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روناهي/ كوباني - بمناسبة الذكرى السادسة 
محامو  افتتح  آفا،  روج  ثورة  النطالقة 
كوباني بالتنسيق مع مجلس العدالة في إقليم 
الفرات  إقليم  محامي  لنقابة  مركزاً  الفرات 
في مدينة كوباني، في التاسع عشر من شهر 
تموز الجاري؛ بهدف إدارة أعمال وتدريب 
خالل  وذلك  المقاطعة،  في  المحامين 
المحامين  نقابة  مركز  في  أقيمت  مراسم 
عكيد  الشهيد  ساحة  من  بالقرب  الموجود 
المراسم  شارك  حيث  الشمالية،  الجهة  من 
من  والعديد  كوباني  محامي  من  العشرات 
في  والمؤسسات  المراكز  وأعضاء  إداري 
العدالة  مجلس  إلى  باإلضافة  المقاطعة، 
دقيقة  بالوقوف  المراسم  بدأت  كوباني.  في 
وتالها  الشهداء،  ألرواح  استذكارا  صمت 
إلقاء كلمة كل من المحاميين روشن حاجم 
كلماتهما:  مجمل  وكانت  عطي  ومحمد 
“بمناسبة الذكرى السنوية السادسة النطالقة 
ثورة روج آفا، نستذكر جميع شهداء الحرية 
حرية  سبيل  في  بأنفسهم  ضحوا  الذين 

تحرير  الثورة  استطاعت  شعبهم.  وحماية 
كانوا  الذي  واالستبداد  الظلم  من  الشعوب 
يعانيه من النظام البعثي، والقوى الظالمية 
نهج  على  االستمرار  على  وأكدا  داعش”. 
الشهداء في حماية قيم المجتمع والدفاع عن 

الحق.
قبل  من  االفتتاح  شريط   قص  تم  وبعدها 
إقليم  في  العدالة  لمجلس  المشترك  الرئيس 
من  االحتفالية  لتستمر  فريد عطي.  الفرات 

قبل الحضور. 

دور املرأة يف تنشئة األجيال 

 جمتمعي 
ٌ
ثورة روج آفا... حراك

 حلقوق الشعوب
ٌ
ضامن

تزفيت الطرقات يف الرقة

المجتمع،  لبُّ  هما  واألطفال  المرأة 
يتوجب  الذي  الواعد  الجيل  هم  فاألطفال 
علينا االهتمام به ألنَّه يمثل المستقبل، وعند 
إنشاء جيٍل واع ومثقف ومتعلم نكون بذلك 
قد أسسنا بنيةً مجتمعية قوية يمكن االعتماد 
عليها للرقي والنهوض بالمجتمع وتقدمه.

منطقة  في  تبلورت  التي  النتائج  تكن  لم 
بأنها  السورية  األزمة  ظل  في  الجزيرة 
نتيجة  كانت  ما  بقدر  السماء،  من  هبة 
ارتقت  وعسكري  وسياسي  فكري  عمل 
التوتر  بؤر  بقية  الواضح عن  التميز  إلى 

والحروب والقتل في عموم سورية. 

من أجل تأهيل الطرقات الرئيسة والفرعية 
تعرضت  والتي  الرقة،  مدينة  داخل 
في  دارت  التي  المعارك  للتخريب جراء 
فيها  البلديَّة  آليات  باشرت  شوارعها، 
بإعادة تزفيت جسر الصوامع الذي يُعتبر 
من الجسور الهامة في المدينة من الجهة 
تأهيل  حتى  مستمر  والعمل  الشمالية، 
البلدية  تقوم  فيها، وسوف  كافة  الطرقات 
الطرقات  وتسوية  الشوارع  بتنظيف 

كمرحلة أولى، ومن ثم القيام بتزفيتها.
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 واقتناء الكتب

جملس سورية الدميقراطية رقم صعب
 يف املعادلة السورية

إدلب على حافة حرب وشيكة

والتي  الفرات  ضفاف  على  الواقعة  المدينة  الطبقة  احتضنت 
تحّررت من مرتزقة داعش قبل أكثر من عام على يد مقاتالت 
ومقاتلي قوات سورية الديمقراطيّة المؤتمر الثالث لمجلس سورية 

الديمقراطيّة المظلة السياسيّة للقوات المحّررة. 

السوري  الشعب  على  تخطط  جديدة  مؤامرات 
التي  إدلب  ومنها  سوريا؛  مناطق  غالبية  في 
تتمركز فيها المجموعات المرتزقة التي حاربت 
إلى  التركي  االحتالل  دولة  وأدخلتها  النظام، 
الصراعات  وإحداث  سوريا  لتجزئة  المنطقة 

في  القائم  الوضع  يشهد  حيث  شعوبها،  بين 
إدلب إنذار لبدء عملية عسكرية من قبل النظام 
إلى  إضافة  إدلب،  على  وروسيا  السوري 
اتفاقيات روسية ـ تركية؛ مما سيكون الضحية 

األولى واألخيرة الشعب السوري.. 
2»

2»

نقابة للمحامني يف إقليم الفرات

أضرحة شهداء ثورة روج آفا تضاء بالشموع يف كوباني 
من  المئات  استذكر   - كوباني  روناهي/ 
روج  ثورة  شهداء  كوباني  مقاطعة  أهالي 
في  أضرحتهم،  على   الشموع  بإشعال  آفا، 
مدينة  جنوبي  الواقع  دجلة  الشهيدة  مزار 
شهر  من  عشر  الثامن  في  وذلك  كوباني، 

تموز الجاري.
يصادف التاسع عشر من شهر تموز الحالي 
تموز   19 ثورة  النطالق  السادسة  الذكرى 
معها  صحبت  التي  الثورة  آفا،  روج  في 
العديد من التغيرات السياسية والعسكرية في 
استذكر  المناسبة؛  وبهذه  السوري،  الشمال 
والعديد  كوباني  مقاطعة  أهالي  من  المئات 
ومراكز  مؤسسات  وإداري  أعضاء  من 
آفا  روج  ثورة  شهداء  كوباني،  مقاطعة 
وذلك  أضرحتهم؛  على  الشموع  بإشعال 
مزار  في  أقيمت  استذكار  مراسم  خالل 

الشهيدة دجلة.
قدمته  عسكري  بعرض  المراسم  بدأت   
قوات  والشعب،  المرأة  حماية  وحدات 

الحماية الذاتية، قوات األسايش، تالها إلقاء 
الشعب  حماية  وحدات  في  القيادي  كلمة 
الذكرى  “بمناسبة  فيها:  قال  كوباني  حقي 
آفا  روج  ثورة  النطالق  السادسة  السنوية 
الذين ضحوا  الحرية  شهداء  جميع  نستذكر 
واألمة  الشعوب،  حرية  أجل  من  بأنفسهم 

الديمقراطية”. 
روج  ثورة  تكن  “لم  بالقول:  حديثه  وتابع 
بل  العربي،  الربيع  البعض  يسميها  كما  آفا 
كانت ربيع الشعوب المظلومة، ثورة روج 
أثبتت للعالم أن الشعب لوحده قادر على حل 
قوة  يمكن ألي  وال  نفسها،  وإدارة  مشاكلها 
وأي دولة أخرى لحل األزمة السورية، بل 

الحل الوحيد هو بيد السوريين فقط”. 
الحضور  بادرة  الكلمات  من  االنتهاء  وبعد 
الشهداء،  أضرحة  على  الشموع  بإشعال 
مقاومة  تمجد  التي  الشعارات  مرددين 

الشهداء، وتحيي ثورة روج آفا. 

امللتقى السوري... حلول جذرية لألزمة السورية

نهر  مياه  بقطع  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
الفرات عن مناطق الشمال السوري؛ لإلضرار 
بشعوب المنطقة، حتى وصل الضرر إلى مناحي 
المعروفة  الزراعة  قطاع  وبخاصة  كافة  الحياه 

على  األهالي  يتعاش  والتي  الفرات  بها ضفاف 
الغذائي  االستراتيجي  الخزان  وتعتبر  مواردها 

للمنطقة.

يحافظون  »الفرات«  منطقة  سكان  يزال  ال 
على لباسهم التقليدّي والموروث عن أجدادهم 
منذ سنواٍت بعيدة؛ و«الكالبية« أو كما يحب 
البعض أن يسميها »الدشداشة« معروفة كزيٌّ 
تراثّي في مناطق الفرات واستطاع حتى اآلن 

التي  العصرية  األلبسة  منافسة  أمام  الصمود 
تقلُّص  من  الرغم  وعلى  األسواق.   غزِت 
التراث  هذ  على  يحافظون  الذين  أعداد 
االستغناء  يستطيعون  ال  أنَّهم  إال  الموروث؛ 

عنه بشكٍل كلي. 

الكالبية والعقال... موروث الرجل الفراتينقص مياه الفرات يهدد احملاصيل الصيفية باملنصورة
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وبلغت  السورية وتشابكت  األزمة  تفاقمت 
الدول  مساعي  تفلح  لم  حيث  العقدة، 
لمصالحها  وفقاً  تدخلت  التي  الخارجية 
االجتماعات  من  أّي  تضع  ولم  حلها،  في 
السورية  األزمة  لها..  حلوالً  السابقة 
الحل  نبع  منها؛  جذرية  حلول  إلى  تحتاج 
شعوبها  من  منطلقاً  السوري  الداخل  من 
على  والحفاظ  الحرب  إنهاء  ضرورة  مع 
األطراف  جميع  ومشاركة  السوري،  الدم 
إلى  إضافة  إقصاء،  دون  المفاوضات  في 
سوريا  إدارة  في  الديمقراطية  الالمركزية 

وحلول أخرى.. 
2»
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للهيئة  المشتركة  الرئيسة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
يوسف  فوزة  سوريا  شمال  لفيدرالية  التنفيذية 
»إن  السوري:  ـ  السوري  الحوار  ملتقى  خالل 
بل  األفضل،  نحو  يتغير  لم  سوريا  في  الوضع 
من  بالرغم  األسوأ  نحو  تدهور  العكس  على 
التضحيات الجسيمة التي قدمتها جميع الشعوب 
األزمة  أن  وأكدت  سوريا«،  في  والمكونات 
تجاوزها  وألجل  بنيوية،  أزمة  هي  الموجودة 
هناك حاجة إلى حلول جذرية شاملة. واقترحت 
عدة بنود لوضع حد لألزمة التي تشهدها سوريا. 
الحوار  لملتقى  الثاني  اليوم  فعاليات  وانطلقت 
بالنقاش  )الخميس(،  أمس  السوري،  ـ  السوري 
سوريا  حول  يتمحور  الذي  الثالث  البند  حول 
من  والخروج  للحل  عملية  )خطوات  الجديدة 
األزمة(، وخالل الحوار ألقت الرئيسة المشتركة 
فوزة  سوريا  شمال  لفيدرالية  التنفيذية  للهيئة 
يوسف كلمة قالت فيها: »إن الوضع في سوريا 
لم يتغير نحو األفضل، بل بالعكس تدهور نحو 
التي  الجسيمة  التضحيات  من  بالرغم  األسوأ 
قدمتها جميع الشعوب والمكونات في سوريا«. 

باتت  الموجود  األزمة  أن  إلى  فوزة  ونوهت 
أكثر.   بشكل  ويتعمق  يتوسع  السرطان  كمرض 
وهذا ما يؤكد على أن األزمة الموجودة هي أزمة 
بنيوية، وكي يتم تجاوزها هناك حاجة إلى حلول 
جذرية شاملة »و بما أن األساليب واألطروحات 
التي استخدمت حتى اآلن لم تأتي بالحل، حينها 
سيكون من األصح إعادة النظر فيها واللجوء إلى 

طرق بناءة جديدة«.
خالل  أدرك  الجميع  أن  يوسف  فوزة  وبينت 
االستنزافية  الحرب  أن  الماضية  المرحلة 
أي  تخدم  ال  السوري،  الشعب  على  المفروضة 
مكون في سورية بغض النظر عن هويته القومية 
رفض  نتيجة  ظهرت  ألنها  والثقافية؛  والدينية 
النظام للتغيير الديمقراطي وإصراره على نظام 

الحزب الواحد.
السورية  المأساة  ننهي  أن  أجل  وأضافت: »من 

طريق  عن  جذري  تغيير  إلى  بحاجة  نحن 
كل  حقوق  يضمن  ديمقراطي  نظام  تأسيس 
وإننا  السوري.  المجتمع  في  والمكونات  األفراد 
كسوريين ال خيار أمامنا سوى الحل الديمقراطي 
وسالم مبدأي. وإذا ما أصر النظام الحاكم أو أي 
فصيل أو تيار سياسي على حلول ترميم الدولة 
وتمزيق  تقسيم  سيخدم  محال  ال  فإنه  القومية؛ 
دستور  على  المعتمدة  الوحدة  ألن  سوريا؛ 
يمكن  التي  هي  والمساواة  والحرية  ديمقراطي 
أن تحمي وحدة األرض السورية وتقوي نسيجها 
التي  القسرية  الوحدة  أن  حين  في  االجتماعي، 
والمذهبي  الديني  القومي،  التعصب  على  تعتمد 

ستؤول بسورية إلى االنهيار«.
التنفيذية  للهيئة  المشتركة  الرئيسة  وطرحت 
خالل  يوسف  فوزة  سوريا  شمال  لفيدرالية 
أجل حل  بها من  للقيام  مداخلتها عدة مقترحات 

األزمة السورية وهي كالتالي:
نار  إطالق  وقف  وإعالن  الحرب  إنهاء  أوالً: 

شامل.
ثانياً: البدء بالمفاوضات بضمانات دولية.

المفاوضات  في  األطراف  جميع  مشاركة  ثالثاً: 
دون أي إقصاء ألي جهة.

جميع  قبل  من  المعتقلين  عن  اإلفراج  رابعاً: 
األطراف لتعزيز الثقة وترسيخ عملية السالم .

بين  الدستورية  الفوق  المبادئ  تثبيت  خامساً: 
الشكل  على  تكون  أن  يمكن  والتي  األطراف 

التالي:
- تحريم و تجريم إراقة الدم السوري.

المجتمع  وتكامل  السورية،  األراضي  وحدة   -
سريان،  كرد،  عرب،  من  المؤلف  السوري 
وأرمن  شيشان  شركس،  تركمان،  آشور، 
وبمختلف أديانهم وعقائدهم، وهو صاحب الحق 
السيادي في وضع أسس الحياة المدنية والسياسية 
في  والعدالة  المساواة  على  والقائمة  المشتركة، 
الموحد،  الدستور  سلطة  تحت  الحياة  مجاالت 

والذي يكافح ويجرم كل أنواع التمييز.

- أن يتم خروج جميع القوى غير السورية من 
كافة أراضي سوريا كجزء ال يتجزأ من اتفاقية 
الحل السياسي، وذلك بضمانات دولية محددة من 

أجل تنفيذه.
تعددي  مركزي  ال  نظام  رسم  على  العمل   -
واألديان  األفراد  حقوق  يراعي  ديمقراطي 
واللغات  الثقافات  وكذلك  والطوائف  والقوميات 
ومواطنة  مواطن  كل  واجبات  ويحدد  والعقائد. 
نسيج  وحدة  يرّسخ  بما  مجتمعي  مكّون  وكل 
عسكري  عمل  أي  إدانة  السوري،  المجتمع 
ألي  والتصدي  الخطر  إلى  المدنيين  يعّرض 
أو  سورية  أرض  من  جزء  القتطاع  محاولة 
تهجير وتغيير ديمغرافي من أي نوع أو احتالل 
الشعب  سيادة  تهدد  نفوذ  منطقة  أي  إنشاء  أو 

السوري على أرضه واستقاللية قراره.
ونبذ  بيننا  فيما  التوافق  أساس  على  العمل   -
الحلول المبنية على القوة أو على سياسة األمر 

الواقع أو المفروضة إكراهاً.
- النظام السياسي في سوريا يجب أن يبنى على 
مشاركة  يشمل  الذي  اإليجابي  التمييز  أساس 
إيماننا  من  انطالقاً  المجتمع  مكونات  جميع 
أساس  على  تبنى  أن  يمكن  ال  الديمقراطية  بأن 
العدد وعلى قاعدة األغلبية وحدهما نظراً لتنّوع 

المجتمع السوري.
- نؤمن بأن أفضل وسائل ممارسة الديمقراطية 
تتم من خالل المشاركة الشعبية الفعلية في الحياة 
المحلي والتي  المستوى  المدنية والسياسية على 
الكفاءات  وتفعيل  والشفافية  المساءلة  تضمن 
الشابة بهدف إنتاج قيادات وطنية جديدة تشربت 

الثقافة الديمقراطية وتدربت على آلياتها.
ومن مبادئ الالمركزية الديمقراطية:

تزدهر  إطاراً  الديمقراطية  الالمركزية  تشكل   -
سوريا  أنحاء  جميع  في  الذاتية  اإلدارات  فيها 
تحديدها  يتم  مناطق  ضمن  السكان  حياة  وتنظّم 
بناًء على معايير جغرافية واقتصادية واجتماعية 
مختلف  بين  المتساوية  التنمية  تضمن  وثقافية 

مركز األخبار ـ قال رئيس وفد معارضة الداخل 
إلى مفاوضات جنيف، أليان مسعد »إن معارضة 
االئتالف ال يملكون مجلس وطني، فمن يرتمي 
نلتقي  لن  وحتى  نفاوضهم   لن  نحن  للخارج 
معهم«. وجاءت تصريحات رئيس وفد معارضة 
في  مسعد  أليان  جنيف،  مفاوضات  إلى  الداخل 
لقاء أجرته معه وكالة أنباء هاوار، على هامش 

المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية.
أنه خالل مشاركتهم  السوري،  المعارض  وقال 
في المؤتمر الثالث لمسد رأوا تطورات إيجابية 
في الشمال السوري واألفكار التي طرحت كانت 
أن  وأكد،  السورية.  األراضي  لوحدة  إيجابية 

المؤتمر يلبي الحاجة للحوار السوري ـ السوري 
ومن الممكن أن يدفع هذا المؤتمر إلى التوافقات 
التي تؤدي لتصليب الموقف الداخلي من األزمة، 
بوجه  بحزم  للوقوف  يؤدي  األمر  »هذا  وتابع: 
كل  موقع  لمشكلة  نهائي  التركية وحل  األطماع 

طرف من التركيب الداخلي«.
المعارضة  مع  يتواصلوا  لم  بأنهم  واستطرد، 
بالقول:  والرياض،  إسطنبول  في  تعمل  التي 
وطنياً  مجلساً  يملكون  ال  المجموعات  »تلك 
أو حتى عندما أصبحوا  ائتالف  عندما أصبحوا 
هيئة عليا للتفاوض فمن يرتمي للخارج نحن لن 

نتفاوض معهم ولن نلتقي بهم«.

كما أثنى على مقاومة القوات التي تحمي شمال 
الديمقراطية(  سوريا  )قوات  سوريا  شرقي 
من  ودحرها  العالمي  اإلرهاب  ومكافحة 

األراضي السورية.
الوقت  بأنه حان  أليان مسعد،  المعارض  وأشار 
أن  المؤكد  »فمن  الصحيح:  دوره  الجميع  ليأخذ 
الحوار السوريـ  السوري كمؤتمر مجلس سوريا 
الديمقراطية يدفع  لتوحيد رأي الشعب السوري 
مما يؤدي للوقوف بحزم ضد الطموحات التركية 
من  والنضال  المبادرة  زمام  واستعادة  وغيرها 
أجل استعادة كل جزء سليم من األرض السورية 

الغالية«.

مركز األخبار ـ أوضح فراس القصاص إلى أن 
التوغل التركي داخل مدينة إدلب يدل على عملية 
قريبة للنظام والروس قريباً في إدلب، مؤكداً أن 
روسيا والنظام سيرتكبان مجازر بحق المدنيين 
في إدلب. وخالل لقاء أجرته وكالة أبناء هاوار 
فراس  والديمقراطية  الحداثة  حزب  رئيس  مع 
القصاص وهو من أهالي مدينة إدلب حول آخر 
وباألخص  إدلب  مدينة  تشهدها  التي  التطورات 
المدينة  لدخول  والنظام  الروسية  التهديدات  بعد 

وتعمق التواجد التركي في مدينة إدلب.
معقد  إدلب  في  »الوضع  القصاص:  قال  حيث 
الحديث  الصعب  ومن  اآلن  نتصوره  مما  أكثر 
يجري  واحد  سيناريو  أو  واحد  مسار  عن 
يشرح  أن  ألحد  يمكن  وال  إدلب  مدينة  على 
بشكل  تعيش  المدينة  ألن  إدلب  في  يجري  ما 
بسبب  يومي تطورات عسكرية وسياسية وذلك 
دخول عدة أطراف في شؤون إدارة مدينة إدلب 
كل  بعضها  بين  ما  اإلرهابية  الجهات  فتستلمها 

فترة وفترة«.
االرهابية  الفصائل  أغلب  أن  إلى  فراس  وبين 
التي خسرت المعارك مع النظام هي اآلن تتواجد 

في مدينة إدلب فالسيناريو الجديد هو هجوم كبير 
السوري  والنظام  روسيا  قبل  من  المدينة  على 
على  الهجوم  حال  ففي  األوجاع  فيها  لتتكثف 
مدينة إدلب سيدفع المدنيون األبرياء مرة أخرى 
أن روسيا  إلى  القصاص  فراس  وأكد  األرواح. 
تعلم كيف  المعارك وهي  لها خبرات كبيرة في 
تنتصر وجمع المرتزقة في مدينة إدلب لضربها، 
وقال: »التواجد العسكري التركي في مدينة إدلب 
ونقاط المراقبة يؤكد تواجد تنسيق ما بين الجانب 
دليل  عفرين  في  حصل  فما  والتركي  الروسي 
على أنهما يلعبان على حبل واحد. لذا؛ التنسيق 
له   ليس  إدلب  مدينة  في  أيضاً  التركي  الروسي 
أي جوانب إيجابية وعلى عكس ذلك له جوانب 

سلبية«.
وأشار قصاص إلى أن التواجد التركي في مدينة 
للنظام  كبيرة  عسكرية  عملية  على  يشير  إدلب 
مدروس  سيناريو  وفق  المدينة  على  ورسيا 
وأضاف:  األخرى،  السورية  المناطق  كباقي 
أما  السوري  للشعب  أعداء  هم  »اإلرهابيون 
الخوف الكبير فهو على المدنيين المتواجدين في 
مدينة إدلب ونتمنى الخالص من اإلرهابيين بأي 

شكل لكن وفق حماية دولية للمدنيين«.
ماذا  اآلن  حتى  يعلم  ال  أحد  بأن  فراس  ونوه 
موضوع  أن  إال  إدلب  مدينة  مصير  سيكون 
ألن  معقد  إدلب  مدينة  في  المتواجدين  المدنيين 
النظام وروسيا ال يتعاطفون مع المدنيين كقوات 
سوريا الديمقراطية فمن الممكن أن تقوم روسيا 
كامل  بشكل  إدلب  مدينة  بحرق  البعثي  والنظام 
أما عن  النظام،  أو  تهم روسيا  ال  الضحايا  ألن 
إدلب  مدينة  في  التركية  للدولة  الكثيف  التعمق 
التحرك  أن  إلى  القصاص  فراس  السياسي  بيّن 
التركي في مدينة إدلب وفق الضوء األخضر أو 
ذلك عندما دخلت  سيناريو معين: »الدليل على 
بالتنسيق  التركية في مدينة عفرين كانت  الدولة 
مصيرها  سيكون  ماذا  تعلم  وتركيا  روسيا،  مع 
إن خرجت من الخط الروسي أو حاولت اجتياز 
خطوطها. لذا؛ تعمق الدولة التركية بمدينة إدلب 

هو حسب اتفاقيات أجريت بين الطرفين«.
وقال السياسي فراس القصاص في نهاية حديثه 
في  المتواجدة  العسكرية  الفصائل  كافة  أن 
للشعب  إدلب هي فصائل إرهابية وعدوة  مدينة 
بالديمقراطية  الفصائل  تلك  تؤمن  فال  السوري، 
مدينة  في  متواجد  فصيل  وكل  السلمي  والحل 
إدلب له رؤيا ظالمية بعيدة عن اإلنسانية وهي 
فصائل معادية للشعب السوري ومعادية للوطن 

والتواجد السوري على األرض«.
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إدلب على حافة حرب وشيكة

في  النظر  إعادة  يتم  عليه  وبناًء  سورية  مناطق 
التقسيم اإلداري الحالي.

والسياسية  المدنية  الحقوق  الدستور  يضمن   -
لكل مواطن  والثقافية واالجتماعية  واالقتصادية 
ومواطنة في أي منطقة يختار العيش فيها ويقوم 

ضمنها بممارسة حقوقه وتأدية واجباته.
للبالد  جديد  دستور  صياغة  خالل  من  العمل   -
والقوانين التي ستنبثق عنه من أجل تحديد النظام 

اإلداري الجديد للبالد بشكل مفّصل.
- وسيتم العمل على تحديد توزيع السلطات بين 
المجاالت  كل  في  األقاليم  أو  والمناطق  المركز 
والثقافية  والتربوية  واألمنية  والمالية  اإلدارية 
السياسي  التمثيل  ذلك  في  بما  واالقتصادية 
الديمقراطية  الوطنية  األمنية  المنظومة  وتكوين 
الالمركزي  السياسي  النظام  مع  تتناسب  التي 

الديمقراطي الجديد.
الوطني  األمن  وقوى  الجيش  هيكلة  إعادة  ـ 
وتنظيم قوى األمن الداخلي على كافة المستويات 
جميعها  تخضع  أن  على  والمناطقي  المركزي 

لقانون موحد.
اإلقليمية  السلطات  هيكلية  رسم  على  العمل   -
وثقافية  تمثيلية  سياسية  هيئات  من  المحلية  أو 
في  خدمية  ومؤسسات  إدارية  وهيئات  وتربوية 
كافة المجاالت لكي تمارس الصالحيات المحددة 

لها )أو المنقولة إليها(.
- نؤكد أن السوريين شركاء في المواطنة ويتمثل 
ذلك في ضمان المساحة الوطنية المدنية المحايدة 
التعايش.  وتعزز  اإليجابي  بالتفاعل  تسمح  التي 
يؤسس الدستور لهذه المساحة المحايدة من خالل 
ضمان صك القوانين التي من شأنها أن تضمن 
القانون  إلى  باللجوء  والمواطنة  المواطن  حق 

المدني إذا رغب. 
الحرية  ومبدأ  األديان  تجاه  الدولة  حيادية   -
خاصة  مدنية  قوانين  صك  يقتضيان  الشخصية 
باألحوال الشخصية يكفل للمواطنين والمواطنات 
المدنية  المحاكم  إلى  اللجوء  في  االختيار  حرية 

األحوال  بقوانين  المس  دون  لها،  لالحتكام 
الشخصية التابعة للطوائف والمطبقة حالياً.

- أن يضمن الدستور المساواة الكاملة بين المرأة 
والرجل في كافة الحقوق والواجبات.

- باإلضافة إلى المساواة في الحقوق بين األفراد، 
لمختلف  الجماعية  الحقوق  الدستور  يضمن 
من  اآلمنة  البيئة  ضمان  أي  المجتمع،  مكونات 
والتفاعل  والتعايش  القومية  الهويات  تنمية  أجل 
وتضمن  الواحدة،  المنطقة  سكان  بين  اإليجابي 
الناحية  في  األم  لغتها  استخدام  المكونات  لكل 

التعليمية والعلمية والفنية والدينية.
جديدة  مؤسسات  إنشاء  الدستور  يضمن  كما   -
بصالحيات عالية تضمن تطبيق قوانين المساواة 

ومكافحة كافة أشكال التمييز.
انتهاك  والحرب قضية  االستبداد  - من مخلّفات 
والتهجير  األراضي  وسلب  الخاصة  الملكية 
معالجة  نعتبر  المعارك.  عن  الناتج  أو  الممنهج 
االجتماعي  العقد  من  أساسي  جزء  القضية  هذه 
مكّونات  بين  الثقة  إعادة  أجل  ومن   الجديد 
حق  يضمن  الذي  الدستور  وتطبيق  المجتمع 

الملكية الخاصة وحمايتها.
الالمركزية  الدولة  نماذج  بمناقشة  تقوم  لجنة   -
السياسي  الواقع  مع  ينسجم  الذي  الشكل  وتحديد 

والثقافي في سوريا.
- لجان خاصة لمعالجة القضايا اإلشكالية ووضع 
ومنها:  أساسية  نعتبرها  لقضايا  مفصل  مقترح 

الالمركزية الديمقراطية.
منطقة  كل  في  والقانونيين  المدنيين  من  لجان   -
لمعالجة قضايا نزوح السكان أو تهجيرهم وعودة 
أمالكهم إليهم وتحديد عالقة هذه اللجان بالقضاء.

-  تشكيل لجان تقصي الحقائق.
- لجنة لتحديد شكل وصالحيات الهيئة الخاصة 

بمكافحة التمييز بكل أشكاله وعالقتها بالقضاء.

بحياته  ي(  )ع.  المواطن  نجا  ـ  األخبار  مركز 
من ممارسات جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
منطقة  إلى  وصل  أن  بعد  عفرين  مقاطعة  في 
الشهباء مع عائلته، ويقطن اآلن في قرية معرة 

مسلمية. 
يحاول العديد من أهالي عفرين الذين ما يزالون 
في منطقة عفرين منذ احتاللها من قبل االحتالل 
ظلمهم  من  أنفسهم  إنقاذ  ومرتزقته،  التركي 

وممارساتهم اإلرهابية.
تمكنوا  الذين  من  واحد  ي(  )ع.  المواطن 
ظلم  من  نفسه  وإنقاذ  عفرين  من  الخروج  من 
ترتكبها  التي  الفظائع  ويروي  المرتزقة. 

المجموعات المرتزقة بحق المدنيين.
المجموعات  »إن  ي(:  )ع.  المواطن  يقول 
األهالي  إيهام  البداية  في  حاولوا  المرتزقة 
بالحرية والعيش بسالم وذلك بهدف التأثير على 
قسراً  نزحوا  الذين  األهالي  وعلى  العام  الرأي 
إلى مناطق الشهباء. لكن؛ األوضاع ما لبثت أن 
الحقيقي  وجههم  عن  المرتزقة  وكشف  تغيرت 
والقتل،  والتعذيب  الخطف  عمليات  بدأت  حين 
ممتلكات  والسلب وحرق  النهب  أعمال  وكذلك 

المدنيين«.
وبحسب )ع. ي( فإن األوضاع تتجه من سيء 
االنتخابات  بعد  وبخاصة  يوم،  كل  أسوأ  إلى 

التركية حيث تستمر االعتقاالت بشكل عشوائي 
المدنيين بحجج واهية. وأضاف:  األهالي  بحق 
يعتقلون  المرتزقة  المجموعات  عناصر  »إن 
المدنيين ومن ثم يطلبون الفدية من ذويهم، وبعد 
اإلفراج عنهم تأتي مجموعة أخرى لتعتقل ذات 
الشخص مرة أخرى وبحجج واهية«. كما أشار 
إلى استمرار اقتالع األشجار وإحراق البساتين 
مقاتلي وحدات حماية  واألحراش بحجة وجود 
الشعب والمرأة فيها، إضافة إلى استمرار أعمال 
النهب والسلب والسرقة، حيث يكرر المرتزقة 
على مسامع األهالي دائماً بأنهم لن يكفوا بالئهم 

حتى يسرقوا كل ممتلكات وأموال األهالي.
وأكد )ع. ي( بهذا الصدد: »ما يحدث في عفرين 
ينافي األعراف اإلنسانية واألخالقية، الوضع ال 
يحتمل هناك، نعيش في عفرين كغرباء، ال تشبه 
عفرين التي كان تنعم باألمان والسالم، األهالي 
مرهقين نفسياً، وينتظرون عودة مقاتلي وحدات 
حماية الشعب والمرأة بفارغ الصبر لتحريرهم 

من االحتالل التركي ومرتزقته«.
مناطق  في  اآلن  .ي(  )ع  المواطن  يعيش 
عفرين  حياة  هنا  رأى  إنه  ويقول  الشهباء، 
السابقة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسات 
الخدمات والمساعدات  تقديم  الذاتية في  اإلدارة 

لألهالي.

مركز األخبار ـ تشهد قرية التوخار الكبير بريف 
مدينة جرابلس المحتلة من قبل تركيا اشتباكات 
قوية بين مرتزقة تركيا أنفسهم وسماع أصوات 
اإلعالمي  المركز  وقال  المنطقة.   من  قوية 
عنيفة  اشتباكات  أن  العسكري  منبج  لمجلس 
الساعة  حوالي  في  األربعاء  يوم  مساء  اندلعت 

الكبير   التوخار  في قرية  ليالً  العاشرة والنصف 
التابعة  الفرات«  »درع  تسمى  ما  مرتزقة  بين 
لالحتالل التركي، وأن أصوات االشتباكات تعلو 
في المنطقة، وال تزال مستمرة حتى لحظة إعداد 

هذا الخبر.

ممارسات االحتالل غريت معامل عفرين

اشتباكات قوية بني مرتزقة 
تركيا بريف جرابلس

بعد ذلك تُضاف ملعقة من عصير الليمون، 
وملعقة من عسل النحل إلى المزيج، ويتّم 

تناوله ثالث مرات يوميّاً.
تشنجات  من  النعناع  يُخفف  النعناع:   
أنّه يمتاز  الجهاز الهضمّي والمرارة، كما 
تصيب  التي  للتقلصات  المضادة  بخواصه 
الهضمّي  الجهاز  في  الملساء  العضالت 
حيث  المنثول،  زيت  على  الحتوائه  وذلك 

تُمضغ أوراق النعناع بعد تناول الوجبات، 
النعناع  من  ملعقة  وضع  الممكن  ومن 
المجفّف إلى كأس من الماء المغلي ويُترك 
من  يُشرب  ذلك  بعد  دقائق،  المزيج عشر 

مرتين إلى ثالث مرات في اليوم.

هناك العديد من األسباب المشاكل المؤدية 
منتفخة  المعدة  وتجعل  البطن  انتفاخ  إلى 

بصورة واضحة، منها:
أو  الماء  احتباس  أو  التوتر  أو  التدخين 
أو  الهضم،  بعسر  اإلصابة  أو  الهواء، 
انقطاع الدورة الشهريّة لدى النساء، إضافةً 
بالقرحة أو  المعدة  إلى اإلمساك أو إصابة 
نقص الشهيّة، أو اإلكثار من تناول الطعام.
التي  الطبيعيّة  الطرق  من  العديد  وهناك 
يمكن تطبيقها في المنزل والتي تعالج هذه 

المشكلة بشكل سريع. 
ــ عالج انتفاخ  البطن منزليّاً:

عصير  يُخلط  الدافئ:  والماء  الليمون 
الليمون مع كمية من الماء الدافئ ويُستخدم 
كمشروب يومّي، حيث يُسهم هذا المحلول 
عملية  وتسهيل  الجسم  سموم  إزالة  في 
على  الليمون  الحتواء  وذلك  الهضم، 
والفيتامينات  والبروتينات  الكربوهيدرات 

مثل فيتامين ب وفيتامين سي، إضافة إلى 
الفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم.

 بذور الشمر: تساعد بذور الشمر على إزالة 
وتقليل  البول  إدرار  على  لقدرتها  االنتفاخ 
الجهاز  تُصيب  التي  العضالت  تشنّجات 
المضادة  خواصه  عن  فضالً  الهضمّي 
للجراثيم والميكروبات، حيث تُوضع ملعقة 
من بذور الشمر في كوب من الماء المغلي 
خمس  من  تتراوح  لمدة  ويُترك  يُغطى  ثم 
المزيج  يُصفّى  ذلك  بعد  دقائق،  إلى عشر 
ويُشرب مّرتين أو ثالث مرات يومياً، كما 
يمكن مضغ كميّة قليلة من بذور الشمر بعد 

تناول كّل وجبة.
الغنية  المصادر  من  الموز  يُعتبر  الموز:   
باأللياف التي تساعد في تقليل انتفاخ  البطن 
بمعدن  غنّي  أنّه  كما  االنتفاخات،  وإزالة 
جسم  في  السوائل  يُنظّم  الذي  البوتاسيوم 
بشكٍل  الموز  ثمار  تُؤكل  حيث  اإلنسان، 

منتظم، ومن الممكن إضافته إلى الحلويات 
وسلطات الفواكه المتنوعة.

مضادة  خصائص  للبابونج  البابونج:   
يساعد  الذي  األمر  وااللتهابات  للتقلصات 
حيث  وتهدئتها،  المعدة  حرقة  تقليل  على 
يُضاف كيس من عشبة البابونج إلى كوب 
من الماء المغلي ثم يُغطّى ويُترك لمدة عشر 
من  قليلة  كميّة  إضافة  يمكن  كما  دقائق، 
النحل  ملعقة من عسل  أو  الليمون  عصير 
إلى هذا المزيج، ثم يُشرب من مرتين إلى 

ثالث مرات يومياً بين الوجبات. 
مكّونات  الزنجبيل على  يحتوي  الزنجبيل: 
نشطة مثل الجنجيرول، إضافةً إلى الشجول 
الذي يُعد من المركبات الالذعة األمر الذي 
يساعد على إزالة انتفاخ  البطن، كما يُعالج 
قطٍع  خمس  توضع  حيث  األمعاء،  التهاب 
الماء  من  كوب  في  الزنجبيل  من  رقيقة 
لمدة عشر دقائق  ثم يُغطى ويُترك  المغلي 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

عالج انتفاخ  البطن باألعشاب

نورا حسني 

نيكوتين  أّن  إلى  سويسريون  علماء  توصل 
المدخنين،  مخ  في  آثاراً  يخلف  السجائر 
تصاحبهم لمدة طويلة، فالتدخين يخفّض من 
كمية بروتين “غلوتامين إم جي ال يو ار 5” 

إلى  المواد  من  عدد  استقبال  عن  المسؤول 
الخاليا العصبيّة. اكتشف علماء سويسريون 
السجائر  في  الموجودة  النيكوتين  مادة  أّن 
في  آثاراً  تخلّف  التبغ  منتجات  من  وغيرها 

مخ المدخنين أقوى مما يعتقد وأّن هذه اآلثار 
تصاحب اإلنسان مدة أطول مما كان يظن 
العلماء حتى اآلن. ورّجح الباحثون أن تساهم 
إليها في تطوير عقار  التي توصلوا  النتائج 
مضاد إلدمان النيكوتين. وأوضح الباحثون 
غريغور  الدكتور  األستاذ  إشراف  تحت 
يخفّض  التدخين  أّن  برن  هازلر في جامعة 
لدى المدخن كمية بروتين “غلوتامين إم جي 
يستقبل  الذي  البروتين  وهو   ”5 ار  يو  ال 
من  العصبيّة  الخاليا  إلى  المواد  من  عدداً 
ببروتينات مستقبلة موجودة  التصاقه  خالل 
على غشاء هذه الخاليا، ما يؤّدي بدوره إلى 
ونشر  الخلية.  داخل  التفاعالت  من  سلسلة 
فريق الباحثين السويسريون دراسة في مجلة 
التابعة لألكاديمية األمريكية  “بروسيدنغز” 
للعلوم، بالعدد الصادر في 26 كانون األول 
هذه  بين  من  إّن  الدراسة  وقالت   2012
البروتينات المستقبلة بروتين “غلوتامين إم 
جي ال يو ار5” والذي يعرف عنه العلماء 
الحيوان  على  أجريت  دراسات  خالل  من 
المدخن  إصابة  في  هاماً  دورا  يلعب  أنّه 
باإلدمان خاصة فيما يتعلق بإدمان النيكوتين 

والكوكايين حسبما أوضح الباحثون.

اإلدمان على التدخني يبدأ برتاجع بروتني 
غلومتات يف املخ 

ملاذا يصيب الزهامير النساء 
أكثر من الرجال؟

 50 حالياً  الخرف  نسبة  أن  العلماء  يؤّكد 
المصابين  عدد  أّن  الخبراء  ويقدر  مليون 
على  شخص  مليون   75 سيكون  بالخرف 
مستوى العالم بحلول عام 2030، وسيرتفع 
بحلول  مليون   131.5 إلى  العدد  هذا 
سانتوتشيون- أنتونيال  تقول   .2050 عام 
الزهايمر  في  المختصة  الطبيبة  شادا، 
رعاية  نظام  ألّي  يمكن  »ال  سويسرا:  في 
فاألعداد  الوضع،  هذا  مع  التعامل  صحيّة 
أعداد  تتزايد  كبيرة جداً«. وتضيف: »بينما 
علينا  يتعين  بالمرض،  المصابات  النساء 
البحث والتدقيق في االختالفات المتعلقة بهذا 

المرض بين الذكور واإلناث«.
احتمال  يزيد  باإلنسان،  العمر  تقدم  فكلما 
المتأخر. وأعمار  الزهايمر  إصابته بمرض 
أعمار  من  أطول  تكون  العادة  في  النساء 
المصابات  عدد  يكون  وبالتالي  الرجال، 
تشير  حديثة  أبحاثاً  لكن  أكبر.  بالزهايمر 
السن  تقّدم  أن  افترضنا  إذا  نخطئ  أننا  إلى 
فالنتائج  بالزهايمر.  اإلصابة  حتميّة  يعني 
عن  مهمتان  دراستان  إليها  توّصلت  التي 
على  بأنه  تفيد  والهرم  المعرفيّة  الوظائف 
مدى العشرين عاماً الماضية، انخفض عدد 
 %20 بنسبة  بريطانيا  في  الخرف  حاالت 
بين  اإلصابات  النخفاض  رئيسية  كنتيجة 

الرجال الذين تجاوزوا سن 65 عاماً.

إلى  يرجع  ربما  هذا  إّن  الخبراء  ويقول 
تستهدف  التي  العامة  الصحة  حمالت 
العوامل  القلب، فهما من  التدخين وأمراض 
ألن  لكن  بألزهايمر.  لإلصابة  تؤدي  التي 
سن  في  القلب  بأمراض  يصابون  الرجال 
مبكرة، ويدخنون أكثر من النساء، فإن هذه 
الحمالت يمكن أن تكون عامالً مساعدا في 
تجنّب الرجال أكثر لهذه األخطار أكثر من 

النساء.

الرعاية  مثل  أيضاً،  االجتماعية  األدوار 
فرص  من  أيضاً  تزيد  ربما  الصحيّة، 
اإلصابة بالخرف. فبعض األبحاث تشير إلى 
أن العمل في مجال تقديم الرعاية الصحيّة قد 
يشكل في حد ذاته عامالً من عوامل اإلصابة 
النفسيّة  الطبيبة  تقول  كما  بالزهايمر، 

أنيماري شوماخر.
الزهايمر  وجود  تشخيص  يجري  وحالياً، 
البروتينات  من  نوعين  فحص  خالل  من 
وتشير  الدماغ،  في  المتراكمة  الحمضيّة 
األدلة إلى عدم وجود فرق في مستوى هذين 
باسم  ويعرفان   - البروتينات  من  النوعين 
»المؤشران الحيويان«- بين الرجال والنساء 
أظهرن  النساء  لكن  بالزهايمر.  المصابين 

تراجعاً حيويّاً أكبر.
كان  »ربما  فيريتي:  تقول  لذلك،  ونتيجة 
مختلفة  توقعات  الحيويين  المؤشرين  لهذين 
لتعديل  احتجنا  ربما  والنساء.  الرجال  لدى 
والنفس- الكيميائيّة،  الحيوية  المؤشرات 

العثور  أو  النساء،  أو  الرجال  لدى  عصبيّة 
على مؤّشرات حيويّة متخصصة في جنس 

بعينه«.
وهناك سؤال آخر أمام الباحثين: لماذا يتطور 
المرض في النساء بسرعة أكبر من الرجال 

بعد تشخيصه؟
هرمون  إّن  تقول:  المدارس  إحدى 

سن  في  النساء  أدمغة  يحمي  االستروجين 
الشباب، لكن هذه الحماية تتراجع بنقص ذلك 

الهرمون بعد سن معينة.
أداء  أّن  إلى  تشير  أخرى  أبحاث  وهناك 
النساء كان أفضل في التجارب التي أجريت 
في البداية، وهو ما يمكن أن يؤّدي إلى غياب 
التشخيص في أّي مرحلة مبكرة، وقد يؤدي 
ذلك أيضاً إلى أن يُسيء األطباء تقدير مدى 
الوضع،  إذا كان هذا هو  المرض.  خطورة 

أن  إلى  تحتاج  التشخيص  اختبارات  فإّن 
النفسيّة-العصبيّة  االختالفات  لتعكس  تتغير 

بين الرجال والنساء.
وتطبيق  تصميم  كيفية  في  يتمثل  آخر  تحدٍّ 
التجارب السريريّة ألدوية الزهايمر. فألنّها 
مكلفة وتستغرق وقتاً طويالً، تُقتسم بالتساوي 
من  المصابين  عدد  أّن  مع  الجنسين،  بين 

النساء أكثر من الرجال.
هناك  كان  »إذا  سانتوتشيون-شادا:  وتقول 
كثير من النساء مصابات بهذا المرض، فإّن 
الفحوصات التجريبيّة يجب أن تشمل مزيداً 
من النساء«. ويبدو أّن هذا الفهم للموضوع 
مجاالت  »في  وتضيف:  بالفعل،  أثمر 
أدوية  ظهور  حالياً  نشهد  األمراض،  هذه 
الفحوصات  غالبية  أخفقت  بينما  ناجعة«، 
بعالج  الخاصة  األدوية  على  أجريت  التي 
وبالمقارنة  الماضي.  العقد  في  الزهايمر 
المتعلقة  األبحاث  تبقى  أخرى،  بأمراض 
فمن  الكافي.  بالتمويل  تحظى  ال  بالخرف 
كانت  المتحدة،  المملكة  في  تاريخيّة،  ناحية 
تسعى  أبحاث  على  بنسات  ثمانية  تصرف 

في  للخرف،  جديدة  عالجات  إلى  للتوصل 
تصرف  إسترلينيّة  جنيهات   10 كّل  مقابل 
المرض، طبقا  بهذا  بالمصابين  العناية  على 
وفي  أكسفورد.  جامعة  عن  صادر  لبحث 
المقابل، يصرف 1.08 جنيه إسترلينّي على 
أبحاث عالج السرطان. ومن ناحية تاريخيّة 
من  تعاني  بالخرف  المتعلقة  األبحاث  كانت 

قلة التمويل مقارنة باألمراض األخرى.
التباين في التمويل يتكرر في أماكن أخرى. 
المعلومات  أفادت  المتحدة  الواليات  ففي 
عام  للصحة  الوطنّي  المعهد  عن  الصادرة 
دوالر  مليار   3.03 حوالي  أّن   2017
على  أنفقت  إسترلينّي(  جنيه  مليار   2.29(
أبحاث الزهايمر وما يتعلق به من أمراض، 
 7.47( دوالر  مليار   9.87 ذهبت  بينما 

مليار جنيه إسترلينّي( ألبحاث السرطان.
لكن األموال المخصصة لألبحاث تزيد عاماً 
بعد عام بمساعدة تبرعات ضخمة من قبيل 
دوالر  مليون  بخمسين  غيتس  بيل  تبرع 
»مازال  لكن  إسترليني(.  جنيه  مليون   38(
هناك متسع لمزيد من األموال«، كما تقول 

ألبحاث  التنفيذيّة  المديرة  إيفانز  هيالري 
إيفانز:  وتضيف  بريطانيا.  في  الزهايمر 
»ينبغي أن نرى تمويالً إضافيّاً كبيراً لنضمن 
المتعلق  البحث  في  التقدم  بنفس  نقوم  أنّنا 
بالمصابين بالخرف كالتقدم الذي شهدناه في 
القلب في  أبحاث السرطان وأمراض  مجال 

السنوات األخيرة«.
وبالنسبة لبريندا، فهي تدبر أمورها بمساعدة 
أن  بعد  إليه  لجأت  أس«،  بي  »جي  جهاز 
وكذلك  الخطأ،  القطار  في  مرة  ذات  ركبت 
بمساعدة مالحظات تذكرها بالطريق ألصقها 
كالهما  ويقول  ستيفن.  زوجها  البيت  حول 
إنّهما يخططان لالستمرار في إلزام نفسيهما 
واألبحاث  النقاشات  في  االنخراط  في 
المتعلقة بهذا المرض. إّن تحديد أّي فروقات 
بين الجنسين يمكن أن يساعد في حّل إحدى 
أكثر األمور الطبيّة غموضاً في هذا العصر، 
وهي فرصة يتفق الخبراء على أننا سنكون 

حمقى لو لم نستفد منها.
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تستقبل  الروضات  هذه  ومن خالل  فإنها 
كافة،  المنطقة  مكونات  من  األطفال 
بحسب  مكوٍن  كلِّ  أطفال  مع  وتتعامل 
خصوصيته ولغته األم. وبهذا الصدد قمنا 
بزيارة روضة دار عالم الطفولة في الحي 
الغربي بمدينة قامشلو، والتقينا باإلدارية 
لنا  لتشرح   البكور  بيان  فيها  والُمَدِرسة 
الروضة وكيفية  افتتاح  تفاصيل وأهداف 
قائلة:  فحدثتنا  فيها؛  األطفال  مع  التعامل 
تربية  هو  الروضة  افتتاح  من  »الهدف 
المدرسة،  دخولهم  قبل  األطفال  وتعليم 
بالجانب  االنخراط  لمرحلة  وتهيئتهم 
على  وتشجيعهم  المدرسة  في  التعليمي 
األمهات  مساعدة  إلى  باإلضافة  التعلم، 

تربية األطفال، وإفساح  في تحمل عبء 
أعمالهن  لممارسة  لألمهات  المجال 
ألوضاع  مطمئناٌت  وهنَّ  المنزل  خارج 

أطفالهّن«.
أقسام الروضة

وأفادت بيان بالقول: »يوجد في الروضة 
قسمان، األول حضانة فيها عشرة أطفال 
من أبناء النساء العامالت في المؤسسات، 
وهؤالء يبقون من الساعة الثامنة صباحاً 
في  الظهر  بعد  من  الثالثة  الساعة  حتى 
الحضانة، ويتم رعايتهم وتربيتهم من قبل 
مربية متخصصة في التعامل مع األطفال 

من عمر السنة حتى السنتين، باإلضافة إلى 
مساعدة متخصصين في علم نفس الطفل 
النفسية،  لالستشارات  أمارا  مركز  من 
من  رمزية  مالية  مبالغ  الحضانة  وتأخذ 
عن  عبارة  وهي  األطفال،  هؤالء  ذوي 
2000 ليرة سورية فقط، ويقدم لألطفال 
وجبة طعام يومياً مقدمة من هيئة المرأة، 
وتستقبل  الروضة  فهو  الثاني  القسم  أما 
إلى  والنصف  عامين  عمر  من  األطفال 
هذا  في  ويوجد  والنصف،  أعوام  أربعة 
المكونين  من  طفالً  عشر  خمسة  القسم 
على  توزيعهم  وتم  والكردي،  العربي 
منهم  كلٍّ  وتعليم  لتدريس  وذلك  شعبتين 
فهو  دوامهم  أما  وثقافته،  لغته  بحسب 
الثانية  الساعة  وحتى  الثامنة  الساعة  من 
األطفال  هؤالء  وأهالي  ظهراً،  عشرة 

يدفعون مبلغ 1000 ليرة سورية فقط«.

تعليم األطفال كاًل حسب 
لغته وثقافته

بيان في حديثها: »نتعامل مع  كما أكدت 
األطفال كالً بحسب خصوصية شخصيته، 
تصرفاتهم  من  السلبيات  إزالة  ونحاول 
وتشجيعهم  اإليجابيات  على  وتحفيزهم 
الترفيه  إلى  باإلضافة  اتباعها،  على 
عنهم من خالل األلعاب وتنمية مواهبهم 
بينهم  المحبة  روح  وزرع  وهواياتهم، 
لألطفال  ميالد  أعياد  حفالت  تنظيم  ويتم 
لالحتفال مع أصدقائهم، ويتم التعامل مع 
األطفال بكلِّ حناٍن وشفافية، ونعمل على 
عن  للمدرسات  تدريبية  بدورات  القيام 

كيفية التعامل مع األطفال«.
في  وفعاالً  كبيراً  دوراً  المرأة  تلعب 
تنمية  إلى  تهدف  التي  الروضات  هذه 
دعم  خالل  من  المجتمع  وتطوير 
األطفال  وتربية  األمهات،  ومساعدة 
التربية السليمة، والتواصل معهّن لمعرفة 
سلوكيات األطفال وتنشئتهم على السلوك 
الروضة  اعتبار  عدم  ويجب  الصحيح، 
أماكن لتأمين أطفالهن لحين عودتهن من 
العمل، بل؛ الروضة تمثل المنزل الثاني 
والعلم،  التربية  فيه  يكتسب  الذي  للطفل 
ويجب االهتمام بالطفل على هذا األساس. 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، مخططات عدد كبير  غير تعاقد يوفنتوس اإليطالي، مع النجم 
أن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  العجوز.وذكر  السيدة  مع  مستقبلهم  بشأن  اليوفي  العبي  من 
البرازيلي أليكس ساندرو، ظهير أيسر يوفنتوس، اقترب من البقاء داخل صفوف الفريق، بعد 
وصول رونالدو، موضحاً أن ساندرو يريد استكمال مسيرته مع اليوفي. وكان فابيو باراتيسي، 
المدير الرياضي لليوفي، قال عقب انضمام رونالدو: »لقد تلقيت العديد من الرسائل من العبين 
سعداء لشراء كريستيانو رونالدو«. وأظهرت العديد من األندية األوروبية، اهتمامها بالتعاقد 
مع ساندرو، خالل الميركاتو الصيفي الجاري، أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

كريستيانو رونالدو يدمر خطط مانشسرت 
يونايتد وسان جريمان

تعمل هيئة المرأة في روج آفا على دعم 
وقد  الحياة،  مجاالت  جميع  في  المرأة 
وبدأت  الحدث،  قلب  من  واقعها  المست 
عملها  مستوى  رفع  شأنها  من  بمشاريع 
والتعليمية  التدريبية  النواحي  جميع  في 
واإلعالمية  والتوعوية  واالقتصادية 
لسعيها  باإلضافة  وغيرها،  والثقافية 
لتحرير المرأة وتطويرها ثقافياً واجتماعياً 
لها  العمل  فرص  وتوفير  واقتصادياً، 
المجتمع،  في  فعالة  عضوة   لتكون 
وإعادة دورها الريادي في إدارة المجتمع 
في  المرأة  هيئة  عملت  كما  والعائلة، 
باألطفال  االهتمام  على  الجزيرة  إقليم 
أيضاً، ليخلقوا جيالً مميزاً يتلقون التربية 
والتعليم الصحيحين منذ نعومة أظفارهم، 
بين  التوفيق  ألمهاتهم  المجال  وليفسحوا 
أعمالهن خارج المنزل وداخله، من خالل 
لألطفال  والحضانات  الروضات  افتتاح 
كثيرة  خدمات  فهناك  الجزيرة،  مدن  في 
من  للنساء  المرأة  هيئة  وتقدمها  قدمتها 
وأهمها  المقاطعة،  ضمن  المكونات  كل 
التركيز على تطوير المرأة وزيادة وعيها 
لتقضي  المجتمع،  خدمة  في  ودورها 
والذكورية  العبودية  الذهنية  على  بذلك 
وحتى  عليها،  فُِرَضْت  التي  السلطوية 
من  بد  ال  كان  هذه  أهدافها  الهيئة  تحقق 
مراعاة ظروف النساء وتأمين متطلباتهن 
ليتمكن من التطور والعمل خارج المنزل 
المرأة  يشغل  ما  أهم  أن  وبما  أيضاً، 
العمل  في  انخراطها  أمام  عائقاً  ويشكل 
هم  المنزل  خارج  والمهني  المؤسساتي 
للرعاية والعناية  الذين يحتاجون  أطفالها 
وأن يكونوا تحت أعين أمينة. لذا؛ بادرت 

الهيئة ومن هذا المنطلق باإلضافة لهدفها 
والتعليم  بالتربية  ُمْشبٍَع  جيٍل  خلِق  في 
إضافية  عمل  فرص  وإيجاد  الصحيح، 
حضانات  افتتاح  إلى  المتعلمة  للمرأة 
وروضات لألطفال، وذلك بتحمل تكاليف 
افتتاح واحتياجات هذه الروضات من كل 
والُمدِرسات  المربيات  وتأمين  النواحي، 
األطفال  مع  التعامل  في  الخبرة  ذوات 
وتربيتهم وتعليمهم بأساليب حديثة، وكل 
ذلك دون أن تبتغي الهيئة من ورائها أية 
فيها  األطفال  تستقبل  ألنها  مادية،  منفعة 
الهيئة  تفرق  ال  ومثلما  رمزية،  بأسعار 
النظر  بغض  النساء  وخدمة  تطوير  بين 
ينتمين،  مكون  أي  وإلى  هويتهن  عن 

دور املرأة يف تنشئة األجيال  هل تنتعش لعبة كرة السلة يف إقليم اجلزيرة؟!
الفائدة واملتعة.  ناحية  اهلامة من  الرياضات  السلة من  كرة  تعترب رياضة 
ولكنها؛ مازالت ضعيفة االخنراط حتى اآلن يف مدننا، وبالرغم من جهود 
االحتاد وبعض املختصني يف جمال اللعبة على تفعليها بالشكل املطلوب، إال 

أهنا مازالت تتطلب خطوات جدية أكثر.

الذي  الواعد  اجليل  هم  فاألطفال  اجملتمع،  لبُّ  مها  واألطفال  املرأة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
َّه ميثل املستقبل، وعند إنشاء جيٍل واع ومثقف ومتعلم نكون  يتوجب علينا االهتمام به ألن
بذلك قد أسسنا بنيًة جمتمعية قوية ميكن االعتماد عليها للرقي والنهوض باجملتمع وتقدمه.

عمل  تنظيم  بهدف  ـ  الرقة  روناهي/ 
حقوقها  لنيل  وتوعيتها  وتثقيفها  المرأة 
كان  الذي  دورها  تفعيل  على  والعمل 
مغيباً خالل السنوات السابقة بخاصة في 
ظل احتالل داعش للمنطقة؛ افتتح مكتب 
داراً  المدني  الرقة  مجلس  في  المرأة 
للمرأة في حيَّي الطيار والدرعية صباح 
الثالثاء 2018/7/17م، حضره عدد من 
الرقة،  في  والطيار  الدرعية  حي  نساء 
الرقة  في مجلس  المرأة  دور  وعضوات 

المدني ومجالس أحياء الرقة.
صمت  دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  وبدأ 
إلقاء كلمة  الشهداء، تاله  إكراماً ألرواح 

المرأة في الطيار والدرعية  إلدارية دار 
فيها:  قالت  المناسبة  بهذه  عواد  زهرة 
»لوال تضحيات ودماء شهدائنا لما وقفنا 
ها هنا اليوم، فبعد أن قامت قوات سورية 
أصبحت  الرقة  بتحرير  الديمقراطية 
واستردت  عرشها  على  سيدة  المرأة 
يتجّزأ  ال  جزءاً  أصبحت  أن  في  دورها 
من المجتمع«.  وأضافت زهرة: »اليوم 

تنال المرأة جميع حقوقها، وبخاصٍة بعد 
األّمة  بفكر  للنهوض  تعمل  أصبحت  أن 
الديمقراطية في المجتمع والعمل به جنباً 
أّن  على  وأكدت  الرجل«.  مع  إلى جنب 

في  وتناضل  الجبهات،  في  تقاتل  المرأة 
في  ومستمّرة  أيضاً،  المدنية  المؤّسسات 

نضالها وساعية لنيل حقوقها كافة.
وتم قص الشريط األحمر لدار المرأة في 
الدار  تباشر  المذكورين، وسوف  الحيّين 
شكاوى  واستقبال  فعلي  بشكل  عملها 
الحلول  إيجاد  في  ومساعدتهّن  النساء 

لمشاكلهّن. 

دار املرأة يف الرقة.. خطوة حنو التنظيم

تقرير/ وفاء الشيخ

دبي تستعد لتنظيم أطول ماراثون يف العامل

يُنظِّم مجلس دبي الرياضي، أطول ماراثون 
في  المرموم«،  ماراثون  »ألترا  العالم  في 
المقبل،  أول  كانون  إلى 15  الفترة من 11 
 270 لمسافة  المرموم،  محمية  منطقة  في 
مجلس  وعقد  الصحراء.  داخل  متراً  كيلو 
غازي  فيه  تحدث  صحفياً،  مؤتمراً  دبي، 
الرياضية  الفعاليات  إدارة  مدير  المدني، 
إدارة  مديرة  الهرمودي،  وعلياء  بالمجلس، 
ديكنسون،  وروث  دبي،  بلدية  في  البيئة 
الشريك اإلداري في مجموعة فيت جروب، 
ومؤسس  الرئيس  الهادي،  عبد  وسمير 
شركة سام تيك، وآني براون، رئيس مجلس 
سوليوشن،  سيفتي  آند  هيلث  شركة  إدارة 
خالد  الدكتور  العداء  المؤتمر،  حضر  كما 
السويدي، البطل اإلماراتي الذي شارك في 
سباق ماراثون الرحمة للجري لمسافة 327 

الماضي  شباط  في  أقيم  والذي  متراً،  كيلو 
ميرتز،  جانيت  والعداءة  زايد،  بعام  احتفاالً 

البطلة العالمة في سباقات األلترا ماراثون.
دبي  مجلس  »إن  المدني:  غازي  وقال 
الفعاليات  تنظيم  على  يحرص  الرياضي، 
الوعي  نشر  في  تساهم  التي  الرياضية 
البدني،  والنشاط  الرياضة  ممارسة  بأهمية 
وتبث الروح اإليجابية بين مختلف مكونات 
دبي  مجلس  أن  وأضاف  المجتمع«. 
بمنطقة  خاصاً  اهتماماً  يولي  الرياضي، 
على  مميزاً  جانباً  تحتل  التي  المرموم، 
التي  السنوية  الرياضية  الفعاليات  أجندة 
أعدها المجلس، وتتواصل على مدار العام. 
يعد  ماراثون«،  »األلترا  سباق  أن  وأوضح 
ستنظم  التي  الرياضية  الفعاليات  أبرز  من 
في المنطقة، والتي سيكون لها صدى كبير، 

رمال  في  يقام  ماراثون  سباق  أطول  فهو 
الصحراء، والذي سيساهم في جذب األنظار 
إلى منطقة محمية المرموم، وزيادة الترويج 
سباق  ويعد  المهمة.  المنطقة  لهذه  السياحي 
مقياس  أقوى  المرموم«،  »ألتراماراثون 
للقدرة على التحمل الرياضي، ويختبر القوة 
خالل  الذهني  التحمل  على  والقدرة  البدنية 
الصحراء،  داخل  متراً  كيلو   270 عبور 
الصحراوية  الطبيعية  بالمناظر  مروراً 
الخالبة وينقسم السباق إلى ثالث فئات، الفئة 
على  فيها  المتسابقون  يتنافس  التي  األولى 
مسافة 270 كيلو متراً، ويستمر هذا السباق 
على مدار خمسة أيام، والفئة الثانية يتنافس 
المتسابقون فيها على مسافة 100 كيلو متر 
متواصلة، والفئة الثالثة على مسافة 50 كيلو 

متراً.

خاصة  لصاالت  الرياضة  هذه  وتفتقر 
باحات  في  تلعب  الجزيرة، وهي  إقليم  في 
المدارس أو على األرضيات المزفتة مثل 
الملعب الموجود ضمن استاد شهداء الثاني 
تضر  األرضيات  وهذه  آذار  من  عشر 
لذلك؛ يلعب هذا  للعبة،  الممارسين  بصحة 
انتشار  نقص  في  كبير  سلبياً  دوراً  األمر 
األندية  بعض  نشَّطت  ذلك  ورغم  اللعبة، 
قريباً  النور  تبصر  لعل وعسى  اللعبة  هذه 
بانتشار واسع وأكبر، وفي العام المنصرم 
أقيمت بطولة وحيدة وهذا العام كان الالفت 
لهذه اللعبة الدورة التدريبية والتحكيمية التي 
2018/4/20م،  بتاريخ  بقامشلو  أقيمت 
أبنية،  المدرب سائر  وكانت تحت إشراف 
متدرباً  عشرين  من  أكثر  فيها  وشارك 
ومتدربة من مختلف المدن باإلقليم، وكذلك 
دوٌر  له  كان  الرياضي  صدى  مشروع 
ولكن  قامشلو  في  جيدة  قاعدة  لبناء  أيضاً 
الموقَّع  العقد  انتهاء  بعد  توقف  المشروع 
واآلن  اإلقليم،  في  الرياضي  االتحاد  مع 
يتجهز االتحاد إلقامة بطولة وقد تم تحديد 
النطالق  موعداً  2018/8/17م،  تاريخ 

الدوري للعبة لفئة الرجال ومن المزمع أن 
تشارك فيه أندية: األسايش، حسكة، خبات، 
والدفاع الذاتي، وبعدها تبدأ بطولة السيدات 
ومن المفترض أن تشارك فيها أندية: أهلي 
عامودا، حسكة، األسايش، والدفاع الذاتي، 
والجميع يتأمَّل بأن تنتعش هذه الرياضة ولو 
قليالً في إقليم الجزيرة فهي مفيدة لإلنسان 
وتساعد على حرق السعرات الحرارية في 
كفيلة  ممارستها   من  ساعة  وكل  الجسم، 
بأن تحرق ما يتراوح من 600 إلى 900 
القلب  لتقوية  باإلضافة  حرارية،  سعرة 

لإلرهاق  والتحمل  القدرة  على  والمساعدة 
وتحمي اإلنسان من أمراض القلب وكذلك 
ي العظام وتقيها  السكتة الدماغية، وهي تُقوِّ
من الكسور، لذا فتفعيل هذه الرياضة بات 
في  تُفعَّل  أن  ويجب  جداً  الضروري  من 
ألن  القادم  الدراسي  الموسم  في  المدارس 
الكثير من العبي هذه اللعبة بروزا أنفسهم 

من خالل المنتخبات المدرسية.

تقرير/ جوان حممد

 
ً
الكونغ فو املصري حيقق اجنازا

غري مسبوق
للشباب  العالم  بطولة  على  الستار  أسدل 
كونغ  الووشو  منافسات  في  والناشئين 
األيام  خالل  بالبرازيل  أقيمت  التي  فو، 

الماضية.
بثمانية  العالم  بطولة  في  مصر  وشاركت 
منافسات  في  الشباب  منتخب  من  العبين 
الدين  سيف  صالح،  محمد  هم  الساندا، 
محمد  حسن،  الرحمن  عبد  محسن، 

مرسي،  سمير  فهيم،  محمود  ابراهيم، 
وبثالثة  سليمان،  ونورا  حسين  روان 
سارة  هم  األساليب  منافسات  في  العبين 
صالح، يوسف عبد الرحمن، ولؤي خالد.

بينما شارك منتخب الناشئين في منافسات 
الساندا من خالل مهند عماد، يوسف لملوم، 
من  األساليب  وبمنافسات  أمين،  محمد 
خالل سما خالد، زياد إيهاب، مارك عاصم 
المنافسات  نهاية  ومع  َرأفت.  وطارق 
احتلت مصر المركز الثالث بجدول ترتيب 
بالبطولة  للميداليات  حصاداً  األكثر  الدول 
بواقع  متنوعة،  ميدالية   15 برصيد 
فضية،  ميداليات  و10  ذهبيتين  ميداليتين 

إنجاز مصري غير  برونزيات، وهو  و4 
مسبوق. توج مهند عماد بذهبية وزن 42 
روان  من  كل  الفضية  ونال  ناشئين،  كغ 
حسيني )56 كغ شابات(، ونورا السبعاوي 
في  »سمكة«  محمود  محمد  كغ(،   60(
وزن 75 كغ، سيف الدين محسن وزن 48 
كغ، محمد صالح وعبد الرحمن شتا وزن 
ويوسف  الشباب،  منافسات  في  كغ   56

لملوم في منافسات وزن 48 كغ ناشئين.
البرونزية  بالميدالية  أمين  محمد  فاز  بينما 
توج  ناشئين.  كغ   59 وزن  منافسات  في 
الذهبية في  بالميدالية  الرحمن  يوسف عبد 
الوهمي،  القتال  جي(  ال)تاي  منافسات 
صالح  سارة  الالعبة  حصدت  حين  في 
األساليب  منافسات  في  فضيتين  ميداليتين 
بينما  جي،  التاي  والسيف  جي،  التاي 
الفضية  الميدالية  طه  إيهاب  زياد  حصد 
في منافسات السيف الطويل، رغم إصابته 
بتمزق في أربطة القدم. ونال محمد إيهاب 
الميداليات  فهيم،  ومحمود  محمد  وسميرة 

البرونزية

بصمة
امرأة

حنان عثمان

تواجهني  تكن  لم  الكبيرة  والصعوبات  التحديات 
المرشحات  النساء  كافة  تواجه  كانت  بل  وحدي، 
الهادفات للوصول إلى البرلمان اللبناني. على الرغم 
من عدم توقعنا الحصول على أي تغيير جذري في 
المشهد الحالي في البرلمان. وكان أهم سؤال يراودنا 
من  نساء  البرلمان  تدخل  »هل  المرشحات:  نحن 
غير بنات أو زوجات أو أخوات رجال السياسة؟«.
ألننا في بلد ال تزال قوانينه تسمح بزواج القاصرات 
وتحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من منح 
الشرف  بحجة  نساء  فيه  وتُقتل  ألطفالها،  جنسيتها 
وغسل العار، ويرفض نوابه إقرار كوتا نسائية تسمح 
بمشاركة نسائية وازنة في البرلمان. كما أن هذا البلد 
في نسبة  والـ 15 عربياً  المرتبة 180 عالمياً  يحتّل 
اللواتي  النساء  فعدد  البرلمان.  في  النساء  مشاركة 
دخلن الندوة البرلمانية منذ عام 1953م، إثر إقرار 
حق المرأة باالنتخاب والترشح، حتى يومنا هذا عشٌر 
وكانت  مرة.  من  أكثر  الشعب  مثلن  بعضهّن  فقط، 
ميرنا البستاني أّول نائبة لبنانية وانتُخبت بالتزكية سنة 
1963م، خلفاً لوالدها النائب ورجل األعمال البارز 
تحطم طائرته  حادثة  في  الذي قضى  البستاني  إميل 
عام  حتى  عاماً،   28 اللبنانيون  وانتظر  الخاصة. 
1991م، ليروا امرأة جديدة في برلمانهم وهي نائلة 
البرلمان عام 1991م، بعد  ُعيّنت في  التي  معّوض 
اغتيال زوجها الرئيس رينيه معوض. وفي انتخابات 
6 أيار 2018م، وبعد نحو تسع سنوات من التمديد 
الكردية،  اللبنانية،  المرأة  سعت  الحالي،  للمجلس 
والحزبيات،  المستقالت  من  والعربية  واألرمنية، 
للفوز بمقاعد نيابية وللمشاركة في الحياة التشريعية، 
قانون  في  النسائية  الكوتا  إقرار  رفض  ظل  في 
المرشحات  عدد  كان  أن  وبعد  الجديد.  االنتخابات 
فقط، كان عددنا  نساء  النتخابات عام 1992م ست 
في انتخابات 2018م أكثر من 100 امرأة، جميعهن 
مستعدات لخوض المعركة، وكان هذا تقدماً ملحوظاً 
ألهمية  وإدراكها  المرأة  وعي  زيادة  ناحية  من 
ممارسة  في  وحقها  السياسية،  الحياة  في  مشاركتها 
كان  أيار   6 انتخابات  قبل  حيث  التشريعي.  دورها 
يضم  نائباً،   128 من  يتألف  الذي  اللبناني  البرلمان 
سابقاً،  ذكرنا  كما  أنهّن  والالفت  فقط.  سيدات  أربع 
بهية  فالنائبة  السياسية،  الوراثة  عامل  بفعل  وصلن 
رفيق  األسبق  الحكومة  رئيس  شقيقة  هي  الحريري 
حزب  رئيس  زوجة  جعجع  وستريدا  الحريري، 
ابنة  تويني  ونايلة  جعجع،  سمير  اللبنانية  القوات 
ابنة  تويني، وجيلبيرت زوين  السابق جبران  النائب 
النائب والوزير الراحل موريس زوين.  الالفت في 
لبنان أيضاً بروز ظاهرة »حفظ المقاعد لألبناء« أي 
بالوراثة اقتصر  البرلمان  اللواتي دخلن  أن السيدات 
دورهن على حفظ المقعد إلى أن يكبر األبناء الذكور، 
سعيد،  أنطوان  أرملة  سعيد  نهاد  النائبة  غرار  على 
التي تركت المجلس لنجلها د. فارس سعيد، والنائبة 
دائرة  في  مقعدها  تركت  التي  معوض  نايلة  السابقة 
زغرتا البنها ميشال، والنائبة صوالنج الجميل التي 
عن  وفاز  مكانها  الجميل  بشير  نديم  نجلها  ترشح 
المقعد الماروني في دائرة بيروت األولى- األشرفية. 
في انتخابات 2018م، حاولت كافة المرشحات كسر 
هذه القاعدة والتمثل في الندوة البرلمانية وفق معايير 
مغايرة ألن يكن بنات أو أخوات أو زوجات »رجال 
كان صعباً  القاعدة  هذه  كسر  أن  الواضح  سياسة«. 
الذكورية  والذهنية  السائد  الطائفي  النظام  ظل  في 
األحزاب  تمارسها  التي  اإلقصاء  وسياسة  الحاكمة، 
الخجول  الترشيح  الفتاً  فكان  طوائفها.  بكلِّ  اللبنانية 
سواء  الحزبية،  السياسية  القوى  لوائح  على  للنساء 
التقليدية أو التغييرية، واتهام رؤساء األحزاب للمرأة 
لوائحه  بالتقاعس وتنصلهم من ترشيح سيدات على 
النساء  أنَّ  أو  كفوءاٍت،  نساًء  يجدوا  لم  أنهم  بحجة 
لالئحة،  كافية  أصوات  تجيير  باستطاعتهن  ليس 
يُصّوتن  ال  النساء  أن  أظهرت  االستطالعات  أنَّ  أو 
للنساء. يبدو واضحاً أّن تعزيز دور المرأة السياسي 
ال يقتصر فقط على إقرار الكوتا النسائية في قانون 
العادات  تغيير  إلى  بحاجة ماسة  بل نحن  االنتخاب، 
تعيد  أوالً  متساوية  ثقافة  بناء  نحو  والتطلع  الثقافية 
المجتمع،  مصالح  يخدم  بشكل  المرأة  صورة  بناء 
وهذا منوط بدور المرأة نفسها والجمعيات والهيئات 
ومنظمات  الوطنية،  والقوى  واألحزاب  النسائية 
المجتمع المدني. واألهم من هذا كله هو إقرار قانون 
المساواة.  يضمن  الشخصية،  لألحوال  موحد  مدني 
لبنان  النسبية، ضمن  قانون  إقرار  هو  حالياً  واألهم 
دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، والذي سيزيد من 

فرص المرأة بالتمثيل السياسي.

استنتاجات من 
االنتخابات اللبنانية

المدنية  لإلدارة  التابعة  المرأة  لجنة  تمكنت 
األعمال  من  العديد  إنجاز  من  الديمقراطية 
في  دورها  ولعب  المرأة  تحرر  إلى  الهادفة 
من  عديدة  ألعوام  حرمت  أن  بعد  المجتمع 
ظل  في  المجاالت  بكل  المشاركة  في  حقها 
في  المرأة  لجنة  لعبت  الذكورية.  األنظمة 
الطبقة دوراً كبيراً وهاماً على كل األصعدة 
المرأة  عمل  على  كثيرة  تغييرات  وأحدثت 
التحرير في  بعد عام على  المنطقة  في هذه 
ظل المتوقع والمأمول. وخطت لجنة المرأة 
المرأة  حرية  طريق  على  إيجابية  خطوات 
خاصة  مجالس  افتتاح  طريق  عن  وذلك 
بالمرأة في مدينة الطبقة والعديد من البلدات 
والقرى التابعة لها مثل الجرنية، المحمودلي، 
المنصورة، الهنيدة، المزرعة والصفصاف. 
أهم  من  التدريب  وألن  ذلك  على  عالوة 
تمكنت  فقد  الحرية  طريق  على  الخطوات 
اللجنة من تدريب أكثر من 1500 امرأة عن 
وأكاديميات  السورية  المرأة  مجلس  طريق 
المجتمع الديمقراطي. وألن االقتصاد يعتبر 
من العوامل الرئيسة في تعزيز دور المرأة 
المرأة  لجنة  عملت  ذاتها،  على  واعتمادها 
تفعيل  المعيلة عبر  المرأة  على دعم نظرية 
كبيرة  نتائج  تحقق  التي  الصغيرة  المشاريع 
كمشروع ورشة الخياطة في مدينة الطبقة، 
وبيت  المرأة  بمجالس  الخاصة  والروضات 
الفتتاح  التحضير  إلى  باإلضافة  المونة 
دورات خاصة بتعليم المرأة قيادة السيارات. 
وبهذا الصدد تحدثت اإلدارية في لجنة المرأة 
التابعة لإلدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة 
خطت  اللجنة  بأن  وأشارت  الناجي  والء 
المرأة،  تحرر  طريق  على  مهمة  خطوات 

وبخاصة  بالسهل  يكن  لم  األمر  بأن  ولفتت 
بعد أعوام عديدة من السواد في ظل احتالل 
مرتزقة داعش. وأضافت والء: »لقد حققت 
اللجنة الكثير من التغيرات في الذهنية، حيث 
المؤسسات  في  مكانها  تتخذ  المرأة  أن  نجد 
التدريب  أن  إلى  والء  ونوهت   .« كافة 
التي تم العمل  النقاط  والتوعية كانا من أهم 
أكثر من 1500  بتدريب  قاموا  لذا  عليهما، 
التدريبات خارج  إلى  العديد  امرأة وأرسلوا 
الصعبة  للظروف  »نظراً  وقالت:  الطبقة. 
قمنا  والالجئون  النازحون  منها  يعاني  التي 
بافتتاح مركز ودار للمرأة في مخيم طويحينة 
الصعبة  الحياة  لمواجهة  مساعدتها  بغية 
التي تكابدها هناك«. وأضافت والء: »لعل 
جديدة  فكرة  كان  المشتركة  الرئاسة  نظام 
هذه  المرأة  واستغلت  المنطقة،  تاريخ  في 
حيث  النجاح،  درجات  لتختصر  الفرصة 
القرارات  اتخاذ  في  قدرتها  بإثبات  نجحت 
في  والء  وأكدت  والمصيرية«.  الصائبة 
نيل  على  سيعلمن  أنَّهم  على  حديثها  نهاية 
الحرية الكاملة للمرأة والسعي للوصول إلى 
األنظمة  من  يعانين  زلن  ما  اللواتي  النساء 

الذكورية السلطوية.
وكالة هاوار

املرأة ترسخ أسس النضال واحلرية بالطبقة
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 احتضنت الطبقة المدينة الواقعة على ضفاف 
الفرات والتي تحّررت من مرتزقة داعش قبل 
أكثر من عام على يد مقاتالت ومقاتلي قوات 
لمجلس  الثالث  المؤتمر  الديمقراطيّة  سورية 
للقوات  السياسيّة  المظلة  الديمقراطيّة  سورية 

المحّررة. 
بهذا  سياسيّة  تظاهرة  أول  المؤتمر  ويعتبر 
يضم  الطبقة، حيث  مدينة  تحتضنها  المستوى 
وأطياف  مكّونات  الديمقراطّي  مجلس سورية 
الشمال السورّي كافة في هيكليّة إداريّة واحدة، 
للمنطقة  المدنية  اإلدارة  تحت سقفه  وتنضوي 
سورية  شعار  تحت  السياسّي  قرارها  ويوّحد 
تعددية ال مركزيّة،  وترفض الفكر االستبدادي 
واإلداريّة  الجغرافيّة  المركزيّة  في  المتمثل 
للقرارات  المؤسسات  وتبعيّة  والفكريّة 
الصادرة عنها، وعلى تلك المؤسسات أن تنفذ 
فيما  مراجعة،  أّي  دون  المركز  من  ما صدر 
النواحي  كل  من  القصية  المناطق  تجاهل  يتم 

السياسيّة واإلداريّة واالقتصاديّة.
ولمعرفة المزيد مما جرى تداوله في المؤتمر 
من رؤى  الديمقراطية  لمجلس سورية  الثالث 
مستقبليّة كان لصحيفتنا عدة لقاءات مع بعض 
ممن حضره من شيوخ عشائر وسياسيين في 

الشمال السورّي.
مدينة  في  المؤتمر  انعقاد  أهمية  مدى  وحول 
والرئيس  الولدة  قبيلة  إلينا شيخ  تحدث  الطبقة 
الشيخ  للطبقة  التشريعّي  للمجلس  المشترك 
الثالث  المؤتمر  إن النعقاد  قائالً:  الفرج  حامد 
الطبقة  مدينة  في  الديمقراطيّة  لمجلس سورية 
معروفة  المدينة  وأّن  بخاصة  كبيرة،  دالالت 
بأنها مدينة صغيرة وحديثة العهد، والمهم هنا 
بدأ  المنطقة  في  التركيّة  المشاريع  إفشال  أن 
بشتى  تحاول  كانت  وتركيا  المدينة.  هذه  من 
الذي  الديمقراطّي  المشروع  إفشال  الوسائل 
المشروع  هذا  المنطقة،  في  عليه  العمل  يتم 
الذي يضّم شعوب ومكّونات الشمال السورّي. 
دورّي  الطبقة  مدينة  في  عقد  الذي  والمؤتمر 
وبإمكانه أن ينتقل من مدينة إلى أخرى، وكون 
تنعم  واليوم  ومستقّرة  محّررة  الطبقة  مدينة 
باألمان بعد أكثر من عام على تحريرها على 
بشرف  وحظيت  قسد،  ومقاتالت  مقاتلي  يد 

استضافة مثل هذا المؤتمر.
وللمؤتمر رسالة سياسية لكل العالم مفادها أننا 
الحقوق  ديمقراطّي يضمن  إطار  نعمل ضمن 
إطار  وهو  للجميع،  الحرية  ويعطي  للجميع 
المكونات  بكّل  ومتماسك  قوي  مؤسساتّي 
المؤسسة جامعة وليست  فيها وهذه  الموجودة 

إقصائيّة.
إعالمية  وسائل  قبل  من  تداوله  تم  ما  وحول 
المدينة  تسليم  يخص  فيما  النظام  من  مقربة 
لقوات النظام السوري قال الشيخ حامد الفرج: 
تسليم  أو  أمني  مربع  وجود  عن  الحديث  إن 
الحديث  كان  الصحة  عن  عاٍر  للنظام  المدينة 
فقط يدور حول سد الفرات والموظفين الفنيين 
التابعين للنظام للمساعدة في إصالح السد مما 
يمكن أن يقدمه المهندسون التابعون للدولة من 
السد، وفي  المعطلة في  العنفات  أجل إصالح 

إطار محدود في المجال الصحي.
قبل  من  اإلرهاب  من  المدينة  تحرير  ومنذ 
أنَّنا  تركيا  تدَّعي  الديمقراطية  سورية  قوات 
تعمل  وهي  ديمقراطياً،  مشروعاً  النحمل 
على إفشال الفكر الديمقراطي الحر والتعايش 
السلمي وأخوة الشعوب، وكل ادعاءاتها باطلة 
مستمر،  أسس  الذي  الديمقراطي  والمشروع 
وإن تم احتالل عفرين هذا ال يعني النهاية ألن 

عفرين ستعود إلى أرض الوطن وألهلها.
وفي سؤال للشيخ حامد عن دور العشائر في 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  المنطقة  إدارة 
دور  للعشائر  أجاب:  الماضية  الفترة  خالل 
كبير في االدارة كون المنطقة عشائرية ومدينة 
السوري،  الشعب  مكونات  كافة  تضم  الطبقة 
والعشائر لها دور كبير من خالل وقوفها مع 
جميع  عليه  اتفق  الذي  الديمقراطي  المشروع 
الديمقراطي  والمشروع  المنطقة.   شعوب 
تم  وقد  والمرأة  للمجتمع  كبرى  قيمة  يعطي 
للمجلس  وصوالً  المحلية  المجالس  تشكيل 
إلى  القاعدة  من  المسؤولية  وتبدأ  المدني، 
مسار  في  وكبيرة  أساسية  خطوة  وهي  الهرم 

الديمقراطية.
السنوات  خالل  تحقق  التي  اإلنجازات  وعن 
الماضية من عمر مجلس سوريا الديمقراطية 
الهيئة  عضو  تحدث  السياسي  الصعيد  على 
السياسية في مجلس سوريا الديمقراطية حسن 
ينظر  العالم  أصبح  قال:  حيث  علي  محمد 

الطرف  أنه  الديمقراطية  سوريا  مجلس  إلى 
من خالل  السورية  القضية  حل  في  األساسي 
اعداد  في  وبخاصة  يقدمه،  التي  النظر  وجهة 
الدستور ومستقبل سوريا والتواصل من أجل 
المعنية  والجهات  االوربية  الدول  مع  ذلك 
المجلس  واستطاع  السورية،  االزمة  بحل 
في  وبخاصة  المكتسبات،  من  الكثير  تحقيق 
مجال تطوير االدارات المدنية وتشكيل إدارة 
مع  التواصل  على  والعمل  السوري  للشمال 
ببرامجهم  للتعريف  العالمية  العواصم  كافة 

وخططهم لسوريا المستقبل. 
وبرأي نجح مجلس سوريا الديمقراطية خالل 
على  عملنا  ألننا  أعماله،  في  الماضية  الفترة 
أن نكون الرقم الصعب في المعادلة السورية، 
أحد،  قبل  فيه معروفون من  نكن  لم  في وقٍت 
العامل األساسي والحقيقي في  وأصبحنا اآلن 
التي  الدولية  والقرارات  المعادلة  على  التأثير 

تخص سوريا.
ومجلس سوريا الديمقراطية هي الجهة المهنية 

وكافة  السورية  للشمال  السياسية  والمرجعية 
شرق  شمال  في  المشكلة  المدنية  اإلدارات 
سوريا المحررة، والتي تشكل 30%من مساحة 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  وتعتبر  سوريا، 
المرجعية السياسية والمخولة بإدارة ملف هذه 
المنطقة، وسيكون من مهامه األساسية وضع 
من  الناجحة  الحلول  ووضع  المناسبة  الخطط 

أجل مستقبل سوريا.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  عقد  أن  وبعد 
كان  الجزيرة،  في  والثاني  األول  مؤتمرها 
لمدينة  الثالث  المؤتمر  هذا  في  االختيار 
داعش  مرتزقة  من  تحررت  ألنها  الطبقة، 
وإرهابهم وباتت قادرة على استقطاب مثل هذه 
المؤتمرات ولما ال، حيث أصبح مجلس سوريا 
السوري،  للشمال  حاضنة  يمثل  الديمقراطية 
في  مؤتمره  المجلس  يقيم  أن  الطبيعي  ومن 
الحاضنة األكبر هو المكون العربي وال غرابة 
اخوة  جميعاً  بأننا  جميعاً  نؤمن  ألننا  ذلك  في 

في الوطن.

لمجلس  الثالث  المؤتمر  انعقاد  أهمية  وعن 
سوريا الديمقراطية في مدينة الطبقة المحررة 
االتحاد  لحزب  المشترك  الرئيس  تحدث 
الرسالة  إّن  وقال:  حسن  شاهوز  الديمقراطي 
التي يريد مجلس سوريا الديمقراطية توجيهها 
الطبقة هي  مدينة  في  المؤتمر  من خالل عقد 
إننا لسنا مكون واحد، وكافة المكونات موجودة 
سوريا  شعار  وترفع  الطبقة  مدينة  في  اآلن 
قوات  حررتها  المناطق  وثانياً  ديمقراطية. 
آمنة  ستكون  داعش  من  الديمقراطية  سوريا 
لكل السوريين بكافة أطيافهم وأقوامهم وأديانهم 
نكون  أن  الممكن  ومن  السياسية.  وتوجهاتهم 
سيطرة  تحت  تقع  بقعة  أي  على  موجودون 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
والمجلس  لها،  السياسية  المظلة  الديمقراطية 
والمكونات  األحزاب  من  العديد  يشمل 
أن  وبإمكانه  والثقافية  السياسية  واألطياف 
من  وغيرها  وديريك  منبج  في  مؤتمره  يعقد 
المدن. وقد يعقد حتى في حلب ودمشق إذا ما 

سنحت الظروف لذلك، ألنه ملك لكل السويين 
أجل  ديمقراطية ومن  أجل سوريا  ويعمل من 
سوريا،  في  للشعب  األفضل  المستقبل  سوريا 
وذلك بعد القضاء على داعش وتبعاتها وذلك 
بعد تحقيق حل سياسي حقيقي وستكون وهذه 

الرسالة واضحة خالل المؤتمر.
مع  الديمقراطي  االتحاد  حزب  عالقة  وعن 
حزب سوريا المستقبل الذي شكل حديثاً ويشمل 
رؤيا  ولديها  السوري  الشمال  شعوب  كافة 
شاهوز  أجاب  السورية  األزمة  لحل  وبرامج 
حسن بالقول: جميع األحزاب ممثلة في مجلس 
المستقبل   سوريا  وحزب  الديمقراطية  سوريا 
ونحن  ديمقراطي،  مشروع  وله  حديثاً  مشكل 
في سوريا  الديمقراطية  القوى  كافة  مع  نعمل 
ديمقراطي  توجه  لنا  األول  اليوم  منذ  ونحن 
 ، تحقيقه  على  ونعمل  البرنامج  هذا  وتبنينا 
إطار  في  المستقبل   سوريا  حزب  وانشاء 
الديمقراطي وتحقيق سوريا ديمقراطي  العمل 
بأننا قريبين من بعضنا في الطروحات  أعتقد 

الذي  الديمقراطي  الحل  لتحقيق  ومساندين 
يحقق طموحات كافة أبناء الشعب السوري.

ونحن و منذ من اليوم األول كان التوجه للحل 
السلمي الديمقراطي، أما ما سميت بالمعارضة 
توجت  والتي  االسالمية  الخالفة  حل  طرحت 
في  مآسي  من  سببته  وما  داعش  بمرتزقة 
سوريا. وكان الطرح الثاني للنظام هو الطرح 
ثالثة  وهناك  اإلقصائية،  بسياسته  االستبدادي 
يضم  الديمقراطي  والطرح  مختلفة  طروحات 
المجتمع  ومؤسسات  والمثقفين  األحزاب  كل 
المدني التي تؤمن ببناء سوريا ديمقراطية حرة 
أو  اللون  أو  المعتقد  إلى  النظر  ودون  للجميع 
ثقافاتها  وبتنوع  بتنوعها  غنية  وسوريا  اللغة. 
دول  من  الكثير  عن  يميزها  ما  وهذا  ولغاتها 
المنطقة وسواها، وباعتقادنا إن بإمكاننا العمل 
ضمن إطار الطرح الديمقراطي الشامل الذي 
ال بد أن يؤدي بالنتيجة لتحقيق جميع األهداف 

التي نسعى إليها.  
لمجلس  الثالث  المؤتمر  انعقاد  أهمية  وعن 

حزب  رئيس  تحدث  الديمقراطية  سوريا 
إن  قائالً:  القفطان  ابراهيم  المستقبل  سوريا 
التي  الظروف  هذا  مثل  في  المؤتمر  انعقاد 
سوريا  ألن  بالغة،  أهمية  له  سوريا  فيها  تمر 
انتصار  مع  ونحن  ما،  نوعاً  لالستقرار  تتجه 
السوري،  الدم  نزيف  وقف  ومع  األوطان 
السوري  النظام  موقف  في  ضبابية  وهناك 
مانع  يوجد  وال  المطروح،  الحوار  حول 
إلى  القديمة  الذهنية  تبديل  بشرط  الحوار  من 
حاضنة  سوريا  لتصبح  الديمقراطية  الذهنية 

للديمقراطية على مستوى الشرق االوسط. 
لصحيفتنا  كانت  المؤتمر  انعقاد  هامش  وعلى 
لقاًء مع رئيس هيئة الخارجية في إقليم الجزيرة 
عبد الكريم عمر حيث تحدث قائالً: أن انعقاد 
الديمقراطية  سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر 
تاريخ سوريا  الحساسة من  الظروف  في هذه 
حيث  وبالمنطقة،  بها  عصفت  التي  واألزمة 
أدنى،  أو  قوسين  قاب  داعش  سقوط  أصبح 
التي  تضحيات  ذلك  في  الرئيسي  والسبب 

قدمتها قوات سوريا الديمقراطية.
التي عقدت في  المؤتمرات  وأضاف عمر أن 
مصالح  عنها  غابت  وغيرها  وآستانا  جنيف 
الممثلون  عنها  وغاب  السوري  الشعب 
وبخاصة  السوري  الشعب  عن  الحقيقيون 
ممثلو شعوب شمال سوريا، ولهذا كان نصيبها 
الفشل. وبعد االنتهاء من داعش ال بد أن نتجه 
جميعاً إلى الحوار السوري السوري، من خالل 
للحوار،  مستديرة  مؤتمر وطني وعقد طاولة 
تضم الجميع ودون تغييب أحد واالتفاق على 
دستور ديمقراطي يمهد لنظام ديمقراطي يحقق 

األهداف لكل السوريين.
وأشار عبدالكريم عمر أنه كان هناك حضور 
لمعارضة الداخل في المؤتمر، حيث جاؤوا من 
السويداء ودرعا وحماة وحلب ومن محافظات 
سوريا األخرى، وسيكون هناك ملتقى حواري 
في بلدة عين عيسى لتداول مع كافة القوى على 
والتهجير  التدمير  عن  بعيد  األزمة  كيفية حل 

التي عانته سوريا. 
المكتب  عضو  إلينا  تحدث  السياق  ذات  وفي 
وحركة  الوطنية  التنسيق  هيئة  في  السياسي 
السعد  علي  الجزيرة  فرع  الديمقراطي  التغير 
لمؤتمر  لحضور  سعادته  عن  عبر  أن  وبعد 
قال:  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  الثالث 
سوريا  مجلس  أن  إال  األخطاء  بعض  رغم 
بقية  عن  متقدمة  خطوة  يمثل  الديمقراطية 
المعارضة، ونحن في وضعية توافقية والنظام 
ونحن  األنجع  هو  العسكري  الحل  أن  يرى 
برأينا أن الحل يكون بالحوار السوري السوري 
التي  الحل لسوريا ولألزمة  الذي سيجلب  هو 
المستمرة  العبثية  الحرب  هذه  وبعد  بنا.  ألمت 
شرق  مناطق  في  النظام  نفاوض  سنوات  منذ 
الفرات وحركة التغير تمثل البعد السوري في 
التفاوض مع النظام، ونرفض العنف والطائفية 
والقومية ونحن مع الحل السياسي. وفي الحقيقة 
مع  اتصاالت  وجود  عن  معلومات  أملك  ال 
النظام إال أن رأس النظام صرح قبل مدة أما 
التفاوض أو الحرب، وأشعر بأنه غير جاد في 
التفاوض مع األطراف الوطنية التي تريد الحل 
جميع  مع  للتفاوض  استعداد  على  ونحن  فعالً 
ونعمل  السوري،  الوطني  والحوار  األطراف 

على إيجاد الحلول التي تنهي هذه المأساة.   

استطالع / مصطفى السعيد

تعريف قاموس أكسفورد للدعاية:
يبدأ القاموس بتعريف ما اصطلح بـ« الدعاية« 
على أنّها جماعة أو خطة منظمة لنشر معتقد 
أو ممارسة أو أنّها جهوٌد وخطط ومبادئ هذا 
النشر« ويشير القاموس إلى أّن كلمة » الدعاية 
الحديثة  الالتينية  مأخوذة عن  إيطاليّة  لفظة   «
نشر  لجنة  أو  األمثال  مجمع  أي  التسمية،  في 
الثامن  البابا  أنشأها  التي  اللجنة  وهي  العقيدة 
في عام 1633 لتتولى مهمة التبشير الخارجّي 
بأداة  المقرونة  الدعاية  كلمة  وأصبحت 
التعريف ينصرف إليها كما يتبين من التعريف 

األول للكلمة.
ترجع هذه اللفظة اإليطاليّة إلى الفعل الالتينّي 
نبتاً  ليعطي  العلوج  غرس  إعادة  يعني  الذي 
جديداً في مكان جديد ال تزال هذه اللجنة تقوم 
إلى  وينظر  اليوم  حتى  الفاتيكان  في  بعملها 
مهمة التبشير على أنّها عمل نافع يتيح الفرصة 
لغير المسيحيين ليتعرفوا على تعاليم المسيحيّة
• فن تعبئة القوى العاطفيّة والمصالح الفرديّة 
أو  الذهنّي  التشتت  من  حالة  خلق  بقصد 
عملية  بتبشير  تسمح  التي  الفكرّي  الغموض 
االمتناع بفكرة معينة أو بمبدأ ما ربما كان من 
العسير أن يتوصل إليه الفرد لو ترك لمنطقه 
توجيه  أو  معنوّي  ضغط  أي  ودون  الذاتّي 

فكرّي.
• هي تلك العملية النفسيّة التي تقوم على أساس 
تعديل  أو  السلوك  أو  الرأي  تغيير  إلى  السعي 
إلى  أو  الكذب  إلى  استناداً  كليهما  أو  منها  أّي 
ما  أنّه  بحيث  النفسيّة  اإلثارة  من  نوع  خلق 
كان يمكن أن يميل الفرد إلى ذلك الرأي لو لم 
يخضع لعملية تشويه للوقائع أو لمنطق الحقيقة 
على  تقتصر  ال  المعنى  بهذا  فالدعاية  لذلك   •
اإلقناع  إلى  تسعى  وإنّما  الخبر.  نقل  مجرد 
بوجهة نظر معينة وبواسطة أساليب قد تُوصف 
أو  تضليالً  تفترض  وهي  نظيفة.  غير  بأنّها 
إنّما  بمنطقها،  تالعباً  أو  الحقيقة  في  تشويهاً 
غايتها في ذلك هي تغيير السلوك وليس مجرد 

األخبار بواقعة محددة.
إنّها عبارة عن أحد مستويات التعامل   •
لهذا  وطبقاً  والمواطن  الدولة  بين  النفسّي 
التعريف يمكن أن يطلق المصطلح أيضاً على 
موقف الفرد الذي يستقبل الحملة الدعائيّة ومن 
عملية  مستويات  إحدى  الظاهرة  هذه  تمثل  ثم 
الوقت  نفس  المستقبل في  االتصال من جانب 
الذي تفترض فيه تشويهاً منطقيّاً أو نفسيّاً يؤّدي 
إلى التعبير عن ذاته في حركة إيجابيّة أي أنه 
يخلق طاقة تصير بمثابة محرك الستجابة تتخذ 

صورة في السلوك .
• تعريف:

المنظمة  المحاولة  أنّها:  على  الدعاية  تُعرف 
التي يقوم بها فرد أو أفراد ذوو مصلحة لضبط 
باستخدام  االفراد  من  مجموعات  مواقف 

اإليحاء، وبالتالي ضبط أفعالهم.
• تعريف ثاٍن:

وضبط  الشخصيات  في  التأثير  محاولة  هي 
غير  تعتبر  غايات  اتجاه  في  األفراد  سلوك 
علميّة أو مشكوكاً في قيمتها في مجتمع ما في 

فترة معينة.
• تعريف ثالٍث:

منظم  متعمد  نحو  على  الرموز  استخدام  هي 
وما يتصل  ومخطط من خالل االيحاء أساساً 
وضبط  تغيير  بقصد  نفسيّة،  تكنيكات  من  به 
اآلراء واالفكار والقيم وتغيير األفعال الظاهرة 

في نهاية األمر عبر خطوط حددت سلفاً.
وقد تكون الدعاية واضحة والقصد فيها معلناً 
في  دائماً  تقع  وهي  بمقاصدها  تستخفي  قد  أو 
نطاق اجتماعّي ثقافّي ال يمكن بدونه أن تفهم 

مالمحها النفسيّة أو الثقافيّة.
الذين  هم  فقط  والقانون  اللغة  علماء  يكن  لم 
ذلك  حاول  بل  الدعاية،  تعريف  حاولوا 
السياسيّة  والعلوم  والنفس  االجتماع  علماء 
والصحفيون فهناك عشرات التعاريف التي تمَّ 
الدعاية هي  أّن  يتفقون على  أنّهم  نجد  بحثها، 
واإللحاح  والسيطرة  والممارسة  التأثير  فن 
والتغيير والترغيب أو الضمان لقبول وجهات 
النظر واآلراء أو األعمال أو كلها معاً وذهب 
أن  يجب  الدعاية  أّن  إلى  آخرون  باحثون 
مقصودة،  أو  ومعتمدة  ومنظّمة  منّسقة  تكون 
العلوم  دائرة  في  »االسويل«  العالمة  ويقول 
االجتماعيّة »إّن الدعاية تتخذ شكل وسائل قد 
تكون صوراً خطيّة أو تصويريّة ثم فّسر ذلك 
قائالً:  الدعائّي«  والنشاط  »الدعاية  كتابه  في 
»ليست القنابل بل الكلمات والصور واألغاني 
المتعددة  األخرى  والحيل  واالستعراضات 
عّرف  ثم  للدعاية«،  النموذجيّة  الوسائل  هي 
فقال:  موجزاً  تعريفاً  »الدعاية  »االسويل 

»الدعاية هي االحتيال عن طريق الرموز«.
يعّرفون  فإنّهم  االجتماعّي،  النفس  علماء  أما 
الدعاية على أنّها تتضمن شيئاً خفياً أو خدعاً، 
ويقول تعريف العالم ف.ي.المل« الدعاية هي 

االحتيال بطريقة أو بأخرى من ناحية:
1ـ أصل ومصور الدعاية 

2ـ المصالح التي تنطوي عليها 
3ـ المسائل المستخدمة في الدعاية

4ـ محو ما ينشر عن طريق الدعاية
بعد  بها  المتأثرين  في  تتحكم  التي  النتائج  5ـ 

تحقيق أغراضها .
الدعاية  يعرف  فإنّه  الباحث« هندرسون«  أما 
كعملية تحاول عمداً عن طريق فنون اإلقناع 
حرية  يمارسها  أن  قبل  للدعاية  تضمن  أن 

التجاوب الذي يرجوه ناشرها«
التعريف القانونّي:

 23 في  الصادر  اإلسبانّي  المرسوم  يعتبر 
كانون األول سنة 1944 المعّدل في 7 تموز 
للدعاية  العريض  للتعريف  نموذجاً   1946
كّل  يأتي:  ما  على   251 رقم  المادة  وتنّص 
شخص يقوم بدعاية في أّي نوع كان في داخل 
األغراض  من  ألّي غرض  إسبانيا  خارج  أو 

اآلتية سيكون معّرضاً للحبس أو الغرامة:
تعبر دعاية كّل طباعة ألّي نوع من الكتب أو 
النشرات أو اإلعالنات توزع باليد أو الصحف 
أو أي نوع من النشرات الفوتوغرافيّة األخرى 
وكذلك توزيعها أو حيازتها بقصد توزيعها أو 
الخطب أو اإلذاعة الالسلكيّة أو أي عمل آخر 

يساعد على النشر
أنواع الدعاية:

الدعاية البيضاء:
المستوردة، وهي  المكشوفة غير  الدعاية  هي 
عبارة عن النشاط العلنّي من أجل هدف معين 
ووسائل  واإلذاعة  الصحف  في  ذلك  ويكون 

االتصال بالجماهير.
الدعاية السوداء :

نشاط  على  وتقوم  المستوردة  الدعاية  وهي 
عن  تكشف  ال  وهي  السريّة  المخابرات 
مصادرها الحقيقيّة ولكنها تنمو وتتولد بطرق 

سريّة داخل أرض العدو أو على مقربة منها.
تخشى  التي  الدعاية  وهي  الرماديّة:  الدعاية 
من أن يقف الناس على مصادر الحقيقة ولكنها 
إذاعة  مثل  األهداف،  من  هدف  وراء  تختفي 
شرقي  دول  إلى  موجهة  وهي  الحرة  أوروبا 

أوروبا وجنوبها .والهدف من هذه الدعاية.
إحباط الدعاية الشيوعية:

أفكار  في  للتأثير  موجه  نشاط  هي  الدعاية 
عدداً  األكثر  الشعبيّة،  القطاعات  ومواقف 
الدعاية ارتباطاً  وأهميّة في المجتمع. وترتبط 
المجاميع  على  التأثير  في  بالسياسة  وثيقاً 
والطبقات االجتماعيّة: من جهة، لقد ارتبطت 
الدعاية، بالطبع بالسياسة الداخليّة للدولة ولكن 
كبيرة  أهمية  وتكتسب  تؤثر  بدأت  بالتدريج، 
جزء  هي  التي  أيضاً  الخارجيّة  السياسة  في 
الحاكمة  وطبّقتها  للدولة  العامة  السياسة  من 
نشاطاً  باعتبارها  وذلك  »لينين«.  يقول  كما 
موجهاً للتأثير على أفكار وتصّورات ومواقف 
أهداف  تحقيق  لمصلحة  معينة  دولة  مواطني 

سياستها الخارجيّة وأيديولوجيتها بشكل عام.
الدعاية السياسيّة:

لوجود  وانتشرت  السياسيّة  الدعاية  وجدت 
العديد من األحزاب، فهناك أحزاب تقوم على 
الحزبين  مثل  لألشخاص  والميول  العاطفة 
وهناك  أمريكا  في  والجمهورّي  الديمقراطّي 
أحزاب أخرى يقبض قادتها على زمام سياستها 
والدعاية  الرأي،  في  تشاور  أو  انتخاب  دون 
السياسيّة تتخذ اللون الذي ينطبع به الحزب في 
الرأي  في  جنوده  من  ابتداء  المراحل  مختلف 
العام، وهم الذين يبثون الدعوة في الشعب إلى 
وإلى  الحزب  دعوة  إلى  تستمع  التي  طبقات 

لجانهم واجتماعاتهم العامة.
أساليب الدعايات:

في  كبير  أثر  ولها   الدعابة:  أو  النكتة  1ــ 
الرأي العام وخاصة في المجتمعات التي لدبها 
تأثير  النكات  لبعض  يكون  وقد  لذلك،  ميل 
المقاالت  من  وأعمق  أكبر  العام  الرأي  في 

تعني  ولذلك  اإلذاعيّة،  واألحاديث  الصحفيّة 
البالد المعادية دائماً بجمع النكات ذات الهدف 

السياسي.
2ــ التكرار: في الدعاية السياسيّة أو االجتماعيّة 
ال غنى لها مطلقاً عن التكرار، وهي وسيلة من 
بين  إشاعتها  المراد  المعلومات  تثبيت  وسائل 

الجماهير.
إذا  جداً  تكون خطر  قد  الدينّي:  األسلوب  3ــ 
اُستخدمت  للنفاذ إلى األمة في أعماق عقائدها 
وتحقيق  العقائدّي  كيانها  ونسف  وضربها 

مصالحهم وفق إرادة معينة.
4ــ االستضعاف واالستعطاف: يستعمل بغية 
اليهودّي  فاللوبي  المقابل،  نفوس  في  التأثير 
نفوس  في  مؤثّرة  عبارات  استخدام  يدمن 
بأمنه وإشرافه  المتعلقة  الشعب األمريكّي فب 

على الفناء بسبب حجارة أطفال فلسطينيي.
بسيطة  كلمات  عن  عبارة  الشعارات:  5ــ 
سياسيّة  من  حركة  في  زعيم  عن  تصدر 
واجتماعيّة أو شخصية مهمة ثم يرّددها الناس، 
وقد تدخل األناشيد والقصائد واألغاني كواحد 

من مصاديقها.
نبض  جس  أو  االختبار  منطاد  أسلوب  6ــ 
وإطالقها  اإلشاعات  العام: عن طريق  الرأي 
الرأي  تحليل  ثم  معين،  وقت  في  الناس  بين 
العام بالنسبة لهذه الشائعات، فإذا أثبت التحليل 
نجاحها ذاعت وتكررت، وإذا أثبت فشلها عدل 

عنها إلى غيرها وهكذا.
7ــ أسلوب الكذب واالختالق.

8ــ  الكاريكاتير: وتستخدم للوصول إلى العقل 
بسهولة، لمجرد النظر، وهي وسيلة مختصرة 

ولكنها عميقة الداللة واألثر.
اإلشاعة  بطرح  االستنكاري:  األسلوب  9ــ 
تحفّزاً  تثير  محّرضة  استنكاريّة  بلهجة 
الحقيقة واستنكارها،  لمعرفة  مقابالً  استنكاريّاً 
امتداد  تثبيت  يأتي األسلوب اإلثباتّي، وهو  ثم 
األسلوب األول حيث أن إيجابيّة رد الفعل في 
اإلشاعة  معلومات  تقرير  األول هو  األسلوب 

لحقيقة ثابتة.
10ــ محاولة خلق عدو وهمّي لألمة، يحاول 
وهذا  لحظة،  أيّة  في  األمة  عليها  االعتداء 
أسلوب يستخدمه القادة الديكتاتوريون ليغطوا 
بدالً  إليه  الناس  ويصرفوا  الخاطئة  سياساتهم 

من قضاياهم المصيريّة.
البعض طرح  يحاول  العلمّي:  األسلوب  11ــ 
وفلسفّي  علمّي  أنّه  يّدعي  بأسلوب  الدعاية 
لكسب ثقة المقابل، واالدعاء بأنّه عالم فتُمّرر 

اإلشاعة بترحاب.
أنه  المقابل  إفهام  محاولة  االحتواء:  12ــ 
متوافٌق معه في العقيدة والرأي والمذهب وبعد 
أن يطمئن إليه يبدأ ببث أفكاره شيئاً فشيئاً فال 

يجد معارضة.
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الِعبَِر الواجِب استخالَصها  إّن إحدى أهمِّ 
االجتماع  علوم  أو  المرأِة  لِعلِم  بالنسبِة 
في  تتجّسد  إنما  السواء،  على  برّمتها 
بالتكاثِر  االستمراِر  عدِم  ووضِع  حقيقِة 
السكانّي، وعدم تضخيمه أو تصغيره في 
بعض الحاالِت النادرِة بأسلوِب »المعرفِة 
بالنسِل  االستمراِر  فمساندةُ  الغرائزيّة«. 
بِدائيّةً  األكثر  هو  أسلوٍب  خالِل  من 
ومؤازرتُه  الفطريِّة،  الغريزِة  قبيل  من 
مرِّ  على  رِة  الُمطَوَّ العلميِّة  باألساليب 
الدافُع  هو  إنما  والحداثة؛  المدنيِّة  تاريِخ 
الُمْفِرط.  السّكانيِّ  التزايُِد  وراَء  األساسيُّ 
فاستمراُر النوِع البشريِّ بوجوِده كطبيعٍة 
األساليِب  على  ُمقتَِصراً  اجتماعيٍّة 
وتحفيِز  بدفِع  وباألخّص  الغرائزيِّة، 
الغريزِة الجنسيِّة؛ إنما يَُعبُِّر عن وضٍع جدِّ 
يَبسطُ  والثقافِة  الذكاِء  فمستوى  متخلّف. 
االستمراِر  على  القادرِة  المعرفِة  طاقاِت 
أي  أرقى.  نوعيٍّة  من  اجتماعيٍّة  بكياناٍت 
على  قادرون  والجماعات  األفراَد  أّن 
إحياِء أنفِسهم ألطوِل مّدٍة ممكنٍة من خالِل 
والمؤسساِت  وثقافاتهم  ذكائهم  مستوى 
أيُّ  يبقى  ال  بالتالي،  والسياسيّة.  الفلسفيِّة 
معنى لسيرورِة النسِل بالتكاثِر عن طريِق 
وذكاؤه  اإلنساِن  فثقافةُ  الجنسيّة.  الغريزِة 
قد تََخطَّيا هذا األسلوَب منذ زمٍن بعيد. بناًء 
والحداثة  المدنيِّة  لدى  الربِح  فمبدأُ  عليه، 
البدائيّة.  هذه  عن  أساساً  المسؤوُل  هو 
السّكانيِّ  التزايُِد  في  اإلفراطَ  أّن  ريب  ال 
إفراطٌ في االحتكاِر والسلطة. وهذا بدوره 
ما يُعاِدُل اإلفراطَ في الربِح األعظمّي. إّن 
طيلةَ  البشريِّ  النوِع  لدى  الُمْفِرطَ  التكاثَر 
التاريخ، وبُلوَغه ليس بالمجتمِع وحسب، 
بل وببيئتِه وطبيعتِه أيضاً إلى شفيِر الهاويِة 
والفناِء؛ إنّما هو بالتأكيد حصيلةُ التكديِس 
التراُكِميِّ لرأِس الماِل والسلطة، وبالتالي 
قانوِن الربِح األعظمّي. بينما جميُع  ثمرةُ 
المؤثِّراِت واألسباِب األخرى تؤدي دوراً 

ثانويّاً من الدرجِة الثانية.
المسؤوليّةَ  تَُكوَن  أْن  ينبغي  هذه،  والحاُل 
يتعلُّق  فيما  المرأِة  عاتِِق  على  األساسيّةَ 
بحلِّ قضيِّة المرأِة الُمكتَِسبَِة أبعاداً عمالقةً 
الديموغرافيِّة  القضيِّة  وبحلِّ  اآلن،  منذ 
الطريِق  لَِسدِّ  األوليَّ  السبيَل  تَُعدُّ  التي 
األوُل  والشرطُ  األيكولوجّي.  الدماِر  أماَم 
المرأِة تماماً،  في ذلك هو حّريّةُ ومساواةُ 
الديمقراطيِّة  السياسِة  ُمزاَولَِة  في  وحقُّها 
كلّياً، وحقِّها في أْن تَُكوَن صاحبةَ اإلرادِة 
العالقاِت  جميِع  في  الحاسمِة  والكلمِة 
المعنيِّة بالجنس. وفيما خال هذه الحقائق، 
تحقيَق خالِص وحّريِّة ومساواِة  يمكن  ال 
المرأِة والمجتمِع والبيئِة بكلِّ معانيها، كما 
الديمقراطيِّة  السياسِة  تشكيَل  يَحتَِمُل  ال 

والسياسِة الكونفدراليِّة طبعاً.
ومصيريّاً  حياتيّاً  دوراً  المرأةُ  تؤدي  كما 
من حيث أخالقيّاِت وجماليّاِت الحياِة على 
والدمقرطة،  والمساواِة  الحّريِّة  ضوِء 
َكونها العنصَر األصليَّ للمجتمِع األخالقيِّ 
والسياسّي. علُم األخالقياِت والجماِل جزٌء 
ال يتجّزأ من علِم المرأة. وال جدال بشأن 
وتطّوراٍت  انفتاحاً  ستُحقُِّق  المرأة  أّن 
األخالقيّات  مياديِن  جميِع  في  عظيمةً 
على  وتطبيقيٍّة  فكريٍّة  كقوٍة  والجماليّات 
في  الثقيلِة  مسؤوليتِها  بُِحكِم  السواء، 
شاملةٌ  الحياِة  مع  المرأِة  فأواصُر  الحياة. 
أكثر بكثير مقارنةً مع الرجل، وُرقِيُّ بُعِد 
الذكاِء العاطفيِّ متعلٌّق بذلك. بالتالي، فعلُم 
الجماِل موضوٌع وجوديٌّ بالنسبِة للمرأة، 
ومسؤوليةُ  الحياة.  تجميَل  يعني  َكونَه 
المرأِة أوسُع نطاقاً على الصعيِد األخالقيِّ 
 = الجمال  وعلم  األخالق  )نظريّة  أيضاً 

نظريّة الجمال(.

منها  يعاني  التي  القاسية  الظروف  ظّل  في 
السنوات  السبع  مدار  على  السورّي  الشعب 
التي  الدائرِة  المنصرمة من األزمة؛ والحرِب 
شملت كّل الجغرافيا الوطنيّة، حيث لم يلتزم أيٌّ 
من األطراف بالضمير والوجدان وال بالقوانين 
واآلهات  المعوقات  كلِّ  ورغم   ، الدوليّة، 
الخاّصِة  والحروِب  األجواِء  وتوتِر  واآلالم 
التي تمارُسها الدوُل واألطراُف اإلقليميّة على 
السوري  والشمال  في سورية  المجتمع  عموم 
من  المزيُد  شعبنا  أبناِء  أمام  يكن  لم  بخاصة، 
والتشبث  والمقاومة  الصموُد  فإما  الخيارات، 

باألرض، أو الهجرة وإدارة الظهر للوطن.
جّسدت حالة المقاومة في شمال سورية إرادة 
المناطق  باقي  بها  يُحتذى  مجتمعيّة جماهيريّة 
وقوته  إرادته  شعبنا  فرض  إذ  السوريّة، 
بكلِّ  وتماسكه  تالحمه  على  وأّكد  المجتمعيّة 
المكّونات االجتماعيّة على اختالف االنتماءات 

وتنّوع  والمذهبيّة  واإلثنيّة  والعرقيّة  القوميّة 
المتبادلة  والمحبّة  المشترك  فالعيش  الطوائف 
جميع  في  والتشاركيّة  والتفاهم  والتعاون 
فكرة  حول  وتوافق  المجتمعيّة،  القضايا 
أسٌس  والتعاون  والتحاور  المشترك  المصير 
القرار  التخاذ  عليها،  البناء  يمكن  راسخة 
واإلدارة في كلِّ األمور االجتماعيّة والسياسيّة 

والصحيّة واالقتصاديّة والخدميّة... إلخ.
بمرور أكثر من سبع سنوات على هذه األزمة 
تنافس  بسبب  شعوبنا،  بحّق  والخانقة  الظالمة 
الحكومات والدول اإلقليميّة والعظمى، والتي 
قلبت البالد إلى ساحات حرب من أجل مصالح 
لصالح  نفسها  رهنت  إقليميّة  ودول  حكومات 
التوّجهات الدولتيّة االستعماريّة المقيتة، انقسم 
السوريون إزاءها إلى طرفين متنازعين فيما 
جّسد  مختلفاً  شمال سورية  خيار شعوب  كان 
الوطنيّة الحقيقيّة مستنداً إلرادة شعبيّة وتنظيم 

ومن  المجتمع،  مأسسة  من  اعتباراً  الحياة 
مالمح هذه اإلرادات الشعبيّة والمجتمعية إيالء 
أسس  على  الكافي  االهتمام  والتدريب  التعليم 
الديمقراطّي،  التعليم  نظام  وتطبيق  تنظيميّة 
والتعاون  والمساوة  العدالة  إلى  يهدف  الذي 
الديمقراطيّة  روح  وإرساء  والتفاهم  والمحبة 
وثقافتها وتأكيد قبول اآلخر دون إقصاء ألحٍد.

 لتحقيق ذلك كان ال بد من رفِع سويِة التعليِم 
وتحسيِن األداء في مجال التعليم وتبني طرائق 
استخدام  على  ب  والتدرُّ المناسبة  التدريس 
وعلميّة  تنظيميّة  بطرق  والنماذج  األساليب 
ليتمكَّن  والتعليمّي  التربوّي  الكادر  وتأهيل 
من إيصال المعلومة للتالميذ بسهولة وجمال. 
ملحوظة  جهوٌد  السياق  هذا  في  بذلت  وقد 
في  والتعليم  التربية  هيئة  قطاعات  جميع  في 
إقليم الجزيرة، ولم تدخر أيام العطلة الصيفيّة 
فأقيمت  الديمقراطيّة،  الذاتيّة  للمدارس اإلدارة 

للعاملين  ومتالحقةٌ  مكثّفةٌ  تدريبيّةٌ  دوراٌت 
توفير وتسهيل  وتّم  والتعليم  التربية  في قطاع 
مستلزمات العمليّة التربويّة لتأمين كادر تعليمّي 
وتحسين  المهمة  بأعباء  النهوض  على  قادر 
ر من األساليب الكالسيكيّة  عملية التعليم بالتحرُّ
التي تعتمد على استظهار المعلومات وإرهاق 
االتكاليّة  من  وتخليصهم  بالواجبات  الطالب 
وتشجيع المبادرات اإليجابيّة وتعزيز الشعور 
تعليم  نموذج  بناء  يمكن  وبهذا  بالمسؤوليّة، 
والمساواة  العدالة  تسوده  للمجتمع  ديمقراطّي 
والعيش  الشعوب  وأخوة  الثقافّي  والوعي 
المشترك والتالحم والتماسك المجتمعّي بروح 

وطنيّة تشاركيّة.
في 2018/7/16م

التدريب والتعليم أساس بناء اجملتمع

نصر الدين عثمان

شاهوز حسنحامد الفرجحسن حممد علي عبد الكريم العمر علي السعد
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مكثفة  لجهود  حقيقيةً  ثماراً  كانت  اإلدارة  هذه 
لكل القائمين عليها، ومن أعظم ما أقدمت عليه 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية إعادة وتفعيل التعليم 
فكان من مخصصات عام 2017/  األم،  باللغة 

2018 تجهيز 1950 مدرسة وإعداد 17 ألف 
معلم ومعلمة، والتحاق 170 ألف طالب وطالبة، 
وقد هيأت في كل من كوباني وعفرين بالسوية 
نفسها، وإن اختلفت األرقام قليالً، وعلى الرغم 
أن  إال  واإلدارية  الفنية  الصعوبات  بعض  من 
العملية التربوية القت استحسان األهالي وكانت 

األم  بلغتهم  الطالب  تعليم  في  سباقة  خطوة 
وثقافتهم التي كانت مهمشة وشبه مندثرة في ظل 

النظام البعثي.
تمتين  طريق  عن  الذاتية  اإلدارة  وارتقت 
هذه  ورسخت  الدول،  أغلب  مع  عالقاتها 
في بعض  لها  ممثلياٍت  فتح  العالقات من خالل 
األوروبية،  وغير  األوروبية  والمدن  العواصم 
في  آفا  روج  ممثلية  افتتاح  تم  2016م  ففي 
في  وافتتحت  بعد  فيما  وتتالت  )براغ(،  تشيكيا 

باريس وموسكو وعواصم أخرى. من هنا كانت 
اإلدارة الذاتية تدرك أن العمل الدبلوماسي يوطد 
العالقات بين الشعوب، بل ويرسخ هذه العالقات 
ثقافة  يملكان  الطرفان  أصبح  إذا  أفضل  بشكل 

وذهنية ترفض السلطة والهيمنة والغزو.

حترير كوباني

لم يكن تحرير كوباني بفعل عصا سحرية، بقدر 
والذاتية  الموضوعية  العوامل  كل  اجتمعت  ما 
العصر  في  البطولية  المشاهد  أجمل  وأعطت 
الحديث لكل شعوب األرض بأن إرادة الشعوب 
ال تقهر، ففي منتصف عام 2014م دخل داعش 
هذه المدينة الوادعة والهادئة وجعلها خراباً، هذه 
لم  التركي،  النظام  ربيبة  المرتزقة  المجموعات 
أحداً،  يشبهون  ال  كوباني  أبناء  بأن  تدري  تكن 
لداعش  تسمح  ال  إنسانية  ثقافة  يملكون  ألنهم 
وغير داعش بالعبور، إنهم أبناء الشمس الذين ال 
تقهرهم كل الثقافات الوضعية والمبتذلة، فخالل 
دحر  والشهادة  والبطولة  المقاومة  من  يوم  مئة 
العالم  أنظار  وتحولت  العدوان،  هذا  مقاتلونا 
التي أصبحت  المدينة  إلى هذه  وإعالمياً  سياسياً 
أسطورة المقاومة في القرن الحادي والعشرون.

النور  مشتى  سفح  في  البطوالت  مشاهد  وباتت 
األرض  يعشق  من  لكل  وثقافياً  سياسياً  معلماً 
واإلنسان، مشتى النور حكاية عشق بينها وبين 
بدمائها  أشجارها  سقت  التي  ميركان  آرين 
ومن  داعشي  بوجه  تصرخ  وهي  الطاهرة، 
القتل واإلرهاب أن »ارحلوا عنا  ثقافة  يحملون 
وثقافة  حضارة  دعاة  بل  قتل،  دعاة  لسنا  فنحن 
المجتمعية  وثقافتها  بأبجديتها  الجهات  كل  سقت 

والكونية«. 

مشروع الفيدرالية

المجتمعون  أجمع  2015م  آذار  منتصف  في 
والسريان  والعربية  الكردية  المكونات  من 
واإليزيديين  والشركس  والتركمان  اآلشوريين 
رميالن  بمدينة  عقد  مؤتمر  في  وغيرهم  كافة 
الديمقراطية  االتحادية  الفيدرالية  إعالن  على 
المؤتمر  واعتمد  السوري،  الشمال  لكل  نظاماً 
مجموعة توصيات بلغ عددها 14 توصية تبحث 
في آليات توسيع مفاهيم الفيدرالية، على أن تكون 
النهائية  للمسودة  قراءة  أشهر  ستة  وبعد  هناك 

للفيدرالية.
فصالً  و11  مادة   85 الفيدرالي  النظام  تضمن 
بصدد  هنا  ولسنا  أبواب،  أربعة  على  موزعاً 
قراءة كل الفصول والمواد بقدر ما يهمنا القول: 
سياسي  نظام  معانيها  وبأبسط  الفيدرالية  إنَّ 
نتاجات  من  تكن  ولم  مجتمعي،  واقتصادي 
تجلت  بل  الحديثة،  العصور  وفلسفة  وثقافات 
 612 ميديا  امبراطورية  عصر  من  مالمحها 
قبل الميالد، وهي أي )الفيدرالية( قاعدة وركيزة 
بعد  من  جاءت  التي  الفيدراليات  لكل  ومبادئ 
إلنتاج  الخصبة  األرضية  تشكل  كونها  ميديا، 
المشترك،  بالعيش  ومؤمنة  واعية  مجتمعات 
وفي الشهر السادس من عام 2016م أُعلن عن 
الديمقراطية  للفيدرالية  االجتماعي  العقد  مسودة 

والتي تضمنت أربعة أبواب رئيسة.

بالحقوق  والثاني  العامة،  بالمبادئ  يتعلق  األول 
والحريات، والثالث بالنظام المجتمعي، والرابع 
آليات  توضح  مواد  باب  ولكل  العامة.  باألحكام 
بين  طوعي  اتحاد  بالمحصلة  وهي  بها،  العمل 
تنظيم  خاللها  يتم  وقوميات،  مكونات  مجموعة 
المجتمع تنظيماً كومونالياً، وتحتفظ وتحفظ هوية 
وثقافة كل مكون، دون أي إقصاء أو إلغاء ألي 
على  الفيدرالية  تركز  أخرى  جهة  من  مكون، 
البعد الفكري والثقافي والوطني، من خالل خلق 
مجتمع سياسي أخالقي، لهذا كله وجدت شعوب 
الشمال السوري بأن الفيدرالية ضرورة تاريخية 
وحدة  على  تحافظ  ألنها  آخر،  مطلب  أي  قبل 
الوقت  في  وألنها  السوري،  والشعب  األرض 

نفسه تنبذ التقسيم والتفكيك والتجزئة.
كمرحلٍة  الكومينات  بانتخابات  البدء  بالفعل  وتم 
المحلية  المجالس  انتخابات  وتالها  أولى، 
والبلدات والمقاطعات، حيث تمت تلك االنتخابات 
بشكل ديمقراطي وشفاف، وكان لجميع الشعوب 
حق الترشح واالقتراع دون تمييز، وألول مرة 
تمت  السوري  والشمال  آفا  روج  تاريخ  في 
نزاهة وديمقراطية، حيث رأى  بكل  االنتخابات 
هذه  في  أهمية  وذا  مسؤوالً  نفسه  شخٍص  كل 
الخطوة التاريخية، فقام بواجبه الوطني بالتوجه 
يراه  الذي  المرشح  وانتخاب  االقتراع  لصناديق 

مناسباً.  
    

ثورة روج آفا ثورة الشعوب 
واإلنسانية

آفا(  روج  )ثورة  تموز   19 ثورة  بداية  منذ 
ما  يوجز  أن  المرء  على  يصعب  اآلن  وحتى 
اختزال  وبكل  القليلة،  السنوات  هذه  في  حدث 
وإحياء  إعادة  ثورة  بامتياز،  المرأة  ثورة  هي 
زالت  وما  كانت  التي  النيوليتية،  الثقافة  وتفعيل 
المكونات  كل  بين  السلمي  التعايش  على  تعمل 
السورية في شمالها وفي كل مكان من األرض 
بمنجزاتها،  الثورات  تقاس  ودائماً  السورية، 
بناء  على  تعمل  بأنها  أكدت  المتتالية  والمشاهد 
الذهنية الجديدة لإلنسان في المنطقة بغض النظر 
عن انتمائه القومي أو الطائفي، هذه الذهنية هي 
تدافع عن  كافة وهي  الشعوب  التي وحدت هذه 

األرض واإلنسان.
من  الزور  ودير  والرقة  كوباني  تحرير  كان 
الثقافات  وتشارك  تقارب  في  الهامة  المحطات 
اإلدارة  وكانت  وتناحرها،  صراعها  من  بدالً 
بين  اتحادية  فيدرالية  لبناء  جديدة  روحاً  الذاتية 
لكل  ناقوس  وبمثابة  السوري،  الشمال  في  الكل 
وأن  اقتربت،  قد  نهايتها  بأن  القوموية  األنظمة 
الشعوب أيقنت بأن فلسفة التعايش المشترك لهي 
حتى  أخفقت  التي  الفلسفات  بقية  من  األفضل 
أعطتها  التي  الثقافة  ألن  الشعوب،  بوحدة  اآلن 
بأن  كفيلة  المنطقة  لشعوب  الديمقراطية  األمة 
تعيش هذه الشعوب بذهنية مشتركة قوامها أخوة 

الشعوب. 

فمع انتقال الثورة في سورية من التظاهر السلمي 
إلى  واحدة،  سورية  وطنية  شعارات  خالل  من 
محتواها  من  الثورة  هذه  وإفراغ  المسلح  العمل 
معظم  تدخل  في  االنتقال  هذا  ساهم  الوطني، 
الطين  زاد  وما  سورية،  في  اإلقليمية  الدول 
القوى  سارعت  أن  المذاق،  طيب  السوري 
الكبرى للوصول إلى مياهها الدافئة لتعلن سرقة 
حصتها من كعكتها الشهية، هذا ما جعل االنقسام 
ِملل ونحل، وتيارات  إلى  السوري  المجتمع  في 
وانتماءات ساهم كثيراً في تبدد حلم كل سوري 
ظل  في  والعيش  األزمة  من  مبكراً  باالنتهاء 
دولة ديمقراطية، وعاش السوريون أسوأ مأساة 
قرابين  يدفعون  زالوا  وما  الحديث،  العصر  في 
الحرية، لساسة يعيشون حرياتهم الشخصية في 
عواصم األضواء والشهرة، ويقبضون من المال 

السياسي ما يجعلهم ينسون ألي جهة ينتمون.
بكل المقاييس باتت ثورة روج آفا التي انطلقت 
في  التغيير  ثورة  الحرية،  ثورة  تموز   19 في 
على  وعاهدت  عملت  وقد  السلطوية،  الذهنية 
والمذاهب  والطوائف  واألقليات  المكونات  منح 
طي  ما  يوٍم  في  كانت  التي  وحرياتها  حقوقها 
وحداٍت  تأسيس  من  بدايةً  وانطلقت  النسيان، 
الخارجية  الهجمات  من  المنطقة  لحماية  شعبية 
المتوقعة، ومن ثم بناء المؤسسات واعتماد نظام 
والعيش  الشعوب  أخوة  مبدأ  على  ديمقراطي 
المشترك، وقد نالت المرأة نصيبها العادل من هذه 
الثورة ألنها تقلدت مناصب كثيرة وكبيرة على 
مبدأ الرئاسة المشتركة، فكانت أولى تلك الثمار 
تشكيل وحدات حماية المرأة، وال يخفى على أحد 
أنَّ هذه الثورة قد رسمت خارطة طريق جديدة 
والمنطقة  السوري  الشمال  في  اإلنسان  لحياة 
بشكل عام، حين حطمت حواجز الخوف وبنت 

جسور جديدة لحياة حرة وديمقراطية. 

بدايات االنطالقة

المنطقة  شعوب  سارعت  مجتمعية  ثورة  كأي 
ومنطقة  عام  بشكل  السورية  الساحة  قراءة  إلى 
واضٍح  موقٍف  وتبني  خاص،  بشكٍل  الجزيرة 
فكانت  واالجتماعي،  السياسي  الحراك  هذا  من 
كخارطة  الديمقراطية  األمة  وفلسفة  مفاهيم 
طريق للخروج من األزمة بأقل الخسائر مقارنة 
بما حدث في المحافظات السورية األخرى، هذه 

األولى  الخطوة  بمثابة  كانت  واألسس  المفاهيم 
بلملمة كافة المكونات ووحدتها والعمل بكل جدية 
قوى  اإلرهابي ومن  الغزو  مناطقها من  لحماية 

الظالم والقتل.
ومن أولى المهام التي تبنتها الشعوب هي تشكيل 
تبلورت  قد  كانت  التي  الشعب،  حماية  وحدات 
التي  الفظيعة  أسسها عام 2004م بعد المجزرة 
 12 ملعب  في  المدنيين  بحق  النظام  ارتكبها 
آذار، فجمعت الشبيبة نفسها من جديد وبجاهزية 

وفي  اإلرهابية،  القوى  لتلك  للتصدي  وتنظيم 
الشعب  حماية  وحدات  كانت  والمداخل  األحياء 
المتشكلة من الشعب نفسه، تقوم بحماية وحراسة 
المرحلة  هذه  في  طوعي،  وبشكل  األحياء 
مدينة  إلى  المرتزقة  زحف  واالنتقالية  العصيبة 
مباغتين كل  التركية  األراضي  كانيه من  سري 
عنوانها  التي  وثقافتهم  بغطرستهم  المكونات 
الرئيس هو اإلرهاب والقتل، لكن وحدات حماية 
سارعت  بل  األيدي،  مكتوفة  تقف  لم  الشعب 
الهجمة وطردها  هذه  محاربة  إلى  بطولة  وبكل 

وإعادتها من حيث أتت.
في  تعيش  بأنها  اإلرهابية  القوى  شعرت  عندما 
فوضى من أمرها، وسارعت إلى الجهة الجنوبية 
رت كل طاقاتها للدخول  من مدينة قامشلو وسخَّ
للمدينة، لكن وحدات حماية الشعب مجدداً حملت 
خارج  وأبعدتهم  لهم  وتصدَّت  المقاومة  سالح 
واالنتصارات  البطوالت  وتتالت  كلها،  المنطقة 

في عموم الجزيرة بعد أن شاركت بقية المكونات 
الشر  قوى  وأرغمت  الوطني  العمل  هذا  في 
الداخل  إلى  أو  صحراوية  مناطق  إلى  للفرار 

السوري أو العراقي.

تأسيس اإلدارة الذاتية

بداية كانون الثاني من عام 2014م تم اإلعالن عن 
اإلدارة الذاتية في منطقة الجزيرة، هذا اإلعالن 
جاء نتيجة تنظيم وترتيب األوراق الداخلية لكل 
لذا؛  المنطقة.  إدارة  في  ومشاركتها  المكونات 
عمدت على بناء مؤسساتها وهيئاتها، وإذا كانت 
فلسفة األمة الديمقراطية روحاً لهذه الفترة، فإن 
اإلدارة الذاتية تمثل تجسيداً وجسداً لها، من حيث 
المقومات واألسس، والخطوات التي تلت إعالن 

 حلقوق الشعوب
ٌ
 جمتمعي ضامن

ٌ
ثورة روج آفا... حراك

مل تكن النتائج اليت تبلورت يف منطقة اجلزيرة يف ظل األزمة السورية بأهنا هبة من 

نتيجة عمل فكري وسياسي وعسكري ارتقت إىل  السماء، بقدر ما كانت 

التميز الواضح عن بقية بؤر التوتر واحلروب والقتل يف عموم سورية. 

تقرير/ فريوشاه أمحد

ال يزال سكان منطقة »الفرات« يحافظون على 
منذ  أجدادهم  عن  والموروث  التقليدّي  لباسهم 
سنواٍت بعيدة؛ و«الكالبية« أو كما يحب البعض 
أن يسميها »الدشداشة« معروفة كزيٌّ تراثّي في 
مناطق الفرات واستطاع حتى اآلن الصمود أمام 
األسواق.   غزِت  التي  العصرية  األلبسة  منافسة 
يحافظون  الذين  أعداد  تقلُّص  من  الرغم  وعلى 
على هذ التراث الموروث؛ إال أنَّهم ال يستطيعون 

االستغناء عنه بشكٍل كلي. 
الخياط  يقوم  مختلفة  تفصيالت  والكالبية 
بتصميمها وإعطاء جماليّة لهذا الموروث وهي 
عبارة عن قطعة من القماش تكون فضفاض من 
مختلفة  ألوان  ولها  واحدة.  قطعة  تكون  األسفل 

منها األبيض واألسود والبني...إلخ. 
التي  العالمة  فهما  و«الشماغ«   »العقال«  أما 
بدأت  أنّها  إال  السنين،  مئات  منذ  العرب  ميّزت 
باالنحسار تدريجيّاً، واقتصر ارتداؤها حالياً على 
سكان الريف، وبخاصة في المنطقة الشرقيّة أو 

بعض القبائل التي مازالت متمسكة ببداوتها.

تاريخ العقال أشكاله

من  أكثر  إلى  العقال  استخدام  تاريخ  يعود 
العقال  وجود  بدايات  وتعود  عام،   /1300/
وتحديداً  العربي  المشرق  منطقة  إلى  العربّي 
العراق وسورية، ثم انتشر في بقية دول الخليج 
كرمز  بداية  ارتداؤه  وجاء  واألردن،  العربي 
للحداد والعزاء، وجاءت تسميته منذ أيام القوافل 
العربية التي كانت تعبر الصحراء فعندما كانت 
رجال  يقوم  الصحراء  في  رحالها  القافلة  تحط 
القافلة بربط ساق اإلبل بخيوط من شعر الماعز، 
»عقل  من  أي  العقال  تسمية  جاءت  هنا  ومن 
من  مجموعة  أن  ويُحكى  ربطه،  أي  الشيء« 
»العقيالت«  بقبيلة  سموا  الشام«  »بالد  تجار 

لربطهم النوق بهذه الطريقة.
الخطوات  فهي حسب  العقال  ارتداء  أما طريقة 
أو  العربية  للقبعة  الرجل  ارتداء  بعد  التالية: 
الحطة  أو  العربي  الشماغ  فوقها  يضع  القلنسوة 
الرأس،  من  األعلى  الجزء  على  العقال  ليأتي 
سميكة  اللون  سوداء  خيوط  عن  عبارة  والعقال 
مغزولة من شعر »الماعز« تتوضع فوق بعض 
على دورين منفصلين مثبتين من الخلف، وتتدلى 
منه شراشيب على الظهر مثبتة بخيط لكيال تفتح 
دوائر  ثالث  من  المؤلف  العقال  وهناك  الحلقة، 

ويسمى العقال »الفيصلي« أو »األميري«.
إن بعض الشعوب العربية بدأت بعمليات تطوير 
خيوط  باستخدام  صناعته  خالل  من  للعقال 
الذهبي واألصفر  منها  وبألوان مختلفة  حريرية 
المسدس  منها  هندسية  وبأشكال  واألخضر، 
من  العقال  نوعية  وتختلف  والدائري،  والمثمن 

ويكون  جداً،  السميك  إلى  المتوسط  إلى  الرفيع 
السبابة ومبروماً، وهذا يعد  العقال بثخن أصبع 
مناسباً للشباب أما العقال الثخين فيكون للرجال 
ثقالً  لتعطي  توضع  والشرشوبة  السن  كبيري 
للعقال لكي ال يقع على األرض. أما أفخر أنواع 
مصنوع  لكونه  سورية  في  المصنوع  العقال 

أهمها  أسماء  عدة  للعقال  الماعز.  شعر  من 
دول  في  اشتهر  الذي  و«القنب«  »المرعز« 
في  العقال  يفتح  أن  ارتدائه  تقاليد  ومن  الخليج 
فلسطين من األمام ويكون مطبقاً في دول الخليج 

العربي وسورية.

حركات داللية ورمزية للعقال

لكل حركة للعقال داللة معينة فقد كان »ينكس« 
إلى األكتاف والرقبة في حاالت طلب الثأر ألحد 
للضرب  يحمل  العقال  كان  بينما  العائلة،  أفراد 
العقال  رفع  أما  الشجار،  حاالت  في  كالكرباج 
ذلك  فإن  قبل صاحبه  من  األرض  على  ورميه 
إلى حد ال يطاق،  أن األمور وصلت  يدل على 
أما نزعه من قبل شخص آخر أمام الناس فذلك 
يعتبر إهانة ال تغتفر، وعند وقوع النزاعات فإن 
غنيمة  تعتبر  عقاله  أو  ما  حطة شخص  انتزاع 
ثمينة يتباهى بها الخصم، كما أن خلع العقال أمام 
الضيف أو الصديق فهذا يدل على فتح األسرار 
بينهما  حواجز  وجود  وعدم  الشخصين  بين 
العقال  خلع  ألن  أخوية  عالقتهم  تكون  وبالتالي 

أمام شخص غير أهل البيت تعتبر عيباً.
 ويرى البعض أن السبب الرئيس في وضع العقال 
للتخفيف من حدة العوامل البيئية والطبيعية كون 
وشديدة  صحراوية  فيها  يعيشون  التي  المنطقة 

الحرارة والبرد في الفصول المختلفة

للثقافة  ديكران  آرام  مركز  مسرح  خشبة  على 
يكتا  هيفي  الشهيدة  فرقة  من  كال  قدمت  والفن 
عزيز  الشهيد  وفرقة  مخمور،  من  القادمة 
عرب التابعة لمركز الثقافة والفن في تل كوجر 
متتاليين  يومين  مدى  على  مسرحيين  عرضين 
يكتا  هيفي  الشهيدة  فرقة  قدمته  األول  العرض 
وتمحور   « الحقيقة  عن  »البحث  عنوان  تحت 
على  المشرف  لنا  بينه  كما  المسرحية  سيناريو 
العرض آزاد تكين حول قرية في شمال كردستان 
والمسيحيين،  العلويين،  من  كلٌّ  فيها  يعيش 
للعيش  نموذجا  تمثل  والتي  السنة،  والمسلمين 
التركي  لالحتالل  يُرْق  لم  الذي  األمر  المشترك 
التتريك  سياسة  اتباع  طريق  عن  حاول  الذي 
الدين،  رجال  من  المأجورين  بعض  خالل  من 
أحداث  ل  وخال  طوائف،  إلى  القرية  يقسم  أن 
»كازان«  ويدعى  علوي  شاب  يعود  المسرحية 
القرية،  في  رأسه  مسقط  إلى  مهجرة  عائلة  من 
له مدى  القرية يتضح  وخالل اختالطه مع أهل 
السياسة التي يتبعها االحتالل التركي الرامية إلى 
اتباع سياسة الصهر الثقافي، واالرتباط األعمى 
بالدين الذي يخدم الدولة،  من خالل رجل الدين 
المعين في القرية، والمدعو مال قاسم، ويستطيع 
تأليب  من  تنويريا  فكراً  يحمل  الذي  »كازان« 
إمام  أفعال  بتعرية  الخيانة  القرية على خط  أهل 
ضد  االحتالل،  دولة  مع  تعامله  وفضح  الجامع 

أبناء شعبه.
»فرقة  قدمته  الذي  اآلخر  المسرحي  والعرض 

والتي  كوجر   تل  من  القادمة  عرب«  عزيز 
للكاتب  الزمان«  ملك  يا  »الفيل  عنوان  حملت 
ملك  قصة  وتحكي  ونوس،  هللا  سعد  المسرحي 
ظالم له فيل مزعج ضار يرمز للقوة، والبطش، 
وال  ويولولون،  الناس  منه  يشكو  والجبروت، 
يأتي  ذلك  وبعد  الشكوى  على  منهم  أحد  يجرؤ 
الشكوى،  على  يشجعهم  زكريا  اسمه  شخص 
به،  سيقومون  ما  على  ويتدربون  فيتحفزون، 
عبر  إليه  ووصولهم  الملك،  إلى  ذهابهم  وبعد 

ويسيطر  موقفهم،  يتغير  والبهارج  الزينات 
الفيل  للملك:  فيقولون  جديد  من  عليهم  الخوف 
ما  يسألهم  ويكررونها، وعندما  الزمان،  ملك  يا 
شأنه؟ ال يجرؤون على الشكوى، وإنما يقولون: 
الملك  ويوافق  تزويجه.  يقترحون  جاؤوا  إنَّهم 
على فكرة رعيته ويأمر بإحضار »فيلة« ويأمر 
بمكافأة »زكريا« وتعيينه مرافقا دائما للفيل كما 

أمر بإقامة فرح عام ليلة العرس.
يُذكر أّن فرقة الشهيدة هيفي يكتا قدمت عرضها 

املوقع اجلغرايّف

مميز  استراتيجّي  وموقع  فريدة  بإطاللة 
يقع  سورية  من  الغربي  الشمال  اقصى  في 
كما  السليب«  »اللواء  اسكندرون  لواء 
ويذكر  والمبعدون،  منه  رون  المهجَّ يسميه 
الحالية  المدينة  أن  والعلماء  الباحثين  بعض 
مدينة  أنقاض  على  بنيت  »اسكندرون« 
ق.م،   333 عام  الفنيقيّة  »ميرياندروس« 
واسمه  المقدوني  االسكندر  قادة  أحد  يد  على 
جبال  أربعة  اللواء  ويتوسط  »أنتيغون«. 
األقرع،  جبل  وهي  الخضراء  بسهولة  تحيط 
النفاخ،  وجبل  موسى  وجبل  األمانوس  وجبل 
وإلى  4800كم2،  يقارب  ما  مساحته  وتصل 
الشرق منه سهول حلب وإلى الجنوب الالذقية 
الشمال جبال  به من  فيما تحيط  وجبل االقرع 

طوروس.
أنهاره  في  تتمثل  اللواء شرايين حياة  في 

العديدة ومنها نهر العاصي الذي يمر 
سهولها  فيسقي  انطاكية  بمدينة 

والخضرة،  بالحياة  ويمدها 
ثم  السويدية،  خليج  في  ليصب 
النهر األسود القادم من كيليكيا 
بحيرات  إلى  والواصل 
عفرين  ونهر  العمق،  سهل 
في   ليصب  حلب  من  القادم 
بحيرات سهل العمق أيضاً. 
األنهار  بعض  إلى  إضافة 
تتزين  وهكذا  الصغيرة، 

المنطقة بحلية خضراء وارفة 
لوفرة  الخيرات  كثيرة  الظالل 

الماء والتربة الخصبة.

سلب اللواء وضمه لرتكيا

العالقة  تثبت  كذلك  والفرضيات  الحقائق؛  كل 
واالرتباط الوثيق بين اللواء وسورية ووحدته 
جغرافياً وتضاريسياً وبشرياً، وال يحتاج األمر 
بين  الوثيق  التشابه  لبيان  ودراية  خبرة  إلى 
تضاريس وجغرافية اللواء الطبيعية والبشرية، 
السورية،  األراضي  من  بها  يحيط  ما  مع 
وتاريخيا فإن اللواء كان يتبع لحلب ادارياً في 
محادثات  في  ذكره  ورد  كما  العثماني،  العهد 
بيان  وفيها  1915م.  عام  مكماهون  الحسين 
الواقعة جنوب جبال طوروس  المناطق  تبعية 
للحدود  »تعيين  الموعودة  العربية  الدولة  إلى 
ـ  يقع شمال مرسين  للدولة على خط  الشمالية 

عليه  تقع  الذي  لخط 37 شماالً  الموازي  أدنة 
ماردين،  أورفا،  جوك،  بيره  وقرى  مدن 
كان  كما  عمادية«،  عمر،  ابن  جزيرة  فديان، 
اللواء في اتفاقية سايكس ـ بيكو داخل المنطقة 
أن  بمعنى  الفرنسي  لالنتداب  التابعة  الزرقاء 
معاهدة  في  وكذلك  سورياً.  اعتبرته  المعاهدة 
سيفر عام1920 م. اعترفت السلطنة العثمانية 
بعروبة منطقتي االسكندرون وكيليكيا )أضنة 
)المادة  العربية  بالبالد  وارتباطهما  ومرسين( 
كان  السورية  الدويالت  توحيد  وإبان   ،)27

اللواء تابعاً للسلطة المركزية السورية.
والملحة  السورية  الجماهيرية  المطالب  أمام 
اتفاقية  إلى  الوطنية  القوى  توصلت فرنسا مع 
عام 1936م. التي نصت على حرية واستقالل 

طالبت سوريا، وفي ذات  الوقت 

كيا  يتم تر بأن 
ولبنان  سوريا  بدولتي  أسوة  اللواء  استقالل 
لتحمي فيها األتراك ويتم ايجاد وحدة فيدرالية 
فرنسا  وألن  ولبنان،  وسورية  اللواء  تضم 
رفضت المطالب التركية، ألنها ال تملك الحق 
في التنازل عن جزء من ارض منتدبة عليها، 
لجأت تركيا إلى عصبة األمم التي انتدبت لجان 
وتركيا  فرنسا  أن  غير  للتحقيق،  اللواء  إلى 
الذاتي  االستقالل  من  نوع  منح  على   اتفقتا 
عصبة  واقرته  السورية،  الدولة  ضمن  للواء 
ان  ايار 1937م. رغم  في 29  المتحدة  االمم 

التركية  االدعاءات  بطالن  اوضحت  اللجنة 
ضغوطات  أي  أو  لألتراك  مضايقات  من 
سياسية عليهم.  وتغاضت فرنسا بعد ذلك عن 
اللواء  في  يدها  وأطلقت  التركية  التجاوزات 
وفرض  التركية  بالليرة  التعامل  خالل  من 
االحكام العرفية من قبل االتراك، والتصفيات 
انقرة  اتفاقية  وفي  العرب،  واستهداف  والقتل 
وتركيا  فرنسا  بين  الثانية1939/6/23م. 
قد  تركيا  كانت  ان  بعد  بتركيا،  اللواء  أٌلحق 
الفرنسيّة في  التركية-  الصداقة  عقدت معاهدة 
على  أشرفت  فرنسا  أن  ورغم  1938/7/4م. 
اإلحصاء حول انتماء اإلقليم لتركيا أو لسورية 
وبذلك  األتراك  لجانب  منحازة  وقفت  أنها  إال 
بذلك  مخالفة  اسكندرون  لواء  عن  تنازلت 
اصول واتفاقات االنتداب ورسمت الحدود مع 
لتصبح  جديد  من  عليه  اتفقت  ما  تركيا حسب 
اسكندرون الوالية التركية السادسة والثالثين.

النشاط السكاني 
واالقتصادي

حوالي  اللواء  سكان  عدد  يبلغ 
احصائية  ففي  نسمة  مليون 
عام 1997م بلغ عدد السكان 
وكانت  نسمة،  ألف   890
العرب  من  السكان  أغلبية 
عام 1939م.  سلبة  تم  حتى 
قلت  العرب  نسبة  ولكن 
وهناك  منهم  الكثير  لهجرة 
واالتراك  والكرد  الشركس 
مئتين  في  موّزعين  واألرمن، 
وقرية،  بلدةً  وسبعين  وخمٍس 
وصيد  بالزراعة  معظمهم  ويعمل 
والنسيج،  الزجاج  وصناعة  األسماك 
البر  عبر  التجارة  في  كذلك  ويعملون 

والبحر.
الموانئ  أهم  من  اسكندرون  مدينة  وباتت 
النفط.  لتصدير  تركيا  تعتمدها  التي  البحرية 
مصانع  لوجود  الصناعة  فيها  وتزدهر 
إلى  وحّولتها  الصناعية  والمعامل  الحديد 
الحديد  لوجود مصانع  كبرى  مناطق صناعية 
على  هام  سياحي  منتجع  كونها  والمعادن، 

ساحل البحر األبيض المتوسط.

اعداد: عبدالرمحن حممد
تقرير/ مصطفى السعيد

عروض مسرحّية يف مركز آرام تيكران للثقافة والفن

اللواء السليب...اسكندرون
الكالبية والعقال... 
موروث الرجل الفراتي

مركز  مسرح  خشبتي  على  األسبوع  هذا  خالل 
كوباني،  مقاطعة  في  والفن  للثقافة  خدو  باقي 
في  والفن  للثقافة  شيخو  محمد  مركز  ومسرح 

مدينة قامشلو.

غاندي اسكندر 
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قرية  من  الحاشدة  الشبابية  المسيرة  انطلقت 
وردد  سردم،  مخيم  إلى  متجهة  قراح  تل 
الشبيبة الشعارات التي تمجد مقاومة عفرين 
»عفرين  مثل  أوجالن،  القائد  بحياة  وتنادي 
نحن معك حتى الموت وال حياة دون القائد 
في   والنساء  الرجال  شارك  كما  آبو«، 
المسيرة الشبابية، وعند الوصول إلى مدخل 
استقبال  في  المخيم  أهالي  كان  سردم  مخيم 
على  متقابلين  بشكل صفين  منظمين  الحشد 
مع  بالمشاركين  ترحيباً  الطريق  جانبي 

تمجد  التي  الشعارات  وترديد  التصفيق 
في  المسيرة  نهاية  وكانت  عفرين.  مقاومة 
ساحة مخيم سردم، وتحدثت باسم إدارة مخيم 
سردم اإلدارية غالية محمد حيَّت فيها الحشد 
المسيرة،  هذه  في  بالمشاركين  ورحبت 
بدأنا  )بالشبيبة  آبو  القائد  قال  »كما  وقالت: 
 /19 شعلة  فمن  ننتصر(،  سوف  وبالشبيبة 
النيران  أشعلوا  الذين  الرفاق  نستذكر  تموز 

بأجسادهم ليقوا نيران الثورة، وليعززوا من 
هذا  ليومنا  مستمرة  الزالت  التي  أرضيتها 

ولنستمد منها قوتنا«. واختتمت غالية بشعار 
ال حياة دون القائد آبو. كما ألقيت عدة كلمات 
الديمقراطية  الشبيبة  منها: كلمة باسم حركة 
كما  الديمقراطي،  المجتمع  لحركة  وكلمة 
الديمقراطية في  الشبيبة  اتحاد  تحدث عضو 
تولهلدان  رفعت  تل  ببلدة  الشهباء  مقاطعة 
موضحاً  صحيفتنا  مع  لقاٍء  في  زاردشت 
أهمية هذه المسيرة وقال: »تكمن أهمية هذه 

المسيرة بأنها بداية للمرحلة الثانية من حملة 
وقاتل  السالح  )احمل  وشعارنا  »انتفضوا« 

لتحرر عفرين(.
في  الشبيبة  لكل  »نداؤنا  تولهلدان:  نوه  كما 
هذه المقاطعة وكل منطقة ومدينة وفي أجزاء 
كردستان أن ينضموا إلى هذه الحملة، وسوف 
ومنها  فعاليات  عدة  الحملة  هذه  تتضمن 
المشاركة  حجم  عن  أما  كهذه«.  المسيرات 
تولهلدان: »لقد شارك  قال  المسيرة  في هذه 
المسيرة من معظم قرى  في هذه  كبير  عدد 
وبلدات الشهباء، على الرغم من أن األهالي 
أما  القسرية،  والهجرة  الحرب  من  يعانون 
من  تؤخذ  المعنويات  فدائماً  المعنويات  عن 
الشبيبة، والشبيبة تأخذ معنوياتها من تنظيمها 

للحمالت«.
الرفاق  شهادة  »أما عن  تولهلدان:  وأضاف 
حركة  في  اإلداريين  األعضاء  من  الثالثة 
الشبيبة الثورية، وهم الشهيد بروسك وهاوار 
وكرزان، وقد آلمنا شهادتهم كثيراً، فقد كانوا 
الطليعة للشبيبة بمعنوياتهم، وكانوا مع صغار 
ذكرناهم  ومهما  كباراً،  الكبار  ومع  صغاراً 
حقهم،  إعطائهم  يمكننا  ال  عنهم  وتحدثنا 
فالشهداء  لنا،  قدوة  يكونون  سوف  أنهم  إال 
على  وسنسير  دربنا،  تنير  التي  الشعلة  هم 
طريق  إلى  يوصلوننا  الذين  وهم  خطاهم، 
الحرية، ولوالهم لما وصلنا إلى يومنا هذا«.

االحتالل  دولة  تستمر   – الطبقة  روناهي/ 
مناطق  عن  الفرات  نهر  مياه  بقطع  التركي 
الشمال السوري؛ لإلضرار بشعوب المنطقة، 
الحياه كافة  حتى وصل الضرر إلى مناحي 
بها  المعروفة  الزراعة  قطاع  وبخاصة 
على  األهالي  يتعاش  والتي  الفرات  ضفاف 
االستراتيجي  الخزان  وتعتبر  مواردها 

الغذائي للمنطقة.
الفرعية  الزراعة  لجنة  لقاء مع عضو  وفي 
عن  حدَّثنا  العلي؛  خلف  المنصورة  بلدة  في 
الزراعي في  بالقطاع  لحقت  التي  األضرار 
الري  محطة  توقف  بعد  وبخاصة  المنطقة 
جنوب  الفرات  نهر  ضفاف  على  الواقعة 
أغلب  مياهها  من  وتسقي  الرقة  مدينة 
وقال  النهر  من  القريبة  الزراعية  األراضي 
الواقعة  الري  توقُّف محطة  »أدى  ذلك:  في 
اإلضرار  إلى  الجديدة  الرقة  جسر  قرب 
الزراعية  واألراضي  بالمزارعين  الكبير 

وبخاصة  الصيفية  بالمحاصيل  المزروعة 
القطن«.

قائالً:  الُمتوقِّفة  المحطة  عن  العلي  وتحدَّث 
من  هكتار  ألف   20 المضخة  »تروي 
في  الفرات  نهر  من  الزراعية  األراضي 
القرى  من  ثالٌث  الرقة؛  بجنوب  قريةً   13
زهرة  حويجة  وهي  المنصورة  لبلدة  تابعة 
وسحل الغربي والشرقي، حوالي700 دونٍم 
الري  على  تعتمد  الزراعية  األراضي  من 
منذ  متوقفة  والمضخة  الثالث،  القرى  في 
ذلك  في  الرئيس  والسبب  أسبوع  من  أكثر 
الفرات،  نهر  مياه  منسوب  انخفاض  هو 
الوارد  المنسوب  حسب  متكرر  واالنقطاع 
إلى النهر، ويؤدي ذلك لإلضرار بشكل كبير 
بالفالح حيث يؤدي إلى نقص  جودة الموسم 
أو في حال استمر االنقطاع إلى فشل الموسم 
بشكل كامل نتيجة عطش الحقول المزروعة 
المثمرة،  واألشجار  والخضار  بالقطن 

ذروة  هما  وآب  تموز  شهر  وأنَّ  بخاصة 
المحاصيل  تحتاج  الفترة  هذه  وفي  الصيف 

للسقاية بشكل دوري مرة كل أسبوع ».
وطالب عضو لجنة الزراعة الفرعية في بلدة 
العلي خلف عبر صحيفتنا  المنصورة خلف 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
التنسيق مع اإلدارة المدنية في منطقة الرقة 
إليجاد حل سريع وإسعافي لمشكلة المضخة 

وإنقاذ المحصول الصيفي لهذا العام.   
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تقرير/ شيار كرزيلي           

المركز  في  الزراعية  اللجنة  اجتمعت 
إقليم  في  قامشلو  بمقاطعة  بديرك  الزراعي 
الجزيرة مع أصحاب آالت فالحة األراضي 
الزراعية )الجرارات الزراعية ( األربعاء؛ 
لفالحة  مواتية  أسعار  وضع  بهدف  وذلك 

األرضي الزراعية بالتعاون معهم.
تحدث اإلداري في المركز الزراعي صالح 
تأمين  في  الفالحين  اتحاد  دور  عن  حمزة 
والمازوت  كالسماد  المزارعين  متطلبات 
البناء  ودورهم  مشاكلهم  وحل  ومساعدتهم 
في تنظيم المزارعين ببداية الموسم وتحديد 
اللجنة  مع  بالتعاون  الحصادات  أسعار 

الزراعية.
وأصحاب  الفالحين  اتحاد  االجتماع  حضر 
النواحي  بلدات  ورؤساء  الزراعية  اآلالت 
بينهم  في براَف وديرك وبعد مناقشات عدة 
االراضي  لفالحة  مناسبة  أسعار  وضع  تم 
كالشكل  وهو  طرف  كل  تتناسب  الزراعية 

التالي:
-400 بالديسك  الواحد  الدونم  فالحة  أجرة 

500 ل.س/دونم.
أجرة فالحة الدونم الواحد بالهارو من 200 

– 300 ل .س /دونم.
أجرة فالحة الدونم الواحد بالكلتيفاتور 600-

700 ل.س/دونم.
بالو1100  الواحد   الدونم  فالحة  أجرة 

ل.س/دونم.
من  بالسكة  الواحد  الدونم  فالحة  أجرة 

1400-1500 ل.س /دونم.
 8000 السماد  من  الواحد  الطن  نثر  أجرة 

ل.س/ دونم.
المبيدات  من  الواحد  المرش  رش  أجرة 

4000 ل.س.
وكاالت

نقص مياه الفرات يهدد احملاصيل 
الصيفية باملنصورة

توزيع املازوت على مزارعي احلسكة

تنظيف حممية مزكفت من األعشاب

ضبط مواد منتهية الصالحية
 يف املنصورة

للجنة  التابعة  المحروقات  لجنة  باشرت 
االقتصاد في مقاطعة الحسكة بتوزيع الدفعة 
الرابعة من مادة المازوت على المزارعين 
واألشجار  والقطن  الصيفية  للمحاصيل 
المثمرة، حيث وزعت إلى اآلن 899900 
للموسم  والرابعة  الثالثة  الدفعتين  من  ليتر 

الصيفي 2018م للوقت الحالي.
في  مستمرة  المحروقات  لجنة  والزالت 
المزارعين  على  المازوت  مادة  توزيع 
حيث  2018م  لموسم  الصيفية  للمحاصيل 

الثالثة  الدفعة  من  اآلن  إلى  توزيع  تم 
والرابعة 725400 ليتر لـ 1201 مزارع 

، 174500 ليتر لـ 72 حصادة.
المازوت لكل  ويختلف توزيع مخصصات 
والمحصول  الحصادة  نوع  حسب  مزارع 
ذات  وفي  األرض،  مساحة  إلى  باإلضافة 
السياق أشار عضو لجنة المحروقات فراس 
محمد إلى أنَّ باب توزيع المازوت مفتوح 

لغاية انتهاء طلب المزارعين للمازوت.
وكاالت

قامت المديرية العامة للمحميات التابعة لهيئة 
ورشة  بتعيين  الجزيرة  إقليم  في  االقتصاد 
من العمال في محمية مزكفت في تربه سبيه 

وذلك لتنظيفها.
في  مزكفت  محمية  في  بالعمل  العمال  وبدأ 
التي  األعشاب  بتنظيف  وذلك  سبيه  تربه 

تضر باألشجار المزروعة مسبقاً.
في  العمل  سيستمر  بأنه  بالذكر  والجدير 

المحمية لمدة عشرة أيام.

وكاالت

المنصورة  بلدة  في  الشعب  بلدية  ضبطت 
الطبقة  لمدينة  الشرقي  الريف  في  الواقعة 
كميات من المواد الغذائية منتهية الصالحية،  
المحالت  على  جوالتها  خالل  وذلك 

التجارية. 
االعتيادية  بالدوريات  الخروج  وأثناء   
التجارية  المحالت  على  الضابطة  لفريق 
»البارودة  وقراها  المنصورة  بلدة  في 
والحمام والسحل« ضبطت وصادرت مواد 
الحلويات  من  الصالحية  منتهية  غذائية 
األطفال  وأطعمة  صنعها  ومستلزمات 
باإلضافة إلى كميات من علب المشروبات 
 .« »الطاقة  بمشروب  المعروفة  الغازية 
ويقدر وزن المواد المصادرة بـ 100 كيلو 
الضابطة  فريق  قبل  من  إتالفها  وتم  تقريباً 
ولجنة الصحة لبلدية الشعب في المنصورة 
اتخاذ  بعد  السكن  عن  بعيدة  بمنطقة  وذلك 

هذا  وفي  الالزمة.  القانونية  اإلجراءات 
الضابطة  مكتب  في  اإلداري  أشار  السياق 
العبود  عمار  للمنصورة  الشعب  بلدية  في 
إلى خطورة هذه المواد وال سيما على صحة 
اإلصابة  لخطر  وتعرضهم  تحديداً  األطفال 

بالتهابات األمعاء في حال تناولها.
وأضاف العبود: »نقوم بمثل هذه الجوالت 
 15 أقصاها  و)كمدة  واألخرى  الفينة  بين 
وتحديد  المواد  صالحية  من  للتأكد  يوماً( 
السوق.  في  أنواعها  بكافة  السلع  أسعار 
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتخذة 
تتعدى  ال  األولى  للمرة  المخالفين  بحق 
اإلنذار المكتوب وفي حال تكرار مثل هذه 
التجاوزات؛ فإن العقوبة تتحول إلى غرامة 

مالية.

وكالة هاوار

حتديد أسعار الفالحة للسنة املقبلة يف ديرك

اختتام دورة فكرية ألبناء الشعب 
العربي يف حلب

أنهت أكاديميات المجتمع المدني بحلب دورة 
المدنية  المؤسسات  فكرية ألعضاء  تدريبية 
في حيي الشيخ مقصود واألشرفية من أبناء 
الشعب العربي والتي شارك فيها 17 عضواً 

وعضوة، ودامت17يوماً.
جها  تُخرِّ التي  الثانية  الدورة  هذه  وتعتبر 
الشهر  خالل  المدني  المجتمع  أكاديميات 
لمعلمي  كانت  األولى  والدورة  الجاري، 
الدورة  وحملت  الكردية،  اللغة  ومعلمات 
عفرين«  »باكور  الشهيد  دورة  اسم  الثانية 
مشاركته  أثناء  استشهد  عربي  مقاتل  وهو 
والدورة  بعفرين،  العصر  مقاومة  في 
من  المدنية  المؤسسات  ألعضاء  أقيمت 
الشيخ  حي  أهالي  من  العربي  الشعب  أبناء 
مقصود واألشرفية، وشارك فيها 17عضواً 
وعضوة. استمرت الدورة مدة 17 يوماً على 
دروساً  خاللها  المتدربون  وتلقى  التوالي 
الطبيعي،  المجتمع  التدريب،  »أهمية  عن 
القيادة،  حقيقة  الوطنية،  الخاصة،  الحرب 
الخطاب،  وفن  أسلوب  واألخالق،  الثقافة 
سورية  تاريخ  جنولوجيا،  المرأة،  تاريخ 

األمة  كردستان،  تاريخ  آفا،  روج  وثورة 
روح  المشروع،  والدفاع  الديمقراطية، 

الرفاقية والنقد والنقد الذاتي«.
مرت  التي  الدروس  بتقييم  الدورة  وانتهت 
من  ولجنة  المتدربين  قبل  من  خاللها 
وعاهد  الديمقراطي،  المجتمع  أكاديميات 
المتدربون في ختام الدورة على العمل على 

أسس ومبادئ األمة الديمقراطية.
أكاديميات  ستفتح  إنه  بالذكر  والجدير 
تدريبية  دورة  بحلب  الديمقراطي  المجتمع 
ثالثة خاصة بالمعلمين في الـ 20 من الشهر 

الجاري.
وكالة هاوار

الشبيبة   « شعار  تحت  ـ  الرقة  روناهي/ 
طليعة التغيير نحو سورية المستقبل« افتتح 
الرقة  لمجلس  التابع  الرقة  شبيبة  مجلس 
المدني مركز األنشطة الشبابية والذي يعتبر 
األول من نوعه بعد تحرير مدينة الرقة من 

يد مرتزقة داعش.
األنشطة  مركز  الرقة  شبيبة  مجلس  افتتح 
الملك  عبد  بن  هشام  شارع  في  الشبابية 
افتتاحية  مراسم  البستان ضمن  حديقة  جنب 
شارك فيها المئات من شباب وشابات مدينة 
الرقة، كما حضر أعضاء من مجلس سورية 
وبعض  المدني  الرقة  ومجلس  الديمقراطية 

المجالس المحلية في مدينة الرقة.
دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  مراسم  بدأت 
الكلمات  من  مجموعة  إلقاء  تالها  صمت 
أكدوا على  الموجودة، حيث  الفعاليات  باسم 
الرقة  مدينة  في  بالشبيبة  النهوض  ضرورة 
مرتزقة  سيطرة  أثناء  الكثير  عانت  التي 
داعش عليها، والتي عملت على تدمير جيل 

الشبيبة.
وتحدث عضو لجنة الصلح في مجلس الرقة 
المدني حسين البرجس قائالً: »باسمي وباسم 
شباب  ونهنئ  نبارك  المدني  الرقة  مجلس 
مركز  افتتاح  على  الرقة  مدينة  وشابات 
األنشطة الشبابية األول من نوعه في مدينة 
األمن  أجواء  في  نعيش  اليوم  وإننا  الرقة، 
كمجلس  وإننا  الشعوب،  وأخوة  والسالم 
شبابنا  بقدرات  جداً   واثقون  المدني  الرقة 

في  والمساهمة  التجربة  هذه  تطوير  على 
حماية مكتسبات الثورة في مدينة الرقة«.

لمجلس  المشترك  الرئيس  تحدث  بدوره 
شبيبة الرقة أحمد السالم وقال: »نفتتح اليوم 
من  تحريرها  بعد  الشبابية  األنشطة  مركز 
مرتزقة داعش، ونبارك ونهنئ شبيبة الرقة 
سيعمل  حيث  المدينة،  في  مركزهم  بافتتاح 
يعاني  التي  المشاكل  حل  على  المركز  هذا 
منها الشباب والشابات فيها، كما سيعمل على 
خضوعهم  بعد  للشبيبة  العمل  فرص  تأمين 
تلك  مسح  خاللها  من  يتم  فكرية  لدورات 

الحقبة السوداء التي مرت على المدينة«.
جميع  »ندعو  بالقول:  كلمته  السالم  واختتم 
الشابة  الفئة  وبخاصٍة  الرقة  مدينة  في  أهلنا 
من النازحين والمهجرين للعودة إلى المدينة 

والعمل على بناء مدينة الرقة من جديد«.
الشعارات  بترديد  االفتتاح  واختتمت مراسم 

التي تحيي الشبيبة.

مسرية حاشدة للشبيبة ألجل عفرين بالشهباء

أول مركز لألنشطة الشبابية بالرقة

يف  الثورية  الشبيبة  حركة  نظمت 
 /18 األربعاء  يوم  الشهباء  مقاطعة 
مبشاركة  حاشدة  مسرية  2018م   /7
آالف الشبيبة من معظم أبناء املقاطعة 

ومن املكونات كافة.

تزفيت الطرق يف الرقة

شكوى النازحني وصمم املنظمات
ال يزال نازحو مخيم العريشة الواقع جنوب 
مدينة الحسكة يعانون من نقص المواد الغذائية 
شكواهم  ورغم  للشرب،  الصالحة  والمياه 
اإلنسانية  المنظمات  أن  يقولون  الوضع  من 
عن  آذانها  تصم  المخيم  داخل  الموجودة 
مطالبهم. تزداد معاناة النازحين الفارين من 
ظلم وانتهاكات مرتزقة داعش والقاطنين في 
مخيم العريشة جنوبي مقاطعة الحسكة جراء 
األساسية،  والمنزلية  الغذائية  المواد  نقص 

وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، واهتراء 
الخيم التي يقطنون بها، وعليه ينتقد األهالي 
المنطقة  في  الموجودة  اإلنسانية  المنظمات 

ألنها ال تقدم الدعم الكافي.
وخالل زيارة لمراسلي وكالة هاوار للمخيم 
من  سخطهم  عن  النازحين  من  عدد  عبَّر 
حيث  بها،  يمرون  التي  الصعبة  الظروف 
يقدم  أحد  »ال  سلوى حسون:  النازحة  قالت 
بعملها  تقوم  ال  والمنظمات  يكفينا،  ما  لنا 

أن  بعد  وحيدة  امرأة  أنا  وجه،  أكمل  على 
الثالثة  وأوالدي  أنا  بقينا  حياته  زوجي  فقد 
وأحدهم مريض يعاني من نقص نظر شديد 
عمليات  إجراء  إلى  ويحتاج  عينيه،  في 

جراحية وأدوية وال أحد يكترث ألمرنا«.
وأضافت سلوى: »الخيمة التي أقطن فيها مع 
أوالدي أصبحت مهترئة وممزقة، ورغم أن 
هذه الخيم كانت إسعافيه وصالحة لالستعمال 
لمدة ثالثة أشهر فقط لكننا نستخدمها ألكثر 
من عشرة أشهر ألنه ال يتم استبدالها لنا، ما 
قها فهي لم تعد تحمينا من الحرارة  أدى لتمزُّ
منير  النازح  قال  جانبه  من  المرتفعة«. 
حسين من أهالي دير الزور أن لديه طفل من 
المنظمات  ولكن  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
لتقديم  المخيم ال تحرك ساكناً  الموجودة في 
»نعاني  قال:  حيث  ألحد  والمساعدة  الدعم 
الصالحة  والمياه  الغذائية  المواد  نقص  من 
للشرب وضعف في الكادر الطبي واألدوية 
التي  المعونات  تلك  حتى  المخيم،  داخل 

يقدمونها لنا لم تعد تكفي لسد احتياجاتنا«.
المنظماِت  المخيمات،  قاطنو  يناشد  وعليه 
تجاههم  بواجبها  القيام  واإلنسانية  الخيرية 
هذه  من  خروجهم  حتى  لهم  العون  يد  ومد 

المحنة وعودة الجميع إلى ديارهم.
وكالة هاوار

الطرقات  تأهيل  أجل  من   - الرقة  روناهي/ 
الرئيسة والفرعية داخل مدينة الرقة، والتي 
التي  المعارك  جراء  للتخريب  تعرضت 
البلديَّة  آليات  باشرت  شوارعها،  في  دارت 
الذي  الصوامع  جسر  تزفيت  بإعادة  فيها 
من  المدينة  في  الهامة  الجسور  من  يُعتبر 
تأهيل  الشمالية، والعمل مستمر حتى  الجهة 

البلدية  تقوم  وسوف  فيها،  كافة  الطرقات 
بتنظيف الشوارع وتسوية الطرقات كمرحلة 

أولى، ومن ثم القيام بتزفيتها.
وفي هذ السياق كان لنا لقاء مع اإلداري في 
لجنة الخدمات بمجلس بلدية الشعب في الرقة 
فيها:  قال  العلي  القادر  عبد  محمد  المهندس 
الصوامع  جسر  تزفيت  على  اليوم  »نعمل 
على  نعمل  كما  حالياً،  عليه  المتواجدين 
تزفيتها  على  سنعمل  التي  الطرقات  تجهيز 
في األيام القليلة القادمة، وهي كل من شارع 
الساجة والماكف الذي يُعتبر شريان المدينة 

من الجهة الشمالية«.
إعادة  ُمستمر حتى  »العمل  العلي:  وأضاف 
تأهيل جميع الطرقات التي تضررت فيها«.


