
50 ل.س   والنشر         لإلعالم  روناهي  - تصدر عن مؤسسة  عامة  ثقافية  العدد 519  -  اخلميس 2018/6/28م  سياسية 

حمراء  وردة  إنها  ـ  الشهباء  روناهي/ 
من  حمدي«  »فيان  الطفلة  رسمتها  جميلة 
الوردة   وقالت: »أحببت هذه  قرية ميركان، 
كثيراً  اشتقت  ألني  برسمها  بدأت  لذا  كثيراً 
وأود  األزهار  مع  كثيرة  ذكريات  ولدي  لها 
وتبين  قريتي«،  إلى  جداً  القريبة  العودة 
الطفلة فيان التي تقطن في مخيم برخدان أن 
العودة  وتود  مخيلتها  تفارق  ال  هذه  وردتها 

القريبة لالعتناء بوردتها.
حملت  كثيرة  أخرى  ولواحات  اللوحة  هذه 
معان متعددة على قطعة قماشية بطول 50 

برخدان  مخيم  أطفال  خاللها  من  عبر  متراً 
عن أوجاعهم وشعورهم تحت اسم »بصمات 
األلم« التي رسمتها أنامل أطفال عفرين الذين 
العدوان  نتيجة  ومدنهم  قراهم  من  هجروا 
التركي على المقاطعة بهدف تعريف أطفال 
عفرين،  أطفال  وأوجاع  آهات  على  العالم 
في  يجول  عم  عبرت  الفنية  اللوحات  هذه 
فكر األطفال وكيف أثر نزوحهم من عفرين 

المحتلة على برئتهم ونفسيتهم.
جاءت فكرة هذا المشروع من عدد من فناني 
عفرين ومثقفيها، ومن بينهم الفنان التشكيلي 

وتكفل  عبدو«  أردوا  والفنان  حمو  »حنيف 
الهالل  مع  بالتنسيق  عفرين  مثقفي  اتحاد 
المشروع  فعاليات  بتنظيم  الكردي  األحمر 
بسمة  رسم  بهدف  للفنانين  المساعدة  وتقديم 

على أوجه األطفال.
للوصول  المشروع  على  القائمون  ويهدف 
مقاطعة  في  نازح  عفريني  طفل  كل  إلى 
الشهباء، بهدف رسم بصمته وشعوره الذي 
مدينتهم،  من  تهجيرهم  بعد  خلده  في  يدور 
مخيم  من  المشروع  خطوات  أولى  وبدأت 
اطفاله  من  كبير  عدد  شارك  الذي  برخدان 

الخامسة  بين  المتفاوتة  العمرية  الفئات  من 
القائمون  وسيكمل  سنة،  عشرة  والخامس 
على المشروع مشوارهم مع أطفال عفرين 
يقطنها  التي  القرى  وباقي  سردام  مخيم  في 

العفرنيين.
الدعم  بتقديم  وكالة »روماف«  وتكفلت  هذا 
وقال  المشروع  لهذا  الكامل  اللوجستي 
أن  عدنان  نوري  »روماف«  وكالة  مدير 
مبدأ  من  جاء  المشروع  هذا  لمثل  دعمهم 
تعرضوا  الذين  عفرين  أطفال  حقوق  دعم 

مدينتهم،  من  تهجيرهم  نتيجة  نفسية  ألزمة 
الفنان  المشروع جاءت من  فكرة  أن  منوهاً 
»ونحن  وأضاف:  حمو،  حنيف  التشكيلي 
شيئاً  نقدم  أن  وأردنا  بالفكرة  أعجبنا  بدورنا 
ساهموا  عفرين  أبناء  ألن  عفرين،  ألطفال 
في القضاء على مرتزقة داعش على امتداد 
الجغرافية السورية واليوم تعرضت مدينتهم 

لالحتالل«.
سماها  لوحة  رسم  حسين  حيدر  الطفل 
ملونة  العودة وهي عبارة عن حافلة  بلوحة 
تحمل في أعلها العلم المدرج بالون األحمر 
واألخضر واألصفر الذي يرمز لعلم الكرد، 
هي  الحافلة  هذه  »إن  حيدر:  الطفل  وقال 
تكون  أن  إلى عفرين« وتمنى  العودة  حافلة 

قريبة جداً ولكن بعد التحرير.
أن  إبراهيم  أردو  التشكيلي  الفنان  ويقول 
برسم  األطفال  يقوم  أن  األولى هي  الخطوة 
القماشية  القطعة  على  وخياالتهم  مشاعرهم 
عبر  طفل  كل  لوحة  فيديو  كميرة  وتوثق 
النهاية  وفي  رسمه،  وما  رأيه  عن  تعبيره 
أبطالها  األفكار  متعددة  لوحة  أمام  نكون 
المشترك  الرئيس  وسيقوم  عفرين،  أطفال 
بتأليف  أحمد  أسامة  عفرين  مثقفي  التحاد 
أطفال  لوحات  من  مستوحاة  شعرية  قصيدة 

عفرين تعبر عن فكرة المشروع النهائية.
ويشير المشرفون على المشروع أن هدفهم 
عفرين  أطفال  رسالة  إيصال  هو  األخير 
العواصم  في  اللوحات  عرض  عبر  للعالم 
العربية والعالمية، ويتم العمل حالياً على نقل 
بيروت  اللبنانية  العاصمة  إلى  اللوحات  هذه 

بعد استكمالها.
لوحة أخرى تعبر عن طبيعة القرى العفرينية 
الخالبة، لكن رسم هذه اللوحة امتزج بصوت 
الطفلة خاليدة إبراهيم من قرية جقماقة التي 
الممزوج  العذب  بصوتها  الحضور  أذهلت 

بالحزن وغنائها عن عفرين الجريحة، خاليدة 
التي رسمت جبل بليل الواقع في ناحية راجو 
وبجنابه أشجار الزيتون وبيت ريفياً تعرض 
العدوان  بقذائف  إلصابة  األغنام  راعي  فيه 

التركي.
وجهوه  عن  عبرت  كثيرة  أخرى  لوحات 
وكلمات حملت معان عدة عبرت عن ترابط 
عفرين  بمدينتهم  سنهم  رغم صغر  األطفال 
واأللوان الكردية وكلمات تدل على الترابط 
التي  األم  ولغتهم  بكرديتهم  لألطفال  القومي 
السبع  السنوات  خالل  عفرين  في  تعلموها 

الماضية. 

املونديال يشتعل 

 األرجنتني يتأهل
ً
وأخريا

: إّن مجزرة الخامس والعشرين من حزيران كانت 
لوأدها في مراحل  أفا  ثورة روج  محاولة لضرب 
الدرس  ذلك  من  االستفادة  يجب  وعليه  البدايات، 
الحماية واألمن لمنع تكرار مثل تلك  وتقوية نظام 

السيناريوهات.

بقايا  على  والتنمية  العدالة  حزب  تأسس 
حزب الرفاه والفضيلة ذي التوجه اإلسالمي 
ووصل  األتاتوركية،  العلمانية  تركيا  في 
بفضل  السلطة  إلى  أردوغان  طيب  رجب 
عدة أشخاص لعبوا دوراً كبيراً في صعوده، 
منهم  وتخلص  أقصاهم  ما  سرعان  ولكنه 
وأجرى  البالد،  على  سيطرته  ليبسط 
من  النظام  لتحويل  الدستور  في  تغييرات 
تركيا  إلى رئاسي من أجل تحويل  برلماني 

إلى دولة الرجل الواحد الديكتاتوري.
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روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

دعائم  وإرساء  الشعوب  بني  األخوة  أوارص  بناء  إىل  تسعى  والنرش،  لإلعالم 

وخلق  نرش  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

املتبادل  واالحرتام  االعرتاف  أساسها  حرة  إنسانية  بيئية  دميقراطية  ثقافة 

املنطقة  يف  الحرة  األقالم  تفعيل  خالل  من  املجتمع  مكونات  جميع  بني 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  تحلييل  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

صفحاتها  الصحيفة  تفتح  األساس  هذا  وعىل  لها  املناسبة  الحلول  وطرح 

الحضارات  مهد  األوسط  الرشق  منطقة  مستقبل  عىل  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البرشية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي

ثالثة انفجارات يف عفرين والصراع 
بني املرتزقة مستمر

شهدت مدينة عفرين في اآلونة األخيرة صراعاً بين مرتزقة 
مسروقات  على  اختالفهم  حول  نفسها  التركي  االحتالل 

باهوز أمحد

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

رشكة روناهي للتوزيع واإلعالن

ريف احلسكة حمرر بالكامل.. وعاصفة اجلزيرة مستمرة

اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة 
الحرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة 
الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207. كركي لكي: مكتبة الحرية هاتف 753997 - مكتبة 
الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457ـ  المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة هجار 731466( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( 

تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(

مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

سوريا  قوات  تمكنت 
تحرير  من  الديمقراطية 
كامل ريف مدينة الحسكة بعد 
للمرتزقة  معقل  آخر  تحرير 
وذلك  الدشيشة؛  قرية  وهي 
عاصفة  حملة  إطار  في 
الناطقة  وأكدت  الجزيرة، 
عاصفة  لحملة  الرسمية 
هللا  العبد  ليلوى  الجزيرة 
الحملة مستمرة حتى  أن  إلى 
بالكامل  المنطقة  تحرير 
المرتزقة،  على  والقضاء 
وأشادت بدور وحدات حماية 
المرأة الفعال في الحملة بإبداء 
للمرتزقة،  والتصدي  البسالة 
آالف  تخليص  إلى  إضافة 
النساء من الظلم؛ عالوة على 
النساء  من  العشرات  اقتداء 
بها واالنضمام إلى صفوفها.
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«بصمات أمل« رسالة أطفال عفرين للعامل

أكادميية الشهيد خالد عليوي.. جتسيد للفكر الدميقراطي احلر
روناهي/ الطبقة - افتتحت أكاديمية الشهيد 
خالد عليوي أكاديمية المجتمع الديمقراطي 
الشهيد  الطبقة دورة جديدة حملت اسم  في 
عبد هللا المغالج وهو ثاني شهيد من مدينة 
الطبقة استشهد خالل عملية غضب الفرات 

في تحرير قرية رطلة جنوب الرقة.
من  متدرباً   27 حوالي  الدورة  وضمت 
اإلدارة  مؤسسات  من  متدربة   12 بينهم 
المدنية  والمؤسسات  الديمقراطية  المدنية 
فيها  يتلقى  شهر،  ولمدة  كافة  والتنظيمية 
المتدربون دروساً فكرية عن أهمية التدريب 
وتاريخ سوريا والشرق األوسط الذي يمثل 
وعن  الحضارات  ومهد  اإلنسانية  تاريخ 
قيادة  في  الفعال  ودورها  المرأة  تاريخ 
الديمقراطية  األمة  وعن  وإدارته  المجتمع 
العمل  لتطوير  الذاتي  والنقد  والنقد 
الخاصة  بالمؤسسات، والحرب  والنهوض 
وتطبيقاتها ومبدأ اإلدارة وأساليبها لتفريقها 
عن السلطة وتاريخ نشوء الدولة، والثقافة 

واألخالق وحقيقة القيادة.

بدأت الدورة بالوقف دقيقة صمت استذكاراً 
للشهداء، وفي البداية قدم ابراهيم المغالج 
الشهيد  حياة  عن  نبذة  هللا  عبد  الشهيد  أخ 

ثم  ومن  والمكان  االستشهاد  تاريخ  وعن 
مجلس  في  السياسية  الهيئة  عضو  ألقى 
سوريا الديمقراطية حسن محمد علي كلمة 

التنظيم  أهمية  على  فيها  أكد  فيها  أشار 
المحلي  المجلس  من  بدءاً  المجتمع  في 
المجتمع  في  خلية  أصغر  يشكل  الذي 
أن  إلى  وأشار  كافة  للمجتمع  للوصول 
كان  المنطقة  على  المرتزقة  سيطرة  سبب 

للتنظيم، ونوه  المنطقة  أهالي  افتقار  بسبب 
إلى أن المجتمع ال يستطيع تحقيق القفزات 
السياسية إال اذا كان منظماً. وللعلم أن هذه 
الدورة تعتبر الدورة الخامسة في أكاديمية 

الشهيد خالد عليوي في الطبقة.

مؤتمراً  المتحدة  لألمم  المرأة  هيئة  عقدت 
للحركة  مشترك  عمل  »نحو  شعار  تحت 
مندوبة   200 بحضور  السورية«  النسوية 
من ناشطات مدنيات، سياسيات، اجتماعيات 

هيئة  من  ومستشارات  سوريات،  وحقوقيات 
األمم المتحدة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

منذ  رحاها  تدور  التي  الحرب  تأثير  كان 
ولم  وكبيراً  واضحاً  سوريا  في  سنوات 
ينل  ولم  حجر  حتى  أو  كائن  أو  منزل  يبق 
الهوجاء  الحرب  هذه  تداعيات  من  نصيبه 
من قبل النظام والمعارضة والدول اإلقليمية 
الدمار  إلى  بالبالد  أودت  والتي  والعالمية، 

تغاضي  وسط  الركب  حتى  الدماء  وسيالن 
الذي طرحه  الديمقراطي  الحل  عن  الجميع 
يودون  ال  ألنهم  الديمقراطي  سوريا  مجلس 
جميع  وبالطبع  تنتهي،  أن  الحرب  لهذه 
الشرائح نالت نصيبها وتأذت ولكن ماذا عن 

األطفال؟.

 «حنو عمل مشرتك للحركة النسائية 
السورية« شعار مؤمتر نسائي بلبنان

أطفال سوريا.. ورود سحقتهم
 احلرب!!

السبب الرئييس لفشل أهداف 

مجزرة كوباين هو التنظيم

أردوغان .. ديكتاتورية 

وسياسات خاطئة

 وفساد عائيل ـ1ـ

حالة  خلق  إلى  أدى  ما  المعامل، 
إضافة  استقرار؛  وعدم  اضطراب 
انفجار  وقع  حيث  االنفجارات،  إلى 
أمس  ديرسم  مشفى  من  بالقرب 

عند  انفجارين  إلى  إضافة  األربعاء، 
نفسه  اليوم  في  الحداد  كاوا  دوار 
وأسفر عن مقتل العديد من المرتزقة 

«2والمدنيين.
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مركز األخبار ـ أوضحت ليلوى العبد هللا بأن 
مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية تمكنوا من 
تحرير كامل ريف مدينة الحسكة بعد تحرير 
للمرتزقة،  معقل  آخر  كانت  التي  الدشيشة 
والجيش  قسد  بين  التنسيق  بأن  وأشارت 
العراقي مستمر حتى تحرير المنطقة بالكامل 

من المرتزقة.
عاصفة  لحملة  األخيرة  التطورات  وبصدد 
بالناطقة  هاوار  أنباء  وكالة  التقت  الجزيرة 
الرسمية لحملة عاصفة الجزيرة ليلوى العبد 
هللا والتي قالت بأن الحملة مستمرة بكل قوتها 

في المنطقة.
الديمقراطية  قوات سوريا  بأن  ليلوى  ولفتت 
الجزيرة  عاصفة  حملة  استأنفوا  أن  وبعد 
النقاط  من  العديد  تحرير  من  تمكنوا 

الواقعة  الدشيشة  بلدة  ومنها  االستراتيجية 
على الحدود السورية -العراقية، والتي كانت 

المعقل األخير للمرتزقة في ريف الحسكة.
الدشيشة  بلدة  تحرير  »مع  ليلوى:  وقالت 
يعتبر كافة الريف الجنوبي والجنوبي الشرقي 
داعش،  مرتزقة  من  محرر  الحسكة  لمدينة 
كما أن صلة الوصل بين مرتزقة داعش في 

سوريا والعراق قد تم قطعها نهائياً«.
العراقي  الجيش  بين  التنسيق  عن  وللحديث 
ليلوى:  قالت  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
»التنسيق بين قواتنا والجيش العراقي مستمر 
مرتزقة  من  بالكامل  المنطقة  تحرير  حتى 
داعش وتأمين الحدود السورية - العراقية«.

وفي  النظام  قوات  بأن  ليلوى  نوهت  كما 
العديد من المرات حاولت عرقلة سير الحملة 

سوريا  قوات  نقاط  على  الهجوم  خالل  من 
ولكنها  اإلرهاب  دحرت  التي  الديمقراطية 

باءت بالفشل.
ليلوى أشارت في خضم حديثها إلى أن قوات 
سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير مئات 
المدنيين من المناطق التي كان يحتلها داعش 
وبعد تأمين هذه المناطق وإزالة كافة األلغام 

سيعود المدنيون إلى منازلهم.
عاصفة  لحملة  الرسمية  الناطقة  وأثنت 
الذي  الدور  على  هللا  العبد  ليلوى  الجزيرة 
المرأة  حماية  وحدات  في  المقاتالت  لعبته 
للمئات  وتحريرها  الجزيرة  عاصفة  بحملة 
الظلم،  عانين  اللواتي  العربيات  النساء  من 
وأضافت بالقول: »خالل سنوات الثورة أثبتت 
الوحيدة  القوى  بأنها  المرأة  حماية  وحدات 
العبودية،  المرأة وخلصتها من  التي حررت 
عاصفة  حملة  في  حصل  ما  هذا  وبالفعل 
الجزيرة، حيث حررت وحدات حماية المرأة 
المئات من النساء، كما أن العشرات من نساء 
إلى صفوف  باالنتساب  بادرن  المناطق  تلك 

وحدات حماية المرأة«.

مركز األخبارـ   يواصل حزب سوريا المستقبل 
السوري  الشمال  مناطق  في  صفوفه  تنظيم 
سوريا  حزب  لرئيس  زيارة  وفي  كافة، 
المستقبل ابراهيم القفطان لمدينة الطبقة، التقى 
األحداث  بعض  عن  وتحدث  المنطقة  بأبناء 
السوري  الشمال  امتداد  على  تجري  التي 

وسوريا عامة.
في شمال  الحزب  نشاطات  وتحدث عن  كما 
سوريا؛ قائالً: »إن نشاطات الحزب متواصلة 
مع الجماهير واألحزاب في الشمال السوري 
وسيكون للحزب لقاءات مع األحزاب وكذلك 

السوريين في خارج سوريا«.
»ما  قال:  منبج؛  في  المستجدات  آخر  وحول 
لم  تركية  أطماع  إال  ما هي  منبج  في  يجري 
والقيادة  التركي،  الطرف  من  إال  نسمعها 
األمريكية أكدت ليس هناك اتفاق على مدينة 
من  لحمايتها  منبج  خارج  تفاهم  إنما  منبج 

فصائل درع الفرات«.
للحوار  السوري  لشمال  النظام  وعن دعوات 
يدعو حزب سوريا  لم  القفطان: »النظام  قال 
من  نعاني  ونحن  معه،  للحوار  المستقبل 
جميع  مع  الحوار  ونقبل  المركزي،  لونه 
المبعوث  مع  اتصال  قنوات  ولدينا  األطراف 
الذين  الوطنية  والحركة  مستورا  دي  األممي 
األخيرة.  الفترة  في  ومنبج  الرقة  زاروا 
حلقة  ليكون  المستقبل  سوريا  حزب  يعمل 
من  تطلب  وإن  السوريين  بين جميع  الوصل 

يتحاور مع جميع  أن  المستقبل  حزب سوريا 
يخلون  من  باستثناء  فسيحاورهم  األطراف 
واإلرهاب  الفوضى  لعودة  ويسعون  باألمن 

إلى المدينة«.
قنوات  »لدينا  قائالً:  حديثه  خالل  وأضاف 
اتصال مع دي مستورا ومع جميع األطراف 
الحركة  قبل  من  دعوة  وهناك  السورية 
سرميني  ومحمد  نحاس  عبيدة  الوطنية 
ومناطق  والطبقة  والرقة  منبج  وزاروا 
سوريا  حزب  يعمل  كيف  وشاهدوا  أخرى 
المستقبل ولدينا تواصل مع أحزاب في ألمانيا 
من  والعديد  الكردي  الوطني  الحزب  مثل 
الشخصيات ولن نفق عند حد معين، وسياستنا 
ومادام  والالمركزية،  والتعددية  الوطنية  هي 
نؤمن بالتعددية والالمركزية والديمقراطية لن 
السوري، وسنتحاور مع  الشمال  نتمركز في 
برامج  ونعمل على  المهجرين  السوريين  كل 
سوريا  التعددية  سوريا  االم  لسوريا  لعودتهم 

الوطن«.

عقد أعضاء كونفرانس تحرير عفرين سلسلة 
اجتماعات لألهالي في مقاطعة الشهباء، حثوا 
واالستعداد  الصمود  على  األهالي  خاللها 
لالنضمام إلى النفير العام حتى تحرير عفرين 

من االحتالل التركي ومرتزقته. 
وعقدت سلسلة االجتماعات في كل من ناحية 
أحرص، فافين، تل قراح، األحداث وكفرنايا، 
وذلك بدعوة من أعضاء وعضوات كونفرانس 
تحرير عفرين، وشارك فيها المئات من أهالي 
االجتماعات  سلسلة  وبدأت  عفرين.  مقاطعة 
البيان  قراءة  تالها  صمت،  دقيقة  بالوقوف 
تحرير  كونفرانس  عن  الصادر  الختامي 
عفرين، وبعدها تم شرح تفاصيل الكونفرانس 
من قبل أعضاء الكونرانس، وأشاروا خاللها 
»للمرة  الكونفرانس  عقد  وضرورة  ألسباب 
محاسبة  بمرحلة  مررنا  كإداريين  األولى 
أننا قيمنا نواقصنا وسلبياتنا في  للذات، حيث 
العمل وقدمنا نقدنا والنقد الذاتي أمام الشهداء 

واألهالي«.
وأشاد أعضاء الكونفرانس بالمقاومة البطولية 
أعنف وأشرس  يوماً ضد  استمرت 58  التي 

التدابير  من  المزيد  اتخاذ  وأكدوا  الهجمات، 
كما من شأنه المساهمة في استمرار المقاومة، 
شعوب  تكون  أن  ضرورة  على  وأكدوا 
حالة  في  خصوصاً  وعفرين  عموماً  سوريا 
على  صفوفها  وتنظيم  واالستنفار،  االستعداد 

هذا األساس.
وحث أعضاء الكونفرانس خالل االجتماعات 
أهالي عفرين الصامدين في مقاطعة الشهباء 
التدريب  وتعزيز  صفوفهم  تنظيم  على 
النضال  وتصعيد  الحرب،  ظروف  وفق 
الدبلوماسي، والعمل على انقاذ شعوب عفرين 
المحاصرة داخل المنطقة من احتالل الجيش 

التركي.
بروح  االلتزام  بدورهم  أكدوا  عفرين  أهالي 
النفير العام، وروج مقاومة العصر المستمرة 
الشهباء، وأكدوا إصرارهم على  في مقاطعة 
إلى  لالنضمام  التامة  والجاهزية  »الصمود 
محررة  لعفرين  الوصول  حتى  العام  النفير 
االجتماعات  وانتهت  التركي«.  الرجس  من 
العصر  مقاومة  تحي  التي  الشعارات  بترديد 

وتمجد الشهداء.
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ريف احلسكة حمرر بالكامل.. وعاصفة
 اجلزيرة مستمرة

ابراهيم الفقطان: «لن نتمركز 
يف الشمال السوري فقط«

أبناء عفرين: «بروح املقاومة 
الشعبية صامدون حىت 

التحرير«

مقرات  إحدى  عرضت  ـ  األخبار  مركز 
عفرين  مدينة  في  التركي  االحتالل  مرتزقة 
بتمام الساعة 12:35 من ظهر يوم األربعاء 
النفجارين، وأشارت بعض المصادر المحلية 
من  عدد  مقتل  عن  أسفرا  االنفجاران  بأن 
عناصر المرتزقة وعدد من المدنيين المارين 
انفجار  إلى وقوع  االنفجارين، إضافة  بمكان 
آخر في اليوم نفسه بالقرب من مشفى ديرسم. 
مدينة  داخل  من  محلي  مصدر  وأشار  هذا 
تمام  في  وقعا  انفجاران  بأن  ح(  )أ.  عفرين 

بمقر  األربعاء  ظهر  من   12:35 الساعة 
مرتزقة الجبهة الشامية بالقرب من دوار كاوا 
بمدينة عفرين. وذكر المصدر أن االنفجارين 
نجما عن عبوتين ناسفتين، فيما أفادت مصادر 
أخرى بأنهما ناجمان عن سيارتين مفخختين، 
لم  المرتزقة  قبل  من  المكان  تطويق  وبسبب 
يتم التعرف على سبب االنفجارين، فيما أسفرا 
عن مقتل عدد من عناصر المرتزقة، باإلضافة 
إلى عدد من المدنيين المارين بمكان الواقعة، 
ولم يتم التعرف بشكل دقيق على العدد بسبب 
المكان،  من  لالقتراب  المرتزقة  سماح  عدم 

كما ألحقت أضرار جسيمة بالمبنى.
كاوا  دوار  من  الممتدة  المنطقة  بأن  ويذكر 
وصوالً للصناعة وسوق الهال تشهد منذ يوم 
الجبهة  مرتزقة  بين  عنيفة  اشتباكات  أمس 
الشامية ولواء المعتصم نتيجة لخالفاتهم على 
مسروقات المعامل الصناعية ومعامل البيرين 
التي سرقوها من محيط طريق راجو - عفرين 

خالل الشهر الحالي.
وبخصوص االنفجار الثالث؛ ذكرت المصادر 
أنه استخدم خالل التفجير سيارة مفخخة، وأن 
الطرق  لكافة  وقطع  استنفاراً  تشهد  المدينة 
إلى  المصادر  وأشارت  المدينة،  إلى  المؤدية 
أن أعداد الضحايا تتجاوز الـ 20 ما بين قتيل 

وجريح في صفوف المرتزقة والمدنيين.
األول  االنفجار  أن  إلى  آخر  وتطرق مصدر 
الذي وقع عند دوار كاوا، استخدم فيه سيارة 
)فان( بيضاء، وأنه نتج عن االنفجار احتراق 
إلى  باإلضافة  ناريتين،  ودراجتين  سيارة 
مكان  بمحيط  كبيرة  مادية  أضرار  إلحاق 
ليلة  إلى أن اشتباكات دارت  التفجير. ويشار 
ومرتزقة  الشامية  جبهة  مرتزقة  بين  الثالثاء 
المعتصم باهلل استمرت حتى ساعات متأخرة 
من ليلة أمس. ولم تتبنى أي جهة االنفجارات 

التي حدثت في المدينة.

ثالثة انفجارات يف عفرين والصراع
 بني املرتزقة مستمر

1- الصبار: يعتبر الصبّار من األعشاب الفّعالة 
وهو  الصدفيّة.  من  التخلص  على  تساعد  التي 
لأللم.  المضادة  والمواد  األحماض  يحتوي على 
وحاالت  الحروق  لعالج  القدم  منذ  استخدم  وقد 
وإضافة  الصبّار  من  القليل  بطحن  ويتم  الجلد، 
المنطقة  على  يوضع  ثم  إليه  العسل  من  القليل 

المصابة ويُترك لبعض الوقت قبل غسله.
3-الفلفل األحمر: هذا العشب يساعد على تسكين 
الفلفل  طحُن  يتّم  جداً.  فّعالة  بدرجة  الصدفيّة 
ثم تُغسل بعد  بالصدفيّة  الُمصابة  المنطقة  ودهن 

تركها لمدة 15 دقيقة بالماء الفاتر.
4- الكتان: يحتوي بذر الكتان على الزيت التي 
تساعد على التخلص من الصدفيّة. كل ما علينا 
الزيت  واستخراج  الكتان  بذور  هو عصر  فعله 
لمّدة 20  المصابة وتركها  المنطقة  منها. ودهن 

دقيقة قبل غسلها.
تعتبر الفواكه أيضاً مهمة لعالج بعض األمراض 
وخاصة الصدفيّة ومنها األفوكادو فهو من الثمار 
التي تشبه ثمرة الكمثرى ويمكن استخدامها في 
الثمرة مع  عالج الصدفيّة عن طريق مزج لبِّ 

جزء من قشرتها ثم تُدهن بها المنطقة الُمصابة.
يمكننا الحصول على عصارة الصبّار ومزجها 
المصاب  الجزء  بها  ندهن  ثم  األبيض  بالعسل 

بالصدفيّة.
يمكن وضع زيت الجوز البرازيلى على المنطقة 
المصابة بالصدفيّة مرة يوميّاً قبل النوم لمّدِة ثالثة 

أسابيع فهو مفيد جداً للقضاء على هذا المرض.
لعالج  الجيّدة  العشبيّة  األدوية  من  الحلبة  تعدُّ 
حيث  الصدفيّة،  رأسها  على  كثيرة  أمراض 
تُطحن الحلبة بشكل ناعم جداً، ثم تُدهن المنطقة 
الحلبة  عليها  وتُرش  الزيتون  بزيت  الُمصابة 
قبل  يوميّاً  مّرة  الطريقة  هذه  وتُكّرر  الناعمة، 

النوم.
الغنية  العشبيّة  النباتات  من  الرجلة  تعدُّ   
مرض  تُعالج  التي  والمعادن  بالفيتامينات 
طبخها  طرق  عن  تحضيرها  ويمكن  الصدفيّة 
طهيها  يتم  حتى  الماء  من  القليل  مع  النار  على 
وتُؤكل بطريقة عادية كما يمكن تناول العيدان أو 

إضافتها إلى أطباق السلطة.

نورا حسني 

غير  مزمناً  مرضاً  الصدفيّة  مرض  يعتبر 
المفاصل أو األظافر،  أو  الجلد  معٍد، قد يصيب 
األعمار  كلِّ  وفي  والنساء  الرجال  في  ويظهر 
جلدي  التهاب  وهو  البالغين،  عند  وخصوصاً 
مزمن وغير معٍد، يظهر على شكل بقع حمراء 
تنتصفها قشور فضيّة، وأكثر المناطق المصابة 
الرأس  وفروة  والمرفقين  الركبتين  جلد  هي 
في  المرض  وينتشر  الظهر،  أسفل  ومنطقة 
ذوي البشرة، باإلضافة إلى العامل الوراثّي فإّن 
هناك بعض العوامل التي تحفّز ظهور الصدفيّة 
األدوية  وبعض  والهرمونات  اإلصابات  ومنها: 

وااللتهابات.
 وتقسم الصدفيّة حسب شكل وموقع اإلصابة: 

االظافر  وصدفيّة  والنقطيّة  االعتياديّة  الصدفيّة 
القدمين  وأسفل  اليدين  راحة  وصدفيّة  والطيات 

البثريّة  والصدفيّة  الحفاضات  منطقة  وصدفيّة 
واالحمراريّة.

العالج باألعشاب:
عالج الصدفيّة باألعشاب، هناك بعض العالجات 
التي تستخدم في الحدِّ من الصدفيّة وتهدئتها وفي 

بعض الحاالت الشفاء منها ومنها ما يلي:
الخلة البلدّي وهو نبات عشبّي معمر وقد استخدمه 
قدماء المصريين والهنود منذ آالف السنين حيث 
كانوا يدلكون الصدفيّة بهذا النبات ثم يعّرضون 
الحديثة  الدراساُت  أثبتت  وقد  للشمس،  أنفسهم 
أنَّ ثمار الخلة تحتوي على مادة السورالين التي 
ثبت نجاحها في الحّد من تقّشر الجلد الناتج عن 
الصدفيّة، حيث تقوم هذه المادة على إيقاف تكاثر 
تسبّب  التي  الجلد  خاليا  انقسام  وتبطئ  الخاليا 

القشور.
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إعداد الصفحة - جوليا خلو

ماذا يمكن أن تفعل رياضة رفع األثقال لمدة 20 
دقيقة بدماغك؟

العضالت  بناء  من  األثقال  رفع  رياضة  فائدة 
معروٌف  أمٌر  هو  النفسّي  التوتر  تخفيف  وحتى 
لمعظم العبي هذه الرياضة. لكن ما هو جديٌد و 
مفاجٌئ للبعض أن تكون جلسات رفع االثقال لها 
تأثيٌر مباشٌر على عمل الدماغ و خالل مدة زمنيّة 

قصيرة نسبيّاً من التمرين.
فقد طرحت دراسةٌ جديدةٌ من نوعها حول الدماغ 
والعضالت أّن التمرين لمدة 20 دقيقة من الزمن 
يقّوي و يحّسن الذاكرة لدى الالعبين بنسبة 10 

.٪
يحتاج  ال  الشخص  أّن  إلى  الدراسة  هذه  “تشير 
ألن يلعب ساعات طويلة حتى يكون هناك تأثير 
أوضحته  ما  هذا  الذاكرة”  تحّسن  على  إيجابّي 
طالبة   Lisa Weinberg الدراسة  رئيسة 

الدراسات العليا في معهد جورجيا التقنّي.
في الدراسة قام الباحثون بطرح ٩0 صورة على 
شاشة الكمبيوتر على 4٦ متطوع وطلبوا منهم 
ثم  ذاكرتهم,  في  الصور  هذه  بحفظ  يقوموا  أن 

قاموا بتقسيم المتطوعين الى مجموعتين.
المجموعة االولى طُلب منهم أن يقوموا بتمرين 
األخرى  المجموعة  تجلس  بينما  معيّن  رياضّي 

بدون أّي جهد يذكر.
من  اللعاب  من  عينات  بجمع  الباحثون  قام  كما 

كّل متطوع.
بعد يومين اجتمع كلٌّ من المتطوعين والباحثين 
معاً وقام الباحثون بطرح 180 صورة من بينها 
الـ ٩0 صورة سابقة الذكر )الصور التي طرحت 

على المتطوعين في اليوم األول للدراسة( على 
هي  ما  يحددوا  أن  منهم  طُلب  و  متطوع  كّل 

الصور الجديدة الُمضافة الى المجموعة.
ماذا وجد الباحثون؟

بالتمرين  قاموا  الذين  المتطوعون  تذّكر  لقد 
الرياضّي ٦0 ٪ من إجمالي الصور بينما تذكر 
المتطوعون األخرون حوالي 50 ٪ من إجمالي 

الصور المطروحة.
بأّن  تقول  سابقة  دراسة  تدعمها  النتيجة  هذه  و 
التي تتراوح أعمارهم بين 50  الكبار في السّن 
يقوموا  أن  بمجرد  الذاكرة  لديهم  تتحّسن   85 ــ 
نتيجة  يكون  وهذا  الرياضية  التمارين  ببعض 
النورابينفرين  التوتر  لهرمون  الجسم  إلفراز 
 )stress hormone norepinephrine(
الدماغ  على  قوي  تأثير  له  أنّه  عنه  المعروف 

في  للمساعدة  كيميائيّة  رسائل  يرسل  بحيث 
استرجاع الذاكرة بسرعة أكبر.

و قد تبيّن في هذه الدراسة أّن التمارين الرياضيّة 
فعالً تزيد من وجود هذا الهرمون، فالذين قاموا 
بالتمارين الرياضيّة تبيّن وجود هذا الهرمون في 

اللعاب بنسبة عالية لديهم عند فحصه.
 “هذه النتائج ُمشّجعة فبدون القيام بفحص الرنين 
خالل  من  نستطيع  نحن  الُمكلف،  المغناطيسي 
هذه النتائج التنبؤ بماهيّة المناطق في الدماغ التي 
كان عليها التأثير األكبر في استرجاع الذاكرة من 
خالل التمارين الرياضيّة ”بحسب البروفيسورة 
الُمشاركة في  النفس في نفس المعهد و  في علم 

.Audrey Duarte الدراسة الدكتورة

تأثري رياضة رفع االثقال على الدماغ
في  األفضل  ليست  البشر  عيون  أّن  نعتقد 
الرؤية  القطط  تستطيع  الحيوانيّة.  المملكة 
عيناً   12 تمتلك  العناكب  بعض  الظالم،  في 
وجدت  ولكن  خلفها.  النظر  على  تساعدها 
دراسة جديدة أنّنا يجب أن نكون سعداء مقارنة 
من  بكثير  أفضل  نظرنا  حّدة  أن  إذ  بغيرنا، 
أغلب الحيوانات. قام باحثون من جامعة ديوك 
األنواع  من  للعديد  اإلبصار  وتقييم  بمقارنة 
المختلفة لمعرفة مقدار حّدة أو ضبابية نظرهم. 
تقول إيلينور كيفز )Eleanor Caves( عالمة 
جامعة  في  اإلبصار  في  والمتخصصة  البيئة 

الحيوانيّة،  المملكة  طول  على  »أّن  ديوك: 
معظم الحيوانات ترى العالم بتفاصيل أقل منا 
بكثير«.ال تستطيع الطلب من ذبابة أو نسر أن 
ما.  جدول  على  األحرف  من  مجموعة  يقرأ 
العين،  تركيب  الباحثون  درس  هذا،  من  بدالً 
حّدة  لمعرفة  سلوكيّة  اختبارات  واستخدموا 
الباحثون  استخدم  مختلفة.  حيوانات  إبصار 
درجة«  لكلذ  »دورة  تسّمى  قياس  وسيلة 
)cycles per degree( لمعرفة حّدة الرؤية. 
ومن بعدها أضافوا هذه المعلومات إلى برنامج 
من نوع ما أظهر نوع الصور التي تراها هذه 
 ٦0 حوالي  تحليل  البشر  يستطيع  الحيوانات. 
دورة في الثانية -والتي تعني أنّنا نستطيع رؤية 
٦0 خطاً أسود وأبيض متوازيين خالل درجة 
رؤية واحدة. أي عدد أكثر من هذا وستتحّول 
ووجد  الرمادّي.  اللون  إلى  الخطوط  هذه  كلُّ 
الفريق أّن الشمبانزي والثدييات العليا األخرى 
وهذا  تقريباً.  نراها  التي  التفاصيل  نفس  ترى 
لم  االهتمام،  يثير  المفاجئ.وما  باألمر  ليس 
تكن العديد من الحيوانات أفضل منا بكثير، ما 
حّدة  تكون  التي  المفترسة  الطيور  بعض  عدا 
على  لدينا.مثال  التي  ضعف  تقريباً  إبصارها 
ذلك هو العقاب األسترالّي إسفين الذيل. يستطيع 
الدرجة -وهو أمر مفيٌد  رؤية 140 دورة في 
في اكتشاف الجرابيات الصغيرة المتسللة على 
األرض في الوقت الذي يكون فيه العقاب على 
ارتفاع آالف األمتار في السماء.وجد الباحثون 
يقارب  ما  ترى  الطيور  ومعظم  األسماك  أّن 
30 دورة في الدرجة، أما الفيلة فإنها ترى ما 
دورات   10 الدرجة.  في  دورات   10 يقارب 
الذي يعتبر فيه الشخص  الحّد  الدرجة هو  في 

أعمى بصورٍة رسمية، ولكن أغلب الحيوانات 
والحشرات تمتلك حّدة أقل. بعيدا عن حصولنا 
المثير  النظر، األمر  لشدة  على نظام تصنيف 
فهمنا  على  النتائج  هذه  تأثير  هو  هنا  للدهشة 
كان  إذا  المثال،  سبيل  على  الحيوان.  لعلم 
للروبيان المنظف ألوان زاهية وقرن استشعار 
فهل  قريبة،  لسمكة  رؤيته  عند  بتحريكه  يقوم 
الروبيانات  لفائدة  األمر  بهذا  الروبيان  يقوم 
بتنظيفه؟كتب  يقوم  الذي  للسمك  أم  األخرى، 
المنظّف  الروبيان  يستطيع  »ال  الباحثون: 
الروبيانات  عند  الموجود  األلوان  نمط  تمييز 

األخرى، حتى على بعد 2 سم. على كّل حال، 
تكون  استشعارها  وقرون  ألوانها  نمط  فإّن 
ال  مسافة  ومن  نظر  شّدِة  أّي  لديه  لمن  مرئية 
األلوان  أنماط  فإّن  سم«.»ولهذا   10 عن  تقل 
المميزة هذه وفعاليات حركة قرن االستشعار 
على  المضيفة،  السمكة  نحو  كإشارات  تخدم 
ال  نفسه  المنظف  الروبيان  أن  من  الرغم 
يكون  قد  آخر  بينها«.ومثال  التمييز  يستطيع 
هو أجنحة الفراشة -الفراشة نفسها قد ال ترى 
أنماط بعضها البعض، ولكن الطيور تستطيع. 
الباحثين  التي يجب على  تقول كيفز: »النقطة 
عدم افتراضها هي أن األنواع األخرى ستعالج 
الضرورّي  الطريقة«.من  بنفس  التفاصيل 
األسماك  أو  العناكب،  أن  إلى  اآلن  اإلشارة 
محدودة  إبصار  حّدة  لديه  آخر  حيوان  أّي  أو 
قد يرى بصورة أفضل مما ُذكر في الدراسة، 
الدماغ.يعمل  في  المعالجة  عمليات  بسبب 
الفريق على العيون فقط حتى هذه اللحظة، وال 
يستطيعون معرفة ما الذي يقوم به الدماغ أثناء 
الرؤية  إلى  النسر  نظر  إذا  للصورة.  معالجته 
على  نفسه،  البرنامج  هذا  باستخدام  البشريّة 
سبيل المثال، تقول كيفز أنّه »سيعتقد أن عالمنا 
البرنامج  يخبرك  كذلك«.  ليس  وهو  ضبابّي؛ 
كلِّ  متوفرة.على  البصريّة  المعلومات  أّي 
حال، »ال يمكنك استخدام معلومات لم تستلمها 
أبداً؛ إذا كانت حّدة البصر قليلة لدرجة أنها ال 
يستطيع  ال  فقد  معين،  تفصيل  التقاط  تستطيع 

دماغك التقاطها كذلك«.
على الرغم من التقييدات، تقّدم لنا هذه الدراسة 
نظرة رائعة فيما يخص الطريقة التي ترى بها 

الحيوانات المختلفة العالم الذي يحيط بنا.

كيف ترى احليوانات عاملنا؟ 
هناك اختالفات كبرية

ولكّن  البشر،  عن  مختلف  بمعّدل  الكالب  تكبر 
 7 تُعادل  البشريّة  الّسنة  أّن  تقول  الّتي  القاعدة 
سنوات من عمر الكالب هي أبعد ما تكون عن 
الّصحة.فلو كان البشر ينمون بمعّدل أبطأ بسبع 
مّرات من الكالب كما يٌقال، لكان الكثير منّا إذا 
قادرين على التّكاثر في سّن الّسابعة، بل والعيش 
الواضح  عاما.ومن   150 إلى  تصل  ألعمار 
أّن  في  الّسبب  يحدث.ويعود  ال  ذلك  أّن  بالطّبع 
الكالب يمكنها أْن تصل إلى النّضج الجنسي بعد 
أسرع  بمعّدل  تنمو  أنّها  واحد من والدتها،  عام 

منّا خالل العامين األّولين من حياتها.
وحتى أّن ما سبق ِذكره قابٌل للتّغيير في العموم 
ذات  الفصائل  أّن  إْذ  المختلفة،  للفصائل  تبعا 
األحجام الّصغيرة تنمو بسرعة أكبر من الفصائل 
التي تتميّز بكبر حجمها.إّن الكالب تنمو بسرعة 
يبدأ  ثم  بالبشر،  مقارنة  حياتها  بداية  في  أكبر 
حياتها،  نهاية  من  اقتربت  كلّما  بالتباطؤ  نمّوها 
ولذلك فإّن حساب عمر كلبك بالنسبة إلى عمرك 
قد يكون أمرا مخادعا، ولكنّه ممكن لحسن الحظ.
وبما أّن الفصائل الّصغيرة تنمو بسرعة أكبر من 

المهّم حساب  فمن  منها حجما،  األكبر  الفصائل 
عمر كلبك تبعا للفئة الّصحيحة، إذ نُعنى بوصفهم 

كالتّالي:
 صغير )٩.5 كيلو جرام أو أقل(

متوسط )٩.٦-22 كيلو جرام(
 كبير )23-40 كيلو جرام(

 عمالق ) أكثر من 41 كيلو جرام(
وعلى الّرغم من أّن أصول أكذوبة الّسبعة أعوام 
إيجاد طريقة جيّدة  البشر  يحاول  غير معروفة، 
لحساب أعمار الكالب بالنّسبة لسنوات البشر منذ 
العام 1200 تقريبا.وواحٌد من أقدم األمثلة على 
ذلك هو النّقش الموجود في كنيسة “وستمنستر”، 
الّذي يعود إلى عام 12٦8، والّذي يحِسب أّن سنة 
واحدة من سنوات البشر تعادل تسع سنوات من 
عمر الكالب، وقد كانت جزءا من طريقة غريبة 
عشر.  الثّالث  القرن  في  العالم  نهاية  لحساب 
ويُعتقد أّن قانون الّسبع سنوات حديٌث نسبيّا، إْذ 
كنساس  والية  في  البيطريّين  األطباء  أحد  نشر 
 : ))The Wall Street Journal لدى جريدة
»حسب توقّعاتي فقد كانت حيلة تسويقيّة لتشجيع 
مربي الحيوانات األليفة على جلب حيواناتهم إلى 

العيادات البيطريّة مّرة في العام على األقّل«.

هل تعادل سنة من عمر اإلنسان
 7 سنوات من عمر الكالب؟
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خطة عمل جدية يف مؤمتر ستار

أفين يوسف

خالل  جذرياً  تغييراً  المرأة  أحدثت 
واقع  في  سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة 
المجتمع وعلى األصعدة كافة االقتصادية 
والثقافية  واالجتماعية  والسياسية 
األساسية  الركيزة  فكانت  والعسكرية، 
منذ  آفا  روج  ثورة  عليها  اعتمدت  التي 
اآلن،  من  سنوات  سبع  قبل  انطالقتها 
المجتمع  ثقافات  بين  الجامعة  والنواة 
عاتقها  على  المرأة  وأخذت  المختلفة، 
بناء مجتمٍع صحي  في  الفعالة  المساهمة 
على أساس العدالة والمساواة بين الجنسين 
والديانات،  والقوميات  الشعوب  وبين 
وكان للمرأة المثقفة الدور األكبر في ذلك.
التاريخ،  بدء  منذ  موجودة  المثقفة  المرأة 
الثقافة  لمعنى  الخاطئ  المفهوم  لكن 
اآلن،  حتى  المجتمعات  بين  والمتداول 
المثقفة  المرأة  دور  إبراز  دون  حال 
هي  فما  الحياة،  هامش  على  ووضعها 

الثقافة ومن هو المثقف؟.
الثقافة هي أن تعرف شيئاً عن أي شيء، 
بعدد وكٍم من المعرفة  أي أن تكون ملماً 
في كافة المجاالت، والمثقف هو الشخص 
المعرفة،  من  الشامل  القدر  يمتلك  الذي 
الخليقة  بداية  منذ  المرأة  امتلكته  ما  وهذا 
والطعام  الزراعة  اكتشفت  التي  فهي 
الحماية وأساليب تربية األطفال  ووسائل 
الطبية  األعشاب  واكتشفت  وتوعيتهم 
وغير ذلك الكثير من المعرفة. إذا فالمرأة 
هي العضوة األكثر شموالً واألكثر قدرة 
على اكتساب المعرفة وبذلك فهي األكثر 

ثقافةً في المجتمع.
تأسست رابطة المرأة المثقفة في 3 تموز 
من عام 2017م، وانضم إليها عدد كبير 
مجاالت  اختالف  على  المثقفات  من 
عملهن من أديبات وشاعرات وسياسيات 
وفنانات  االجتماع  بعلم  ومختصات 
من  الكثير  ألذهان  تبادر  لكن  وغيرهن، 
الثقافة  مفهوم  يحصرون  الذين  الناس 
)الشهادة  العلم  من  بقدر  المرء  تمتع  في 
الجامعية( واستهزأ آخرون بوجود رابطٍة 
في  يرون  بينما  المثقفة!  بالمرأة  خاصة 
وجود اتحاداٍت ونقابات خاصة بالمثقفين 
المرأة  رابطة  فلماذا  اعتيادياً.  أمراً 

المثقفة؟.
احتلت المرأة المثقفة مكانها في االتحادات 
والنقابات الثقافية المختلفة وكان لها دور 
تقام  التي  الفعاليات  أن  إال  فيها،  بارز 
ضمن تلك االتحادات الثقافية تُنسب غالباً 
للمثقفين دوناً عن المثقفات، ويتم تهميش 
قصد،  غير  عن  أو  بقصٍد  فيها  دورها 
إلى  تحتاج  المثقفة  المرأة  نشاطات  وألن 
وفنِّها  أعمالها  تناسب  معينة  خصوصية 
النساء  من  عدد  أكبر  ولتحتضن  وأدبها 
كالشعر  المجاالت  كافة  في  المبدعات 
واألدب  اليدوية  واألعمال  والموسيقى 
صقلها  على  ولمساعدتها  وغيرها، 
وتدريبها بالشكل المناسب، كان ال بد من 
المثقفات  النساء  كل  تجمع  رابطة  وجود 
سقف  تحت  سوريا  وشمال  آفا  روج  في 

واحد.
على هذا األساس وبغية تفاعل المرأة مع 
ثقافتها ومنعها من االندثار، وكون المرأة 
في مناطق روج آفا وشمال سوريا تحتفظ 
وتلعب  واألدب  الفن  ورونق  بأًصالة 
ولكي  القادمة،  األجيال  تنشئة  في  دورها 
ال تبقى إنجازات المرأة محصورة فقط في 
افتتاح  الضروري  من  كان  بعينه،  مجاٍل 
مركز لرابطة ثقافية تجمع داخلها النساء 
في  دورها  تعزيز  على  تأكيداً  المثقفات، 

إرساء أسس الثقافة والفن في المنطقة.

ملاذا رابطة املرأة املثقفة؟

بين  والحوار  للقاء  منصة  توفير  إلى  المؤتمر  يهدف 
وتعزيز  الخبرات  لتبادل  السورية  النسائية  القيادات 
بالعمل  العالقة  ذات  المختلفة  الجهود  حول  المعرفة 
بها  قامت  التي  المشاورات  نتائج  ومناقشة  النسائي، 
المرأة  أولويات  حول  السورية  المؤسسات  من  عدد 
خالل  من  المخرجات  هذه  على  والبناء  السورية، 
النسائي  العمل  لتعزيز  مشتركة  كأجندة  تأطيرها 
فندق  في  يومين  لمدة  المؤتمر  المشترك.واستمر 
هيلتون ميترو بوليتان في بيروت، وذلك ضمن أنشطة 
المجتمع  لجهود  الداعمة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة 
دورها  تعزيز  سياق  في  السوري  النسائي  المدني 
لتحقيق السالم والتنمية.وألقيت كلمة افتتاحية المؤتمر 
من قبل رئيسة مكتب الشؤون اإلنسانية والتجاوب مع 
األزمات في هيئة األمم المتحدة للمرأة هبة قصاص، 
العالم  في  النساء  من  الكثير  بأن  أشارت:  والتي 
واالضطهاد  كالعنف  والمصاعب  التحديات  يواجهن 
والفقر  واألمية  والجهل  والمبكر  القسري  والزواج 
وعلى  واألزمات،  والحروب  والنزوح  واالستغالل 
والحركات  المنظمات  تساهم  العقبات  تلك  من  الرغم 
على  المرأة  حصول  أجل  من  العمل  في  النسائية 

وإعادة  السالم  بناء  في  ومشاركتها  وتمكينها  حقوقها 
المكونات  اختالف  »إن  هبة:  أضافت  اإلعمار.كما 
لبناء  فرصة  هو  المؤتمر  في  المشاركة  النسائية 
النسائية  الحركة  قدرة  يخدم  مشترك  وإطار  عمل 
ست  المؤتمر  وحقوقها«.وتضمن  أهدافها  تحقيق  في 
التحالفات  حول  فيها  النقاش  تم  تشاورية،  جلسات 
النسوية في تعزيز وحماية حقوق النساء السوريات، 
قدراتها  وتعزيز  وتمكينها  السورية  المرأة  أولويات 
األولويات،  تناقش  عمل  مجموعات  ضمن  والعمل 
لنساء  أجندة مشتركة  وتقوم بصياغتها ضمن مقترح 
سوريا، يتم من خاللها تحديد األولويات في كل محور 
نتائجها. وتنفيذها وعرض  لدعمها  توصيات  ووضع 
تصب  مخرجات  جملة  المشاورات  هذه  عن  ونتجت 
المشاركة  أجل  من  السورية  النسائية  األجندة  في 
وأكدت  السوري،  وطنها  مستقبل  صنع  في  الفاعلة 
المساهمة  أجل  من  للعمل  سعيهن  على  المشاركات 
إلى  تهدف  التي  األولويات  هذه  تحقيق  في  الحثيثة 
الوصول لمشاركة إيجابية كاملة للمرأة السورية على 
قاعدة المساواة التامة في الحقوق والواجبات.ومن هذه 
األولويات هي الحماية واألمان ومنها المخاطر التي 

«حنو عمل مشرتك للحركة النسائية السورية« شعار
 مؤمتر نسائي بلبنان

بعد نجاح مؤتمر ستار بإيصال صدى صوت النساء 
إلى الشرق األوسط  وأوروبا والعالم من خالل حملته 
تحت شعار »انتفضن أيتها النساء من أجل عفرين«. 
باشور  في  زيارات  سلسلة  ستار  مؤتمر  من  وفد  بدأ 
النسائية  التنظيمات  ومكاتب  مقرات  إلى  كردستان 
والمدنية.ونتيجة لما حققت حملة انتفضن أيتها النساء 
كبيراً  دوراً  ولعبت  مساعدات  من  عفرين  أجل  من 
والوقوف  معنوياتها،  ورفع  العفرينية  المرأة  لمساندة 
الغاشم.  التركي  المحتل  أمام  للصمود  إلى جنب  جنباً 
أصبح هناك فضول لدى النساء في المناطق األخرى 
أهمية  عن  الحملة  في  شاركت  التي  الوفود  نقلته  لما 
على  به  يقوم  الذي  الفعال  والدور  ستار  مؤتمر 
والجزيرة،  وعفرين  الفرات  الثالثة  األقاليم  مستوى 
مؤتمر  باسم  الناطقة  صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 

من  وفد  تشكيل  »تم  قائلة:  وحدثتنا  سويد  أفين  ستار 
بطلب  كردستان  باشور  إلى  للذهاب  ستار  مؤتمر 
للتعريف  هناك،  النسائية  والمؤسسات  التنظيمات  من 
الفعال،  القيام بدوره  عن تنظيم مؤتمر ستار، وكيفية 
ووضع النساء اآلن في الشهباء، وكيفية عملية خروج 
المساعدات  وتقديم  وتنظيمهّن،  عفرين  من  النساء 
حيث  للمرضى،  واألدوية  المعيشية  والمستلزمات 
كان إلدارة مؤتمر ستار دوٌر كبيٌر في المقاومة التي 
استمرت 58 يوماً«.تضمن الوفد المرسل إلى باشور 
كردستان اإلدارية في لجنة التدريب في مؤتمر ستار 
ريحان لوقو، والعضوة في لجنة العالقات الدبلوماسية 
لمؤتمر ستار فاطمة لكتو، وعضوة لجنة المرأة لحزب 
االتحاد الديمقراطي زهرة آلدار، وتم القيام بالعديد من 
النسائية  للمنظمات  موسع  اجتماٌع  أولها  الزيارات 

واألحزاب الموجودة  في منطقة السليمانية، ثم التقيّن 
كردستان،  باشور  في  وبرلمانيات  سياسية  بأحزاب 
تتضمن  وكانت  المرأة،  حرية  حركة  عن  وممثالت 
مؤتمر  في  العمل  آلية  النقاش حول  االجتماعات  هذه 
وإنصافهن  النساء  تدريب  وكيفية  تأسيسه،  منذ  ستار 
الرئاسة  نظام  تطبيق  وكيفية  مشاكلهّن،  وحل 
الشهباء  في  العفرينيات  النساء  ونضال  المشتركة، 
وماذا  عام،  بشكٍل  النساء  بحق  االنتهاكات  ووقف 
كانت تتضمن حملة انتفضن أيتها النساء والنتائج التي 
مؤتمر  بتجربة  المرأة   لدور  الكبير  والفخر  حققتها، 
القادمة  النساء سيكون ميراث لألجيال  ستار ونضال 
من النساء كافة. وأكدت أفين: »ما زالت الزيارات من 
المؤتمر  أعمال  توضيح  يتم  حتى  مستمرة  وفدنا  قبل 
المحلية  المجالس  إلى  ووصوالً  الكومينات  من  بداية 

حي  في  تأسيسه  منذ  ستار  مؤتمر  تمكن   - حلب 
 1٩ بتاريخ  فعلي  بشكل  حلب  بمدينة  مقصود  الشيخ 
أيلول 2015م، أن يكون منبراً ومرشداً لحل مشاكل 
اجتماعية للمرأة ويكون سنداً في تطوير وتقوية ذاتها 
مقصود  الشيخ  حي  نساء  الخالفات.مرت  ومواجهة 
بمحن عصيبة وظروف الحرب فرضت عليها أقسى 
األيام، كما إن عادات وتقاليد المجتمع  فرضت عليها 
على  حلب  بمدينة  ستار  مؤتمر  وعمل  أخرى،  حياة 
حل العديد من المشاكل التي واجهتها المرأة، وعالج 
وخدمة  المرأة  حقوق  من خالل صون  المشاكل  تلك 
ستار  مؤتمر  عضوات  لجهود  وكانت  معاً،  المجتمع 

ورابطة المرأة ثمار عادت بالفائدة. 

نساء تعرضن ملشاكل اجتامعية

عمرها  من  الثالث  العقد  في  علي  حنيفة  المواطنة 
واجهت مع أبنائها الثالثة مشاكل اجتماعية  بعد وفاة 
زوجها، وكانت ضحية لعادات وتقاليد مجتمعها التي 
تضع المرأة في قالب دون السماح لها بخوض تجارب 
هذه  واستمرت  الصحيح،  بالشكل  ومواجهتها  الحياة 
فسحتها  وجدت  حنيفة  أن  إال  كاملة،  لسنة  المعاناة 
حنيفة  ستار.وتقول  مؤتمر  زيارة  خالل  من  باألمل 
أياماً  واجهت  زوجي  وفاة  »بعد  قصتها:  سرد  خالل 
زوجي،  وعائلة  عائلتي  طرف  من  أبنائي  مع  قاسية 
حيث أنهم طلبوا مني الزواج مرة أخرى، لكن موقفي 
أوالدي  مع  البقاء  أردُت  كوني  دائماً،  مختلفاً  كان 
واإلخالص لزوجي«.لم تجد حنيفة حالً إال باللجوء إلى 

بادرت  التي  مؤتمر ستار واستشارتهن في مشكلتها، 
فيها عضوات المؤتمر بمد الحل لها من خالل تأمين 
المسكن لحنيفة وأوالدها، وللحفاظ على دورها ضمن 
كومين  في  تعيينها  تم  وتنظيمها،  وتوعيتها  المجتمع 
الشهيدة شيالن كوباني كعضوة في لجنة الحماية وحل 
بإرادتها  تمسكت  أنها  حنيفة  الحي.أشارت  خالفات 
مؤتمر  عضوات  قدمتها  التي  المساعدة  بعد  القوية 
ستار لها، ولم تسمح بتفكيك عائلتها وتشريد أوالدها 
ضمن إطار العادات المنتشرة في المجتمع، وهي اآلن 

تدير بيتها وأبناءها بعد وفاة زوجها منذ 3 سنوات.
العمر27 وأم  البالغة من  المواطنة عبير معميكو  أما 
لطفلة، فقدت أملها من الحياة من بعد فقدانها لزوجهاا، 
لباسها  لبيع  مادية صعبة واضطرت  واجهت مشاكل 
أهل  أن  بخاصة  الصغيرة،  طفلتها  احتياجات  لشراء 
أو  زوجها  وفاة  بعد  بها  االعتراف  رفضوا  زوجها 
المعاناة  استمرت عبير  مادياً. وهكذا  حتى مساعدتها 
واأللم إلى أن زارت دار المرأة في حي الشيخ مقصود 
مواجهة  معنى  لها  أوضحت  لتدريبات  وخضعت 
طوال  القاسية  ظروفها  مع  التعامل  وكيفية  الحياة 
عملها كعضوة في رابطة المرأة على مدار 3 سنوات 
والتي  معميكو   عبير  المواطنة  المنصرمة.وتقول 
أي  سنوات   5 منذ  زوجي  »توفي  ابنتها:  مع  تعيش 
أهل  ورفض  ونصف،  سنة  طفلتي  عمر  كان  عندما 
زوجي حينها التكفل بمصاريف الطفلة ألنهم يريدون 
سبيلي«.  لحال  وأذهب  أتزوج  وأن  مني  الطفلة  أخذ 
منظمة  كانت  ما  متى  المرأة  بأن  عبير  وأوضحت 

بريوت - عقدت هيئة املرأة لألمم املتحدة مؤمترًا حتت شعار »حنو عمل مشرتك للحركة النسوية 
السورية« حبضور 200 مندوبة من ناشطات مدنيات، سياسيات، اجتماعيات وحقوقيات 

سوريات، ومستشارات من هيئة األمم املتحدة، يف العاصمة اللبنانية بريوت.

مؤمتر ستار يف سلسلة زيارات لباشور كردستان

والنزاعات  الحروب  مناطق  في  المرأة  لها  تتعرض 
المسلحة هي االغتصاب، التجنيد، المتاجرة، االبتزاز 
والسبي،  التعسفي،  االعتقال  االختطاف،  الجنسي، 
المناهضة  القوانين  سن  خالل  من  معالجتها  وتكون 
للعنف الجنسي واألسري والعمل على تطبيق قوانين 
اإلتجار بالبشر بما يتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق 
غير  بنك  إنشاء  االقتصادية  األولويات  اإلنسان.ومن 
ربحي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة 
والشباب، ومنح قروض تعليمية للفتيات، ودعم المرأة 
خلق  االقتصادي،  القرار  مراكز صنع  إلى  للوصول 
وتشجيع  المنظمات،  مع  بالتعاون  خارجية  سوق 
الشعبية. الذاكرة  لحفظ  التراثية  الحرف  وتمويل 

بنسبة  النساء  إشراك  ومنها  السياسية  األولويات  أما 
بكافة  السياسية  العملية  مجمل  في   ٪30 عن  تقل  ال 

القرار،  صنع  مفاصل  فيها  بما  ومستوياتها  مراحلها 
واإلفراج  الدستور،  بناء  عملية  في  المرأة  ومشاركة 
عن المعتقالت السياسيات لدى كافة األطراف.ونصت 
األولويات القانونية على إلغاء التحفظات على اتفاقية 
المصادق  االتفاقيات  مع  تتالءم  قوانين  وسن  سيداو 
عليها، وتجريم العنف ضد النساء بجميع أشكاله.ومن 
الصحي  الواقع  تحسين  االجتماعية  األولويات  ناحية 
محاربة  االجتماعي،  والتثقيف  الوعي  ونشر  للنساء 
المرأة،  تؤطر  التي  االجتماعية  والتقاليد  العادات 
وتحسين أوضاع النساء من خالل خلق فرص للعمل 
والتعليم والمنح الدراسية.وسيتم إرسال هذه األولويات 
إلى األمم المتحدة للموافقة عليها وتطبيقها على أرض 

الواقع.

مؤمتر ستار حبلب توعية وحلول

لنا  بالتالي  النساء،  آالف  تديرها  التي  والمؤسسات 
إنجازات  من  حققه  لما  ستار  بمؤتمر  العظيم  الفخر 
عظيمة في تاريخ المرأة في روج آفا وشمال سوريا، 
فالمرأة بعزمها وإرادتها وتصميمها قادرة على إنجاز 
المرأة  بقضية  للنهوض  األهداف  من  العديد  وتحقيق 

وإثبات وجودها بشكل أساسي على كافة األصعدة«.

تقرير/ وفاء الشيخ   

 األرجنتني يتأهل
ً
املونديال يشتعل وأخريا

حقيبة روناهي الرياضية

ظهرت هويات بعض املنتخبات اليت تأهلت للدور الثاني وبالوقت نفسه توضحت هويات املنتخبات اليت ودعت ومنها 
فالعرس  املونديال،  اليت خرجت يف وقتٍ مبكر من  العربية  املنتخبات  القائمة  الثالثة واألخرية، وعلى رأس  قبل اجلولة 

العاملي مستمر ويشتعل أكثر فأكثر مع قدوم مواجهات نارية ال حمالة يف األدوار القادمة.
ففي المجموعة األولى تأهل منتخب أورغواي 
الجولة  في  فاز  حيث  للمجموعة،  تزعمه  بعد 
المستضيفة  الدولة  على  واألخيرة  الثالثة 
المنتخب  ورافقه  نظيفة،  وبثالثية  روسيا 
امتلك  حيث  للمباراة،  خسارته  رغم  الروسي 
وجاء  نقاط،  تسع  األروغواني  المنتخب 
بست  الثاني  المركز  في  الروسي  المنتخب 
نقاط والمنتخب السعودي الذي فاز بدوره على 
واحد  هدف  مقابل  بهدفين  المصري  المنتخب 
المنتخب  وأخيراً  نقاط  بثالث  الثالث  بالمركز 
المصري بدون نقاط، أما في المجموعة الثانية 
فتأهل منتخبا إسبانيا والبرتغال وودع البطوالت 
كالً من منتخبي إيران والمغرب، ففي الجولة 
بين  نارية  بمباريات  تميزت  واألخيرة  الثالثة 
المنتخبات في المجموعة، حيث سيطر التعادل 
اإليجابي على مباراة منتخبي إسبانيا والمغرب، 
في مباراة قدم فيها المنتخب المغربي مستوى 

سيطر  وكذلك  اإلسباني  نظيره  أمام  كبيراً 
التعادل على لقاء منتخبي برتغال وإيران بهدف 
كريستيانو  النجم  فيها  ضيع  مباراة  في  لهدف 
تأهل  النتائج  وبهذه  جزاء،  ضربة  رونالدو 
بخمس  األول  المركز  واحتل  إسبانيا  منتخب 
الثاني  المركز  احتل  النقاط  عدد  وبنفس  نقاط 
منتخب البرتغال، بينما جاء المنتخب اإليراني 
الرابع  وبالمركز  نقاط  بأربع  الثالث  بالمركز 
واألخير المغرب بنقطة واحدة، وأكد المنتخب 
بعد  الثالثة،  المجموعة  عن  تأهله  الفرنسي 
الدانماركي،  المنتخب  لهدف مع  بهدف  تعادله 
بالمقابل  التعادل،  بهذا  سوياً  المنتخبين  ليتأهل 
المونديال  من  واستراليا  بيرو  منتخبي  خرج 
رد،  بدون  وبهدفين  بيرو  منتخب  فوز  رغم 
وكان المنتخب الفرنسي جمع في رصيده سبع 
نقاط بالمركز األول واحتل منتخب الدانمارك 
المركز  وبيرو  نقاط  بخمسة  الثاني  المركز 

األسترالي  والمنتخب  نقاط،  بثالث  الثالث 
واحد،  نقطة  برصيد  واألخير  الرابع  بالمركز 
وفي المجموعة الرابعة استطاع أخيراً منتخب 
األرجنتين التأهل للدور الثاني بعد فوزه بهدفين 
مقابل هدف واحد على منتخب نيجيريا وكذلك 
على  نظيفة  وبثالثية  الكرواتي  المنتخب  فاز 
الكاملة  بالعالمة  المجموعة  وليتصدر  إيسلندا 
نقاط  بأربع  يليه منتخب األرجنتين  نقاط  بتسع 
في  نقاط  بثالث  النيجيري  المنتخب  ثم  ومن 
المركز الثالث وفي المركز األخير األيسلندي 
بنقطة واحد فقط، بينما سنشهد مباريات نارية 
األرجنتين  مباراة  منها   ،1٦ الـ  الدور  في 
وفرنسا، وكذلك مباراة ال تقل عن لقاء فرنسا 
واألرجنتين وهو لقاء البرتغال واألوروغواي، 
وأيضاً إسبانيا وروسيا وكرواتيا والدانمارك. 

كافة  وريفها  بمنبج  الرياضي  االتحاد  يدعو  ـ 
بتثبيت  التقدم  القدم  لكرة  المرخصة  الفرق 
في  سيقام  والذي  الشباب  بدوري  المشاركة 
ظهراً   12 الساعة  بتمام  وذلك  البلدي،  الملعب 
من اليوم الخميس بمقر االتحاد الرياضي بمنبج.
بناء  للعبة  وتحكيمية  تدريبية  دورة  أقيمت  ـ 
مقر  في  وذلك  الجزيرة،  إقليم  ألندية  األجسام 
االتحاد الرياضي بقامشلو وكانت تحت إشراف 
المدرب خالد غريب، وشارك فيها تسعة متدربين 
ويعتبر العدد ضعيفاً مقياساً بالمراكز والصاالت 

وعدد الالعبين الموجودين في اإلقليم. 
الكروي  للموسم  األندية  استعدادات  إطار  في  ـ 
ناديي  لقاء رجال  اإليجابي على  التعادل  سيطر 
براتي ودجلة بنتيجة هدف لهدف، على أرضية 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وبنتيجة التعادل 
بين  األشبال  فئة  مباراة  انتهت  لهدفين  بهدفين 
الناديين، وفي أول مباراة استعدادية على صعيد 
الشباب حقق شباب نادي خبات فوزاً كبيراً على 
شباب نادي سري كانيه وبخمسة أهداف مقابل 
الشهيد رستم  هدفين، وذلك على أرضية ملعب 

جودي بسري كانيه.
ـ أعلن االتحاد الرياضي عن أسماء اللجنة الفنية 

للعبة التايكواندو؛ كالتالي:
ـ رئيس اللجنة: عماد محمد. 

محمد   - منصور  حسام  من:  كالً  األعضاء  ـ 
ابراهيم - ايفا عبد الكريم - نسرين علي.

روناهي/ قامشلو

االحتاد املصري حيسم مصري كوبر
مصير  القدم،  لكرة  المصري  االتحاد  حسم 
الفراعنة،  مدرب  كوبر،  هيكتور  األرجنتيني 
العالم  كأس  في  مصر  مشاركة  انتهاء  عقب 
روسيا 2018م. وقرر االتحاد، عدم تجديد عقد 
المدرب األرجنتيني، ووجه له الشكر على فترة 
في  االتحاد  للفراعنة.وقال  الفني  للجهاز  قيادته 
بيان له إنه عقد اجتماعاً برئاسة هاني أبو ريدة 
البالد،  إلى  الوطني  المنتخب  بعثة  عودة  فور 
للجهاز  الشكر  توجيه  األعضاء،  بإجماع  وقرر 
الفني واإلداري للمنتخب الوطني األول بمناسبة 
انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم.
وأضاف البيان: »كما وجه مجلس إدارة االتحاد 
الشكر أيضاً للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور 
كوبر الذي حقق إنجازات لمنتخب البالد بتأهله 
والوصول  اإلفريقية  األمم  كأس  نهائيات  إلى 
متتالية  دورات  ثالث  بعد  النهائية  المباراة  إلى 
بلوغ  من  الوطني  المنتخب  خاللها  يتمكن  لم 
المنتخب  قيادته  عن  اإلفريقية، فضالً  النهائيات 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  للوصول  الوطني 
الفراعنة  عاماً«.وخسر   28 استمر  غياب  بعد 
المجموعات،  دور  في  الثالث  المباريات 
 ،)1-3( وروسيا   ،)0-1( األوروغواي  أمام 

والسعودية )1-2(.

التأهل  بطاقة  واليس،  مات  اإلنكليزي  حجز 
العالمية  دبي  موانئ  بطولة جولة  في  للمشاركة 
تشرين  خالل  تقام  والتي  دبي«،  إلى  »السباق 
عقب  مسيرته  في  األولى  للمرة  المقبل،  الثاني 
المفتوحة  الدولية  دبليو  إم  بي  ببطولة  فوزه 
عاماً(،   28( واليس  مات  ألمانيا.وحصد  في 
387,500 نقطة بهذا االنتصار، ليعزز موقعه 
تقام  التي  األوروبية  الجولة  ترتيب  الئحة  على 
تقدم  بعدما  دبي«،  إلى  »السباق  عنوان  تحت 
بمجموع   ،11 المركز  إلى   25 المركز  من 
المكون  الثالثي  نقطة.وحقق   1,031,724
ميكو  والفنلندي  كايمر  مارتن  األلماني  من 
أولسن،  ثوربيورن  والدنماركي  كوروهونين 
المركز الثاني بعدما أنهوا البطولة بفارق ضربة 
العب  كل  ليكسب  واليس،  البطل  عن  واحدة 
من  كايمر  األلماني  وتسلق  نقطة،   173,375
إلى  الموسم ل«السباق  ترتيب  في  إلى 3٩   73

دبي«، بمجموع 41٦,٦54 نقطة.
الفنلندي كوروهونين من المركز 37  بينما قفز 
نقطة،   ٦25,٦84 بمجموع   ،2٩ المركز  إلى 
أما الدنماركي أولسن، فتقدم من المركز التاسع 

للمركز الخامس برصيد 1,4٦٩,٩88 نقطة.
الجديد  الوافد  راي  آرون  اإلنكليزي  وجاء 

المركز  في   ،2017 عام  التحدي  جولة  من 
تنقله  والتي  نقطة،   8٩,٩77 ليحصل  الخامس 
»السباق  في   »٦0 »التوب  قائمة  أعتاب  إلى 
برصيد   ٦7 المركز  في  بات  حيث  دبي«،  إلى 
280,43٩ نقطة. وبقيت المراكز الثالثة األولى 
في ترتيب »السباق إلى دبي« كما هي، ويحتل 
باتريك ريد مركز الصدارة، برصيد  االمريكي 
إلى  »السباق  بطل  نقطة.واحتفظ   2,785,884
دبي« الحالي، اإلنكليزي تومي فليتوود بالمركز 
بمشاركته  نقطة،   ٦,3٩3 كسبه  بعد  الثاني، 
مجموعه  ليصل  البطولة،  في   5٩ المركز 
اإليطالي  ويكمل  نقطة،   2,473,8٦4 إلى 
األولى  الثالثة  المراكز  موليناري  فرانشيسكو 

بمجموع موسمي 2,344,٩4٦ نقطة.

واليس يتأهل جلولة
 دبي العاملية للغولف

البريطاني  العالمية،  المالكمة  رابطة  أبلغت 
أنطوني جوشوا، المتخصص في الوزن الثقيل، 
بالموافقة على شروط النزال اإلجباري للدفاع 
عن لقبه أمام الروسي ألكسندر بوفيتكين »على 
الفور« أو أنه سيخاطر بخسارة اللقب العالمي.
والرابطة  الدولي  االتحاد  بطل  جوشوا  ودخل 
العالمية والمنظمة العالمية في الوزن الثقيل، في 
أمام  األلقاب  لتوحيد  نزال  لخوض  مفاوضات 
الرابطة  لكن قرار  ديونتاي وايلدر،  األمريكي 

بين  المحتمل  النزال  يؤجل  أن  يحتمل  العالمية 
رئيس  ميندوزا  جيلبرتو  ونقل عن  المالكمين. 
سكاي  لشبكة  قوله  العالمية  المالكمة  رابطة 
سبورتس التلفزيونية: »طلبت رابطة المالكمة 
فيما  أنطوني جوشوا  فريق  من  إجابة  العالمية 
أمام  يخوضه  أن  يجب  الذي  النزال  يخص 
متحديه الكسندر بوفيتكين«.وأضاف: »أتاحت 
شهر  من  ألكثر  سماح  فترة  العالمية  الرابطة 
الجارية  وللمفاوضات  بوفيتكين  مع  للتفاوض 
مع ديونتاي وايلدر، لم يعد فريق وايلدر بالعقد 
على  نطالب  فاننا  وبالتالي  بالنزال  الخاص 
الفور بموعد للقاء جوشوا مع بوفيتكين«.وقال 
العمر  من  البالغ  المباريات  منظم  هيرن  إيدي 
باإلحباط  شعر  جوشوا  فريق  »إن  عاماً:   28
لطول فترة التفاوض مع معسكر وايلدر مؤكداً 
أن جوشوا سيتحول اآلن للنزال مع بوفيتكين«.
بدايته  منذ  نزاالً   21 في  جوشوا  يخسر  ولم 
االحترافية في 2013م، بينما يباهي بوفيتكين 

بسجل يشمل 34 انتصاراً وهزيمة واحدة.

رابطة املالكمة العاملية 
تنذر جوشوا

إعداد / جوان حممد

ستار  مؤتمر  تأسيس  تم  أن  منذ  قامشلو-  روناهي/ 
من  بالعديد  وقام  اإلنجازات،  من  العديد  تحقيق  تم 
الفعاليات التي قدمت الدعم الكبير للنساء في روج آفا 
وسمحت لهّن المشاركة ضمن تنظيمه في الكومينات 
والمجالس حتى يكون لهّن دور هام في تقديم الخدمات 
لمناقشة  سنتين  كل  مؤتمره  انعقاد  ويتم  للمجتمع 
إيجابيات وسلبيات الجهاز التنظيمي، وما تم تحصيله 
من إنجازات. ولكن؛ في المؤتمر السادس تغير النظام 
لمؤتمر ستار فأصبح نظاماً كونفدرالياً للبنية النظامية 
الناطقة  لنا  النسائية الموجودة في روج آفا، وتحدثت 
قائلةً:  السياق  هذا  في  سويد  أفين  ستار  مؤتمر  باسم 
»تم انعقاد مؤتمر في 2018/٦/2٦م، لتقييم األعمال 
التي تم تحقيقها خالل السنتين الماضية وبخاصة تقييم 
دور مؤتمر ستار في عفرين، والكل يشهد أن المرأة 
في مؤتمر ستار كان لها دور ريادي في تنظيم أهالي 
وكيفية  االحتياجات  وتأمين  الكومينات  في  عفرين 
العمل  تضمن  كما  الحرب،  ظل  في  األهالي  إدارة 

على تطوير أعمال المؤتمر نحو األفضل وتقييم عمل 
السابقة،  العمل  آلية  تغير  قرار  اتخاذ  وتم  األعضاء، 
نحو  والتوجه  كبير  جهد  بذل  علينا  يترتب  كان  ألنه 
القيام بلجان تدريبية على آلية العمل والتنسيق مع إدارة 
يوماً  لمدة خمسة عشر  مهلة  تحديد  وتم  المرأة،  علم 
لتنفيذ آلية العمل الجديدة في كل من كوباني والشهباء 
النحو  على  يكون  والتنظيم  والجزيرة،  وعفرين 
انتخاب  وسيتم  ومناطق(  نواحي،  )بلدات،  التالي: 
سبع عضوات في كل تنظيم، ونقوم باجتماعات لكل 
البلدات وانتخاب مجالس إلدارتها لتغطية كل منطقة 
الجزيرة، ومن ثم مناقشة وضع النواحي مع البلدات 
اجتماع  انعقاد  يتم  وبعدها  أيام  عشرة  خالل  وذلك 
لالطالع على سير العمل بشكل جيد، وما يواجه من 
مشاكل ونواقص«. واختتمت أفين سويد قائلةً: »أدعو 
النظام الجديد لمؤتمر ستار  النساء المشاركة في  كل 
ألنه يفتح المجال الكبير إلثبات دور المرأة والنهوض 

بمجتمعها والعمل على تطويره«.

تصبح أكثر وعياً في التعامل مع مشاكلها وحلها.

رضورة توعية املرأة وتنظيمها

أكدت اإلدارية في رابطة المرأة بحي الشيخ مقصود 
بريشان رشيد: »إن رؤية المجتمع للمرأة انحصرت 
بوجودها مع الرجل وفناءها معه، وهذه الحاالت كانت 
الكثير من  شائعة بشكل كبير وأثرت سلباً على حياة 
النساء سلباً وكان من الممكن القضاء على حياتهن«. 

وأشارت بريشان: »إن عدم خضوع المرأة للتدريبات 
وضعفها اقتصادياً كان سبباً رئيسياً بأن تكون فريسة 
سهلة لمتطلبات المجتمع، لهذا كان ال بد لنا من تقوية 
أقدم  التي  المشاريع  في  وتوظيفهن  اقتصادياً  المرأة 
مؤتمر ستار على افتتاحها«. وقالت بريشان في نهاية 
المرأة  توعية  في  تكمن  المشاكل  »معالجة  حديثها: 
على  جهدنا  قصارى  نعمل  لذا  وتنظيمها،  وتطورها 

مساعدة المرأة وتقدمها«.
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ضعف فتلك المجموعة لم تكن لتتواجد ولم يكن 
أعضاؤها الستة ليستشهدوا. ولوالهم لكان عدد 
استشهدوا،  الذين  أضعاف  المجزرة  ضحايا 
لكن يمكن القول إنه في تلك الفترة لوحظ نوع 
المسألة  أخذ  وعدم  المسؤوليّة  عدم  أنواع  من 
في  الحماية  لجان  لدى  تستحق  التي  بالجديّة 
األحياء ألنّهم لم يتوقعوا مثل هذه الهجمة، لكن 
بالمجمل يمكنني القول بأّن الضعف األمنّي هو 
السبب الرئيس الذي ساهم في حدوث المجزرة 
فإّن هذا األمر أتوقع بأنه بعيٌد عن الحقيقة، ماذا 
أنفسهم  جهّزوا  أشخاص  هنالك  كان  إن  تفعل 
انتشار  الحد من  تتمكن من  أن  يمكن  للموت، 
هكذا ظاهرة لكن لن تسطيع الوقوف بوجهها، 
ومع ذلك علينا العمل على تقوية نظام الحماية 
الخاص بنا أكثر لعدم تكرار مثل هذه المجازر 

بحق شعبنا. 

 - ما الذي يجب فعله لتنجب تكرار سيناريو 
مشابه لمجزرة 25 حزيران؟

بخطوات  بدأنا  مباشر  بشكل  المجزرة  بعد 
والكومينات  للمجالس  توّجهنا  حيث  هامة 
وفّعلنا لجان الحماية الداخليّة فيها وشّكلنا قوى 
كّل  في  اآلن  تتواجد  التي  الجوهريّة  الحماية 
حي، باإلضافة إلى أنّنا تجاوزنا مشكلة نقص 
الالسلكية. ولكنني  التواصل  األسلحة وأجهزة 
أكرر بالرغم من أن جهوداً بذلت على أرض 
لم  لكننا  مشابه،  سيناريو  تكرار  لمنع  الواقع 
نتمكن من إتمامه على أكمل وجه ومن المؤكد 

لكن  الجوانب،  إحدى  في  ستظهر  نواقصاً  أن 
القول بأن خطوات جيدة تم  بشكل عام يمكننا 
تدابير  اتخاذ  وتم  الحماية  ناحية  من  خطوها 
وتشكيل قوى أمنية، واألهم هو أن شعبنا بات 
على دراية بهذه األساليب التي تنهجها العدو، 
ومدينة كوباني لم تشهد مثيالً لهذه المجزرة من 
قبل، لذلك علينا التعاون جميعاً من قوى أمنية 
وأهالي لتالفي النواقص التي ظهرت واستغلها 

األعداء ونفذوا تلك الجريمة النكراء.   

 هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها لألهالي 
في كوباني بحلول الذكرى الثالثة للمجزرة؟

المجزرة.  شهداء  لذوي  التعازي  أحّر  نقّدم 
ونؤّكد بأّن االنتقام لهم يتّم بشكل يومّي، ونقول 
بأنه من الضرورّي أن نستخلَص الدرس من 
الحماية في  المجزرة ونعمل على تقوية نظام 
من  لتأتي  قوى  بانتظار  نبقى  وأال  مناطقنا، 
أنفسنا  اعتمادنا على  وليكن  وتحمينا،  الخارج 
وكل شخص منا يجب أن يكون عنصراً أمنياً 
التدخل  وعلينا  االمنية،  المسؤولية  ويتحمل 
فور رؤيتنا ألي عمل قد يعرض شعبنا للخطر 
بأي  المختصة  الجهات  أخبار  أو  والتدخل 
أمن  على  خطراً  تشكل  قد  مريبة  تحركات 

وسالمة المواطنين.

أو  مصطلح  أذهاننا  إلى  يتبادر  ما  كثيراً 
للخوض  والتقاليد، ويقودنا  العادات  مفهوم 
للمجتمعات،  الثقافّي  الميراث  أعماق  في 
معانيها  على  للحصول  فيها  ونتمعن 

وتأثيرها.
التقاليد  من  مجموعة  هي  األخالق 
والتطّورات  والمعايير  والقيم  واألعراف 
التي عملت عليها البشريّة في سياق عملية 
اإلدراك والتفريق بين ما هو خير وما هو 
هذه  وتضمنت  وجيد.  سيء  بين  ما  شر، 
تخصُّ  وثقافاٍت  وأفكاراً  قواعد  العملية 
وتدعم  سلوَكها،  تحّدُد  بشريّة  مجموعة 
على  قدرتها  وتعّزز  جهة،  من  تماسكها 
أخرى.يوثّق  جهة  من  التغيّرات  مواجهة 
المجتمعات  من  كثيٍر  قصَص  التاريخ 
والدول التي بلغت حدوداً بعيدة في التطّور 
والقوة ولكنّها ُدّمرت وانمحت من الوجود 
حفاظها  وعدم  لألخالق  افتقارها  نتيجة 
وتجريدها  متينة،  أخالقيّة  منظومة  على 
العلم  اسم  تحت  ومحاربتها  معانيها  من 

إلى  بها  والوصول  واالقتصاد،  والسياسة 
والذهنيّات  والسلطة  االحتكارات  خدمة 
وأهميّة  دور  تحجيم  وبالتالي  واالستغالل، 
من  وتعريتها  االجتماعيّة  العالقات 
منذ  والفالسفة  المفكرون  األخالق.اهتم 
األزل باألخالق واعتبروها األساَس المتيَن 
لقيام أّي مجتمع بصرف النظر عن هويته 
أو جغرافية وجوده وأهدافه، وبالتالي هي 

التي تحافظ على قوته وتماسكه وكيانه.
بتمّسكها  مرتبط  المجتمعات  فبقاء  إذاً؛ 
بأخالقها وتقاليدها، وبالمقابل فإّن انحاللها 
زوالها.  في  السبب  يكون  انحسارها  أو 
فالمجتمعات ميادين وأطر وجود تتنوع فيه 

الثقافات واألديان واللغات.
أن  يمكن  التي  األمراض  أخطر  وأحد   
)الدوغمائيّة(  القوالب  هي  بها  تُصاب 
متشابهة  نسخاً  المجتمع  أبناء  تجعل  التي 
واألفكار  المصطلحات  تكرر  وببغاوات 
ذاتها، وهنا ينقلب المجتمع من حالة الغنى 
وينحسر  فيه،  والفقر  العوز  إلى  الفكرّي 

الحوار إلى أقصى حدوده.
بالحوار  إال  المجتمعّي  للتطور  سبيل   وال 
وتبادل اآلراء، وليقف الناس وخاصة جيل 
الخيارات  محدوديّة  أمام  حائرين  الشباب 
فال  قيمتها،  أو ضآلة  وجودها  عدم  وربما 
عادات  من  شيٍء  تغيير  على  يجرؤون 
أمام  عائقاً  يعتبرونه  وهم  مجتمعهم، 
العادات  مستقبلهم وطموحهم، ويرون تلك 
بالية  أصبحت  كبارهم  عليها  تربّى  التي 
وموضة قديمة انتهت صالحيّتها وليس لها 
تطوره  في  الحاضر  معطيات  تجاري  أن 
ونمائه، ربما سيشعرون بالحرج الكبير من 
تبنيها، وتجسيدها في سلوكهم اليومّي، فيما 
آفاق وسبل الحوار مغلقة أمامهم.بات جلياً 
والعالقات  االقتصاديّة  المصلحة  أّن  اليوم 
المسؤوليات  تقلد  في  المعيار  هي  النفعيّة 
على  واالختالفات،  والتوافقات  والعمل 
العالقات  في  حقيقّي  تراجع  حساب 
وهي  والصادقة،  العفوية  االجتماعيّة 
النسيَج  بعد يوم  بتفاقمها يوماً  ظاهرة تهدد 

الحياة  تفاصيل  أدق  في  االجتماعّي 
بالمجتمع بدءاً من األسرة والعائلة وصوالً 
لساحة المجتمع )العشيرة، القرية، المدينة، 

والكيان السياسّي(.
عن  الخروج  أو  المجتمع  ذهنيّة  تغيير 
يمكن  مسألة سهلة،  ليس  والتقاليد  العادات 
وتقمص  والوعظ  التنظير  بمجرد  إنجازها 
مناعة  يبدي  فالمجتمع  المعلمين،  أدوار 
الغلبة،  لقانون  استناداً  جديد  فكر  أي  تجاه 
وبالتالي فالعملية تحتاج مجهوداً كبيراً جداً، 
إيجابّي  هو  ما  كّل  في  الروح  إعادة  وإلى 
في كّل تلك العادات والتقاليد، لحماية معنى 
األصالة وتفادي الذوبان واإلمحاء الذاتّي، 
التطّور،  مع  يتماشى  ما  مع  بالتوازي 
مجتمعنا  كيان  على  المحافظة  أجل  من 
في  إلى طبيعته وحقيقته وحمايته  وإعادته 
واألنظمة  القوى  من  الشرسة  الهجمة  ظل 

الرأسماليّة.
تقع  أو  خلف  تنجرُّ  المجتمعات  من  كثيٌر 
في فخ ما تنشره وسائل اإلعالم والتواصل 

والدولية  المحليّة  والمؤسسات  االجتماعّي 
وتقاليد  عادات  من  ترّوجه  وما  وغيرها، 
وأفكار بعيدة كّل البعد عن القيم اإلنسانيّة. 
القوى  هجمات  من  حولنا  يجري  ما  وكّل 
الظالميّة واإلرهابيّة، هو في حقيقته غزٌو 
وقيم  أخالقيّات  منظومة  الستهداف  ثقافّي 
الحجم  هذا  مجتمعنا.المسؤوليّة جسيمة مع 
لنمنح  والمعلوماتّي  اإلعالمّي  التدخل  من 
أبناءنا المناعة الكافية ونربيهم على األخالق 
الزائفة  العادات  تلك  من  عقولهم  ونطّهر 
تغييرها  على  نساعدهم  وأن  والمائعة، 
ونرشدهم إلى كيفيّة ضبط الحريات، وفق 
األصيلة،  المجتمعيّة  واألعراف  العادات 
وتعبيراً  الهوية  من  مهماً  جزءاً  باعتبارها 
عن حالة االنتماء وتأكيداً لألصالة، وربَّ 
أفكاٍر جديدة مستحدثة ال قيمة اخالقيّة لها، 
معايير  بل  زمن،  قضية  ليست  فالمسألة 

أخالقيّة.  

جنالء خلف 

محاية األخالق يف ظل الغزو الثقايف

أحمد شيخو: 

السبب الرئييس لفشل أهداف مجزرة 

كوباين هو التنظيم
حركة  لمجلس  المشترك  للرئيس  حواٍر  في   
المجتمع الديمقراطّي في مقاطعة كوباني أحمد 
مرتزقة  ارتكبها  التي  المجزرة  حول  شيخو 
حيث  باتان  برخ  وقرية  كوباني  في  داعش 
الثالثة،  السنويّة  ذكراها  األيام  هذه  تصادف 
من  والعشرين  الخامس  مجزرة  إّن  قال: 
روج  ثورة  لضرب  محاولة  كانت  حزيران 
يجب  وعليه  البدايات،  مراحل  في  لوأدها  أفا 
االستفادة من ذلك الدرس وتقوية نظام الحماية 
السيناريوهات.  تلك  مثل  تكرار  لمنع  واألمن 

وفيما يلي نص الحوار:

هناك الكثير من الدول والسلطات الديكتاتوريّة 
المجازر  ارتكاب  سياسة  الستخدام  تلجأ 
هذه  ترون  كيف  تعاديها،  التي  الشعوب  ضد 

السياسة وإالم ترمي؟
المجازر  كانت  التاريخ  مسار  طول  على   
وبشكل  الشعوب،  من  العديد  بحقِّ  ترتكب 
فالحكومات  الكردّي،  الشعب  خاص 
األساليَب  أّن  رأوا  والمتسلطون  الديكتاتوريّة 
للحفاظ  قادرة  غير  باتت  يستخدمونها  التي 
هكذا  الستخدام  يلجؤون  لذلك  وجودهم،  على 
هواء  واستنشق  شعبنا  انتفض  وكلما  أساليب. 
الحقيقيّة،  هويته  عن  البحث  وبدأ  الحرية 
بحقه  ويرتكب  رحمة  بال  يستهدفه  العدو  كان 
بها  يُعرف  التي  والوحشيّة،  البشعة  المجازر 
كما  األربعة،  أجزائها  في  كردستان  محتلو 
مجازر  ضحية  بأنه  الكردّي  الشعب  عرف 
امبراطوريّة  إسقاط  من  بدءاً  التاريخ،  عبر 
الفرس  امبراطورية  بعصر  ومروراً  ميديا 
والعثمانيين وتركيا الحديثة وعهد نظام صدام 
الحّكام،  تغيّر  الفترات  هذه  كّل  وفي  حسين. 
ولكن السياسات بقيت نفسها، والهدف منها قمع 
المطالبة  بعدم  والتخويف  األفواه  وكم  الشعب 

بالحقوق المغتصبة.

السياسة  إلى  الحديث  في  وصلنا  أنّنا  بما 
الدول اضطهاداً  أكثر  تعتبر من  التي  التركيّة 
سياسة  تركيا  تنتهج  لماذا  الكردّي؛  للشعب 

المجازر ضد الشعب الكردّي؟
إذا ما عدنا إلى الخلفيّة التاريخيّة فكراً واإلرث 
اإلرث  يشّكل  الذي  سلوكاً  التركّي  التاريخي 
يعلم  والجميع  التوسعّي،  االحتاللّي  العثمانّي 
طريق  عن  إال  يكن  لم  العثمانّي  التوّسع  بأن 
كان  المجازر،  تنفيذ  أداة  والسيف  السيف. 
الشعوب  من  اإلرادة  سلب  بهدف  يستخدم 
الظلم  قوى  إرادة  حسبما  وتسيّرها  المحتلة 
من  نسبة  تشّكلت  الزمن  بمرور  واالستبداد. 
المنطقة،  في  المستعبدة  الشعوب  لدى  الوعي 
الحراك  في  ملحوظة  زيادة  تشهد  وباتت 
الشعبّي مطالبة بحقوقها وحريتها. وقد انهارت 
وصلوا  حتى  األتراك  وانكفأ  العثمانيين  دولة 
اليوم  والقضية  الحالية،  التركيّة  الدولة  لحدود 
أّن أشخاصاً على مستوى السلطة والمسؤوليّة 
اإلرث  على  الحفاظ  على  يعملون  تركيا  في 
وغيره،  أتاتورك  ميراث  وكذلك  العثمانّي 
وفي سبيل ذلك ال يتورعون عنم استخدام أي 

أسلوب من األساليب القذرة لتحقيق هدفهم. 
من إحدى هذه األساليب الخبيثة التي مورست 
إشراكه في  الكردّي هي  الشعب  بهدف خداع 
مجلس إدارة الدولة ومسايرة الكرد باسم إخوة 
إذا  حتى  والديمقراطيّة  المواطنة  ودولة  الدين 
زصارت  األرض  تلك  في  أقدامهم  ثبتوا  ما 
الدولة والسلطة تنكروا لوعودهم وانقلبوا  لهم 
الكرد وبدؤوا بارتكاب المجازر بحقهم،  على 
في  األكبر  القوة  أّن  يعتقدون  كانوا  ألنهم 
وجودهم  على  خطورة  تشّكل  والتي  المنطقة 
محض،  وهم  هو  اعتقادهم  وطبعاً  الكرد،  هم 
لتعيش  الشعوب  لجميع  متسع  الجغرافيا  ففي 
األجداد  أفعال  تعيد  التركيّة  السياسة  بسالم. 
العثمانيين ومن خالل استعمال القوة والقتل في 

سبيل الحفاظ على سلطتهم، هم يريدون إعطاء 
المجازر  ارتكاب  عبر  الشعوب  لبقية  رسالة 
بحق الشعب الكردّي كي تفرض هيمنتها على 
وهيبتها  مصالحها  آفاق  في  وتتوسع  المنطقة 

على حساب شعوب المنطقة ودولها. 

 اآلن لنتحدث عن مجزرة كوباني؛ مع األخذ 
بعين االعتبار األوضاع السياسيّة والعسكرية 
في المنطقة، ما الهدف الذي أُريد تحقيقه من 

تلك المجزرة؟
تكن في كوباني وحدها وحسب،  لم  المجزرة 
تّم  التي  شنكال  لمجزرة  استمراريّة  كانت  بل 
ارتكابها قبل مجزرة كوباني. وبالطبع فإّن هذه 
السياسّي  الوضع  عن  بعيدة  ليست  المجازر 
والوضع الميدانّي وحالة الفوضى التي غرقت 
فيها المنطقة ، فالقوى الظالميّة التي عبرت إلى 
منطقة الشرق األوسط تحت مسّمى »داعش«، 
وفق  إليها  ينظر  يزال  ما  البعض  أّن  يمكن 
ظاهر شكلها الحالي »داعش« مستقلةً إلى حٍد 
ما عن إرادة الدول، ولكننا قلنا في البداية وما 
الكثيَر من القوى  إّن  زلنا مصّرين على رأينا 
يختبئ  كردستان  تحتل  التي  الدول  وخاّصة 
خلف هذه العباءة السوداء. وكما قلنا في حديثنا 
ذلك الوطن الذي يتفاخرون به تّم توسيع حدوده 
المجازر،  من  الكثير  ارتكبت  وفيه  بالسيف 
التي  الوحشيّة  تلك  أخرى ظهرت  مّرة  واآلن 
داعش  واسم  بشخصيّة  التاريخ  مّر  تمتد على 

في القرن الواحد والعشرين. 

هذه  في  يد  لتركيا  كان  بأنه  تقولون  أنتم  إذاً 
المجزرة؟

أوضح  دعني  وحسب،  المجزرة  هذه  ليست 
األوضاع التي سبقت حصول المجزرة فعندما 
عبر مرتزقة داعش إلى المنطقة عبر البوابات 
التركيّة، ظهرت أهداف الدولة التركيّة، وجميع 
الدول التي تحتل كردستان تغاضت عن الحدث 
فرأتها فرصة للقضاء على المساعي الكرديّة 
الكردستانيّة،  الحرية  حركة  بقيادة  للتحرر 
إلى  التي وصلت  آفا  ثورة روج  بعد  وخاصة 
مرحلة كبيرة وبدأ صداها يتردد في األوساط 
العالميّة. أرادوا أن يلحقوا ضربة بهذه الثورة 
هم  لذلك  إعاقتها،  بهدف  األولى  في خطواتها 
المجموعات  تحريض  مثل  عدة  أمثلة  جربوا 
وأحرار  النصرة  جبهة  ومرتزقة  المرتزقة 
من  والنيل  الثورة  هذه  على  للهجوم  الشام 
الكردّي ومن خاللهم جميع  الشعب  مكتسبات 
لذا لجأوا  لم يستطيعوا،  المنطقة، لكن  شعوب 
في األخير إلى استخدام مرتزقة داعش، الذين 
كان ظهورهم في هذه المنطقة وبكّل هذه القوة 
وشنكال  كوباني  مثل  مناطق  إلى  وتوّجههم 
الخطوات  كانت  هذه  صدفة،  محضَّ  يكن  لم 
المجزرة  بدأت  حيث  المجزرة  من  األولى 

الكبرى؛ األولى في شنكال ثم كوباني. 
داعش  مرتزقة  ساعدت  التي  العوامل  كانت 
أساليبه  هي  المنطقة  هذه  إلى  العبور  على 
الوحشيّة مثل قطع الرؤوس وتفجير السيارات 
وقتل األبرياء، وهذا ما شابه تاريخ العثمانيين، 
وإن أثبت ودل هذا على شيء فإنه يدل ويثبت 
والفكري  األيديولوجي  االرتباط  تواجد  على 
فيما بين االثنين. وعلى الرغم من ذلك، مضى 
وحّرر  شبابه  بقوة  مصّراً  الكردّي  الشعب 
تتوسع  التحرير  حلقة  وبدأت  وشنكال  كوباني 
يوماً بعد يوم، وارتبطت آمال كبيرة بكوباني، 
لذلك وعندما رأت الدولة التركية بأن الخطط 
جميعها،  انقلبت  كوباني  ضد  وضعتها  التي 
لنشر  منبعاً  بأّن كوباني ستصبح  وبدأت ترى 
لجأت  سوريا،  كامل  في  الديمقراطّي  الفكر 
كانت  قذارة،  أكثر  أخرى  سياسات  الستخدام 
مئة  مؤّكد  هو  وما  كوباني،  مجزرة  إحداها 
المجزرة  هذه  في  شريكة  تركيا  أن  بالمئة 
فالكثير من المرتزقة عبروا من أراضيها إلى 

التي  الجهات  هي  من  يعلم  والجميع  كوباني، 
الدولة  مثال  المجزرة.  تلك  لتنفيذ  خططت 
التركية وأردوغان الذي كان يقول إبان معركة 
كوباني في كل حين بأن كوباني سقطت، كل 
القوى التي تحتل كردستان لها فائدة ومصلحة 
من إضعاف الكرد والحد من المكتسبات التي 
كان الشعب يحققها. وهذه المجزرة تم ارتكابها 
مستوى حضور  يكون  أن  يمكن  الجميع،  بيد 
البعض في هذه المجزرة أقل لكن في النتيجة 
الجميع شريك فيها وفي مقدمتهم الدولة التركية 
لداعش  الدعم  تقدم  الحالي  يومنا  حتى  التي 
والشمال  آفا  روج  مناطق  صوب  وتوجههم 

السوري. 

المجتمع في  تأثير المجزرة على   - ما مدى 
كوباني؟ 

شئنا أم أبينا هنالك تأثير، ولكن ال شيء مطلق، 
وبالتالي هنالك تأثير سلبّي وآخر إيجابي؛ من 
الجانب السلبي؛ هدف العدو لم يكن قتل 250 
إفراغ كوباني والحّد  الهدف كان  شخص، بل 
من تأثير المكتسبات التي تحقّقت فيها، وسلب 
لن  وبالتالي  الشعب،  من  واإلرادة  المعنويات 
يستطيع خطو خطوة إلى األمام والتعبير عن 
كان  اآلخر  والهدف  لحريته.  والسعي  نفسه 
بعد يوم  إلحاق ضربة بالقوى التي تكبر يوماً 
تقودها.  كانت  التي  التحرير  حمالت  وإيقاف 
الكثير  وأصبح  العائالت  من  الكثير  تأذت  لقد 
من األطفال أيتاماً وتوقفت الحياة أليام عّدة في 
كوباني وفقد فيها األبرياء حياتهم، وحتى يومنا 
الحالي ما تزال بعض العائالت تعاني من تأثير 
تلك المجزرة التي لم تخطر على البال وجرت 

في ليلة غادرة. 
للمجزرة؛  إيجابيّة  جوانب  هنالك  كانت  وقد 
فالشعب التف حول بعضه ووقف حاجزاً أمام 
ذلك  من  واألهم  المجزرة،  توسيع  محاوالت 
التي  التركيّة  الدولة  أهداف  تحقّق  عدم  هو 
أرادت أن توجه دفّة القوات مرة أخرى صوب 
كوباني وتنظيم حملة كبيرة ثانية ضدها لكسر 
أهدافَها  المجزرة  تحقّق  ولم  الحرة.   ارادتها 
دافٍع  إلى  المجزرةُ  تحّولت  فقد  العكس  على 
لشهداء  انتقاماً  أكبر  خطوات  لنخطو  ومحفٍّز 
بالفعل، ما زال  لهم  تّم االنتقام  المجزرة، وقد 

االنتقام لهم مستمّرة حتى يومنا الحالي. 

عدم  في  ساعدت  التي  العوامل  ما  -برأيك   
تحقيق أهداف المجزرة؟

حيث  من  منظماً  كوباني  في  الشعب  كان  لقد 
المجالس  تشكيل  تّم  حيث  المؤسساتّي،  العمل 
واللجان في األحياء والقرى وكان العمل على 
مستوى عاِل، وهذا التنظيم بإمكانه العمل في 
النواقص  من  بالرغم  قساوة،  الظروف  أشد 
لكن  دفعه،  تم  الذي  الكبير  والثمن  الكثيرة 
بالنتيجة كان هنالك أساس تنظيمي كان العامل 
األبرز في افشال تحقيق األهداف المتوخاة من 

تلك المجزرة البشعة.  

 -بغض النظر عن محاوالت األعداء الدائمة 
الستهداف الشعب الكردي. يرى مراقبون بأن 
هناك ثمة ضعف من الناحية األمنية وهذا ما 
تعلقون  كيف  المجزرة،  مرتكبي  مهمة  سهل 

على ذلك؟
كثيرة  كانت  النواقص  بأن  حديثنا  في  ذكرنا 
ونحن كان يجب علينا أن نكون حذرين أكثر، 
البلدان  في  عمليات  هكذا  مثل  تحدث  ولكن 
األماكن  وجميع  وأمريكا  كأوروبا  المتقدمة 
القوى  لتقوية  المليارات  فيها  تصرف  التي 
عدة  األخيرة  اآلونة  في  وشهدنا  األمنية، 

عمليات إرهابيّة في أوروبا نفسها. 
األسايش  أعضاء  من  مجموعة  هناك  كانت 
التي لحقت بالمتسللين من المرتزقة الدواعش 
هنالك  كان  إن  الحيلة،   على  اعتمدوا  الذين 

مجعة حممد – زانا سيدي

ال تحتاج قواُت سوريا الديمقراطية أدلة أو 
قوات وطنية سوريّة،  أنّها  براهين إلثبات 
تضمُّ  كونها  للعيان،  واضحة  حقيقة  فتلك 
تعتبر  وهي  سوريا،  شمال  مكّونات  كافة 
سوريا وطناً لكلِّ السوريين ويجب تحريره 
ذلك  سبيل  في  وتبذل  اإلرهاب  دنس  من 
في  غاليةً  قرابين  وقّدمت  والنفيس  الغالي 
أو  إرهابية  بأنها  واالتهام  السبيل،  هذا 

انفصالية تنفرد به أنقرة وحدها.
 وعليه فإّن دعوة النظام السورّي قسد إلى 
أنّه  التعاطي معه على  تّم  التفاوض معها، 
مبطّنة  جاءت  أنّها  رغم  إيجابيّة،  خطوة 
بالتهديد، وغنٌي عن القول أّن قوات سوريا 
الديمقراطيّة كان لها شرف حماية الشريط 
منذ  التركّي  االحتالل  دولة  مع  الحدودّي 
حافظت  وأنّها  السورية  األزمة  بداية 
الخدميّة  الدولة  ودوائر  مؤسسات  على 
اعتبرتها  ألنّها  تخريٍب  أو  اعتداٍء  أّي  من 
قياساً  السوري  والشمال  الشعب،  ملك 
أمناً  أكثر  تعد  األخرى  السورية  بالمناطق 
النازحين  من  اآلالف  عشرات  واستقبلت 
كان  إذا  وعليه  السوريّة،  المحافظات  من 

الدعوة إلى الحوار جادةً وصادقةً في سبيل 
لم  أنّها  إذ  مستعدة  )قسد(  فإّن  األزمة  حلِّ 
تتبنَّ المواجهة المسلحة مع أّي طرٍف، إال 
عندما دعت الحاجة لذلك وفي سياق تطهير 
وضعت  فقد  اإلرهاب،  من  الوطن  أرض 
نصب عينيها مصلحة كل السوريين ووحدة 
إال  أّي شيء  أهداف  فيما كانت  أراضيها، 
وُحّملت  ُوطئت  فأصبحوا ظهوراً  الوطن، 
وقُتلوا،  فقتلوا  خارجية  أجندات  عليها 
الخيار  ضد  تزال  وال  قسد  كانت  بالمقابل 
وقامت  السوريّة،  األزمة  لحّل  العسكرّي 
بواجبها في التصّدي لإلرهاب، وهي تعمل 
لبناء سوريا أفضل ديمقراطيّة ال مركزيّة 
سوريا  لطبيعة  يستجيب  ذلك  ألّن  تعدديّة، 

المتعددة األعراق والمذاهب والطوائف.
فعّول  للحوار  الدعوة  البعض  تأخر  ربما 
على الحلِّ العسكرّي ودعم حلفائه، أو على 
حلٍّ يُفرض من هنا أو هناك، ولكن الحقيقة 
السوريون  عليه  يتوافق  ما  إال  حلَّ  ال  أن 
اليوم  وقسد  سورّي،  ـ  سورّي  حوار  عبر 
تتجاوز عمن قّصر معها في محنة عفرين، 
توّحد  لو  المعادالت  تغيير  باإلمكان  وكان 

السوريون في مواجهة آلة القتل الطورانيّة، 
من  عزيٍز  جزٍء  احتالل  دون  ولحالوا 
الوطن كما قبلها جرابلس والباب، وقبلهما 
في  تتغير  لم  تركيا  أّن  ليتبين  اسكندرونه 

سياساتها، وأنّها وريثة العثمانيّة البائدة.
اليوم تعيش األزمة السوريّة عامها الثامن، 
ولم يثبت أن باإلمكان حلُّ األزمة بالخيار 
الطرف  على  طرف  أّي  وفوز  العسكرّي 
اآلخر إال أنّه قاد إلى مزيٍد من إراقة الدماء 
القناعة  يرّسخ  ما   ، والكوارث،  والدمار 
أبناء  التزمه  الذي  الوطنّي  الخيار  بصّحة 
مؤتمر  لعقد  دعوا  لطالما  إذ  سوريا  شمال 
على  يعتمدوا  ولم  شامل،  وطنّي  حوار 
واإلقليميّة،.  الدوليّة  باألطراف  االستقواء 
وفي المحن الكبرى التي تبتلى بها األوطان 
وما  وطنيّاً  يكون  أن  إال  للنصر  سبيل  ال 
فاألخوة  ولذلك  وغلبة.  فوز  فهو  ذلك  عدا 
يبنى  أن  يمكن  الذي  األساس  هي  الوطنيّة 
وأسباب  للذات  مراجعة  بعد  الحوار  عليه 

األزمة الذاتيّة والموضوعيّة.
إن كون سوريا قد أصبحت ساحة مستباحة 
لكل ما هبَّ ودبَّ أمٌر مرفوٌض، وآن األوان 

للمطالبة بخروج كافة القوات األجنبيّة من 
وإركاع  إذالل  هدفهم  الجميع  ألّن  سوريا، 
التآمريّة  أهدافهم  لتحقيق  وشعبها  سوريا 

الخبيثة.
ما  إلى  سوريا  إعادة  فإّن  ذاته  الوقت  في 
كانت عليه قبل الحراك الشعبّي وتدحرجها 
الذي  كّل  بعد  مقبول  غير  األزمة،  نحو 
جرى، فذلك تدويٌر ألسباب المشكلة، والبد 
سلف(  ما  عم  )عفى هللا  شعارنا  يكون  أن 
البأس  شديُد  ولكنه  أبنائه،  يسامح  فالوطن 
الدعوة  وتجب  والخونة،  المرتزقة  على 
وبغير  األزمة،  لحلِّ  وجاد  صريٍح  لحواٍر 
ذلك سنظلُّ ندور في حلقة مفرغة، فطريق 
الحلِّ واضٌح وال يتطلب سوى صفاء النيات 
إلعادة اللحمة الوطنيّة والتفّرغ لبناء الوطن 
التهديد واالتهامات  أساليب  من جديد ونبذ 
وتشريد  البلد  دمار  إلى  أّدت  التي  بالعمالة 
سوق  في  أدوات  وجعلتهم  المواطنين 
أردوغان  فعل  كما  الدوليّة،  المساومات 
ورقة  السوريين  الالجئين  استخدم  عندما 
ماديّة،  مكاسب  مقابل  الغرب  على  ضغط 
طائفّي  أساٍس  على  إيران  تدّخل  كان  فيما 

خشية  واحدة  جهة  على  حرص  مذهبّي 
دول  تدع  ولم  حدودها،  داخل  االنكفاء 
إال  لها  للموالين  دعماً  أو  وسيلة  الخليج 
قّدمتها وعلى أساس طائفّي أيضاً، فانزلقت 
تعددت  تاريخها  في  تشهدها  لم  إلى حرب 
فيها يافطات مذهبيّة وطائفية وعرقيّة، أما 
تهمها  فال  وغربها  بشرقها  الكبرى  القوى 
سوى مصالحها حتى لو زالت سوريا من 

الوجود.
مصلحة  وجعل  الحوار  لغة  تغليب  إّن 
األخرى  االعتبارات  كافة  فوق  الوطن 
نعيشها،  التي  األزمة  لتجاوز  سبيلنا  هو 
ترفض  ال  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  وإّن 
عن  تتنازل  لن  ولكنها  التفاوض،  مبدأ 
أفضل  ديمقراطيّة  سوريا  بناء  مطلب 
األطياف  كافة  تتمتع  وأن  السوريين  لكلِّ 
ظلِّ  في  المشروعة  بحقوقها  والمكّونات 
وحدة وسيادة الوطن وطبعاً هذا هو فحوى 
مفهوم األمة الديمقراطيّة التي تتبناه )قسد( 

وتعمل من أجله.

وحدة وسيادة الوطن وسوريا لكل السوريني

نوري سعيد

لزكني ابراهيم

في  التصويت  انتهاء  بعد  واضحاً  كان 
أصوات  فرز  أنَّ  التركيّة  االنتخابات 
آلة  بحسب  جرى  االنتخابات  صناديق 
الفرز في وكالة األناضول التابعة لحكومة 
العليا  اللجنة  بحسب  وليست  أردوغان، 
أردوغان  خطاب  وجاء  لالنتخابات، 
وإعالنه نفسه الفائز قبل ظهور نتائج اللجنة 
على  واضحاً  انقالباً  لالنتخابات،  العليا 

المعارضة ونتائج االنتخابات الحقيقيّة.
أّكدت  المعارضة  األحزاب  كافة  أّن  رغم 
من   ٪50 إلى  بعد  يصل  لم  الفرَز  أّن 
من  ساعتين  حوالي  مرور  بعد  الصناديق 
األناضول  وكالة  لكن  التصويت،  انتهاء 
التابعة لحكومة العدالة والتنمية وخالل أقل 
من ساعتين أنهت 85٪ من الفرز، وكانت 
بنسبة  الفوز  ألردوغان ضمان  أعطت  قد 
والملفت  األصوات!.  من   ٪53 تتجاوز 
سارت  التي  األناضول  لدى  الفرز  آلة  أّن 
عند  تعطلت  البداية،  في  خياليّة  بسرعة 
نتيجة ٩٦٪ وبقيت ألكثر من ثالثة ساعات 
متوقفة عند هذا الحّد. وهنا يظهر التناقض. 
فكيف تّم فرز 85٪ من الصناديق بحسب 

مرور  وبعد  ساعتين  خالل  االناضول 
وتوقفت  الفرز  ينتِه  لم  أخرى  ساعات   3
يكونا  لم  والنتيجة  الفرز  إذاً  ٩٦٪؟!  عند 

حقيقيان.
أردوغان  أّن  لالنتباه  الملفت  اآلخر  األمر 
األناضول،  عند  الفرز  آلة  توقف  وبعد 
مقتضٍب  ببياٍن  وأدلى  جمهوره  أمام  خرج 
قبل انتهاء فرز الصناديق وقبل أن تصدر 
العليا لالنتخابات أّي تصريٍح حول  اللجنة 
االنتخابات ونتائج الفرز، وأعلن أردوغان 
وهنا  الفائز!.  نفسه  العليا  اللجنة  قبل 
ليوقف  بسرعة  تدّخل  أردوغان  أن  يتضح 
وصف  ويمكن   ، الحدِّ هذا  عند  النتيجة 
تصّرف أردوغان هذا بأنّه انقالب واضح 
االنتخابات  نتائج  وعلى  معارضيه  على 
رسالة  أعطى  هذا  بخطابه  ألنه  الحقيقيّة، 
الفرز  ليوقفوا  االنتخابات  للجنة  واضحة 
عند هذا الحّد )أي أن يجعلوها تتناسب مع 
فرازة وكالة األناضول( ويعلنوه الفائز كما 
من مالمح  واضحاً  وكان  نفسه.  أعلن  هو 
وجه أردوغان وهو يلقي الخطاب أنّه غير 
راٍض عن نتائج االنتخابات، وكان خطابه 

مقتضباً وفي عجالة قّدم الشكر لمناصريه 
وطلب منهم إنهاء احتفاليات الفوز، بعكس 

حالته أثناء فوزه باالنتخابات السابقة.
وتدّخل أردوغان بهذا الشكل غير القانونّي 
جاء لتنبهه وتيقنه بأنّه لن يحصل على نسبة 
50٪ من األصوات في حال استمّر الفرز 
لخوض  وسيضطر  ونزيٍه،  طبيعيٍّ  بشكل 
الثانية من االنتخابات مع منافسه  المرحلة 
المرشح عن حزب »الشعب الجمهورّي« 
المعارض محرم إنجه، ويدرك أنّه في حال 
االنتخابات  من  الثانية  المرحلة  إلى  انتقل 
ضّده  للمعارضة  قوياً  تكتالً  سيواجه 
وينتهي  إنجه،  محرم  األغلبيّة  وسيدعم 
بذلك حكم الرجل الواحد وكّل األحالم التي 
رسمها أردوغان لنفسه طيلة 15 عاماً من 

حكم البالد.
الضغوطات  كافة  رغم  أنّه  القول  ويمكن 
أقدمت  التي  والتجاوزات  واالنتهاكات 
لتمنع  والتنمية  العدالة  حكومة  عليها 
خاص  بشكل  الديمقراطيّة  الشعوب  حزب 
إصرار  أّن  إال   ٪  10 عتبة  تخطّي  من 
للديمقراطيّة  والداعمين  الكردّي  الشعب 

في تركيا وشمال كردستان كانت أكبر من 
العتبة  تجاوز  من  وتمّكنوا  التحديات  تلك 
االنتخابيّة وضمان ٦٦ مقعداً في البرلمان، 
الذي  الوحيد  الحزب  هو   HDP أن  رغم 
خاض االنتخابات دون أية تحالفات، وهو 
في  لالضطهاد  تعرضاً  األكثر  الحزب 
الحاكم والمعارضة،  النظام  تركيا من قبل 
عامين  منذ  مسجون  الرئاسي  ومرشحه 
من  واآلالف  القضبان،  خلف  حملته  وقاد 
معتقلون،  وبرلمانييه  الحزب  أعضاء 
والتهديد  للمالحقات  مناصريه  ويتعّرض 
رغم  االنتخابية  العتبة  وتجاوزوه  بالقتل، 
في  وشوكة  كبيراً  انتصاراً  يعتبر  ذلك  كل 
فردّي  لحكم  يسعى  الذي  أردوغان  حلق 

مطلق للبالد.
لتركيا  رئيساً  أردوغان  أصبح  بالنتيجة 
شك  وبدون  قانونيّة،  غير  بطريقة  ولكن 
ستناقش هذه االنتخابات مطّوالً، ولكن المهم 
هو أنّه يجب إدراك أن أردوغان سيصّعد 
من التيار الفاشّي في تركيا وعموم الشرق 
هذه،  االنتخابات  نتائج  خالل  من  األوسط 
أردوغان،  فاشية  إفشال  الوحيد  والطريق 

هو نضال الشعوب ضد الفاشية.
أن  هي  معرفتها  يجب  التي  والحقيقة 
هو  العكس  على  بل  يفز،  لم  أردوغان 
خسر، فالذي فاز بالرغم من كافة عمليات 
هو  والتجاوزات  والتالعب،  التزوير، 
حزب الشعوب الديمقراطّي، ألّن أردوغان 
بشكل  قال  االنتخابيّة،  الدعاية  فترة  في 
حزب  يصل  أال  »يجب  وعلنّي،  صريح 
مرة  البرلمان  إلى  الديمقراطّي  الشعوب 
ذلك«،  لتحقيق  يطلب  بما  أخرى، وسنقوم 
الشعوب  حزب  حقّق  ذلك  من  رغم  ولكن 
أنّه فاز  تاريخيّاً، ونقول  الديمقراطّي فوزاً 
أردوغان  كّل خطط  ألّن  ذلك  كاملة،  بثقة 
المشهد  من  إخراجه  في  تصب  كانت 
نتائج  أّكدِت  فيما  وتصفيته،  السياسّي 
والظروف  التزوير  كّل  رغم  االنتخابات 
الضغط  وحمالت  والضغوط  المريبة 
ووجود  السياسّي  حضوره  والتضييق 
االستفادة  والمطلوب   له،  شعبيّة  حاضنة 
من هذا النصر واستثماره بشكل جيد تمهيداً 
وتيرة  رفع  عبر  الديمقراطّي،  لالنتقال 

النضال ضد الفاشية.

األناضول فرزتِ األصوات وأردوغان انقلب

جمزرة التوحش يف كوباني 
اسم  مجرد  أّن  على  شاهداً  التاريخ  سيبقى 
اإلجرام  على  فارقة  عالمة  هو  »داعش« 
والتوّحش، و أنَّ كّل من ساهم بدعم هؤالء 
جرائمهم.مجزرة  في  لهم  شريٌك  المرتزقة 
الوقائع  كبيرة مجلجلة، وفي  واقعة  كوباني 
مدينة  اإلرهابيون  داعش  مرتزقة  اقتحمت 
في  لها  التابعة  القرى  من   وعدداً  كوباني 
تنّوعت  مجازر  وارتكبت   2015/٦/25
بين القتل المباشر بالذبح والقتل بالرصاص 
االنتحارّي.وفق  والتفجير  القنص  وعمليات 
شهادة الناجين وتقارير رسمية فإن المجازر 
إلى  ترتقي  داعش  مرتزقة  ارتكبها  التي 
فقد  الكرد،  بحّق  الجماعيّة  اإلبادة  جرائم 
المدنيين  بحق  الُمتعمد  القتل  عمليات  نُفّذت 
فقط،  الكردي  التوصيف  بسبب  العزل 
العنف  أساليب  أبشع  المرتزقة  واستخدم 
واإلجرام بحق االنسانيّة, ترتقي للتوصيف 

جرائم  واُرتكبت  الجماعيّة  اإلبادة  بجرائم 
)الذبح والحرق والتمثيل باألجساد(. ما أسفر 
عن عدد كبير من الضحايا أكثر من 300 
المدنيين  من  جريٍح  من 300  وأكثر  شهيد 
مساحة  التساع  العزل.إضافةً  األبرياء 
المجازُر  اُرتكبْت  حيث  الجريمة  مسرح 
اآللي،  الفرن  )محيط  من  كل  في  المروعة 
, وسط  الجمارك  الذاتية، حي  اإلدارة  مقر 
درويش,  مصطفى  كازية  محيط  المدينة, 
ثانوية  القديم,  الهال  سوق  المدينة,  شرق 
البنين )مشفى مشتى نور(, حارة حج بكو, 
ترميك  قرية   ,48 شارع  الريجي,  غربي 
باطان(. برخ  قرية  بربختان,  قرية  بيجان, 
بدأت هذه العملية االستخباراتيّة االنتحاريّة 
كوباني  بمدينة  داعش  مرتزقة  قام  التي 
المدينة  إلى  بالتسلل  4.45 صباحاً  الساعة 

الساعة الرابعة صباحاً.
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الذين قدموا دعماً قوياً لحزب العدالة والتنمية 
في بدايات صعوده إلى سدة الحكم.

أن  كولن  اكتشف  الوقت  مرور  ومع  لكن 
صغير،  ديكتاتور  سوى  ليس  أردوغان 
منذ  يسعى  بأنه  إياه  متهماً  بمهاجمته،  فبدأ 
الواحد  الرجل  دولة  إلقامة  2011م  عام 
الفساد  في  تورطه  هاجم  كما  الديكتاتورية، 
هو وعائلته، وهو األمر الذي اضطر كولن 
إلى ترك تركيا بعد التضييق عليه، ومازال 
المتحدة  بالواليات  بنسلفانيا  في  مقيماً  كولن 

األمريكية.
أما داوود أوغلو، فكان آخر شركاء أردوغان 
شغل  أوغلو،  فداوود  طردهم،  تم  الذي 
الوزراء  رئيس  مستشاري  كبير  منصب 
إليه  أسند  ثم  وقتها،  أردوغان  طيب  رجب 
2003م،  العام  في  متجول  سفير  منصب 
للخارجية  وزيراً  أصبح  200٩م  عام  وفي 

حتى عام 2014م، ثم أصبح رئيساً لحزب 
العدالة والتنمية ورئيساً لوزراء تركيا.

القوي وخوفاً  أوغلو  داوود  لصعود  ونتيجةً 
أردوغان  مسيرة  أوغلو على  ينقلب  أن  من 
من  القوي  السلطة  ونقل  الدستور  لتعديل 
منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس، 
من  االستقالة  على  أوغلو  أردوغان  أجبر 
منصبه كرئيس للوزراء قبل الفترة القانونية 

بـ ٦ أشهر، بحسب ما صرح به أوغلو.
وبعد استقالته، وفي ظهور نادر له بمعرض 
على  أوغلو  علق  إسطنبول  في  الكتاب 
السياسة التركية قائالً: »نمر بمرحلة ضبابية 
والداخلية«، ملمحاً  الخارجية  السياسات  في 
إلى حالة القمع السياسي التي يمثلها أردوغان 
بقوله: »تركيا في الفترة التي كانت فيها تمثل 
في  قوية  كانت  والحريات،  للحقوق  نموذجاً 

سياساتها الخارجية«.

التحالف مع حزب الحركة 

القومية وتحويل النظام من برملاين 

إىل رئايس

تموز  في  الفاشلة  االنقالب  محاولة  بعد 
ودولت  أردوغان  من  كل  اجتمع  201٦م، 
وكذلك  القومية  الحركة  زعيم  باهجلي 
الشعب  حزب  زعيم  أوغلو  كليجدار  كمال 
الجمهوري في ساحة يني كابي الواقعة في 
بتاريخ  اسطنبول  لمدينة  األوروبي  الشطر 
ومنذ  االنقالب،  بمحاولة  للتنديد  آب   7
من  بالتقرب  باهجلي  دولت  بدأ  الوقت  ذلك 
ومرر  كسبه،  في  مؤخراً  ونجح  أردوغان 
يرغب  كان  التي  التغييرات  معاً  الجانبان 

الدستور من خالل  أردوغان إجراءها على 
إلى  برلماني  من  البالد  في  النظام  تحويل 

رئاسي.
مشروع  تمرير  أردوغان  محاولة  وخالل 
استطاع  الدستور  بنود  بعض  تغيير  قانون 
من  القومية  الحركة  حزب  نواب  بفضل 
الحصول على مبتغاه، وفي نيسان 2017م 
أعلنها  التي  الطوارئ  حالة  ظل  وفي 
تموز  في  االنقالب  محاولة  بعد  أردوغان 
التغييرات  هذه  أردوغان  عرض  201٦م، 
لالستفتاء، وبعد عمليات تالعب وتزوير فاز 

أردوغان في االستفتاء بهامش قليل جداً.
ومن جملة التعديالت المقترحة على البرلمان 
لسبع  الرئيس  والية  مدة  تمديد  التركي 
سنوات بدالً من خمس سنوات، إلغاء منصب 
في  الرئيس  سلطة  إطالق  الوزراء،  رئيس 
العليا على  السلطة  مباشرة،  الوزراء  تعيين 
القضاء، السلطة العليا على القوات المسلحة 
وقوات األمن وأجهزة االستخبارات بموجب 
الطوارئ  حالة  فرض  في  المطلق  حقه 
إلى  باإلضافة  للبرلمان،  الرجوع  دون 
الرجوع  دون  له  نواب  تعيين  الرئيس  حق 
الرجل  دولة  الدولة  تصبح  أي  للبرلمان، 

الواحد الدكتاتوري.

الدعوة إىل انتخابات مبكرة

تقديمها  يعني  االنتخابات  تبكير  إعالن  إن 
مقّرراً  كان  أن  بعد  تقريباً،  أشهر  و5  عاماً 
وذلك  الثاني 201٩م؛  تشرين  في  إجراؤها 
جرى  التي  الدستور  مواد  تطبيق  لسرعة 
تعديلها بعد استفتاء نيسان 2017م، الخاص 
يرغب  كما  الرئاسي  النظام  إلى  باالنتقال 

أردوغان.
وفي الحقيقة؛ فإن دعم دولت باهجلي لرجب 
المبكرة  االنتخابات  في  أردوغان  طيب 
عدة  إلى  يعود  أردوغان،  عنها  أعلن  التي 
أسباب، أهمها أن االثنين يستخدمان الخطاب 
السياسي الشعبوي لكسب الجمهور وكالهما 
الراديكالية،  لألفكار  طبيعياً  تطوراً  يمثالن 
فأردوغان يمثل النسخة األكثر تشدداً لإلسالم 
السياسي، فيما باهجلي يمثل الصورة األشد 

إيالماً للعلماني المصلحي.
أردوغان  شعبية  تآكل  هو  الثاني،  والسبب 
السياسي  أداءهما  سوء  بسبب  وباهجلي 
التيارات  وسعيهما لشخصنة الحزب وإلغاء 
يفسره  ما  وهذا  الحزب  في  المتعددة 
الحزبين،  هذين  في  التي حدثت  االنشقاقات 
والثالث هو تقارب خط أردوغان مع الخط 
ضد  العنف  تكريس  في  لباهجلي  القومي 
ألردوغان  باهجلي  ودعم  تركيا،  في  الكرد 

في عدوانه على عفرين السورية.
دفعت  التي  األخرى  األسباب  بين  ومن 
تغاضي  هو  للتقارب،  وباهجلي  أردوغان 
اإلعالم الذي بات حكراً على حزب العدالة 
باهجلي  قمع  إلى  التطرق  في  والتنمية 
القومية،  الحركة  حزب  في  له  للمناوئين 
وأيضاً تغاضي باهجلي عن أسلمة أردوغان 
لمرافق الدولة وخصوصاً الجيش والقضاء، 
أردوغان  إعادة  إلى  باهجلي  التفاف  وعدم 
العلمانية،  تعليمي يحيد عن إرث  بناء نظام 
ما  وهذا  المحافظ.  التيار  خط  من  ويقترب 
ظهر بشكل واضح عندما لم يعارض التوسع 
وإلغاء  الدينية،  »إمام«  مدارس  إنشاء  في 
سيرة  تتناول  التي  الدراسية  النصوص 

أتاتورك.
منفعي  وباهجلي،  أردوغان  بين  االتفاق  إن 
ألبعد حدود، إذ يعرف أردوغان بأن شعبيته 
تآكلت وأنه لن يصل إلى رئاسة الجمهورية 
دون الحصول على أصوات حزب الحركة 
القومية، في حين يعرف باهجلي بأنه يمكن 
أردوغان  مع  اتفاقه  خالل  من  يحصل  أن 
يعينه  كأن  الشخصية  المزايا  بعض  على 

أردوغان نائباً له.
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أردوغان .. الوصول إىل سدة 

الحكم واإلطاحة بالحلفاء

التركي  والتنمية  العدالة  حزب  زعيم  أعلن 
انتخابات  إجراء  أردوغان،  طيب  رجب 
حزيران   24 في  مبكرة  ورئاسية  تشريعية 
الجاري، أي قبل حوالي عام و5 أشهر من 
الثاني 201٩م.  موعدها المحدد في تشرين 
بأن  يتذرع  أردوغان  أن  من  الرغم  وعلى 
التبكير جاء من أجل حماية االقتصاد والبالد 
تحويل  محاولته  إلى  تشير  أفعاله  أن  إال 
تركيا إلى دولة الرجل الواحد بعد أن أجرى 
في  السلطة  تركز  الدستور  في  تغييرات 

شخص رئيس الدولة وتلغي البرلمان.

من هو رجب طيب أردوغان؟

ولد رجب طيب أردوغان في 2٦ شباط عام 
إسطنبول  في  باشا  قاسم  حي  في  1٩54م، 
فتاة.  بينهم  أفراد،  أربعة  من  تتألف  لعائلة 
درس في مدارس »إمام خطيب« اإلسالمية 
في إسطنبول، وعمل خالل فترة دراسته في 
لالقتصاد  دراسته  وبدأ  والحلوى.  المياه  بيع 
وتخرج  1٩77م،  عام  مرمرة  جامعة  في 

منها عام 1٩81م.
السياسية عام 1٩73م،  الحياة  بدأ أردوغان 
األتراك  الطلبة  باتحاد  االلتحاق  خالل  من 
القومي »ذي الخلفية اإلسالمية المحافظة«. 
حزب  إلى  انضم   ،18 الـ  سن  بلوغه  وعند 
والرفاه(،  الفضيلة  )حزب  القومي  السالمة 
مع  لكن  أربكان.  الدين  نجم  أسسه  الذي 
عام  حصل  الذي  العسكري  االنقالب 
1٩80م، تم إلغاء جميع األحزاب، وبحلول 
عام 1٩83م عادت الحياة الحزبية إلى تركيا 
وعاد نشاط أردوغان من خالل حزب الرفاه، 

بخاصةً في محافظة إسطنبول.
وفي عام 1٩٩8م اتُِّهَم أردوغان بالتحريض 
على الكراهية الدينية، وتم إيقافه من منصبه 
كرئيس لبلدية اسطنبول وحكم عليه بالسجن 
لمدة 10 أشهر بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر 
تركي أثناء إلقائه خطاباً في مدينة سعرد قال 
فيه: »مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا 
الجيش  هذا  جنودنا،  والمصلون  حرابنا، 
نظرة  تعتبر  إذ  ديننا«.  يحرس  المقدس 

أردوغان ذات خلفية صوفية نقشبنديّة.

تأسيسه لحزب العدالة والتنمية

التوجه  ذي  الفضيلة  حزب  حظر  بعد 
أربكان،  الدين  نجم  تزعمه  الذي  اإلسالمي 
الحزب  أعضاء  من  وعدد  أردوغان  انشق 
حزب  معاً  وأسسوا  غل،  هللا  عبد  بينهم 
البداية  ومنذ  2001م.  عام  والتنمية  العدالة 
أي شبهة  نفسه  يدفع عن  أن  أردوغان  أراد 
باستمرار الصلة الحزبية والفكرية مع التيار 
اإلسالمي الذي أغضب المؤسسات العلمانية 
على  سيحافظ  حزبه  أن  فأعلن  عدة.  مرات 
في  يدخل  ولن  الجمهوري  النظام  أسس 

مماحكات مع القوات المسلحة التركية.

االنتخابات  في  والتنمية  العدالة  وفاز حزب 
الثاني  تشرين  في  جرت  التي  التشريعية 
تولي  من  يتمكن  لم  أردوغان  لكن  2002م 
االنتخابي  المجلس  إلعالن  الوزراء  رئاسة 
من  شهرين  قبل  انتخابه  أهلية  عدم  األعلى 
ذلك. لذا طلب من عبد هللا غل ذراعه اليمنى 
تولي المنصب حتى يتسنى له تنظيم انتخابه 
جزئية  تشريعية  انتخابات  أثناء  شخصياً 
تمكن من الترشح إليها بفضل تعديالت أقرها 
العدالة  حزب  عليه  يهيمن  الذي  البرلمان 
 11 في  للحكومة  رئيساً  وأصبح  والتنمية. 
آذار 2003م، واستمر به حتى عام 2014م 

عندما تم انتخابه رئيساً للجمهورية.

من له الفضل يف وصول أردوغان 

إىل سدة الحكم

ما كان ألردوغان أن يصل إلى سدة الحكم 
تباعاً  أردوغان  أبعدهم  أشخاص،   4 لوال 
ديكتاتورها  ويصبح  تركيا،  حكم  في  ليتفرد 

األول.
وأول هؤالء هو نجم الدين أربكان الذي انشق 
أردوغان  اعتبر  إذ  حزبه،  عن  أردوغان 
في  ذلك  إلى  واستند  ألربكان،  تلميذاً  نفسه 
التشريعية  االنتخابات  خالل  لنفسه  الدعاية 
التي أجريت عام 2002م، وكانت ذات تأثير 

في حصول حزبه على أعلى األصوات.
مؤتمر  في  أربكان  الدين  نجم  واعترف 
إذ  تلميذه،  كان  أردوغان  بأن  آمد  بمدينة 
صندوق  أمين  إلى  أردوغان  »تحول  قال: 
ما  له  فقلت  طالبي.  أحد  كان  الصهيونية. 
عليه فعله، إال أنه لم ينصت إلّي ولم ينفذ ما 
قلته له«، وفي مقابلة مع التلفزيون األلماني 

تنصح  من  هي  إسرائيل  »إن  أربكان:  قال 
وتعاديها  تستهدفها  أمور  بترديد  أردوغان 
حتى ينجح في كسب تأييد وتعاطف الشعب 
وأنه  المعارض إلسرائيل،  المحافظ  التركي 
منفذ تام لسياساتها، والمندوب األمريكي في 
المنطقة«، واصفاً إياه بأنه »رئيس مشروع 

الشرق األوسط الكبير«.
في  الفضل  له  كان  الذي  الثاني  الشخص 
هللا  عبد  هو  الحكم،  إلى  أردوغان  وصول 
وشريكه  ألردوغان  المقرب  الصديق  غل 
فحين  والتنمية.  العدالة  حزب  تأسيس  في 
السلطة  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصل 
نتيجة  السجن،  في  ساعتها  أردوغان  كان 
إلقائه قصيدة تحرض على اإلرهاب، وظل 
غل رئيساً للوزراء حتى خرج أردوغان من 
السجن ليتولى بعدها حقيبة وزير الخارجية.

لكن كل هذا لم يمنع أردوغان من أن يطيح 

أنه كان أول من سانده، فالخالفات  به رغم 
عند  2013م  عام  من  بدايةً  بينهما  اندلعت 
الشهيرة  تقسيم  ميدان  احتجاجات  اندالع 
حينئذ  أردوغان،  سياسات  على  المعترضة 
مع  التفاهم  ضرورة  غل  هللا  عبد  رأى 
هو  أردوغان  رأي  كان  فيما  المتظاهرين، 
ومواقف  احتوائهم،  وعدم  بالعنف  قمعهم 
فاز  وعندما  االثنان،  فيها  تنافض  أخرى 
أردوغان برئاسة الجمهورية تم إقصاء عبد 
هللا غل وتهميشه، واستمرت الخالفات بينهما 
حالة  أردوغان  فرض  وعندما  ذلك،  بعد 
في  الفاشلة  االنقالب  محاولة  بعد  الطوارئ 
تموز 201٦م، انتقد عبد هللا غل فرض حالة 
الطوارئ قائالً: »هذا مرسوم يثير القلق على 
بتطورات  ويهدد  القانون  حكم  فهم  مستوى 
في المستقبل قد تثير استياءنا جميعا«. وبعد 
انتخابات  إجراء  عن  أردوغان  أعلن  أن 
خلوصي  جيشه  أركان  رئيس  أرسل  مبكرة 
الترشح  من  ليمنعه  غل  هللا  عبد  إلى  آكار 
لرئاسة الجمهورية كمرشح عن المعارضين 

ألردوغان.
زعيم  كولن  هللا  فتح  كان  الثالث  الشخص 
كان  الذي  الصوفية«،  »الخدمة  جماعة 
الداعم األساسي ألردوغان، فلواله لما تمكن 
الحكم.  سدة  إلى  الوصول  من  أردوغان 
مساعدة  في  خفياً  دوراً  كولن  لعب  حيث 
أردوغان في أيامه األولى في منصب رئيس 
فبفضل  السجن،  من  خروجه  بعد  الوزراء 
نجحوا  الذين  المتصوفين  من  كولن  جماعة 
هدأت  تركيا  في  الدولة  أجهزة  اختراق  في 
المحافظ  الحزب  من  الدولة  أجهزة  مخاوف 
الجديد الذى وصل إلى السلطة، وكذلك كولن 
كان يمتلك قاعدة ضخمة من رجال األعمال 

أردوغان .. ديكتاتورية وسياسات خاطئة وفساد عائلي ـ1ـ
ذي  والفضيلة  الرفاه  حزب  بقايا  على  والتنمية  العدالة  حزب  تأسس 
التوجه اإلسالمي يف تركيا العلمانية األتاتوركية، ووصل رجب طيب 
أردوغان إىل السلطة بفضل عدة أشخاص لعبوا دورًا كبريًا يف صعوده، 
ولكنه سرعان ما أقصاهم وختلص منهم ليبسط سيطرته على البالد، 
وأجرى تغيريات يف الدستور لتحويل النظام من برملاني إىل رئاسي من 

أجل حتويل تركيا إىل دولة الرجل الواحد الديكتاتوري.

مثقفو الجزيرة... برنامُج نشاطات وفّعاليات حافل

العامة  الثقافيّة  والفعاليات  النشاط  على  للوقوف 
المشتركة  الرئيسة  تحدثت  الجزيرة  في مقاطعة 
ليلى  الجزيرة  مقاطعة  في  المثقفين  التحاد 

ابراهيم.
في  حالياً  الثقافيّة  والنشاطات  الفعاليّات  حول 
تقتصر  ابراهيم: ال  ليلى  قالت  الجزيرة  مقاطعة 
مقاطعة  مثقفي  اتحاد  في  الثقافيّة  الفعاليات 
توجد  حيث  قامشلو,  في  المركز  على  الجزيرة 
عّدة مراكز موّزعة في أنحاء مقاطعة الجزيرة. 
مستوى  على  شهريّاً  مركزيّة  فّعالية  وتوجد 
فعالية  تُقام  بلدة  كل  وفي  قامشلو  في  المقاطعة 
واحد  نوع  على  الفّعاليات  تقتصر  وال  شهريّة، 
فقد تكون محاضرات أو أمسية ِشعرية أو ندوات 
الفعاليات.  تلك  لحضور  ننضم  وبدورنا  ثقافية، 

الرئيسّي  المركز  في  تطوعّي  بشكل  ونعمل 
الجزيرة. وحالياً,  لالتحاد على مستوى مقاطعة 
الشهر  في  إلقائها  سيتم  محاضرة  بإعداد  نقوم 

السابع.
ليلى  أشارت  الحالية  بالمرحلة  يتصل  وفيما 
والتغيير  عفرين  في  الوضع  يتناولون  أنّهم  إلى 
الديمغرافّي الذي يحصل فيها, ومستقبلها, إضافة 
إلى عدٍد من المسائل المتعلّقة بها )دور المثقفين, 
أن  يجب  اإلداريين(.  السياسيين,  الشعب,  عامة 
نكون على معرفة بذلك ونتّخذ موقفاً حيال ذلك, 
المحاضرة  أّن  بمعنى  بالنقاش  المسألة  ونتناول 

ستكون مفتوحة إلبداء المداخالت.
ليلى  أوضحت  االتحاد  أعضاء  كتب  وحول 
توقيع كتب  لحفل  التحضير  أنهم بصدد  ابراهيم 

كرهتني خيطان خيمتي
الكئيبة، وكأّن  الخيمة  يتغيّر في هذه  ال شيَء 
الغزاة...  غزلها  مشانٍق  خيطاُن  خيطانَها 
شاردون،  الجميع  روح  بدون  شيٍء  كلُّ 
أكرهها  أصبحت  كلمات  سوى  صدًى  وال 
أرزاق... معونات... مساعدات... منظمات... 

شعارات... أرقام الخيم.
لجان تتقّمُص صفاِت اآللهة... وكلمات رنّانة... 
بنظارته  المنقذ  بأنّه  يوحي  أصبح  والجميُع 
عليها  وُكتب  لُّونت  وصدريّة  وسكسوكته 
ما  ويرصدون  يدركون  وكأنّهم  خصيصاً، 
يجيش في خواطرنا... يا لها من متناقضات!! 
منزلي؟  من  تهّجرونني  لماذا  متناقضات  نعم 
ولماذا تشفقون وستشفقون علي؟ لماذا تهدمون 
بيتي وتهدونني خيمة صماء جرداء صماء ال 
كان  الصغير  تلفازي  ولعل  المشاعر؟  تعرف 
وينسيني  صدري  في  يجيش  ما  عني  يخفّف 
بعضاً من آالمي، ولكن هذا اليوم كم كرهتك 
أيها التلفاز وأنا أرى بأنّك تنقل إلينا أخبار انتقال 
أولئك الملتحين بجالبياتهم القصيرة ورائحتهم 
النتنة الكريهة، وما يحملون من قذارة األفكار 
وكلماتهم التي تبّرأ حتى المسلمون منها، وهم 
ينزلون من تلك الباصات الخضراء ويدخلون 
قريتي، وعندما تمعنت في الصورة أكثر فإذا 
باألوغاد يتكئون على مخدة صنعتها والدتي، 
ويصلون على مسجد صالة غزلتها يُد جدتي 
التي كان يرعاها والدي،  من صوف األغنام 
ويكسرون أغصان الزيتون التي كنت أسقيها 
بيدي... انتابني القشعريرة، نعم كلُّ شيٍء في 
ثورتي...  غضبي...  ازداد  يرجف،  جسدي 
يرّددون  وهم  أصواتهم  سمعت  ألمي...عندما 
أصبحت  المسابح  حبات  أصواُت  أكبر،  هللا 
أصواَت مدافع تدّوي في أذني وقهقهاِت الغزاِة 
بيديه،  والدي  حفره  بئر  بمياه  يتلذذون  وهم 
بجانب غصن  وأفرشه  ترابه  أنقل  كنت  بينما 
أخرى  وصورة  بالسماء،  تستنجد  زيتونة 
الكحول  وزجاجات  فيه  األحجار  يرمون  لهم 
ويقلعون  مسابحهم،  حقيقة  تفضُح  أيديهم  في 
إنّها  يقول  جدي  كان  التي  الزيتون  أغصان 
مباركة من عند هللا، »التين والزيتون وطور 
سنين وهذا البلد األمين«، نعم ينافقون في كلِّ 
شيٍء يلتحفون بالعباءات ويتراءى للناظر أنّهم 
من أولياء هللا الصالحين، من على منبِر مسجٍد 
وكسروها،  سلبوها  شجرٍة  وتحت  اغتصبوه 
بقذارة زجاجاتهم  ُدنِس  بئر  بماء  ويتوضؤون 
الدخان،  وألسنة  المناظر  تلك  تأملت  النتنة... 
فازداد غضبي ثورتي وعنفواني.. فإذا بصوت 
دم... وهي  دم...  :دم...  تقول  الصغيرة  ابنتي 
على  دمعتها  وتسيل  فتقبلني  صدري  تقصد 
وتمتزج  دموعي،  بركان  انفجار  لتعلن  خدي 
دموعنا معاً، وإذا بدٍم أحمَر يسيل على وجنتها 
في  الذي  القلم  على  قسوت  قد  بأنّي  وأدركت 
يدي وكسرته، فقلت لها يا تخافي يا صغيرتي 
شيء  فكلُّ  لقاتله  يثأر  الجماد  حتى  وانظري 

يدافع عن نفسه،
ذاك هو منزلنا الذي شّردنا منه الغزاة ودنّسه 
حثالةُ البشر وهم ال يشعرون ألنّهم ال يملكون 
يشعرون  ال  فهم  البشر  أحاسيس  من  شيئاً 
جدي  يدا  زرعتها  الزيتونة  وألمك.تلك  بألمي 
لحظة  يستنجد  وكأنّه  القديم  والدي  ومحراث 
كلنا  الغادرة،  الرصاص  بطلقات  إصابته 
وال  بالدموع  تغرق  واألعين  ونرى  نستمع 

شيء يشغل بالنا سوى االنتقام.
المؤتمراِت،  كلُّ  عيني  أمام  تمرُّ  وبلحظة 
األحزاب،  الفالسفة،  الدوليّة،  المنظماِت 
وارسو،  الكنائس،  المساجد،  العدل،  محاكم 
ما  بكلِّ  بعدها  ألعلَن  اإلنسان،  حقوق  الناتو، 
ابنتي  رصاصة  أزيِز  صوَت  بأنَّ  مقّدس  هو 
وقذارة  المؤتمراِت  كلِّ  من  أصدُق  المقاتلة 

أفكاركم وخبث نواياكم.
نقائها وصفائها،  بكلِّ  ستدقُّ  الكنائس  أجراس 
المساجد  وأصوات  صمتها  من  ستتحّرر 
ستقول  والسماء  سياساتكم،  قبح  من  ستتطهر 
كلمتها من أجل ابنتي التي فقدت عينيها، ولن 
كتابي  من  ألوالدي  أعلمه  كنت  عّما  أتخلّى 
أيدي  بين  أنقذه من  أن  الذي استطعت  الوحيد 
تلك القذارات وهو ما تركه لنا مظلوم دوغان، 
.فال  حياة  المقاومِة  صفحاُت  مفتوحةً  ستبقى 
بيتنا...  إلى  عائدون  نحن  صغيرتي  يا  تبكي 

عائدون الى عفرين.

تأمالت

أزهر أحمد احلراك الثقايفّ يف أي ّ جمتمع جيب أن يواكب احلراك اجملتمعيّ العام، والثورة 
هي حمطة حتول نوعي يف حياة اجملتمعات، وال تتحقق أهداف أيّة ثورة إال 
متثيل  يف  قدوته  ويكونون  اجملتمعي  احلراك  يقودون  للمثقفني  ريادي  بدور 

الفكر الثوري والنضال العملي.

بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفن والتعاون قائم في 
إطار لجنة متخصصة. 

قالت: »هناك 10 كتب ألعضاء االتحاد, نشرف 
بالمعرض،  للمشاركة  حالياً  طباعتها  على 
وبالتالي نحن مقيّدون بالزمن. وإذا توفّر فائض 
من 10  أكثر  على  العمل  نستطيع  لربما  زمنّي 
كتب على مستوى مقاطعة الجزيرة. ونذكر هنا 
مشاريع  ولديهم  أعضاًء  ليسوا  مثقفين  هناك  أّن 
كتب حضروا إلى االتحاد. وقمنا بطباعتها ألّن 

كتبهم ذات قيمة«.
االتحاد  كونفرانس  لعقد  التحضيرات  حول 
نهاية  لعقده  مستمّرة  التحضيراِت  أّن  أشارت 
طارئة  ظروف  أيّة  تحدث  لم  إن  آب،  شهر 
كّل  في  ستعقد  اجتماعات  وأّن  تأجيله.  تستدعي 
بلدات المقاطعة, لمناقشة النظام الداخلّي لالتحاد 
إلغاء  أو  بزيادة  فيه  تعديالٍت  إجراء  وإمكانية 

بعض النقاط. 
واشارت ليلى إلى أّن الكونفرانس يُعقد مّرة كّل 
سنتين. وانعقاده هذه السنة يأتي مع وجود فارق 
زمني يُقَّدر بشهٍر واحد عن موعده المحدد. وقد 
وهي  عملها  للمؤتمر  التحضيريّة  اللجنة  بدأت 
وصياغة  الداخلّي,  االتحاد  نظام  عن  مسؤولة 
البلدات  السنوي, وعقد االجتماعات في  التقرير 
الداخلّي  بالنظام  المتعلقة  األعضاء  آراء  ألخذ 

ومقترحاتهم لتتم مناقشتها في الكونفرانس. وفيما 
ليلى  قالت  األخرى  االتحاد  بنشاطات  يتصل 
إحياء  الجاري حفل  الشهر  لدينا خالل  ابراهيم: 
ذكرى الشهيدة زيالن. ونحن بصدد إنجاز عمل 
المرأة  هيئة  مع  بالتنسيق  ديريك  في  مشترك 
الكتب  الفنية,  للّوحات  معرضاً  يتّضمن  الحّرة  
و األشعار. وذلك في ُمستهلِّ الشهر القادم. مدته 
 serÎ( لشعار  تجسيد   والفعالية  اثنان،  أو  يوم 

hilde انتفضوا( وسنحضر للمشاركة فيها.

حوار/  أرمانج عفريين

»خصاُل قائٍد وإقداُم فاتحٍ«

أسُد الّدين شريكوه
من  كرديّة  قبيلة  إلى  األيوبيّين  أصل  يعود 
البطون “الهذبانيّة”,  “الرواديّة”، وهم فخٌذ من 
ولم  أشرافهم  الكرد، ومن  كبيرة من  قبيلة  وهي 
يستعبدوا من قبل أحد تاريخيّاً, كانوا يستوطنون 
باسم  تعرف  الُكرد  من  سكانها  جميع  قرية 
»جارني«  لنهر  اليسرى  الضفة  على  ”أنقان” 
تفليس.ُعرف  مدينة  من  بالقرب  أذربيجان  في 

جد  وكان  السياسّي،  والدهاء  بالحنكة  األيوبيّون 
البطل صالح الدين »شادي« رجالً واسَع العلم 
والمعرفة، عظيم الحكمة عارفاً باألقوام وتاريخ 
الشعوب، وانتقل برفقة ولديه، أيوب وأسد الدين 
الثاني  القرن  في عشرينيات  بغداد  إلى  شيركوه 
عشر, وفي جعبتهم أفكاُر كيان كامل في نظامه 
وشؤونه سلوكه السياسّي, وذلك بناًء على دعوة 
فّوضه  الذي  شادي  صديق  الرومّي«  »بهروز 
ليكون مسؤوالً عن قلعة تكريت على نهر دجلة.

فتوحات الشام... أول الغيث 

كان صراع بين الخليفة العباسّي المسترشد باهلل, 
وعماد الدين الزنكّي – أتابك موصل – قد ظهر 
ولجأ  الزنكّي  جيش  فيها  وخسر  1131م،  عام 
التقدير والحفاوة، بعد مشاكل  إلى تكريت ولقي 
بين الخليفة واأليوبيّين انخرط  أيوب وشيركوه 
في سلك جند عماد الدين الزنكّي بعد مغادرتهم 
تكريت سنة1138م. وشاركاه في جميع حروبه 
بالزنكّي  دفع  الذي  األمر  أتابكيته  شؤون  وفي 
أيوب  آل  وافرة.ساهم  إقطاعات  إقطاعهم  إلى 
شهرين,  قرابة  دام  حصار  بعد  بعلبك  فتح  في 
أيوب  الدين  نجم  بتعيين  يقوم  الزنكّي  جعل  ما 

حاكماً عليها, أما شيركوه فقد التحق بخدمة نور 
أثناء حصاره  الدين  عماد  والده  وفاة  بعد  الدين 
وفاة  بعد  زنكي  الدين  نور  وتوّجه  جعبر.  لقلعة 
أسد  بنصيحة  عمالً  وأخذها  حلب  باتجاه  والده 
أخرى  مّرةً  الرها  استرجع  كما  شيركوه،  الدين 
أنظاره  الدين  نور  وّجه  الصليبيين.بعدها  من 
بينما  البورّي،  للنفوذ  الخاضعة  الشام  نحو 

السيطرة على  الدين في  ساهم شيركوه مع نور 
في  البارز  الدور  له  وكان  الشاميّة،  الحاضرة 
وشجاعته  وشهامته  شأنه  بعلو  وُعرف  ذلك، 
وإقدامه في الحرب، وكانت الرحبة وحمص من 
مخصصاته عرفاناً بمعروفة وشجاعته. استطاع 
الصليبيّة  الحملة  خالل  بدهائه  أيوب  الدين  نجم 
التقّدم  الفرنجة من  منع  في عام 1148م  الثانية 
اقطاعه  مناطق  وتسلّم  دمشق,  على  واالستيالء 
هناك، وكان الفضل لشيركوه في ضمِّ دمشق إلى 
سيطرة نورالدين عام 1154م. بعد أن أصبحت 
دمشق في عهدة الدولة الزنكيّة، عيّن نور الدين 
وشيركوه  دمشق،  على  والياً  أيوب  الدين  نجم 
دمشق,  في  عنه  ونائباً  حمص  على  حاكماً 
الديوان،  على  أيوب  بن  يوسف  الدين  وصالح 
ومن ثم رئيساً للشرطة في دمشق, ثم أوصى بعد 
تُسند والية دمشق لشيركوه خالل فترة  ذلك أن 

مرضه.

شريكوه... ومعاركه يف مرص

الزنكيّة  القوات  قيادة  في  أيضاً  شيركوه  ساهم 
لالستيالء على مصر، وضّمها لبالد الشام، بعد 
حينها  الساعية  الصليبيّة  لألطماع  حداً  وضعه 

ظّل  في  مصر  وكانت  عليها.  السيطرة  إلى 
وعدم  التخبّط  من  حالة  تعيش  الفاطميّة  الدولة 
االستقرار، وفي عام 11٦0م  تّم اغتيال الوزير 
حيث  الشام،  شاور  قصد   رزيك،  بن  طالئع 
كان نور الدين طالباً العون والمساعدة من أجل 
استرداد الوزارة.قبل نور الدين مساعدته، وطلب 
من شيركوه حاكم حمص استرجاع شاور للحكم، 

في عام 11٦4م. سار شيركوه ومعه ابن أخيه 
صالح الدين إلى مصر, استطاع في بادئ األمر 
التغلّب على الجيش المصرّي في بلبيس، بالرغم 
من قلة عددهم وعتادهم.انتقل شيركوه بعدها إلى 
وهزيمة  قتل ضرغام  من  تمّكن  حيث  القاهرة، 
وبموته  أنصاره,  عنه  تخلّى  أن  بعد  جيشه، 
استولى شاور على الوزارة وتصالح مع الخليفة 
العاضد, وعندما شعر شاور بالقوة امتنع عن دفع 
بعد  شيركوه  مع  العهد  ونقض  الحملة،  تكاليف 
منه  طالباً  فقط,  دينار  ألف  ثالثين  بدفع  لّمح  أن 
أغضب شيركوه  الذي  األمر  الشام،  إلى  العودة 
إصرار  التمس شاور  وعندما  العرض,  فرفض 
بنود  وتنفيذ  بكامل حقّه،  المطالبة  شيركوه على 
»أمالريك«  الملك  إلى  لجأ  بحذافيره،  االتفاق 
شيركوه  ضّد  للتدّخل  القدس  اإلفرنجّي صاحب 
االستجابة،  إال  اإلفرنجة  من  كان  فما  وجيشه, 
لمّدة  بلبيس,  إثره حصار شيركوه في  وتمَّ على 
ثالثة أشهر وهناك من يقول ثمانية أشهر، وهو 
لم يظفروا منه  القتال ويراوحهم، حيث  يعاديهم 
المبني  بلبيس  سور  هشاشة  من  بالرغم  بطائل، 
خندق  وجود  وعدم  المرتفع،  وغير  الطين،  من 
حرية  فمنحوه  عادوا  ولكنهم  يحميه,  فصيل  أو 
بالصلح  طالبوه  أن  بعد  دمشق،  إلى  االنسحاب 
بمقابل أن يلحقوا بانياس, حيث كانت محمياتهم 

بين  الواقعة  حارم,  قلعة  وتحديداً  الشمال،  في 
حمص  من  بالقرب  وبانياس  وحلب,  أنطاكيا 
الدين  نور  قبل جيش  للضغوطات من  تتعرض 
والتي وردت أنباء عن سقوطهما بيد نور الدين.
بالعتاد  مجهّز  جيش  رأس  على  شيركوه  عاد 
ثالث  عقب  مصر،  إلى  أخرى  مّرة  والعّدة, 
أوضاع  على  تعّرف  قد  كان  أن  بعد  سنوات 
مصر، وطبيعة أهلها، ورأى ضرورة السيطرة 
الفرنجة،  بيد  وقوعها  خشية  وامتالكها،  عليها 
كما هي حال القدس ومناطق أخرى من سواحل 
الشام.توّجه شيركوه بجيشه باتجاه الجنوب، إال 
أّن أمالريك ترك فرقة من الفرنجة في القاهرة، 
التقى الجيشان  وانطلق لمالحقة شيركوه, حيث 
عند موضع يعرف بـ »البابين« في آذار 11٦7م. 
وجعل ابن اخيه صالح الدين في القلب, وكانت 
التكتيكات ناجحة و كافية لالنتصار. وكان هذا 
من أعجب ما يؤّرخ بحسب ابن األثير »إّن ألفي 

فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل«.
بعد البابين اتجه شيركوه إلى اإلسكندرية، فدخلها 
إال  فيها,  الدين  وأبقى صالح  أهلها،  مع  باتفاق 
قرابة  لمحاصرتها  عادوا  وشاور  الفرنجة  أّن 
أربعة شهور، وفُّك الحصار بعد نجدة أسد الدين 
الفرنجة  بين  المعاهدة  وكانت  الدين،  لصالح 
والمصريين وصالح الدين وذلك بعودة صالح 
الدين للشام وعودة الفرنجة عنه وعودة األهالي 

بعد دفع خمسين ألف دينار لجيش المسلمين.
فكانت  بنوده  االتفاق وخرقوا  الصليبيين  انقض 
حملة شيركوه مرة أخرى على مصر، وانطلق 
مدّججين  مقاتل  آالف  ثمانية  برفقة  شيركوه 
بالسالح والدواب والثياب, ومعه كذلك مجموعة 
من األمراء، من بينهم صالح الدين الذي أصّر 
إلى  شيركوه  له.وصل  مرافقته  على  شيركوه 
واجتمع  الفرنجة،  خروج  بعد  ودخلها  القاهرة 
بالعاضد لدين هللا, وخلع عليه, وعاد إلى مخيّمه. 
حاول شاور النيل من شيركوه عن طريق المكائد 
على  بالقبض  بالنهاية  األمر  وانتهى  وفشل، 
العلم  مع  وبرغش«،   قبل »جرديك  من  شاور 
التعّرض  أّن شيركوه كان قد نهى جماعته عن 
لتحذير  الهكاري  عيسى  وأرسل  وقتله،  لشاور 
وكان  الشامّي,  المعسكر  إلى  القدوم  من  شاور 
من  بأوامر  شاور  قتل  عندما  المعسكر  خارج 
العاضد.بعدها َخلع العاضد على أسد الدين ِخلَع 
القصر وفُّوضت  فلبسها وسار ودخل  الوزارة، 
إليه الوزارة والتقّدم على الجيش، حيث لقب بـ 
عبر  وذلك  الجيوش،  أمير  المنصور«  »الملك 
منشور رسمّي.عندما انتظمت األمور ألسد الدين 
االضطرابات  على  وقضائه  المصريّة،  بالديار 
رافقته  التي  للعساكر  البالد  أقطع  والفوضى, 
في حمالته ولبعض قادته ومنهم صالح الدين, 
كاتباً  وعيّن  بهم  يثق  من  إلى  األعمال  وولّى 
والنهي  األمر  زمام  أخيه  ابن  وفّوض  للقصر, 
حتى  وسياسته  تأنيه  وحسن  ودرايته  لكفايته 
كّل  ظّل  لها.في  ومقّرراً  لألمور  مباشراً  بات 
التطّورات التي حصلت في الشرق، وفي مرحلة 
الصليبيّة،  الحروب  تاريخ  مراحل  أهّم  من  تعّد 
برزت شخصية شيركوه ودور األيوبيّين، الذين 
ساهموا في صنع أحداث التاريخ اإلسالمّي على 
مدار أكثر من ثالثة أرباع قرن.عن دراسة في 
الدين  »اسد  بعنوان  للدراسات،  الفرات  مركز 
رستم  الكاتب:  والمعارك.  شيركو...الخصال 

عبدو. 
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منطقة  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تعمل 
النواحي  من  المدينة  تأهيل  إعادة  على  الطبقة 
كافة، وفي مجال االقتصاد عملت على تحقيق 
تعاونية  اجتماعي على شكل جمعيات  اقتصاد 
الكبراتيف  دار  افتتاح  خالل  من  كبراتيف  أو 
التنمية  لتحقيق  التعاونية(  )الجمعيات 
والقضاء  المجتمع  في  بالتشارك  االقتصادية 

على البطالة والفقر وتامين فرصة العمل.
الكبراتيف  لدار  روناهي  لصحيفة  زيارة  وفي 
لالطالع  الطبقة  في  التعاونية(  )الجمعيات 
على آخر المشاريع في الدار؛ التقينا بالرئيس 
أكد  والذي  السالم  هالل  أحمد  لها  المشترك 

االقتصاد  تحقيق  الدار هو  هذه  الهدف من  أن 
وإعطاء  المجتمع  مع  التشاركي  االجتماعي 
بينها  من  المجتمع  فئات  لكافة  األكبر  الدور 
فعال  بشكل  االقتصاد  في مجال  لتدخل  المرأة 
البطالة  على  للقضاء  العمل  فرص  وتأمين 
في  المتفشية  االجتماعية  واألمراض  والفقر 
للمنطقة  االقتصادية  الموارد  وتأمين  المجتمع 

وتأمين احتياجاته من كافة المواد.
بها  يقوم  التي  أن  المشاريع  السالم  وذكر 
الكبراتيف؛ هي مشروع تأهيل مزارع السمك 
بالقرب من المشفى الوطني على ضفاف بحيرة 
الفرات وتتألف من مجموعتين وكل المجموعة 

تتألف من 10 أقفاص والحوض يتنج من 5-2 
طن ويربى فيها سمك الكرب فقط ويعمل فيها 
ستة عمال وعدد المشتركين في الجمعية خمسة 
أعضاء ويتغذى السمك في األقفاص من خلطة 
وبقايا  والكسبا  والشعير  الحنطة  من  تتألف 
مونة  معمل  هو  الثاني  والمشروع  حيوانية، 
في حي االسكندرية شرق المدينة يضم تعليب 
ومربى...... ودبس  مخلل  من  الغذائية  المواد 
إلخ تكلفة المشروع  أربع ماليين ليرة سورية، 
وعدد المشتركين في المشروع ثالثين امرأة.  

المعهد  افتتاح  بعد  ـ  الرقة  هاوار/  وكالة 
المزرعة  في  والتدريب  للتأهيل  العلمي 
من  أيلول/  في15  الرقة  بريف  الحكومية 
على  الطلبة  إقبال  ازداد  الماضي،  العام 
المعهد  افتتح  وعليه  المعهد،  في  التسجيل 
الشهيد  اسم  حملت  خامسة  تدريبية  دورة 

»عماد المهاوش«.
نحو  التغيير  طليعة  »الشباب  شعار  وتحت 
سوريا المستقبل«  شارك 31 طالباً وطالبة، 
من كافة قرى ريف الرقة في الدورة التدريبية 
يتلقى  يوماً،   40 ستستمر  والتي  المغلقة 
وأخالقية  وثقافية  فكرية  دروساً  الطلبة  فيها 
ودروساً عن أسلوب الخطابة ودروساً علمية 

شاملة.
وبعد خضوع الطالب لدروس فكرية وثقافية 
علمية  دروساً  تلقيهم  المقرر  من  وأخالقية 
الكمبيوتر،  استخدام  كيفية  عن  ودروساً 
وعن اإلعالم وغيرها من الدروس العلمية.
وبهذا الخصوص تحدث اإلداري في المعهد 
العلمي للتأهيل والتدريب حسين العبيد لوكالة 
أنباء هاوار قائالً: »ظهرت عالمات التنظيم 
والتدريب على أسلوب حياة الطلبة من اليوم 

واندفاع  إقبال  مدى  على  يدل  وهذا  األول، 
الطلبة للتعلم ورفع مستواهم الثقافي«.

المتخرجون  بأن  العبيد  حسين  ذكر  وكما 
من هذا المعهد في الدورات السابقة حصلوا 
على وظائف مختلفة في مدينة الرقة، فمنهم 
المدني  الرقة  مجلس  في  أصبح عضواً  من 
في  ومنهم  اإلعالم،  في  يعمل  من  ومنهم 
الخاصة  المجالس  أو  الشعب  مجالس  إدارة 
والمؤسسات  البلديات  في  وكذلك  بالشباب، 

الخدمية األخرى.
وبدوره قال الطالب أحمد الكدور من سكان 
الدورة:  في  مشاركته  عن  ميسلون  قرية 

بالدورة  المشاركة  في  متردداً  »كنت 
الشباب  جميع  أنصح  اآلن  لكنني  التدريبية، 
والتعلم،  المعهد  إلى  باالنضمام  والشابات 
ونحن اآلن هنا نتعاون ونتشارك في تطوير 
أنفسنا فكرياً وعلمياً لنتخلص من ضغوطات 
مرتزقة  احتالل  جراء  الماضية  السنوات 

داعش لمناطقنا«.
أما الطالب أحمد العبيد من سكان مدينة الرقة 
يكن  لم  السابق  »في  فقال:  الدرعية(  )حي 
للمرأة أية حقوق على الرغم من أنها أساس 
والجهل  التعصب  نعاني من  وكنا  المجتمع، 
جراء العادات والتقاليد البالية أوالً، وتعميقها 
من قبل مرتزقة داعش الذين حرموا المرأة 
المعهد  إلى  وجئنا  ثانياً،  حقوقها  أبسط  من 

لنطور أنفسنا لبناء مجتمع واٍع ومثقف«.
يُذكر أن الشهيد عماد المهاوش، الذي سميت 
الدورة باسمه، هو من سكان منطقة الكسرات 
في  المشاركين  أحد  وكان  الرقة(  )جنوب 
واستشهد  المعهد،  هذا  في  الرابعة  الدورة 
الرقة  شبيبة  تنظيم  في  مهامه  أداء  خالل 

وريفها.

الفضائيات واأللعاب القتالية آفة 

تدك يف عقول األطفال

من  تحاصر  كانت  التي  السورية  المدن  في 
المتصارعة من مرتزقة  المتعددة  األطراف 
السورية  المعارضة  ومرتزقة  داعش 
النظام  فصائل  ومن  تركيا  من  المدعومة 
كبيراً  تأثيراً  لذلك  كان  وحلفائها  البعثي 
المناظر  مشاهدة  خالل  من  األطفال،  على 
في  لألحداث  األهل  متابعة  أو  العسكرية 
سوريا والتي كانت في أغلبها قصف ودمار 
تغيب  لن  المشاهدات  هذه  كل  واشتباكات، 
يلقطون  بفطرتهم  الذين  األطفال  مخيلة  عن 
لديهم  التقليد  وحب  فائقة  بسرعة  األمور 
الفضائيات  وتلعب  أكبر،  بسرعة  يظهر 
كانت  كذلك  الحرب  وقبل  األكبر  الدور 
تنامي  في  أيضاً  كبير  دور  لها  األلعاب 
الشوارع،  في  والقتال  الحرب  حب  ظاهرة 
وذلك عبر تقليد المقاتلين في شوارع األحياء 
من  سنوات  بعد  واليوم  السورية،  بالمدن 
المدمرة أصبح األطفال لقمة سائغة  الحرب 
أمام هذه الظواهر المتفشية في بالدنا، وسط 
انشغال األهل بمشاغل الحياة والبعض اآلخر 
أو  فتكون مسدساً  تقديم هدية البنه  باب  من 
واليوم  بها،  تعج  األسواق  وطبعاً  رشاشاً 
الطفل  هذا  ذهنية  ذبح  في  يتشارك  الجميع 
المدارس  فاألطفال مكانهم  بدونه،  أو  بقصد 
وتنمية عقولهم في العلم والمعرفة، ال بتعلم 

القتال وكيفية قتل اآلخرين.

إىل متى ستظل أبسط حقوق 

األطفال ضائعة؟

من  سوريا  أطفال  من  اآلالف  مئات  ُحرم 
البالد  في  القائمة  الحرب  جراء  التعليم 
دون  بامتياز  عالمية  حرب  أصبحت  والتي 
من  كان  التعليمي  والقطاع  عنها،  اإلعالن 
استهدافها وتحولت  تم  التي  القطاعات  أبرز 
المدارس لثكنات عسكرية خالل االشتباكات 
األطراف  قبل  من  السورية  المدن  في 
في  يتكاثر  األمر  هذا  واليوم  المتصارعة، 

عفرين وسط صمت عالمي مريب، فالكثير 
من المدارس حولها المحتل التركي ومرتزقته 
العتقال  وسجون  عسكرية  ثكنات  إلى 
في  وطبعاً  وكبار،  صغار  من  المواطنين 
سوريا ككل تم تدمير اآلالف من المدارس، 
حق  من  طفل  مليون  من  أكثر  ُحرم  حيث 
التعلم حسب الكثير من اإلحصائيات، وإعادة 
سنوات  يلزمها  اليوم  المدارس  هذه  تأهيل 
تضيع  أجيال  هناك  الباهظة،  التكاليف  غير 
على مرمى ومسامع العالم أجمع فال الدول 
الكبرى المتقاتلة في سوريا تنوي وضع حل 
أيضاً،  النظام  وال  الجارية  لألحداث  نهائي 
وإيران  تركيا  مثل  الجوار  دول  ومثلهم 
والجميع يريد له حصة من الكعكة ولو على 
الخاسرون  هم  واألطفال  الشعب،  حساب 
األكبر في هذه الحرب الطويلة التي يبدو ال 

أمل في المستقبل القريب من انتهائها.  

من االبتزاز إىل العنف الجسدي

عشرات اآلالف من العوائل فرت من جحيم 
ودول  واألردن  وتركيا  لبنان  إلى  الحرب 
يقطنون  الالجئين  خيم  تحت  وهناك  أخرى 
الحياة،  مقومات  أبسط  على  الحصول  دون 
الخيم،  تلك  أبرز ضحايا  هم  األطفال  ولعل 
حيث ال رعاية صحية وال دراسة كما يجب 
أو  مدارس  فيها  يوجد  ال  الخيم  من  والكثير 
تعليم، والكثير من العوائل منها مع أطفالهم 
يعملون ليل نهار لتأمين بعض المستلزمات 
هي  والمصيبة  ألنفسهم،  اليومية  والحاجات 
أحد  ففي  األطفال،  هؤالء  استغالل  ظاهرة 
تصريح  وبحسب  سي  بي  بي  شبكة  تقارير 
األطفال  استغالل  يتم  بأنه  للشبكة  ناشطين 
السوريون من قبل مزارعون وشركات في 
عن  أعمارهم  تزيد  ال  من  وبينهم  األردن 
قانوني  غير  بشكل  للعمل  سنوات  الثالث 
بحسب ما ذكره ناشطون، وهذا األمر لوحده 
وتزويج  بيع  وتم  تغتفر،  وال  كبرى  جريمة 
األردن  في  14عاماً  إلى   12 بعمر  أطفال 
والحالة مماثلة في خيم باشور كردستان، وفي 
لبنان تروي طفلة في العاشرة بأنها تخاف جداً 
من صاحب المزرعة التي تعمل مع والداتها 
االنتهاء  في  لإلسراع  يضربهن  حيث  فيه، 

من العمل بحسب تقرير بث عبر التلفزيون 
ميل  ديلي  صحيفة  نشرت  بينما  األلماني، 
صور  بتاريخ2018/٦/11م،  البريطانية 
عائالت  من  ألطفال  »صادمة«  اعتبرتها 
أوضحت  حيث  بلبنان،  السوريين  الالجئين 
الصحيفة في تقريرها المصور المعاناة التي 
الذين  السوريين  األطفال  هؤالء  يوجهها 
أجبروا على العمل لمساعدة عائالتهم، رغم 
أن القانون اللبناني يحظر عمل من هم دون 
تريد  ال  العوائل  هذه  أن  ورغم  عام  الـ 18 
أن تعمل أطفالها بهذه األعمال الشاقة ولكنها 
من  القليل  على  للحصول  الوحيدة  الطريقة 
مقومات  أبسط  تعتبر  والتي  والشرب  األكل 
أعوام  عشر  عمرها  طفلة  وتقول  الحياة، 
التنباك:  حصاد  في  وإخوانها  أمها  تساعد 

»أكره العمل.. قطاف التنباك هو األسوأ«.
القفازات  لنا  يوفروا  أن  »قبل  وتضيف: 
إبراً  ونستخدم  العارية،  أيدينا  نستخدم  كنا 
أجرح  ما  وعادة  التنباك،  ورق  لقطع  حادة 
أصابعي«،  فإن أطفال سوريا هم الضحايا 
األكبر في هذا الصراع المقيت وهذه الحرب 
األطفال  من  اآلالف  أرواح  حصدت  التي 
المحرمة دولياً  ووصلت الستعمال األسلحة 
بحقهم، دون أي تحرك يذكر من قبل األمم 
أو  اإلنسان  حقوق  منظمات  أو  المتحدة 
زيف  وتوضح  األطفال،  بحقوق  المعنيين 
والتي  المرفوعة  شعاراتهم  كل  وأكاذيب 

سقطت تحت أقدام وأجساد أطفال سوريا.

أطفال عفرين شعارهم »املقاومة 

حياة وال للمحتل واملرتزقة«

مع احتالل الدولة التركية ومرتزقتها لعفرين 
خارج  العوائل  من  اآلالف  عشرات  هُجر 
ديمغرافي  بتغيير  مكانها  ليستقر  المقاطعة 
ومرتزقته  التركي  المحتل  قبل  من  ممنهج 
وبالتنسيق مع النظام الروسي بجلب عوائل 
للنظام  سلمت  التي  الشرقية  الغوطة  من 
عفرين،  مقابل  واضحة  كانت  صفقة  في 
عن  والروسي  السوري  النظامين  وتغاضي 
أطفال  عفرين،  على  التركي  المحتل  هجوم 
يقاومون  الشهباء  القاطنين في  اليوم  عفرين 
كل الظروف الصعبة ويتعلمون تحت الخيم، 

جراء  منها  حرموا  التي  دراستهم  ويكملون 
من  عفرين  في  ومنازلهم  أرضهم  احتالل 
عدم  وسط  ومرتزقته،  التركي  المحتل  قبل 
عالمية  منظمات  أي  من  المساعدات  تقديم 
أو إغاثية ولكن أبناء إقليم الجزيرة والهالل 
األحمر الكردي واإلدارة الذاتية في الجزيرة 
على  ليكونوا  عفرين  في  أهلهم  مع  تكاتفوا 
األقل غير محرومين من حق التعلم وال يتم 
استغاللهم مثل باقي المخيمات إن كانت في 

الداخل السوري أو في الخارج.

أشبال الخالفة قنابل موقوتة 

مستقبالً قد تنفجر

من  شاسعة  بقع  داعش  مرتزقة  احتالل  مع 
كسر  وقبل  والعراق  بسوريا  األراضي 
سوريا  قوات  قبل  من  سوريا  في  شوكتهم 
قاضية  شبه  ضربات  وتلقيهم  الديمقراطية 
المرتزقة  حاول  القوات،  هذه  يد  على 
استيعاب  على  بتدريبهم  األطفال  استغالل 
أفكار متطرفة وتم تلقين الكثيرين من هؤالء 
تعلمهم ضرورة  وتعليمات  دروس  األطفال 
القيام بعمليات انتحارية ليصل للجنة ويفوز 
الكثير  لتنفيذ  المرتزقة  وعمد  بالحواري، 

المعتقلين  وذبح  قتل  لعمليات  األطفال  من 
في  السوري  الشعب  أطياف  مختلف  من 
باألطفال  خاصاً  جيشاً  لهم  وكان  سجونهم، 
انحالل  ومع  الخالفة،  أشبال  يسمى  بما 
أحد  ال  استقروا  أين  األطفال  هؤالء  داعش 
يكفل  من  األطفال  هؤالء  ولكن  يعلم؟؟؟!، 
داعش  من  تلقوها  التي  األفكار  تلك  خروج 
ومن  القريب؟،  المدى  على  أذهانهم  من 
قنابل  جميعهم  يصبح  قد  المستقبل  في  يعلم 
تنفجر في المجتمع بظهور كل فترة جماعات 
الدول  غير  ذلك،  وراء  من  وطبعاً  متطرفة 
الكبرى في العالم والدول اإلقليمية المجاورة 
لسوريا والعراق فالجميع يدرك لعبة داعش 
الدول  تلك  رأس  وعلى  ورائها،  كان  ومن 
تركيا بنظام أردوغان الذي كان المالذ اآلمن 
الفصائل  وباقي  والنصرة  داعش  لمرتزقة 
العسكرية المتطرفة، واليوم ندرك تماماً بأن 
نتيجة  غالياً  الثمن  دفع  سوريا  في  الشعب 
الصراع المتواجد في البالد، واألطفال كانوا 
دول  لخيم  شردوا  حيث  األكبر،  الضحية 
دون وضوح  أيضاً،  هناك  ليستغلوا  الجوار 
معالم متى ستنتهي الحرب والصراعات في 

سوريا حتى اآلن.

أطفال سوريا.. ورود سحقتها الحرب!!
كان تأثري احلرب اليت تدور رحاها منذ سنوات يف سوريا واضحًا وكبريًا ومل يبق منزل أو كائن أو حتى حجر ومل ينل نصيبه من تداعيات هذه احلرب اهلوجاء من قبل النظام واملعارضة والدول اإلقليمية والعاملية، واليت أودت 
بالبالد إىل الدمار وسيالن الدماء حتى الركب وسط تغاضي اجلميع عن احلل الدميقراطي الذي طرحه جملس سوريا الدميقراطي ألهنم ال يودون هلذه احلرب أن تنتهي، وبالطبع مجيع الشرائح نالت نصيبها وتأذت ولكن ماذا 
عن األطفال؟، منظر مؤمل تراهم يف الشوارع حيملون العصي وكأهنا بارودة يتقاتلون هبا وميثلون كيف يقعون ميتني!، وشهدنا املنظر نفسه؛ ولكن بأسلحة منتشرة على هيئة ألعاب، ويلعبون فيها مع تقليدهم ملناظر القتال يف 

الشوارع أثناء احلرب اليت يشاهدوهنا على أرض الواقع ويف األخبار واملسلسالت املختلفة عرب شاشة التلفزة، عالوة على حرمان املاليني من حق التعلم واستغالهلم يف داخل وخارج البالد.

« الشباب طليعة التغيري حنو سوريا املستقبل«

الدولة  تستهدف  السورية  األزمة  بداية  منذ 
أساليب،  بعدة  سوريا  شمال  شعوب  التركية 
الحدود  على  تقع  التي  القرى  في  فأقدمت 
العديد من أهالي القرى  التركية بقتل  السورية 
استهدفت  كما  المباشر،  االستهداف  خالل  من 
الشعب  حماية  وحدات  نقاط  عشوائي  بشكل 
ومدافع  الثقيلة  باألسلحة  الحدودية  والمرأة 

الهاون لخلق نوع من الفوضى في المنطقة.

الجدار العازل مل مينعها عن 

استفزازها األهايل

وبعد فشل كافة المحاوالت التركية بدأ االحتالل 
التركي كخطوة جديدة عام 2015 ببناء جدار 
بطول  السورية  التركية  الحدود  على  عازل 
التركية  السلطات  وتستخدم  كيلومتراً،   781
 3 بارتفاع  خرسانية  كتل  الجدار  بناء  في 
شائكة  بأسالك  ومزودة  منها  واحدة  كل  أمتار 
وكاميرات  حرارية،  تصوير  وكاميرات 
الليلية  الرؤية  وأجهزة  الحمراء  تحت  لألشعة 
اإلشارات  مكافحة  وأجهزة  والرادارات 
النارية  األسلحة  أنظمة  إلى  إضافة  الالسلكية، 
وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية 
بهدف  وذلك  طيار  بال  وطائرات  ومعدات 

بعضها  من  التركية  السورية  األراضي  قطع 
البعض، إال أن الدولة التركية عاودت بعد بناء 
والنقاط  مدن شمال سوريا  استهداف  الجدران 
العسكرية، فأنشأت الدولة التركية على الحدود 
الجيش  فيها  يتمركز  عالية  نقاط  السورية 
التركي يستهدف كل من يتقرب على المناطق 
الحدودية.ويمنع الجيش التركي المزارعين في 
المناطق الحدودية من زراعة الخضار وجني 
القريبة  الزراعية  األراضي  في  محاصيلهم 
التركية، فيستهدف جيش  الحدود السورية  من 
الحصادات  الثقيلة  باألسلحة  التركي  االحتالل 
بحرق  يقوم  كما  يومي  بشكل  والمزارعين 
الوصول  المزارعون  يحاول  التي  األراضي 
إليها بشكل كامل. ومن تلك المناطق الحدودية 
عين  منطقة  هي  يومي  بشكل  تستهدف  التي 

ديوار.

قرية عني ديوار

شمال  أقصى  في  الواقعة  ديوار  عين  قرية 
باكور  لحدود  المحاذية  القرية  شرقي سورية، 
التي  القرى  ضمن  من  أيضاً  هي  كردستان، 
تعاني من انتهاكات الدولة التركية التي منعت 
الزراعية،  أراضيهم  من  االقتراب  الفالحين 

من  االقتراب  يحاول  من  كل  استهداف  ويتم 
الحدود؛ مما حرم األهالي وعلى مدى عامين 
من  المحاصيل  وحصار  زراعة  متواصلين 
حرمان  وبالتالي  الخضار،  وكذلك  الحبوب، 
أهالي منطقة ديرك بشكل عام من أهم مصدر 
المحاصيل  جني  موسم  بدء  للخضار.ومع 
الزراعية في منطقة ديرك، وبخاصة في القرى 
االحتالل  جيش  استفزازات  بدأت  الحدودية 
استهداف  يتم  حيث  األهالي،  بحق  التركي 
الحقول  في  العمل  أثناء  الزراعية  الحصادات 
بالرصاص الحي، وبالتالي لم يتمكن أصحاب 
الحقوق الزراعية القريبة من الحدود من جني 

محصولهم في هذا الموسم أيضاً.

متنع االقرتاب من 50 هكتار عىل 

ضفاف نهر دجلة

أهالي  التركية  الدولة  منعت  التي  المساحة 
على ضفاف  تقع  والتي  منها  االقتراب  القرية 
النهر دجلة بلغت 50 هكتاراً، حيث كان يزرع 
فيها كافة أنواع الخضار التي كان يتم تسويق 
سوريا،  شمال  مناطق  من  العديد  إلى  إنتاجها 
فعلى  والشعير،  القمح  زراعة  إلى  باإلضافة 
فالحي  يستطع  لم  الحدودي  الشريط  كامل 

االحتالل الرتكي يستهدف فالحي مشال سوريا

احلديقة العامة بقامشلو طور االهتمام
روناهي/ قامشلو -  قام مكتب البيئة في بلدية 
الزائدة  األعشاب  بترحيل  الغربية  قامشلو/ 
في  وسقايتها  األشجار  وتحوير  والضارة 
الحديقة العامة بقامشلو, حيث يتم تركيز مكتب 
البيئة على الحديقة العامة بشكل خاص كونها 
المدينة  من  الغربية  المنطقة  مركز  في  واقعة 
محور  ويكون  منها  واسعة  مساحة  وتشغل 

تجمع أغلب المواطنين للترفيه عن النفس.
لمكتب  التابعين  البيئة  عمال  يقوم  وبدورهم 
بجوالت  الغربية  قامشلو  بلدية  في  البيئة 
صباحية تبدأ من الساعة السادسة صباحاً؛ بغية 

التنظيف وتحوير األشجار وسقايتها.

زراعة  من  املزارعني  سنوات  عدة  منذ  احلدودية،  املناطق  يف  الرتكي،  اجليش  مينع  ـ  ديرك  هاوار/  وكالة 
املزارعني  الرتكية  الرشاشات  فتستهدف  آفا،  روج  مناطق  مع  احلدود  من  القريبة  حمصوهلم  وجين  اخلضار 

الذين حياولون االقرتاب من أرضيهم الزراعية رغم وجود جدار عازل بني احلدود السورية الرتكية.

تقرير/ مصطفى السعيد

ضبط كمية من اللحم
 الفاسد بقامشلو

روناهي/ قامشلو ـ ضبطت قسم الضابطة في 
الفاسد،  اللحم  من  كمية  الغربية  قامشلو  بلدية 
لم تذبح في المسلخ التابع لبلدية قامشلو وغير 
مختوم من هيئة الصحة، وتم إتالفها في منطقة 
نافكر؛ وحول هذا الموضوع؛ قامت صحيفتنا 
وأفادنا  الغربية،  قامشلو  بلدية  إلى  بزيارة 
األحد  عبد  المهندس  لها  المشترك  الرئيس 
اليومية  الجوالت  خالل  »من  قائالً:  اسحاق؛ 
قامشلو  ببلدية  الضابطة  قسم  بها  تقوم  التي 

والسلعات  الغذائية  المواد  كافة  على  الغربية 
قامت  البلدية؛  رئاسة  من  وبتوجيه  التموينية 
ببلدية  المستهلك  وحماية  التموينية  الضابطة 
بالتهريب  مذبوح  لحم  بضبط  الغربية  قامشلو 
قامشلو«  لبلدية  التابع  بالمسلخ  يذبح  »لم  أي 
وغير مختوم من هيئة الصحة، فضبطت كمية 
ذبيحتين واستدعي صاحبها، حيث تم مخالفته 
ومصادرة مادة اللحم الفاسد وشحنها إلى مكب 

النفايات في منطقة نافكر وطمرها هناك«.

في  الزراعية.  محاصيلهم  حصاد  ديوار  عين 
هاوار  أنباء  وكالة  مراسلو  التقى  السياق  هذا 
ورشات  في  تواجدهم  أثناء  القرية  فالحي  مع 
للجدار  المحاذية  حقولهم  من  قريبة  عمل 
العازل، والذين توقفوا عن العمل بسبب إطالق 
عبد  المواطن  الحصادات.  على  الرصاص 
»جيش  قال:  ديوار  عين  قرية  من  خليل  هللا 
ديوار،  عين  قرية  يستهدف  التركي  االحتالل 
بحق  التركية  الدولة  انتهاكات  تتصاعد  حيث 
أن  المعروف  من  يوم،  بعد  يوماً  االهالي 
وتربية  الزراعة  على  يعتمدون  القرى  أهالي 
وجيشه  التركي  االحتالل  ولكن  الحيوانات، 

حرم األهالي من مصدر رزقهم«.
االحتالل  جيش  ارتكبه  ما  إلى  خليل  وتطرق 
منع  حيث  الماضي،  العام  خالل  التركي 
المزارعين االستفادة من األراضي الزراعية، 
وحرق محصول القمح والشعير، واآلن يكرر 
يعمل في  نفسه، حيث يستهدف كل من  األمر 

أرضه الزراعية.
ما  كل  »رغم  حديثه:  نهاية  في  خليل  وقال 
أن  إال  انتهاكات  من  التركية  الدولة  به  تقوم 
هناك صمت تجاه هذه الممارسات، لذا نطالب 
تجاه  بواجبها  القيام  اإلنسانية  المنظمات  من 
قال جواد علي، وهو  المظلومين.« من جهته 
أحد المزارعين في منطقة عين ديوار: »تشهد 
استفزازات  مستمر  بشكل  الحدودية  القرى 
من قبل جيش االحتالل التركي، فتطلق تركيا 
الرصاص على األهالي ما أدى إلى إصابة عدد 
من  االهالي  حرم  عامين  ومنذ  األهالي،  من 
مصدر زرقهم ومنعت تركيا زراعة األراضي 
تعرضوا إلطالق  أنهم  وأكد علي  الحدودية.« 
نار من قبل الجيش التركي: »أثناء بدء العمل 
بالرصاص  استهدافنا  تم  الحصادة،  بتشغيل 
ويتخوف  العمل،  عن  للتوقف  اضطرنا  مما 
هذه  محصول  مصير  يكون  أن  من  الفالحون 

السنة الحرق كما حصل العام الماضي«.

 إعداد/ جوان حممد

أول 
أكادميية بريف دير الزور

وكالة هاوار/ دير الزورـ  افتتحت أكاديميات 
المجتمع الديمقراطي، أول أكاديمية في ريف 
دير الزور في ناحية الكبر بريف دير الزور 
أهالي  من  العشرات  وبحضور  الشرقي، 
المجتمع  أكاديميات  من  وإداريين  المنطقة 
الديمقراطي وأعضاء من المؤسسات المدنية 
بدقيقة  االفتتاح  مراسم  والعسكرية.وبدأت 
صمت، ثم قص شريط االفتتاح من قبل سناء 
الصالح والدة الشهيد زياد كبر, ومن ثم دخل 
الحضور إلى قاعة األكاديمية. وألقى اإلداري 
فرزندا  الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات  في 

منذر كلمة بارك فيها افتتاح األكاديمية على 
أهالي دير الزور في بدايتها.وأضاف منذر: 
بتفعيل  تبدأ  جذرية  تنويرية  ثورة  كل  »إن 
أكاديميات المجتمع الديمقراطي والمؤسسات 
عن  جديدة  ورؤى  مفاهيم  تدرس  التي 
التاريخ والسياسة والتي تبني أسس المجتمع 
وبحسب  والمتساوي«.  الحر  الديمقراطي 
اإلداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي 
دورة  أول  سيفتتحون  »فإنهم  عينو  محمد 
تدريبية في مطلع الشهر المقبل بمشاركة 35 
عضواً وعضوة والدورة ستستمر 30 يوماً 
وسياسية  فكرية  دروساً  خاللها  وسيتلقون 
وثقافية تتناول الديمقراطية الصحيحة وأخوة 
الشعوب«.وقال عينو: »إن الهدف من افتتاح 
الفكري  بالمستوى  االرتقاء  هو  األكاديمية 
المنطقة«  في  الديمقراطية  األمة  فكر  ونشر 
وانتهت المراسم بعقد حلقات الدبكة على وقع 

األغاني الفلكلورية.

حمولة 10 ميغا ستدخلدار الكرباتيف يف الطبقة.. حتقيق لالقتصاد االجتماعي
 اخلدمة يف الطبقة

انقطاع  من  الطبقة  عانت   - الطبقة  روناهي/ 
الزائدة  الحمولة  بسبب  الكهرباء  في  متكررة 
محطة  في  الوحيدة  ميغا   30 محولة  على 
ووضعت  الكهرباء،  لمديرية  التابعة  التوزيع 
مؤقتاً  المشكلة  لحل  خطة  الكهرباء  مديرية 
عن طريق فصل المخارج عن بعض المنطقة 

للتخفيف عن المحولة.
محولة  وتأهيل  بإصالح  المديرية  وبدأت 
 30 محولة  على  الضغط  لتخفيف  ميغا   10
بدأ  العمل  أن  الكهرباء  مديرية  وأكدت  ميغا، 
خلية  تجهيز  وتم  المحولة  إصالح  إعادة  على 
والتحكم  والقيادة  الرئيسي(  )القاطع  الوصول 
في المحولة عن قرب وأشارت إلى أن العمل 
جار على إصالح خلية كوبالج وهي مسؤولة 
عن ربط محولة  10ميغا مع محمولة 30 ميغا.
القدرة  كبل  تجهيز  تم  المحولة؛  وبخصوص 
المخرج  إلى  كيلو   ٦ خط  من  تحول  وهي 
وحماية  الحرارية  الحماية  ودارات  العشرين 

منظم التحكم في التوتر الخارجي والعمل على 
التسريب  لمنع  المحولة  لجسم  حماية  تجهيز 

األرضي.
تجهيز  حال  في  أنه  إلى  المديرية  وأشارت 
وعايد  األحياء  مخرج  عليها  سيربط  المحولة 
والبو عاصي وسيكون تخفيض الحمولة بنسبة 
30٪ على المحولة 30 ميغا، وسيكون تشغيل 

المحولة في غضون خمسة عشر يوماً.   


