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ببثها  للبدء  الحياة  صوت  إذاعة  تتحضر 
في بداية شهر آب المقبل، موصلة صوتها 
إلى عموم مناطق شمال سورية عبر شبكة 

مراسليها الموزعين في المناطق.
األمة  مفهوم  نشر  إلى  اإلذاعة  وتسعى 
وتهدف  المشترك،  والتعايش  الديمقراطية 

مناطق  إلى  الشعوب  صوت  إيصال  إلى 
شمال سورية كافة.

أن  بعد  عضواً   15 من  كادرها  يتألف 
خضعوا لدورة تدريبية حملت اسم الشهيدة 
أشارت  وبدورها  إيبش.  دليشان  اإلعالمية 
اإلدارية في اإلذاعة سوزدا أحمد أنهم بدؤوا 

ببثهم التجريبي في الـ15 من الشهر الجاري 
بداية  في  الرسمي  البث  إلطالق  استعداداً 

شهر آب بحسب ما هو مقرر له.
هذا وستبدأ اإلذاعة بثها اليومي من الساعة 
الـ7:00صباحاً حتى الـ 7 مساًء فيما نوهت 
سوزدا أنهم سيمددون فترة البث حتى تصل 

للـ12:00 منتصف الليل.
وسيتضمن البث بعض األغاني من التراث 
من  أغاني  إلى  باإلضافة  القديم  العربي 
سوف  التي  والبرامج  الكردي  الفلكلور 
واجتماعية   سياسية  “برامج  تقديمها  يتم 
وطلبات  مسابقات  وأيضاً  واقتصادية، 
أغاني كما ستركز على تسليط الضوء على 

ثقافات الشعوب كافة”.
العضوة  في إذاعة صوت الحياة والمشرفة 
على قسم سياسة البث رشا خلف قالت: إن 
شمال  شعوب  صوت  إيصال  هو  هدفهم 
سورية كافة إلى العالم والتقريب بينهم. هذا 
ويمكن االستماع إلذاعة صوت الحياة على 
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 واقتناء الكتب

 األزمة السورية«
ّ
امللتقى السوري... الالمركزية حل األزمة السوريةسهري سرميني: »الشعب السوري قادر على حل

سوريا  مجلس  في  المرأة  مجلس  وعضوة  السورية  المخرجة  قالت 
الديمقراطية سهير سرميني: »إن الشعب السوري قادر على إيجاد حل 
لألزمة السورية بنفسه بعيداً عن التدخالت الخارجية، وإن للمرأة تجارب 
ومنها  المجاالت  جميع  في  تشارك  إذ  سوريا  شمال  مناطق  في  سباقة 

العسكرية. لذا؛ نأمل أن تعمم هذه التجربة على كافة مناطق سوريا«. 

انعدام الحياة السياسية، تعزيز دور االستبداد 
االقتصادية،  تفاقم األزمة  الديني والسياسي، 
الواحد  والعلم  الواحد  الحزب  سياسة  اتباع 
والقومية الواحدة مع إقصاء المكونات األخرى 
المجتمع،  في  التعددية  وغياب  سوريا،  في 
إضافة إلى القمع ومصادر الحريات... جذور 
األزمة السورية التي تفاقمت على مدار سبع 

في  المنعقد  السوري  الملتقى  بحثها  سنوات؛ 
في  سبي  كري  بمقاطعة  عيسى  عين  ناحية 
شمال سوريا أمس )األربعاء(، وطرح حلوالً 
لها وهي الالمركزية في الحكم، وقيام الشعب 
عن  بعيداً  بنفسها،  الحلول  بوضع  السوري 

التدخل الخارجي... 
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صوت احلياة.. صوت شعوب الشمال السوري

إعالميو كوباني يستذكرون الشهيد اإلعالمي مصطفى حممد
روناهي/ كوباني - استذكر العشرات من إعالميي مقاطعة 
الثانية  السنوية  الذكرى  الحر،  اإلعالم  واتحاد  كوباني 
الذي  محمد  مصطفى  روناهي  فضائية  مراسل  الستشهاد 
حملة  في  2016م  عام  تموز  من  عشر  الثامن  في  استشهد 
تحرير مدينة منبج، خالل مراسم استذكار أقيمت في مزار 
الشهيدة دجلة الواقعة جنوب مدنية كوباني؛ وذلك بمشاركة 
العشرات من أعالمي مقاطعة كوباني واتحاد اإلعالم الحر، 
الشمال  في  الحر  اإلعالم  اتحاد  إلعالم  المشرك  والرئيس 
السوري سيبان جان، باإلضافة إلى الرئيس المشترك لحزب 
دليشان  الشهيدة  الديمقراطي شاهوز حسن، وعائلة  االتحاد 

إبيش. 
وحمل اإلعالميون صور المناضل مصطفى محمد، دليشان 
دقيقة صمت  بالوقوف  المراسم  بدأت  دنيز.  رزكار  إبيش، 
الشهيد  والد  كلمة  إلقاء  وتالها  الشهداء،  ألرواح  استذكارا 
مصطفى  ابني  “باستشهاد  فقال:   ياسين  محمد  مصطفى، 
ابني  يكن  لم  مثله، مصطفى  المناضلين  من  المئات  كسبت 

فقط، بل كان ابناً لوطنه وأرضه”.
وتابع حديثه بالقول: “الموت من نصيب الجميع. ولكن؛ ال 
يموت الجميع على طريق الشرف والكرامة. نفتخر بشهادة 
ابننا مصطفى، ولسنا حزينين على شهادته، لقد كان مصطفى 
شخصاً وفياً لرفاقه ووطنه لقد ضحى بنفسه من أجل إظهار 

الحقيقة للعالم”. 
وبعدها تحدثت عضوة مجلس اتحاد اإلعالم الحر في إقليم 
الفرات شيالن محمد قائلة: “في شخصية المناضل مصطفى 
نستذكر جميع الشهداء، لقد استطاع المناضل مصطفى بقلمه 
لم  للعالم،  داعش وهمجيته  وكاميراته رصد حقيقة مرتزقة 
بل  القتال  جبهات  في  إعالمياً  فقط  المناضل مصطفى  يكن 

كان مقاتالً يحارب برصد الحقيقة للعالم”. 
في  الحر  اإلعالم  التحاد  المشترك  الرئيس  تحدَّث  وبدوره 
مصطفى  الشهيد  “كان  قائالً:  جان  سيبان  السوري  الشمال 
الحر   اإلعالم  كاتحاد  ونحن  الحقيقة،  إلظهار  يسعى  دائما 
محمد،  مصطفى  المناضلين  نهج  على  بالسير  عهدنا  نجدد 
ودليشان إيبش، ورزكار دنيز، وهوكر محمد وغيرهم من 

المناضلين، إننا مستعدون إلتمام دربهم آلخر نفس لدينا”. 
المناضل  الكلمات الحضور على ضريح  وبعد االنتهاء من 
مقاومة  د  تُمجِّ التي  الشعارات  مرددين  محمد،  مصطفى 

الشهداء. 

والمال،  السلطة  إلى  تسعى  قومية؛  ثورة  تكن  لم 
وإنما كانت ثورة شعبية ديمقراطية، تبنت فلسفة 
سنوات  ست  لها...  أساساً  الديمقراطية«  »األمة 
تحقيق  خاللها  من  استطاعت  النضال؛  من 
من  وانطلقت  كافة،  الصعد  على  جمة؛  منجزات 
وسرت  السوري،  الشمال  مدن  إحدى  كوباني؛ 
سائر  فحررت  العطشى،  األرض  تروي  كالنبع 
المناطق  إلى  األمان  معيدة  سوريا،  شمال  مدن 
تنظيم  ليعيدوا  إليها  أبنائها  وإعادة  تحريرها،  بعد 
لدمقرطة  األرضية  وهيأت  جديد،  من  حياتهم 
سوريا وحل أزمتها المتفاقمة... إنها ثورة روج آفا 

التي دخلت عامها السابع اليوم...

ثورة 19 متوز... حنو دمقرطة سوريا

الثورة  على  أعوام  سبعة  من  أكثر  مضي  بعد 
السورية، التي بدأت من مدينة درعا السورية، 
المحافظات  إلى  امتدت  أن  لبثت  ما  والتي 
والشمال  آفا  روج  مدن  وكانت  كافة،  السورية 

من  أمالً  الثورة  هذه  في  مشاركة  السوري 
إلى  بالوصول  ومكوناتها  السورية  الشعوب 
من  الشعب  عانى  حيث  والديمقراطية،  الحرية 

االضطهاد واالستبداد عقوداً من الزمن.

الشؤون  في  والخبير  المصرّي  الباحث  قال 
فادي عيد:  الشرق األوسط  االستراتيجيّة في 
أردوغان  طيب  رجب  التركّي  الرئيس  إنَّ 
الكثير  الثانية تحقيق  يسعى من خالل واليته 

وأعتبر  المنطقة،  في  التوسعية  أطماعه  من 
ضد  للوقوف  األساس  الحاجز  هم  الكرد 

أطماعه.

ة ثورة روج آفا... ثورة إنسانية
ّ
الدولة الرتكي

أصبحت دولة 
الشخص الواحد 

واألوحد
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لحركة  التنفيذية  الهيئة  هنأت  ـ  األخبار  مركز 
عموم   TEV-DEM الديمقراطي  المجتمع 
السادسة  الذكرى  بمناسبة  سوريا  شمال  شعوب 
التي  »الثورة  وقالت:  تموز  ثورة 19  النطالقة 
أعادت الحقوق والكرامة وتجسدت فيها المعاني 
ثورة  إلى  وتحولت  المشروعة  للحقوق  السامية 
اليوم  باتت  أنها  أيضاً  وأشارت  الحرة«،  للمرأة 
ثورة الخالص ليس فقط في شمال سوريا وإنما 
لعموم المناطق السورية، وجاء ذلك خالل بيان 

صدر اليوم بمناسبة ذكرى الثورة. 
المجتمع  لحركة  التنفيذية  الهيئة  وأصدرت 
)األربعاء(  أمس   TEV-DEM الديمقراطي 
السادسة  السنوية  الذكرى  بمناسبة  كتابياً،  بياناً 
شرارتها  بدأت  التي  تموز   19 ثورة  النطالقة 
من مدينة المقاومة كوباني وجاء في نص البيان: 
بتاريخ  بدأت  التي  الديمقراطية  الثورة  »تحولت 
إلى أساس قوي،  19 تموز منطلقة من كوباني 
جوهرها  في  احتوت  التي  الثورة  باتت  حيث 
التي لبت  العملية والتنظيمية الوحيدة  ومجاالتها 
تفريق،  دون  السوري  الشعب  وحقوق  مطالب 
ثورة 19 تموز لم تكن نتاج قرار آني ولم يكن 

القرار باتخاذها مرتبط بقراءة ضيقة لألمور، بل 
كانت الرؤية كاملة وتم األخذ بعين االهتمام كل 
الساحة  على  ستظهر  التي  والتفاعالت  العوامل 
السورية الحقاً. لذا كانت ثورة روج آفا - شمال 
في إن أي تغيير أو تحول ال  الرد دائماً  سوريا 
أساس  سليمة  صياغة  عبر  إال  يكون  أن  يمكن 
الصياغة والتحديد الفعلي يكون من شمال سوريا 
تداخل  بداية  مع  تموز،   19 ثورة  فحوى  ومن 
يتمسك  شعبنا  يزال  ال  اللحظة  وحتى  األمور 
شعبنا  ثورة  يزال  وال  تأثيراً  الخيارات  بأكثر 
رداً على كل األشكال التي يمكن خاللها تحقيق 
دوام  والمنطقة.  سوريا  في  واالستقرار  الحرية 
الثورة التي باتت اليوم ثورة الخالص ليس فقط 
السورية  المناطق  لعموم  وإنما  سوريا  لشمال 
وتالحقه  التطور  تواكب  إنها  على  قوي  دليل 
وإنها ليست أسيرة لخيارات ضيقة قد يؤدي بها 
كما  والذوبان  الحل  إلى  الخيارات  تلك  إحدى 
محاوالت  كل  رغم  أخرى،  توجهات  مع  حدث 
التصفية التي تمت ممارستها وال تزال ضد ثورة 
شعبنا في روج آفا - شمال سوريا إال أن متانة 
وتطورها  بل  ال،  دورها  على  وحفاظها  الثورة 

انطالقة  تمثل  شاملة  ثورة  بأنها  يؤكد  المتالحق 
مهمة في تاريخ سوريا وهي أقوى من أن تتأثر 
وحقوق  لطموحات  المعادية  القوى  بمخططات 
جديدة،  سوريا  نحو  وتطلعاته  السوري  الشعب 

حرة، ديمقراطية.
المجتمع  لحركة  التنفيذية  الهيئة  في  إننا 
الديمقراطي TEV-DEM نهنأ عموم أبناء شعبنا 
الثورة  لثورة الحرية،  السادسة  الذكرى  بمناسبة 
فيها  وتجسدت  والكرامة  الحقوق  أعادت  التي 
المعاني السامية للحقوق المشروعة وتحولت إلى 
ثورة للمرأة الحرة حيث أعادت ثورة 19 تموز 
حقيقة المرأة ودورها الهام في الدفاع والمقاومة 
شمال  آفا-  روج  في  المرأة  فتحولت  والسياسة 
كل  على  وانتصرت  للبطولة  أيقونة  إلى  سوريا 
العوامل التي حّدت من دورها وألغت كينونتها، 
نؤكد على أن ثورتنا مستمرة حتى تحقيق الحل 
الحل  ضمن  الكردية  القضية  وحل  الديمقراطي 
حل  أي  عن  الحديث  يمكن  ال  حيث  السوري، 
الكردية  للقضية  حل  وجود  عدم  مع  ديمقراطي 
ديمقراطية،  سوريا  إطار  ضمن  سوريا  في 
بكرامتهم  أبناؤها  جميع  فيها  يعيش  تعددية 

مركز األخبارـ  انطلق الملتقى الحواري السوري 
– السوري أمس )األربعاء( في ناحية عين عيسى 
بمشاركة  أبيض(،  )تل  سبي  كري  بمقاطعة 
من  ومعارضة  سياسية  شخصيات  من  واسعة 
تحت  وذلك  السورية،  والمناطق  المدن  مختلف 
شعار »الحوار السوري ـ السوري لقاء وبناء«.

للرئيسة  كلمة  بإلقاء  فعالياته،  الملتقى  وافتتح 
أمينة  الديمقراطية،  سوريا  لمجلس  المشتركة 
نقاش سوري  الملتقى هو  بأن  فيها  أكدت  عمر، 
أنه  وأشارت  السورية،  األزمة  حول  سوري  ـ 
سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  عقد  يومين  قبل 
الديمقراطية ومن أهم مخرجات المؤتمر؛ إيجاد 

مخرج سياسي لألزمة السورية.
لمسد  المشترك  للرئيس  كلمة،  إلقاء  ذلك  تال 
إليجاد  هو  الملتقى  أن  ذكر  الذي  درار  رياض 
الحل السياسي لألزمة السورية في ظل الوضع 
الملتقى  هذا  خالل  من  »نسعى  وقال:  الراهن، 
حول  رؤى  نقدم  أن  وأفكاركم  آرائكم  وعبر 
اآلراء على  هذه  نضع  وأن  السوري،  المستقبل 

طاولة المفاوضات«.
حول  عقدت  المؤتمرات  من  »الكثير  وأضاف: 
الماضية  السنوات  مدار  على  السورية  األزمة 
إلى صيغة  لم تصل  لكنها  السوري  الخارج  في 
األنظمة  لوضع  نظراً  األزمة،  لحل  وتفاهمات 
وعدم  السورية  األزمة  لحل  أجندتها  الخارجية 
تمثيلها لكافة السوريين، ونحن بدورنا كسوريين 
أن  لقاءاتنا  عبر  سنسعى  الوطن  أرض  على 

نطرح حلوالً لمشاكلنا«.
لتقديم  الحضور  أمام  الحديث  باب  فتح  بعدها 
وهي  الملتقى  من  األول  المحور  حول  رؤاهم 
المحور،  هذا  وفي  السورية«،  األزمة  »جذر 
ألقت شخصيات سياسية ومعارضة آرائهم وهم 
حسام  قلعجي-  مصطفى   – ديبو  »سيهانوك 
فراس  مسعد-  اليان  السطام-  دحام   – علوش 

القصاص – أحمد درزي«.
الحوار  هذا  من  الخروج  على  اآلراء  وبينت 
بوضع رؤيا لحل األزمة السورية، وأن األزمة 
السورية بدأت مع انعدام الحياة السياسية، وتعزيز 
دور االستبداد الديني والسياسي في سوريا، في 
وهي:  األزمة،  أسباب  إلى  اآلراء  أشارت  حين 
»تفاقم األزمة االقتصادية في البالد، غياب الحياة 
السياسية والديمقراطية القائمة على حكم الحزب 
السوري  المجتمع  في  التعددية  وغياب  الواحد، 

باإلضافة إلى سياسات القمع ومصادرة الحريات 
من قبل النظام الحاكم«. كما ذكرت اآلراء عمقاً 
األزمة،  ألسباب  والحالية  التاريخية  الجذر  في 

وهي:
حكمت  التي  لألنظمة  أشكال  ظهور  تاريخياً،  ـ 
سوى  تكن  لم  األوسط  الشرق  وعموم  سوريا 
بالنمطية الفئوية المنغلقة، احتاجت بمفاد أن تبقى 
معتنقي  الشعوب  قسمت  دينوية  أيديولوجيا  إلى 

أديان عليا وأخرى سفلى.
ألنها  البقاء  على  األنظمة  هذه  استطاعة  عدم  ـ 
وبحكم  مجتمعياً  لألفضل  البقاء  قاعدة  تحقق  لم 
الرخوة  خواصرها  في  السلطة  على  الصراع 
بعد  من  استبدادية  زمر  إلى  المجتمع  انقسم 
سوريا،  في  القومي  الطريق  سلوك  في  الغلو 
والمروجين  ومفكريها  القوموية  رعاة  أن  حيث 
النمطي  الحكم  من  المتضررين  باألساس  هم 
اإلسالمي في المرحلة العثمانية فتم إعادة تقسيم 
سوريا إلى قوميات عليا وأخرى أدنى في أحسن 

األحوال.
ـ نظام الهيمنة العالمية في العصر الحديث ومن 
خالل مراحلها التجارية والصناعية واليوم تحيا 
الدولة  شكل  استخدمت  المالية.  المرحلة  في 
القومية التي قامت بدورها على قطع رأس لويس 
العراق  في  عملي  بشكل  وأنهتها  السادس عشر 
بأن  في سوريا  التاريخية  الواقعة  أثبتت   2003
شكل الدولة القومية المركزية فشلت وتصديرها 
البالء  أصل  األوسط  الشرق  على  فرضها  أو 
السورية  الوطنية  وغياب  المجتمعي  والعجز 

فغياب االنتماء السوري.
ـ غياب ظاهرة المجتمع السوري وظهور واقعة 
بالضد  األقلوي  الحسد  تفيد  كواقعة  القوموديني 

من االجتماع الوطني.
ـ غياب القوة التنويرية السورية وروافع النهوض 
المفهوم  بأن  هنا  نعتقد  واألداتي  الفكري  بشكليه 
يتمثل  النظري  بالمفهوم  يتمثل  األسلم  النظري 
بالقياس  سوريا  في  الديمقراطية  األمة  بمفهوم 
على المستوى المعقول الذي حققه أمناً واستقرار 

في شمال سوريا وشرقها.
السوري  المجتمع  يكون  كيف  السوري  الفرد  ـ 
كيف يجب أن تتأسس الديمقراطية التي يجب أن  
تتجسد من خالل العالقة ما بين الفرد والمجتمع 
وبينهما والنظام السياسي الذي يديرهما والمجتمع 
السوري كجزء من المجتمعات اإلقليمية والعالمية 

أسئلة في ذمة النظام السياسي الديمقراطي الذي 
تناضل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل أن 

يكون.
كما أشارت شخصيات المعارضة أن االجتماعات 
اإلرادة  إلى  تفتقر  كانت  إليها  دعوتهم  تم  التي 
هذا  من  »نأمل  وقالوا:  المفاوضات،  إنجاح  في 
إيجابية  بمخرجات  السوري  ـ  السوري  الملتقى 
المواطنة  سوريا  وبناء  السلمي  الحل  يحقق 

الديمقراطية والتعددية«.
والمعارضة  السياسية  الشخصيات  أوضحت 
المحور  في  السوري  ـ  السوري  الملتقى  ضمن 
إلى  السورية(  التاريخي واألزمة  )الجذر  األول 
أن السياسة التي اتبعها النظام البعثي العلم الواحد 
إلى  سوريا  دخول  سبب  هي  الواحدة  والقومية 
من  مركزية  الال  أن  إلى  وأكدوا  كبيرة،  أزمة 
الممكن أن تكون الحل إلخراج سوريا من األزمة 
الحالية. وأكدت إلهام أحمد خالل كلمتها أنه يجب 
بين  االختالف  نقاط  على  النقاش  الحوار  خالل 
أن  على  جميعاً  نتفق  »هل  وقالت:  األطراف 
سبب األزمة هو النظام المركزي فإن اتفقنا في 
هذا الرأي، فيجب على سوريا الجديدة أن تكون 
الذي  المركزي  النظام  ال مركزية وديمقراطية، 
كان يسيطر على سوريا كان يعمل على الهوية 
الواحدة وسياسة واحدة واحتكر النظام االقتصاد 
جذور  هي  فهذه  واحدة  ولهوية  واحد  لحزب 

األزمة السورية«.
وأضافت: »هل نتفق أن الشعب السوري متنوع 
واحدة  ثقافة  ليس  السوري  فالمجتمع  الثقافات، 
فهنالك قوميات أخرى يجب علينا االعتراف بها 
فيما علينا االتفاق على جميع األديان والمعتقدات 
التعددية.  بسياسة  اإليمان  علينا  لذا؛  األخرى. 
بنقاط  نلحق  أن  لذلك أرى نحن كسوريين علينا 
المصطلحات،  بعض  إلى  والوصول  الثقافة 
مثالها األمة الديمقراطية لم تتداول في سوريا فال 
نناقشها فعلينا أن نفهم هوية األمة  أننا لن  تعني 
الديمقراطية فعدم التفكير بالمصطلحات الجديدة 
تعيق  التي  القديمة  الحلقة  في  االستمرار  يعني 
األزمة السورية. لذا؛ علينا إنهاء األسلوب القديم 
أعتقد ال حل خارجي لألزمة،  المصلحات،  من 
بل الحل في الداخل السوري فاألزمة هي أزمة 
وتثبيت  عليها  البحث  علينا  لذا  داخلية  بنيوية 

األسباب وإيجاد الحل وطرح البديل«.
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وينالون حقوقهم المشروعة وفق مشروع يحقق 
الطموحات السورية األمر الذي يكون من خالل 
تطوير مشروع أخوة الشعوب واعادة العالقات 
السورية  المكونات  بين  ما  التاريخي  والترابط 
أساساً  الديمقراطية  األمة  مشروع  باعتماد 
ومنطلقاً لضمان االستقرار والسالم. ثورتنا هي 
الرخيصة  الذمم  أصحاب  يشوهها  أن  من  أكبر 
ثورتنا  السوري،  الوطن  أبناء  على  والمتآمرين 
ستبقى تقاوم من أجل الوحدة الوطنية السورية، 
المجتمع  وحدة  السورية،  الجغرافية  وحدة 
السوري، قيم ثورتنا ومبادئها في الحوار والحل 
بأن  نقبل  ولن  سوريا  في  الحل  عنوان  السلمي 
نكون طرفاً مهما تزايدت علينا الضغوطات في 
الوطنية  والوحدة  النسيج  تفتيت  يريد  من  صف 
السورية ال، بل سنسعى بكل امكاناتنا في العمل 
التفرقة  خلق  تريد  التي  للمحاوالت  والتصدي 
وبث الفتن ولن نقبل بخلق الصراعات ألننا دعاة 
سالم وديمقراطية ولن نكون إال سنداً ودفعاً قوياً 
لتكريس وتحقيق هذه القيم على األرض كما فعلنا 

طوال مسيرتنا منذ سبع سنوات.

 2012 عام  تموز   19 في  بدأت  التي  باإلرادة 
أجل  من  استشهدوا  الذين  األبطال  وبروح 
شعبنا،  بعزيمة  الديمقراطية،  الثورة  تحقيق 
كانيه  سري  في  ظهرت  التي  المقاومة  بعنفوان 
االحتالل  على  سننتصر  عفرين  وفي  وكوباني 
التركي ومجموعاته كما انتصرنا على اإلرهاب 
مجتمعنا  سنبني  أيضاً،  المرأة  إرادة  وستنتصر 
وحدة  أجل  من  نضالنا  خالل  من  الديمقراطي 
الديمقراطية،  األمة  مشروع  وتحقيق  الشعوب 
والمحقق  الشعوب  لحاجة  األمثل  المشروع 

لوحدتها وتكاتفها ضمن اختالفاتها.
حركة  في  ندعو  الكريمة  المناسبة  هذه  في 
المجتمع الديمقراطي TEV-DEM عموم أبناء 
وانتماءاتهم  تكويناتهم  بمختلف  السوري  الشعب 
ومواقفهم ممن يسعون إلى خدمة سوريا وشعبها 
بالعمل واالنطالق بخطوات عملية وجدية يمكن 
الصراع  وإيقاف  االستقرار  تحقيق  خاللها  من 
الحوار  أن  على  ونؤكد  سوريا  في  والحرب 
بين  ما  الوطني  والتوافق  السوري   - السوري 
بناء  السوريين هو الحل والخطوة الصائبة نحو 
والديمقراطية  العدالة  قيم  يسوده  جديد  وطن 
فيه  يعكس  ديمقراطي  دستور  وفق  والتشاركية 
مسؤولة  وطنية  بروح  السوريين  ألوان  جميع 

دون إقصاء أو عزل«.

أو الغريب في مجتمع عائلّي أو متجانس، 
وعليك أن تختار األوقات المناسبة للزيارة، 
وأن تكون قدر اإلمكان بدعوة، وحتى ولو 
من  تكثر  ال  لمجالستك  استحسانه  رأيت 
زيارته إال إن دعاك حتى ال تبدو شخصاً 
إليك،  تعّرف  أنّه  على  يندم  ممالً  مزعجاً 
المكان  في  إال  تجلس  أال  عليك  يجب  كما 
استخدام  عدم  حاول  لك.  يختاره  الذي 
أثناء  اتصاالتك  بإجراء  المحمول  هاتفك 
اجتماعكما، وأال تستخدمه إال لضرورٍة أو 
للردِّ على اتصال بهدوٍء وصوٍت منخفٍض 
تمّد  وال  مقتضب،  بشكل  الردُّ  يكون  وأن 
وبعد  لضرورة  إال  هاتفه  لتستخدم  يَدك 
باالنصراف  لتستأذن  تقاطعه  ال  استئذان. 
أثناء تحّدثه معك، وإذا استأذنت ال تتحدث 
ضيافته  لجميل  اإلطراء  سوى  شيٍء  بأّي 
لك، وعليك أال تتحدث أمامه عن أحد بما 
يكره، وال تظهر أخطاءه أو هفواته أمام أحد 
فهذا سيعطي انطباعاً عنك بأنّك غير جدير 
بأن يدعوك أحٌد لمنزله. إن حدث ودعاك 
للطعام حاول بقدر اإلمكان االعتذار، وإن 
تكثر من األكل حتى وإن كنت  أُحضر ال 
تتحدث  وال  بسرعة،  تأكل  وال  جائعاً، 
وبفمك طعام، وإن قّدم لك القهوة أو الشاي 
أن يشرب هو  بعد  إال  تشرَب  أال  احرص 
في  فيقع  تكره  ما  فيه  يكون  فقد  كوبه  من 

حرٍج شديٍد. 
لهيئة  النظر  عدم  اإلمكان  بقدر  حاول 

عن  وابتعد  بحضوره،  وأثاثه  المجلس 
صحف  من  حولك  ما  بقراءة  الفضول 
ومجالت وأوراق، وال تمد يدك ألي شيء 
ذميمة.  صفات  فهذه  عينيك  عليه  تقع  مما 
حاول أن تكون معتدالً في جلوسك، فبعض 
أوضاع الجلوس تعبر عن سوء األدب، وال 
تمد رجليك في حضرته، وال تضع رجالً 

على رجل. 
عند بداية الحضور ال تسابقه إلى الدخول، 
لتمنحه  قبله  تخرج  ال  االنصراف  وعند 
مكان  شأن  من  يصلح  أن  في  الفرصة 

مرورك. وعّود نفسك على السيطرة على 
السيئة  العادات  عن  واالبتعاد  تصرفاتك 
واألظافر  واألذنين  األسنان  في  كالعبث 
واألنف، فهي أعمال منفرة تثير االشمئزاز 
واالستقذار، وحاول أال تظهر التثاؤب وأن 
بيدك،  سّده  أو  مغلقاً  فمك  ابِق  تستطع  لم 
وعرفاً،  شرعاً  مذمومةٌ  صفةٌ  فالتثاؤب 
وفتح الفم فيها يعبّر عن قلة الذوق واألدب.

نصادف أحياناً في حياتنا أناساً يملكون علينا 
عواطفنا، يتمتعون بشخصيّات جّذابة تؤثّر 
فيمن يخالطون، وكّل منا يتمنّى أن يمتلك 
وبالطبع  الشخصيات،  هذه  مثل  صفات 
هناك مقومات أساسيّة لتلك الشخصيات)فن 
الحديث  الناس( كان  لقلوب  التعامل مفتاح 
هنا  بينما  عام،  بشكل  التعامل  فن  عن  فيه 
فيه بعض الخصوصيّة.. وسنرّكز الحديث 

عنها في هذا المقال بشكل صريح. 
  أوالً- المظهر: ألّن الشكَل أول ما يجذب 
إلى  المرور  تذكرة  بمثابة  ويكون  العين، 
أول  في  نضعه  أن  من  بد  ال  كان  القلوب 
من  الكافي  القدر  نوليه  وأن  أولوياتنا.. 
هنا  نعني  ال  الحال  وبطبيعة  االهتمام، 
الخلقة فليس بمقدورنا تغييرها، لكن أقصد 
بالنظافة  واالهتمام  الهندام،  وحسن  األناقة 
بالشكل،  والعناية  كاألظافر  الشخصيّة 
والحرص على وضع عطر هادئ وجميل، 
ألّن أغلَب العطور الفّواحة تسبّب الصداع 
وبالتالي  الحساسيّة  البعض  عند  وتثير 
إلى  إضافة  بالضيق،  تجالسهم  من  تشعر 
ال  ذكر-  عما  فضالً  الفّواحة-  العطور  أّن 

وعلينا  المغلقة.  واألماكن  للمجالس  تصلح 
أن يرتدي أحدنا  أن ندرَك أنّه ليس شرطاً 
أغلى المالبس ويبتاع أثمن العطور ليحقّق 
هذه الغاية، لكن يتّم ذلك من خالل االهتمام 
اتسمت  وإن  حتى  ألوانها  بين  بالتناسق 
هاشاً  مبتسماً  تبدو  أن  حاول  بالبساطة. 
باشاً، فاالبتسامة تعرف طريقها إلى القلب، 
وال تتعارض أبداً مع الوقار، على العكس 

تماماً من الضحك. 
ثانياً- آداب المجالسة: عندما تجلس مع أحد 
حاول بقدر اإلمكان أن توليه كلَّ اهتمامك 
وال  األرض،  إلى  بالنظر  تتشاغل  وال 
تحرص على االلتصاق به، فقد يكون معك 
ما ينفّره منك، وقلّل من الحركة وااللتفات 
فهي دليل الحمق، وانتبه لكلِّ حركاتك ألنّك 
السيئة،  العادات  ببعض  وتقوم  تغفل  قد 
حديث  في  تفكيرك  كّل  تجعل  أن  وحاول 
من يقابلك فقد يسألك عن نقطة وال تستطيع 
حديثه  أنَّ  على  ذلك  فيأخذ  عليها  اإلجابة 
كان ممالً وال يروق لك. عند الزيارة حاول 
تطيَل  وأال  خفيفاً،  تكون  أن  اإلمكان  بقدر 
الوحيد  الزائر  أنت  كنَت  إن  خاّصةً  البقاَء 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

من  كثيراً  أقل  أو  كثيراً  أعلى  كانت  سواء 
الحشرات  فإنَّ  البشريّة  األذن  تالحظه  أن 
والحيوانات جميعها تتواصل مع بعضها عن 
والنباتات  األشجار  حتى  الذبذبات,  طريق 
انفجار فقاعات  في أعماقها تصدر أصوات 

هوائيّة صغيرة جداً.
والحشرات  النباتات  أّن  على  دالئل  هناك 
تملك القدرة على “سماع” أصوات بعضها 
البعض, فالنحل مثالً يطنُّ أحياناً بتردد معين 

النباتات المزهرة بإطالق حبوب  حتى تقوم 
تستطيع  أيضاً  اللُحاء  خنافس  أّن  كما  اللقاح 
الهواء داخل  التقاط أصوات فرقعة فقاعات 
إذا ما كانت الشجرة في  النبات إشارة على 

حالة جفاف أم ال. 
 Monica( جاجليانو  مونيكا  قالت  فكما 
النبات  فسيولوجيا  في  باحثة   ،)Gagliano
في جامعة أستراليا الغربيّة: إّن الصوَت من 
تتواصل  الباكتيريا  فحتى  الحياة  أساسيات 

و  ذبذبات  طريق  عن  البعض  بعضها  مع 
ترددات معينة فلم ال تفعل النباتات المثل؟! 

جاجليانو  بها  قامت  تجارب  عّدة  أظهرت 
وزمالؤها أنَّ شتالِت الذرة تميل ناحية ازيز 
أو طنين بتردد 220 هرتز، كما أنّها كشفت 
النغمة.  نفس  تصدر  النّبتة  جذور  أّن  عن 
“لقد الحظنا أّن النباتات تستجيب لألصوات 
النباتات  تلك  تقوم  بل  محددة  بترددات 

بإصدار أصواتها الخاصة”.

هل تستطيع النباتات التحدث واالستماع؟
مركز الشهيدة أمارا لالستشارات النفسيّة

نسيج  في  السرطانيّة  الخاليا  تؤّدي  أن  يمكن 
عن  اكتشافها  يمكن  أعراض  إلى  األمعاء 

طريق برنامج الفحص
اختبار  أنَّ  إلى  حديثة  علميّة  دراسة  خلصت 
كان  إذا  ما  يُظهر  أن  يمكن  األمعاء  سرطان 
الشخص معّرضاً لمشاكل صحيّة أخرى أم ال. 
ووجدت الدراسة، التي أجريت على مرضى 
الدم  اكتشاف  أّن  األسكتلندية،  تايسايد  بمدينة 
الوفاة  خطر  زيادة  يعني  الشخص  براز  في 

نتيجة أمراض أخرى.
مجلة  في  نشرت  التي  الدراسة،  وفحصت 
مريضاً   134,192 بيانات  الطبية،  غوت 
 2000 عام  بين  الفترة  خالل  تايسايد  بمدينة 
الوفيات  ببيانات  النتائج  وارتبطت  و2016. 
في  الوطنيّة  السجالت  بيانات  قاعدة  من 

اسكتلندا.
ناينويلز وكلية  باحثون من مستشفى  وفحص 
الطب التابعة لجامعة دندي بيانات األشخاص 
المنزلّي،  الفحص  اختبار  في  شاركوا  الذين 
على  عامين  كّل  اسكتلندا  في  يجرى  والذي 
بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  والنساء  الرجال 

50 ــ 74 عاماً.
مريضاً   2714 الـ  أّن  الدراسة  ووجدت 
الذين كانت نتائجهم إيجابيّة كان خطر الوفاة 
المئة من الحاالت  لديهم أعلى بنسبة 58 في 

األخرى.
كبير  بشكل  اإليجابيّة  النتيجة  وارتبطت 
الدورة  أمراض  نتيجة  الموت  خطر  بزيادة 
وأمراض  التنفسّي  الجهاز  وأمراض  الدمويّة 
األمعاء،  باستثناء سرطان  الهضمّي،  الجهاز 
والغدد  الدم  وأمراض  العصبيّة  واألمراض 

الصماء.
إنقاذ األرواح

ألسينا،  ديبورا  قالت  الدراسة،  على  وتعليقا 
سرطان  مكافحة  لمؤسسة  التنفيذّي  الرئيس 
أّن  نعلم  »نحن  المتحدة:  بالمملكة  األمعاء 
فحص سرطان األمعاء مهم جداً لمنع سرطان 
األمعاء أو تشخيصه مبكراً، لكن إيجاد طرق 
لتوسيع فوائد هذا الفحص في األشخاص الذين 
مثيٌر  أمٌر  إيجابيّة هو  اختباراتهم  نتائج  تكون 

حقاً. »وأضافت: »قد يساعدنا ذلك، في الوقت 
في  تُفقد  التي  األرواح  إنقاذ  على  المناسب، 

ظروف صحية أخرى.
الخضوع  أهمية  على  الضوء  يسلّط  كما   
الشخص  دعوة  عند  األمعاء  لفحص سرطان 
المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  ويرجى  لذلك، 
أعراض  ظهور  حالة  في  الطبيب  وإخبار 
المنزلّي  الفحص  اختبار  ويجري  واضحة«. 

لألشخاص في إنجلترا بداية من سن الستين.

فحص سرطان األمعاء «يكشف مشاكل 
ة أخرى«

ّ
صحي

ة
ّ
الشخصي

الرئيسيّة  المحّركات  من  القراءة  تعتبر 
شعوب،  مختلف  لنهضة  واألساسيّة 
اختالفها  األرض على  وثقافات  وحضارات، 
وتنّوعها، ذلك ألّن هذا النشاط يرتبط ارتباطاً 
المعارف  بتناقل  جداً  كبير  وبشكٍل  وثيقاً 
يساعد  أنّه  كما  األفراد،  مختلف  بين  والعلوم 
كبير  بشكل  وتقّدمها  ونهضتها  تطّورها  على 

جداً. 
يهتم العديد من األفراد من مختلف األصول، 
حيث  القراءة؛  بممارسة  والثقافات  والبلدان، 
التي  المختلفة  المبادرات  من  العديد  قامت 
بهذا  القيام  على  اآلخرين  تحفيز  على  تعمل 
تعترض  العوائق  من  بعضاً  أّن  إاّل  النشاط، 
تُشّكل  بحيث  األحيان  بعض  في  األشخاص 
النشاط بكّل  بينهم وبين ممارستهم لهذا  عائقاً 
سهولة ويسر، ولعّل أبرز هذه العوائق العائق 
بشكٍل  مرتفعة  الكتب  أسعار  إّن  إذ  المادّي؛ 
كبير جداً، مّما يحول بين الكتب وبين إمكانية 
تملّك األشخاص لها، من هنا فقد ظهرت عدة 
الكتب  توفير  على  تساعد  رائعة  مبادرات 
أنّها  أو  جداً،  رخيصة  بأسعار  إّما  المستعملة 
توفّر إمكانية تبادل الكتب بين األشخاص، ما 

ساعد على انتشار ثقافة القراءة بين الناس.
على  بها  تعود  جداً  عظيمة  أهميّة  وللقراءة 

الفرد والمجتمع نجملها فيما يلي:
حياة  القراءة  والمجتمع  للفرد  القراءة  فوائد 
متكاملة، وذلك ألنّها تؤثّر في كافة الجوانب، 
الجانب  دعم  في  عظيم  دور  للقراءة  فمثالً، 
إذ  األفراد؛  من  كبيرة  لشريحة  االقتصادّي 
المطابع  يشّجع  القراءة  على  الناس  إقبال  إّن 

النشر  دور  تحفيز  جانب  إلى  العمل،  على 
والجدد،  الموهوبين  الكتاب  عن  البحث  على 
وبالتالي النهضة الشاملة، وتحسين األوضاع 
االقتصاديّة لفئات كبيرة من الناس، إلى جانب 
خلق فرص عمٍل جديدة خاّصةً على مستوى 
للقراءة  يمكن  الهامة.  اللوجستية  الخدمات 
األوضاع  وتطوير  تحسين  في  تساهم  أن 
أيضاً؛  الدولية  المستويات  على  االقتصاديّة 
فالقّراء يرغبون في شراء بعض الكتب التي 
ال تتوافر في دولهم، ما يضطّرهم إلى شرائها 
من الدول األخرى إّما من خالل اإلنترنت، أو 
من خالل الطرق التقليدية في الشراء. تساعد 
القراءة على تحسين نوعية الحياة، وذلك من 
األرض؛  ثقافات  بين  المعارف  تناقل  خالل 
فالحياة بطبيعتها تكامليّة؛ حيث إّن كّل شخص 
فيها يمتلك جزءاً يسيراً من المعرفة، ومن هنا 
فإّن القراءة هي واسطة نقل هذه المعارف بين 

مختلف شعوب األرض. 
عن  الترفيه  وسائل  من  وسيلةً  القراءة  تعتبر 
النفس؛ حيث يمكن قضاء األوقات الجميلة في 
قراءة بعض الكتب الخفيفة، والممتعة، والتي 
القراءة  تساعد  ذاته.  الوقت  في  فائدةً  تقّدم 
وبشكٍل كبيٍر على زيادة اإلنتاج األدبّي؛ حيث 
جداً  كبيرة  فائدة  لها  األدبّي  اإلنتاج  زيادة  أّن 
ال بأس  إّن عدداً  إذ  الفنيّة،  الحياة  في تحسين 
به من روائع السينما العالمية تعتمد قصصها 
على الروايات األدبيّة، كما أّن عدداً كبيراً من 
نصوص  إلى  تحويلها  تّم  األدبيّة  النصوص 
القت  مميّزة  تلفزيونيّة  ونصوص  مسرحيّة، 

استحسان الجماهير العريضة.

فوائد القراءة وأثرها على 
الفرد واجملتمع

الثالث  المؤتمر  هامش  على  ـ  األخبار  مركز 
الطبقة  في  المنعقد  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
مع  لقاًء  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت  االثنين، 
المرأة  مجلس  وعضوة  السورية  المخرجة 
انعقاد  أهمية  حول  سرميني  سهير  السورية 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر 
السورية،  الساحة  على  األخيرة  والتطورات 
من  الكثير  أن  إلى  سهير  أشارت  الشأن  وبهذا 
التغيرات الجدية حصلت على الساحة السورية 
السياسي،  أو  العسكري  المستوى  على  سواء 
الدولية  القوى  الضغط على  يجب  »لذا  وقالت: 
جادة  خطوات  هناك  تكون  حتى  واإلقليمية 
حل  إليجاد  سوري  ـ  سوري  حوار  النعقاد 
التدخالت  عن  بعيداً  السورية  لألزمة  جذري 

الخارجية«.

انعقاد  أهمية  أن  سرميني  سهير  وأضافت 
المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية تأتي 
»من كونه عقد على جغرافية األرض السورية 
قبل  من  مغتصبة  كانت  التي  الطبقة  مدينة  في 
المرتزقة وعادت ألهلها وتحررت منهم على يد 

قوات سوريا الديمقراطية«.
ونوهت أن النسيج الكبير من المجتمع السوري 
الذي حضر المؤتمر الثالث أعطى وجهاً حقيقياً 
وغني  متنوع  بلد  أنها  على  والتأكيد  لسورية 
معاً  والتعايش  التكاتف  على  القادرة  بمكوناته 
تكون  أن  »نأمل  وقالت:  مصيرها،  واختيار 

أمام  الباب  لفتح  بداية  المؤتمر  هذا  مخرجات 
نقطة  أي  فإن  قريب،  سوري  ـ  سوري  حوار 
السوري  للحوار  قاعدة  وتكون  منها  ينطلق 

ستعتبر مهمة للشعب السوري عامة«.
لقوات  أن   سهير  أكدت  حديثها  خضم  وفي 
تحرير  في  كبير  دور  الديمقراطية  سوريا 
وطرد  اإلرهاب  من  سوريا  مناطق  من  العديد 
مرتزقة داعش من األراضي السورية، مشيرة 
لبعض  تركيا  احتالل  أن  إلى  نفسه  الوقت  في 
المدن والمناطق السورية ومن بينها عفرين هي 
ودعم  السورية  األزمة  حل  لعرقلة  محاوالت 
بتحرير  يقين  على  »إننا  وقالت:  اإلرهاب، 
تركيا  قبل  من  المحتلة  السورية  المناطق  كافة 
وبينها عفرين قريباً لتعود إلى أهلها، ولن يقبل 

السوريون بوجود المحتلين على أرضهم«.
ولفتت سهير سرميني في ختام حديثها إلى دور 
»كان  وقالت:  سوريا  شمال  ثورة  في  المرأة 
لذا؛  المجتمع.  قيادة  في  البارز  دورها  للمرأة 
نحن دائماَ نطرح فكرة التمثيل الواسع للمرأة في 
التمثيل عالية  نسبة  تكون  وأن  المجاالت،  كافة 
ضمن مفاصل اإلدارة والحكومة أي أال يقتصر 
هذا الدور على النخب فقط، بل أن يكون الباب 
صناعة  في  دورها  للعب  المرأة  أمام  مفتوحاً 
القرار، ففي مناطق شمال سوريا هناك تجربة 
المجاالت  جميع  في  المرأة  تشارك  إذ  سباقة، 
ومنها العسكرية، لذا نأمل أن تعمم هذه التجربة 

على كافة مناطق سوريا«.

مركز األخبار ـ نفذ مقاتلو غرفة عمليات غضب 
في  الشام  فيلق  مرتزقة  ضد  عملية  الزيتون 
منطقة أطمة بإدلب، أسفرت عن مقتل خمسة من 
عناصر المرتزقة وإصابة ستة آخرين بجروح، 
تابع  للدهان  ومعمل  لألسلحة  مستودع  وتدمير 

للمرتزقة. 
أصدرت غرفة عمليات غضب الزيتون األربعاء 
بياناً كتابياً للرأي العام كشفت خالله عن حصيلة 
عملية نفذتها قواتهم ضد مرتزقة جيش االحتالل 
إدلب  لمحافظة  التابعة  أطمة  منطقة  في  التركي 
»نفذت  البيان:  نص  في  وجاء  سوريا.  بشمال 
بتاريخ  الشام  فيلق  مرتزقة  ضد  عملية  قواتنا 
2018/7/16 في منطقة أطمة التي كان يتخذها 
جيش االحتالل التركي ومرتزقهم معقالً رئيسياً 
تفجير  تم  حيث  عفرين،  احتالل  في  لعملياتهم 

مستودع ذخيرة ومعمل دهان تابع لهم، باإلضافة 
المرتزقة، وجرح  إلى مقتل خمسة من عناصر 
تقدر  مادية  لخسائر  وتعرضهم  آخرين،  ستة 
في  يد  لديه  من  بأن  ونوكد  الدوالرات.  بماليين 
احتالل عفرين سيكون هدف لنا والدولة التركية 
ال تستطيع أن تحميهم ويجب عليهم أن يغادروا 
عفرين ولطالما أن شعب عفرين نازحين والجئين 
لن ينام أي من المرتزقة قرير العين في بيته ألنه 
كل  في  موجودين  بأننا  ونوكد  لنا  هدفاً  سيكون 
مكان يوجد فيه الظلم فكيف والظلم يمارس بحق 
الدولة  ممارسات  نتيجة  وكذلك  األعزل  شعبنا 
يد  له  نعد كل من كان  لذلك  التركية ومرتزقتها 
أهلها  وأهان  ثرواتها  ونهب  عفرين  احتالل  في 
أعظم  فالقادم  وعدناكم  وكما  العسير  بالحساب 

فصبراً ياعفرين فاالنتقام قادم«.

سهري سرميني: «الشعب السوري قادر 
 األزمة السورية«

ّ
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عملية
لغضب الزيتون 

يف إدلب
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الثورة،  توجه  يدير  ثوري  فكٍر  إلى 
أن  حاول  شعب  غضب  نتيجة  وجاءت 
يكسر جدار الصمت والخوف الذي عاشه 
منذ عقود دون أن يكون له قاعدة ثورية 

يستند عليها«.
آفا  روج  في  الثورة  أنَّ  »على  وأكدت: 
فلسفة وفكر  إلى  استندت  وشمال سورية 
هللا  عبد  المفكر  أساسها  وضع  عميق 
أوجالن، وفعالً يجدر بنا أن نسميها باسم 
اندالعها كان  الشعبية ألن أسباب  الثورة 
ولم  الديمقراطي،  المجتمع  بناء  أجل  من 

أو  السلطة  إلى  الوصول  أجل  من  تكن 
الشعوب  ثورات  عكس  على  المناصب، 
تغيير  إحداث  فاستطاعت  األخرى، 
حر  ديمقراطي  مجتمع  وبناء  مجتمعي 
نادى  الذي  األوجالني  الفكر  خالل  من 
الشعوب على  المشترك وأخوة  بالتعايش 
بمثابة  وأصبح  الديمقراطية،  األمة  مبدأ 
النهضة لشعوب الشرق األوسط، وكانت 
يتبنى  ثائر  شعب  ثورة  كوباني  ثورة 
قضية شعب لطالما تمنى الحرية بعد أن 
تعرض لإلبادة العرقية والثقافية، وعانى 
على أيدي األنظمة المستبدة الظلم القومي 

والطبقي«.
األنظمة  م  تحكُّ »إلى  شكرية:  وأشارت 
المرأة  الكردي وبخاصة  الشعب  بمصير 
الكردية التي عانت من السلطة والذهنية 
الوظائف  من  وحرمانها  الذكورية، 
الرسمية،  الدوائر  في  وعملها  الحكومية 
في  دورها  تقويض  إلى  أدى  الذي  األمر 
بناء المجتمع، لذلك اهتمت ثورة روج آفا 
التدريب  خالل  من  المرأة  تنظيم  بإعادة 
وشخصيتها  بهويتها  المرأة  وتعريف 
المجتمع،  بناء  في  الفعال  ودورها 
دورها  تبرز  أن  بجدارة  واستطاعت 
االقتصادية  الثورة  مجاالت  جميع  في 
والسياسية  والعسكرية  واالجتماعية 
الدؤوب  عملها  خالل  ومن  والفكرية، 
االجتماعي  العقد  في  حقوقها  ضمنت 
 50 بنسبة  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة 

والسياسية،  اإلدارية  الحياة  في  بالمئة 
شاركت  التي  العالم  ثورات  عكس  على 
أن  بعد  لكن  تفاصيلها،  كل  المرأة  فيها 
ذي  كل  وأخذ  أوزارها  الثورة  وضعت 
حق حقه، أخرجت المرأة منها بال حقوق 
لتصطدم بالواقع المرير واعتبارها مجرد 

أداة إلنجاح ثوراتهم«.
فكر األمة الدميقراطية هو احلل 

لألزمة السورية

الشابة  المرأة  لجنة  في  العضوة  وقالت 
»المجتمع  آسيا:  هبة  السرياني  باالتحاد 
يكون  أن  يمكن  ال  الحر  الديمقراطي 
المفكرون  يتداولها  بسيطة  كلمة  مجرد 
والنقاد والفالسفة في كتبهم فحسب، ولكن 
من خالل تجربة الشعب في روج آفا هو 
مفهوم يتجسد في نظرية األمة الديمقراطية 

كانت  التي  الديمقراطية  الذاتية  واإلدارة 
من أهم منجزات ثورة 19 تموز، والتي 
لمكونات  ناجحاً  سياسياً  حالً  أصبحت 
روج آفا وشمال سورية، ولجميع مناطق 
على  الثورة  ارتكزت  حيث  سورية، 
فكر  من  ثورية  وأيديولوجية  فلسفة  إرث 
األمة  في  أوجالن  عبد هللا  األممي  القائد 
في  الشعوب  حررت  والتي  الديمقراطية 
البعثية  األنظمة  ظلم  من  سورية  شمال 
الذاتية  اإلدارة  نظام  إلى  المستبدة، 
شرائح  جميع  يوحد  الذي  الديمقراطية 
المتواجدة من كرداً وعرباً وسريان، دون 
تمييز عنصري أو طبقي قومي بينهم، بعد 
أن كانوا يعانون ضياعاً اجتماعياً وسياساً 
الذي  الكردي  المجتمع  بخاصة  وثقافياً، 
كان أكثرهم اضطهاداً، وقاوموا في الكثير 
من الثورات هذه األنظمة ومنذ عقود لكي 
كانت  التي  األم  ولغتهم  ثقافتهم  تضيع  ال 
ومنذ  الحاكمة،  األنظمة  قبل  من  مهمشة 
بداية الثورة أخذ الكرد في بناء منظماتهم 
وبمشاركة  الديمقراطية  ومؤسساتهم 
جميع الفئات من الشبيبة والمرأة والطلبة، 
من  متميزة  مكانة  فيها  المرأة  وأخذت 
خالل عملها الدؤوب ونضالها الثوري من 
أجل بناء مجتمع أخالقي حر، وحياة ندية 
حرة ونشر العدالة والمساواة الديمقراطية 

في روج آفا«. 
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أفين يوسف

فهي  المجتمع،  في  األهم  الجزء  المرأة  تعتبر 
القيادية الفاعلة أياً كان موقعها في العمل أو الحياة 
حولها،  من  على  األكبر  التأثير  ولها  الخاصة، 
تتحلى  فهذا ألنها  القيادة  دفة  المرأة  تتسلم  فعندما 
األمور.  بزمام  اإلمساك  من  تمكنها  بعدة صفات 
وتتجلى مكامن القوة في المرأة بمدى قدرتها على 
بالعمل  واالرتقاء  فعاٍل  بشكٍل  طاقاتها  استثمار 
بها،  المحيط  المجتمع  في  اإليجابي  والتأثير 
للوصول إلى أفضل اإلنجازات وفق رؤية علمية 

واضحة واستراتيجية مدروسة.
أفضل النساء الرائدات هن الالتي يتمتعن بالوعي 
الثقافي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي على 
حٍد سواء، ويستطعن إدارة الشؤون في المنزل أو 
في مكان العمل أو في مراكز القرار بكل عقالنية 
مكتسبات  عن  الدفاع  في  يترددن  وال   ، وتروٍّ
بروح  يتمتعن  أنهن  كما  شعبهن وحماية حقوقه، 
المهام  إتمام  إلى  ويسعين  والتعاون  المسؤولية 
إلى  باإلضافة  ملل،  أو  كلل  دون  إليهن  الموكلة 
إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض 
للمستوى  به  للرقي  المجتمع  طريق  أو  طريقهن 
الحضاري المطلوب، وال يتخذن من الفشل ذريعةً 
لالنسحاب من مهامهن، بل يتابعن كدهن ويجهدن 

للوصول إلى ذروة النجاح.
بكل  المرأة  سعت  سورية  وشمال  آفا  روج  ففي 
الجنسين،  بين  العدالة والمساواة  لتحقق  إمكاناتها 
التي  آفا(  روج  )ثورة  الحرية  ثورة  خالل  من 
كانت  فقد  المرأة،  ثورة  أوجالن  القائد  سماها 
الجناح األيمن في حركة النضال المجتمعي ضد 
الظلم واالستبداد والعبودية، وقادت بكل قوة ثورة 
العسكرية  القيادات  في  مكانها  واحتلت  آفا  روج 
وأثبتت  واالقتصادية،  واالجتماعية  والسياسية 
أجمع،  العالم  مستوى  على  عزم  بكل  جدارتها 
فالنساء الكرديات بخاصٍة ونساء روج آفا وشمال 
خالل  بإنجازاتهن  العالم  أذهلن  عموماً؛  سورية 
سنوات األزمة السورية، فهن لسن أقل شأناً من 
بل  العربي،  أو  الغربي  العالم  نساء  من  غيرهن 
نساء  كل  به  تحتذي  مثاالً  كنَّ  فقد  العكس  على 
العالم من خالل بطوالتهن في التصدي إلرهاب 
سبيل  في  الضارية  للمعارك  وقيادتهن  داعش، 
الشمال  مناطق  كل  في  والمرأة  الوطن  تحرير 
عروش  نضالهن  فهّز  شنكال،  وحتى  السوري 

الدول الدكتاتورية المتسلطة.
ومن صفات المرأة؛ اغتنام الفرص، حيث تستطيع 
أن ترى الفرصة عندما تواجه تحدياً ما. واغتنمت 
األمة  مشروع  خالل  من  آفا  روج  في  فرصتها 
أساساً  المرأة  حرية  من  يتخذ  الذي  الديمقراطية 
بالفطرة  المرأة  تتمتع  أخرى  جهٍة  من  لنجاحه. 
حدوث  توقع  من  تمكنها  والتي  سادسة  بحاسة 
الشيء قبل وقوعه، وقد اكتسبت هذه الحاسة على 
مر العصور من كونها كانت المسؤولة األولى عن 
لديها  فتولدت  )الكالن(  الصغير  مجتمعها  حماية 
التدابير  التخاذ  المناسب  التوقيت  معرفة  غريزة 
الالزمة بخطواٍت محسوبة. والمرأة تملك القدرة 
على رؤية ما ال يستطيع أن يراه غيرها، ويرجع 
ذلك لنظرة الشك لديها التي تدفعها لرؤية ما وراء 
وشغف  بحماس  وتسعى  األمور،  من  الظواهر 
للوصول لألفضل، فعندما ال ترضى المرأة القائدة 
لتحسين  تسعى  الحالي،  الوضع  عن  )القيادية( 
بالنظام  يتمتعن  فالنساء  تسويف.  دون  األمور 
فإن  كذلك؛  بالمسؤولية.  واإلحساس  واالستقرار 
القياديات يتمتعن بخاصية حسن االستماع ويُجدن 
التعامل والعالقات االجتماعية، فهن يقمن بتشجيع 
أسلوب القيادة التعاونية التي تمزج أفكار اآلخرين 
بخاصة الجنس اآلخر، ما يضاعف حجم الفرص 

وسرعة التنفيذ.
تكون  أن  التاريخ  عبر  المرأة  استطاعت  إذاً 
فكانت  طريقهن،  للنساء  تنير  ومنارةً  صرحاً 
واألديبة  والشاعرة  والحكيمة  والمحاربة  اآللهة 
آفا  روج  في  اآلن  هي  وها  والحاكمة،  والملكة 
وشمال سورية تستعيد كل ما سلب منها بحكمتها 
وقوة إرادتها وتصميمها، ال لتسيطر على األمور 
وعلى المجتمع ولتتربع على عرش السلطة، بل 
الحقيقية  الحرية  نحو  ومجتمعها  بواقعها  لتنهض 
التي ال تميز بين جنٍس أو عرٍق أو لون أو دين، 
ولتسير بالمجتمع نحو األفضل ولتتخذ من أسس 
الجنسين  بين  المساواة  في  الديمقراطية  األمة 
والعيش  المرأة  وحرية  االجتماعية  والعدالة 

المشترك مبدأً.

 وراء ريادتها!!
ُّ
السر

بالتضحيات  مليئة  آفا  روج  ثورة  كانت 
والنضال، وكتبت أحداثها بكل التفاصيل 
الشهداء  من  المئات  بدماء  والخطوات 
الطاهرة  الزكية  بدمائهم  سطروا  الذين 
أروع مالحم البطولة والفداء، ثورة تركت 
بتضحياتها  شرف  بصمة  فيها  المرأة 

النبيلة. 
ومع مرور ست سنوات، الزالت المرأة 
تُضحي بكل نفيس وغال من أجل الحفاظ 
لتبرهن  تموز،  ثورة 19  على مكتسبات 
أنَّ  الشعوب  حرية  ولشهيدات  للعالم 
حر  ديمقراطي  مجتمع  لبناء  مقاومتهن 
تسوده العدالة االجتماعية وتحقيق الحياة 
الندية الحرة لن يذهب سدى، بل سيعملن 
والكفاح  النضال  الستمرار  طاقتهن  بكل 
حتى نيل جميع حقوقهن التي سلبت منهن.

ثورة أخوة الشعوب

روناهي  لصحيفة  كان  المناسبة  وبهذه 
آرائهن  النساء ألخذ  استطالع مع بعض 
بمناسبة مرور ست سنوات على الثورة. 
فاطمة محمود حمزة من الشعب العربي 
تقول: »في البداية الرحمة لجميع شهداء 
الحرية والسالم، هؤالء الذين زرعوا في 
نفوس األحياء ثقافة المقاومة والتضحية، 
فقد استمدت ثورة التاسع عشر من تموز 
مقاومتها  سورية  وشمال  آفا  روج  في 
من مقاومة السجون، مقاومة 14 تموز، 
تجاه  العالم  نِظرة  الثورة  غيَّرت  حيث 
روج آفا، التي حققت انتصارات عظيمة 
معانيها،  بكل  تاريخية  مرحلة  واعتبرت 
وأعطت الثقة بالنفس والقوة للشعوب التي 
تعيش في شمال سورية، والتي أكدت من 
المشترك  العيش  في  حقَّها  الثورة  خالل 
شعٍب  كل  وممارسة  الشعوب  وأخوة 
األم،  وبلغته  االجتماعية  ثقافته  وطائفة 
الكردي  كالشعب  األقليات  كانت  أن  بعد 
النبيل منعت من أبسط حقوقها كالتحدُّث 
 19 ثورة  مع  ولكن  األم،  باللغة  والتعلُّم 
العريق  الكردي  الشعب  استطاع  تموز 

والعيش  المنطقة  في  وجوده  يثبت  أن 
بحرية وإدارة شؤونه بنفسه، بعد اإلعالن 
التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  عن 

لحل  به  يحتذى  تاريخياً  مثاالً  أصبحت 
األزمة السورية، وحماية جميع الشرائح 
والمكونات، فمقاومة كوباني أكدت للعالم 
أن  إرهابية  قوى  ألية  يمكن  ال  أنه  على 
شمال  في  القاطنة  الشعوب  إرادة  تكسر 
سورية، وأننا في روج آفا وشمال سورية 
من  ونضحي  سنقاوم  المكونات  بجميع 
أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها 

ثورة 19 تموز«.
التي  محمد  شكرية  تحدثت  جهتها  ومن 
تعمل في مجال التربية  والتعليم وقالت: 
»تعتبر الثورات ظاهرة اجتماعية تعكس 
في  تحدث  التي  والمشاكل  الصراعات 
التخلص  إلى  دائماً  وتهدف  ما،  مجتمع 
من  جديداً  نموذجاً  لتطرح  القديم  من 
وشهد  أخرى،  أيديولوجية  فلسفة  خالل 
في  الثورات  من  العديد  قيام  التاريخ 
الشرق األوسط ضد األنظمة الدكتاتورية 
إال  المجتمع،  اضطهدت  التي  والمستبدة 
بالمجازر  تقابل  كانت  الثورات  هذه  أن 
والقتل واإلبادة الجماعية، فلم تستطيع أي 
ثورة في العالم أن تشهد تغييراً جذرياً كما 
تموز،  من  عشر  التاسع  ثورة  في  حدث 
فقد استندت الثورة منذ بدايتها على فلسفة 
وفكٍر ثوريٍّ عميق، وارتكزت مقوماتها 
غياب  ألن  السياسي،  البديل  إيجاد  على 
مصيره  سيكون  للثورة  السياسي  الخط 
خالل  الدول  لبعض  حدث  كما  الفشل، 
افتقارها  بسبب  العربي،  الربيع  ثورات 

ست سنوات من النضال مفعمة بروح املرأة سحب قرعة دوري الشباب ألندية
 إقليم اجلزيرة لكرة القدم

عُقد اجتماع ألعضاء مكتب كرة القدم يف االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة وممثلني عن أندية اإلقليم لكرة القدم للدرجتني األوىل 
والثانية، وذلك مبقر االحتاد الرياضي بقامشلو، وجرى خالل االجتماع نقاشات عن واقع كرة القدم وسبل االرتقاء هبا.

سحب  تم  الحاضرين  بين  نقاشات  وبعد 
ألندية  القدم  لكرة  الشباب  دوري  قرعة 
أندية  عشرة  هي  والتي  األولى  الدرجة 
الذهاب  بنظام  مجموعتين  على  وقسمت 

واإلياب وكانت نتائجها كالتالي:
عمال   - األسايش  األولى:  المجموعة 

الجزيرة - جودي - حسكة – خبات. 
 - برخدان   - قامشلو  الثانية:  المجموعة 

الطريق - براتي - األخوة والسالم.
أما الدرجة الثانية وهي 12 نادياً ووزعت 
القرعة  وكانت  مجموعات  ثالثة  على 

كاآلتي:

المجموعة األولى: شبيبة تل كوجر - أهلي 
عامودا - االتحاد – دجلة. 

المجموعة الثانية: الصناديد - جوانن باز - 
روج آفا - واشو كاني. 

الذاتي - آشتي -  الثالثة: الدفاع  المجموعة 
التحرير - سري كانيه.

روناهي/ قامشلو

واستيعاب  الرياضة  تفعيل  بهدف 
من  وسعياً  أكبر  بشكٍل  الرياضيين 
وريفها  بمنبج  الرياضي  االتحاد 
البدء  تم  أكثر،  الرياضة  لتطوير 
معشب  سداسي  ملعب  بإنشاء 
البلدي  الملعب  بجانب  القدم  لكرة 
على  العمل  يتم  وسوف  بالمدينة، 
تتضمن  حيث  التالي،  الشكل 
األشجار  قطع  األولى:  المرحلة 
وحرث  كافة  الضارة  واألعشاب 
باإلضافة  التسوية،  مع  األرض 
لمنع  القطع  بعد  التربة  إلى معالجة 
النمو الخضري، وتسوية التربة مع 
الدمك، ليتم توريد طبقة من البحص 
بسماكة 10سم، ومن ثم توريد طبقة 

زرادة بسماكة 10سم.

روناهي/ قامشلو

كشف االتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة 
التي  العالم،  كأس  جوائز  إلحدى  جديدة 
روسيا،  في  الماضي  األحد  يوم  اختتمت 
على  الفوز  بعد  باللقب،  فرنسا،  بتتويج 

كرواتيا، بنتيجة 2-4.
قائمة  الرسمي،  الفيفا، عبر موقعه  وطرح 
هدف،  أجمل  الختيار  هدفاً،   18 تضم 
وسيعلن عن الفائز باالستفتاء الذي سيستمر 

لمدة أسبوع، في 23 تموز الجاري.
الروسي  الالعب  هدفي  القائمة،  وتضم 
السعودية  مرمى  في  تشيريشيف  دينيس 
رونالدو  كريستيانو  وهدفي  وكرواتيا، 

في  ناتشو  مدريد،  بريال  السابق  وزميله 
هدف  وكذلك  والبرتغال،  إسبانيا  مباراة 
إيران،  مرمى  في  كواريزما  ريكاردو 
كما ترشح أيضاً، هدف فيليب كوتينيو في 
سويسرا، ودرايس ميرتنز وجيسي لينجارد 
في بنما، وخوان كينتيرو وناصر الشاذلي 
في اليابان، وآرتيم دزيوبا في مصر، ولوكا 
مودريتش وبنجامين بافارد في األرجنتين، 
ميسي  وليونيل  آيسلندا،  في  وأحمد موسى 
السويد،  في  كروس  وتوني  نيجيريا،  في 
وآنخيل دي  إنكلترا،  في  يانوزاي  وعدنان 

ماريا في فرنسا.

احلرة،  املرأة  ثورة  هي  متوز  من  عشر  التاسع  ثورة  آفا،  روج  ثورة  ـ  احلسكة  روناهي/ 
هذه الثورة اليت رسخت يف صفحات التاريخ، وأصبحت مثااًل حيتذى به العامل، ثورة 
شارك فيها كل فردٍ تواق حلرية الشعوب من كردٍ وعرٍب وسريان, صغريًا وكبري، رجالً 

وامرأة، ومل يتوانوا للحظة عن تلبية ندائها.

المرأة  حرية   - كوباني  روناهي/ 
وتحريرها من الذهنية الدكتاتورية كانت 
الكردي  القائد  أهم أساسيات فكر وفلسفة 
التي  المرأة  هي  وها  أوجالن،  هللا  عبد 
السنين  آالف  خالل  حريتها  منها  سلبت 
بعد يوم من خالل ثورة  تسترجعها يوماً 

روج آفا ثورة الحرية والمرأة. 
آلة  تكون  أن  عليها  حكم  التي  المرأة 
بالمنزل،  واالهتمام  األطفال  إلنجاب 
تتواجد اليوم بفضل فكر وفلسفة القائد عبد 
هللا أوجالن في خنادق القتال أمام أشرس 
العالم  في  واإلرهابية  الظالمية  القوى 
)داعش(، وهي من تدير نفسها ومجتمعها 

بنفسها. 
آفا في   ومع انطالق شرارة ثورة روج 
التاسع عشر من شهر تموز لعام 2012م 
من  المرأة  تمكنت  كوباني،  مدينة  في 
العظيمة  الثورة  هذه  في  نفسها  تحرير 
من ذهنية قوقعة السلطوية، ولعبت دوراً 
من  تمكنت  حيث  الثورة،  هذه  في  بارزاً 
التي  العظيمة  الثورة  هذه  انطالق  خالل 
اإلثبات  الحرة،  المرأة  بثورة  تسميتها  تم 
مجتمع  بناء  على  قادرة  المرأة  أن  للعالم 

حر ديمقراطي. 
المرأة  تحرير  أوجالن  القائد  حلم  كان 
خداع  تم  التي  المزيفة  القيود  هذه  من 
المرأة بها، وإخراجها من قوقعة الذهنية 
السلطوية، واآلن يتحقق هذا الحلم بفضل 
الذين  والشهداء  المرأة  ومقاومة  نضال 
ضحوا بأنفسهم في سبيل حرية الشعوب 

والمرأة.
تقول األم فضيلة مسلم البالغة من العمر 
المحظوظات  إحدى  »أنا  عاماً:   48
بااللتقاء بالقائد الكردي عبد هللا أوجالن، 
ففي 15 آب عام 1990م ذهبنا إلى لبنان 
لالحتفال بقفزة 15 آب التي انطلقت في 
عام 1984م، من قبل المناضل معصوم 
قورقماز )عكيد(، وإطالق أول طلقة في 
وجه االحتالل التركي في كردستان، لقد 
من  يبلغ  الذي  والت  الصغير  ابني  كان 
العديد  عمره 8 أشهر معي، وقد واجهنا 
لم  ذلك  الصعوبات في رحلتنا، ومع  من 
نتراجع عن قرارنا بزيارة القائد أوجالن، 
بل  به،  لاللتقاء  الذاهبة  الوحيدة  أكن  ولم 
كان المئات من الكرد معنا لزيارة القائد، 
اللبنانية  العاصمة  في  االحتفال  وبعد 

الكرد  منازل  إلى  هنا  توجَّ بيروت، 
المتواجدين هناك لالستراحة«. 

المساء  »في  قائلة:  فضيلة  وتابعت 
استدعانا القائد أوجالن وعقد لنا اجتماعاً، 
في  نوقشت  التي  المواضيع  أهم  وكان 
هذا االجتماع؛ كيف سنتمكن من تحرير 
المرأة من الوضع المأساوي الذي تعيشه 
في ظل الذهنية الذكورية، وكان من أهم 
ذهنه؛  في  تدور  كانت  التي  المواضيع 
كيف سيتمكن من تحرير المرأة، وبالفعل 
من  القائد  تمكن  العظيمة  وفلسفته  بفكره 
تحرير المرأة ولم يتوقف فقط عند تحرير 
جميع  لتحرير  سعى  بل  الكردية،  المرأة 

نساء العالم«. 
القائد  وفلسفة  إلى حديثها: »فكر  مضيفة 
أوجالن يهدف إلى بناء األمة الديمقراطية 
وتحرير  مركزية  والال  الشعوب  وأخوة 
المرأة، وفلسفة القائد كانت تشكل خطراً 
كبيراً على السلطات الدكتاتورية كالدولة 
على  يُخطِّطون  الذين  وأعوانها،  التركية 
والدكتاتورية،  الرأسمالية  السلطة  أساس 
العتقال  دولية  مؤامرة  إلى  لجؤوا  لذا 
لم  لكنهم  سجنه،  من  وتمكنوا  القائد، 

يستطيعوا سجن فكره وفلسفته التي تستقر 
في عقولنا«. 

»على  حديثها:  في  مسلم  فضيلة  وأكدت 
مخططات  أحد  هو  عفرين  احتالل  أنَّ 
الدولة التركية لتصفية الكرد من الوجود، 
ووحدات  عفرين  أهالي  بمقاومة  ولكن 
لـ  استمرت  التي  والشعب  المرأة  حماية 
أمام ثاني أقوى دولة في حلف  58 يوماً 
الناتو، كانت هي الخسارة الكبرى للدولة 

التركية«. 
وأنهت األم فضيلة مسلم حديثها بالقول: »لقد 
نا أن نثبت للعالم أنَّنا بإرادة المرأة الحرة  تمكَّ
كردستان  أجزاء  تحرير  من  سنتمكن 
األربعة كافة وتحرير كل النساء في العالم 

من الذهنية السلطوية«.

القائد أوجالن.. نبع ثقافة املرأة

البدء بإنشاء ملعب سداسي
 معشب مبنبج

ميسي ورونالدو يتنافسان على 
تقرير/ دالل جان جائزة أخرية يف املونديال

تقرير/ سالفا أمحد 

أجنليك كريبر تتقدم يف التصنيف
العاملي لنجمات التنس

إجنازات متتالية لالعبة املصرية سارة مسري

كيربر،  أنجليك  األلمانية  النجمة  صعدت 
العالمي  التصنيف  في  الرابع  المركز  إلى 
المحترفات، والتي شهدت  التنس  لالعبات 
جوليا  األخرى  األلمانية  صعود  أيضا 
األولى.  العشرة  المراكز  إلى  جورجيس، 
في  الثالث  بلقبها  كيربر  أنجليك  وتوجت 
لقب  بإحراز  سالم،  الجراند  بطوالت 
التصنيف،  في  مراكز   6 لتقفز  ويمبلدون 
صعدت  كما  الرابع  المركز  وتحتل 
وصلت  التي  جورجيس،  جوليا  مواطنتها 
للمربع الذهبي بويمبلدون، 3 مراكز لتحتل 
المركز العاشر. وال تزال النجمة الرومانية 
برصيد  الصدارة  تحتل  هاليب  سيمونا 
من  المبكر  خروجها  رغم  نقطة،   7571
كارولين  الدنماركية  وتليها  ويمبلدون، 
برصيد  الثاني  المركز  في  فوزنياكي 
في  الالعبات  ترتيب  وجاء  نقطة.   6740
التصنيف  بنسخة  األولى  العشرة  المراكز 

العالمي لالعبات التنس كما يلي:

1ـ الرومانية سيمونا هاليب.
2ـ الدنماركية كارولين فوزنياكي.

3ـ األمريكية سلون ستيفنز.
4ـ األلمانية أنجليك كيربر.

5ـ األوكرانية إلينا سفيتولينا.

6ـ الفرنسية كارولين جارسيا.
7ـ اإلسبانية جاربين موجوروزا.

8ـ التشيكية بترا كفيتوفا.
9ـ التشيكية كارولينا بليسكوفا.
10ـ األلمانية جوليا جورجيس.

استطاعت سارة سمير العبة رفع األثقال، 
محبي  واهتمام  أنظار  محط  تكون  أن 
اسمها  فرضت  بعدما  الرياضة،  وعشاق 
كواحدة من أفضل بطالت األلعاب الفردية 

المصرية.
العشرين عاما،  وتعد سارة سمير صاحبة 
فتاة من ذهب، نظراً لما حققته من إنجازات 

عديدة لمصر رغم صغر سنها.
يرصد مشوار سارة سمير مع اإلنجازات:

حصد  في  مشوارها  سمير  سارة  بدأت 
القارية،  البطوالت  الميداليات على صعيد 
للناشئين  أفريقيا  بطوله  في  عام2012م، 
التي أقيمت بتونس، حيث نجحت في حصد 

3 ميداليات ذهبية. 

ميداليات   3 العام  ذات  في  أيضاً  وحققت 
بتونس،  للشباب  أفريقيا  بطوله  في  ذهبية 
 3 الالعبة  حصدت  2013م،  عام  وفي 
للناشئين،  العالم  ميداليات ذهب في بطوله 
و  فضيتين،  بميداليتين  توجت  ثم  ببيرو، 
البحر  ألعاب  دورة  في  وحيدة  برونزية 
وفي  2013م،  التركية  بمرسين  المتوسط 
في  ذهبية  ميداليات   3 حققت  2014م، 
بطوله أفريقيا للناشئين بتونس، ومثلها في 
أيضا  أقيمت  التي  للشباب  أفريقيا  بطوله 
بالميدالية  العام  ذات  في  توجت  ثم  بتونس 
للشباب  األولمبية  األلعاب  بدورة  الذهبية 

التي أقيمت بالصين.
ميداليات   3 نالت  2015م،  عام  وفي 

ببيرو،  للناشئين  العالم  بطوله  في  ذهبية 
بطولة  في  أيضا  ذهبية  ميداليات   3 ثم 
عام  بولندا  في  أقيمت  التي  للشباب  العالم 
درع  على  فيها  حصلت  والتي  2015م، 
ذاته شاركت في  العام  أحسن العبة. وفي 
بالواليات  أقيمت  التي  للكبار  العالم  بطولة 
المتحدة األمريكية، وحققت المركز الرابع، 
دورة  في  ذهبية  ميداليات   3 حصدت  ثم 
بالكونغو  أقيمت  التي  األفريقية  األلعاب 
برازفيل عام 2015م، بينما عام 2016م، 
في  ذهبية  ميداليات   6 الالعبة  حصدت 
البطولة العربية األفرو آسيوية التي أقيمت 
إنجازها  حققت  ثم  الشيخ  شرم  بمدينة 
أولمبية  برونزية  ميدالية  بحصد  األبرز 
والذي  جانيرو،  دي  ريو  أولمبياد  خالل 
دخلت من خالله التاريخ من أوسع أبوابها 
كأصغر مصرية تقف على منصة التتويج 

األولمبية.
ميدالية  الالعبة  وفي عام 2017م، حققت 
ذهبية خالل بطولة العالم للكبار التي اقيمت 
المتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  والية  في 
2018م،  الجاري  العام  أما  األمريكية. 
فحصدت سارة سمير الميدالية الذهبية في 
بطولة أفريقيا للناشئين والشباب التي أقيمت 
ناشئة  أفضل  بجائزة  توجت  كما  بمصر، 
على مستوى البطولة ثم حققت 3 ميداليات 
ذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط التي 
أقيمت بمدينة تاراجوانا االسبانية، كما نالت 
العالم  بطولة  في  ذهبية  ميداليات   3 أيضاً 

للشباب التي أقيمت مؤخراً بأوزبكستان.
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الشؤون  في  والخبير  المصرّي  الباحث  قال 
االستراتيجيّة في الشرق األوسط فادي عيد: 
أردوغان  طيب  رجب  التركّي  الرئيس  إنَّ 
يسعى من خالل واليته الثانية تحقيق الكثير 
وأعتبر  المنطقة،  في  التوسعية  أطماعه  من 
ضد  للوقوف  األساس  الحاجز  هم  الكرد 

أطماعه.
المعوقات  من  العديد  هناك  بأن  وأوضح   
أمام خطط أردوغان التوسعية الحتالل عدة 
أيضاً  ومنها  والعراق،  سورية  من  مناطق 
الكردية.  الحقوق  تدعم  التي  الدول  مواقف 
جاء ذلك من خالل الحوار الذي أجرته معه 
وكالة فرات نيوز لألنباء حيث جاء الحوار 

على الشكل التالي:

أردوغان  طيب  رجب  التركّي  الرئيس  -بدأ 
واليته الرئاسيّة الجديدة بصالحيات مطلقة 
لت شكل النظام السياسّي في الجمهورية  حوَّ
عهدناها  كما  البرلمانّي  النظام  من  التركيّة 
ترى  كيف  الرئاسي،  الى  نشأتها  منذ 

تداعيات هذا التحول؟
انتخابات 24  بعد  يتحول  لم  التركّي  النظام 
منذ  ذلك  قبل  ل  تحوَّ لكنَّه  مؤخراً،  حزيران 
التي  2014م  عام  الماضية  االنتخابات 
يعتمد  برلمانّي  ل من نظام  التحوُّ فيها  جرى 
البرلمان  عن  يصدر  ما  على  باألساس 
وتصديق  وقرارات  تشريعات  من  التركّي 
على اتفاقيات، إلى نظام رئاسّي يستطيع من 
خالله أردوغان اتخاذ أّي قرار منفرداً، وبعد 

شكل  من  ليس  ل  التحوُّ األخيرة  االنتخابات 
النظام ولكن تحّول من الدولة األتاتوركيّة إلى 
العدالة  حزب  دولة  أو  األردوغانية،  الدولة 
والتنمية  AKP حيث أصبح مؤسسات الدولة 
مختزلة ومختصرة في شخص رجب طيب 
أردوغان، ونستطيع القول: إنَّه حالياً في ظل 
تداعيات االنتخابات المبّكرة التي أجراها ال 
تنتقده  أن  تستطيع  معارضة  قوى  أيّة  توجد 
تّم  الصحف  من  ثالثة  هناك  شيٍء،  أّي  في 
وتمَّ  الكرديّة،  الوطن  بينها  ومن  إغالقها 
فصل آالف الموظفين من الدوائر والقضاء 
الكثيرين،  اعتقال  وتّم  التركيّة  والجامعات 
إذاً ال يوجد رأٌي معارض ألردوغان ودولة 
أو  الواحد  الشخص  دولة  أصبحت  تركيا 

األوحد.  

المستوى  على  التداعيات  عن  -ماذا 
الخارجّي: كيف سيؤّدي ذلك إلى مزيد من 
استخدام تركيا لكلِّ القوى الخشنة والتدخل 

العسكرّي واحتالل أراضي اآلخرين؟
لماذا  باألساس  لنا  يفّسر  ما  هو  السؤال  هذا 
فهو  مبكرة،  انتخابات  بإجراء  أردوغان  قام 
يمهّد التخاذ قرارات خطيرة على المستوى 
يقول:  أن  ويريد  أيضاً  والداخلّي  الخارجّي 
الشعب  قرارات  بل  قراراتي  ليست  هذه  إّن 
ما  تصفية  يحاول  فهو  للتو،  انتخبني  الذي 
تبقَّى من المعارضة، ومواجهة الكرد داخليّاً 
التاريخيّة.  حقوقهم  متجاهالً  وخارجيّاً، 
أردوغان مقبل على معركته في العراق وما 

الكرديّة  األراضي  في  وكذلك  بعشيقة،  بعد 
فهو  ومنبج،  الباب  بعد  وما  سورية،  شمال 
يضع عينه اآلن على قنديل، وهدفه األوحد 
كسر شوكة الكرد، فعلى الرغم من أنَّه يواجه 
وملف  قبرص  مع  فمشاكله  كثيرة،  تحديات 
الغاز في شرق البحر المتوسط ومشاكله في 
بحر إيجه، ومشكالته مع اإلمارات ومصر 
وليبيا، كلها تُرمى جانباً عندما تتعلَّق القضية 
بالكرد، وبخاصة في الشمال السورّي، ولو 
ل الشمال السورّي إلى  تمّكن من ذلك سيُحوِّ

لواء اسكندرونة جديد. 

-هل يعني ذلك أنَّ الكرد هم حائط الصد أمام 
أطماع أردوغان في المنطقة؟

األول  الصد  حائط  كذلك،  هم  بالتأكيد 
يسعى  فأردوغان  أطماعه،  أمام  والحاجز 
لوضع حدود الدولة العثمانيّة الجديدة، سواء 
حساب  على  أم  الكرد  حساب  على  أكان  
االضطهاد  ذاقت  التي  الشعوب  من  غيرهم 

على يده وعلى أيدي أسالفه العثمانيّين.

-هل هناك تفاصيل ما حول هذه المطامع في 
توسيع دولة تركيا واحتالل مناطق أخرى؟ 
في 2004م كان هناك مبادرة تُناقش في حلف 
األطلسي حول دور تركيا في الشرق األوسط 
الجديد، اقترحت الدور المستقبلي لديار بكر 
وكيف سيُصبح نجم الشرق األوسط الجديد، 
الوقت،  ذلك  في  أردوغان  وصفها  حسبما 
إزاحة  بعد  إسقاطه  تم  المشروع  هذا  ولكن 

وانهيارهم  وتراجعهم  2013م  في  األخوان 
حالياً  المشروع  فأصبح  أفريقيَّا،  شمال  في 
على الساحة السوريّة العراقية، ولكن لوجود 
وفرنسا  روسيا  مثل  دولّي  طرف  من  أكثر 
بإمكان  أصبح  وغيرها،  وإسرائيل  وألمانيا 
حدود  من  أجزاء  يقتطع  أن  حاليا  أردوغان 
»مسماراً«  فيها  يضع  أو  والعراق  سورية 
له يثبت به وجوده ويقضي على حلم الكرد 

بإدارة مناطقهم بصورة ذاتية.

من  لمدن  التركّي  االحتالل  تصفون  -كيف 
الشمال السورّي؟   

نحن أمام استعمار، نحن أمام احتالل تركي 
منذ  معنى  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  جديد 
2004م بعد الغزو األمريكي للعراق والدولة 
التركيّة تلعب على أكثر من حبل، وتنقلب من 
هذه  لسرعة  حساب  أي  دون  ألخرى  نقطة 
القفزات، وهو ال يقوم بأي تحرك اال بموافقة 
ومنذ  حالياً  ولكن  وموافقتهم،  األمريكان 
روسيا  إلى  ه  توجَّ 2016م  انقالب  محاولة 
التي كان لها دوٌر بارٌز في كلِّ ما جرى، في 

صفقة قد ال تدوم كما يتمناها أردوغان. 

تلك  الحتالل  تركيا  دوافع  ماهي  -برأيكم 
المناطق؟

هي  وأردوغان  التركيّة  الدولة  دوافع   
شخصية في محاولة إلحياء السلطنة العثمانيّة 
وجميع  ومسلم  عربي  كل  على  والسيطرة 
تقرأ  عندما  وكذلك  المنطقة،  هذه  شعوب 
ألحمد داوود أوغلو فيلسوف نظام أردوغان 
نفس  يعيد  فهو  االستراتيجّي،  العمق  كتابه 
توسعات االمبراطورية العثمانيّة ولكن على 
العالم  تقود  دولة  إليجاد  حداثة،  أكثر  نسخة 
دوليّة، ألنّه  قوى  وتحقِّق مصالح  اإلسالمي 
ك وفقاً لمصالح القوى  مثل الماريونت يتحرَّ
عالقاته  أصبحت  تقلباته  وبعد  الكبرى، 

مضطربة بالواليات المتحدة وأوروبا. 

غرضه  لتحقيق  المرحلية  أهدافه  هي  -ما 
عّي التوسُّ

تمنع  تركيا  حدود  على  عازلة  منطقة  إقامة 
سورية  في  الكرديّة  المناطق  بين  التواصل 
الرئيس، ولكن هناك  وتركيا، هذا هو هدفه 
تُعطِّلَه،  أن  يمكن  التي  المعوقات  من  العديد 
المتردية  االقتصاديّة  األوضاع  وبخاصٍة 
األوروبيّة،  الدول  مع  الخارجيّة  والمشاكل 
من  أكثر  يفكِّر  سيجعله  ما  هو  فاالقتصاد 
مرة، وهناك العديد من القوى المتحالفة مع 
أردوغان  يتمكن  ولن  حقوقهم،  ومع  الكرد 

معاداة العالم أجمع من أجل الكرد. 

أو  التصريحات  إطالق  من  نالحظه  ما 
أو  النظام  من  وهناك  هنا  البيانات  إصدار 
النظام  جدية  عدم  على  تدل  مرتبطة  جهات 
امتالكه  مفاوضات جدية وعدم  في  الدخول 
للمبادرات أو الحلول لحل القضية الكرديّة، 
دوٍل  لسياسات  أسيراً  يكون  أال  النظام  على 
إقليمية كإيران وتركيا التي كانتا سبباً لِما آلَت 
إليه األوضاع السورية منذ سنوات، وأدعو 
النظام إلى اإلسراع في فتح باب الحوار دون 
تردد واالبتعاد عن الغرور الناتج عن تحقيق 
المرتبطة  المعارضة  على  االنتصارات 

بتركيا وغيرها.
مع  الحوار  سيدخل  النظام  أنَّ  أظن  ال   
فيدرالية الشمال وإدارتها الذاتية على المدى 
القريب، بل سيلجأ الستخدام كل السبُل حتى 
لتقديم  الذاتية  اإلدارة  إلرغام  العسكرية 
واقعيته  من رغبته وعدم  انطالقاً  تنازالت، 
2011م  قبل  ما  الى  العودة  يمكنه  أنه  من 
كما  ليس  آخر  باتجاه  تتجه  األمور  أنَّ  غير 
الكردي  الشعب  وأثبت  النظام.  به  يحلم 
لمشروع  وطرحه  الذاتية  لإلدارة  بتأسيسه 
األخرى،  الشعوب  مع  الشمال”  “فدرالية 
يمكن  ال  التي  والقدرات  باإلمكانيات  تمتعه 
، إليجاد أي حل في سورية،  أبداً  تجاوزها 
أما مواجهة االحتالل التركي فهي مسؤولية 

الجزء  يتحمل  والنظام  كل سوري مخلص، 
األكبر لمواجهة هكذا احتالل.

مع  برس  آلدار  حوار  في  ذلك  جاء 
حركة  رئيس  قاسم”  “رزكار  الدكتور 
تركَّز حول  الكردستانّي – سورية،  التجديد 
والنظام  الذاتية  اإلدارة  بين  المفاوضات 
من  ترويجه  النظام  يحاول  وما  السوري، 
وجود اتفاق، إضافة إلى تقيمه للوضع العام 

في سورية.   وفيما يلي نص الحوار:  

-أكَّدت اإلدارة الذاتية في أكثر من تصريح 
لمسؤوليها أنه ال مفاوضات مع النظام، في 
النظام  قبل  من  األخبار  بعض  ترويج  ظل 
برأيكم في  الذاتية  اإلدارة  اتفاقات مع  بعقد 

هكذا حاالت هل يمكن أن يبدأ حوار؟
دائماً الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل 
وعلى  جاداً  يكون  عندما  المهمة  والقضايا 
كل  من  إرادة  إلى  يحتاج  وهذا  قوية  أسس 
إطالق  من  نالحظه  ما  أن  غير  األطراف، 
البيانات هنا وهناك  التصريحات أو إصدار 
من النظام أو جهات مرتبطة تدل على عدم 
جدية  مفاوضات  في  الدخول  النظام  جدية 
لحل  الحلول  أو  للمبادرات  امتالكه  وعدم 

القضية الكرديّة حتى اآلن.  

عن  الذاتية  اإلدارة  تتنازل  أن  يمكن  -هل 
بسبب  سورية،  شمال  شعوب  مكتسبات 
الضغط التركي واإليراني في حال التفاوض 

مع النظام؟
هنا أودُّ اإلشارة إلى نقطة مهمة حيث العودة 
بسورية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011م 
يدرك  أن  النظام  وعلى  مستحيل  أمٌر  هذا 
الفيدرالي المطروح  المشروع  أنَّ  ذلك جيداً 
الحل  هو  المنطقة  وشعوب  اإلدارة  قِبل  من 
األمثل لسورية المستقبل ألنه يخدم الجميع، 
وعلى النظام أال يكون أسيراً لسياسات دوٍل 
إقليمية كإيران وتركيا التي كانتا سبباً لِما آلَت 
إليه األوضاع السورية منذ سنوات، وأدعو 
دون  الحوار  باب  فتح  في  لإلسراع  النظام 
د و االبتعاد عن الغرور الناتج عن تحقيق  تردُّ
المرتبطة  المعارضة  على   االنتصارات 
بتركيا وغيرها، ألن ذلك من شأنه أن يكون 
بأشكاٍل أخرى وهذا  الحرب  في إطالة  سبباً 
الوحيد  السبيل  هو  فالحوار  أحداً،  يخدم  ال 
القضية  رأسها  وعلى  القضايا  كل  لمعالجة 

الكرديّة. 

المعارضة  فصائل  انشغال  ظل  في   -
عفرين،  في  المواطنين  بحق  باالنتهاكات 

هل تتوقعون انتصاراً في درعا؟

باعتقادي سيحرز النظام االنتصار في درعا، 
ما  بقدر  وطنية  معارضة  هناك  ليس  ألنه 
إقليمية  بدوٍل  ارتزاقية مرتبطة  هي مجاميع 
وأرى  أجنداتها،  لتحقيق  كوسيلٍة  تستخدمها 
أنَّ ما حصل في الغوطة سيحصل في درعا 
المصالح  حسب  اإلقليمية  والتفاهمات  أيضاً 
باعتقادي جاهزة وستدخل حيّز التنفيذ قريباً، 
في حضن  ستكون  درعا  أنَّ  معناه  ما  وهذا 

النظام وبكامل مناطقها. 

مع  الحوار  بتأجيل  يقوم  النظام  أن  -يبدو 
اإلدارة الذاتية إلى ما بعد االنتهاء من درعا، 

كيف تقرؤون ذلك؟
 بالطبع النظام السوري يشعر في هذه األيام 
بنشوة االنتصار بعدما تحقق له المصالحات 
درعا،  في  يتحقق  واآلن  الغوطة،  في 
مع  الحوار  سيدخل  النظام  بأن  أظن  وال 
فيدرالية الشمال وإدارتها الذاتية على المدى 
السبل  كل  استخدام  إلى  سيلجأ  بل  القريب، 
الذاتية  اإلدارة  منها إلرغام  العسكرية  حتى 
رغبتها  من  انطالقاً  تنازالت.  تقديم  على 
وعدم واقعيتها بأنه يمكنه العودة إلى ما قبل 
آخر  باتجاه  تتجه  األمور  أن  غير  2011م 
النظام فوجود قِوى دولية  ليس كما يحلم به 
الضاربة على  والقوة  في سورية من جهة، 

وقواتها  الذاتية  باإلدارة  المتمثّلة  األرض 
العسكرية، غيرت وستغير الموازين لصالح 
بنظام  المستقبل  السورية ولسورية  الشعوب 
حكم جديد ترى فيه الشعوب مستقبلها وتحكم 

نفسها بنفسهأ.  

في الختام كيف تقرؤون الوضع في سورية 
بعد كّل هذه التطورات؟

سورية ما بعد 2011م بالتأكيد لن تكون كما 
قبلها، والفيدراليّة هي النظام األمثل لسورية 
الطريق  الحوار هو  إلى  المستقبل، واللجوء 
الوحيد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه خدمةً للشعوب 
يريد حلوالً  النظام وكل من  السوريّة، على 
اللجوء الى الواقعية في التعامل مع القضايا 
األساسية وعلى رأسها قضية الشعب الكردي 
سبعة  ُمضي  فبعد  المشروعة،  وحقوقه 
الكردي  الشعب  أثبت  الحرب،  على  أعوام 
لمشروع  وطرحه  الذاتيّة  لإلدارة  بتأسيسه 
األخرى،  الشعوب  مع  الشمال”  “فيدراليّة 
يمكن  ال  التي  والقدرات  باإلمكانيات  تمتعه 
سورية،  في  حّل  أّي  إليجاد  قط،  تجاوزها 
وأما مواجهة االحتالل التركّي فهي مسؤوليّة 
الجزء  يتحمل  والنظام  كّل سورّي مخلص، 

األكبر لمواجهة هكذا احتالل.  

جذور قضايا املياه بني تركيا وبني 
سورية والعراق

أواخر  في  العثمانيّة  الدولة  انهيار  بعد   
الحلفاء  وقع  األولى  العالمية  الحرب 
في  الخامس  محمد  السلطان  حكومة  مع 
إسطنبول معاهدة سيفر)1920م( وبموجب 
بأراٍض هي:  تركيا  احتفظت  المعاهدة  هذه 
)كليليكنا  وجيحان  سيحان  نهري  حوض 
طوروس  سفوح  على  المياه  ومنحدرات 
الجنوبية )بالد مرعش وديار بكر( ثم عقدت 
الدولة  التركية مع فرنسا بصفتها  الحكومة 
المنتدبة على سورية اتفاقية أنقرة)1920م( 
تخلَّت فيها فرنسا لتركيا عن أراٍض جديدة 
شملت عينتاب كلس أورفه ماردين جزيرة 
الحدود  ترسيم  وجرى  )بهتان(  عمرو  ابن 
الحدود  خط  من  الجنوب  إلى  سياسيّاً 
طوروس(  في  المياه  مقسم  )وهو  الطبيعي 
ل  التوغُّ بهذا  التركية  الحكومة  تكتف  ولم 
د جنوباً بل طالبت بمنطقتي الموصل  والتمدُّ
وبسبب  السوريّة  واالسكندرونة  العراقيّة 
حرص بريطانيا الدولة المنتدبة على العراق 
على حقول النفط في الموصل فقد اعترفت 
وغنمت  عراقياً)1926م(  بالموصل  تركيا 
االسكندرونة باالتفاق مع فرنسا )1939م( 
مائياً  حوضاً  االسكندرونة  منطقة  وتشكل 
إليه  وتنتهي  العمق  بحيرة  تتوسَّطُه  مهماً 
ثالثة أنهار هي: عفرين ، األسود، العاصي 
دجلة  أعالي  على  تركيا  سيطرت  وهكذا 
سيحان  حوض  مجمل  وعلى  والفرات 
المائي في االسكندرونة  وجيحان والمجمع 
الذهب  قويق  أنهار  أغلب  إلى  إضافة 
األخيرة  )والثالثة  الخابور  بليخ  الساجور 
سورية(  في  الفرات  روافد  من  هي 
جميع  في  التنمية  خطط  توسُّع  إلى  ونظراً 
أصبح  فقد  األوسط  الشرق  منطقة  دول 
في  وأساساً  للنزاعات  محوراً  يشكل  الماء 
سياسات الدول وعالقاتها فيما بينها وهكذا 
سياسي  جغرافي  صراع  مسرح  أصبح 
واسعاً  المنطقة  في  القائم  )الجيوبوليتيكي( 
المصادر  أحواض  جميع  على  ويشتمل 
الموارد  أهم  وعلى  المنطقة  في  المائيّة 
وبخاصة  األخرى  السياسيّة  االقتصاديّة 
في  البحرية  والممرات  المنافذ  وأهم  النفط 
العالم وتتحرك في هذا المسرح خمس قوى 
والتركيّة  وااليرانيّة  العربيّة  هي:  إقليمية 
واألثيوبّية واإلسرائيلية وتتحّكم بحركة هذه 
جملة  بينها  فيما  العالقات  إطار  في  القوى 
عوامل داخلية وخارجية تاريخية وجغرافية 
القوى  موازين  إلى  إضافة  ودولية  إقليمية 
الموافق  العديد من  وعلى هذا يمكن تفسير 
بدأ  إيران  مع  العراق  فصراع  المياه  على 
للتحالف  تركيا  وسعي  العرب  شط  حول 
هو  إليه  يهدف  ما  جملة  من  إسرائيل  مع 
إضعاف الوضع في سورية والعراق حتى 
األراضي  في  إسرائيل  وتتوسَّع  تتمكن 
في  هذا  يُقرأ  األخرى  والعربية  الفلسطينية 
بعض  تحدثت  ولقد  المياه  منابع  خريطة 
المتحدة  الواليات  في  الصحفية  التقارير 
بعد  أي  نوفمبر 1990م  الثاني  في تشرين 
واشنطن  بأنَّ  للكويت  العراقّي  االحتالل 
المياه سالحاً  استخدام  تركيا  على  اقترحت 
سياسيّاً إلرغام العراق على االنسحاب من 
والفرات  دجلة  مياه  بقطع  وذلك  الكويت 
بسبب  لالقتراح  تستجب  لم  تركيا  ولكن 
سورية  على  كارثة  سيكون  فهو  خطورته 
الهدف  عكس  إلى  تؤّدي  قد  معاً  والعراق 
تاماً  عكساً  المياه  قطع  من  إليه  قصد  الذي 
نشرته  تقرير  إلى  نشير  أن  هنا  بنا  ويجدر 
أواخر  المركزيّة األمريكيّة في  المخابرات 
العام 1993م حّددت فيه عشر مناطق في 

بشأن  ومواجهات  ستشهد صراعات  العالم 
تلك  قلب  في  العربي  الوطن  ويقع  المياه 
المرشحة  المناطق  التقرير  وقسَّم  المناطق 
وفيها  ومواجهات  صراعات  في  للدخول 
منطقة الشرق األوسط إلى ثالثة مستويات 

من الخطر.
المياه:  حروب  فيها  تشتعل  قد  مناطق   -1
وفي مقدمتها: األردن وفلسطين وإسرائيل 

تدخل  وقد  بالمخاطر  محفوفة  مناطق   -2
الدائرة  هذه  في  وتقع  الفعلّي  الخطر  دائرة 
)سورية  والفرات  دجلة  حوض  دول 

والعراق( وبلدان الخليج العربّي

في  للدخول  قابلة  مائي  توتر  مناطق   -3
أو  عاماً  عشرين  خالل  الخطر  مستوى 
دول  الدائرة  هذه  في  وتدخل  قرن  ربع 
وتتفاقم  والسودان(  )مصر  النيل  حوض 
في  السكاني  النمو  زيادة  مع  المياه  مشكلة 
حارة  تقلبات  الهجرات  وبخاصة  المنطقة 
وموجات جفاف ستؤدي إلى انخفاض حاد 
المائية  األحواض  في  المياه  منسوب  في 
أو  سواء  حدٍّ  على  والجوفية  المكشوفة 
ذلك  وقائع  إحدى  وتشكِّل  1998م  صيف 
من  األمريكي  التقرير  ويحذِّر  الجفاف 
المنابع  على  للسيطرة  محاولة  أي  مخاطر 
في  خلل  أي  أو  مياهها  أو الحتكار  المائية 
تقسيم الحصص تقسيماً عادالً وُمنِصفاً ألن 
ذلك سيؤدي حسب رأي التقرير إلى حروب 
د  فتهدِّ األوسط  الشرق  خطرها  يتجاوز  قد 

السلم العالمي.

دجلة والفرات وأهميتهما
حوض الفرات

 )444( الفرات  نهر  حوض  مساحة  تبلغ 
تركيا  في  منها   )%28( تقع  كم2  ألف 
العراق  في  و)%40(  سوريا  في  و)%17( 
أما مشاركة الدول في الوارد المائّي فتركيا 
تشارك بحوالي )94%( من مجموع الوارد 
والعراق  لسوريا  تبقى  وما  السنوي  المائّي 

بحوالي )%6(.
النهر )3330كم( موزعة على  يبلغ طول 
النحو التالي 455 كم في تركيا و675 كم 
يبلغ  العراق،  في  كم  و1200  سوريا  في 
مليار   )30( حوالي  للنهر  السنوّي  الوارد 

م3.
حوض دجلة

نهر دجلة:- تبلغ مساحة حوض نهر دجلة 

في  منها   )%64.4( تقع  كم2  الف   )289(
تركيا و)%12.5(  في  العراق و)%19.9( 
في ايران و )0.2%( في سوريا هذه النسب 
في  دولة  كّل  مشاركة  مستوى  تعكس  ال 
االيراد المائّي السنوّي للنهر فتركيا وحدها 
المائّي  التصريف  من   %54.6 بـ  تشارك 
السنوي وإيران 11.8% والعراق %33.4 
يبلغ طول النهر )1718( كم منها )300( 
سوريا  حدود  تشكل  و44كم  تركيا  في  كم 
و)1374( كم في العراق. وبالنسبة للوضع 
السنوي  المائّي  الوارد  معدل  فيبلغ  المائّي 
دجلة خالل )1950-1987( حوالي  لنهر 
قدره  تصريف  بمتوسط  م2  هكتار/   )48(

)681.8( م3/ الثانية.
سورية  في  الفرات  حوض  مساحة  أما 
جزء  مازال  هكتار  640ألف  حوالي  فهي 
ألف   140 ومساحته  مستصلح  غير  منها 
الحوض  من  الشرقيّة  الجهة  في  هكتار 
بها  للبدء  مقررة  استصالحه  وكانت خطط 

نسبة  تخفيض  ولكن  التسعينات  مطلع  في 
جريان النهر بسبب سد أتاتورك أجل تنفيذ 
عند  الفرات  حبيب  يصل  السوريّة  الخطة 
دخوله الحدود السوريّة إلى 4،31مليار م3 
سنويّاً وباكتمال السدود التركيّة على النهر 
في عام 2005م انخفض الصبيب السنوّي 
إلى 15مليار م3 بلغ مجموع ما تختزنه تلك 
م3  مليار   16 مقابل  م3  90مليار  السدود 
سورية  في  وتشرين  الفرات  سدا  يختزنها 
و12ملياَر م3 يختزنها سدا حديثة والقادسية 
تختزنه  ما  أنَّ  هذا  ويعني  العراق،  في 
كامل  أضعاف  ثالثة  يفوق  التركيّة  السدود 
على  ويزيد  للنهر  السنوّي  المائّي  الوارد 
السوريّة  السدود  تختزنه  ما  أضعاف  ثالثة 
مياه  من  تركيا  حصة  أّن  أي  والعراقيّة 
حصتي  مضاعفة  أضعاف  تفوق  الفرات 
سورية والعراق خالفاً للقانون الدولّي الذي 
يحكم بقسمة منصفة ومعقولة للمياه ويعني 
التي  والعراقيّة  السوريّة  السدود  أن  هذا 
كلَّفت البلدين أمواالً وجهوداً كبيرة ستصبح 
كمشروعات  فوائدها  وتفقد  جدوى  بدون 
للتنمية االقتصاديّة واالجتماعيّة إذ ينبع نهر 
أربعة  العراق  في  وتغذيه  تركيا  من  دجلة 
األراضي  من  تنبع  جميعها  رئيسة  روافد 
العراقيّة وطوله من منبعه حتى مصبه في 
في  كم   485 منها  1900كم  العرب  شط 
في  تقريباً  و1400كم  التركية  االراضي 
السنوي  ويصل صبيبه  العراقيّة  األراضي 
إلى 42مليار م3 ويشكل حدوداً طبيعيّة بين 
سورية وتركيا لمسافة 37 كم وبين سورية 
على  تركيا  أقامت  كم   7 لمسافة  والعراق 
النهر  يعبر  ثم  صغيرة  سدود  ثالثة  دجلة 
وعلى  كم   45 مسافة  السوريّة  األراضي 
الرغم من صعوبة االستفادة من هذا القسم 

الطبوغرافيّة  العوامل  بسبب  النهر  من 
دجلة  من  للري  مشروعاً  سورية  أقامت 
للري  وقنوات  للضخ  محطتين  من  يتألف 
وسداً يختزن 718مليون سامراء وسداً ثالثاً 

في الكوت قبل أن يصب في شط العرب.

أهداف سياسّية وأمنّية عرب مسار 
األنهار

ارتبطت  المائيّة  تركيا  سياسة  ارتبطت 
أن  تركيا  حاولت  وقد  السياسّي،  بقرارها 
استحقاقات  استثنائّي  بشكل  لنفسها  تعطي 
دول  باقي  إلى  الجغرافيّة  حدودها  تتعدى 
بنهري  معها  المتشاطئة  العربّي  الجوار 
أنقرة في  دجلة والفرات، ولطالما اعتبرت 
وسيلة  وجعلتها  ضالتها  المياه  موضوع 
ضغط سياسّي لتحقيق طموحها بالمنطقة، لذا 
شّكلت السياسة المائية التركيّة أحد التهديدات 

السياسيّة في تأثيرها الجيوبوليتكّي، وإنذار 
العراق  ومنها  بالمخاطر  الجوار  دول 
الواقعة أدنى مسار النهري دجلة والفرات، 
إقامته من  أنشأته وما تخطط  من خالل ما 
إرواء  مشاريع  من  بها  يرتبط  وما  سدود 
زراعيّة واسعة لبناء اقتصادها الذي سيكون 
الجيوبولتيكّي  وزنها  لتقوية  أساسيّة  دعامة 
وقوتها بالمنطقة، وبخاصة أّن تركيا تسعى 
أن تكون القوة اإلقليميّة الكبرى في منطقة 
الشرق األوسط ومن أجل أن تنهي القضية 
في  انفصاليّة  حركات  تعتبره  فيما  الكرديّة 
جنوب  منطقة  وخاصة  الشرقيّة  مناطقها 
الزراعّي  والمشروع  األناضول،  شرق 
في  الديمغرافّي  بالتغيير  تسهم  أن  يمكن 
والتطوير  اإلنماء  ذريعة  تحت  المناطق 
المنطقة  هذه  في  البطالة  على  والقضاء 
أّن  اقتصاديّاً، والمعروف  وجعلها مزدهرة 
سكان هذه المنطقة غالبيتهم من الكرد، مع 
تركيبة متنوعة محدودة، عناصرها )الدين، 

اللغة، القومية(.
من  المزيد  ممارسة  تركيا  تحاول  كما 
موّحدة  الضغط على سوريا التخاذ سياسة 
المساومة مع  البلدين مقابل  الكرد في  تجاه 
المياه  السنوّي من  اإليراد  سوريا في كمية 

المتدفقة.
كما تستخدم تركيا المياه ورقة مؤثرة على 
األمن الغذائّي والوطنّي العراقي من خالل 
المكتسب  القانونّي  الحق  في  تركيا  توسع 
للعراق في مياهه من نهري دجلة والفرات. 
سالٌح  المياه  ورقة  أن  ترى  فتركيا  إذاً 
لمسايرة  العراق وتحاول جّره  لتهديد  فّعال 
سياستها وإيرادتها وبخاصة بمقايضة المياه 
المصادر  إلى  تفتقر  تركيا  أّن  حيث  بالنفط 
أنقرة  أّن  األوليّة االستراتيجيّة كالنفط، كما 

ترى من خالل موقعها الجغرافّي في البيئة 
لقوة  اإلقليميّة المحيطة بها عنصراً حّساساً 
المياه  إلى  سياستها  في  تلجأ  لهذا  الدولة. 
ألنّها ترى في المياه ثروة نادرة في منطقة 
وقد  النفط.  قيمة  توازي  االوسط  الشرق 
مناسبات  في  هذا  األتراك  المسؤولون  قال 

عديدة.

فروقات كمية املياه املستغلة 
قبل وبعد إنشاء املشاريع الرتكّية

مياه  من   )%10( نسبة  تستغل  تركيا  كانت 
النهر ولكنها قفزت بعد إنشاء المشاريع إلى 
نسبة )53%( من أصل صبيب الفرات البالغ 
)32( مليار م3 بعد أن كانت تستغل )3.2( 
مليار م3 قبل تنفيذ المشاريع، وزادت هذه 
النسبة إلى أكثر من )55%( من نهر الفرات 
فقط بعد انتهاء األعمال في مشروع الكاب، 

علماً أّن نهر الفرات ودجلة واردهما المائّي 
السنوّي في الحوضين يبلغ )78( مليار م3 
مليار   )55( بمقدار  وحدها  تركيا  تشارك 
م3 منه، والسبب في توضيح نسبة استغالل 
إقامة  تضمن  الكاب  مشروع  ألّن  الفرات 
نهر  على  أُقيمت  التي  تلك  من  أكثر  سدود 
 )25( كان  الكلّي  السدود  عدد  أّن  إذ  دجلة 
سداً )4( منها فقط على دجلة والباقي على 
نهر الفرات ويعتبر مشروع الكاب من أهم 
وأضخم المشاريع المقامة على نهر الفرات.
لتنفيذ  بتركيا  دفعت  التي  األسباب  من 
دجلة  مياه  أّن  تعتبر  أنّها  الكاب،  مشروع 
والفرات مياه تركيّة عابرة للحدود وليست 
مياه دوليّة، ولذا تمنح نفسها حق التصرف 
وإن  حتى  النهرين  هذين  مياه  في  المطلق 
كان تصرفها على حساب حصص كل من 
وعدم  معها.  المتشاطئة  والعراق  سوريا 
التزامها ببنود اتفاقية هلسنكي لعام 1976 
التي تنصُّ على تقاسم حصص مياه األنهار 
الدوليّة غير المخصصة لألغراض المالحيّة 
كّل  حوض  مساحة  مجموع  نسبة  بحسب 
المثال ستكون  فعلى سبيل  النهر  فيها  دولة 
حصة تركيا نسبة )28%( وسوريا )%17( 
والعراق )40%(. وبسبب عدم التزام تركيا 
القانون  وبنصوص  الدوليّة  باالتفاقات 
الدولّي فإنّها أقامت العديد من مشاريع الري 
والسدود على نهري دجلة والفرات وآخرها 
حصة  من  سيقلّل  الذي  الكاب  مشروع 
العراق من )15( مليار م3 سنويّاً الى )8( 
مليار م3، إذا تعهدت تركيا باستمرار تزويد 

العراق بـ)500( م3/ثا يوميّاً.

قضايا املياه العالقة بني تركيا ودول اجلوار  

حممد داوود داوود 

فادي عيد: 

ة أصبحت دولة
ّ
 الدولة الرتكي

 الشخص الواحد واألوحد

رزكار قاسم:  

 
ً
 على النظام السوري أال يكون أسريا

لسياسيات دول إقليمية

تعترب مسألة املياه من أكثر املسائل حيويّة ولعلها تتقدم على قضايا الطاقة، 
ورمبا تفتح بوابات النزاع ما مل يتم التصدّي حللها وتنظم اتفاقات تقاسم املياه 

بني البلدان املتشاطئة وحتديد حصص عادلة تفي حباجات كل بلد. 
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بحي  عام1923م  21آذار  في  قباني  نزار  ُولد 
مئذنة الشحم بدمشق، وقاده القدر والنبوغ ليكون 
نجماً من نجوم الشعر العربّي الحديث، في عائلة 
كادحة وطنية، عمل والده في صناعة الحلويات، 
درس نزار قباني في الكلية العلمية الوطنية حتى 
المميزين  الطالب  من  وكان  الثانوية،  المرحلة 
الحقوق،  في  دراسته  وتابع  الفطري،  بذكائهم 
وتزوج  بيك،  مردم  خليل  الشاعر  بشعر  وتأثَّر 
زوجته  واستشهاد  ولده  بموت  وفُجع  مرتين 
الثانية بلقيس في حادث تفجير السفارة العراقية 
قصيدته  فيها  له  وكانت  1981م.  عام  ببيروت 

الرائعة »بلقيس«.
وكانت  األول  شبابه  منذ  الشعر  قباني  قارب   
ل  قصيدته األولى عام1939م. وكان ديوانه األوَّ
»قالت لي السمراء«، وبعدها كانت انطالقته في 
السياسي  الشعر  وكذلك  الجريء  الغزلي  الشعر 
نزار  وكان  والمتمرد،  الثائر  الجريء  الناقد 
صريحاً واضحاً إلى حد اتهمه الكثيرون بالمجون 
والشعر الفاضح في قصائده الغزلية وكذلك بأنه 
وبخاصة  العربية  األنظمة  على  وحاقد  متحامل 
بعد قصيدته » هوامش من دفاتر النكسة«، ومنع 
العربية وكذلك  الدول  العديد من  إلى  السفر  من 

منعت أعماله من النشر فيها.
المؤلفات  من  العديد  بكتابة  قباني  نزار  استمر 
من  ألكثر  وصلت  والتي  والنثرية،  الشعرية، 
تلحينها،  تم  قصائده  أغلب  أن  كما  ديواناً،   35
وغناؤها من قبل العديد من المطربين في العالم 

العربي
 التحق في عام 1945م في العمل الدبلوماسّي، 
والتي  القاهرة،  في  عمله  مراحل  أولى  وكانت 
بعدها  وانتقل  طويلة،  زمنية  فترة  فيها  عاش 
العديد  فيها  وكتب  وبيروت  ولندن،  تركيا،  إلى 
الصين  إلى  قباني  سافر  الجميلة.  القصائد  من 
وأثرت بدورها على شعره تأثيراً كبيراً، وكانت 
إلى إسبانيا، وفي عام  الدبلوماسيّة  آخر رحالته 
الدبلوماسي،  العمل  اعتزال  قرر   . 1966م 
القصائد،  وكتابة  الشعرّي،  للعمل  التام  والتفرغ 
من  وأسَّس دار نشر في بيروت، وعاش جزءاً 

حياته فيها.
توفي الشاعر الكبير نزار قباني في لندن في 30 
نيسان عام 1998م، وطلب في وصيته أن يدفن 

في دمشق، وُدفن بجانب ولده ووالده.

أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمة 
والكتَب القديمة 

أنعي لكم.. 
كالَمنا المثقوَب، كاألحذيِة القديمة 

ومفرداِت العهِر، والهجاِء، والشتيمة 
أنعي لكم.. أنعي لكم 

نهايةَ الفكِر الذي قاَد إلى الهزيمة
......

مالحةٌ في فِمنا القصائد 
مالحةٌ ضفائُر النساء 

والليُل، واألستاُر، والمقاعد 
مالحةٌ أمامنا األشياء 

.......
يا وطني الحزين 

حّولتَني بلحظٍة 
من شاعٍر يكتُب الحبَّ والحنين 

لشاعٍر يكتُب بالسكين 
.......

ألنَّ ما نحّسهُ أكبُر من أوراقنا 
ال بدَّ أن نخجَل من أشعارنا 

 .........
إذا خسرنا الحرَب ال غرابْه 

ألننا ندُخلها.. 
بكلِّ ما يملُك الشرقيُّ من مواهِب الخطابة

بالعنترياِت التي ما قتلت ذبابْه 
ألننا ندخلها 

بمنطِق الطبلِة والربابة. 
 .........

السرُّ في مأساتنا 
صراخنا أضخُم من أصواتنا 

وسيفُنا أطوُل من قاماتنا 
.........

خالصةُ القضيّة 

توجُز في عبارْه 
لقد لبسنا قشرةَ الحضارة 

والروُح جاهليّْه... 
.......

بالنّاِي والمزمار.. 
ال يحدُث انتصار 

 ..........
كلّفَنا ارتجالُنا 

خمسيَن ألَف خيمٍة جديدْه 
 .......

ال تلعنوا السماْء 
إذا تخلّت عنكُم.. 

ال تلعنوا الظروْف 
فاهلل يؤتي النصَر من يشاْء 

وليس حّداداً لديكم.. يصنُع السيوْف 
 ............

يوجُعني أن أسمَع األنباَء في الصباْح 
يوجُعني.. أن أسمَع النُّباْح.. 

.........
ما دخَل اليهوُد من حدوِدنا 

وإنما.. 
تسّربوا كالنمِل.. من عيوبنا 

 .........
خمسةُ آالِف سنْه.. 

ونحُن في السرداْب 
ذقوننا طويلةٌ 

نقودنا مجهولةٌ 
عيوننا مرافُئ الذباْب 

يا أصدقائي: 
جّربوا أن تكسروا األبواْب 

أن تغسلوا أفكاركم، وتغسلوا األثواْب 
يا أصدقائي: 

جّربوا أن تقرؤوا كتاْب.. 
أن تكتبوا كتاْب 

ماَن، واألعناْب  أن تزرعوا الحروَف، والرُّ
أن تبحروا إلى بالِد الثلِج والضباْب 

فالناُس يجهلونكم.. في خارِج السرداْب 
الناُس يحسبونكم نوعاً من الذئاْب... 

 ..........
جلوُدنا ميتةُ اإلحساْس 

أرواُحنا تشكو مَن اإلفالْس 
أيامنا تدوُر بين الزاِر، والشطرنِج، والنعاْس 
هل نحُن »خيُر أمٍة قد أخرجت للناْس« ؟... 

..............
كاَن بوسِع نفطنا الدافِق بالصحاري 

أن يستحيَل خنجراً.. 
من لهٍب وناِر.. 

لكنهُ.. 
وا خجلةَ األشراِف من قريٍش 

وخجلةَ األحراِر من أوٍس ومن نزاِر 
يراُق تحَت أرجِل الجواري... 

 ..........
نركُض في الشوارِع 

نحمُل تحَت إبطنا الحباال 
ٍر  نمارُس الَسْحَل بال تبصُّ
نحطُّم الزجاَج واألقفاال.. 

نمدُح كالضفادِع 
نشتُم كالضفادِع 

نجعُل من أقزامنا أبطاال.. 
نجعُل من أشرافنا أنذاال.. 
نرتجُل البطولةَ ارتجاال.. 

نقعُد في الجوامِع.. 
تنابالً.. ُكسالى 

نشطُر األبياَت، أو نؤلُّف األمثاال.. 
نا..  ونشحُذ النصَر على عدوِّ

من عندِه تعالى... 
............

لو أحٌد يمنحني األماْن.. 
لو كنُت أستطيُع أن أقابَل السلطاْن 

قلُت لهُ: يا سيّدي السلطاْن 
كالبَك المفترساُت مّزقت ردائي 

ومخبروَك دائماً ورائي.. 
عيونهم ورائي.. 
أنوفهم ورائي.. 

أقدامهم ورائي.. 
كالقدِر المحتوِم، كالقضاِء 

يستجوبوَن زوجتي 
ويكتبوَن عندهم.. 
أسماَء أصدقائي.. 

يا حضرةَ السلطاْن 
اِء  ألنني اقتربُت من أسوارَك الصمَّ

ألنني.. 
حاولُت أن أكشَف عن حزني.. وعن بالئي 

ُضربُت بالحذاِء.. 
أرغمني جنُدَك أن آُكَل من حذائي 

يا سيّدي.. 

يا سيّدي السلطاْن 
لقد خسرَت الحرَب مرتيْن 

ألنَّ نصَف شعبنا.. ليَس لهُ لساْن 
ما قيمةُ الشعِب الذي ليَس لهُ لساْن؟ 

ألنَّ نصَف شعبنا.. 
محاصٌر كالنمِل والجرذاْن.. 

في داخِل الجدراْن.. 
لو أحٌد يمنُحني األماْن 
من عسكِر السلطاْن.. 

قُلُت لهُ: لقد خسرَت الحرَب مرتيْن.. 
ألنَك انفصلَت عن قضيِة اإلنساْن.. 

................
لو أننا لم ندفِن الوحدةَ في التراْب 

لو لم نمّزْق جسَمها الطَّريَّ بالحراْب 
لو بقيْت في داخِل العيوِن واألهداْب 

لما استباحْت لحَمنا الكالْب.. 
................

يا أيُّها األطفاْل.. 
من المحيِط للخليِج، أنتُم سنابُل اآلماْل 

وأنتُم الجيُل الذي سيكسُر األغالْل 
ويقتُل األفيوَن في رؤوسنا.. 

ويقتُل الخياْل.. 
يا أيُها األطفاُل أنتْم –بعُد- طيّبوْن 

وطاهروَن، كالندى والثلِج، طاهروْن 
ال تقرؤوا عن جيلنا المهزوِم يا أطفاْل 

فنحُن خائبوْن.. 
ونحُن، مثَل قشرِة البطيِخ، تافهوْن 

ونحُن منخوروَن.. منخوروَن.. كالنعاْل 
ال تقرؤوا أخباَرنا 

ال تقتفوا آثارنا 
ال تقبلوا أفكارنا 

، والسعاْل  هريِّ فنحُن جيُل القيِء، والزُّ
ونحُن جيُل الدْجِل، والرقِص على الحباْل 

يا أيُّها األطفاْل: 
يا مطَر الربيِع.. يا سنابَل اآلماْل 

أنتْم بذوُر الخصِب في حياتنا العقيمة 
وأنتُم الجيُل الذي سيهزُم الهزيمْه...
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الشاعر : نزار قباني
القصيدة: هوامش على دفرت النكسة

من 
أروقة 
اإلبداع

آرين شنكايل

بعد  أوزارها  األولى  العالميّة  الحرب  وضعت 
ومجازر،  كوارث  خلفها  وتركت  أعوام،  أربعة 
فيها  انتصر  فقد  كثيرة،  وانتصارات  وهزائم 
الساسة والقادة، فيما كانت الشعوب هي الخاسر 
األكبر، حتى تلك التي انتصر فيها قادتها، ورغم 
البارز  والدور  الحضور  لهم  يكن  لم  الكرد  أن 
تلظَّت  التي  الشعوب  من  كانوا  أنَّهم  إال  العلنّي 

بنارها واصطلت بالكثير من ويالتها.
لم يكِن الكرد استثناًء عن باقي الشعوب، فما أن 
إلى ضرورة  الكرد  تداعى  حتى  الحرب  انتهت 
أن تكون لهم دولة وكياٌن وتمثيٌل عالميٌّ رسمي، 
المثقفين والمتنورين والساسة  وكان ذلك مطلب 
هذا  مع  قواتهم  شاركت  الذين  الضباط  وكبار 
أتت  الدعوات  تلك  نتائج  أولى  فيما  وذاك، 
في  انعقد  الذي  الصلح،  لمؤتمر  الكرد  بحضور 
باريس بمشاركة 32 دولةً ووفداً في 18 كانون 

الثاني 1918م.
 كانت مشاركة الكرد بصفة »وفد غير رسمي« 
الوفد  وضم  باشا،  شريف  الجنرال  برئاسة 
من  البعض  وحرم  رفيعة،  كردية  شخصيات 
منعته  الذي  الحفيد  محمود  كالشيخ  حضورها 
عدواً  أخرى  مرة  تركيا  وظهرت  بريطانيا. 
أساسيّاً للكرد حيث عملت المستحيل لمنع الكرد 
من المشاركة فيما حاولت فرنسا وبريطانيا ذلك 
لحل  سعى  كليهما  أنَّ  رغم  أقل  بممانعة  ولكن 
األزمة الكردية وفق مصالحهما الخاصة وبغياب 

الكرد
الكرديّة  القضية  تجاه  الدولية  المواقف  وتباينت 
لوحدة  وكان  ومنافعه،  مصلحته  بحسب  وكلٌّ 
إفشال  في  دوٌر  واألرمني  الكردي  الموقف 
المخطط التركي حيث نّسق شريف باشا الجهود 
مع الوفد األرمني برئاسة الوزير بوغوص نوبار 
في  األرمنية  المقاطعات  يُمثِّل  كان  الذي  باشا 
األراضي التركية، وأصدرا بياناً مشتركاً كان له 

صدى إيجابيٌّ في المؤتمر، جاء فيه:
»إننا باالتفاق التام معاً نناشد مؤتمر السالم منحنا 

السلطة الشرعية وفق مبادئ القوميات، لكل من 
المستقلة،  وكردستان  والمستقلة  المتحدة  أرمينيا 
اتفاقنا  ونؤكد  الكبرى،  الدول  إحدى  بمساعدة 
في  لألقليات  المشروعة  الحقوق  باحترام  التام 
في  الكردية  المطالب  الدولتين«، وتلخَّصت  كال 
وتأسيس  الكردية«  لألمة  المشروعة  »المطالب 
مبادئ ولسون  إلى  استناداً  دولة كردية مستقلة، 
في حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرورة 
فصل أراضي كردستان عن األراضي التركية، 

لتُشَمل جميُعها وتنضم في دولة »كردستان«.
لت بريطانيا وفرنسا  لة توصَّ وبعد مباحثات ُمطوَّ
على  البريطاني  باالنتداب  يقر  أولي  اتفاق  إلى 
العراق وفلسطين، والفرنسي على سورية ولبنان 
في »مؤتمر سان ريمو في 24 تموز 1920م«.

معاهدة سيفر 10 آب 1920م

»سيفر«  مدينة  في  المعاهدة  هذه  أُنجزت 
الفرنسية، وتم التوقيع عليها في العاشر من آب 
عام 1920م. وتتألف من ثالثة عشر باباً و433 
من  تفرعت  خاصة  لجاٍن  خمُس  أعدتها  بنداً، 
مؤتمر الصلح في باريس. وال ريب أنَّها راعت 
فرنسا  وبخاصة  االستعمارية  الدول  مصالح 

وانكلترا.
وفرنسا  إنكلترا   « من  كل  بين  المعاهدة  أُبرمت 
ورومانيا  واليونان  وبلجيكا  واليابان  وإيطاليا 
وبولونيا والبرتغال وتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا 
واإلمبراطورية  جهة،  من  وأرمينيا  والحجاز 
العثمانية من جهة أخرى«، وكان الملف الكردي 
حاضراً وفي جانب كبير من المباحثات وُخصص 
المعاهدة  من  الثالث  الباب  في  الثالث  القسم  له 
الثالثة  البنود  وكانت  »كردستان«  عنوان  تحت 
دولة  انشاء  على  نصت  التي   «  64,63,62«
كردية مستقلة، وتم ربطها مع القضية األرمنيّة 
في أكثر من مرة كما في الفصل الرابع الخاص 
بـ  الخاص  السادس  والفصل  األقليات.  بحماية 

»أرمينيا«، ومما تضمنته البنود الثالثة الرئيسة:
البند الثاني والستين: »تقوم لجنة مؤلفة من ثالثة 
البريطانية  الحكومات  قبل  من  معينين  أعضاء 
إسطنبول, خالل  مركزها  واإليطالية  والفرنسية 
ستة أشهر من تاريخ تنفيذ مفعول هذه المعاهدة, 
التي  للمناطق  محلي  ذاتي  حكم  مشروع  بإعداد 
يشكل فيها األكراد األكثرية والتي تقع إلى الشرق 
الجنوبية  الحدود  من  الجنوب  وإلى  الفرات  من 
من  الشمال  وإلى  بعد،  فيما  تحدد  كما  ألرمينيا, 
بشكل  التركية مع سورية وميزوبوتاميا  الحدود 
 ’’3,2,11’’ في  الوارد  الوصف  مع  متوافق 
وفي  المعاهدة،  من  والعشرين  السابع  البند  من 
موضوع  حول  الرأي  في  اختالف  حدوث  حال 
اللجنة  أعضاء  قبل  من  االختالف  يعرض  ما، 
هذه  تشمل  أن  ويجب  المعنية  حكوماتهم  على 
اآلشوريين  لحماية  التامة  الضمانات  الخطة 
أو  العنصرية  األقليات  من  وغيرهم  الكلدان   –
أجل هذا  المناطق. ومن  في هذه  الداخلة  الدينية 
الغرض تقوم لجنة مؤلفة من ممثلين »بريطاني 
بزيارة  وكردي«  وإيراني  وايطالي  وفرنسي 
إجراؤها،  يجب  التي  التغيرات  لدراسة  األماكن 
تلتقي  حيثما  التركية  الحدود  في  الحاجة  عند 
قرارات  بحكم  ولتقريرها،  اإليرانية،  بالحدود 

هذه المعاهدة« .
الحكومة  »تتعهد  الستين:  و  الثالث  البند 
اللجنتين  بقرارات  باالعتراف  اآلن  من  التركية 
المذكورتين في البند 62  والقيام بتنفيذها خالل 

ثالثة أشهر من تاريخ ابالغها بها«.
األكراد  راجع  »إذا  والستين:  الرابع  البند 
البند 62،  الواردة ضمن  المناطق  القاطنون في 
هذه  نفاذ  من  سنة  خالل  األمم  عصبة  مجلس 
المعاهدة،  مبينين أن أكثرية سكان هذه المناطق 
وجد  وإذا  تركيا.  عن  االستقالل  في  يرغبون 
ذلك  بمثل  جديرون  هؤالء  أن  آنذاك  المجلس 
االستقالل وإذا أوصى – المجلس- بمنحهم إياه، 
فإن تركيا تتعهَّد من اآلن أن تراعي تلك الوصية، 

فتتخلَّى عن كل مالها من حقوق وحجج قانونية 
التنازل  هذا  تفاصيل  وتصبح  المناطق،  هذه  في 
موضوع اتفاق خاص بين الدول الحليفة الرئيسة 
و تركيا. وإذا وقع مثل هذا التخلي، وفي الوقت 
لن  الرئيسة  الحليفة  الدول  فإن  فيه،  الذي يحدث 
االختياري  االنضمام  بوجه  عراقيل  أي  تضع 
كردستان  من  الجزء  ذلك  في  القاطنين  لألكراد 
الذي مازال حتى اآلن ضمن والية الموصل، إلى 

هذه الدولة الكردية المستقلة«.

املعاهدة... حلم على الورق

سرعان ما أظهرت تركيا بجالء موقفها الحقيقّي 
الرافض لكل أشكال الوجود الكردّي، وكذلك كان 
لت من وعودها ،  موقف دول الحلفاء التي تنصَّ
بل إن إيطاليا وحدها من وقعت على المعاهدة، 
وتنكَّر الكماليون لحكومة فريد باشا ولم يعترفوا 
بها وبقراراتها واتفاقياتها، وإعادة ترسيم الحدود 
تغيير  إلى  أدَّت  واتفاقهما  وتركيا  روسيا  بين 

موقف الدول الغربية من تركيا.
التركي  ل  والتنصُّ الغربي  التنكر  اتضح  وعندما 
االمم  عصبة  الى  برقيات  أرسلت  المعاهدة  من 
للمطالبة  التركّي  األمة  مجلس  وإلى  المتحدة 
العزيز،  بكر،  )ديار  واليات:  في  كرديّة  بدولة 

وان، بدليس( كما ورد في معاهدة سيفر، وكانت 
ثورة عام 1921م قد شملت مناطق واسعة من 

كردستان، وتم إخمادها بوحشيّة.
بعد تعزيز وضع األتراك واتفاقهم مع روسيا بدأت 
وبريطانيا،  فرنسا  قبل  من  األوروبية  التنازالت 
والبنود  الشروط  تلك  من  العديد  عن  فتنازلتا 
عن  بريطانيا  وتراجعت  الكرد  لحقوق  الضامنة 
ذلك بعد ضمان سيطرتها وانتدابها على الموصل 
فيما عدلت فرنسا عن مناطق االنتداب ورسمت 
خطوط سيطرتها في الحدود السورية التركية في 
عام 1921م وتفاهمتا مع أتاتورك، ووأدت حلماَ 
لندن  لسنين، وكان مؤتمر  راودهم  وأمالً  كرديّاً 
عام 1921م أول خطوة إلى الوراء في معاهدة 

سيفر وآمالها.
تفاصيله  بكل  لوزان1922م  مؤتمر  وكان 
الفرنسيّة  البريطانيّة  والتنازالت  اإلقصائيّة 
التي  اآلمال  كلَّ  حطَّم  الذي  اإلسفين  لتركيا، 
يقارب من  عقدت على »معاهدة سيفر« بعد ما 
لوزان  وشهدت  المفاوضات،  من  أشهر  ثمانية 
لعله  سيفر،  في  ولد  الذي  الكردي  الحلم  تشييع 

ليس الحلم األخير ولن يكون.

والمذاهب تدق، وبخاصة بعد ظهور العصابات 
اإلرهابية التكفيرية التي تدعي اإلسالم وتحارب 
جميع المذاهب والطوائف، ولكن الذي أعاد الثقة 
تموز  ثورة 19  انطالقة  المكونات هو  إلى هذه 
وانتشار أفكارها الديمقراطية إلى جميع المناطق 
وبشكل سريع لم يكن متوقعاً، حيث حملت األمان 
والمساواة بين المكونات، وكانت القوة العسكرية 
جماهيرية  قوة  هي  لوائها  تحت  تشكلت  التي 
المكونات دون  شعبية، تعمل على حماية جميع 
أن تميز بين كردي وعربي وسرياني وإيزيدي، 
وهذا ما شكل لها قاعدة واسعة والتف الجماهير 
حولها من كل الفئات والطوائف وتمكنت الثورة 
بما تحمل من أفكار ومبادئ تستند على المساواة 
حقوق  وحماية  باآلخر  واالعتراف  واألخوة 
الشمال  مناطق  لجميع  ممثالً  تكون  أن  الجميع 
السوري، بعد تأسيسها لإلدارة الذاتية الديمقراطية 
تأمين  على  وعملت  المكونات،  جميع  بمشاركة 
عبر  السوري  الشمال  في  للمواطنين  الخدمات 
المؤسسات والهيئات التي تم تأسيسها، وتمكنت 
السورية،  األراضي  وحدة  على  الحفاظ  من 
العديد من  قبل  الرهان على ذلك من  حيث كان 
الشمال  واليوم يشكل  والعالمية،  اإلقليمية  الدول 
السوري بقوته السياسية والعسكرية رقماً صعباً 
وال  السورية،  األزمة  في حل  تجاوزه  يمكن  ال 
يمكن العودة إلى ما قبل هذه الثورة، حيث يتمتع 
من  ثمرة  هي  والتي  وكرامته  بحقوقه  الجميع 

ثمرات ثورة  19 تموز«. 
لمقاطعة  المشتركة  الرئيسة  قالت  جهتها  من 
هي  آفا  روج  »ثورة  هللا:  العبد  سمر  الحسكة 
ثورة شعوب سورية بأكملها ضد الفكر الشوفيني 
جميع  عن  الظلم  رفع  أجل  من  وقامت  البعثي، 
ألصحابها،  المسلوبة  الحقوق  وإعادة  الشعوب 
حيث كان الكثير من شعوب سورية مضطهدين، 
وجودهم  تثبت  التي  األمور  أبسط  يملكون  وال 

على  كثيرة  تغييرات  فأحدثت  والثقافة،  كاللغة 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  من  بدءاً  الصعد،  جميع 
وإدارة  المؤسسات  ببناء  مروراً  الديمقراطية، 
الشعب نفسه بنفسه، وصوالً إلى إعالن فيدرالية 

شمال سورية«. 
نهضوية  ثورة  هي  19تموز  »ثورة  وأضافت: 
إنسانية فكرية عسكرية، حيث يستطيع كل فرد 
أن يعبر عن نفسه كإنسان حر ديمقراطي ضمن 
هذا المجتمع دون خوف أو قيد. فالسبب الرئيس 
المجتمع،  على  اعتمادها  هو  الثورة  هذه  لنجاح 
لها  لكتب  المجتمع،  غير  الثورة  منبع  كان  ولو 
ضد  المرأة  نضال  نتاج  أنها  كما  حتماً،  الفشل 
الذهنية الذكورية المعادية للحرية والديمقراطية، 
جميع  في  وانخرطت  الثورة  قنديل  فحملت 
يوم  آفا  روج  ثورة  والمؤسسات،  المجاالت 
تاريخي له معنى كبير في مسيرة النضال، وهي 
مهدت  التي  الديمقراطية  الحرة  لإلرادة  إنجاز 

للتنوع والتعايش المشترك«. 

احتضنت الشعب اإليزيدي 
وحافظت على تراثه

تموز   19 ثورة  عن  فحدثنا  توزو،  فاروق  أما 
األوسط  الشرق  منطقة  شهدت  »لقد  قائالً: 
والعالم العديد من الثورات التي ناضلت من أجل 
االستبدادية  األنظمة  ضد  والديمقراطية  الحرية 
بالقوة  تجابه  كانت  ولكنها  والديكتاتورية، 
وكان  ضدهم  المجازر  وارتكاب  العسكرية 
التي  الشعوب  هذه  من  جزءاً  الكردي  الشعب 
المكون  الويالت من هذه األنظمة، وكان  عانت 
معاناة،  األكثر  الكردي  الشعب  من  اإليزيدي 

كونهم  مجزرة   72 من  أكثر  عليه  مر  حيث 
وتقاليدهم  بأصولهم  متمسكين  إيزيديين،  كرداً 
عملت  ولهذا  االجتماعية،  وثقافتهم  وأعرافهم 
في  وجودهم  وإلغاء  إبادتهم  على  األنظمة  هذه 
تمتد  التي  وثقافته  تراثه  له  المنطقة كشعب  هذه 
التاسع عشر من  ثورة  التاريخ، وقد كانت  عبر 
بها  وفلسفة خاصة  أفكار  من  تحمله  وبما  تموز 
دون جميع المعارضة السورية التي حملت راية 
بكل  بالبطش  وبدأت  لها،  ستاراً  وجعلتها  الدين 
إرهابية  عملية  أكبر  في  والمذاهب  المكونات 
ضد شعوب المنطقة، وبخاصة اإليزيديين منهم، 
لذلك وجد اإليزيديون ضالتهم في الفكر والفلسفة 
والقائمة  آفا  ثورة روج  تبنتها  التي  الديمقراطية 
على الحفاظ على حقوق المكونات كافة والدفاع 
بناء  عنها، وهذا تجسد على األرض من خالل 
من  اإليزيدية  للديانة  التابعة  الدينية  المؤسسات 
أجل حماية تراثهم وثقافتهم. إن هذه الثورة التي 
والحياة  اإلنسانية  المبادئ  كل  طياتها  في  تحمل 
الحرة الكريمة الالئقة هي ثورة اإلنسانية جمعاء، 
والديمقراطية  الحرية  أعداء  جميع  نجد  لهذا 
الثورة  هذه  على  القضاء  قوتهم  بكل  يحاولون 
حيث  األرض،  على  تحققت  التي  ومكتسباتها 
القائم  المشترك  والعيش  واألخوة  التسامح  نجد 
على المحبة والسالم منتشراً بين مناطق الشمال 
البعض  حاول  الذي  الوقت  في  كافة،  السوري 
إذكاء نار الطائفية وإشعال الحرب بين المكونات 
في المنطقة، ولكن فكر وفلسفة ثورة 19 تموز 
وعلى  المحاوالت  هذه  جميع  من  أقوى  كانت 
هذه  وحماية  الفكر  هذا  حول  االلتفاف  الجميع 

الثورة وما نتج عنها«.

بالضرورة وجود مستشار من المكونين السرياني 
في  ونواب  المشتركة  الحاكمية  في  اآلشوري 

معظم هيئات اإلدارة الذاتية.
وعلى الصعيد العسكري واألمني فقد شكلت في 
آفا والشمال السوري بداية 2013م قوات  روج 
اليوم  المنضوية  السرياني  العسكري  المجلس 
وكذلك  الديمقراطية،  سورية  قوات  سقف  تحت 
قوات السوتورو األمنية الداعمة والتابعة لقوات 
األسايش في شمال سورية، حيث لعبتا دوراً فعاالً 
في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  جانب  إلى 
واإلرهابية وحماية  المرتزقة  للمجاميع  التصدي 

القرى السريانية واآلشورية في إقليم الجزيرة.
التركمان والشركس واألرمن أيضاً خرجوا من 
من  عليهم  الذي فرض  والنسيان  التهميش  سواد 
قبل الدولة القوموية ليصبحوا أصحاب إرادة حرة 
ويمثل  ولغته  ثقافته  ويحمي  يمارس  وكمجتمع 
الشمال  في  الثورة  ومؤسسات  اإلدارة  في  نفسه 
التي  الصالحيات  كل  يملكون  حيث  السوري، 
تخولهم إلظهار إرثهم التاريخي والتعريف به في 

الشمال السوري والمنطقة.

اجملتمع اإليزيدي حنو إبراز 
نفسه من جديد بعد تهميش 

جمحف

واالستبداد  االضطهاد  يعيش  الكردي  كان  إذا 
الكردية  والثقافة  الهوية  في  واإلنكار  القومي 
يعيشها  كان  اإليزيدي  الكردي  فإن  سورية؛  في 
ضعف األخير، فإلى جانب ما ذكر كانت الديانة 
للتاريخ  طمس  من  يعاني  اإليزيدي  والمجتمع 
لينتشر  أيضاً  للمجتمع  واضطهاد  للديانة  وإلغاء 
األوروبية  الدول  إلى  الجماعية  الهجرة  بينها 
بسبب االنتهاكات بحقهم، فال الديانة وال المجتمع 
من  الرغم  على  سورية،  في  بهم  معترفاً  كان 
أنها تمثل ثالث ديانة بعد اإلسالم والمسيحية في 
سورية، حيث ينتشر المجتمع اإليزيدي في معظم 
هاجروا  قليلة  ونسبة  وعفرين  الجزيرة  مناطق 
ألسباب  دمشق  والعاصمة  حلب  إلى  عقود  منذ 

اقتصادية.

إحياء  كان  تموز   19 ثورة  انطالق  بداية  مع 
لذلك  أولوياتها،  من  اإليزيدي  المجتمع  وحماية 
كل  في  لإليزيديين  وجمعيات  اتحادات  شكلت 
من إقليم الجزيرة وعفرين لتجمع إرادة المجتمع 
والمؤسسات  الذاتية  لإلدارة  بممثليها  وتخرج 
الشمال  في  والدبلوماسية  واالجتماعية  الدينية 

السوري.
اإلسالم  جانب  إلى  رسمية  ديانة  واعتبرت 
والمسيحية في العقد االجتماعي لفيدرالية الشمال 
السوري، وجعل أيام األعياد الكبرى لديهم عطلة 
إلى جانب دعم  فيها  المتواجدة  عامة في األقاليم 
تعليم الديانة اإليزيدية وتقديم التسهيالت الالزمة 
إلى  ورحالتهم  آفا  روج  في  طقوسهم  لممارسة 

اللش في منطقة دهوك بباشور كردستان.

توحيد الشعب ضد العدوان 
اخلارجي دفاعًا عن اإلرث 

احلضاري املشرتك

وفي سياق إعادة مكتسبات الشعب وحمايتها فقد 
رؤساء  مع  االجتماعات  من  العشرات  عقدت 
ووجهاء العشائر الكردية بالمنطقة ليتمخض عنها 
العشائر في منطقة عامودا  انعقاد اجتماع ملتقى 
في 21 من شباط  2013م بحضور ممثلي كل 
حتى  كانيه  سريه  مدينة  من  الكردية  العشائر 

ديرك والذي وصل عددهم إلى 30 عشيرة بهدف 
تمتين أواصر أخوة الشعوب واللحمة الوطنية في 
عن  تمخض  الذي  المجلس  لعب  حيث  المنطقة، 
وخالفات  نزاعات  حل  في  كبيٌر  دوٌر  الملتقى 
عشائرية في إقليم الجزيرة وأخرى بين األطراف 
العشائر  مع  تواصلت  كما  آفا،  بروج  السياسية 
في  واالجتماعية  السياسية  والتنظيمات  العربية 
الثقافي  اإلرث  عن  والدفاع  للتوحيد  المنطقة 

التاريخي المشترك لشعوب المنطقة.
سورية  ومجلس  الذاتية  اإلدارة  تواصلت  كما 
إقليمي  في  العربية  العشائر  مع  الديمقراطية 
كافة  الزور  ودير  الرقة  وفي  والفرات  الجزيرة 
يضم  كبير  عشائري  وملتقى  ندوات  عدة  لتعقد 
السياسية  والشخصيات  العشائر  عن  ممثلين 
توحيد  بهدف  والثقافية  والدينية  واالجتماعية 
عن  والدفاع  الخارجي  العدوان  ضد  الشعب 

مكتسبات شعوب المنطقة. 
في  بعد  فيما  األبرز  الدور  العشائر  هذه  لتلعب 
المرتزقة، ال سيما  عمليات تحرير مناطقهم من 
ناشدت  حيث  ومنبج،  والرقة  الزور  دير  في 
ودعمت قوات سورية الديمقراطية وبعدها حفزت 
المجالس  ضمن  أنفسها  تنظيم  على  الشعوب 
إلظهار إرادتها في بناء مجتمعها مكتسبة التجربة 

من باقي مناطق الشمال السوري المحررة.

عبد الرمحن حممد

خرجت الجماهير في مظاهرات عارمة مطالبة 
جميع  في  سلمي  بشكل  والديمقراطية  بالحرية 
المناطق، ولكن هذه الثورة انحرفت عن مسارها 
وإقليمية،  داخلية  منها  عديدة  ألسباب  السلمي 
والتسليح  العسكرة  باتجاه  فشيئا  شيئاً  لت  وتحوَّ
ساحة  إلى  السورية  الجغرافية  كامل  لتحول 
من  القوى  تللك  تمكنت  وبالفعل  ودمار،  حرب 
السورية،  المناطق  من  العديد  في  مرامها  بلوغ 
باستثناء مناطق روج آفا وبعض مناطق الشمال 
السوري، حيث تمكنت شعوب المنطقة من النأي 
بنفسها عن الصراع السوري الطائفي والمذهبي 
والتوجه نحو حماية مناطقها من الدمار والخراب 
والقتل والتشريد والحفاظ على البنية االجتماعية 
في  كوباني  مدينة  تحرير  وكان  واالقتصادية، 
التاسع عشر من تموز عام 2012م بداية مرحلة 
جديد ة في روج آفا والشمال السوري، حيث بدأ 
الشعب ببناء مؤسساته الديمقراطية بنفسه، فأمَّن 
احتياجاته كافة معتمداً على االكتفاء الذاتي وبعيداً 
تأثيُرها  الثورة  لهذه  السلطة والدولة، وكان  عن 
بركبها  المدن  من  الكثير  التحقت  حيث  الكبير، 
ودير  والرقة  الجزيرة   مناطق  وبعدها  كعفرين 
الشمالية من سورية  المنطقة  الزور، وأصبحت 

بين  واألخوة  والمساواة  للعيش  به  يحتذى  مثاالً 
شعوب المنطقة على مبدأ األمة الديمقراطية، بعد 
لثورة 19  األمان واالستقرار، وكان  أن سادها 
كافة  الحياة  ميادين  في  اإليجابية  نتائجها  تموز 
والثقافية،  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
الشمال  مكونات  تلتمسها  النتائج   هذه  وبدأت 

السوري كافة بعد أن تحولت إلى واقٍع تعيشه.

باتت شعوب مشال سورية رقمًا 
صعبًا ال ميكن جتاوزه

وبمناسبة الذكرى السادسة النطالقة ثورة روج 
آلراء  باستطالٍع  روناهي  صحيفة  قامت  آفا 
آفا  روج  ثورة  حول  الحسكة  مقاطعة  شعوب 
أرض  على  المنعكسة  ونتائجها  سورية  وشمال 

الواقع: 
من  ججو  فادي  حدثنا  صحيفتنا  مع  لقاء  وفي 
المكون السرياني قائالً: »كان من الصعب تخيل 
السوري،  الشمال  مناطق  في  السياسي  الوضع 
بعد أن تحولت الثورة السلمية إلى ثورة عسكرية 
المكونات  على  الحرب  طبول  وبدأت  مسلحة، 

السوري  والشمال  آفا  روج  مناطق  تتميز 
الكبير  والحضاري  والعرقي  اإلثني  بالتنوع 
لشعوبها، لكن ذهنية الدولة في اإلقصاء واإلنكار 
قتل  في  السبب  كانت  واالستغالل  واالحتكار 
ضمن  العريقة  المالمح  هذه  من  الكثير  وطمس 
نسيج المجتمعي السوري، كما في وضع الشعب 
الكردي المضطهد بالدرجة األولى وذي التاريخ 
عدد  يليه  والذي  سورية  في  واألساسي  العريق 
آلة  طمستهم  التي  واألديان  األعراق  من  آخر 

الدولة االستبدادية.
)الكردية،  للشعوب  تموز   19 ثورة  حققته  ما 
التركمانية،  اآلشورية،  السريانية،  العربية، 
إعادة  هو  سورية  في  والشركسية(  األرمنية، 
كل مكتسباتها في اللغة والثقافة والتراث والمجد 
التاريخي والتنظيم وإدارة حياته االجتماعية وفق 

طبيعته وإرادته.
من  والكلدانيون  السريان  اآلشور  يعتبر 
آفا  روج  في  العريق  التاريخ  ذات  المجتمعات 
والشمال السوري أصحاب ثقافة وحضارة ولغة 
وجودهم  من  الرغم  وعلى  التعريف.  عن  غنية 
واعتبارهم  سورية  في  الواسع  وانتشارهم 
كان  حالهم  أن  إال  التاريخية،  األرض  أصحاب 
كحال الكرد في اإلنكار واالضطهاد والتهميش، 
في سورية  الحاكم  البعث  بسبب سياسات حزب 

عموماً.
فلم تكن اللغة والثقافة السريانية والتمثيل السياسي 
رسمياً في الدولة السورية بعد وصول آل األسد 

وحزب البعث إلى الحكم، ليقتصر في فتح المجال 
فقط  وثقافتهم  لغتهم  وتنمية  نشاطهم  لممارسة 
المراكز  بتلك  الكنائس والجوامع مرتبطة  ضمن 
الدينية، وينتج من هذه السياسات الهجرة الكبيرة 
هذه  كانت  لذلك  الخارج،  إلى  المجتمعات  لهذه 

الثقافات مهددة باالندثار.
خالل ثورة 19 تموز التي بنيت على أسس إحياء 
اإلنكار  وإنهاء  لحمايتها  بها  والنهوض  الثقافات 
واإلقصاء عليها، خطت هذه المجتمعات خطوات 
تاريخية بشأن إرثهم التاريخي. فقد دعمت الثورة 
وتدريب  المدارس  في  السريانية  اللغة  تدريس 
فور  الكردية  اللغة  كما  التعليمية  كوادرها 
ميثاق  في  الذاتية،  اإلدارة  واعتبرت  انطالقتها، 
رسمية  لغة  السريانية  اللغة  االجتماعي،  عقدها 

إلى جانب اللغتين الكردية والعربية.
بادرت  بل  الدعم،  هذا  عند  الثورة  تتوقف  ولم 
باسم  السرياني  واألدب  للغة  معهد  أول  بافتتاح 
الشمال  مستوى  على  قامشلو  في  »أورهي« 
والثقافة  للغة  ديرك  في  آخر  ومجمع  السوري، 
الثقافية  الجمعيات  دعم  جانب  إلى  السريانية، 
الفلكلور  لحماية  والكلدانية  السريانية واآلشورية 

والتراث.
أما على الصعيد اإلرادة السياسية فقد خصصت 
والتنفيذي  التشريعي  المجلسين  في  لهم  مقاعداً 
إلقليم الجزيرة عدا الترشح في القوائم االنتخابية 
واالجتماعية  السياسية  والتنظيمات  لألحزاب 
لكل مكون بشكل حر وديمقراطي، وكذلك يجب 

ثورة روج آفا... ثورة إنسانية

الشعوب حتيي ثقافتها على أرضها التارخيية بفضل 19 متوز

روناهي/ احلسكةـ  بعد مضي أكثر من سبعة أعوام على الثورة السورية، اليت بدأت من مدينة 

درعا السورية، واليت ما لبثت أن امتدت إىل احملافظات السورية كافة، وكانت مدن روج آفا 

والشمال السوري مشاركة يف هذه الثورة أمالً من الشعوب السورية ومكوناهتا بالوصول إىل 

احلرية والدميقراطية، حيث عانى الشعب من االضطهاد واالستبداد عقودًا من الزمن.

معاهدة سيفر... واآلمال املوءودة

تقرير/ آلدار آمد 

حتقيق/ آالن روج
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الصناعي  التطور  يُعتبَر  ـ  منبج  روناهي/ 
فترة  في  الحرب  من  عانت  التي  المدن  في 
ما؛ من أهم التحديات التي تواجه اإلدارات 
التي تحكم تلك المناطق فيما بعد؛ من كون 
واالستقرار  لألمن  بحاجة  األموال  رؤوس 
بهدف  فيها،  لالستثمار  المناطق  تلك  في 
تحقيق االكتفاء الذاتي، وتشغيل اليد العاملة؛ 
منبج.                                                                                                          مدينة  على  ينطبق  الحال  وهذا 
معمل  حديثاً؛  الناشئة  المعامل  هذه  ومن 
لصناعة المدَِّخرات )البطارات الكهربائية(؛ 

والتي ذاع استخدامها عند المواطنين لتأمين 
كما  الكهربائية،  األدوات  وشحن  اإلضاءة، 
هي أيضاً؛ مخصصة للسيارات على مختلف 

أنواعها.
الخابور  لمعمل  زيارة  لصحيفتنا  وكان 
فيه،  العمل  واقع  على  واالطالع  والهمة؛ 
شحادة؛  محمد  المعمل  حدثنا صاحب  حيث 

تدوير  على  يعتمد  المعمل؛  هذا  »إن  قائالً: 
بطاريات  وتصنيع  المستعملة،  البطاريات 
يقارب  ما  بإنتاج  المعمل  جديدة، ويقوم هذا 
إنتاجنا  ويتميز  يومي.  بشكل  بطارية   50
لعام  وضمان  عالية؛  بجودة  للبطاريات 
عكس  على  صيانتها  إمكانية  مع  كامل، 
أسعار  وتعتبر  المستوردة.   البطاريات 
منتجاتنا منخفضة بنسبة تتراوح ما بين 30-
60 % مقارنة بأسعار البطاريات المستوردة، 
ابتداء  تدريجي  بشكل  االستطاعة  وتختلف 

من 70 آمبير، حتى 240 آمبير«، وأضاف 
للعديد  عمل  فرص  معملنا  »يوفر  شحادة: 
من الشباب، حيث يعمل لدينا ما يقارب 40 
المشاكل  عن  سؤالنا  معرض  وفي  شاباً«، 
حدثنا  البطاريات؛  صناعة  تواجه  التي 
يعد  الكهربائي  التيار  انقطاع  »إن  شحادة: 
إلى  في حين نضطر  المشاكل حقيقة،  أكبر 

استخدام المولدات؛ لتأمين الكهرباء الالزمة 
للتصنيع؛ مما يفرض مزيداً من األعباء، و 

زيادة في مصاريف التصنيع«. 
إنتاج  آفاق  عن  بالحديث  شحادة  وأردف 
باتجاه  نتجه  »إننا  المستقبل:  في  المعمل 
الضريبة  ارتفاع  لكن  منتجاتنا؛  تصدير 
من  الكثير  مع  اضطرنا،  الجمركية؛ 
المعامل اآلخرى إلى خفض اإلنتاج، مع ما 
فيما  المحلية«،  السوق  واستهالك  يتناسب، 
بيئة  السوري  الشمال  كان  إذا  عما  أجاب 
أصحاب  »أدعو  بقوله:  لالستثمار  مناسبة 
نحو  ه  للتوجُّ األموال  ورؤوس  المعامل 
واالستقرار،  األمن  حيث  السوري،  الشمال 
المتزايد  والطلب  العاملة،  األيدي  وتوفُّر 
المناطق  المواد المصنعة، على غرار  على 
السورية األخرى؛ حيث تشهد منذ سنوات؛ 
في  وعجز  المحلية،  الصناعات  في  تراجع 
االقتصاد المحلي، ما انعكس بشكل أساسي 
حتى  منها،  اليدوية  الصناعات  تراجع  على 

الحديثة اآللية«.

مطالب وشكاوي ذوي الشهداء 
بناحية تل محيس

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

تقرير/ خضر اجلاسم

كيف انطلقت وإىل أين وصلت؟

منذ مئات األعوام والشعب الكردي يناضل من 
أجل الحفاظ على جذوره وثقافته ولغته، وجاهد 
للتخلص من الذهنية الدكتاتورية البعثية، المئات 
من شباب الكرد اعتُقلوا من قبل النظام، وكان 
الخناق  من  الكثير  من  يعاني  الكردي  الشعب 
ه  الكثير ومن السلطة الدكتاتورية، الذي كان همُّ
الوحيد إنهاء الكرد من الوجود، لم يكن الشعب 
الكردي صامتاً أمام هذه االعتداءات التي كانوا 

يقومون بها بشتى الوسائل. 
قبل  من  تموز   19 ثورة  شرارة  انطالق  ومع 
روج  مناطق  جميع  إلى  وصلت  كوباني  أبناء 
آفا، فتمكَّنوا من دحر النظام من مناطقهم، حيث 
أثبت الشعب الكردي للعالم أالَّ شيء يقف أمام 
ومقاومتهم  بنضالهم  وتمكنوا  الشعوب،  إرادة 
هللا  عبد  األممي  القائد  وفلسفة  بفكر  متسلحين 
أوجالن أن يبرزوا للعالم أنَّهم قوة ال تقهر في 
الشمال السوري، حيث تمكَّن الشعب في روج 
نفسه  وإدارة  تنظيم  من  السوري  والشمال  آفا 
والمجالس  الكومينات  تأسيس  من خالل  بنفسه 
الذاتية  اإلدارة  ظل  في  والمدن  القرى  في 
الديمقراطية، وتأسيس قوة عسكرية تحميهم من 
من  بالرغم  العالم  مبهرين  الخارجية  الهجمات 

اإلمكانيات الضعيفة.
وكانت تستمر الهجمات الهمجية على أراضي 
حيث  داعش  مرتزقة  وأشرسها  آفا،  روج 
عام  أيلول   15 في  كوباني  مقاطعة  هاجموا 
أبداها  التي  والنضال  المقاومة  ولكن  2014م، 
في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  مقاتلي 
مقاومة كوباني، في وجه مرتزقة داعش والتي 
لهم،  التصدي  من  العالم  دول  معظم  تتمكن  لم 
شوكة  وكسروا  مشرفة  انتصاراتهم  فكانت 
الفدائيين والفدائيات  داعش في كوباني بنضال 

أمثال آرين ميركان والمئات من رفاقها. 
كوباني  مدينة  من  داعش  مرتزقة  دحر  ومع 
عام 2015م،  الثاني  كانون  الـ26  في  وقراها 
بالتنسيق  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  بدأت 

مع غرفة عمليات بركان الفرات، بحملة تحرير 
داعش  مرتزقة  لسيطرة  تخضع  التي  المناطق 
وهي كري سبي حينها، وبعدها تم اإلعالن عن 
تضم  التي  الديمقراطية  سورية  قوات  تأسيس 
الكرد  السورية حيث احتضنت  الشعوب  جميع 
السوري  الشمال  و شعوب  والسريان  والعرب 
كوباني وصلت  بدأت من  التي  المقاومة  كافة، 

لكل مناطق الشمال السوري. 
عن  اإلعالن  تم  2016م،  عام  آذار   16 وفي 
فيدرالية الشمال السوري والتي ضمت األقاليم 
األمة  بنهج  الفرات، عفرين،  الجزيرة،  التالية: 
ومن  شعوبها،  جميع  تضم  التي  الديمقراطية 
خاللها تم تفعيل الكومينات والمجالس في القرى 
النظام  في  اإلدارية  التقسيمات  بحسب  والمدن 

الفيدرالي.

ملاذا يقال عن ثورة 19 متوز ثورة 
نضال املرأة؟

الشرائح  كل  بداخلها  آفا  روج  ثورة  ضمت 
وكانت المرأة الريادية فيها، فقد كانت العنصر 
بفكر  تمكنت  والتي  الثورة،  هذه  في  األساس 
اتخاذ مكاٍن  أوجالن من  القائد عبد هللا  وفلسفة 
الذهنية  قوقعة  فكسرت  الرجل،  بجانب  لها 
الذكورية التي كانت تلزمها فقط بتربية األطفال 
أثبتت جدارتها في  المنزل، كما  وإدارة شؤون 
جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية، واتجهت إلى جبهات القتال 
ثورة  تعرف  لذا  ووطنها،  أرضها  عن  دفاعاً 
روج آفا بثورة المرأة المناضلة كآرين ميركان 
وبارين كوباني وأفيستا خابور اللواتي ضحين 

بحياتهن في سبيل حرية وحماية شعبهن. 

شعوب مشال سورية
 واعية للمخططات

األمة  مشروع  على  التهديدات  تستمر   

)روج  السوري  الشمال  وثورة  الديمقراطية 
طالت  التي  السورية  األزمة  ظل  في  آفا(، 
ألعوام، جميع الدول تبحث عن مصالحها على 
الدولة  وباألخص  السوري،  الشعب  حساب 
المجاورة مثل تركيا وإيران والعديد من الدول 
مشروع  إفشال  مخططاتهم  فضمن  األخرى. 
الشمال  في  الشعوب  وأخوة  الديمقراطية  األمة 
بين  الوجود، ومن  الكرد من  السوري، وإنهاء 

هذه الدول دولة االحتالل التركي.
عضو  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
المنسقية العامة إلقليم الفرات، وأحد المشاركين 
والذي  مسلم  أنور  تموز   19 ثورة  بفعالية  
السوري  الشمال  شعوب  »تبدي  قائالً:  حدثنا 
من  الكثير  خاللها  من  وحقق  ونضاالً  مقاومة 
أعداؤنا  هَدف  بينما  واإلنجازات،  االنتصارات 
للنيل من هذه الحقوق المكتسبة في هذه الثورة، 
إرادة  وكسر  القذرة،  لمصالحهم  واستعمالها 
الشعوب المتعايشة بحرية وسالم في المنطقة، 

وخلق الفتنة، عن طريق الحروب الخاصة«.
الشمال  على شعوب  يجب  أنَّه  إلى  مسلم  ه  ونوَّ
هذه  من  األهداف  جميع  معرفة  السوري 
الدولة  تترأسها  والتي  الدنيئة  المخططات 
المرتزقة،  من  أعوانها  بمساعدة  التركية 
وأضاف: »لذا على شعبنا في الشمال السوري 
خالل  من  يوم  بعد  يوماً  نفسه  وتطوير  تنظيم 

مؤسساته ومراكزه«.
وأكَّد عضو المنسقية العامة إلقليم الفرات، وأحد 
المشاركين بفعالية  ثورة 19 تموز أنور مسلم 
في ختام حديثه: »إن شعبنا منظم ومحرر، وهذا 
يشكل خطراً كبير على هذه القوى الدكتاتورية. 
األمة  مشروع  من  النيل  الوحيد  همهم  لذا؛ 
على  يجب  ولكن  وجوده،  وإنهاء  الديمقراطية 
بأن  المخططات  هذه  وجه  في  يقف  أن  شعبنا 
وقوة  وديمقراطية  حرة  إرادة  صاحب  يكون 
النصر  سيكون  وبذلك  ومنظمة،  منفتحة  ذهنية 

حليفنا بالتأكيد«.

إقليم  في  الشهداء  عوائل  مجلس  عقد 
الجزيرة اجتماعاً لذوي الشهداء في ناحية 
بالناحية،  الثقافي  المركز  في  حميس،  تل 
الشهداء،  ذوي  من  العشرات  حضره 
والرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء 
والرئاسة  عبيد،  حسن  الجزيرة  إقليم  في 
في  الشهداء  عوائل  لمجلس  المشتركة 
وصباح  حسن  معصوم  قامشلو  مقاطعة 
عوائل  لمجلس  المشترك  والرئيس  حماد، 

الشهداء في ناحية تل حميس. 
وتحدث خالل االجتماع الرئيس المشترك 
الهدف  أنَّ  وأوضح  عبيد،  حسن  للمجلس 
ذوي  وشكاوى  لمطالب  االستماع  منه 

الشهداء بالناحية.
حسن عبيد أوضح »أنَّهم سيقومون بتنظيم 
عوائل الشهداء وحل مشاكلهم االقتصادية 
المتوفرة  اإلمكانات  بحسب  والخدمية 
وجود  االجتماع  في  عبيد  وبيّن  لديهم«. 

أكثر من 11 ألف عائلة شهيد في المنطقة، 
باالستجابة  معنيين  كمجلس  وبأنهم 
اإلمكانات  قدر  مشاكلهم  وحل  لمطالبهم 

المتوفرة.
لذوي  النقاش  باَب  فْتُح  عبيد  كلمة  وتال 
مطالبهم  معظم  ركزت  حيث  الشهداء، 
المعيشية  واألحوال  الخدمية  األمور  على 
التي يعيشها معظمهم في الناحية، وطالبوا 
التي  المشاكل  لهذه  حلول  إيجاد  المجلس 
والخبز  والكهرباء  الماء  على  اقتصرت 

ومساعدة بعض العوائل الفقيرة.
الشهداء  عوائل  لمجلس  المشترك  الرئيس 
وبعد سماع  الجزيرة حسن عبيد  إقليم  في 
أنَّ  أوضح  ذويهم،  ومطالب  شكاوي 

المجلس سيعمل على تلبية متطلباتهم.

وكالة هاوار

في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تواصل 
منبج عقد االجتماعات في مختلف أنحائها، 
اآلراء  وتباُدل  األهالي  مع  النقاش  بهدف 
يخصُّ  فيما  عدة  مواضيع  حول  معهم 

الوضع الداخلي والتطورات الخارجية.
في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  وعقدت 
منبج اجتماعاً لألهالي في المجلس المدني 
لناحية أبي قلقل لمناقشة األوضاع الخدمية 

في الناحية.
وحضر االجتماع نائبة الرئاسة المشتركة 
والرئيس  زكريا,  منى  الصحة  للجنة 
الجليل  عبد  البلديات  للجنة  المشترك 
إدارة  مجلس  في  واإلدارية  ابراهيم, 
والرئيس  بكو,  فاطمة  الخطوط  مجالس 
محمد صبري,  االقتصاد  للجنة  المشترك 
االجتماعية,  العدالة  مجلس  من  وأعضاء 

والعشرات من أهالي الناحية.
األهالي  مطالب  اإلدارة  أعضاء  واستقبل 
وأسئلتهم التي دارت حول الواقع الخدمي, 

حيث وجه األهالي األسئلة حول سبل حل 
الشرب  مياه  نقص  من  الخدمية  المشاكل 
ومشكلة  الكهرباء  ساعات  وانخفاض 
من  وغيرها  الطرق  وتعبيد  األفران 

المواضيع.
وأوضح الرئيس المشترك للجنة االقتصاد 
محمد صبري بأنهم )في اإلدارة المدنية( 
مشاكل  لحل  جهدهم  قصارى  يبذلون 
ومقترحاتهم،  آلرائهم  واإلصغاء  األهالي 
حلول  لوضع  يسعون  أنَّهم  على  مؤكداً 

تناسب الجميع وفق اإلمكانيات المتوفرة.
وكانت اإلدارة المدنية في منبج بدأت بعقد 
في  األهالي  مع  االجتماعات  من  سلسة 
منبج  مدينة  وأحياء  نواحي  بلدات،  قرى، 
بهدف النقاش معهم حول المواضيع التي 
فيما  اآلراء  وتبادل  الشارع  حديث  تشغل 

بينهم.

وكالة/ هاوار

ثورة الشعوب املناضلة

اإلدارة املدنية مبنبج... سعي 
لتطوير الواقع اخلدمي

اليت  السوري كافة، وأيضًا هي  الشمال  آفا ومشال سورية من حترير كوباني إىل حترير مناطق  ثورة روج  انطلقت  روناهي/ كوباني – 

استطاعت حترير املرأة من الذهنية السلطوية اليت أحاطت هبا خالل األالف من األعوام اليت مضت، وأثبتت أنَّ املرأة احلرة باستطاعتها 

قيادة أكرب ثورات العامل. 

تقرير/ سالفا أمحد

هذا  خالل  السيئة  الجوية  العوامل  أدت 
القطن بشكل واسع  انتشار دودة  إلى  العام 
بمحصول القطن هذا العام، والتي تجاوزت 
بالمحصول  ألحقتها  التي  األضرار  نسبة 
مخاوف  وسط  بالمئة   50 الـ  يقارب  لما 
الفالحين من تلف المحصول بشكل كامل. 

الحالي  الموسم  فإن  المزارعين؛  وبحسب 
مزارعي  على  سنوات  منذ  األسوأ  يعتبر 
سبي،  كري  بمقاطعة  القطن  محصول 
إصابة  نتيجة  أضرار  من  به  لحق  لما 
أن  الممكن  من  حشرية  بآفة  المحصول 
يتم  لم  إن  كامل  بشكل  المحصول  تتلف 

اتخاذ التدابير الالزمة.
لحقت  التي  األضرار  نسبة  وبلغت 
بالمحصول لما يقارب الـ 50 بالمئة وهي 
هذه  مكافحة  وتحتاج  لالرتفاع،  مرجحة 
الحشرية  بالمبيدات  رشها  إلى  الحشرة 
على عدة مراحل، وذلك كل 15 يوم مرة 
واحدة حتى يتم القضاء عليها بشكل كامل. 
 1025 الواحدة  الرش  عملية  تكلفة  وتبلغ 
ال  المنتشرة  اآلفة  هذه  كون  للدونم،  ل.س 
القضاء  يحتاج  حيث  واحدة،  رشة  تفيدها 
عليها برشها 4 مرات خالل الموسم والتي 
قد تصل تكلفتها للدونم الواحد إلى 5000 
ل.س، وارتفاع كلفة العالج شكل عائقاً أمام 

الفالح وحال دون مكافحتها.
المزارعان  أشار  الخصوص  وبهذا 
»إن  األحمد:  وخلف  الحمود  ابراهيم 
نهر  على  الشبكات  وتمديد  الري  تكاليف 
كاهلنا  أثقلت  األخرى  والمصاريف  البليخ 
بالديون، واآلن ليس لدينا القدرة على دفع 
المزيد من التكاليف، وتلف موسمنا الحالي 
كفالحين  لنا  بالنسبة  مادية  أزمة  يشكل  قد 

وقد ال نستطيع التغلب عليها لسنوات«.
وهيئة  المسؤولة  الجهات  الفالحون  وناشد 
الزراعة بمقاطعة كري سبي، لتقديم الدعم 
لهذه  حل  بإيجاد  والمساهمة  لهم  العاجل 

المشكلة.
النصف  بداية  مع  القطن  موسم  ويزرع 
لعناية  ويحتاج  نيسان  شهر  من  الثاني 
ليتم  أشهر  أربعة  حتى  دوري  وعمل 
المواسم  أهم  من  ويعتبر  المحصول،  جني 
مع  بالتوازي  المنطقة  لفالحي  الزراعية 
محصول القمح، ويؤمن المئات من فرص 

العمل لمعظم األهالي في المنطقة.

دودة القطن وأسباب انتشارها!!

فإنها  الزراعيين  المهندسين  أحد   وبحسب 
الشوكية«  اللوز  »دودة  بـ  تسمى  علمياً 
العوامل  هو  النتشارها  الوحيد  والسبب 
الجوية، وأهمها عدم وجود موجات صقيع 
العالية  الحرارة  أو  الشتاء،  فصل  خالل 
على  تساعد  لكونها  الصيف  فصل  خالل 

القضاء عليها أو الحد من انتشارها.
لهذه  الحياة  دورة  فإن  مختصين؛  وبحسب 
من  خاللها  تضع  يوماً   15 تستمر  الدودة 
بمراحل  وتمر  بيضة   3500  -2000
عديدة وأهمها اليرقة والدودة الكاملة حيث 
أن األخيرة هي أخطر وأصعب طور يمكن 

أن تمر به. كما أن الطور الذي تمر به هذه 
بالحقول الزراعية هي الدودة  الدودة حالياً 
الكاملة والتي تعتبر األصعب خالل مراحل 
لجنة  في  اإلداري  وأوضح  تطورها. 
الزراعة بناحية عين عيسى، أحمد حسن، 
أن أساس انتشار دودة القطن هو عدم وجود 
بذار محلية مقاومة للدودة. وأكد اإلداري، 
عدم  من  حالياً  الموجودة  األزمة  سبب  أن 
تدمير كل  إلى  يعود  المطلوبة  البذار  توفر 
اآلليات من قبل المرتزقة التي تعاقبت على 
احتالل المنطقة خالل السنوات المنصرمة، 
المبيدات  من  محلية  أصناف  توجد  ال  كما 
الحشرية المقاومة للدودة وأصبح االعتماد 
على المبيدات األجنبية ومنها التركية التي 
األصناف  هذه  تكون  إذ  الدودة،  تقتل  ال 

مشجعة النتشار الدودة.
وأكد أحمد حسن، بأنهم كلجنة الزراعة ال 
إذا تواجد  إال  تقديم شيء حالياً  يستطيعون 
تكون  المبيدات  من  محلية  أصناف  لديهم 
مقاومة للدودة، إال أن هذه األصناف ذات 
بسبب  حالياً  متوفرة  غيرة  الجيدة  الجودة 
وعدم  السورية  البحوث  مراكز  تدمير 

وصول هذه المبيدات إلى المنطقة.
وكالة هاوار

معاملنا حتقق االكتفاء الذاتي

صيانة سد احلكمية بديرك

إجناز مشروع املدخل الشمايل
 ملدينة احلسكة

المائية  للموارد  العامة  المديرية  بدأت 
الجزيرة  إقليم  في  االقتصاد  لهيئة  التابعة 
العالمية  اإلسكان  منظمة  مع  وبالتعاون 
C.H.F  بإعادة تأهيل القسم الثاني من قناة 
الري الرئيسة لسد الحكمية الذي يبلغ طوله 

7 كيلو مترات في ديرك.
يهدف مشروع استكمال إعادة تأهيل قنوات 
ري سد الحكمية إلعادة تأهيل القسم المتبقي 
من القناة والذي يبلغ طوله 7كم من أصل 

تأهيل  بإعادة  المنظمة  قامت  12كم، حيث 
صب  تنفذ  سوف  التي  واالعمال  5كم. 
)60( متراً مكعباً من البيتون أي ما يعادل 
600 متٍر طولي من القناة، باإلضافة إلى 

صيانة البوابات التي تتطلَّب الصيانة.
تأهيل  من  االنتهاء  تم  أنَّه  ذكره  يجب  وما 
بلغ  والتي  الرئيسة  الري  قناة  األول  القسم 

طولها 5 كم في  11 حزيران المنصرم.
 وكاالت

المدينة  مداخل  لمنح  ـ  الحسكة  روناهي/ 
صورة جمالية تعبر عن جمال التنوع الثقافي 
في مدينة الحسكة، باشرت بلدية الشعب في 
الناحية الغربية بالحسكة بالعمل على تجهيز 
حيث  الشمالية،  الجهة  من  الرئيس  المدخل 
والتنسيق  وبالتعاون  الغربية  البلدية  قامت 
بالعمل  الحسكة  مدينة  ومجبل  لجانها  مع 
إلى دوار روج  المؤدي  الطريق  تعبيد  على 
تعرَّض  قد  كان  حيث  سابقاً(،  )صباغ  آفا 
له  التحتية  البنية  في  الخراب  من  للكثير 
ونتيجة لوجود الكثير من الحفر والجور التي 
المواصالت  سير  أمام  عائقاً  تشكل  كانت 
تنظيف  العمل  تضمَّن  وقد  والمركبات 
ومن   /M. C. O/ بالمادة  ورشها  الطريق 
م   /60/ بطول  الزفتي  بالمجبول  فرشها  ثم 

وعرض /5/م وسماكة /7/ سم وذلك تحت 
إشراف لجنة الخدمات في البلدية الغربية. 

في  الخدمات  لجنة  قامت  أخرى؛  جهة  من 
البلدية الغربية بفرش بقايا المقالع في العديد 
الغربية  األحياء  في  الرئيسة  الطرق  من 
رشو  صالة  ومن  المشيرفة  حي  من  بدءاً 
نحو الغرب بطول /800/م وحي روهالت 
ضمن  الغربية  للناحية  التابعة  الكبابة  وحي 
ضمن  األعمال  هذه  تنفيذ  ويأتي  المخطط 
خدمة  أجل  من  الغربية  البلدية  عمل  خطة 
األهالي في المنطقة باإلضافة إلى خطتها في 
الصرف  منها  أخرى  خدمية  مشاريع  تقديم 
وتعبيد  المنصفات  الصحي وترميم وصيانة 

الطرق فيها.

دودة القطن تهدد احملصول واملزارعون حباجة للمساعدة


