوى السياسيّة في الواليات المتحدة 
معنا  يتواصل  والكّل  وأوروبا،  األمريكيّة 
ألّن رؤية حزب سوريا المستقبل هي رؤية 
وطنيّة تسعى إلى السلم والسالم في سوريا. 

تضمنت  والتي  األولى  المرحلة  نجاح  -بعد 
شمال  أهالي  مع  واللقاء  الحزب  تأسيس 
سوريا واألحزاب السياسيّة ما هي الخطوة 

التالية لحزب سوريا المستقبل؟
كبناء  المشاريع  إلى  دائماً  كحزب  ننظر 
ولطالما كانت مرحلة التأسيس ناجحة فباقي 
لدينا  وقريباً  حتماً  ناجحة  ستكون  المراحل 

الداخل  مع  التواصل  ومنها  كبيرة،  مشاريع 
السورّي ولدينا أعضاء من الداخل السورّي 
في المناطق التي يسيطر عليها النظام ولدينا 
وال  السورّي.  الداخل  في  كثيرون  أعضاء 
يمكننا أن نفصح عن بعض األسماء ألسباب 
أمنيّة، لكن سنفتح مكاتبنا ونتقارب مع كافة 
السوريين ولن ننحصر في الشمال السورّي 
بل ستكون سوريا عموماً حاضنة لنا وأيضاً 
أّي  ألّن  لنا  حاضنة  ستكون  العالم  دول 
شخص سورّي موجود في أّي دولة سنرسل 
فحزب  المستقبل  سوريا  حزب  شعار  له 
النقد  ويقبل  برنامج،  له  المستقبل  سوريا 
ال  بنّاء  نقد  يكون  أن  شريطة  الذاتّي  والنقد 
نقد هّدام وسنصل إلى ما يسعى إليه الشعب 

السورّي.

من  المستقبل  سوريا  حزب  هو  -أين 
المتبعة  السياسات  من  وموقعه  االتفاقات 
المفروضة على الساحة السوريّة في خضم 

التطّورات والتغيّرات في سوريا؟
الموضوع  كان  السوريّة  الثورة  بداية  في 
سورية  إلى  تحّولت  وبعدها  سورّي  سورّي 
وأصبحت  إقليميّة  إلى  تحّولت  ثم  إقليميّة 
أريد  ال  وأنا  دوليّة،  السوريّة  المسألة  بعدها 
يد  من  خرج  السورّي  الملف  إّن  أقول  أن 
دولٍة مؤتمر  أّي  في  ينعقد  فعندما  السوريين 
بأّن  لالدعاء  هناك  السوريين  يُحِضرون 
بينهم،  فيما  يتحاوروا  من  هم  السوريين 
علينا أن نعَي مصالح الدول لكن ليس على 
حساب مصلحة الشعب السورّي. وذكرنا في 
أيّة مشكلة  لدينا  ليس  أن  التأسيسّي  مؤتمرنا 
العظمى  أو  اإلقليميّة  الدول  مع  لنتقاطع 
فصائل  مع  حصل  كما  يكون  أال  شرط 
درع الفرات، ألنّه وبعد تقاطع مصالح هذه 
الفصائل مع القوى الخارجيّة احتلوا عفرين 
ومناطق أخرى، ولم تقطع مصالحها لوقف 

نزيف الدم السورّي، وحّل األزمة، أما حزب 
بحيث  الدول  مع  سيتقاطع  المستقبل  سوريا 
على  وليس  السورّي،  الشعب  لخدمة  تكون 

حساب السوريين بل من أجل السوريين. 

المستقبل  سوريا  كحزب  توّجهكم  هو  -ما 
لحلِّ األزمة التي تشهدها المناطق السوريّة؟
أزمات  وظهرت  عديدة  ثورات  حدثت 
هذا  يطول  أن  نتمنّى  ال   ، بالحلِّ وانتهت 
به  يتعهد  وما  إضافيّة،  سنين  إلى  األمر 
حزب سوريا المستقبل هو أن يقّصر مسافة 
الدماء وهذا ما  النزيف، ويقّصر زمن هدر 

في  أبنائنا  مع  عالقتنا  خالل  من  إليه  ندعو 
في  المركزيّة  الحكومة  السورّي.  الداخل 
تعد  ولم  ماٍض  زمن  من  أصبحت  سوريا 
ال  البعث  حزب  عليه  تأّسس  وما  صالحة، 
سوريا،  لمستقبل  صالحاً  يكون  أن  يمكن 
تطبيقه  يمكن  ال  المركزيّة  الحكومة  وعهد 
متكاملة  رؤية  لدينا  الصدد  هذا  وفي  اآلن، 
المستقبل،  سوريا  حزب  في  السياسّي  للحّل 
لسنا كبعض الجهات األخرى التي اختزلت 
أهدافها بطلب السلطة، بل نريد تغيير ذهنية 
النظام وأخذه إلى أفق جديد متطور ونسعى 
والالمركزيّة  التعدديّة  في سبيل  الحزب  في 
الشعوب  وأخوة  بشعبنا  كبير  وإيماننا 
واحدة  سوريا  إطار  ضمن  والديمقراطيّة 
كافة  احترام  أساس  وعلى  وشعباً  أرضاَ 

الثقافات والشعوب المتواجدة في سوريا. 

  -هل هناك تأثير للتدخالت الخارجيّة بإطالة 
األزمة السوريّة؟

في  حاضنة  لها  كان  الخارجيّة  التدّخالت 
الداخل السورّي، أما السبب هو فساد النظام 
كما حصل  األخرى  التيارات  بعض  وجهل 
في االئتالف، فاالئتالف اآلن ــ كما كان في 
عندما  أنّه  علماً  تركيا،  في حضن  ــ  البداية 
دولة   100 من  أكثر  المعارضة  خرجت 
اعترفت بالمعارضة السوريّة بشكل رسمّي. 
مسبوقة  غير  انجازات  على  مقبلة  وكانت 
لكنها قّزمت نفسها باالقتصار على اعتراف 
دولة واحدة هي تركيا، استبداد النظام وجهل 
المعارضة أدخل الغرباء إلى سوريا ما أّدى 
لدخول التيارات اإلسالميّة والتكفيريّة وحتى 
التيارات القوميّة والقاسم المشترك بينها هو 

التطرف. 

-هنالك اجتماعات تعقد خارج سوريا كجنيف 
دستور  لكتابة  تحضيرات  وهناك  وأستانا، 

سوريا  حزب  يشارك  هل  لسوريا،  جديد 
المستقبل في أّي من هذه االجتماعات أو هل 
أنتم مدعوون لهذه االجتماعات وما رؤيتكم 

لكتابة دستور جديد لسوريا؟ 
لطالما كنا نؤمن بأّن سوريا موّحدة من البو 
شمال  إلى  الجنوب  ومن  دمشق  إلى  كمال 
ثلث  بتهميش  ينعقد  مؤتمر  أّي  إذاً  سوريا، 
كامل،  وال  سليم  غير  مؤتمر  هو  سوريا 
بناء  أجل  من  سيخرج  الذي  المولود  وهذا 
أهمل  ألنّه  ناقص،  دستور  هو  الدستور 
تشارك  لم  وإن  السوريين،  من  كبيراً  جزءاً 
كافة األطراف في االجتماعات والمؤتمرات 

سيكون ناقصاً وعليالً. روسيا وإيران وتركيا 
يحاولون كتابة دستور جديد لسوريا بحضور 
من  واآلخرين  المعارضة  من  شخص   50
النظام وبالتالي سيكون العمل ناقصاً، ما لم 
نشترك فيه، وسنتواصل في المراحل القادمة 
وسنقدم مشروعنا أو دستور سوريا المستقبل 

وسنؤّكد على دورنا الهام في المستقبل. 

تمكنت تركيا من احتالل عّدة مناطق شمال 
مدينة  إلى  بالدخول  تهّدد  واليوم  سوريا 
التركّي  االحتالل  إلى  تنظرون  كيف  منبج، 
تدّخل  سبب  هو  وما  السوريّة  لألراضي 

الجيش التركيا إلى األراضي السورّية؟
كنا نتمنّى أن تحافظ تركيا على حسن الجوار 
الشديد  األسف  مع  لكن  الجيرة،  وتحترم 
قبل  ما  إلى  المنطقة  بإعادة  تفكر  كانت  هي 
جديد  من  المنطقة  الحتالل  قرون،  خمس 
السوريين  بعض  استغالل  عبر  تدّخلت  وقد 
بلدة  كانت  عفرين  االرتزاق.  امتهنوا  الذين 
واستقبلت  المشترك  للتعايش  ونموذجاً  آمنة 
المناطق  من  مهّجر  مليون  نصف  من  أكثر 
مدينة  تحّررت  أن  وبعد  الساخنة،  السوريّة 
منبج من مرتزقة داعش على يد قوات سوريا 
الديمقراطيّة  التجربة  وبعد  الديمقراطيّة 
ومعنى  الديمقراطيّة  على  أهلها  تعّرف 
اإلدارات المدنيّة، ونؤّكد ليس بإمكان تركيا 
الدخول إلى منبج، ونناشد كافة أهالي منبج 
التركيّة  األراضي  على  والمقيمين  الالجئين 
المدينة  أهل  ويشاركوا  بلدهم،  إلى  بالعودة 
إعمار  في  والعسكريّة  المدنيّة  واإلدارات 
بلدهم وحمايته، فلنتشارك لبناء مدينتنا منبج، 
لنبِن سوريا ونبتعد عن األجندات الخارجيّة، 
ال نريد االستقواء بأيّة قوة خارجيّة على أبناء 
سوريا، بل نستمدُّ القوة من أبناء سوريا لبناء 
والالمركزيّة  والديمقراطيّة  التعّددية  سوريا 

ولكلِّ السوريين. 

الثقافية  خصوصيتها  قومية  لكل  يحفظ 
والقضايا  السياسيّة،  الحياة  في  وشراكتها 
في  المتجذرة  واالقتصاديّة  االجتماعيّة 
والمرض  والجهل  الفقر  مثل  سوريا 
وأزمة  والبطالة  المرأة  ضد  والعنف 
واالقتصادّي  االجتماعّي  والتفاوت  السكن 
والتي  البيئة  وقضايا  وغيرها...  والتضّخم 
الناشئ  التلوث  ومعالجة  حمايتها  تتضمن 

عن الفّعاليات االقتصاديّة واالجتماعيّة.
تعاني  التي  سوريا  في  هذه  والحال  إذاً 
تشكيل  بداية  منذ  متجذرة  وقضايا  أزمات 

سايكس  اتفاقية  نتيجة  الحالية،  سوريا 
واالتفاقيات  1916م،  سازانوف  بيكو 
المتعاقبة  فلم تستطع األنظمة  بها،  الملحقة 
هذه  ألّن  القضايا،  هذه  حّل  من  بدساتيرها 
المتأزمة  القضايا  تعالج  تكن  لم  الدساتير 
الشعب  تعرض  ذلك  ونتيجة  سوريا،  في 

السورّي على مدى اثنين وسبعين عاماً من 
أنواع  شتّى  إلى  1946م،  عام  استقاللها 
حدث  ما  وباألخص  والقتل،  والقهر  الظلم 
منذ 15 آذار عام 2011م وحتى تاريخه، 
قُتل  حيث  سنوات،  سبع  على  يزيد  ما  أي 
من  الماليين  وهّجر  وُشرد  اآلالف  مئات 
الشعب السورّي ودّمرت البنية التحتيّة في 
المستمرة،  األهليّة  الحرب  نتيجة  البالد، 
بكّدهم  السوريون  بناها  التي  البالد  هذه 
تعّرضت  وكما  وتضحياتهم،  وعرقهم 
ستينيات  في  أراضيها  الحتالل  سوريا 
القرن الماضي، وكذلك إبان الحرب األهليّة 
استطاعة  عدم  بسبب  ذلك  كّل  الحالية، 
األنظمة المتعاقبة على حكم سوريا من حّل 
القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشعب 
السورّي بمختلف مكّوناته القوميّة المتعددة 

والدينيّة المتعددة كذلك.
لذا عندما تقول األمم المتحدة والقوى الدوليّة 
واإلقليميّة، والقوى السياسيّة بما فيه النظام 
في سوريا، بأنّها بصدد وضع دستور جديد 
الدستور  هذا  يتضمن  أن  فيجب  لسوريا، 
سابقاً،  إليها  أشرنا  التي  القضايا  معالجة 
وإال فلن يكون هذا الدستور المزمع وضعه 
التي  السابقة  الدساتير  من  حاٍل  بأفضل 
ُوضعت لسوريا، ألّن تلك الدساتير السابقة 
بما فيه الحالي، لم تعالج القضايا السياسيّة 
التي  والبيئيّة  واالقتصاديّة  واالجتماعيّة 

تعاني منها سوريا.
جديد  دستور  بوضع  ليست  إذا  فالعبرة 
الدستور  يعالج  بأن  العبرة  وإنّما  لسوريا، 
الجديد القضايا المتجذرة في سوريا ويضع 
لها الحلول العادلة، وعلى رأسها حل قضية 

الشعب الكردّي، وقضية دمقرطة سوريا.

لقمان أمحي

حممد داوود داوود

الليربالية

الفكر واملعرفة

ليست المعرفة ما يمتلكه اإلنسان، وإنّما الجهد 
الذي يبذله للوصول إليها، فالتملك يجعل العقل 

جامداً راكداً كسوالً.
إّن كّل فكرة تتألف من مجموعة من الصالت 
إذا تجّردت  والعالقات، والفكرة تكون فارغة 
تجّرد  إذا  له  معنًى  ال  فالشيء  العالقات،  من 
التعارض  وصلة  والصالت،  العالقات  عن 
هي أكثر أهميّة، فكل حالة فكرة أو شيء وكّل 
إلى موقف  العالم يؤدّي  رأي وكّل موقف في 
أو  المعارض  هذا  تجد  إذ  وبعد  له،  معارض 

المضاد معه لتشكيل كلٍّ أعلى.
إّن األفكار والكون وأي تطّور تنتقل من وحدة 
إلى تعارض، ومن تعارض إلى وحدة، ولكن 
الوحدة واالنسجام بين الحقيقة والمثل األعلى 
التنظيم  في  وأفضل  أرقًى  مستوًى  إلى  يؤّدي 
والتركيب والوحدة، وحركة األفكار هي نفس 
حركة األشياء. في كّل واحد منها نفس التطّور، 
إلى  تعارض  ومن  تعارض  إلى  وحدة  من 
وحدة، وأما مهمة العقل فهي اكتشاف الوحدة 
التغاير، ومهمة علم  أو  التعارض  الكامنة في 

األخالق هي توحيد السلوك واألخالق، ومهمة 
السياسة هي توحيد األفراد داخل الدولة ومهمة 
بأنّه  والشعور  )هللا(  المطلق  بلوغ  هي  الدين 
في  التناقضات  جميع  فيه  تحلّلت  الذي  ذلك 
كما  النمو،  قانون  هو  الصراع  فيما  وحدة، 
العالم  الشدائد في هذا  تتشّكل في  أّن األخالق 
الكامل عن طريق  إلى سموه  واإلنسان يصل 
اإللزام والحاجة والمسؤوليات والشدة واأللم، 
واأللم في حّد ذاته عالقة الحياة والحافز إلعادة 

البناء.
إّن الحياة لم توجد للسعادة بل لتحقيق األعمال 
سوى  ليس  اإلنسان  به  يقوم  وما  وإنجازها، 
المادة  العصر،  روح  ترسمه  لما  تحقيق 
والروح، إّن ماهية المادة الثقل، ولكن جوهر 
من  مرّكز  خليط  والمادة  الحرية،  هو  الروح 
فهي تسعى نحو  أجزاء يستبعد بعضها بعضاً 
الوحدة، ويهدم نفسه ويتجه نحو نقيضه، نقطة 
ال تقبل القسمة، والروح توجد في ذاتها بذاتها 
بعينها  وتلك  ذاتها  في  وجودها  المادة  بعكس 

هي الحريّة.

حممد داوي 

إبراهيم القفطان: 

حماورنا األساسّية التعّددية 
والالمركزّية والدميقراطّية
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عبد الرمحن حممد

المدينة  وشمال  الذاتية  اإلدارة  ومبنى  اآللي 
المدينة  ووسط  السالم،  دوار  من  بالقرب 
كازية  محيط  الحرية،  ساحة  من  بالقرب 
مصطفى درويش على طريق شيران، وفي 
سوق الهال القديم، ثانوية البنين، حارة حج 
شارع  القديمة،  البعث  مدرسة  محيط  بكو، 
تدابير  انعدام  مع  باتان،  برخ  وقرية   48

الحماية داخل المدينة.
قدر  أكبر  قتل  وهو  واضحاً؛  الهدف  كان 
ممكن من سكان المقاطعة رداً على خسارة 
التركي  الدعم  من  الرغم  على  داعش، 
المباشر خالل معركة كوباني التي اعتبروها 

مصيرية بالنسبة لهم.

بعد اجملزرة وتشكل قوات 
احلماية

أحداث  بعد  االجتماعات  من  العديد  عقدت 
شهر  أوائل  في  وشكلت  بأسبوع،  المجزرة 
عسكرية  وحدات  2015م  عام  من  تموز 
وداخل  المدينة  شوارع  لحماية  مخصصة 
جميع القرى، سميت بقوات حماية المجتمع.

وشيوخاً،  ونساًء  شباناً  القوات  هذه  وتضم 
وبشكل  يومياً  قراهم  حماية  على  يعملون 
مدينة  شوارع  في  األمر  وكذلك  متناوب، 
ويخضع  الصباح،  ساعات  حتى  كوباني 
تدريبية  لدورات  المجتمع  حماية  أعضاء 
األعضاء  فيها  يتلقى  شهر،  مدة  تستمر 
دروساً عسكرية وفكرية عن تاريخ المنطقة 

والتداعيات السياسية لألزمات التي تعصف 
بمنطقة الشرق األوسط.

ويعتمد نظام الكومين )أصغر خلية مجتمعية( 
في أساسه على تشكيل لجان تضم أهالي من 
الحيز الجغرافي الخاص وتقوم كل لجنة من 
تقديم  بهدف  بها؛  بمهمة خاصة  اللجان  هذه 
بين  ومن  العمل  وتسهيل  لألهالي  الخدمات 
األمنية  اللجنة  تشكلت هي  التي  اللجان  هذه 
)الحماية الجوهرية( التي انبثقت منها قوات 

حماية المجتمع.
بتاريخ الـ 19 من شهر تموز من ذلك العام 
من  أكثر  بمشاركة  تدريبة  دورة  أول  بدأت 
دلوفان  الشهيد  أكاديمية  في  متدرباً   30
من  وتخرج  كوباني،  بريف  شيران  ببلدة 
األكاديمية إلى يومنا هذا اآلالف من األهالي.
وبعد انتخابات المجالس المحلية بتاريخ األول 
2017م،  عام  من  األول  كانون  شهر  من 
يعد  والذي  نقاشاً  األكثر  الحماية  نظام  بات 
األكثر ضرورياً أيضاً في ظل المرحلة التي 
مراكز  أربع  شكلت  إذ  المنطقة،  بها  تمر 
والبلدات  المدينة  في  المجتمع  حماية  لقوات 
المجاورة، وعملت تلك المراكز على ترسيخ 
النفس  على  واالعتماد  الذاتية  الحماية  مبدأ 

خالل تخريجها ألعضائها.
الشهيد  أكاديمية  خرجت  آخر  جانب  من 
كندال عشر دورات عسكرية لمقاتلي واجب 
الدفاع الذاتي بعد المجزرة، والذين ينتشرون 
بكثرة داخل المقاطعة وال سيما على الشريط 
الجانب  من  آخر  تسلل  أي  لمنع  الحدودي، 

التركي خاصة.
تحصين  على  األسايش  قوات  تعمل  فيما 
من  المقاطعة  في  والبلدات  المدينة  مداخل 
وضعت  التي  العسكرية  الحواجز  خالل 
الطرق  من  وبعضاً  الرئيسية  الطرق  على 
دورات  وخرجت  وشكلت  كما  الفرعية، 
لوحدات خاصة »HAT« مهامها اقتحامات 
المدن، فيما تسير األسايش في دوريات ليلية 
مرافقة  على  وتعمل  وريفها،  المدينة  داخل 
حماية  عن  فضالً  والتظاهرات  المسيرات 
النشاطات والفعاليات األخرى التي تنظم في 

المقاطعة.
باتان  برخ  أهالي  استذكر  السياق  ذات  في 
عام 2015م،  مجزرة 25 حزيران  شهداء 
باتان  برخ  قرية  أهالي  إحياء  عبر  وذلك 
الذكرى  كوباني(  جنوبي  متراً  كيلو   27(
القرية  أبناء  من  مدنياً   28 الستشهاد  الثالثة 
في مجزرة الـ25 من حزيران التي ارتكبها 

داعش في مدينة كوباني وقرية برخ باتان.
الذكرى  حزيران  من  الـ25  يوم  ويصادف 
 233 من  أكثر  الستشهاد  الثالثة  السنوية 
برخ  قرية  أبناء  منهم من  مدنياً، 28 شهيداً 
يد  على  استشهدوا  كوباني،  ومدينة  باتان 
األخير  ارتكبها  مجزرة  في  داعش  مرتزقة 
بعد عملية تسلل جرت يوم الـ25 من حزيران 
عام 2015م، تزامناً مع تسلل العشرات من 

المرتزقة إلى مدينة كوباني.
وتجمع العشرات من أهالي قرية برخ باتان 
القرية،  مدرسة  في  لها  المجاورة  والقرى 
وضعت  الذين  القرية  شهداء  الستذكار 

المدرسة.  جدران  على  معلقة  صورهم 
وتنظيم  بدعوى  االستذكار  فعالية  وجاءت 
حيث  كوباني،  مقاطعة  مثقفي  اتحاد  من 
ألقيت في سياق الفعالية قصائد شعرية عدة 
إلى قصائد  لعدد من شعراء كوباني إضافة 
لفتيات صغار من بنات القرية حاكت وقائع 

المجزرة المؤلمة.
وبدت آالم المجزرة ظاهرة على وجوه نساء 
وأطفال القرية الذين لم تفارق الدموع أعينهم 
تعالت  بينما  االستذكار،  فعالية  أوقات  طيلة 
أصوات الشعارات التي تخلّد الشهداء ليرتد 
أبقت  التي  القرية  منازل  زوايا  في  صداها 
أبناء  دفع  حيث  كثيرة،  ندوباً  فيها  الحرب 
سبيل  في  شبابها  من  العشرات  القرية  هذه 
المعروفة  القرى  من  مناطقهم، وهي  حماية 
في المنطقة بنضالها على مدى عقود طويلة 

من الزمن.
أعضاء  قدم  الشعرية،  القصائد  جانب  وإلى 
مكفوفون،  وأعضاؤها  كوالف،  فرقة  من 
لتقديم  إضافة  وطنية،  غنائية  عروضاً 
لمركز  التابعة  المسرح  فرق  من  أعضاء 
باقي خدو للثقافة والفن مسرحية معبّرة عن 
تحدثت عن  المجزرة، حملت معاني عميقة 

سبب االستهداف الدائم الذي يواجه الكرد.

 25 مجزرة  أحداث  تعتبر   - هاوار  وكالة 
كوباني  في  المدنيين  بحق   2015 حزيران 
اندالع  منذ  دموية  األحداث  األكثر  بين  من 
الحرب في سوريا، ويرجح المراقبون إلى أن 
انعدام الحماية الداخلية كان السبب الرئيسي 
على  سنوات  ثالث  بمرور  ولكن  للمجزرة، 
الحادثة كيف يبدو نظام الحماية في كوباني؟

الـ 25 من شهر حزيران عام  يكن فجر  لم 
2015م اعتيادياً كغيره من األيام التي مرت 
على أهالي مقاطعة كوباني، بعد أشهر قليلة 
حماية  ووحدات  كوباني  أهالي  تسطير  من 
الشعب والمرأة لملحمة تاريخية ضد مرتزقة 
داعش، عاد األخير ليرتكب مجزرة مروعة 

راح ضحيتها المئات من المدنيين.

أحداث اجملزرة

ثالثة أعوام مرت على تلك األحداث الدامية، 
تسلل  نتيجة  المروعة  المجزرة  وقعت  إذ 

كم   35 صرين  بلدة  من  المرتزقة  عشرات 
جنوب مدينة كوباني، باتجاه قرية برخ باتان 
)إحدى قرى كوباني بالريف الجنوبي(، فيما 
دخلت مجموعة أخرى من المعبر الحدودي 
مع تركيا »مرشد بينار« في مدينة كوباني، 
على مرأى من الجنود األتراك بعد أن فجروا 

سيارة مفخخة.
راح ضحيتها أكثر من 200 شخصاً خالل 
ساعات قليلة، بعضهم قد كبلت يداه من قبل 
المرتزقة وتم قتلهم بأبشع األشكال، والبعض 
المدينة،  أحياء  داخل  للقنص  تعرض  اآلخر 

بينهم نساء وأطفال.

أسباب اجملزرة حبسب املراقبني

بغض النظر عن حجم المخطط الكبير الذي 
ودعمها  الكردي  الشعب  ضد  تركيا  تقوده 
المراقبون:  من  الكثير  يقول  علناً،  لداعش 
»إن األسباب التي آلت إلى وقوع المجزرة، 

هي ضعف نظام الحماية الداخلية في كوباني 
استشهاد  في  رئيساً  سبباً  كان  الذي  وريفها 
هذا القدر الكبير من المدنيين، وذلك بعد أن 

ظن األهالي بأن كل شيء انتهى في مدينتهم 
بعد طرد داعش«.

الشعب  حماية  وحدات  انتشرت  ذلك  قبل 
الجنوبية  كوباني  أرياف  في  المرأة  وحماية 
المرتزقة من  والشرقية والغربية، بعد طرد 
ثغرات  تواجد  إلى  أدى  ما  المناطق،  تلك 
نتيجة لقلة المقاتلين آنذاك، والتي استفاد منها 

المرتزقة خالل هجومهم على كوباني.
تذكر  صعوبة  أي  ودون  المرتزقة  استطاع 
من دخول المدينة بعد تنكرهم بلباس وحدات 
الحماية، وبالضبط أحياء بالقرب من الفرن 

نظام محاية أقوى بعد جمزرة 25 حزيران... واستذكار شهدائها
التابعة هلا يف 2015/6/25م، وارتكبوا فيها جمازر  القرى  اقتحم مرتزقة داعش مدينة كوباني وعددًا من 
نارية أو من خالل  بآالت حادة والقتل عن قرب بأسلحة  املباشر من خالل قطع األعناق  القتل  تفاوتت بني 
تقارير  احلادثة، وأكدت  ما سرده شهود عيان عن  االنتحارية، حسب  التفجري  القنص وعمليات  عمليات 

ملنظمات حقوق اإلنسان أن تلك اجلرائم ترتقي إىل جرائم اإلبادة اجلماعية حبق الشعب الكردي.

االجتماعية  الظروف  األديب  يتحدى  عندما 
وكل حاالت القهر ويعيش على حواف الموت 
حماالً  في  فعمل  حاّدة  بأنياٍب  الفقر  ضّرسه 
أنّه  ثم  الميناء،  أرصفة  على  منسياً  وعامالً 
كان شاهداً على االحتالل واالستعمار ومدافعاً 
مقاوماً ثم ليركب أهوال البحر ويجوب عبابه، 
عبر  انتقلت  إذ  انتشاراً  أوسع  كان  أدبه  ولكن 
سيرة  الحيّة،  العالم  لغات  معظم  إلى  الترجمة 
ووطنيّاً،  أدبيّاً  نادرة  لشخصيّة  نادرة  حياة 
في  األدبّي  نتاجه  يُدّرس  مدرسة  أضحى 
الشرق  ليكون سفير  أوروبيّة عريقة  جامعات 
مهام  تنتهي  أو  يُقال  أّن  ودون  الغرب  في 
الحديث طويالً عن عمالق  سفارته، يستغرق 

وقامة أدبيّة كحنا مينه.
  

نبذة عن حياته

على  مبدع  سورّي  وروائّي  أديب  مينه  حنا 
الالذقية  في  ُولد  والعالمّي؛  العربي  المستوى 
وشقاء،  معاناة  رحلة  وعاش  1924م،  عام 
بأنّه  مينه  حنا  حياة  رحلة  كل  تلخيص  يمكن 
غبى  وتربع  األلم  رحم  من  ُولد  أدٍب  عمالُق 

عرش اإلبداِع.
البداية،  كانت  بسيطة  كادحة  عائلة  محيط  في 
حنا أٌخ وحيٌد لثالث شقيقات، كان والده عتّاالً 
والشقاء  البؤس  رافقه  فقد  وبذلك  بالميناء، 
والمرض في بداية حياته وحتى شبابه، فتعلم 
واستقر في حي المستنقع، وفيها شهادة االبتدائية 
اليد،  لضيق  الدراسة  عن  1936وتوقف  عام 
فعمل عدة سنوات في خدمة الكنيسة التي تعيل 
حنا  وكتب  المعيشيّة.  بأمورها  وتهتم  عائلته 
عن الفقر والحاجة والبؤس المدقع مّرة: »كنت 
أعاني البطالة والغربة والفقر والجوع وأحسد 

الكلب ألّن له مأوى«.
1939بعد  عام  الالذقية  إلى  مينه  حنا  عاد 
لواء  خاللها  سلّم  التي  المشؤومة  االتفاقية 
صحٍف  بائع  وعمل  لتركيا،  اسكندرونة 
في  وبرع  حالق  صبي  عمل  وقبلها  وعتاالً، 
»المستنقع«،  السابق  حيه  في  الرسائل  كتابة 
وتعّرض للطعن بخنجر لبيعه صحيفة »صوت 
الشعب« ومواقفه السياسيّة التي تبناها مبكراً.

»فرنسا  قوات  دخول  بعد  البحريّة  في  تطوع 
الحّرة« إلى سوريا في الحرب العالمية الثانية، 
ولما لم يكن له حظ في التعبئة والتسويق إلى 
الصحراء،  ذئب  رومل  جيش  لقتال  العلمين، 
البحرية  في  كجندي  الخدمة  حنا  ترك  فقد 
المراكب  على  قصيرة  لمّدة  بّحاراً  ليصبح 
الشراعيّة متنقالً بين مرافئ المتوسط العربيّة، 
وعلى هذه المراكب، وخالل العواصف، عاين 
ولعه  كان  هنا  ومن  باردة  بنظرات  الموت 

بالبحر ثم الكتابة عنه.
الرغيف  غدا  المراكب،  على  اإلبحار  بعد 
أن  العائلة،  لجوع  سداً  عليه  وكان  خياالً، 
للعمل  األمر  بادئ  فاضطر  وراءه.  يركض 
صغير  دكان  في  حالقاً  ثم  المرفأ،  في  حّماالً 

على باب ثكنة في مدينة الالذقية.
بيروت  إلى  حنا  انتقل   1948 عام  وفي 
يستقر  أن  قبل  الشهور  بعض  أمضى  حيث 
يصعد  نجمه  بدأ  حيث  دمشق،  العاصمة  في 
الزرق«  »المصابيح  روايته  مع  تدريجيّاً 
التي  اإلنشاء  جريدة  في  الصحافة  في  وعمله 
أصبح رئيس تحريرها؛ كما عمل في السياسة.
أبداً،  تفارقه  لم  التي  مريم  السيدة  من  تزوج   
هما  صبيان  بينهم  أوالد  خمسة  له  وأنجبت 
ظروف  في  الخمسينيات  في  توفي  وقد  سليم 
سعد  واآلخر  والشقاء،  والحرمان  النضال 
وسوسن  سلوى  بنات  وثالث  أوالده،  أصغر 
إلى  به  أّدى  السياسة  في  عمله  لكن  وأمل. 
الرحيل إلى بيروت مجدداً ثم إلى المجر هرباً 
النوم  حنا  ويذكر  اجيّة«،  السرَّ »المباحث  من 
إقامته في  الجسور في سويسرا وأخيراً  تحت 
الوطن  إلى  وعودته  سنوات،  خمس  الصين 
عام 1967 فأمضى بضعة شهور في الالذقية 
المسلسالت  كتابة  في  عمل  حيث  دمشق،  ثم 
اإلذاعيّة بالفصحى والعاميّة، قبل أن يعمل في 
وزارة الثقافة، وذلك بعد منفى اضطرارّي دام 

عشرة من األعوام.

وهكذا فقد نفعته التجارب القاسية: »أنا الحديدة 
التي تفلوذت بالنار«، كما يقول في المقبل من 
الفعليّة في األربعين  بالكتابة  بدأ  أيامه، عندما 

من عمره.
في  البحر،  في  العمل  من  كثيراً  حنا  أفاد 
له  تسنّت  وكما  والعاصفة«،  »الشراع  كتابة 
مطاردة  أيام  الغابات  في  االختباء  خالل  من 
وسادة  )أي  »الياطر«  لكتابة  مادة  الفرنسيين 
السفينة(، والتي غدت من أشهر رواياته رغم 

أنّه لم يكتب الجزء الثاني منها.
األكياس(  على  )الكتابة  قصصه  إحدى  في 
ميّزت  التي  الصعبة  الظروف  حنا  يصّور 
التغذية صبياً  سوء  منه  جعل  وكيف  طفولته، 
جسدّي  بعمل  القيام  على  قادر  غير  نحيالً 
عائلته  مساعدة  بضرورة  أحس  وحين  شاق، 
المعدمة ماديّاً، ذهب إلى الميناء، حيث اكتشف 
عدم قدرته على رفع األكياس، فشعر باألسى. 
وحين برزت حاجة لكتابة بيانات بسيطة على 
الكتابة.  يتقن  ألنّه  »المعلم«  اختاره  األكياس 
ويذكر في القصة أنّه حين التقى »بمعلمه« في 
دمشق بعد مرور سنين طويلة، وكان بصحبته 
الصديق  ذلك  قال  كليهما،  يعرف  صديق 
للمعلم: إن حنا كاتٌب معروٌف اليوم، قال ذلك 
الرجل البسيط: نعم، أعرف ذلك. لقد بدأ الكتابة 

عندي، على األكياس!
حلقاته  في  العمر،  تقضى  »لقد  حنا:  يقول 
تحقيق  هو  لدي  جوهرّي  بشيء  المتتابعة، 
الناس.  إنسانيّة  تحقيق  خالل  من  إنسانيتي، 
في  وشبابي  الشقاء،  في  طفولتي  أنفقت 
السياسة، ولئن كان الشقاء قد فُِرَض عليَّ من 
جائعاً،  عارياً،  حافياً،  فعشت  المجتمع،  قبل 
فإّن  األولى.  البراءة  مباهج  كّل  من  محروماً 
السياسة نقشت صورتها على أظافري بمنقاش 
األلم، فتعلمت مبكراً، كيف أصّعد األلم الخاص 
وأنتصر  ذاتي،  أنكر  وكيف  العام،  األلم  إلى 
الراحة  إغراءات  وكّل  األنانيّة،  رذيلة  على 
البليدة، التي توسوس بها النفس، فكان اإلنسان 
في داخلّي، إنساناً تّواقاً إلى ما يريد أن يكون، 

ال إلى ما يُراد له أن يكون.
وكان المحيط االجتماعّي الذي نشأت فيه، بتمام 
الكلمة، أميّاً، متخلفاً، إلى درجة ال تُصدق، لم 
ويكتب،  يقرأ  كله، من  المستنقع  في حي  يكن 
كان سكان هذا الحّي، واألحياء المجاورة من 
جدوى،  دون  الباحثين  األرض،  في  المعّذبين 
عن الخالص، وعن العدالة االجتماعية التي ال 

يعرفون اسمها بعد!!«.

اجلوائز اليت حصل عليها

واآلداب  للثقافة  األعلى  المجلس  جائزة   –  1
»الشراع  رواية  عن  بدمشق  والعلوم 

والعاصفة« عام 1968.
2 – جائزة سلطان العويس من الدورة األولى 

عام 1991 على عطائه الروائي.
ايطاليا،  لجنوب  الثقافي  المجلس  جائزة   –  3
عام  والعاصفة«  »الشراع  رواية  بها  فازت 
1993، كأفضل رواية ترجمت إلى اإليطالية.
منحها  التي  العربي«  »الكاتب  جائزة   –  4
اتحاد الكتاب المصريين بمناسبة مرور ثالثين 
المتميز  بموقعه  اعترافاً  تأسيسه،  على  عاماً 

على خريطة الرواية العربية.
الدرجة  من  السورّي  االستحقاق  وسام   –  5

الممتازة بتاريخ 2002/5/28م.

أدبه

عمر  قرأت  منذ  فكرُت  »لقد  مينه:  حنا  يقول 
الفاخوري في األربعينات، كيف يكون األديب 
من لحم ودم، وليس من حبر وورق، وأدركت 
يباشر  أن  مثل  حيّاً،  األديب  يجعل  شيء  أال 
األحياء، ويخرج من وحدته البودليريّة التي ال 
تتيح سوى السقم واألشباح، وأّن التجربة بأوسع 
وأعمق معانيها، بكّل أخالقيتها وال أخالقيّتها، 
هي التي تكسو هيكل األديب باللحم، وهي التي 
تؤهّله  وبذلك  شرايينه،  في  يجري  الدم  تجعل 
أحياء  شخوصاً  يخلق  حيّاً.  خالقاً  يكون  ألن 

ويكونون  هواءنا،  ويتنفسون  بيننا،  يعيشون 
صورة عنا، حتى إذا عايشناهم في الكتب قلنا: 

هؤالء هم نحن«.
أدُب حنا مينه واقعّي، وقد قال عن نفسه: إنّه 
الواقعيّة  ويرفض  االشتراكيّة،  الواقعيّة  كاتب 
تأخذ  األدبي  التعبير  في  مدرسة  باعتبارها 
رأيه  في  الحياة  في  فالواقع  هو،  كما  الواقع 
فنيّاً في العمل األدبّي وهكذا فإّن  يصير واقعاً 
الوجود  أشياء  عن  تعبّر  »االنعكاس«  مقولة 
وهناك  اإلبداعيّة،  الذات  في  تنعكس  التي 
تختمر، وتعود لتعكس الواقع بصورة أخرى: 

»فنية« إّن صّح التعبير.
غير  هي  اإلبداع  في  »الواقعيّة  حنا:  ويقول 
في  كمدرسة  فالواقعيّة  الحياة،  في  الواقعية 
المدارس  جميع  تستوعب  اإلبداعّي  التعبير 
إلى  التعبيرية  إلى  الرمزية  من  األدبيّة 
وبدعتها  رواية  الال  رواية  إلى  األسطوريّة 
التي ظهرت في أوروبا وتسابق عليها بعض 
وما  الحداثة  رواية  وكذلك  العرب،  المبدعين 
الواقع،  هذا مصدره  كّل  كان  إذ  الحداثة،  بعد 
والحال  الطبيعّي،  ومن  معنويّاً،  أم  كان  ماديّاً 
كذلك، أن تكون األسطورة من بعض الواقعيّة 
بعض  يفعل  كما  أنكرها  وال  بها،  أومن  التي 

اآلخرين«.
وحنا يميّز بين القصة والرواية فهما مختلفتان، 
فالرواية حياة وبالتالي فهي تتقدم، بينما القصة 
فهي  الحياة،  من  مفردة  لقطة  عن  عبارة 
تتراجع، وفي رأي حنا أنّه ليست فقط القصة 
وحدها هي التي تتراجع أمام تقّدم الرواية، بل 

الشعر والمسرحية وكل اآلداب النثريّة.
كان  فقد  بالشكل  المضمون  عالقة  عن  أما 
ويقول:  انتباهه.  يجذب  الذي  هو  المضمون 
وهناك  الجديد،  هناك  أكتبها  روايٍة  كّل  »في 
أّن  المجهولة«. وفي رأيه  للمناطق  االكتشاف 
كّل إقحام للسياسة في األدب دون أن ينبثق عن 
ذات األديب، وضمن شرطه الفنّي يفسد العمل 

اإلبداعّي.

أثره يف األدب العربّي

وأحد  السوريّة  الرواية  شيخ  مينه  حنا  يُعتبَر 
لفيوض  إثرائه  في  العربيّة  الرواية  أعمدة 
التاريخيّة  وتمازجاتها  السرديّة  الخطابات 

والسيَريّة والواقعيّة مع األخيولة.
مينه  يعّدون حنا  التقييمّي  النقد  أّن عشاق  كما 
خارطة  على  محفوظ  نجيب  بعد  اسم  أبرز 

الرواية العربيّة المعاصرة.

وكانت مساهمة حنا مينه كبيرة في ما يعرف 
القديم  العربّي  األدب  ألّن  وذلك  البحر،  بأدب 
يكاد يكون خالياً من اإلبداع العربّي البحرّي، 
لعل  البحر  عن  روايات  ثمانية  تقريباً  وكتب 
النقاد  أطلق  التي  والعاصفة«  أهمها »الشراع 
البحر  ملحمة  أو  البحر  قصيدة  اسم  عليها 
عليها.  جائزة  ونال  اإليطاليّة  إلى  وتُرِجمت 
القصيّة  األبعاد  وفي  اللجة  في  البحر  فمعاناة 
ومجابهة العواصف، ال يوجد ما يعالجه بفنيّة 
عالية، كما ال نجد في األدب العربّي الحديث، 

مثل هذا الحيز الالزم لهذا األدب.
وقد أشار أحد الباحثين إلى أّن البحر في أدبه 
هو يتمثل بثالثية )مكان وإنسان وإله(، نتعّرف 
وأسطورة  رمزاً  وتصطاده  وروحاً  مادة  إليه 
ونقرؤه فلسفة لمعنى الحياة ذاتها. وهكذا نجد 
للمغامرة  مرادفان  لديه  والبحر  المرأة  أّن 
واكتشافه،  المجهول  وارتياد  والتجربة 
دوماً  وهادفان  االعتياديّة،  للرتابة  مناقضان 

إلى التجديد والتغيير.
كان  أعماله  في  األساسّي  المحور  أّن  إال 
نذر  التي  االجتماعيّة  العدالة  ألجل  النضال 
نفسه لها والتي بدونها ستبقى البشريّة معذبة، 
ثاقبة، عارية، حافية، مجروحة الروح مكلوم 

القلب والمشاعر حسب قوله.
عشرة  سبع  إلى  مينه  حنا  روايات  تُرِجَمت 
لغة أجنبية، »المصابيح الزرق« تُرِجمت إلى 

حنا مينا
من قعر املعاناة إىل تربِع عرِش اإلبداع

الروسيّة والصينيّة، و»الشراع والعاصفة« إلى 
الروسيّة واإليطاليّة، و»الثلج يأتي من النافذة« 
القسم  لطالب  بفرنسا  السوربون  في  َست  ُدرِّ
ترجمتها  غائم«  يوم  في  و»الشمس  العربّي، 
منظمة اليونسكو إلى الفرنسيّة، وتُرِجَمت إلى 
اإلنكليزية في جامعة جورج تاون في الواليات 
»الياطر«  تُرِجَمت  و  األمريكيّة،  المتحدة 
و»بقايا  والرومانيّة.  واإلسبانيّة  الفرنسيّة  إلى 
الصينيّة واإلنكليزيّة في  إلى  تُرِجَمت  صور« 
و»المستنقع«  واأللمانيّة.  والفارسيّة  واشنطن 
إلى  بحار«  و»حكاية  الفارسيّة،  إلى  تُرِجَمت 

الروسيّة.
وبهذا فإّن أدب حنا مينه انتشر عالمياً وساعد 
والصين  أوروبا  في  تجربته  انتشار  على  هذا 
عالقة  عن  عبّر  فقد  العربّي،  للوطن  إضافة 
الباحثة  العالقة  هذه  وقد درست  باآلخر،  األنا 
أّن  وجدان يحيى محمداه. وفي دراستها تذكر 
مفهوم اآلخر يتمثل في بحوث األدب المقارن 
بصور الشعوب وما تتضمنه من أنماط بشريّة 
وطرائف  وإشارات  مسبقة،  وأحكام  مختلفة 
وآراء ومشاهدات حول تلك الشعوب. »وهكذا 
بات مفهوم »اآلخر« في ميدان األدب المقارن 
يعني »األجنبي«، أما مفهوم »األنا« فإنه يعني 

الوطنّي«.
من هذا المنطلق ينجلي هذا اآلخر في أعمال 
حنا مينه، فهو الذي كتب رواية الصين الكبرى 
في ثالثيّة تقع في ألف صفحة بعنوان: »حدث 
في بياتخو، عروس الموجة السوداء، المغامرة 
بداية  األخيرة«. وهو يرصد واقع الصين في 
الصين  بناء  في  الثقافيّة  والثورة  الستينات 
والنكوص  االضطراب  قمة  في  االشتراكيّة 
استحكم  الذي  والخالف  والحماس،  واإلقدام 

بين موسكو وبكين.
كتب  فقد  والخريف«  »الربيع  رواية  في  أما 
الثورة  وعن  المجر-هنغارية«  »بالد  عن 
في  أّما   ،1956 عام  المجر  في  المضادة 
كتب  فقد  الثلج«  وتحت  الجبل  »فوق  رواية 
االشتراكّي  بنائها  انهيار  وسبب  بلغاريا،  عن 
الثوب  ذات  »المرأة  في  أما   ،1990 عام 
الغربيّة  المجتمعات  يتحّدث عن  األسود« فهو 
آفات  من  تعانيه  وما  واإلنكليزيّة(،  )الفرنسيّة 
الجنسّي  الشذوذ  مثل  اجتماعيّة  ومشكالت 
الفرنسيّة  مارغريت  شخصيتي  خالل  من 
وسميث اإلنكليزّي، أما في »حمامة زرقاء في 
المزيّفة  الديمقراطيّة  عن  كشف  فقد  السحب« 
التي وجدها »جهاد مروان« في كل من حي 
لندن،  في  »الهايدبرك«  وحدائق  »سوهو« 
فقد كتب  نفسه«  يكره  الذي  في »الرجل  وأما 
عن سبب انهيار العالم االشتراكّي في االتحاد 

السوفياتّي وصموده في الصين.
االحتالل  ضد  »النضال  عن  كتب  وقد 
أّن  ووّضح  رواياته،  أكثر  في  الفرنسّي« 
التركّي  لالستعمار  امتداٌد  الفرنسّي  االستعمار 
العثمانّي الذي سبقه، وهما وجهان لعملة واحدة 
الشعوب  واستعباد  االستغالل  ومضمونهما 

واستنزافها ونهب خيراتها.
الذات  تفاعل  نرى  مينه  أعمال حنا  من خالل 
مع اآلخر سلباً وإيجاباً. وأصبح من المعروف 
أن »الذات تدخل في نسيج اآلخر، وتتحد مع 
اآلخر على نحو يعترف بتعدد اآلخر وتنوعه 

وتباينه واختالفه معها«.
حدودها  مينه  حنا  روايات  تخطّت  فقد  وهكذا 
خارج  المتنوع  باستقبالها  العربيّة  اللغويّة 
بمعنى  الترجمة،  طريق  عن  القوميّة  حدودها 
يحيى محمداه  األستاذة وجدان  تذكر  آخر كما 
من  تضيفه  وما  االستقبالّي،  الشرط  توفر  أن 
إلى  باإلضافة  العالم،  في  األدب  إلى  جماليّة 
من  به  تتمتع  ما  أي  اإلنتاجّي،  الشرط  توفر 
مستوى فنّي وفكرّي متميز، يكسب أعمال مينه 

األدبيّة صفة العالميّة.
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انتهاء  فعاليتها 100% وذلك حتى  فرنسي 
ولكنها  لالستخدام،  صالحة  تكون  مدتها 

غير متوفرة في مناطقنا حالياً.
في الشهرين المنصرمين تم تعميم إرشادات 
على الصيدليات بإتالف المبيدات المنتهية 
األعشاب  موسم  انتهاء  بسبب  الصالحية 
بمحاصيل  تضر  التي  والُمعندة  الضارة 
هذه السنة، ألنها ال تخلق مشاكل حتى وإن 
وأغلب  عنها،  االستغناء  أو  استخدامها  تم 
بسبب  المبيدات  يستخدموا  لم  المزارعين 

قلة األمطار هذا العام. 
على  العمل  يتم  سنة  كل  من  وفي شهرين 
وهي  المواسم  أوقات  حسب  سنوية  خطة 
وحتى  الحمص،  القمح،  الخضار،  )موسم 
المواسم(،  من  ذلك  وغير  القطن  موسم 
والجدير ذكره أنه تم زراعة البطاطا ألول 
الموسم  إصابة  وبسبب  المنطقة  في  مرة 
تعتبر  التي  الكوالرادو  بحشرة  المنصرم 
من أخطر الحشرات التي تصيب الخضار 
وانتشارها يقضي على اإلنتاج تماماً، ولهذا 
السبب سوف يتم إعطاء ندوات وإرشادات 
الحالي  الخضار  لحماية موسم  للمزارعين 
التي  الضارة  الحشرات  من  الحذر  آلخذ 
زيارة  خالل  ومن  الخضروات،  تصيب 
أغلب  إلى  النبات  حماية  مكتب  أعضاء 
المزارعين  إرشاد  تم  والقرى  المناطق 
والسيطرة على هذه الحشرة. باإلضافة إلى 
الزراعية  الصيدليات  على  تعميم  إصدار 
آلخذ  اإلعالنات  طريق  عن  وإرشادهم 
حشرة  على  للقضاء  الالزمة  اإلجراءات 
لعدم  المناعة  تعطي  ولكي  الكوالرادو 
بالمبيدات  رشها  ويجب  الخضار  إصابة 

المخصصة لهذه الحشرة.

االستعداد ملوسم القطن

لزراعة  األرض  لتجهيز  االستعداد  يتم 

تجهيز  عدم  بسبب  لكن  القطن،  محصول 
توفر  وعدم  األمراض  مكافحة  مركز 
المواد الالزمة والفطور إلجراء التجارب؛ 
العمل، كما أن هناك  إلى عرقلة  أدى ذلك 
خطة  ففي  والعمل،  الدراسة  قيد  مشاريع 
حيوية  مكافحة  بإجراء  مدروسة  سابقة 
استعمال  بعدم  ينصح  القطن،  لمحصول 
القطن  ألن  الحشرية  للمبيدات  المزارعين 
األلبسة  صناعة  في  تدخل  أساسية  مادة 
تطور  لعدم  الرئيس  السبب  وأن  الداخلية، 
العمل والتقدم هو قلة كادر العمل المختص 

واالفتقار إلى مخابر التحاليل.
المهندسة الزراعية آواز سليمان  وأشارت 
نواجه  ال  بأن  »نأمل  حديثها:  نهاية  في 
من  العام  هذا  واجهناه  ما  مثل  مشاكل 
خسائر فادحة، وسوف نسعى للحفاظ على 
والخضار  الزراعية  المحاصيل  جميع 

بالجهد والعمل الدؤوب«.
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النبات  حماية  قسم  عن  المزيد  ولمعرفة 
سليمان  آواز  الزراعية  بالمهندسة  التقينا 
قسم  إنشاء  »تم  يلي:  بما  أفادتنا  التي 
ونصف  عام  من  أكثر  منذ  النبات  حماية 
لمكافحة األمراض والحشرات التي تصيب 
العمل  بداية  ففي  الزراعية،  المحاصيل 
والمهندسين  اإلمكانيات  إلى  نفتقر  كنا 
تم وضع  المجال، كما  المختصين في هذا 
مستشار  تعيين  وتم  للقسم،  داخلي  نظام 
لألخذ برأيه في القيام باألعمال الزراعية، 
المبيدات  بقسم  بدأنا  العمل  بداية  وفي 
إلى  باإلضافة  توزيعها،  وكيفية  الزراعية 
توزيع األدوية على األراضي الزراعية في 
جميع المناطق ومن هذه المحاصيل )القمح، 
الشعير، والحمص(، وبعد ذلك توسع قسم 
)قسم  وتضم  أقسام  عدة  إلى  النبات  حماية 
الضارة  األعشاب  الحشرات،  األمراض، 
وقسم  الزراعية،  المبيدات  والُمعندة، 
مكافحة  مكتب  تفعيل  تم  كما  اآلليات(، 
هذه  أن  بالذكر  والجدير  السونة،  حشرة 
األقسام غير مفعلة في الوقت الحالي لعدم 

وجود بناء مخصص«.
وأكدت أواز قائلةً: »باإلمكانيات المحدودة 
بناء  استطعنا  العملية  الخبرات  وبعض 
قسم حماية النبات، ووضع برنامج سنوي 
حسب  وذلك  شهرين  كل  عليه  العمل  ليتم 
في  األعضاء  تفعيل  إلى  إضافةً  البرنامج، 
جميع اإلياالت، ففي شهر آذار ونيسان يتم 
مكافحة األعشاب الضارة، وفي شهر أيار 
وحزيران يتم مكافحة حشرة السونة، وسيتم 
القادمين  الشهرين  خالل  األعضاء  تجهيز 
للقيام بمكافحة أمراض وحشرات الخضار 
الخضار  أنواع  من  نوع  إصابة  حال  ففي 
بالمرض، يتم تدخل أعضاء حماية النبات 

وإعطاء األدوية المناسبة لها«.

تأثري املبيدات احلشرية على 
احملاصيل

األعشاب  إلى  »بالنسبة  آواز:  وأشارت 
الضارة؛ تم إعطاء إرشادات ومحاضرات 
قبل قسم حماية  للمزارعين والفالحين من 
المبيدات  رش  استخدام  وكيفية  النبات، 
والحمص  والعدس  القمح  محاصيل  على 
للقضاء على األمراض والحشرات، كمان 
السونة،  حشرة  مكافحة  حملة  هناك  كان 
في  الزراعة  لجان  جميع  بها  قام  حيث 
بداية شهر نيسان وما زالت مستمرة حتى 
أضرار  السونة  ولحشرة  الراهن،  الوقت 
االستراتيجي،  القمح  كثيرة على محصول 
لن  أنه  تسببه هو  الذي  األساسي  والضرر 
الخبز،  لعجينة  الدقيق  منه  ليصنع  يصلح 
كما يتسبب بتخفيض نسبة اإلنبات والتقليل 

من وزن الحبة«.

تضرر احملاصيل البعلية نتيجة 
تأخر األمطار

الزراعية  المحاصيل  رش  يتوجب 
بالمبيدات عن طريق الطائرة، لكن بسبب 
الرش  تم  الالزمة  اإلمكانيات  توفر  عدم 
السونة،  حشرة  تمركز  أماكن  في  جزئياً 
الشوائب  من  خالي  قمح  على  للحصول 
الخبز،  الدقيق لصناعة  أنواع  وعلى أجود 
األراضي  مكافحة  مساحة  وإجمالي 
وخمسة  مائة   )195( بـ  قدرت  الزراعية 
وتسعون ألف دونم، وذلك في منطقة كركي 

لكن  سبيه،  وتربة  وقامشلو  وديرك  لكي 
لقلة  تنجح  لم  السنة  هذه  البعلية  األراضي 
أثرت  كما  مواعيدها،  في  األمطار  هطول 
حصلت  التي  والفيضانات  السيول  سلباً 
تضرر  إلى  أدى  مما  األخيرة،  اآلونة  في 
تم  السبب  ولهذا  البعلية،  المحاصيل  جميع 
)السقي(  المروية  األراضي  على  التركيز 
محصول  من  الالزمة  الكميات  لتأمين 
الدقيق ليغطي حاجة  القمح للحصول على 

المواطنين من الخبز.

األحداث  بسبب  أنه  إلى  آواز  ونوهت 
التي حصلت في مقاطعة الحسكة  األخيرة 
ونهب  الحيوية  المكافحة  مبنى  تدمير  تم 
وسرقة كامل األجهزة والممتلكات، كما تم 
الحيوية  المكافحة  لقسم  جديد  مبنى  تجهيز 
صعوبة  هناك  ولكن  قامشلو،  مقاطعة  في 
إلجراء  الفطريات  على  الحصول  في 

التجارب العملية.

األدوية واملبيدات الزراعية 
املمنوعة

قسم  مع  بالتعاون  النبات  حماية  قسم  يقوم 
المبيدات  قسم  على  باإلشراف  التجارة 
أدوية  هناك  أن  كما  الزراعية،  واألدوية 
ممنوعة عالمياً من الدخول إلى المقاطعة، 
الممنوعة  األدوية  هذه  إلى  الحاجة  وعند 
يجب الحصول على الموافقة من قسم حماية 
النبات، باإلضافة إلى إقامة ندوات توعوية 
الهرمونات  استخدام  حول  للمزارعين 
لإلصابة  الرئيس  والسبب  للخضار 
والعقم  األجنة  وتشوه  السرطان  بمرض 
من  والكثير  الكبد  والتهابات  الرجال  لدى 
تعميم  تم صدور  السبب  ولهذا  األمراض، 
بمنع  الجزيرة  إقليم  من هيئة االقتصاد في 
باستخدام  والسماح  الهرمونات،  استخدام 
الهرمون في المشاتل فقط، كما تم ترخيص 

الصيدليات الزراعية وضبط موادها.
المنطقة  في  المخابر  وجود  عدم  وبسبب 
صالحية  عن  الكشف  تحاليل  إلجراء 
الكشف  يتم  حيث  األدوية،  تلك  استخدام 
األدوية  وانتهاء  مدة صالحية  تاريخ  على 
فقط، وبالتالي يتوجب معرفة دولة المنشأ، 
باألسعار،  التالعب  لعدم  الفواتير  وكشف 
باإلضافة إلى معرفة كل ما يدخل الشمال 

السوري من األدوية.

روج آفا مكٌب لألدوية الفاسدة

األخيرة  الفترة  »في  قائلة،  آواز  قت  وتطرَّ
األدوية  لجميع  مكباً  آفا  روج  أصبحت 

حيث  تركيا،  طريق  عن  الداخلة  الفاسدة 
لنمو  تستخدم  التي  الهرمونات  دخلت 
الخضار قبل أوانها لزيادة حجمها ووزنها، 
كما أن لتلك الهرمونات تأثيراً سلبياً كبيراً 
كثيرة  أضرار  ولها  اإلنسان،  حياة  على 
وتخلق المشاكل بين المزارع والصيدالني 
ألنها غير فعالة وال تعطي النتائج المرجوة، 
الداخلة  تم وضع رقابة على األدوية  لذلك 
إلى الشمال السوري، ففي بعض الصيدليات 
والمبيدات  األدوية  تباع  كانت  الزراعية 

منخفضة،  بأسعاٍر  الصالحية  منتهية 
وبسبب انتهاء الصالحية يستخدم جرعات 
إضافية على الخضار وبالتالي يسبب تراكم 
وزيادة اإلصابة بمرض السرطان، وتقدر 
بـ 70  السوري  الشمال  نسبة اإلصابة في 
بالمئة، كما تم تنبيه المزارعين والفالحين 
بعدم استخدام المبيدات المنتهية الصالحية، 
استخدامها،  عند  والحذر  الحيطة  وأخد 
وهناك طرق مكافحة حيوية وطرق يدوية 
تلك  استخدام  عن  بديلة  ميكانيكية  وطرق 

األدوية واألسمدة«.

إعادة تأهيل الرتبة

أخصب  من  الجزيرة  إقليم  تربة  تعتبر 
استخدام  ونتيجة  العالم،  في  األتربة 
التربة  تعرضت  بكثرة  الكيماوية  األسمدة 
إلى الهشاشة واالنجراف، لذا يجب العمل 
وذلك  التربة  تأهيل  إعادة  على  والتركيز 
روث  )أي  العضوي  السماد  باستخدام 
الحيوانات(، حيث يتم تخميرها واستعمالها 
ألن  العضوي،  السماد  استخدام  من  بدالً 

التربة بحاجة إلى مواد عضوية وحيوية.
تعميماً  النبات  حماية  قسم  وأصدر 
المنتهية  المبيدات  استخدام  بخصوص 
تاريخ  من  أشهر  ستة  وحتى  الصالحية 
التالعب  تم  حيث  صالحيتها،  انتهاء 
بعض  من  األدوية  تلك  بأسعار  واالحتكار 
التجار، ولجأ بعض التجار إلى بيع بعض 

األدوية بسعر مضاعف. 
وتوعيتهم  للمزارعين  أفكار  طرح  ويتم 
 %100 مضمون  السوري  المنشأ  ويعتبر 
لوجود األجهزة الالزمة والمخابر الخاصة 
ويتم  األسمدة،  وتحليل  المبيدات  بتحليل 
إعطاء  على  الحصول  عند  الموافقة  أخذ 
تلك  أسعار  ارتفاع  وبسبب  المبيدات، 
ألدوية المزارعون ال يستطيعون شرائها، 
المضمونة  غير  للمنشآت  بالنسبة  أما 
المواد  معرفة  لعدم  والتركي(  )الصيني 
عليها  اإلقبال  ذلك  ورغم  فيها،  الداخلة 
كثير بسبب رخص ثمنها، وبالمقابل هنالك 
والثاني  ألماني  منشأها  أخرى  مبيدات 

 دؤوب وافتقار للكادر املختص
ٌ
قسم محاية النبات... عمل

تقرير/ برييفان محي ـ إيفا ابراهيم

ضبط مواد غذائية 
منتهية الصالحية 

الجرنية - صادر قسم الضابطة في بلدية الشعب 
الصالحية  منتهية  غذائية  مواد  الجرنية  ببلدة 

وتم إتالفها.
الضابطة  ألعضاء  اليومية  الجوالت  وخالل 
البلدة تم ضبط مواد  السمانة في  على محالت 
غذائية مخلفة للمعاير الصحية المتعارف عليها 
منتهية  )البقوليات(  الحبوب  مادتي  سيما  وال 

الصالحية وأطعمة األطفال الفاسدة.
الجمعة  الضابطة طالل  قسم  وأكد عضو  هذا 
الجرنية وتل  بلدة  المواد في  أنه تم ضبط هذه 
األولى  المرة  وباعتبارها  وسمرة  عثمان 
قبل  المخالفات من  مثل هذه  فيها  ترتكب  التي 
أصحاب المحال تم توجيه تحذير لهم تحت بند 
اإلنذار في حال التكرار سيتم مخالفتهم بغرامة 

مالية.
المواد  بإتالف  القسم  فيه  قام  الذي  الوقت  وفي 
بحضور  حرقها  طريق  عن  آنفا  المذكورة 
في  المدني  المجلس  وأعضاء  الضابطة  قسم 

الجرنية.

يعترب القطاع الزراعي يف الشمال السوري وخباصًة يف إقليم اجلزيرة من القطاعات احليوية واالسرتاتيجية، ملا ميتاز به 
من مناخ وخصوبة الرتبة املالئمة ووفرة املصادر املائية، وكما هو معلوم بأن غالبية سكان الشمال السوري يعتمدون 
منتجات  على  للحصول  فائقة  عناية  إىل  حتتاج  الزراعية  واحملاصيل  للدخل،  الرئيس  املصدر  وتعترب  الزراعة  على 

غنية، وكذلك احلاجة إىل محاية النبات من األمراض واآلفات الزراعية اليت تصيب احملاصيل.

ومتدربة،  متدرباً   16 حوالي  الدورة  وضمت 
ومدتها عشرة أيام يتلقى فيها المتدربون دروساً 
والنقد  والنقد  التدريب  أهمية  حول  فكرية 
الذاتي وأهمية اإلعالم، وتناولت أيضاً دروساً 
وكتابة  تصوير  من  اإلعالم  في  تخصصية 

وصياغة الخبر والمونتاج.
وللعلم أقامت المديرية مسابقة النتقاء عدد من 
وقت  في  نفسها  للدورة  للخضوع  المتدربين 
مدينة  في  نوعها  من  الثانية  وتعتبر  سابق. 
تحرير  إبان  أقيمت  التي  الدورة  بعد  الطبقة 

الماضي،  العام  أيار  من  العاشر  في  المدينة 
الشهيد  الوقت اسم  الدورة في ذلك  وقد حملت 
في  الطبقة  من  شهيد  أول  وهو  طبقة  دلوفان 

صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

دورة الشهيد عبد اهلل املغالج اإلعالمية بالطبقة 

منبج... قبلة الالجئني العراقيني
معبر  يقارب 100 الجئ عراقي  ما  عبر 
عون الدادات بريف منبج الشمالي قادمين 
منبج  منطقة  ودخلوا  إدلب،  مخيمات  من 
بإقليم الجزيرة ثم  الهول  للتوجه إلى مخيم 
العودة إلى العراق بعد التنسيق مع الحكومة 
أنهم  نفسه  الوقت  في  مؤكدين  العراقية، 
على  والتعذيب  الظلم  من  للكثير  تعرضوا 

يد جيش االحتالل التركي ومرتزقته.
ما  مدى  على  العراقيون  الالجئون  عانى 
بسبب  الظلم  من  والنصف  العام  يقارب 
من  والخروج  بالعمل  لهم  السماح  عدم 
مخيم سرقين في إدلب، ولذلك توجهوا إلى 
الشمالي  منبج  بريف  دادات  عون  معبر 
سيطرة  مناطق  بين  الفاصلة  الحدود  عند 
مرتزقة ما تسمى »درع الفرات« ومجلس 
منبج العسكري للعبور إلى منبج والذهاب 
والمكوث  الجزيرة  بإقليم  الهول  مخيم  إلى 
فيه لحين النظر في أمورهم وإعادتهم إلى 

العراق.

وفي هذا السياق توجه مراسلو وكالة أنباء 
من  عدد  مع  والتقوا  المعبر  إلى  هاوار 
الالجئة  تحدثت  العراقيين، حيث  الالجئين 
العراقية  األنبار  مدينة  من  هاشم  إسراء 
وهي أم لـ 6 أطفال والتي أشارت إلى أنه 
السنتين  يقارب  ما  نزوحهم  على  مضى 
حيث خرجوا هرباً من ظلم مرتزقة داعش.
عن  بحثاً  أيضاً  جاء  نزوحهم  أن  مضيفةً 
منازلهم  تدمرت  بعدما  واألمان  األمن 
أنهم نزحوا إلى  ونهبت ممتلكاتهم، منوهةً 
بلدة سرقين السورية في مدينة إدلب, وهناك 
تعرضوا أيضاً إلى المضايقات والظلم على 

يد جيش االحتالل التركي ومرتزقته.
العراقي  الالجئ  قال  نفسه؛  السياق  وفي 
أكرم حسن: »خرجنا من ديارنا هرباً من 
ديارنا«,  في  الدائرة  والحرب  داعش  ظلم 
أنه كان يقطن في مخيم  إلى  وأشار حسن 
القوا  وأنهم  سنة  منذ  إدلب  في  سرقين 
قبل  من  لإلهانة  وتعرضوا  معاناة  فيه 
الذين  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 
باإلضافة  المنطقة،  تلك  على  يسيطرون 
لدى  واإلهانة  للضرب  تعرضهم  إلى 
التركية  األراضي  إلى  للعبور  محاوالتهم 
بحثاً عن العمل، ولكن تم منعهم وإعادتهم 

إلى المخيمات.
بأنهم  عارف  منذر  الالجئ  نوه  وبدوره 
وقصف  داعش  وظلم  بطش  من  هربوا 
الطيران، ولكي يحافظوا على حياة أطفالهم 
توجهوا إلى سوريا, مضيفاً بأنهم تركوا كل 
تعرض  أنه  إلى  وأشار  خلفهم،  ممتلكاتهم 
التركي  الجيش  قبل  من  واإلهانة  للضرب 

إلى  العبور  محاولته  أثناء  ومرتزقته 
األراضي التركية.

يقارب 215 الجئاً  أن ما  بالذكر  والجدير 
عراقياً عبروا منذ 15 يوماً من معبر عون 
الدادات صوب مخيم الهول وذلك بالتعاون 
ما بين قوى األمن الداخلي واإلدارة المدنية 
الديمقراطية لمدينة منبج وريفها إلرسالهم 
بعد  ممكن  وقت  أقرب  في  العراق  إلى 
التنسيق مع الحكومة العراقية، وباإلضافة 
قبل  آخر  نازح  ذكر عبر 100  الذي  للعد 

يومين.

روناهي/ الطبقة ـ بدأت مديرية اإلعالم يف اإلدارة املدنية الدميقراطية ملنطقة الطبقة دورة إعالمية باسم  الشهيد »عبد اهلل 
املغالج« وهو من ابناء مدينة الطبقة؛ استشهد خالل عملية غضب الفرات لتحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش.

شبيبة عفرين: «التحرير  قادم ال حمالة«

وكالة هاوار/ الشهباء ـ اعتبرت شبيبة عفرين  
قرارات »كونفرانس تحرير عفرين »توجيهات 
والتأهب على كل  النضال  في  لهم لالستمرار 
المستويات لتحرير عفرين من رجس االحتالل 
صفوفهم  لرص  الشبيبة  داعيين  التركي، 

وتحمل مسؤولياتهم لتحرير عفرين.
بـ  المتمثلة  عفرين  مقاطعة  شبيبة  وأصدر 
الشابة،  المرأة  اتحاد  آفا،  روج  شبيبة  »اتحاد 
بياناً  الديمقراطية«  العربية  الشبيبة  وحركة 
ناحية  مجلس  أمام  من  وذلك  العام  الرأي  إلى 
أحرص، رافعين أعالمهم، والفتة كتبت عليها 

»ارفع رأسك، حارب وحرر عفرين«.
عضو  قبل  من  الكردية  باللغة  البيان  وقرئ 
فراشين  عادل  آفا  روج  شبيبة  اتحاد  منسقية 
الشباب  هيئة  رئيسة  قبل  من  العربية  وباللغة 

والرياضة كولى جمو.
الواقع  »شهد  التالي:  البيان  نص  في  وجاء 

السوري على مدى قرابة 8 سنوات سلسلة من 
في  دارت  التي  والمحاوالت  األحداث  دراما 
دوائر مفرغة من الحل، فتشتت قوى، وبرزت 
إلى  المرتكزة  التوازنات  تغيرت  أخرى، 
مصالح وأجندات على حساب تراجع مبادرات 
في  الشعبية  الطموحات  وتقلصت  الحلول، 
الحرية والديمقراطية والمساواة، وتقوقع القوى 
المحلية التي انطلقت في البداية لتتخذ من رؤى 

الشرائح الشعبية مساراً لها.
الصراع  حدة  من  الخارجية  التدخالت  زادت 
والتصعيد وقلة فرص الحل والحوار السياسي 
على  تطور  ذلك  كل  السورية،  األرض  على 
التغير  التهجير،  السوري،  الدم  نزيف  حساب 
مثلت  التي  الجماعية  والمجازر  الديمغرافي 
التاريخ  أفظع المشاهد الدموية والمأساوية في 

السوري.
حرب  مرحلة  من  االنتقال  سوريا  في  جرى 

المجابهات  عبر  ودول  مصالح  إلى  الوكاالت 
جسدتها  األحيان  من  الكثير  في  المباشرة 
في  ساهمت  مما  دولية  وتحالفات  محاور 
إعزاز،  وكانت  الحل،  مساعي  كل  إجهاض 
الباب، جرابلس، إدلب وعفرين خير دالة على 
لمقاطعة  التركية  الفاشية  تهديدات  بلغت  ذلك، 
بوحشية  تركيا  فتعرضت  ذروتها  عفرين 
تقنياتها  بأحدث  وذلك  وشعباً،  أرضاً  لعفرين 

العسكرية وأسلحتها المتطورة.
سطرت وحدات حماية الشعب والمرأة والشعب 
العفريني مالحم بطولية في مواجهة ثاني قوة 
في  العصر  مقاومة  خلقت  الناتو،  حلف  في 
عفرين روحاً ديمقراطياً وتضامناً بين صفوف 
بذلك  عفرين  فأصبحت  الكردي،  الشعب 
دماء  فيها  امتزجت  العالم،  في  لألحرار  قبلة 

المناضلين األمميين مع دماء أبناء عفرين.
شعار  تحت  عفرين،  تحرير  كونفرانس  نظم 
االنتقام  وتيرة  لنرفع  العصر  مقاومة  »بروح 
االحتالل  خطورة  وتناول  عفرين«،  لتحرير 
جانب  إلى  عفرين  في  العدوانية  واالنتهاكات 
االستراتيجية  القرارات  من  بجملة  الخروج 
لرسم خارطة الطريق لنحرر عفرين من أيدي 

االحتالل.
الكونفرانس  هذا  الشبيبة  نحن  نعتبر  وعليه 
واالستعداد  للتأهب  لنا  صارمة  توجيهات 
المستويات  كل  على  النضال  في  واالستمرار 
رجس  من  عفرين  تحرير  يضمن  بما  
المحتل، ونناشد الشبيبة في بقاع العالم بتحمل 
مسؤوليتهم التاريخية في طرد جيش االحتالل 
العصر  مقاومة  ومواصلة  ومرتزقته  التركي 

بأقوى صورها«.

مستوصف بابنس خيفف معاناة األهايل رغم االفتقار 
للمعدات واألدوية

في  المتواجدين  عفرين  أهالي  مساعدة  بهدف 
المجلس  قام  الشهباء  بمقاطعة  بابنس  قرية 
القرية،  في  لهم  مستوصف  بافتتاح  الصحي 
من  التقليل  في  إمكاناته  حسب  ساهم  والذي 

معاناة األهالي.
بعد إقدام جيش االحتالل التركي بالتعاون مع 
مرتزقته على الهجوم على مقاطعة عفرين في 
20/كانون الثاني من العام الجاري، واستخدموا 
والمحرمة  الثقيلة  األسلحة  كافة  هجماتهم  في 
استشهاد  الهجمات  هذه  نتيجة  وكانت  دولياً 
وإصابة المئات من المدنيين، واضطرار أهالي 
نحو  والتوجه  المقاطعة  من  للخروج  عفرين 
المقاطعة  من  خروجهم  ومع  الشهباء،  مناطق 
وعلى  النواحي  كافة  من  األهالي  معاناة  بدأت 

رأسها الوضع الصحي.
الصحية  الناحية  من  األهالي  مساعدة  وبهدف 
بادر المجلس الصحي بمقاطعة الشهباء بتاريخ 
الخامس من الشهر الجاري الفتتاح مستوصف 
صغير في قرية بابنس بمناطق الشهباء لخدمة 

أهالي عفرين.
 3 عامة،  طبيبة  المستوصف  في  ويعمل 
يومي  بشكٍل  يداومون  ممرضات وصيدالني، 
من الساعة 8:00 حتى الساعة 17:00، ويقوم 

بحسب  لألهالي  المعالجة  بتقديم  الطبي  الكادر 
اإلمكانيات المتواجدة مجاناً.

 60 بـ  وسطي  بشكل  المرضى  توافد  ويقدر 
إلى  يومياً  وشيوخ  ونساء  أطفال  من  مريضاً 
التي  شيوعاً  األكثر  واألمراض  المستوصف، 
التهاب  هي  معالجتها  وتتم  المستوصف  تصل 
األمعاء واإلسهال ويعود ذلك لعدم تنقية المياه 

ووجود تلوث فيها.

فيما ال يمتلك المستوصف حلوالً بديلة للمرضى 
الوافدين إليه الذين يعانون من أمراض مزمنة 
وذلك  والربو،  القلب  السكري،  مرض  مثل 
يعود لعدم توفر األدوية وعدم امتالك المعدات 
باإلضافة إلى نقص الكهرباء الذي يؤدي لعدم 

االستفادة من بعض المعدات الموجودة.
مع  هاوار  أنباء  وكالة  التقت  السياق  هذا  وفي 
معاناتهم  عن  تحدثت  التي  أحمد  أمل  الطبيبة 

األدوية  نقص  بسبب  المرضى  عالج  في 
عشرات  يومياً  يتوافد   »: وقالت  واإلمكانات 
عددهم  ويصل  المستوصف  إلى  المرضى 
واألمراض  يومياً،  مريضاً  إلى60  وسطياً 
األمعاء واإلسهال،  التهاب  هي  األكثر شيوعاً 
وصفة  بكتابة  نقوم  األدوية  نمتلك  ال  وعندما 

فإننا  المزمنة  لألمراض  بالنسبة  خارجية، 
أصحاب  يبقى  لذلك  لهم  األدوية  نملك  ال 
الجهات  ونناشد  حل،  بدون  األمراض  هذه 
وتأمين  لنا  الدعم  لتقديم  اإلنسانية  والمنظمات 

المعدات واآلليات الطبية«.


