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العشرات  استذكر   - كوياني  روناهي/ 
شهداء  كوباني  مقاطعة  أهالي  من 
السنوية  الذكرى  في  برسوس  مجزرة 
طالباً   33 ضحيتها  راح  والتي  الثالثة 
استذكار  مراسم  خالل  وذلك  وطالبة؛ 
الشعوب  ومساندة  اتحاد  مؤسسة  نظمتها 
بالتنسيق مع اتحاد شبيبة روج آفا ومجلس 
برسوس  حديقة  في  الشهداء،  عوائل 
العشراُت  فيها  شارك  كوباني.  بمدينة 
وممثلو  كوباني  مقاطعة  أهالي  من 
الذاتية؛  اإلدارة  ومؤسسات  مراكز 
صمت  دقيقة  بالوقوف  المراسم  بدأت 
استذكاراً ألرواح الشهداء، تالها إلقاء 
عضو  كلمة  منها  الكلمات  من  العديد 

محمد  الشعوب  ومساندة  اتحاد  مؤسسة 
قاسم، والرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون 
وعضو  عثمان،  شيرين  االجتماعية 
الفرات  إقليم  في  الشهداء  عوائل  مجلس 
في  الشبيبة  منسقية  عزت حمو، وعضو 
مجمل  وتلخَّصت  جيجان  جمال  كوباني 
مجزرة  شهداء  استذكار  في  كلماتهم 
برسوس التي كانت متجهة صوب كوباني 
للمشاركة في إعادة إعمارها واستهدافها 
من الدولة التركية، إضافة إلى مخططات 
الدولة التركية التي تمارسها على الشعب 
الوجود  من  الكرد  إنهاء  بهدف  الكردي 
التي  الديمقراطية  األمة  مشروع  وإفشال 
تطبِّقُه مناطق الشمال السوري، معاهدين 

الشهداء على السير على خطاهم. 
وبعد االنتهاء من الكلمات أُشعلت الشموع 
في  استشهد  مناضل  كل  صورة  أمام 
سنفيزيون  عرض  تم  وبعدها  المجزرة. 

عن مجزرة برسوس. 
التركي  االحتالل  أن  بالذكر؛  والجدير 
مدينة  من  المتوجهة  الشبيبة  استهدف 
كوباني؛  إلى  2015م  عام  في  برسوس 
مدينة  إعمار  إعادة  في  المشاركة  بهدف 
معاً  عنها  “دافعنا  شعار:  تحت  كوباني 
ارتكبت  والتي   معاً”،  إعمارها  وسنعيد 
بناحية  الرها  مدينة  في  مجزرة  بحقهم 

برسوس، راح ضحيتها 33 منهم.

 اعتداء 
ّ
االعتداء على الشعب الكردي

ني
ّ
على السوري

دورات تدريبية لتطوير العملية 
التعليمية يف جل آغا

ه للطبيعة 
ُّ
ارتباطه باألرض وحب

دفعه إىل بيع الزهور

إّن اتفاقات خفض التصعيد ووقف إطالق 
النار التي تمَّت مؤخراً ومنها اتفاقا حمص 
والساحل اللذين تم توقيعهما هذا األسبوع 
برعاية مصرية وضمانة روسيّة ووساطة 
تيار الغد السورّي، ويمكن اعتباره المسار 
الصحيح الذي يمكن االعتماد عليه للحفاظ 
السياسّي  الحل  على سوريا، ودفع جهود 
وأّكد »النجيب« على أّن عودة الحضور 
إيجابيّة  خطوة  يمثل  األزمة  في  العربّي 
كان البد منها في ظل الظروف التي تمرُّ 

بها المنطقة. 

قبل مختصين،  المنهاج من  بعد تحضير 
الجزيرة  إقليم  في  التربية  هيئة  قامت 
باللغتين  المناهج  لمعلمي  دورات  بافتتاح 
ال  التي  الخطوة  والعربية، وهي  الكردية 
بدَّ منها  لتسيير العملية التعليمية في اإلقليم 
بشكل أفضل، حيث أقيمت دورات تدريبية 
في كل مدن وبلدات الجزيرة بما فيها بلدة 

جل آغا.

ويبيع  يزرع  علي،  عصام  الورود،  بائع 
يزرع  عاماً،   20 منذ  واألزهار  الورود 
من  نوع   500 حوالي  منزله  حديقة  في 
األشجار والورود واألزهار، ويعتني بها 

كما يعتني بأوالده. 
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 واقتناء الكتب

القوى السياسية يف مشال سوريا: «صياغة الدستور جرائم تفاقمت وتتطلب احملاسبة
من حق الشعب السوري« التركي ومرتزقتها في عفرين؛  جرائم ال تنتهي؛ ترتكبها دولة االحتالل 

خطف، واعتقاالت، ونهب لممتلكات المدنيين، وتعذيب حتى الموت ورمي 
جثثهم في البراري بعد التمثيل بهم وغيرها من الجرائم التي يجب أن توثق 

دافعت شعوب شمال سوريا عن وترفع لمحكمة العدل الدولية وحقوق اإلنسان لمحاسبتها والحد منها... 
وجودها وحافظت على مناطقها 
بالتنظيم  إدارتها  خالل  من  آمنة 
بالدول  السماح  دون  والحماية، 
شأنها  في  بالتدخل  الخارجية 
على غرار سائر مناطق سوريا 
والتدخالت  التقسيم  شهدت  التي 
يجدر  هنا  ومن  فيها،  الخارجية 
بكل  السوري  الشعب  على 
مكوناته البدء بالحوار السوري ـ 
السوري والمشاركة في صياغة 
دستور جديد لسوريا، والتفاوض 
وتحقيق  السورية  األزمة  إلنهاء 

«2الوحدة السورية..
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األمة الدميقراطية تضمن وحدة األراضي السورية

منظومة عسكرية متكاملة أثبتت نفسها جبدارة
 يف محاية مكتسبات مشال سوريا

املؤمتر التأسيسي لتنظيم املرأة
 يف حزب االحتاد الدميقراطي
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كوباني تستذكر شهداء جمزرة برسوس

ل
َّ
الطبقة تتحضر ملهرجان التسوق األو

مديرية  تتحضر   - الطبقة  روناهي/ 
اإلدارة  في  اآلثار  وحماية  السياحة 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
في  ل  األوَّ التسوق  مهرجان  إلطالق 
مدينة الطبقة بعد االستقرار الذي شهدته 
رها في العام المنصرم،  المدينة بعد تحرُّ
حيث تشهد المنطقة حركة من النواحي 
السياحة  مجال  في  وبخاصة  كافة 
السياحة  مقومات  تضم  والمنطقة 
بحيرة  منها  واألثرية  والبيئية  الطبيعية 
ومحمية  جعبر  وقلعة  وسّدها  الفرات 

جزيرة عايد.
لمديرية  روناهي  لصحيفة  زيارة  وفي 
تحضيرات  على  لالطالع  السياحة 

المشتركة  بالرئيسة  التقينا  المهرجان؛ 
للمديرية نجود الباير والتي أكدت على 
ر إلطالق مهرجان  تتحضَّ المديرية  أنَّ 
وهو  الطبقة  مدينة  في  ل  األوَّ التسوق 
المنطقة  مستوى  على  محلِّي  مهرجان 
التجارة  حركة  تنشيط  منه  والهدف 
الداخلية والسياحية في المنطقة وإرجاع 
رة،  المتحرِّ المدينة  إلى  ونبضها  الحياة 
الذي  واألمن  االستقرار  على  والتأكيد 
الذين  األهالي  وتشجيع  المنطقة  تشهده 
العودة  على  التحرير  قبل  غادروها 
وجه  على  البسمة  ورسم  المدينة،  إلى 
األطفال قبل بدء العام الدراسي الجديد.

انطالق  موعد  أن  نجود  وذكرت 

أيام  لمدة خمسة  12 آب  المهرجان هو 
في الحي الثاني، وسيكون بالتعاون مع 

تجار الطبقة وبأسعار رمزية.
وأضافت نجود: سيكون المهرجان قبل 
افتتاح  وقبل  المبارك  األضحى  عيد 
المعروضات  ستضمُّ  حيث  المدارس، 
واللوازم  القرطاسية  المهرجان  في 
للعام  استعداداً  وغيرها  المدرسية 

الدراسي الجديد.
لمديرية  المشتركة  الرئيسة  هت  ونوَّ
خالل  أنَّه  إلى  الباير  نجود  السياحة 
مسابقات  هناك  ستحصل  المهرجان 
لألطفال وسيتمُّ فيها توزيع الجوائز على 

الفائزين من األطفال.  

سبع  مدار  على  السوري  الشعب  عانى 
والتهجير؛  والتدمير  القتل  من  سنوات 
عالوة على التدخل الخارجي في الشأن 
اإلقليمية  الدول  بعض  مثل  السوري 
الذي  والدولية لتحقيق مصالحها؛ األمر 
الروابط  وتفكيك  التقسيم  نحو  بها  أدى 
الشمال  باستثناء  السوري،  الشعب  بين 
األمة  مشروع  تبنى  الذي  السوري 
الديمقراطية وطبقه على أرض الواقع... 
وحدة  على  للحفاظ  األمثل  الحل  وهو 

األراضي السورية وإنهاء أزمتها... 
2»
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درجات  ارتفاع  من  بالرغم  ـ  األخبار  مركز 
مقاتلو  يواصل  قياسية,  مستويات  إلى  الحرارة 
قوات سوريا الديمقراطية حملة عاصفة الجزيرة 
المتبقية  الجيوب  إلنهاء مرتزقة داعش في آخر 
السورية  الحدود  لتأمين  الفرات,  نهر  شرق  له 
في  واالستقرار  األمن  وإعادة  بالكامل,  العراقية 

كامل المنطقة. 
الجزيرة  عاصفة  لحملة  الثانية  المرحلة  تستمر 
بقيادة قوات سوريا الديمقراطية لتحرير ما تبقى 
من القرى والبلدات في شرقي ضفة نهر الفرات 
الـ 48.  بريف دير الزور, لتدخل الحملة يومها 
فلول  الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  ويطارد 
شرقي  الصحراء  في  المتواجدة  داعش  مرتزقة 
تحررت  التي  الدشيشة  بلدة  الزور وجنوب  دير 
حديثاً من قبل مقاتلي قسد وعليها تأمين الحدود 
هذه  وأهداف  أهمية  هي  فما  السورية.  العراقية 

الحملة.

جنوب  الزور  دير  مدينة  ريف  صحراء  تقع 
وبعرض  120كم  بـ  طولها  يقدر  الدشيشة  بلدة 
الكيلو مترات، وهي محاذية للحدود  يقدر مئات 
في  الصحراء  هذه  تحمل  العراقية.  السورية 
وصيفها  قاسي  شتائها  خالية  أراضي  طياتها 
والمزارع  القرى  من  قلة  فيها  يتواجد  محرق, 
المساحة,  واسعة  ألنهار  وأحواض  الصغيرة 
وتربط هذه الصحراء بلدة الدشيشة بقرية باغوز. 
السورية  الحدود  تقع  الصحراء  هذه  بمحاذاة 
العراقية, وتقع أيضاً في الشرق بلدات الصور، 
والمركدة، وحقلي التنك والعمر, وتربط المناطق 
المحررة ببلدة الباغوز المطلة على ضفة الفرات 
الشرقية. هذه المناطق كانت تعيش حالة من عدم 
األمان نتيجة هجمات مرتزقة داعش المتكررة, 
دير  مدينة  ريف  صحراء  تحرير  من  فالهدف 
الزور هو إعادة األمن واالستقرار فيها وربطها 

مع بلدة الباغوز االستراتيجية المحررة.

سوريا  قوات  مقاتلو  دخل  محاور  ثالث  على 
الزور,  دير  مدينة  ريف  صحراء  الديمقراطية 
من  المرتزقة  حساب  على  يتقدم  األول  المحور 
مع  وبالتنسيق  العراقية  السورية  الحدود  جهة 
القوات العراقية, كما يتقدم محور من بلدة مركدة 
التي تحررت سابقاً من قبل مقاتلي قسد, والمحور 
المحاور  هذه  الصور,  بلدة  ناحية  من  الثالث 
أكثر  تحرير  قليلة  أيام  خالل  استطاعت  الثالث 

من 1200 كم من مرتزقة داعش.
حاول مرتزقة داعش المقاومة في بلدة الدشيشة 
وقراها لكنهم هزموا فيها, ولم يستطيعوا الصمود 
أمام ضربات المقاتلين في المنطقة الصحراوية. 
تساعد  ال  المنطقة  جغرافية  أن  األول  السبب 
داعش ألنها أراضي مستوية وخالية. إال أن أبرز 
والعربات  األلغام  هي  المقاتلين  تقدم  يعرقل  ما 
المفخخة. تصل درجات الحرارة في هذه المنطقة 
الصحراوية إلى مستويات عالية تحرق األخضر 
يلقاها  التي  الصعوبات  من  وبالرغم  واليابس, 
يستمر  الحارقة،  الشمس  أشعة  تحت  المقاتلون 
أنفاسه  يلفظ  الذي  اإلرهاب  دحر  في  المقاتلون 
تخبط  حالة  تشهد  المرتزقة  أن  كما  األخيرة، 
المعارك  تدير  التي  القيادات  كافة  لمقتل  نظراً 

وانحصارهم في منطقة ضيقة.

11أخبار صحة وعلوم2

ومركز األخبار ـ قتل االحتالل التركي الشاب محمد 
االحتالل  يستمر  فيما  جندريسه،  ناحية  من  طوبال 
المتعاونين معه.  بخطف األهالي وحتى األشخاص 
بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  انتهاكات  تستمر 
أهالي عفرين، من خطف وقتل وتعذيب، وفي أمر 
التركي  االحتالل  أن  قال مصدر من عفرين  ملفت 

يخطف ويعذب حتى األشخاص المتعاونين معه.
وبحسب شهود عيان؛ فإن المرتزقة يحتفلون بتقاسم 
المسروقات بين بعضهم بإقامة حفالت سكر وعربدة 
وإطالق النار حتى الصباح. وتقول المصادر المحلية 
والتعذيب  والخطف  واالعتقال  التنكيل  بأن حمالت 
المتعاونين  حتى  األخيرة  اآلونة  في  تطال  بدأت 
الوطني  المجلس  أعضاء  من  التركي  االحتالل  مع 
المدعو صبحي رزق رئيس  اعتقل  الكردي، حيث 
جندريسه  ناحية  لمركز  المحلي  المجلس  يسمى  ما 

وتعرض للتعذيب وأعيد إلى منزله ملفوفاً بغطاء.
محمد  عبدو  الشاب  مقتل  نبأ  )األحد(  أمس  وورد 
طوبال من جندريسه على يد مرتزقة ما يسمى بجيش 
الشرقية الذين بدأ الجيش التركي الفاشي بتأليبهم على 
المجموعات المرتزقة التي تعصي األوامر التركية 
التي  العنيفة  االشتباكات  كانت  آخرها  عفرين،  في 
وقعت بين مجموعات من إدلب من طرف ومرتزقة 
جيش الشرقية وأحرار الشرقية من طرف ثاِن في 
قرية كفر صفرة وكورا قبل يومين واستخدمت فيها 

قذائف الهاوون والرشاشات الثقيلة.
االحتالل  جيش  مرتزقة  سرق  متصل؛  سياق  وفي 
التركي حوالي 297 جرار زراعي وحوالي 217 
فيما  عفرين،  ألهالي  مليكتها  عائدة  مدنية  سيارة 
األهالي.  لممتلكات  والسرقة  النهب  تستمر عمليات 
التركي  االحتالل  جيش  مرتزقة  ويواصل  هذا 
وإرسال  عفرين  ألهالي  والسرقة  النهب  عمليات 
الواقعتين  والباب  إعزار  مدنيتي  إلى  المسروقات 
أنباء  وكالة  لمراسل  وأفاد مصدر  تحت سيطرتهم. 
االحتالل  مرتزقة  بأن  عفرين  مدينة  من  هاوار 
السالح  بقوة  األهالي  منازل  يهاجمون  التركي 
النارية،  الدرجات  »السيارات،  ويطالبون أصحاب 
وبحسب  لهم.  بتسليمها  الزراعية«  والجرارات 
بأنه  التي وصلت لمراسل وكالة هاوار  اإلحصائية 
ومنذ بداية احتالل جيش التركي ومرتزقته لعفرين 
 217 حوالي  زراعي  جرار   297 حوالي  نهبوا 
سيارة عائد ملكيتها لمواطني عفرين. وأكد المصدر 
ذاته بأن المرتزقة  يأخذون المسروقات إلى مدينتي 

إعزاز والباب.
المرتزقة  مليشيات  من  عناصر  وفرضت  كما 
عفرين  في  التركي  االحتالل  جيش  من  المدعومة 
ناحية  من  الجنوبي  القسم  على  خانقاً  حصاراً 
إلى  المواطنين  أو دخول  جندريسة ومنعت خروج 
ناحية جندريسه، لوكالة  المنطقة. وأفاد مصدر من 
فرات لألنباء ANF(( أن  مرتزقة أحرار الشرقية 
وفصائل الفاروق فرضت حصار خانقاً على القسم 

الجنوبي لناحية جندريسه.
المرتزقة  عناصر  أن  حديثه  في  المصدر  وأوضح 
منعت خروج أو دخول المواطنين إليها كما اعتقلت 
على  التعرف  اآلن  حتى  يتم  ولم  المواطنين  أحد 
القناصة  من  عدد  شوهد  آخر  جانب  ومن  هويته. 
يتمركزون  اإلرهابية   الفصائل  لتلك  التابعين 
ناحية  وتشهد  الناحية.  على  المشرف  التل  فوق 
واعتقال  وخطف  سلب  عمليات  سلسلة  جندريسه 
اإلرهابية عشرات  الفصائل  اعتقلت  مؤخراً، حيث 
المواطنين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. ودفعت 
في  الخروج  إلى  المخطوفين  أهالي  األحداث  هذه 
سراح  بإطالق  مطالبين  السبت،  يوم  مظاهرة، 

أبنائهم.
وأكد مصدر آخر من الداخل وجود حالة من االستياء 
الشعبي بين المواطنين، والتي زادت بعد المضايقات 
قبل  للمواطنين والنساء بشكل خاص من  المتكررة 
تلك الفصائل اإلرهابية، وأيضا بعد تعذيب وقتل أحد 

المواطنين مؤخراً.
وحول سلسلة جرائم االحتالل التركي؛ قال الرئيس 
المشترك لمنظمة حقوق اإلنسان في عفرين المحامي 
جرائم  يرتكب  التركي  االحتالل  »إن  خليل:  محمد 
حرب في عفرين«، مؤكداً على أنهم يعملون على 
توثيق هذه الجرائم إليصالها إلى المؤسسات الدولية.

والتنظيمات  والفصائل  التركي  االحتالل  يرتكب 
ضد  وجرائم  حرب  جرائم  له  التابعة  اإلرهابية 
في عفرين، فهناك وبصورة يومية  اإلنسانية يومياَ 
اغتصاب،  وحاالت  ونهب  وسلب  خطف  عمليات 
وحتى اآلن هناك مئات القتلى على أيدي االحتالل 

التركي وأعوانه.
الرئيس  قال  لألنباء،  فرات  لوكالة  حديث  وفي 
المشترك لحقوق اإلنسان في عفرين المحامي محمد 
خليل الذي بقي في عفرين بعد دخول جيش االحتالل 
التركي إليها ووقع أسيراً في أيدي المسلحين األتراك 
الملجأ  كانت  عفرين  »إن  شيراوا:  منطقة  في 
بدأت  عندما  سوريا  أهالي  لجميع  اآلمن  والحضن 
الحرب الداخلية في سوريا وأن المواطنين ومن أجل 

حماية أرضهم قاموا بواجبهم«.

تم  اإلنسان  حقوق  من  الكثير  أن  خليل  وأوضح 
تدافع  لم  الحكومة  وأن  الحرب،  زمن  في  انتهاكها 
عن شعبها. وتابع: »أهالي عفرين، ومن أجل الدفاع 
وسياسياً،  عسكرياً  أنفسهم  نظموا  أرضهم،  عن 
على  سوريا  في  دارت  التي  الحرب  فترة  وخالل 
من  للكثير  مالذ  إلى  عفرين  تحولت  أعوام  مدى 
المناطق األخرى، والكثير  النازحين السوريين من 
الملجأ اآلمن من رحى  من الشعب لقي في عفرين 

الحرب الدائرة«.
وأضاف: »نحن كمنظمة مختصة في مجال حقوق 
اإلنسان زرنا المنطقة لمعاينة األوضاع، وكنا نتابع 
السنوات  مدار  الالجئين في عفرين وعلى  أوضاع 
بخصوص  التهديدات  بدأت  وعندما  الماضية، 
الهجوم  عفرين حاولنا جاهدين لكي ال يتحول ذلك 
وتلك التهديدات إلى محاولة احتالل. لكن؛ ولألسف 
سمحوا  األخرى  الدول  وجميع  السورية  الحكومة 

للدولة التركية بشن الهجوم على عفرين«.
احتالل  تم  الدول  بعض  »بمساعدة  خليل:  وقال 
الجرائم  من  الكثير  جرت  احتاللها  ولدى  عفرين 
غير اإلنسانية،  وفي هذه المنطقة جرت الكثير من 
انتهاكات حقوق اإلنسان والكثير من جرائم الحرب 

بيد الدولة التركية«.
وأضاف: »في هذه الهجمات كانت مناطق المدنيين 
تستهدف ومراكز المياه والكهرباء، أماكن المدنيين 
تم سلبها، وفرضت األفكار والمعتقدات السلفية على 

المنطقة«.
الهجمات على مشفى  قتلوا، وشنوا  وتابع: »أبرياء 
آفرين، كما قاموا باستخدام غاز الكلور في مناطق 
المدنيين، وكل هذه تعد جرائم حرب بحسب اتفاقية 
جنيف«. وأشار خليل إلى أن جمعية حقوق اإلنسان 
أجل  من  لجان  سبع  أطلقت  إليها  هو  ينضم  التي 
ويتلخص  ارتكابها،  تم  التي  الحرب  جرائم  تثبيت 
حول  واإلثباتات  التقارير  جمع  في  الجمعية  دور 
حقوق  مؤسسات  على  لعرضها  الحرب  جرائم 
اإلنسان ومحكمة حقوق اإلنسان الدولية. ولفت إلى 
أن التقارير واإلثباتات تم تقديمها للجهات المسؤولة، 
موضحاً أن ما يقارب من مليون شخص نزحوا من 
أدنى  انعدام  بسبب  وشيراوا  الشهباء  إلى  عفرين 

مستويات المعيشة اإلنسانية .
عن  والمدافعون  النشطاء  »إن  خليل:  محمد  وقال 
نحو  التوجه  في  مشكلة  يجدوا  لم  اإلنسان  حقوق 
التركية  الدولة  تقوم  أن  أبداً  نعتقد  ولم  شيراوا، 
بجروح  وأصبت  هناك  علينا  الهجوم  تم  باحتاللها، 
تم  األرض  تحت  سجن  وفي  إدلب،  إلى  نقلي  وتم 
السجن  إلى  نقلي  تم  ثم  لي،  جراحية  عملية  إجراء 
 14 لمدة  هناك  وبقيت  األرض  تحت  يقبع  وكان 
معصوب  وأنا  التحقيق  إلى  أخذوني  وبعدها  يوماً، 

العينين«.
وتابع: »في التحقيق سألوني إن كنت محامياً أو إن 
كنت ضمن لجنة التحقيق األمني، أو إن كنت الرئيس 
وإن  عفرين،  في  اإلنسان  حقوق  لجمعية  المشترك 
كما  التركية،  الدولة  بأي خطوة ضد  قمت  قد  كنت 
هي  تركيا  أن  الصحف  إحدى  في  قلت  أنني  قالوا 

دولة محتلة«.
التحقيق  بعد  باصطحابه  قاموا  أنهم  خليل  وأوضح 
يسمع  كان  السجن  وفي  أخرى،  مرة  السجن  إلى 
تعذيبهم. واستطرد:  يتم  الذين  صرخات األشخاص 
نلقى  دائماً  وكنا  السجن،  في  ممنوع  شيء  »كل 
الحكومة  مؤيدو  أنتم  لنا  يقولون  وكانوا  التهديد، 

السورية وأنتم ضد الثورة السورية«.
شهرين،  لمدة  السجن  في  »بقيت  حديثه:  واستكمل 
الصعوبات،  من  الكثير  واجهتنا  المرحلة  هذه  وفي 
في كل يوم كانوا يهددوننا بأنه سيتم تسليمنا لتركيا«.

وذكر خليل أن الصحفيين الذين يمثلون عين الحقيقة 
والنشطاء كانوا دائماً مستهدفين، في عام 2018 لقي 
ما ال يقل عن 20 صحفي وناشط حتفهم. وأوضح 
أنه فيما بعد تم إطالق سراحه في منطقة مجهولة في 

شيراوا وتم إنقاذه عن طريق أحد المدنيين.
المسير  أثناء  كبيرة  صعوبة  يلقى  خليل  أن  ورغم 
في  الموجودة  الحديدية  القطعة  بسبب  قدميه  على 
مترات،  كيلو   4 مسافة  المشي  تابع  أنه  إال  ساقه، 
وأوضح: »شعبنا، الذي ال يزال حتى اآلن يضطر 
األولى  المرة  هي  هذه  الهجمات،  بسبب  للنزوح 
التي يصبح فيها صاحب نظام وقيادة وتوجه خاص 
يواجهها شعب  التي  والمعاناة  الصعوبات  كل  ومع 
يدافعون  اآلالف  يزال  وال  واحداً،  يزال  ال  عفرين 

عن حقوقهم بشتى الطرق والوسائل«.
وحريته  بقوته  يؤمن  الشعب  هذا  »ألن  وتابع: 
وقيادته، يؤمن بهدفه في تحرير عفرين، فنحن جزء 
من سوريا، قمنا بحماية وحدة سوريا وشمال سوريا، 
واالجتماعية،  والثقافية  السياسية  حقوقنا  لدينا  لكن 
والشعب صاحب حق في أن يصبح صاحب إرادة 
الشعب  السياسية ومع عموم  سياسية وبهذه اإلرادة 
السوري يجب أن يقام مؤتمر سوريا الوطني ويجب 

أن يتم حل األزمة بشكل سياسي وليس عسكرياً«.

جرائم تفاقمت وتتطلب احملاسبة

يعكسون إاّل ما يقع أمامهم. حاول أاّل تكون 
منبوذاً  يجعلك  فذلك  لذاتك،  ومحبّاً  أنانيّاً 
بها،  ابتليَت  وإن  وحتّى  اآلخرون،  يتجنّبك 
قد  أمٌر  بالتدريج؛  منها  تتخلَّص  أْن  فحاول 

يبدو صعباً لَك لكنّه ليس بمستحيل. 
وكظم  أعصابك  ضبط  على  نفسك  دّرب 
غيظك. الحلم مصدر سعادة لك ألنّه يقّربك 
كثير  متبّرماً  وال  لّواماً،  تكن  ال  النّاس.  من 
وإن  بخيالً،  وال  مستكبراً  وال  الحجج، 
مع  وتعامل  باالعتذار،  فبادر  أخطأَت 
اللطف  اآلخرين بصراحة ووضوح ملتمساً 
واللين ومبتعداً عن الوقاحة، وعليك بالحياء 
والتواضع فإنّهما من سمات األنبياء. وحاول 

ال  لكي  السيّئة  األخبار  نقل  عن  تبتعَد  أْن 
ليس  أنّه  وتذّكر  وبينها،  بينك  الناس  يربط 
متعاوناً  تبدو  أن  حاول  يُقال.  يُعلم  ما  كل 
المساعدة، وال  تُطلب منك  النّاس عندما  مع 
تحرج أحداً في قضاء حاجاتك. احرص على 
استغالل المناسبات السعيدة في التهنئة، وال 
ففي  المؤلمة،  األحداث  في  المواساة  تنس 
هاتين الحالتين ترّسخ األفعال والمواقف في 
األذهان.  اختر األوقات المناسبة دائماً لطلب 
حاجتك، وإن حدث أْن صادَف لك حاجة عند 
أحدهم وكان الوقت غير مناسباً فغضَّ النظر 
عن طلبها، فإن تفقدها خيٌر لك من أن تفقد 
واقفاً  كنت  إذا  الشخص.  بذلك  عالقتك  بها 

االنصراف  وأردت  مجموعة  مع  جالساً  أو 
لم  وإن  حتى  فجأة  تنصرف  وال  فاستأذن 
يكونوا يتحدثون معك، وإذا توقّفت عند بائع 
الصحف وشّدك عنواٌن في أحدها فال تلتقطها 
لتقرأ، بل خذها وأدفع ثمنها ثم أقرأها بعيداً، 
وإذا جلست بجوار أحٍد يقرأ كتاباً أو مجلّةً أو 
فهذا  لتقرأ؛  إليها  النظر  تسترق  فال  صحيفةً 

السلوك غير مقبول في كل المجتمعات. 
الحديث  تطيل  فال  معارفك  أحد  هاتفت  إذا 
معه وأسأله عّما إذا كان مشغوالً، وإذا هاتفك 
فاختصر بكالمك وال تتحّدث معه في أموٍر 
يطول شرحها فقد يكون مشغوالً ويخجل أْن 
إنهاء  أمر  تجعل  أن  حاول  لذا  منك؛  يعتذر 
أنّكم  يقيناً  يده دائماً. إني ألعلم  المحادثة في 
الجميلة  الصفات  من  الكبير  القدر  تحملون 
لكن ليس بمقدور أحدنا أن يكتفي من الفضل، 
ذكره  على  أتيُت  ما  أغلب  أن  أيضاً  وأعلم 
سابقاً هو من الصعوبة بمكان، لكن ال توجد 
بال جهد،  نجاح  يوجد  وال  تعب،  بال  سعادة 
بالمصاعب،  محفوف  الناس   حب  فجني 
ولنضع في اعتبارنا أنّه ليس شرطاً أن نطبّق 
ما  منها  لنأخذ  لكن  الجليلة،  الصفات  جميع 
تيّسر لنا ولنطبّقه على مراحل، وكلما رغبنا 
في االستزادة ضاعفنا العمل، إّن محبّة الناس 
لكم نعمة وسعادتكم بها ال  تضاهيها سعادة.

ثالثاً- آداب الحديث: حاول أن تكون منصتاً 
وفّكر  متحّدثاً،  تكون  أن  من  أكثر  ومستمعاً 
وانتق  به،  تنطق  أن  قبل  كالمك  بوقع  جيّداً 
مفرداتك بشكٍل جيّد، وال تتحّدث فيما ال تفقه 
به أو ما ال يتوفر لديك معلومات كافية عنه، 
وال ترفع صوتك، ولكن تحّدث بشكل هادئ 
حتّى  بحديثك  محّدثك  تقاطع  وال  وطبيعي، 
لم  ما  اعتراضاً  أو  توضيحاً  لديك  كان  وإْن 
تكثر  وال  سؤال،  أو  باستيضاح  لك  يتوجه 
من االعتراضات حتّى وإن كنت على حق، 
وإْن اعترضَت فحاول أن يكون ذلك بطريقة 
في  حديثك  يكون  أن  حاول  ولبقة.  لطيفة 
نفس السياق، وال تبادر في فتح مجال جديد 
تجالس،  من  توّجهات  تعرف  حتى  للحديث 
فقد تتحّدث بما ال يناسبه أو بما يمّسه، وإْن 
حاول  الحديث؛  أنت  تبدأ  أن  من  بد  ال  كان 
انتقاء موضوٍع َشيِّْق، وتجنّب التحّدث فيما ال 
يُصدَّق حتى وإن كان حقيقياً وحدث بالفعل! 
من  وأعِط  بحديثك،  اإلسهاب  عن  ابتعد 
وابتعد  يشاركك،  أن  في  الفرصة  يجالسك 
إن  االنتقادات.  وكثرة  والنميمة  الغيبة  عن 
كثيراً  تتحّدث  فال  األول  هو  لقاؤكما  كان 
تبدو في نظره نرجسياً،  نفسك حتى ال  عن 

التحّدث  وحاول  فيك،  ليس  ما  تتكلّف  وال 
حتّى  أفكارك  ترّكز  وأْن  مفهومة،  بكلماٍت 
الحديث  من  تكثر  ال  بنفسك.  ثقةً  أكثر  تبدو 
عن تفاصيل حياتك الخاصة فتبدو ثرثاراً ال 
خصوصية له، وابحث عن مجاالت الحديث 
لقاءاتك  إْن كانت  العامة والمشتركة. وحتى 
معه كثيرة، فهناك أموٌر خاّصة ال يليق بك 
عنها،  التكلّم  هو  حاول  وإْن  عنها،  الحديث 
فحاول أنت أاّل تخوض فيها حتّى وإْن كانت 

هناك مناسبة للمشاركة.
إلى  اآلن  نصل  الصحبة:  حقوق  رابعاًـ   
أن  بعد  التعامل  حسن  من  الثانية  المرحلة 
نعرف  أْن  يجب  التعارف.  مرحلة  تخطّينا 
عليها،  نتعّدى  وال  اآلخرين  وحدود  حقوق 
فمن السهل علينا أن نكسب حبَّ الناس ولكن 
أهّم حقوق  من  أمٌر صعب.  عليه  المحافظة 
بينك  يدور  ما  على  الحفاظ  عليك  رفاقك 
وأْن  واالحترام،  الودَّ  لهم  تكّن  وأن  وبينهم، 
الجارح؛  والكالم  الثقيل  المزاح  عن  تبتعد 
مع  للتعامل  مطلوبان  والتّهذيب  فاألدب 
جميع الناس حتى األقارب منك مهما بلغت 
درجة العالقة والقرب، فمن يزرع الحّب ال 
يجني إاّل الحّب، ولتعلم أن الناس كالمرآة ال 

إعداد الصفحة - جوليا خلو
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أطول خسوف للقمر ميكن 
رؤيته قبل نهاية الشهر!
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جديدٍة  دراسٍة  نتائج  أظهرت  تقلق،  ال 
مّدتها عقٌد من الزمن أّن هناك ما يقارب 
500 ألف شخص يشيرون إلى أّن شرب 
يؤّدي  الكميّة-  عن  النّظر  -بغضِّ  القهوة 
إطالقاً،  أطول من عدم شربها  إلى حياٍة 
االّدعاء،  هذا  حول  تحذيراٍت  وجود  مع 
توّصلت هذه الدراسة إلى أّن إطالة العمر 
القهوة:  من  نوٍع  أي  بشرب  مرتبطةٌ 
الفورية، الخالية من الكافيين...الخ. هناك 
أُجريت  التي  الدراسات  من  هائٌل  عدٌد 
العلماء  أن  تثبت  الموضوع  هذا  حول 

مفتونون بالقهوة. 
هذا البحث تحديداً جديٌر بالمالحظة؛ ألن 
فريق العمل قد توصل لبيانات 134,498 
قاعدة  في  طوعا  ُسّجلوا  قد  بريطانيا 
ثم  الحيوية،  للوراثة  البريطانية  البيانات 
مدار عشر سنوات!  وفياٍت على  ُسّجلوا 
هناك داللةٌ إحصائيةٌ صغيرةٌ لكنها هامة، 
يزيد  القهوة  من  المزيد  شرب  أن  تُبيّن 
أخرى،  بعبارٍة  أو  أطول،  عيش  احتمال 

تزداد نسبة الوفاة للممتنعين عن القهوة.
تُقّدم  الدراسة  هذه  أّن  الباحثون  كتَب   
أنّها  القهوة  أدلّة إضافيّة وتُطمئن شاربي 
يمكن أْن تكون جزءاً من الغذاء الصحّي. 
أن  ينبغي  ال  أنّه  إلى  الدراسة  هذه  تُشير 
نقلق كثيراً بشأن استهالك القهوة المفرط 
-كثمانية أكواب في اليوم- إذ إّن له عالقة 

عكسية مع معّدل الوفيّات.
 إجماالً، حوالي )10 – 15( بالمئة من 
من  للموت  عرضة  أقل  القهوة  شاربي 

الممتنعين عنها.
 كما هو الحال مع أي دراسٍة مبنيٍة على 
بشأن  الناس  يُسأل  إذ  كهذه،  المراقبة 
يمكننا  ال  الحالية،  وعاداتهم  ماضيهم 
القهوة تسبّب حياة  القول بشكٍل قاطٍع أنَّ 
أخرى  عوامل  هناك  تكون  قد  أطول. 
تساهم في ارتفاع مستويات شرب القهوة 
أو انخفاض معّدل الوفيات؛ كالثروة، أو 

التّعليم، أو القرب من مقهى.
تتعامل  الدراسة  هذه  أّن  إلى  باإلضافة   
المتحدة  المملكة  في  األشخاص  مع  فقط 

حول  أسئلة  عن  لإلجابة  والمستعّدين 
عاداتهم الصحية، لذلك فهي ليست دراسة 
عوامل  هناك  ذاته  الوقت  في  عشوائية. 
تؤكد صحة الدراسة، إذ تُغطّي ما يقارب 

نصف مليون شخص. 
الدراسة السيطرة على  حاول باحثو هذه 
ووزن  التدخين،  مثل  معيّنة  عوامل 
الجسم، في محاولٍة للتأكد مْن أنّها ال تؤثّر 

على نتائج هذه الدراسة. 
هناك دراسات سابقة أيضاً أُجريت العام 
الماضي على أكثر من 700 ألف شخص، 
إذ ُوجَد أن هناك عالقة بين القهوة وإطالة 
العمر. يعتقد العلماء أّن للقهوة خصائص 
بالكافيين،  لها  عالقة  ال  للّصحة  معّززة 
القهوة  فالتأثيرات متشابهةٌ سواء احتوت 

على الكافيين أم ال. 
القهوة  أن  بعض األدلة على  أيضاً  هناك 
 DNA تساعد في حماية الحمض النووي

من أي تلٍف أو ضرر. 
أن  يجب  الدراسة  هذه  أن  الخبراء  يؤكد 
تكون في سياق التوصية؛ بمعنى أنه يجب 

الكافيين  من  ملغ   400 بمقدار  االلتزام 
لكل يوم، أي ما يعادل أربعة أكواب من 
إلى  تؤدي  المفرطة  الزيادة  وإن  القهوة، 

مشاكل كاألرق أو الحرقة. 
آخر  سؤاالً  الدراسة  هذه  تناولت  لقد 
الوراثة  علم  يؤثّر  كيف  العلماء:  طرحه 
على استهالك القهوة؟ كلّنا نستقلب القهوة 
بمعدالٍت مختلفة، وهذا ما يغيّر حساسيتنا 
لهذا  ليس  أّن  أظهرت  البيانات  لكن  لها، 
القهوة  شرب  بين  العالقة  على  تأثيٌر 

والعيش حياة أطول. 
ومع األخذ بعين االعتبار لكّل ما مضى 
الدراسة،  لهذه  والضعف  القوة  نقاط  من 
فعليّاً  تحّسن  القهوة  أّن  التصديق  يمكننا 
جهلنا  لو  حتّى  معيّنة  بطرٍق  من صّحتنا 

الكيفية.
 مّما ال شّك فيه أّن المزيد من البحوث حول 
القهوة ستستمّر في المستقبل القريب، في 
كوٍب  احتساء  من  تقلق  ال  األثناء  هذه 
من  أنّها  إذ  صباحاً،  القهوة  من  إضافّي 

المحتمل أن تكون جيّدة لصحتك.

يوليو  شهر  من  والعشرين  السابع  في 
في  قمرّي  خسوٍف  أطول  سنشهد  الجاري، 
مرئيّاً  سيكون  والعشرين.  الحادي  القرن 
بالكامل في شرق أفريقيا ووسط آسيا والهند، 
وسيكون مرئياً بشكل جزئي على األقّل في 

نيوزيلندا وأمريكا الجنوبية. 
إلى  القمر  يتحّرك  القمريّة،  الُخُسف  في 
األرض  كوكب  يشّكله  الذي  الظّل  داخل 
نوعين  إلى  يؤّدي  الظّل  وهذا  الفضاء.   في 
كان  إذا  الجزئّي:  الخسوف؛  من  مختلفين 
الكلي:  أو  الظل(  )شبه  منطقة  يعبر  القمر 

عندما يكون القمر في )الظل الكامل(.
من  القمر  تمّكن  لدرجة  كبيٌر  الكامل  الظّل   
مركزه،  إلى  الوصول  دون  داخله  العبور 
قمٍر  خسوف  سيحدث  الشهر،  هذا  ولكن 

مركزّي؛ وهذا ألنه سيكون طويالً جداً. 
هذا  طول  إلى  يؤّدي  آخر  عامٌل  هناك 
الخسوف، وهو أنَّ القمر في أوِجه، وفي أبعد 

نقطٍة في مداره الشهرّي عن األرض، ففي 
هذه المسافة يلقي كوكب األرض ظاّلً أوسع، 
لذا يؤّدي هذان العامالن إلى خسوٍف قمرّي 

محطٍّم لألرقام القياسية.
)أطول  دقيقة  و43  لساعة  القمر  سيخسف   
فيها  استغرق  التي  عام2000،  منذ  مدة 
مجرد  فقط  دقيقة(  و46.4  ساعة  الخسوف 

ممكنة  مدة  أطول  من  أقل  معدودة  ثواٍن 
لخسوف قمري )ساعة و47 دقيقة(.

الخسوفان ينتميان إلى نفس )دورة ساروس 
نفس  لهما  أن  بمعنى   ،)saros cycle  –
الخسوفات  هذه  تتكرر  الجغرافّي،  اإلحداث 

كل 18عاما.
سوف يصل الخسوف إلى قمته عند 8.22 
 UCT المنسق  العالمي  بالتوقيت  مساء 
الواليات  شرق  بتوقيت  مساء   4.22(

.)EDT المتحدة
القمر  تحول  الناس  من  المليارات  ستشهد 
يأخذ  أن  قبل  تدريجّي  بشكٍل  داكٍن  للوٍن 
اللون القرمزي الُمِميز لخسوف القمر الكلّي، 
يتحول القمر إلى اللون األحمر ألنه الضوء 
الوحيد الذي يصل إليه، وينعكس من سطحه 
ليعبر الغالف الجوي لألرض، لذا فإنه يأخذ 

اللون المعتاد لغروب الشمس وشروقها.
يُذكر خسوف  عندما  باستمراٍر  يُسأل  سؤال 

القمر، لماذا ال يحدث كل شهر؟
والشمس،  األرض،  ُمعقدة،  ليست  اإلجابة 
والقمر ال يدورون في نفس المستويات، لذا 

فإنهم يتعامدون مرة كل فترة. 
منحرٌف  القمر  مدار  مستوى  الواقع،  ففي 
بمقدار خمس درجات مقارنة بمستوى مدار 

األرض والشمس.

مركز األخبار ـ أكدت القوى السياسية المؤسسة 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة 
حتى  مفاوضات  أي  يتم  لم  أنه  الديمقراطية 
تداوله  يتم  وما  السوري،  النظام  مع  اللحظة 
البلبلة  من  حالة  خلق  إلى  يهدف  الشأن  هذا  في 
والتوجس لدى الشعب في شمال سوريا، متمسكة 
بحقها المشاركة في صياغة دستور توافقي يلبي 
على  التأكيد  ومجددة  سوريا،  شعب  تطلعات 
سورية  جهة  أي  مع  الجاد  للحوار  االستعداد 
سوريا  وبناء  األزمة  وإنهاء  الحل  في  ترغب 
بيان  عبر  ذلك  وجاء  مركزية؛  ال  ديمقراطية 
أصدرته القوى السياسية المؤسسة لإلدارة الذاتية 
الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية، وقالت 
فيه: »منذ بداية األزمة السورية وارتقاًء للوعي 
كقوى  عاتقنا،  على  الملقاة  الوطنية  والمسؤولية 
سياسية في شمال سوريا، قدمنا مبادرات وأكثر 
ونتيجة  إنهائها،  أجل  من  طريق  خارطة  من 
لتعنت النظام والمعارضة الخارجية التي عولت 
كل منهما على داعميها من القوى الخارجية في 
اعتماد الحسم العسكري والذي أثبت عدم جدواه، 
بل ساهم في تفاقم األزمة وما آلت إليه من كارثة 
إنسانية حلت بالسوريين، وما رافقتها من تدمير 
البنية التحتية، وفتح جميع أبواب العبور للفاشين 
المجاميع  ومختلف  والنصرة  داعش  أمثال 
في  الصراع  وتحويل  المتطرفة،  اإلسالموية 
الدولية  القوى  بين  صراع  ساحة  إلى  سوريا 
واإلقليمية. إيماناً منا بأن الحل السياسي هو الحل 
لكل  ودعمنا  تأييدنا  كان  األزمة؛  إلنهاء  األمثل 
المبادرات األممية بدءاً من بيان جنيف/1/، وقرار 
الدولية  القرارات  وكل   ،/2254/ األمن  مجلس 
إقصائنا  ورغم  السورية،  باألزمة  الصلة  ذات 
من  واستمراراً  المؤتمرات،  تلك  من  اآلن  حتى 

على  وحرصاً  العالية،  الوطنية  المسؤولية  تلك 
استعدادنا  أعلننا  المستعصية  األزمة  هذه  إنهاء 
حل  إيجاد  إلى  تفضي  تفاوضية  عملية  ألي 
الحل  سلمي سياسي إلنهاء األزمة؛ مؤكدين أن 
السياسي لن يكون بدون حوار وطني سوري ـ 
سوري وبرعاية دولية، وهو السبيل لوضع حد 
لهذه األزمة المستعصية ولجم مؤججيها، استغل 
نشر  خالل  من  المبادرة  هذه  وإعالمه  النظام 
دعايات وشائعات، بل وأكثر من ذلك، بتسويق 
على  ممنهج  وبشكل  والقضايا  المسائل  بعض 
أنه اتفق بشأنها مع اإلدارة الذاتية الديمقراطية؛ 
لدى  والتوجس  البلبلة  من  حالة  خلق  إلى  هادفة 
جماهير شعبنا في شمال سوريا بغرض زعزعة 
الثقة بهذه اإلدارة، ومحاوالت إرسال رسائل إلى 
األزمة  في  المؤثرة  وبخاصة  الخارجية  القوى 
السورية مفادها؛ الوصول إلى اتفاق مع اإلدارة 
لإلدارة  المؤسسة  السياسية  القوى  نحن  الذاتية. 
الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية 
اللحظة مع  يتم أي مفاوضات حتى  لم  أنه  نؤكد 
الشأن  هذا  في  تداوله  يتم  وما  السوري،  النظام 
لسنا  أننا  يعني  ال  هذا  لكن  الصحة،  عن  عار 
مستعدين للتفاوض والحوار مع أي جهة سورية 
الجاد  للحوار  مستعدة  وتكون  الحل  في  ترغب 
ديمقراطية ال  وبناء سوريا  األزمة  إنهاء  بهدف 
وحكومات  المتحدة  األمم  نطالب  كما  مركزية، 
الدول المؤثرة والراعية إلنهاء األزمة السورية، 
واالتحاد  األمريكية  المتحدة  الواليات  وبخاصة 
بقواه  سوريا  شمال  شعوب  كافة  بأننا  الروسي، 
تدحر  أن  استطاعت  التي  والعسكرية  السياسية 
والوحدة  األهلي  السلم  على  وتحافظ  المرتزقة 
الوطنية منذ بداية األزمة حتى اآلن، والتي تعتبر 
جزءاً هاماً من سوريا، وأن من حقها أن تشارك 

صياغة  في  السورية  الوطنية  القوى  بقية  مع 
سوريا،  شعب  تطلعات  يلبي  توافقي  دستور 
المجتمع  لتكوين  الموضوعية  الحالة  مراعياً 
الموضوعية  الحالة  السوري وتنسجم مع تطور 
ونضاالته في تحقيق التنمية المجتمعية وتكريس 
الديمقراطي، والقضاء على كل مسببات  النظام 
الخارجية  الدول  تدخل  من  والحد  األزمة،  تلك 
وبخاصة اإلقليمية منها والتي تكمن مصالحها في 
إقصاء مكون أساسي من مكونات شعب سوريا، 
والسعي الدائم لتأجيج النعرات الطائفية والعرقية 
لمصالحها  تبعاً  المكونات  تلك  بين  والمذهبية 
االستراتيجية في المنطقة. المجد والخلود لشهداء 

الحرية، نحو سوريا ديمقراطية ال مركزية.
االحزاب الموقعة:

- حزب اليساري الكردي في سوريا
ـ حزب الشيوعي الكردستاني
ـ التجمع الوطني الكردستاني

ـ االتحاد الليبرالي الكردستاني
سوريا  في  الكردي  الديمقراطي  الحزب  ـ 

)البارتي(.
.pyd ـ حزب االتحاد الديمقراطي

ـ حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا.
ـ حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.

ـ حزب الخضر الكردستاني.
ـ تيار المستقبل الكردستاني.

ـ حزب التغير الديمقراطي الكردستاني.
ـ حركة التجديد الكردستاني.
ـ حركة اإلصالح - سوريا.

ـ حزب اتحاد الشغيلة الكردستاني.
ـ الحزب الديمقراطي الكردي السوري.
ـ حزب السالم الديمقراطي الكردستاني.

األمة الدميقراطية تضمن وحدة األراضي السورية

القوى السياسية يف مشال سوريا: «صياغة الدستور من حق الشعب السوري«

ومركز األخبار ـ قال الرئيس المشترك لمجلس 
تتجه  سوريا  »إن  داود:  عماد  الشهباء  منطقة 
وأكد  الخارجية«،  التدخالت  التقسيم جراء  نحو 
على  حافظ  الديمقراطية  األمة  مشروع  أن 
مناطقها وأنه هو الحل األمثل للحفاظ على وحدة 

األراضي السورية. 
الرئيس  مع  لقاًء  هاوار  أنباء  وكالة  وأجرت   
داود  عماد  الشهباء  منطقة  لمجلس  المشترك 
للحديث حول مساعي إيجاد حل لألزمة السورية 
ومساعي بعض األطراف لتحقيق مصالحها على 

حساب الشعب السوري.
األزمة  بدايات  إلى  حديثه  خالل  تطرق  داود 
السورية وقال: »إن قوى إقليمية ودولية تدخلت 
وحاولت  األزمة  بداية  منذ  السوري   الشأن  في 
تغذية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية للتمهيد 
للتدخل في سوريا وتحقيق مصالحهم االقتصادية 

والسياسية«.
وأضاف: »بعد سبع سنوات من األزمة السورية 
تتدخل دول خارجية مثل تركيا وإيران وروسيا 
تحقيق  بهدف  السورية؛  األزمة  في  وأمريكا 

الدول  وهذه  األوسط،  الشرق  في  مصالحها 
أجزاء  مباشر على  مباشر وغير  بشكل  تسيطر 

من سوريا«.
كلمة  له  ليس  السوري  الشعب  أن  إلى  وأشار 
الدول  إن  بل  السورية،  األزمة  بحل  يتعلق  فيما 
الشعب  بمصير  تتحكم  التي  هي  الخارجية 
السوري وبشكل خاص دول مثل إيران وروسيا 

وتركيا التي ترعى اجتماعات أستانه.
حدثت  التي  االتفاقيات  مجمل  إلى  تطرق  داود 
خفض  بمناطق  يتعلق  فيما  وبخاصة  أستانه  في 
واالتفاقيات  السياسات  »هذه  وقال:  التصعيد 
إلى تهجير شعوب سوريا من أراضيها،  تهدف 
وأيضاً احتالل جزء من أراضي سوريا من قبل 

الدولة التركية«.
وأكد داود أن الوضع في سوريا يتجه نحو التقسيم 
التي تدخلت في  الدول  التأزم: »ألن  ومزيد من 
الشأن السوري كان همها تحقيق مصالحها، ولم 

يضعوا مشروعاً لحل األزمة السورية«.
مساعي  إليقاف  البديل  الحل  »إن  داود:  وقال 
الديمقراطية  األمة  مشروع  هو  سوريا  تقسيم 

الدول  ألن  سوريا؛  شمال  شعوب  تبنته  الذي 
على  السوري  الشعب  وتقسيم  تشتيت  حاولت 
أسس طائفية وقومية ودينية حتى يستطيعوا أن 
األمة  مشروع  إن  السوري،  الشأن  في  يتدخلوا 
النظر  وجهات  تقارب  إلى  يهدف  الديمقراطية 
بين شعوب الشمال السوري بعد أن تم سفك دماء 

السوريين وتهجير اآلالف منهم«.
وأضاف: »مشروع األمة الديمقراطية هو السبيل 
السورية  األراضي  وحدة  على  للحفاظ  الوحيد 
وهذا  السوري،  الشعب  مكونات  على  والحفاظ 
مشروع هو الذي كان أساس حماية المنطقة من 

الفتنة والهجمات التي تعرضت لها المنطقة«.
وفي نهاية حديثه وجه الرئيس المشترك لمجلس 
سوريا،  شعوب  لجميع  كلمة  الشهباء  مقاطعة 
قال فيها: »إن مشروع األمة الديمقراطية يسعى 
األراضي  كامل  على  ديمقراطي  نظام  بناء  إلى 
السورية، ويشمل هذا النظام كافة مكونات الشعب 
السوري من كرد وعرب وتركمان؛ ألن الدول 

الخارجية لن تستطيع حل األزمة السورية«.

 يف ريف دير الزور
ٌ
قسد إعصار
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قدم  الديمقراطية  األمة  مبدأ  وتطبيق  الحرية 
المئات من الشهداء«.

ومن جهتها؛ هنأت الناطقة باسم مؤتمر ستار 
المؤتمر  بانعقاد  النساء  جميع  سويد  أفين 
االتحاد  لحزب  المرأة  لتنظيم  التأسيس 
بالذكرى  الجميع  هنأت  كما  الديمقراطي، 
السنوية لثورة 19 تموز. واستذكرت في سياق 
كلمتها الشهيدة شيالن كوباني التي كانت من 
مؤسسي حزب االتحاد الديمقراطي، ونوهت 

اليوم  المناضالت يسرن  النساء  إلى أن كافة 
أفين  وأضافت  شيالن.  الشهيدة  خطى  على 

سويد أيضاً: »إنه لمحل فخر بأن نرى اليوم 
االتحاد  حزب  ضمن  نفسها  تنظم  المرأة 
الديمقراطي وتشكل مجلساً خاصاً بها، بعد أن 

تم تطبيق مبدأ الرئاسة المشتركة للحزب«.
وتلتها كلمة منسقية المرأة في اإلدارة الذاتية 
ألقتها مستشارة اإلدارة الذاتية مزكين أحمد، 
ظروف  في  المؤتمر  عقد  »يتم  فيها:  قالت 
حساسة جداً في وقت يتم النقاش على األزمة 
فإن  لذا؛  الدول.  العديد من  قبل  السورية من 
انعقاد مؤتمر خاص للمرأة يعتبر نقطة مهمة 

جداً«.
االتحاد  حزب  أن  أحمد  مزكين  وأكدت 
الديمقراطي أولى أهمية كبيرة للمرأة ودورها 
في المجتمع، وأضافت: »على الرغم من أننا 
نتيجة  التجربة  عديمي  وكنا  حرب  حالة  في 
بذلت  المرأة  أن  إال  الحاكمة،  األنظمة  ظلم 
مجهوداً كبيراً في سبيل الحرية ووصلت إلى 

مراحل متقدمة على طريق نيل الحرية«.
ونوهت مزكين إلى أن الحرية األساسية التي 
تسعى إليها المرأة هي »التخلص من الذهنية 
الذكورية وتنظيم المرأة في كافة المجاالت«، 
وتابعت بالقول: »سنحاول جاهدين للوصول 
نقرر  أن  علينا  يجب  لذا؛  المرحلة.  هذه  إلى 
النساء  جميع  إلى  نصل  أن  المكان  هذا  من 
المستبدة  األنظمة  من  يعانين  مازلن  اللواتي 

وتخليصهم من هذه الذهنية«.

وكالة هاوار

األول  التأسيسي  المؤتمر  فعاليات  انطلقت 
الديمقراطي االتحاد  لحزب  المرأة  لتنظيم 
PYD  يوم األحد 2018/7/22م، في مركز 
الرميالن،  بمدينة  والفن  للثقافة  تيكران  آرام 
وحضر المؤتمر وفود من األحزاب السياسية 
والتنظيمات النسوية والمؤسسات المدنية من 

روج آفا وشمال سوريا وأوروبا.
بالوقوف  التأسيسي  المؤتمر  فعاليات  بدأت 
وألقت  الشهداء،  أرواح  على  صمت  دقيقة 
لحزب  المشتركة  الرئيسة  االفتتاح  كلمة 
االتحاد الديمقراطي عائشة حسو، قالت فيها: 
اللواتي  النساء  لكافة  تاريخي  اليوم  هذا  »إن 
الشرق  سياسة  تغيير  في  أساسياً  دوراً  لعبن 
الثورة  خالل  المرأة  رسمت  فقد  األوسط، 
لكافة  والصريح  الواضح  النهج  السورية 

النساء في الشرق األوسط«. 

الحرية  شهداء  كافة  عائشة  واستذكرت 
التي  خابور  أفيستا  الشهيدة  بالذكر  وخصت 
واضحاً  رداً  وأعطت  االستسالم  رفضت 
طمس  إلى  الهادفة  التركية  االحتالل  لدولة 
الشهر  »هذا  وقالت:  الحرة.  المرأة  هوية 
حركة  تاريخ  في  المهمة  األشهر  من  يعتبر 
ابتداًء من 14 تموز  الكردي،  الشعب  حرية 

ثورة  انطالقة  يوم  تموز   19 بـ  ومروراً 
روج آفا المعروفة بثورة المرأة الحرة، التي 

ناضلت حتى اكتسبت حقوقها المشروعة«.
ونوهت عائشة حسو إلى أن الدول الرأسمالية 
بيدها  أداة  المرأة  من  تجعل  أن  حاولت 
آفا  روج  ثورة  في  لكن  حقوقها،  وطمست 
المرأة  وصلت  المرأة  تنظيم  ظل  وتحت 
السياسية  الناحية  من  متقدمة  مراحل  إلى 
النموذج  »إن  بقولها:  وأكدت  والعسكرية، 
نموذجاً  في شمال سوريا سيصبح  المتعايش 
البداية  منذ  قلنا  كوننا  السورية،  األزمة  لحل 
الحوار  في  يكمن  السورية  األزمة  حل  بأن 
الوطني«. ونوهت إلى أن جميع االجتماعات 
السورية  األزمة  حل  أجل  من  عقدت  التي 
السورية  األزمة  زادت  وأستانا  جنيف  مثل 
تعقيداُ. وناشدت عائشة حسو في ختام كلمتها 
جميع النساء بمواصلة النضال وتمنت النجاح 

ألعمال المؤتمر.

لتطبيق الدميقراطية قدم احلزب 
العديد من الشهداء

وأكدت ممثالت الوفود المشاركة في المؤتمر 
حزب  في  المرأة  لتنظيم  األول  التأسيسي 

أهمية  أولى  الحزب  أن  الديمقراطي  االتحاد 
كبيرة للمرأة ودورها في المجتمع.

وأوضحت اإلدارية لينا يوسف في كلمة ألقتها 
المرأة  »إن  الشهداء:  عوائل  مجلس  باسم 
وخالل ثورة روج آفا أثبتت نفسها في جميع 
المجاالت السياسية والعسكرية، ونوهت إلى 
أن حزب االتحاد الديمقراطي وفي سبيل نيل 

املؤمتر التأسيسي لتنظيم املرأة يف حزب االحتاد الدميقراطي

المعرض  المثقفة في  المرأة  تشارك رابطة 
بمدينة  زانا  في صالة  المقام  للكتاب  الثاني 
التي  الفنية  اللوحات  من  بعدد  قامشلو 
تحاكي طبيعة المرأة وأضافت رونقاً مميزاً 

للمعرض بلمسة المرأة.
من  بالمرأة  خاصاً  طابعاً  المعرض  وشهد 
حيث  عرضها،  تم  التي  اللوحات  خالل 
تشير تلك اللوحات الفنية إلى عدة مواضيع 
المرأة،  ضد  العنف  مناهضة  مثل  هامة 
والتراث،  الفلكلور  الصامتة،  الطبيعة 
هذا  في  وتشارك  الكردية.  المرأة  وطبيعة 
المعرض رسامتان هما روان خليل وليالن 
جمال، حيث قدمت هيئة الثقافة والفن بإقليم 
الجزيرة لهن الدعم المعنوي وساعدتهن في 
توسيع نطاق الفن في المجتمع والترويج لفن 

الرسم.
هذا  في  شاركتا  بأنهما  الفنانتان  وأشارت 
للمرأة  المخفية  الحقيقة  إلظهار  المعرض 

والتي تضفي رونقاً جميالً للحياة.
وقالت الفنانة روان خليل من مدينة قامشلو: 
»شاركت في معرض الكتاب الثاني بخمس 
لوحات فنية تحكي عن طبيعة المرأة الخلوقة 

المحبة للفرح والخير والسالم«.
أظهر  أن  »أردت  بالقول:  روان  وأضافت 
رسمتها،  لوحة  خالل  من  المرأة  جمال 
حيث تحكي عن خمس فتيات ينشرن الفرح 

البهجة  خالل  من  مكان  كل  في  والسرور 
الملون  ولباسهن  شفاههن،  على  المرسومة 

بألوان قوس قزح الفسيفسائية«.
في  الهدف من مشاركتها  أن  إلى  وأشارت 
نشأت  التي  موهبتها  إظهار  هو  المعرض 
معها منذ الصغر، وإلثبات أن المرأة فعالة 

في كل المجاالت.
ومن جهتها قالت الفنانة اإلدارية في إعالم 
الجزيرة، والعضوة في  بإقليم  الثقافة والفن 
الثاني  الكتاب  بمعرض  التحضيرية  اللجنة 
ليالن جمال: »قامت هيئة الثقافة والفن في 
إقليم الجزيرة بتخصيص قسم من المعرض 
المرأة  رابطة  باسم  فنية  لوحات  لعرض 
المعرض بلوحتين  إلى  المثقفة، وانضممت 
تظهر من خاللهما العالقة الوثيقة التي تربط 

المرأة بالطبيعة«.
وأشارت ليالن بأنه من بين اللوحات التي تم 
عرضها هناك لوحة للفنانة بيريفان حموش 
المرأة  معاناة  تعبر عن  فهي  انتباهها  لفتت 
داعش  مرتزقة  هاجمتهم  عندما  الشنكالية 

عام 2014م.
من  وغيره  المعرض  »هذا  ليالن:  وقالت 
أعطى  األخرى،  والفعاليات  المعارض 
الفرصة للمرأة لعرض مواهبها المطموسة 

منذ آالف السنين«.
وكالة هاوار

دوري األشبال يف إقليم اجلزيرة غزارة يف األهداف باجلولة األوىل
انطلقت منافسات اجلولة األوىل من مرحلة اإلياب لدوري األشبال لكرة القدم 
بفوز  وانتهت  آفا  وروج  الطريق  ناديي  بني  مجعت  مبباراة  اجلزيرة،  إقليم  ألندية 

الطريق وبثالثية نظيفة يف مباراة تسيَّد معظم جمرياهتا أشبال نادي الطريق. 

توزيع الشهادات على العبي 
التايكواندو بديرك

قبل  المكثفة من  التدريبات  بعد عدة أشهر من 
المركز  إدارة  أقامت  للتايكواندو  ديرك  مركز 
واختبارات  التقييم  شهادات  لتوزيع  حفل 
أعضاء  شهادات  توزيع  وأيضاً  المستوى، 
الدولي/  /فاستيفال هولير  في  المشاركة  البعثة 
وبحضور  وحكاماً.  مدربين،  العبين،   ...
المجلس الرياضي بديرك وإدارة مركز عامودا 

وكادر مركز نمور التايكواندو الدولية وأهالي 
في  تأخذ صداها  اللعبة  هذه  وبدأت  الالعبين، 
إقليم الجزيرة بشكٍل أكبر يوماً بعد يوم بجهود 
ومن  اإلقليم  في  والمدارس  المراكز  بعض 
في  تواجدت  التي  والمدارس  المراكز  ضمنها 

حفل مركز ديرك للتايكواندو. 
روناهي/ قامشلو

وعلى أرض ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
مرحلة  من  األولى  الجولة  منافسات  انطلقت 
الجزيرة  إقليم  في  األشبال  لدوري  اإلياب 
وتغلب كما ذكرنا أشبال نادي الطريق بنتيجة 
من  الثاني  اليوم  وفي  رد،  بدون  أهداف  ثالثة 
ل العبو أشبال نادي آشتي  مباريات الجولة سجَّ
نتيجة عريضة في مرمى أشبال نادي التحرير 
ألشبال  يتيم  هدف  مقابل  أهداف  ستة  وبلغت 
التحرير على أرضية ملعب أوركيش بعامودا، 
تل  شبيبة  أشبال  براتي  نادي  أشبال  وهزم 
كوجر بثالثة أهداف نظيفة، على أرضية ملعب 
التعادل  سيطر  بينما  الحقل،  داخل  رميالن 
عمال  ناديي  أشبال  مباراة  على  اإليجابي 
أرضية  لهدفين على  وبهدفين  ودجلة  الجزيرة 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وتغلب أشبال 
الحسكة  نادي  أشبال  على  الذاتي  الدفاع  نادي 

الحسكة،  ملعب  أرضية  رد على  بدون  بهدف 
وعلى أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو 
سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة 
أشبال  وفاز  واألسايش،  برخدان  ناديي  أشبال 
االتحاد  نادي  أشبال  على  عامودا  أهلي  نادي 
بهدف بدون رد على أرضية ملعب أوركيش، 
وجودي  الصناديد  ناديي  أشبال  تعادل  بينما 
بهدف لهدف على أرضية ملعب رميالن داخل 
فوزاً  كانيه  سري  نادي  أشبال  وحقق  الحقل، 
كبيراً على أشبال نادي واشو كاني بنتيجة ستة 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  رد،  بدون  أهداف 

رستم جودي بسري كانيه.

تقرير/ جوان حممد

حقيبة روناهي الرياضية

ـ تقام يوم الجمعة القادم المصادف 2018/7/27م 
لفئة  الجزيرة  إقليم  ألندية  األجسام  بناء  بطولة 
الشباب، حيث يسمح لكل ناٍد بالعبين اثنين لكل 
سبيه  بتربه  الرياضية  الصالة  في  وذلك  وزن، 

وتنطلق المنافسات بتمام الساعة 10 صباحاً. 
أقيمت  آفا  روج  بثورة  االحتفاالت  بمناسبة  ـ 
ومنبج  كوباني  ناديي  بين  الطائرة  لكرة  مباراة 
على أرضية ملعب الغابة الواقع غربي كوباني، 
نادي  بفوز  وانتهت  مميز  جماهيري  وبحضور 

منبج بواقع ثالثة أشواط مقابل شوطين.
والرياضة  الشباب  هيئة  بمقر  اجتماٌع  ُعقد  ـ 

بعامودا لمناقشة واقع رياضة المرأة لكرة القدم، 
السوبر لسيدات كرة  إقامة كأس  إقرار  تم  حيث 
القدم ضمن مهرجان رياضي بملعب الشهيد هيثم 
كجو بتاريخ 2018/8/15م كما تم تحديد تاريخ 
أندية  دوري  النطالق  موعداً  201/8/24م، 
إقليم الجزيرة للسيدات لكرة القدم، باإلضافة إلى 
دوري  لسير  متابعة  لجنة  تشكيل  على  االتفاق 
دعم  على  والتأكيد  القادمة،  الفترة  في  السيدات 
األندية المشاركة في الدوري من النواحي كافة.
روناهي/ قامشلو

 
ً
معامل اإلمارات تضاء باللون األمحر احتفاال

باألوملبياد اخلاص
أبو  في  الشهيرة  والمباني  المعالم  أبرز  أضيئت 
من  العديد  مع  بالتزامن  األحمر،  باللون  ظبي، 
حول  والمالعب  التذكارية  والنصب  المباني 
النطالق  الخمسين  بالذكرى  لالحتفاء  العالم، 

األولمبياد الخاص.
بمبادرة  التضامني  العالمي  العرض  هذا  وأقيم 
حد  وضع  بهدف  الخاص،  األولمبياد  أطلقها 
من  الهمم  أصحاب  لها  يتعرض  التي  للمعاملة 
أكثر  مجتمعات  ولبناء  الذهنية،  اإلعاقات  ذوي 

تضامنا حول العالم.

وقال تيموثي شرايفر، رئيس األولمبياد الخاص 
واالمتنان،  السرور  غاية  في  »نحن  الدولي: 
لما لقيناه من دعم من أجل نشر الوعي وتحفيز 
في  الذهنية  اإلعاقات  ذوي  من  األشخاص 
المزروعي،  محمد  خلفان  وأوضح  العالم«. 
مدير عام اللجنة المنظمة لألولمبياد الخاص أبو 
ظبي 2019م: »نواصل دعم وتشجيع أصحاب 
الهمم، مشاركة المعالم الوطنية في هذه الحملة، 
تؤكد التزام اإلمارات لترسيخ التضامن والتوعية 
المعالم  أهم  إضاءة  حملة  وتعد  المجتمع«.  في 

يقام  حافل  فعاليات  برنامج  ضمن  العالمية، 
بمناسبة االحتفاالت بالذكرى الخمسين النطالق 
األولمبياد الخاص في شيكاغو حيث أن شيكاغو 
عالمية  صيفية  ألعاب  دورة  أول  موطن  هي 
لألولمبياد الخاص، والتي أقيمت في سولجر فيلد 
األولمبياد  رياضيو  ويجتمع  تموز 1968م.  في 
العالم  الخاص والمدربون والمشاهير من أنحاء 
في شيكاغو بمناسبة الذكرى الخمسين، ومرور 
التشجيع والتضامن وللمشاركة  نصف قرن من 

في عطلة أسبوع حافلة بالفعاليات الملهمة.

رؤية
بيريفان خليل

هل أحترر وأمي
 ما زالت مقيدة

التي  والسالسل  القيود  من  المرأة  تحرر 
العادات  الذكوري بذريعة  المجتمع  كبلها 
والتقاليد أمر صعٌب. لكنه؛ ليس مستحيالً. 
في  تعيش  المرأة  بأن  يدرك  معظمنا 
أو  الوالدة،  منذ  حدوداً  لها  يضع  مجتمع 
يصح القول منذ أن تكون جنيناً في بطن 
أمها، حيث يحدد لها طريقة العيش حتى 
تولد  وهكذا  اللعب،  وأدوات  الملبس  في 
الفتاة وقد تم إقرار مسار حياتها من قبل 
غيرها. فتمر مراحل الحياة جميعها وهي 
إلى  مرحلة  ومن  الواقع،  ذاك  في  تعيش 
بعد  أكثر،  قيودها  تشابك  يزداد  أخرى 
دون  وتزويجها  القاصر  السن  تجاوزها 
رضاها أو األخذ برأيها، فمنذ الوالدة حتى 
بيد  الزواج يكون قرار مصيرها  مرحلة 
األب أو األخ، وبعد هذه المرحلة تصبح 
بيد زوجها، وتصبح قصعة ملك  الملكية 
له هذا ما يدعونه. كل هذا العنف مورس 
بحق المرأة دون أن تتفوه بالال قبول بهذا 
ونعمم  نجزم  أن  يمكن  ال  ولكننا  الواقع، 
األمر وننكر بأنه لم يكن هناك من النساء 
ممن كن يناضلن من أجل الجنس األنثوي 
الحاضر  الوقت  في  المرأة  أجمع. وواقع 
شاهد على ذلك، فإن لم يكن هناك نضال 
نفسها  أجل  من  نفسها  المرأة  قبل  من 
وجنسها، لما وصلنا نحن النساء لمثل هذا 

التطور والتقدم في هذه المرحلة. 
ثورة  باسم  سميت  التي  آفا  روج  ثورة 
المرأة، ارتقت بالمرأة لتعرف ما لها من 
وضمن  واجبات،  من  عليها  وما  حقوق 
هذه الثورة تم التأكيد واإلثبات بأن المرأة 
قادرة ومقتدرة على فعل ما كانت تقصى 
المرأة  بأن  االدعاء  أو  منه،  وتحرم  منه 
ال تقوى على فعل هذا، كل هذه القواعد 
الدور  ولعبها  المرأة  قيادة  لدى  انكسرت 
كان  الذي  نفسه  المجتمع  في  الريادي 
المرأة  واحتلت  دونية،  نظرة  إليها  ينظر 
كافة،  األصعدة  على  مرموقة  مكانة 
بكل  بلدها  قضايا  في  تشارك  وأصبحت 

عزيمة وإصرار.
ولكن رغم كل هذه التحوالت إال إن هناك 
من األمهات ممن بقين تحت إمرة الرجل 
يتحكم بها كما السابق. أولئك النسوة هن 
قد  بناتهن  أن  من  الرغم  فعلى  أمهاتنا. 
تحررن وأصبحن يتحملن المسؤولية، وال 
يقبلن بظلم الذكورية ويقررن بأنفسهن ما 
يمس حياتهن، إال أنهن بقين في مكانهن، 
فال زال األب يأمر زوجته ويلقبها بألفاظ 
بصفات  نعتها  إلى  إضافة  بها،  تليق  ال 
تقوى  ال  بأنها  والقول  مكانتها  من  تحط 
والمشرب،  المأكل  سوى  شيء  على 
الساحة  المواقف تظهر على  فالكثير من 
أمهاتنا  بأن  تؤكد  المتحررة  الفتاة  بوجود 
فوعيهن  الظالم،  ذلك  في  يعشن  الزلن 
قليل  المرأة  تقدم  من  حولهن  يدور  بما 
الفتاة  دفاع  فلدى  فحسب  هذا  ليس  جداً، 
عن أمها تقوم األم بإسكاتها، والقول بأنه 
يجب طاعة ما تؤمرين به من قبل والدك 
وأخيك حتى وإن كان األخ صغيراً. تلك 
األم ورثت تلك العادات من أمها وجدَّتها. 
يؤثر  وذلك  ابنتها  على  تطبقها  فهي  لذا؛ 
على الفتاة وتصبح في حالة بين البينين، 
بين  تميز  تعود  فال  والتقيد،  التحرر  بين 
ال  الفتاة  فتحرر  لذا  وحقوقها،  واجبها 

يعني تحرر األّم.

البلديات  هيئة  عقدت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الرئيسات  مع  الدوري  اجتماعها  والبيئة 
ومكاتب  والبلدات  البلديات  في  المشتركات 
لمناقشة  قامشلو  لمقاطعة  التابعة  المرأة 
داخل  العمل  سير  وكيفية  التنظيمي  الوضع 

البلديات.
لهيئة  المشتركة  النائبة  االجتماع  ترأس 
أحمد ومسؤولة قسم  والبيئة روكن  البلديات 
المرأة شيرين خليل وبحضور نساء البلديات 

في مقاطعة قامشلو.
في  السياسي  الوضع  نوقش  االجتماع  وفي 
اآلونة  في  التي حصلت  واألحداث  المنطقة 

الشهرية  التقارير  قراءة  تم  بعدها  األخيرة، 
كافة،  البلديات  في  المرأة  مكاتب  قبل  من 
ومناقشة التغييرات الخاصة بها، ومن ثم تم 
التطرق إلى المشكالت التي واجهت البلديات 
لها  المناسبة  الحلول  وضع  حول  والنقاش 
مجال  ضمن  يواجهونها  التي  والثغرات 
تخص  ومشاريع  أعمال  وتطوير  العمل، 

المرأة وتعود على المجتمع بالفائدة.
بالشكر  الهيئة  تقدمت  االجتماع  نهاية  وفي 
لكي-  )كركي  هم  بلديات  لثالث  والثناء 
ديرك- وجل آغا( على مشاريعهم واألعمال 

التي أنجزت في وقت سابق.

اجتماع هيئة البلديات مع مكاتب املرأة بقامشلو
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خالل هذا األسبوع.
عودة روسيا إلى العالميّة يشّكل هدفاً رئيساً 
انهيار االتحاد السوفييتّي  لها، وبخاصة بعد 
أحد  من  وتحّولها  التسعينات،  بداية  في 
أشبه  دولة  إلى  العالم  في  المؤثّرة  األقطاب 
بدأت  ذلك  ولتحقيق  إقليميّة،  بدولة  تكون  ما 
والتدّخل  مصالحها،  حيث  وجودها  بتثبيت 
في كّل الملفات الساخنة في العالم، وباعتبار 
الصراع  محور  تشّكل  السوريّة  األزمة 
نوعيّاً،  تدخلها  كان  فقد  واإلقليمي  الدولّي 
باإلضافة إلى عدد من األزمات األخرى في 
النووّي اإليراني  القرم والملف  شبه جزيرة 
الروس  اعتناق  ومع  اليمن.  في  واألزمة 
لهذه العقيدة الضربات القاسية وإنهاء العدو، 
بالحروب  الروسيّة حافل  القيصريّة  وتاريخ 
تحاول  اليوم  والسيطرة،  د  التمدُّ ومحاوالت 
وتفرض  سوريا  في  وجودها  تُثبّت  أن 
سوريا  شمال  ففي  وبالمقابل  التسويات. 
ثابتة  خطوات  الديمقراطيَّة  القوى  تخطو 
سياسة  وتَتَّبع  لألزمة،  الشامل  الحّل  باتجاه 
األطراف  كّل  مع  الِحوار  وقبول  االنفتاح 
ُشروط  هنالك  يكون  أن  دون  السوريَّة. 

الحوار  مؤتمر  إلى  الدعوة  فتمَّت  ُمسبقة، 
السورّي ــ السوري ومن جميع المحافظات 
القوى  من  ننتظر  أن  ينبغي  ال  إذ  السوريّة، 
لنا الحلول نحن من نصنع  األجنبيّة أن تجد 
الحلول. باالستناد إلى لغةِ الحوار التي بدأتها 
األرض  على  الموجودة  الديمقراطيّة  القوى 
عليه  المعّول  هو  المسار  هذا  السوريّة، 
باالتكال  وليس  أزمتها،  إلخراج سوريا من 
إلى سوريا  تنظر  التي  األخرى  القوى  على 
وتركيا وغيرها من  كإيران  كفريسة سهلة، 
اإلسرائيليون  فالمسؤولون  األخرى،  الدول 
العسكرّي  التقّدم  إنَّ  بالقول:  يُصّرحون 
يُشكِّل  ال  الجنوب  في  السورّي  للنظام 
فصل  باتفاقية  التزامها  والسبب  لها،  تهديداً 
على  مطمئنون  فهم  ولذلك  1974م  القوات 
ولكنهم  للنظام،  العسكرّي  للتواجد  يبدو  ما 
اإليرانيّة  الفصائل  من  فقط  تخّوفهم  يُبدون 
النظام،  مع  والمتحالفة  هناك  المتواجدة 
إسرائيل،  حدود  عن  إبعادهم  ويحاولون 
وعلى هذا األساس قام الطيران اإلسرائيلّي 
بقصف المواقع العسكريّة السوريّة أكثر من 
مسؤوليها  لسان  على  دمشق  وأعلنت  مرة، 

، والخاسر األكبر من  الردِّ أنَّها تحتفظ بحقِّ 
ذاقوا  الذين  السوريون  المدنيون  األمر  هذا 
الروسّي  الهمجّي  القصف  بسبب  األمرين 
الذي يتمُّ بتواطٍؤ دولّي، فهم الذين يتعرَّضون 
وال  رؤوسهم،  فوق  بيوتهم  وتدمير  للقتل 
بهم،  تقطَّعت  السبل  وكّل  يستجيب  أحد 
واآلالف منهم عالقون على الحدود األردنيّة 
بعد  السماء  ويلتحفون  األرض  يفترشون 
رفض الحكومة األردنّية السماح لهم بالعبور 
السياسة  بهذه  ماٍض  والنظام  األردن،  إلى 
خالل  فقده  ما  كلِّ  على  السيطرة  الستعادة 
سنوات األزمة، فهل تستمر عقليّة اإلخضاع 
األساليب؟  بقية  وتجاهُل  العسكريّة  بالقوة 
بالقوة  اإلخضاع  سياسة  تتغلَّب  متى  وإلى 
الوطنّي...؟!!  الحوار  لغة  على  العسكريّة 
لالجئين  العودة  أجراِس  لدقِّ  األوان  آن  فقد 
عدٍو  تجاه  اإلرادة  ولتتحد  والمهجرين، 
واحد هو اإلرهاب وإخراج قوات االحتالل 
بتوقير  اإلعمار  بعملية  واالنطالق  التركي، 

البيئة له.

كان أول ظهور للمصطلح على يد الفرنسي 
ديستوت دوتراسي )1836-1754( حيث 
التفكير«.  مملكة  »حول  كتابه  في  أورده 
 »idea« مقطعين  من  الكلمة  وتتكون 
وتعني فكرة، و»logos«  وتعني علم أو 
يصبح  معاً  اللفظين  تركيب  وعند  دراسة. 
يعّرفه  الذي  األفكار«  »علم  المصطلح 
يدرس  الذي  العلم   « أنّه  على  دوتراسي 
أفكار، أي  لكلمة  الواسع  بالمعنى  األفكار، 
صفاتها  حيث  من  الوعي  واقعات  مجمل 

وقوانينها وعالقتها بالعالئم التي تمثلها«.
الُمعتقدات  من  مجموعة  هي  اإليديولوجيا 
للعالم  نظرتنا  على  تؤثّر  التي  واألفكار 
القيم  إنّها مجموعة من  نقول  ونستطيع أن 

التي نتمسك بها بشكل كبير.
واألفكار  المعتقدات  هذه  الواقع،  وفي   
غالباً تكون قريبة جداً لنا لدرجة أننا نظنّها 
واضح،  بشكل  والحقيقّي  الطبيعّي  الشيء 
حتى لو كانت تلك المعتقدات خاطئة، فإّن 
العقل يجعلك تعتقد أنّها الحقيقة، ألنّها جزء 

من مجموعة أفكار تؤمن بها. 
وتؤثّر  األيديولوجيّة،  أنواع  أحد  الدين هو 
بكونها  الشخص  آراء  على  الدينيّة  العقائد 
بصغار  وتنظر  المناقشة،  تقبل  ال  افكاراً 
المطلق.   مفهوم  إلى  وتركن  اإلنسان،  إلى 
األيديولوجيا  تتضمن  التي  األفكار  بعض 
بسيطة مثل تلك التي كان يؤمن بها الشباب 
الماضي  القرن  ستينات  في  األمريكيون 
ومفادها: »ال تثق بأّي شخص يزيد عمره 
أيديولوجيات  توجد  وبالمقابل   ،»30 عن 
أّن  بيَد  الماركسيّة.   مثل  كثيراً  مفّصلة 
المنظومة المعرفيّة لدى اإلنسان تتغير مع 
تقدمه بالعمر، فأبو الفاشية اإليطاليّة بينيتو 
موسوليني كان شيوعيّاً عندما كان أصغر 
المفّصلة  األيديولوجيات  بعض  فيما  سناً! 
الدينيّة،  المعتقدات  بعض  مثل  والمتقنة، 
للمناورة  مساحة  أّي  تقريباً  فيها  تتوفّر  ال 
وال تقّدم إجابات كاملة على جميع األسئلة، 
بينما األيديولوجيات األخرى فيها قدر كبير 
من المرونة. فتعاليم المسيحيّة الكاثوليكيّة، 
التفصيل  من  نحو  على  توضح  التي 
الكاثوليكيّة، وتتكون من  الكنيسة  معتقدات 
وتغطي  الطويلة  الصفحات  من  اآلالف 

تقريباً كّل موضوع يمكن تخيله.
محدودة  مساحة  أو  مجاٌل صغيٌر  وهناك   

هنالك  المقابل  في  الفردّي.  للتفسير 
األيديولوجيّة التحرريّة التي تشّجع األفراد 

على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
 وإذا نظرنا إلى األيديولوجيات السياسيّة، 
يستبعد  األحيان،  معظم  في  نجدها 
لن  الليبراليّة  فالحكومة  اآلخر،  أحدهما 
الحاكم  فإّن  وأيضاً  االشتراكيّة،  تمارس 
الليبراليّة  يتبع  لن  الُمطلق  الديكتاتورّي 
رئيساً  دوراً  األيديولوجيات  لعبت  وقد 
الحكومات  خالل  من  التاريخ  تشكيل  في 
كما  المفهوم  ظل  السياسيّة.  والحركات 
وضعه دوتراسي مدة من الزمن؛ أي علم 
لكن  عام.  بشكل  بدراستها  المعني  األفكار 
ثمارها  ونضوج  الفرنسيّة  الثورة  قيام  مع 
باعتبارها  الماديّة  تبنت  التي  الفكريّة 
وكان  الميتافيزيقا،  يستبعد  علميّاً  منهجاً 
تنتهج  فلسفيّة  جمعية  األيديولوجيون 
نابليون  أحالم  تعارض  أنّها  كما  الماديّة 
نابليون  جعل  الذي  األمر  االستعماريّة، 
–باحتقار  عليهم  فأطلق  العداء؛  يناصبهم 
فأخذ  األيديولوجيين؛  جماعة  اسم  شديد– 
نابليون  به  قصد  ازدرائيّاً  منحى  التعبير 

»ذوي الفكر الذهنّي البعيد عن الواقع«.
هي  زائف(:  )وعي  كقناع  األيديولوجيا  
تتبناها  التي  واألفكار  القيم  مجموعة 
جماعة ما، فتؤثّر في فكرها وتجعلها ترى 
األشياء تبعاً لمنطقها هي ال منطق األشياء؛ 
فعل  إنجاز  غرُضها  وهميّة،  معرفة  فهي 
اجتماعّي يحقق مصلحة تلك األفكار والقيم.
هذا  من  كونيّة:  كرؤية  األيديولوجيا 
المنطلق تكون أقرب إلى الفلسفة من حيث 
تعالج  شاملة  مطلقة  أحكاماً  تتخذ  كونها 

الفرد والكون والمجتمع.  
األيديولوجيا علم الظواهر: يقصد هنا بعلم 
وعلميّاً،  معرفيّاً  األشياء  تفسير  الظواهر 
العلم  موضوعيّة  بين  اإلشكاليّة  وتبرز 
يُطابق  ما  هو  فالحق  األيديولوجيا،  وذاتيّة 
يُطابق  ما  هي  واأليديولوجيا  الكون،  ذات 

ذات اإلنسان في الكون.
هنا  والفكر  الواقع  بين  االختالف  يأتي   
األيديولوجيا  تضعها  التي  األسباب  من 
أمام الذهن البشرّي من عكس مباشر لبنية 

األشياء الدائمة.

أجرت وكالة فرات لألنباء حواراً مع العضو 
السوريّة  للمعارضة  القاهرة  منصة  في 
االتفاق  على  تركز  النجيب  عبدالسالم 
مصر  في  المسلحة  الفصائل  بين  أبرم  الذي 
بشكٍل  السوريّة  واألزمة  روسيّة،  وبضمانة 
التصعيد  اتفاقات خفض  إّن  قال:  عام. حيث 
ووقف إطالق النار التي تمَّت مؤخراً ومنها 
توقيعهما  تم  اللذين  والساحل  حمص  اتفاقا 
وضمانة  مصرية  برعاية  األسبوع  هذا 
الغد السورّي، ويمكن  روسيّة ووساطة تيار 
اعتباره المسار الصحيح الذي يمكن االعتماد 
عليه للحفاظ على سوريا، ودفع جهود الحل 
عودة  أّن  على  »النجيب«  وأّكد  السياسّي 

خطوة  يمثل  األزمة  في  العربّي  الحضور 
إيجابيّة كان البد منها في ظل الظروف التي 

تمرُّ بها المنطقة. وفيما يلي نص الحوار:

كيف توصلتم التفاق حمص الجديد الذي تّم 
توقيعه في القاهرة؟

الوفود التي جاءت إلى القاهرة كانت قيادات 
حمص  ريف  في  عسكريّة  فصائل  لقوات 
برعاية  أتينا  السورّي،  والساحل  الشمالّي 
القاهرة،  في  ألشقائنا  شكارين  مصريّة، 
برئاسة  السورّي  الغد  تيار  كان  والوسيط 
أحمد الجربا، إلتمام عملية هذا االتفاق حول 
رين، وتسوية  وقف إطالق النار وعودة الُمهجَّ
أوضاع المعارضين واستتباب األمن والعودة 
الغد  وتيار  رويداً.  رويداً  الطبيعيّة  للحياة 
ناجحة،  وكانت  اتفاقات  عدة  السورّي رعى 
ألسباب  جاء  الغد  تيار  اتخذه  الذي  فالمسار 
لخفض  آستانا  يُسّمى  مسار  فهناك  عدة، 
دول  عدة  عن  عبارة  كان  ولكن  التصعيد، 
المسارات  وهذه  وتركيا  وإيران  روسيا  هي 
تحاول تحقيق مصالح دول بعينها. والطرف 
الغائب عن هذا المشهد هو الطرف العربّي، 
فكانت لدينا رؤية مفادها أن يكون هناك دور 
لألزمة  الممكنة  الحلول  في  العربّي  للطرف 
تهمُّ  األولى  بالدرجة  سوريا  ألّن  السوريّة، 
أخرى،  منطقة  أي  تهمُّ  مما  أكثر  العرب 
بدون  يسير  كان  آستانا  مسار  أّن  والحظنا 
أن نشعر به وكأنه يكّرس التقسيم، فاألتراك 
سوريا  شمال  في  مناطق  احتلوا  عندما 
أصبحوا يتصرفون فيها كأنّهم يتصرفون في 
دولتهم، وأنا بالنسبة لي أعتبره احتالالً وليس 
الغاية خفض التصعيد أو إنهاء المشكلة، ألّن 
أن  الصعب  من  تركيا  احتلتها  التي  األجزاء 
تعود بالسهولة التي نتخيَّلُها، واألتراك احتلوا 
لواء اسكندرون في عام 1939م حتى اللحظة 
لم يعد، والجوالن أخذته إسرائيل وأيضاً حتى 
اآلن هو محتل، فالدول التي تحتل األراضي 
التمّسك  السوريّة تكّرس االحتالل وستحاول 

بها قدر المستطاع.  

من  الراهنة  للمرحلة  أولوياتكم  هي  -ما 
األزمة السوريّة؟

واآلن  شيئاً  كانت  الثورة  بداية  في  أهدافنا   
تغيَّر،  كلَّه  المنحى  ألّن  آخر،  شيٌء  هي 

فكانت مطالبنا هي العدالة والحرية والكرامة 
والمجتمع  أسرة  وكّل  فرد  كّل  ومتطلبات 
مظلم  نفق  في  أصبحنا  واآلن  عام،  بشكل 
عليه  هي  ما  على  األوضاع  استمرت  وإن 
الغد  تيار  في  ونحن  السالم.  سوريا  فعلى 
المحافظة  وهي  الفترة  هذه  في  أولوية  لدينا 
على وحدة سوريا، ثم بعد ذلك كيف سيكون 
للشعب  والقرار  آخر،  أمر  فهذا  الحكم  نظام 
يكون  أن  ر  يقرِّ الذي  والشعب هو  السورّي، 
أو  مركزيّة  دولة  أو  مركزيّاً  ال  أو  فيدراليّاً 
هو  فالمستقبل  عليه.  كان  كما  الحال  يبقى 
مهمتنا  أما  ذلك،  عن  الصورة  يعطي  الذي 
من  نعمل  أن  يجب  والتي  الحالية  التاريخيّة 

أجلها هي أن نحافظ على سوريا دولةً موّحدة 
من  المحتلة  األراضي  إعادة  على  ونعمل 
اإلرهاب،  محاربة  اآلخر  واألمر  سوريا، 
وهذه معضلة كبيرة وتواجه الكثير من الدول 
من بينها الدول الكبرى، فكيف ستتمكن دولة 
كثيرة من حلها،  لديها مشكالت  مثل سوريا 
وكيف سنتمكن من محاربة اإلرهاب ونجعل 
نفسها  بناء  وتعيد  قدميها،  على  تقف  سوريا 
أولويات في  لدينا  فهذه مشكلة كبيرة، ونحن 
وحدة  على  المحافظة  وهي  المرحلة  هذه 

سوريا، ومحاربة اإلرهاب. 

هل اتفاقات وقف إطالق النار هذه يمكن أن 
تؤّدي إلى عودة سوريا للسوريين أم لتثبيت 

التدّخالت ومناطق النفوذ الراهنة؟
لغاية  مباشر  غير  بشكل  يؤّدي  الشيء  هذا 
فنحن  الوطنّي،  القرار  استعادة  وهي  أخرى 
قرارنا الوطني اآلن ليس بأيدينا يمكن بنسبة 
الطرفين  عن  أتحدث  وهنا  بالمائة،  صفر 
نفوذ  لها  الدول  وكل  والنظام،  المعارضة 
حالياً  ونحن  السوريّين،  ماعدا  سوريا  في 
إطالق  وقف  اتفاق  نفَّذنا  أن  بعد  أنه  رأينا 
طويالً  وقتاً  االتفاق  أخذ  الغوطة  في  النار 
بإيجابيّته  وشعرنا  نتائج  وله  إيجابيّاً  وكان 
دمشق  وجنوب  لحمص  االتفاقات  وانتقلِت 
أّن  أدركنا  أنّنا  ذلك  وأهمية  بالساحل،  واآلن 
يحقّق االستقرار واألمن وعودة  المسار  هذا 
الالجئين، واستتباب األمن أكثر من أّي مساٍر 
آخر، وهو بطريق غير مباشر يرجعنا للهدف 
الغوطة  فاتفاق  سوريا،  وحدة  وهو  األساس 
صمد لثالثة أشهر ثم  حدثت االختراقات من 
الت من قبل تركيا  بعض الدول، ومنها التدخُّ

وقطر والتي أّدت إلى إفشال االتفاق. 

التركّي  التدخل  هذا  تفاصيل  هي  -ما   
التحركات  هذه  تواجهون  وكيف  القطرّي؟ 
إطالق  وقف  اتفاقات  الستدامة  التخريبيّة 

النار وخفض التصعيد؟
الجميع  به  وشعر  واضح  هو  حصل  الذي   
حتى عامة الناس، فما جرى مع فيلق الرحمن 
معروفاً  بات  الشام  وأحرار  النصرة  وجبهة 
لتركيا وقطر  الفصائل موالية  للجميع، وهذه 
وهي التي تتحكَّم بمصيرها، وقبل االتفاق كان 
جيش اإلسالم هو القوة الضاربة أو المسيطرة 

في الغوطة، ومن أجل إفشال االتفاق دعموا 
ما  وحدث  األخرى،  الفصائل  أو  األطراف 
األخرى.  االتفاقات  في  ذلك  وحصل  حدث، 
أما ما جرى في اتفاق حمص وألّن الفصائل 
نة،  ومتمكِّ وقادرة  قوية  االتفاق  وقَّعت  التي 
أنّهم  رغم  إفشاله،  وقطر  تركيا  تستطع  لم 
حاولوا في الكثير من المرات، حيث حّركوا 
ولكن  لهم   التابعة  والجماعات  الشام  أحرار 
لم تحدث انتكاسة وظل االتفاق صامداً ألنّهم 
االتفاق،  الُموقِّعين على  من  أقوى  يكونوا  لم 
وتمَّ تعزيز ذلك االتفاق بآخر، وخالل األيام 
الماضية عندما أتينا والتقينا بالقيادة المصريّة 
واجتمعت الفصائل اتفقنا على تشكيل شرطة 
للحفاظ  على األمن  المنطقة  أبناء  مدنيّة من 
في تلك المناطق، حتى يشعر الناس بالطمأنينة 
ألّن اإلنسان إذا لم يشعر باألمان لن يبني شيئاً 
ومع وجود األمان بإمكاننا التفكير بالخطوات 

التي تلي ذلك.

-ماذا بشأن االتفاق الذي عقد في الساحل؟  
يعتبر هذا االتفاق تقّدماً كبيراً ألّن المعارضة 
من  جزء  أّي  على  يسيطرون  ال  والفصائل 
وتلك  االتفاق،  هذا  عليها  تمَّ  الذي  األراضي 
الروس  سيطرة  تحت  تقع  بالكامل  المناطق 
االتفاقية  تلك  توقيع  وتّم  السورّي،  والنظام 
أم  فصائل  أكانت  سواء  المهجرين،  حول 
أهالي مهجرين خارج حدود منطقة الساحل. 
وقوة االتفاق الذي تّم توقيعه في القاهرة حول 
أرض  »في  اتفاقاً  عقدوا  أنّهم  هو  الساحل 
الغوطة  اتفاق  ليست أرضهم«، على خالف 
الناس كانت تمسك بأرضها وتتفاوض، لكن 

الالجئين  عودة  منه  الغاية  الساحل  اتفاق 
والسعي  فشيئاً،  شيئاً  لبيوتها  الناس  وعودة 
في الهدف األساس واألسمى هو عودة الناس 
الحياة،  في  استقرار  هناك  ليصبح  لبيوتها 
قلت  كما  اتفاقات  لعّدة  تتمة  الساحل  واتفاق 
لك في السابق، وباعتقادنا نجحنا إلى حٍد ما 
في جني ثمار ما اتفق عليه، على العكس من 
يتمكنوا من  لم  آستانا، هناك دول ومندوبون 

الوصول لشيٍء سوى تحقيق المصالح.

األزمة  في  التركيّة  التدخالت  استمرار  -مع 
للمسار  انتكاسة  أّي  تتوقعون  هل  السوريّة 

الراهن للتهدئة في سوريا؟
كدولة،  تركيا  ضد  لسنا  سياسّي  كفكر  نحن 
تنتهجها  التي  سياستها  ضد  نحن  ولكن 
سياسة  هي  وبنظرنا  سوريا،  في  وبخاصة 
وبوحدة  كثيراً  السورّي  بالشعب  أضّرت 
يحتج  وأردوغان  السوريّة،  األراضي 

ووجود  الديمقراطّي  االتحاد  بمحاربة حزب 
اإلرهاب في تلك المناطق وهذه حجة واهية، 
والحقيقة أّن هدفه معاداة الكرد. وأّي اعتداء 
سوريا  كل  على  اعتداٌء  هو  الكرد  على 
واعتداء على كّل مواطن سورّي، أما حزب 
التركّي  الداخل  في  فهو  الكردستانّي  العمال 
من  الرغم  وعلى  عالقة،  أية  به  لنا  وليست 
عقود  مدار  على  يتعرضون الضطهاد  أنهم 
في  الداخلي  الشأن  تخص  قضية  هذه  ولكن 
نحن  لنا  ديمقراطياً  نريد وطناً  ونحن  تركيا. 
م  يقدِّ 2011م  منذ  وأردوغان  السوريّين، 
األقوال  مجال  في  تبقى  ولكن  كاذبة  وعوداً 
الشعب  تساعد  خطوة  بأي  يقوم  وال  فقط، 
به  تقوم  ما  األزمة، وكل  السورّي على حلِّ 
تركيا يصبُّ في مصلحتها، ولو كانت تركيا 
جادة في حل األزمة السوريّة لقدَّمت الحلول 
كم  السوريّة. وهناك 900  األزمة  بداية  منذ 
حدود مشتركة بين سوريا وتركيا وهي دولة 
مؤثرة في المنطقة، ولكن لمسنا عدم الجدية 
منها في تسوية األزمة السوريّة وعلى مدار 
تركيا  أن  أرى  وأنا  الماضية،  سنين  السبع 
لعبت دوراً سلبياً ساعد على إطالة أمد األزمة 

في سوريا.

  -بالنسبة للحضور العربي الناشئ حاليا في 
األزمة السوريّة هل تعتبره إيجابيا؟

طبعا هذا شيء إيجابي جداً ونحن تعبنا حتى 
حدث ذلك، وباألخص تيار الغد الذي طالب 
كثيراً بأن يكون هناك دور عربي إيجابي في 
إيجابي  المصري  والدور  السوريّة،  األزمة 

في سفك  تتدخل  ولم  نزيه  ألن مصر وسيط 
الحل  مع  دائما  دورها  وكان  السورّي،  الدم 
البنية  السياسّي ووحدة سوريا والحفاظ على 
دائما.  ايجابية  الرؤية  هذه  وكانت  التحتية، 
وهُوجمت مصر بسبب موقفها هذا ولكن ال 
يصحُّ إال الصحيح، وقد عادت مصر مجدداً 
تتحرك  فأصبحت  العربي،  المشهد  لواجهة 
بفعالية وخطوات صائبة في األزمة السوريّة 
دوران  واإلماراتي  السعودي  والدوران 
الثالث  الدول  وهذه  وإيجابيان،  مكمالن 

مهتمة بإنهاء المأساة السوريّة. 

إدخال  في  مصر  مع  تعاون  هناك  هل 
القنصلية  قامت  كما  اإلغاثية  المساعدات 

المصرية في دمشق بذلك من قبل؟
هذا شيء طبيعي دائما سوريا ومصر يحمالن 
أعباء بعضهما البعض، والشيء األهم وجود 
400 ألف سوري في مصر يُعاملون معاملة 

الجئين  اسمهم  وليس  المصري،  المواطن 
مخيمات،  في  موجودون  هم  وال  مصر  في 
تركيا  أو  لبنان  أو  األردن  في  فالسورّي 
ال  ونحن  عليه،  قيود  وهناك  الجئ،  اسمه 
نعيب عليهم ذلك. ولكن السوريّين في مصر 
منصة  شكَّلت  ومصر  كثيراً،  مرتاحون 
القاهرة  مؤتمري  على  بنيت  التي  القاهرة 
األول والثاني، وكنت عضواً في المؤتمرين، 
ومنصة القاهرة مشاركة في جنيف في الحل 
أن  يمكن  القاهرة  منصة  ووجود  السياسّي، 
النهاية  الحل، وفي  يؤدي لشيء ملموس في 
القضية  في  مؤثِّرة  مصرية  سياسة  هناك 
السوريّة ودورها هام في معظم القضايا التي 
تهم المنطقة، وهي قادرة على أن تدفع باتجاه 

الحلول السياسيّة في سوريا.   

هل هناك تصور لتيار الغد ومنصة القاهرة 
مسودة  إعداد  لجنة  في  المشاركة  حول 

الدستور السورّي؟
األممي  والمبعوث  معقدة،  الزالت  التسوية 
للتحرك،  الوقت  يستثمر  لم  ميستورا  دي 
ولكن  واإلقليمية،  الدولية  العرقلة  واستمرت 
بالنسبة لتشكيل لجنة الدستور، نحن سياستنا 
السير  ضرورة  على  التأكيد  في  معروفة 
ولجنة  السياسّي،  الحل  مسار  في  سريعاً 
وإذا  للجميع.  الشاغل  الشغل  هي  الدستور 
شكلت يجب أن تكون شاملة، فهي لم تتشكل 
عن لجنة المفاوضات وال االئتالف، وال أي 
السوريّة،  للمعارضة  بالنسبة  سياسّي  عمل 
فهي ناشئة عن سوتشي وأقرت هيئة الدستور 
وهيئة  الدستور،  على  العمل  يتم  بحيث 

رفضت  السوريّة  للمعارضة  المفاوضات 
والمعارضة  الفصائل  من  وكثيٌر  سوتشي. 
عندما  ولكن  سوتشي  مقررات  عارضت 
أصبح هناك قبول دولي للموضوع رضخوا 
له، وسوتشي لم تقر إال بموافقة دي ميستورا 
وهو مسار فرعي مكمل لمسار جينيف. وهيئة 
وكيانات  منصات  من  فيها  وما  المفاوضات 
وسيصبح  الهيئة  في  حصة  لها  سيكون 
وكل  محايدة،  وحصة  للنظام  حصة  هناك 
الحصة  في  يشكك  والنظام  المعارضة  من 
المحايدة التي سيختارها دي ميستورا، بمعنى 
حصتها  تزيد  أن  يمكن  المعارضة  مثال  أن 
وإلى  والعكس صحيح.  المستقلين  من خالل 
اآلن لم تَُصغ طريقة عمل اللجنة، وال يزال 
أهم شيء  والدستور هو  بتشكيلها،  االنشغال 
مستقبل  د  يُحدِّ الذي  االجتماعي  العقد  ألنه 

سوريا. 

الخارجيّة  الحوار  عقم  حالة  استمرار  مع 
السوريّة  األزمة  في  الفصل  كلمة  أّن  يبدو 
الصورة  انقالب  فمع  فقط،  للميدان  هي 
ومن  السورّي  النظام  يحاول  الميدان،  في 
ورائه الُروس استخدام أعتى أنواع األسلحة 
على  السيطرة  والحديثة الستعادة  الُمتطورة 
التي  المناطق  في  والريف  والمدن  البلدات 
خفض  بمناطق  أستانه  وفق  تصنيفها  تّم 
التصعيد، هذه األسلحة التي لم تبِق ولم تذر 
القصف  من  نصيٌب  نالها  التي  المناطق  في 
الجّوي والبّري الُمدّمر، فإذا كانت فرنسا قد 
اتبعت إبان احتاللها الجزائر) سياسة األرض 
السورّي  والنظام  فالروس  المحروقة(، 
ضد  القاضية،  الضربات  سياسة  استخدموا 
بقايا مسلحي الُمعارضة السوريّة والمجاميع 
اإلرهابيّة على العموم، حتى ال يبقى أمامها 
إال تسوية األوضاع أو الترحيل إلى الشمال. 
عسكريون  ومسؤولون  بوتين  َصرح  وقد 
أكثر من مّرة على وسائل اإلعالم بذلك، بأنَّ 
الحرب السوريّة أو الميدان السوري فُرصة 
جيدة لتجربة األسلحة الذكيَّة والمتطورة التي 
وأنَّ  الروسّي،  الجيش  تطويرها  على  عمَل 
الساحة السوريّة ميدان جيّد لتدريب العسكر 
التكتيكيَّة  السياسات  كّل  وتجربة  الروس، 
والعسكريَّة على العموم إلخضاع الخصوم، 

التصعيد(  )خفض  سياسة  اتباع  خالل  من 
ولكن  المعارضة  أطراف  مع  والتفاوض 
اإلذعان(  )سياسة  الروسيّة  الشروط  ضمن 
بالترغيب  إخضاعهم  إلى  تهدف  التي 
النظام  لجيش  أعطت  والتي  وبالترهيب، 
صفُوفه،  لملمة  إلعادة  الفرصة  السورّي 
وغضِّ الطرف عن التصرفات التي تَقوم بها 
روسيا والنظام السورّي من انتهاكات للقوانين 
بالتأكيد  وهي  اإلنسان،  وحقوق  الدوليَّة 
تُستخدم كسيٍف ُمسلط على الُدول الضعيفة، 
التي ال حول لها وال قوة، كلما أرادت قوى 
بالتالي  بشؤونها،  التدخل  العالميَّة  الهيمنة 
وبالرجوع إلى الموضوع األساسّي، روسيا 
السوري،  بالنظام  ُمتمسِّكة  البداية كانت  منذ 
ع بتواجدها العسكري في سوريا  ودائماً تتذرَّ
سوريا  في  الشرعيَّة  الحكومة  على  للحفاظ 
على حسب زعمها، ولكن من المعروف أنَّ 
روسيا بقيادة رئيسها الطموح فالديمير بوتين 
تُحاول أن تُعيد مكانتها وعظمتها بين الدول 
العالم،  في  والنفوذ  التأثير  صاحبة  الكبرى 
إذاً هي العودة الستعادة دور الدولة العظمى 
عبر  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  بموازاة 
واضحاً  األمر  هذا  وكان  السوريّة،  البوابة 
الذي جمع  اللقاء  الشكل والمضمون في  في 
بين الرئيسين ترامب وبوتين )قمة هلسنكي( 

حيد
َ
نقذ الو

ُ
 احلِوار هي امل

ُ
... لغة

ً
كفى دمارا

حسام امساعيل 

هوزان سربست

ّعبدالسالم النجيب: 
االعتداء على الشعب الكردي

ني
ّ
 اعتداء على السوري

األيديولوجيا

الزواج والطالق
يجب  التي  القضايا  أهم  من  أّن  رأيت  لقد 
قضية  هي  مجتمعنا  في  إليها  االلتفات 
الزواج والطالق فالزواج في مجتمعنا يبدأ 
بإعجاب األهل ثم الزواج فاألوالد، ونادراً 
ما يبدأ بالحبِّ ثم الزواج واألوالد، هذا هو 
ويحدث  التقليديّة.  للحياة  الطبيعّي  المسار 
هذا  في  الناس صعوبات  بعض  يواجه  أن 
التصحيح  بحّجة  تغييره  رون  فيقرِّ المسار 
إّن  يقولون  من  هناك  ونجد  والتعديل، 
إكمال  عن  فيتوقف  ناجحاً  ليس  زواجه 
المسار ويقّرر الطالق على أمل أن يتمكَّن 
جديد  بشكٍل  الحياة،  مسيرة  استئناف  من 

بالزواج من شخٍص جديد.
حول  أصدقائه  لشكاوى  يُنصت  من  لكن 
زوجاتهم يلحظ أّن أغلبها معنويّة وال تتعلق 
في  تكمن  فالمشكلة  ماديّة،  بموضوعات 
المسائل المعنويّة، والتي لها القدرة على أن 
موضوعات،  وأشباه  خرافات  إلى  تتحول 
فقد عّودتنا تربيتنا وثقافتنا على أن تضفي 
من  ينبغي  مما  أكثر  الزواج   خطوة  على 
الخرافات، فالزواج يُنظر إليه بالنسبة لكّل 
شاب وفتاة كأنّه الخطوة النهائيّة واالبتدائيّة 
في مسار الحياة، ولكن ربما كان األفضل 
مسار  في  خطوة  مجّرد  الزواج  نعتبر  أن 
متواصٍل للحياة، وإن لم تمنح هذه الخطوة 
صاحبها كّل ما كان يحلم به ويتمناه، فإنَّ 
ذلك ال يبّرر له التوقف فجأة، بغرِض إلغاء 
بسهولة  بإمكانه  أّن  وتصّور  الخطوة  هذه 
العودة لتصحيحها بطريقة أو أخرى، غير 

بعدم  المتزوج  أحسَّ  لو  حتى  كانت  التي 
يبحث  أْن  عليه  فيجب  زواجه  في  الراحة 
ما  أول  يكون  وأال  األسباب،  تفاصيل  في 
يفكر فيه تغيير الشريك، والسؤال لماذا ال 
نفسه وتغيير  تغيير  للتفكير في  يبادر مثالً 
توقعاته وتغيير ظروف الحياة المؤثّرة في 
الطرفين، ثم ينظر هل يبقى الشريك على 

ما هو عليه أم ال.
بكثير  أسهل  الذات  تغيير  حّل  كان  ربما 
االرتباط  ومعاودة  الشريك  تغيير  حل  من 
الشريك  تغيير  كان  وربما  جديٍد،  بشريٍك 
الذات  تغيير  عن  عجز  حالة  عن  تعبيراً 
مسيرة  ألّن  ذلك  الحياة،  تطّور  ومسايرة 
الحياة والقضاء على التوقّعات الخياليّة التي 
في  الزواج  من عملية  كبيراً  تحّرك جزءاً 
البداية تغيّر الزواج جذريّاً، ومن الطبيعّي 
الزواج   بعد  فقط  يحدث  التغيّر  هذا  أن 
وليس قبله, إذ ال يمكن التنبؤ به أو توقّعه 
قبل ذلك، إن إحدى مشكالت الثقافة الشعبيّة 
أكثر مما تضفي  الزواج  أنّها تضفي على 
آمُن  الزواج  نعتبر  أن  فتعلمنا  الحياة  على 
من الحياة لكن المسألة ليست بهذه الدرجة 
من السوء والهول، فالحدُّ األدنى  لضمان 
زواج ناجح هو أن يتقبَّل كلٌّ من الشريكين 
قُُدماً  المضي  من  يتمكنان  بحيث  اآلخر، 
متسلسلة  خطوات  الحياة  ألّن  الحياة،  في 
وُمختلفة في متطلباتها وحرية الرأي، وقد 
لمشكالت  بحلول  التالية  الخطوات  تأتي 
في  صودف  فإن  سابقة  خطوة  في  نشأت 

والصبر  والمعرفة  فالزمن  مشكلة  الزواج 
وحسن الخلق ربما يصلحها، وكذلك قدوم 
في  كان  وإن  والمسؤوليات،  األطفال 
التربية  عملية  تحّل  فربما  مشكلة  األطفال 
التربية  في  صدفت  وإن  المشكلة،  هذه 
حتى  األناة  وطول  بالصبر  فتُعالج  مشكلة 
ينضج األطفال، واإلشراف عليهم بحرٍص 

حتى يبلغوا مبلَغ الرشد.
في  تكمن  والمشكلة  الحياة  طبيعة  هي 
نظرتنا، وفي اعتبار المسؤوليات مشكالٍت 
أو  وهميّة،  بحلوٍل  منها  والتهّرب  معقّدة، 
حّجة  هى  وليست  بالالمباالة،  مراكمتها 
دون  المشكلة،  بمضاعفة  المشكلة  لتُعالج 
الحياة  مسيرة  ففي  ولذلك  لها.  التصّدي 
مالٌذ  واألصدقاء،  األخوة  مع  والعالقات 
نفسها  الحياة  في  أّن  نجد  وهكذا  وراحة، 
وما  الزواج  لمشكالت  الحلول  كّل  تكمن 
اعتبار  عدم  ويجب  العكس  وليس  بعده، 
النهائّي  الحّل  بمنزلة  الزواج  إعادة تجربة 
للحياة، وال االبتدائّي، بل في الحياة نفسها 
تكمن الحلول لما تولّده من مشكالت، وبهذا 
فإّن النجاح يتطلب قدراً من قبول الحياة بكّل 
تفاصيلها، وذلك بدالً من محاولة إجبارها 
على السير وفق خطة مسبقة نظنها ثابتة، 
أو تصّور محّدد اكتسبناه في مراحل سابقة. 

زهيدة اسحق  
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)عبدالعزيز( حتى شمال الرقة، وخالل الحملة 
غرب  جنوب  بين  الواقعة  المنطقة  تنظيف  تم 
الحسكة والريف الشمالي الشرقي لمدينة الرقة، 
مقاطعة  حول  دفاعي  حزام  لتشكيل  إضافة 

الجزيرة ومنطقة كري سبي.

حققت املنظومة العسكرية 
صدًى واسعًا خالل فرتة زمنية 

قصرية

وكان لحمالت قوات سوريا الديمقراطية صدًى 
فترة  ففي  والعالم،  السوري  الداخل  في  واسعاً 
التي  والقيم  لألخالق  ونظراً  قصيرة،  زمنية 
القوات دفعت عّدة فصائل عسكرية  بها  تحلَّت 
قوةً  قرابة 20  انضمت  إليها، حيث  لالنضمام 
الشهباء  مناطق  من  للقوات  أخرى  عسكرية 

والباب ومنبج.
وتحالفت القوات مع الواليات المتحدة األمريكية 
ضد مرتزقة داعش في سوريا، وبموجب ذلك 
منذ  لها  حملة  أكبر  القوات  أطلقت  التحالف 
اإلعالن وهي البدء بحملة موسعة باسم “حملة 
وجهاء  مناشدات  على  بناء  منبج”،  تحرير 
وشابات  شباب  داعيةً  منبج،  مدينة  وأهالي 
قواتها  صفوف  إلى  لالنضمام  األحرار  منبج 
العسكرية، وتمكَّنت القوات من تحرير المدينة 
في 12 آب 2016م ونشرت األمن واالستقرار 
إلدارتها  وسلمتها  منبج،  مناطق  معظم  في 
المدنية المتشكلة من قبل أبنائها، وفي 5 تشرين 
الثاني 2016م أطلقت القوات أكبر حملة على 
غضب  حملة  وهي  والمنطقة  سوريا  مستوى 

الفرات لتحرير الرقة من مرتزقة داعش.
حول  المنطقة  شعوب  تكاتف  تكلل  أن  وبعد 
سيما  ال  بالنصر،  الديمقراطية  سوريا  قوات 
القوات  وأحرزت  وريفها  الرقة  منطقة  في 
من  الريف  كامل  بتنظيف  تاريخياً  انتصاراً 
مسافة  في  المرتزقة  اإلرهاب وحصار  رجس 
ضيقة من المدينة ال تتجاوز الـ30% من كامل 
المدينة، أعلن مجلس دير الزور العسكري في 
بدء  عن  2017م  لعام  أيلول  شهر  من   9 الـ 
حملة ”عاصفة الجزيرة” لتحرير ما تبقى من 
الفرات،  وشرق  السورية  الجزيرة  أراضي 
أبي  وذلك خالل مؤتمر صحفي عقد في قرية 
الحسكة.  جنوب  الشدادي  لناحية  التابعة  فأس 
بالنسبة  نوعها  من  األولى  الخطوة  هذه  وتعد 
حملتين  إطالق  أي  الديمقراطية  سوريا  لقوات 

في ذات الوقت.
وفي  الرقة  في  تقدمها  سوريا  قوات  واصلت 
من  وتمكَّنت  2017م  األول  تشرين   17
داعش،  الرقة من مرتزقة  مدينة  كامل  تحرير 
والهجمات  الخاصة  العسكرية  العمليات  عبر 
وفتح  المدينة  حصار  إحكام  بعد  المباشرة، 

ممرات آمنة للمدنيين.

عرقلة النظام حلملة
 قوات سوريا الدميقراطية

مستمرة  تزال  فما  الجزيرة  عاصفة  حملة  أما 
تقدم  عرقلة  البعثي  النظام  قوات  محاولة  رغم 
الحملة، ففي 16 أيلول وبعد تحقيق انتصارات 
قوات  تعرَّضت  داعش،  مرتزقة  على  كبيرة 
طائرات  قبل  من  لهجوم  الديمقراطية  سوريا 
النظام السوري قرب المنطقة الصناعية شرقي 
نهر الفرات. وأسفر القصف الجوي على مواقع 
قوات سوريا الديمقراطية عن وقوع 6 جرحى 

من مقاتلي قسد.
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  وتمكنت 
دير  مناطق  في  العراقية  الحدود  إلى  الوصول 
الزور ومحاصرة المرتزقة في جيوب حدودية 

صغيرة.
على  حافظت  القوات  هذه  بأن  هنا  نالحظ 
وأصبحت  األولى،  الدرجة  في  اإلنسانية  القيم 
بالفكر  والمؤمنة  المعتدلة  القوات  لكلِّ  النواة 
وأصبحت  المشترك،  والتعايش  الديمقراطي 
العالمية  والقوى  المنطقة  مكونات  ثقة  محل 

كافة.
الديمقراطية  سوريا  قوات  انتصارات  أن  إال 
تُرق  لم  والمرأة  الشعب  حماية  ووحدات 
رأسهم  وعلى  والقوموية  الرأسمالية  للقوى 
الشعوب  تطلعات  تعادي  التي  التركية  الدولة 
الكردي،  الشعب  رأسها  وعلى  الديمقراطية 
لها،  أساس  لذلك وبحجج وهمية وادعاءات ال 
عدوانياً  هجوماً  التركي  االحتالل  جيش  شنَّ 
التي  المرتزقة  الفصائل  بعض  مع  بالتعاون 
باعت حلب ومضايا والغوطة الشرقية ومحيط 
االحتالل  من  بأمر  السوري  للنظام  دمشق 

التركي على عفرين.

أنواع  كلَّ  التركي  االحتالل  جيش  واستخدم 
والطائرات  والمتطورة،  الحديثة  األسلحة 
الحربية الحديثة F16 خالل العدوان، فتصدَّت 
سوريا  وقوات  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
مقاومة  واعتبرت  للهجوم،  الديمقراطية 
المقاومات  أبسل  من  والقوات  الوحدات 
المقاتلون  صمد  حيث  الحديث،  العصر  في 
أمام  والمتوسط  الخفيف  بسالحهم  والمقاتالت 
ثاني أكبر جيش في حلف الناتو ألكثر من 58 
وعالمي  وإقليمي  دولي  صمت  وسط  يوماً، 

ممنهج.
ارتكاب  بعد  المدنيين  سالمة  على  وحفاظاً 
مجازر   7 من  أكثر  التركي  االحتالل  جيش 
أكثر  راح ضحيتها  والتي  عفرين  مدنيي  بحق 
من 370 مدنياً معظمهم نساء وأطفال، بادرت 
وإخراج  الصمود  عملية  سير  لتغيير  الوحدات 
تُستَهدف  كانت  التي  المدينة  من  عفرين  أبناء 
عشوائي،  بشكل  والطائرات  بالصواريخ 
أال  الثانية  بالمرحلة  البدء  الوحدات  وأعلنت 
وهي العمليات العسكرية على شكل مجموعات 
صغيرة وما تزال المقاومة مستمرة حتى اآلن.

آذار 2011م  في 15  السورية  الثورة  باندالع 
خاللها  من  السوري  الشعب  هدُف  كان  والتي 
نيَل حريته وكرامته، اللتيِن كانتا مسلوبتين من 
األُحادية  الذهنية  يتبع  الذي  البعثي،  النظام  قبل 
والتي طغى عليها  الدولة،  إدارة  في  السلطوية 
والعسكري.  واالستخباراتي  األمني  الطابع 
األمرين  عانى  الذي  الكردي  الشعب  فانتفض 
الحاكم  البعث  حزب  وممارسات  سياسات  من 
التعسفية واإلقصائية بحقه أيضاً، وبشكل خاص 
بعد انتفاضة 12 آذار 2004م لكنه لم ينتهج خط 
النظام األحادي الجانب وال خط المعارضة التي 
لت فيما بعد إلى أداة بيد الدول االستعمارية  تحوَّ
وعلى رأسها تركيا، بل انتهج خطاً مغايراً لكال 
وأخوة  الديمقراطية  األمة  خط  وهو  الطرفين 

الشعوب.

YXK وحدات احلماية الذاتية

في روج  الكردي  الشعب  أبناُء  تمكَّن  أن  وبعد 
تحرير  من  المنطقة  مكونات  مع  بالتعاون  آفا 
بعض المدن والقرى والخطوط الحدودية ضمن 
النظام  سلطات  هيمنة  من  آفا  روج  جغرافية 
دفاعية  منظومة  لتشكيل  الحاجة  دعت  البعثي، 
أبناء  حقَّقها  التي  المكتسبات  حماية  في  تساهم 
روج آفا، ففي بادئ األمر شكَّل شبان وشابات 
روج آفا قوات الحماية الذاتية YXK منتصف 
آفا  روج  ومناطق  قرى  لحماية  2011م،  عام 
من العمليات التخريبية وحماية التظاهرات التي 
كانت تنظم في مناطق روج آفا، كما قامت تلك 
الحماية واألمن واالستقرار في  بتأمين  القوات 
المدن والقرى والمناطق التي تم تحريرها من 
أواخر عام 2011م دعت  وفي  النظام.  قبضة 
عن  اإلعالن  وتم  القوى  تلك  لتطوير  الحاجة 
تشكيل وحدات حماية الشعب خالل مؤتمر ُعقد 
في مدينة ديرك بحضور 850 مندوباً من كلِّ 
ووجهاء  آفا،  روج  ومكونات  وأطياف  شرائح 

وشيوخ عشائر المنطقة.
المتكاملة  هيكليتها  لتشكيل  الوحدات  وبادرت 
 19 وفي  آفا،  روج  مناطق  في  نفسها  وتنظيم 
أبناء منطقة كوباني ووحداتها عن  تموز أعلن 
النظام  سيطرة  من  كردية  مدينة  أول  تحرير 
في  اإلدارة  مقاليد  الشعب  واستالم  البعثي 
تمكنت  التحرير حتى  المدينة، وتتالت عمليات 
المنطقة  أبناء  مع  المباشر  بالتنسيق  الوحدات 
من تحرير معظم جغرافية روج آفا من هيمنة 

النظام البعثي.
الوحدات،  تطوير  دائرة  توسَّعت  فشيئاً  وشيئاً 
من  الوحدات  تمكَّنت  تموز   19 ثورة  وبعد 
جغرافية  ضمن  كامل  شبه  وبشكل  االنتشار 
روج آفا )مقاطعة كوباني والجزيرة وعفرين(، 
ُشنَّت  التي  الهجمات  لكلِّ  الوحدات  وتصدَّت 
على مكتسبات أبناء روج آفا، والتي كان أولها 
2012م  عام  أواخر  كانيه  سريه  منطقة  على 

الفصائل  وبعض  النصرة  جبهة  قبل  من 
فتحت  التي  التركية  الدولة  من  بدعم  المرتزقة 
الشعب،  مكتسبات  على  هجمات  لشن  حدودها 
جزيران  شهر  منتصف  الوحدات  تصدَّت  كما 
النصرة  مرتزقة  شنَّها  التي  للهجمات  2013م 
آغا  لجل  الجنوبية  المناطق  على  وداعش 
تحرير  من  خاللها  من  وتمكنت  لكي.  وكركي 
المناطق الجنوبية لنواحي جل آغا وكركي لكي 

وتربه سبيه كافة وصوالً إلى ناحية تل كوجر.
وفي خطوة هي األولى من نوعها على مستوى 
سوريا والشرق األوسط تم اإلعالن عن تأسيس 
باسم  2012م  نيسان   4 في  للمرأة  جيش  أول 
من  اآلالف  ضمَّت  المرأة؛  حماية  وحدات 
المقاتالت تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، 

وهن متطوعات يقاتلن بدون أجر.
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  تصدَّت  كما 
كوباني  مقاطعة  على  داعش  مرتزقة  لهجمات 
تلك  تعتبر  وكانت  2014م،  عام  منتصف 
سوريا  مستوى  على  األعنف  الهجمات 
تلك  صد  من  الوحدات  وتمكَّنت  والمنطقة، 
ظهر  خاللها  من  الوحدات  وقصمت  الهجمات 
قوة  أي  لهم  تتصدى  لم  الذين  داعش  مرتزقة 

محلية أو دولية أو عالمية في تلك اآلونة.

منظومة عسكرية أثبتت
 نفسها جبدارة

أبناء  التي أسسها  العسكرية  المنظومة  ساهمت 
روج آفا في الحفاظ على البنى التحتية والعيش 
ومناطق  وقرى  وبلدات  مدن  في  المشترك 
عكس  على  كافة،  السوري  والشمال  آفا  روج 
شبه  بشكل  تدمرت  التي  السورية  المدن  باقي 
دمشق  وريف  وإدلب  وحمص  كحلب  كامل 
على  وحافظت  والباب.  ودرعا  الزور  ودير 

المعاهدات  وفق  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  قيم 
كما  تتفكك  ولم  تواجدها،  مناطق  في  الدولية 
التي  سوريا،  ضمن  الفصائل  باقي  حال  كان 
تبعتها  نتيجة  وتالشت  وتفككت  التحرر  ادَّعت 
لألجندات خارجية وعلى رأسها الدولة التركية.
كلِّ  في  للوحدات  التدريب  مراكز  وانتشرت 
مدينة ومنطقة ضمن جغرافية روج آفا، مراكز 

على  والمقاتالت  المقاتلين  ضمنها  تدرب 
استعمال مختلف أنواع األسلحة وإعدادهم بدنياً 
ونفسياً للتعامل مع مختلف الظروف واألوضاع 

الحياتية.

ترسيخ املنظومة العسكرية

جغرافية  معظم  تحرير  في  الوحدات  ساهمت 
روج آفا ونشر األمان واالستقرار في المنطقة، 
سوريا  قوات  لتأسيس  األساس  الحجر  وكانت 
الديمقراطية التي أعلن عنها قرابة 13 فصيالً 
ومجموعة وقوى معتدلة في 15 تشرين األول 
وحدات  األساسي  عمادها  والتي  2015م، 
للشعب  حماية الشعب والمرأة، وأصبحت أمالً 

أرجاء  جميع  في  عرفت  أنها  كما  السوري. 
األمة  وقيم  مبادئ  على  لسيرها  نظراً  العالم، 
الضيقة  األفكار  عن  وابتعادها  الديمقراطية 

والعنصرية والقوموية.
تحلى  التي  واألخالق  والقيم  للمبادئ  ونظراً 
الشعب  حماية  وحدات  ومقاتالت  مقاتلو  بها 
اإلنسانية  إنجازاتها  أبرز  كانت  فقد  والمرأة، 
هي  الجميع،  بشهادة   ، العالم  في  والتاريخية 
إبادة  من  شنكال  في  اإليزيدي  المجتمع  إنقاذ 
جماعية فظيعة لم يرتكب مثلها في التاريخ، بعد 
فتحها لممرٍّ بين روج آفا وشنكال على الحدود 

العراقية، وإنقاذها أكثر من 400 ألف مدني.
السوري  الشمال  مناطق  كل  أبناء  استنجد  كما 
التي كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش بقوات 
األولى  الحملة  من  بدءاً  الديمقراطية،  سوريا 
األول  تشرين   15 في  القوات  أطلقتها  التي 
في  وتحديداً  الجنوبي،  الحسكة  ريف  لتحرير 
المنطقة،  أهالي  لنداءات  تلبيةً  الهول  منطقة 
رت القوات خالل الحملة بلدة الهول و196  فحرَّ

قريةً ومزرعة تقدر مساحتها 14000م2.
تشرين  منطقة  في  فكانت  الثانية  الحملة  أما 
 23 في  أطلقت  والتي  كوباني  جنوبي  الواقعة 
كانون األول 2015م، والتي استمرت لعّدة أيام، 
صرين  بلدة  بين  الواقعة  المناطق  تحرير  وتم 
وسد تشرين والتي تقدر المسافة بينهما 60 كلم. 
والثالثة أطلقتها القوات في 28 شباط 2016م 
باسم حملة االنتقام إليلين وجودي، بعده هجمات 
مرتزقة داعش على المنطقة وقرى كري سبي 
المرتزقة،  أمام  حدودها  فتح  عبر  تركي  بدعم 
وشملت الحملة المنطقة الممتدة من جبل كزوان 

منظومة عسكرية متكاملة أثبتت نفسها جبدارة يف محاية مكتسبات مشال سوريا
يف أي جمتمع وللحفاظ على بقائه فالبدَّ له من أن يُؤسس منظومته الدفاعية املتكاملة، لردع اهلجمات 

احملتملة على مكتسبات ذاك اجملتمع ومحايتها من املخاطر، وكانت أبرز انتصارات ثورة 19 متوز هي 

بناء مؤسسة عسكرية للدفاع املشروع ومحاية مكتسبات الشعوب يف الشمال السوري.

حتقيق/ أكرم بركات

الماضي بأكثر من 1000 عنوان، واآلن أيضاً 
من  أكثر  موّسع  بشكل  المعرض  بهذا  نشارك 
تّمت  والتي  أكثر  كتب  وبعدد  الماضية  السنة 
اتحاد  مع  تنّسق  التي  شلير  بمطبعة  طباعتها  
مثقفي المقاطعة، وكذلك مطبعة الشهيد هركول 
في ديريك. أما بالنسبة لي شخصيّاً فقد شاركت 
العام الماضي بكتاب عنوانه أوراق كردستانيّة 
أوراق  وهي  كتب  بثالثة  السنة  هذه  وأشارك 
الممنوعة)ِشعر(  األزمنة  وعشق  كردستانية 
والكتب  قصيرة(  )قصص  غريق  ومذّكرات 
برعاية  منها  اثنان  العربيّة،  باللغة  الثالثة 
الثقافة  هيئة  برعاية  والثالث  المثقفين  اتحاد 
والفن. وفي الحقيقة هذه الخطوة مهمة جداً من 
بالمثقفين والكتّاب والشعراء  المتعلقة  النواحي 
يلتقون  فجميعهم  األبحاث،  على  والعاملين 
يعّد  أكثر من 1500 عنوان  ببعضهم ووجود 
لمناطق  العام  الثقافّي  المستوى  على  إثراًء 
شمال سوريا. وقد أقيم معِرض هذا العام على 
مستوى شمال سوريا والمستوى العالمّي أيضاً 
شمال  ومن  أوروبا  من  كتب  لمشاركة  نظراً 
كردستان بأجزائه األربعة، باإلضافة لضيوف 
وهذا  أُخرى؛  مناطق  ومن  أيضاً  مصر  من 
المثقفين  بين  ونقاشات  لحوارات  المجال  يفتح 
العامة  الثقافة  إغناء  إلى  سيؤّدي  والكتّاب، 
لنشوء  يؤّدي  ما  اآلراء،  في  ع  التنوُّ ويظهر 
عالقات أخرى بالمجال الثقافّي تسهم في تقّدم 

المجتمع وإثراء ثقافته.
باللغة  التحرير  قسم  رئيس  شيخو  عبدهللا 
الماضية  السنة  سورمي:  مجلة  في  الكرديّة 
شاركنا باسم مجلة سورمي وهذه السنة نشارك 
لكتب  لعرضنا  باإلضافة  سورمي  مجلة  باسم 
لدار المتوسط ودار ممدوح عدوان ودار نون 
كتب  من  عنوان  المئة  يقارب  بما  ونشارك 
ع بين األدب و الثقافة والسياسة و  عربيّة تتنوَّ
الفكر وعلم االجتماع. معرض هذا العام أكبر 
فيه  مشاركة  كثيرة  نشر  دور  لوجود  نظراً 
من  وغيرهما  التكوين  ودار  الزمان  دار  مثل 
الدور المحلّية كدار المتوسط من دمشق، وهي 
أي  بغداد  في  فرع  ولها  إيطاليا  في  تنشط  دار 
توجد مشاركة أوسع ومثل هذه النشاطات تفيد 

المنطقة وتظهر وجهها الثقافّي والحضارّي.

السريانيّة  الثقافيّة  الجمعية  مسؤول  حنّا  حنّا 
فرع القامشلي: هذه مشاركتنا الثانية وقد تجاوز 
عدد الكتب التي نشارك بها الـ 15 كتاباً لكتّاب 
من مثل يعقوب حنّا، ابراهيم اسحق المشارك 
بديوان شعر، والشاعرة رشا شمعون باإلضافة 
إلى ابراهيم القس حيث تعّددت النتاجات للكاتب 
نفسه. كان هناك ليوسف باريش كتٌب مترجمة 
سنكون  ونقول  العربيّة  إلى  الفرنسيّة  من 
لكونه  المعرض  هذا  في  باستمرار  مشاركين 
الثقافات  بين  المجتمعّي  للتواصل  يقّدم صورة 
فمنها  »؛  حياة  القراءة   « شعاره  من  انطالقاً 
الذي  الخاّلق  والتواصل  المعرفة  إلى  ننطلق 
يستطيع أن يكّون مجتمعاً ديمقراطيّاً حقيقيّاً في 
القريب. في الحقيقة أقول عن نفسي  المستقبل 
ففي  نوعها  من  فريدة  التجربة  هذه  كقارئ: 
زمن الحرب يتراجع المستوى الثقافّي والعلمّي 
فهو عمل  تماماً،  العكس  يبيّن  المعِرض  وهذا 
ثقافّي كبير جداً وستكون هذه التجربة رائدة في 
التجربة  تشابه  المنطقة  في  فتجربتنا  المستقبل 
الثقافة  مواكبة  حيث  من  والكوبيّة  الفيتناميّة 

للحرب.
الثقافة  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  خالد  بريفان 
ألم  كلُّ  بالتأكيد  قالت:  المعرض  في  والفن 
ويأتي  نجاحاً،  لنحقّق  اندفاعاً  داخلنا  في  يولّد 
الرفيق  استشهاد  لذكرى  إحياًء  المعرض  هذا 
السنة  وهذه  2016/7/20م  بتاريخ  هركول 
نقّدم  أْن  نأمل  وكنّا  الثاني،  المعرض  يُقام 
عدة  يضمُّ  الكتاب  معرض  أكثر.  نشاطات 
ومعِرٍض  محاضرات  من  أُخرى  نشاطات 
األنشطة  هذه  وستقام  للّوحات،  وآخر  للصور 
الحضور  انتقادات  أياٍم وسنضع  على مدار 6 
مليئاً  عاماً  نمضي  أن  ونتمنَّى  االعتبار،  بعين 

بالمواسم واألمسيات الثقافيّة.
المؤلفات  ألدب  محّرر   ، نوح  نزار  هوشنك 
الكتب  الزمان:  دار  في  ومترجم  الكرديّة 
العناوين  وعدد  كتاباً   2020 لدينا  الموجودة 
باختصار:  وأقول  عنواناً   56 حالياً  المتوفّرة 

بالعلم وبالقراءة نحيا.

تقرير: هوزان سربست 

على  المتعاقبة  الحكومات  لكلِّ  سجل  هو 
تناقضات  بما تتضمنه من  الكردستانّي  المجتمع 
وسياسات تخدم مصالحها، ومازالت تعمل بكلِّ 
تطيل  التي  األجندات  هذه  تثبيت  أجل  من  خبٍث 
والمجتمع  السنين  آالف  منذ  السياسّي.  عمرها 
من  الغزوات  أبشع  إلى  يتعرض  الكردستانّي 
نشوئها  منذ  الدولة  تمثل  التي  والهيمنة  السلطة 
الحاكمة  الطبقة  تمثل  السلطة  وهذه  اآلن،  حتى 
الالطبقيّة  ثقافة  إنهاء  أدواتها  بكّل  تحاول  التي 
في جغرافيا كردستان، هذا الصراع أنجب طبقة 
سياساتها  وفق  تعمل  السلطة  لهذه  تابعة  حاكمة 
في  وتمثل  البدائيّة،  القوميّة  مصالَح  يخدم  وبما 
استسلم  الذي  أنكيدو  األحيان شخصيّة  كثير من 
الشخصيّة،  الرفاهية  من  رحلة  مقابل  للسلطة 
كلَّ  داخله  في  يحمل  طروادة  حصان  وكأنّه 
الهوية  إنكار  على  تعمل  التي  المعادية  الثقافات 

القوميّة للكرد.

نكران روح املقاومة

في  الحاكمة  الطبَقة  باتت  الحديث  العصر  في 
مع  المتناقضة  مصالحها  تمثّل  كردستان  عموم 
المجتمع الكردستانّي من خالل سياسات محوريّة 
)أردوغان(  اإلقليميّة  الدول  حكومات  تتزعمها 
والسعودية  قطر  مثل  األخرى  الدول  وبعض 
وإيران، وليصبح المشهُد األسود واضحاً ال بدَّ لنا 
د على السالالت الحاكمة في كردستان  من أن نؤكِّ
من  وأجنداتها،  الحكومات  لتلك  انقيادها  ومدى 
يمكن  فال  اإلعالميّة،  ووسائلها  مثقفيها  خالل 
إال  السالالت  هذه  تواطؤ  من  نتأكد  أن  من  لنا 
هذه  ترسيخ  في  ساهمت  عوامل  إلى  بالرجوع 
زرادشت  بأّن  أحد  على  بخاٍف  ليس  األمور. 

سنة   700 قبل  وطقوسه  فلسفته  خالل  ومن 
قبل الميالد قد وضع أسساً وأخالقياٍت للمقاومة 
لهم  دائماً  الخفاء  في  يعملون  لكن من  والحرية، 
 ، اليد الطولى في انهيار أيِّ مشهٍد سياسيٍّ وثقافيٍّ
وال يعنيهم شيئاً من األخالق، وبهذه النماذج من 
الناس والسالالت كانت تنهار الكيانات السياسيّة 
واالنكسارات  المشاهد  هذه  زالت  وما  الكرديّة، 
آستانة  أم  جنيف  مؤتمرات  أكانت  سواء  ر  تتكرَّ
مع  هؤالء  تجمع  التي  اللقاءات  من  غيرها  أم 

السلطات المهيمنة على الشعب الكردّي.
يعصف  والثقافة  الطبقّي  الصراع  بأّن  شكَّ  ال 
نرى  ما  وبقدر  والمحبة،  والصدق  الخير  بقوى 
الثقافة  على  يؤّكدون  والشهادة  المقاومة  رموز 
َمن  اآلخر  الجانب  في  نرى  ما  بقدر  المجتمعيّة 
يعملون على مبدأ االستسالم والخيانة ويعيشون 
ذكر  الكردّي  واألدب  التاريخيّة،  الهزيمة  مجد 
من  نماذج  والروايات  القصائد  من  كثير  في 
هؤالء المرتزقة )بكوعوان( الذين جّسدهم أحمد 
الجانب  يوّضح  وزين،  مم  ملحمته  في  خاني 
الَسيكولوجّي لهذا النوع من البشر والذين يمثلون 
في  األسود  السجل  الحياة.   من  الشرير  الجانب 
تاريخ كردستان مليٌء بهكذا شخصيات ارتزاقية 
الهرم  أعلى  إلى  للوصول  جهد  بدون  يعملون 

السياسّي واالجتماعّي.

ماأشبه اليوم بالبارحة 

اإلسالمّي  العصر  بداية  في  النماذج  هذه  نجد 
الذي وصل للمنطقة، واستمر هؤالء في العيش 
األموّي  العصر  في  سواء  السلطان  كنف  في 
كان  خاللهم  فمن  العثمانّي،  أو  العباسّي  أو 
خالفات  بذريعة  الكردّي  ــ   الكردّي  االقتتال 

السجل األسود
الشهيد حسني شاويش

املعرض الثاني للكتاب يف روج آفا....نقلة ثقافّية نوعّية

إحياء  بمناسبة  روناهي/قامشلو-  صحيفة 
شاويش  حسين  والقلم  الفكر  شهيد  ذكرى 
للكتاب  الثاني  المعرض  افتتاُح  تمَّ  )هركول( 
قامشلو، وسيستمر  بمدينة  السبت 21/ 7  يوم 
لستة أيام، وقد حضر االفتتاح ضيوُف شرٍف 
من مصَر باإلضافة للعديد من الكتّاب من روج 
ومكتبات  نشر  دور  وبمشاركة  وخارجها  آفا 
زيارتنا  وخالل  أدبيّة.  وشخصيات  واتحادات 
المشاركين  الكتاب  من  بعدد  التقينا  للمعرض 

والزوار فكانت  الحوارات التالية:
الكاتب المصرّي السيّد عبد الفتّاح رئيس مركز 
القاهرة للدراسات الكرديّة: أشارك بالمعرض 
في  مصري  صحفّي  »مغامرة  عنوانه  بكتاب 
دولة داعش«؛ يرصد التجربة الكرديّة والنضال 

والقضاء  داعش  لخطر  التصّدي  في  الكردّي 
عليه من خالل زيارات ميدانيّة لجبهات القتال 
وسوريا،  العراق  في  الكرد  فيها  شارك  التي 
والمقاتالت  المقاتلين  مع  لقاءات  ويتضّمن 
الذين يناضلون في الجبهات األماميّة والحديث 
الذي  والدور  بطوالتهم  وعن  تجاربهم،  عن 
وأنا  داعش،  على خطر  القضاء  في  به  قاموا 
المعرض،  هذا  في  بمشاركتي  جداً  سعيٌد 
أمتن الجسور لنقل  فالثقافة والقراءة هما دائماً 
بين  السلمّي  والتعايش  والثقافات  التجارب 
في  والقوميات  والمكّونات  الشعوب  مختلف 
العالم، وبالتالي أجد هذه المبادرة خطوةً مهمةً 
والثقافة  المعرفة  في  كبيراً  دوراً  وتؤّدي  جداً 
بين  والتعارف  والثقافّي  الحضارّي  والتعايش 

الشعوب, وأتوقَّع  في األعوام القادمة أن تنجح 
التجربة وتزداد قوة واتساعاً وتكون المشاركة 
أكبر من الدول العربيّة وبخاصٍة من مصر في 

الفترة القادمة.
مثقفي  التحاد  المشترك  الرئيس  فندي  خبات   
مقاطعة كوباني: نشارك في هذه السنة بعشرة 
كتٍب. حتماً كلُّ شيٍء ُمتعلِّق بمجال الفكر والكتب 
واألدب يخدم القيم الكرديّة في المستقبل ونأمل 
القراءة  ألنَّ  المعارض  هذه  مثل  بإنشاء  دائماً 
تراجعت قليالً في مجتمعنا، ونتطلَّع إلى تشجيع 
الترويج  تّم  وكلما  المجتمع،  في  القراءة  ثقافة 
الناس من  إليها  المعارض سينجذب  لمثل هذه 
محبي القراءة أكثر؛ وبالتالي يتحقَّق المزيد من 

العلم والثقافة ألبناء مجتمعنا.
الكاتب، والباحث، والمدّرس بجامعة روج آفا، 
كتاباً،  بـ37  السنة  هذه  أشارك  حيدو:  صالح 
أُنشئ باسم  للمعرض حيث  الثانية  السنة  وهي 
الشهيد هركول. بال شّك توجد آالف الكتب في 
هذا المعرض من كل صنف ونوع  في الثقافة 
يدرس  وعندما  والمحلية،  والكردية  العالمية 
شارك  التي  المجتمعات  ثقافة  وطالبنا  شعبنا 
متالئمين  سيكونون  المعِرض  هذا  في  كتَّابها 
أكثر مع روح العصر وهذه مسألة حضاريّة، 
فبدون دراسة وبدون كتب لن يتطّور المجتمع، 
وبما أّن هذا المعِرض ُعقَد السنة الماضية فهذا 
بتطّور  جيّداً  تهتمُّ  المقاطعة  هذه  أّن  إلى  يشير 
وحضارّي  مبارٌك  شيٌء  وهذا  والثقافة  الكتب 

جداً وُمبشِّر بالخير.
عبدالرحمن محمد صحفّي وكاتب وعضو اتحاد 
ذكرى  يحمل  الذي  الثاني  المعرض  المثقفين: 
الشهيد هركول حسين شاويش، نحن في اتحاد 
بالمعرض  شاركنا  الجزيرة  مقاطعة  مثقفي 

الثقافة نبضُ الشعوب، وكّل حضارة خلّدها التاريخ تدين بالفضل للمدونات؛ وكانت على جدران املعابد والكهوف، 
ثم أصبحت يف متون الكتب والكراريس، وبذلك كانت كلُّ حضارةٍ بصمًة فريدة هي مسامهُتها يف إغناء الثقافة العامليّة 

والرتاث اإلنسانيّ، وليس من املبالغة القول: إنَّ الكتب ُتجسِّد اجلوهر الفكريّ للمجتمع ورسالته للمجتمعات األخرى.

الذي  البدليسي(  )إدريس  مذهبيّة  أو  طائفيّة 
خدمة  في  وقتذاك  العسكريّة  بقواه  الكرد  سّخر 
أّن  نجد  الراهن  الوقت  وفي  العثمانيّة،  السلطنة 
)اإلنكار واالنسالخ عن الهوية لهما عمٌق وحجم 
السياسيّة  الحالة  وما  الراهن(  يومنا  في  خطيٌر 
إال  الكردستانّي  للمجتمع  الهابطة  واالجتماعيّة 
نتيجة وصول هذه الشريحة إلى ذروة القيادة وقد 
انكشف قناعها المزيّف الذي يؤّكد على خيانتها 
للتاريخ والمستقبل، )هذه الشخصيات اإلنكاريّة 
الشريحة  على  ومهيمنة  سلطويّة  ألصولها(هي 
أفراداً  منهم  السلطة  جعلت  وقد  أيضاً،  المثقفة 

أرستقراطيين ال يهتمون ألوجاع المجتمع.
وبالنتيجة ما نراه اليوم أشبه بالبارحة لكن ربما 
االرتزاق  فعملية  تختلف،  والمواقع  األسماء 
وسياسات  رخيصة  ثقافة  باتت  لهؤالء  والتسلُّق 
والتاريخ، وقد تجبرهم  الشعب  ال أخالقيّة بحق 
والعشائر  العائالت  استغالل  على  رهاناتهم 
يعلن  من  إقصاء  أو  اغتيال  ويمكنهم  لخدمتهم 
للوعي  يبقى  وبالنهاية  المؤامرات،  لهذه  رفضه 
التاريخّي دوره وذلك بأن يُرِجع كّل من يتعاون 
مع األعداء بالعودة إلى الصف المجتمعّي بثقافة 

وانتماء ال يشوبها أّي إشارة استفهام؟ 

الشهيد حسني شاويش

 من مواليد 1958 في قرية قره جوج ترعرع 
في كنف أسرة وطنيّة موسومة بثقافة كوجريّة، 
درس االبتدائيّة في قريته ومن ثم انتقل إلى مدينة 
ديركا حمكو حيث تابع دراسته اإلعدادية وأنهى 
دراسته الثانوية في مدينة قامشلو ثم انتسب إلى 
النضال  في  وانخرط   دمشق  في  الزراعة  كلية 
الفكري والبحثي المعرفي. وفي بدايات 1980م 
وفي   االشتراكي  اليساري  الحزب  إلى  وانتسب 
1982م تعّرف على أيديولوجية PKK ومارس 
عمله النضالي بين صفوف الجماهير بنشر فكر 
الكردستاني وفي 1990م وقع  الوطني  ر  التحرُّ
في كمين وأمضى خمسة عشر عاماً وستة أشهر 
جبال  إلى  عاد  ثم  التركي  االحتالل  سجون  في 
2016م  وفي  نضاله  ليستأنف  ثانيةً  كردستان 
إلى  أّدى  لحادث سير مؤسف  تعّرضت سيارته 

انضمامه لشهداء الحرية.   

فريوشاه أمحد

مهرجان كري سيب الثاني 
للثقافة و الرتاث

هاوار- بحضور وفود من شمال سوريا وممثلين 
عن عدد من األحزاب السياسيّة، انتهت فعاليات 
مهرجان تل أبيض الثاني للثقافة والتراث احتفاالَ 
الثورة  النطالق  السادسة  السنويّة  بالذكرى 
كري  بمدينة  آفا«  »روج  كردستان  غرب  في 
من  العشرات  تقديم  بعد  وذلك  أبيض،  سبي/تل 
ألقى  المهرجان  افتتاحية  ومع  الفنيّة.  العروض 
سبي  كري  مقاطعة  لمجلس  المشترك  الرئيس 
أن  أجمع  العالم  على  وقال:«  كلمة  العبد  حميد 
يرى مدينة كري سبي/تل أبيض التي تمثل نسخة 
تحتضن  والتي  المستقبل  سوريا  عن  مصّغرة 
بأخوة  المتعايشين  والكرد  والتركمان  العرب 
وسالم«، مشيراً إلى أّن الحكومة التركية تحاول 

بشتّى الوسائل خلق الفتن بين تلك المكّونات.
سباقاً  المشاركين  عشرات  خاض  ذلك  بعد 

سباق  المهرجان  خالل  نظم  فيما  للجري، 
المهرجان  وشهد  كما  الهوائيّة،  للدراجات 
عروضاَ للخيول العربيّة األصيلة, وتقديم فقرات 
الثقافة  لمركز  التابعة  للفرق  وراقصة  غنائيّة 
األشعار  وإلقاء  سبي،  كري  مقاطعة  في  والفن 
من قبل بعض أطفال مدينة كري سبي. وانتهى 
اليوم األول من مهرجان تل أبيض الثاني للثقافة 
معها  تفاعل  التي  الفلكلوريّة  باألغاني  والتراث 
الدبكة.  حلقات  أنغامها  على  وعقدوا  الحضور 
منافسه فريق  فاز فريق عين عروس على  كما 
كرة  بمباراة  واحد  مقابل   3 بنتيجة  التركمان 
الطائرة. وشاركت قبيلة عنزة بالمهرجان وأّدت 
نادرة،  بدوية  رقصة  وهي  ‘‘الدحه’’  رقصة 
ضمن فعاليات المهرجان وقد لفت العرض انتباه 

الحضور.
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حنو حتقيق اإلسالم املعتدل
 يف دير الزور

تأمني اخلدمات ألهالي منبج

عالج مركز الهالل األحمر الكردي في مناطق 
الشهباء 6807 حاالت مرضية رغم إمكانياتها 
وفاة  حاالت  خمس  توثيق  تم  كما  الضئيلة، 
الطبية،  واألجهزة  األدوية  قلة  نتيجة  أطفال 
اإلنسانية  المنظمات  المركز  إدارة  وناشدت 

لتقديم المساعدات ألهالي عفرين.
فبعد الهجوم الذي شنه جيش االحتالل التركي 
بتاريخ20  عفرين  مقاطعة  على  ومرتزقته 
كانون األول، خرج اآلالف من أهالي عفرين 
إلى  الكردي  األحمر  للهالل  طبية  كوادر  مع 
قام  حيث  الشهباء،  ومقاطعة  شيراوا  ناحية 
الطبية  المساعدات  بتقديم  األحمر  الهالل 

ومعالجة األهالي.

نقاط طبية وختصيص سيارات 
إسعافية

مناطق  في  الكردي  األحمر  الهالل  افتتح 
في  نقاط طبية  وناحية شيراوا خمس  الشهباء 
مخيم  للناحية،  التابعة  عقيبة  »قرية  من  كل 

ناحية  في  الواقعين  سردم  ومخيم  برخدان 
فافين، ناحية أحرص، كما وافتتح نقطة طبية 
لمقاطعة  التابعة  رفعت  تل  ناحية  في  جديدة 
سيارات  خمس  الهالل  وخصص  الشهباء. 
الستخدامها  واحدة  سيارة  نقطة  لكل  إسعاف 

للحاالت اإلسعافية.

إحصائيات اهلالل األمحر 
الكردي 

في  األحمر  الهالل  إحصائيات  بحسب 
 6807 معالجة  تم  المذكورة،  النقاط  تلك 
األطفال  من   2677 بينهم  مرضية،  حاالت 
و1043من النساء، وشملت الحاالت المرضية 
والعظمية  والنسائية،  الداخلية،  األمراض 
والقلبية والجلدية، اللشمانيا، األسنان، والعينية 
واألذن، إضافة إلى حاالت إسعافية، وأمراض 
وغيرها،  الكبد  والتهاب  والعصبية  السرطان 
كما تم صرف 1745 وصفة طبية في ناحية 
تم  فقد  الطبي  الكادر  وبحسب  فقط،  أحرص 

قلة  بسبب  أطفال  وفاة  حاالت  خمس  توثيق 
األدوية والكوادر الطبية في تلك المنطقة.

ناحية  في  الكردي  األحمر  الهالل  وزع  كما 
علب  من  الشهباء 38692  ومقاطعة  شيراوا 

حليب األطفال.

نقص حاد يف بعض أنواع األدوية

الشهباء  مناطق  في  المركز  في  اإلداري 
النقاط  »إن  أكد:  محمد  عمار  شيراوا  وناحية 
حاد  نقص  من  تعاني  لهم  التابعة  الطبية 
النوعية  واألدوية  الطبية  األجهزة  في  وشديد 
أدوية  األفاعي،  للدغات  المضاد  المصل  مثل 
الدم وأدوية  السكري، ضغط  السل، األطفال، 
الكادر  نقص  إلى  إضافة  النسائية،  األمراض 

الطبي المختص في كل النقاط الطبية«.
جميع  ناشدوا  أنهم  على  أيضاً  أكد  محمد 
المنظمات الدولية واإلنسانية ومنظمات حقوق 
اإلنسان لعدة مرات حتى اآلن لم يتم تقديم أي 

مساعدة منها.
الهالل  في  اإلداري  ناشد  حديثه  ختام  وفي 
المنظمات  محمد  عمار  الكردي  األحمر 
ألهالي  المساعدات  لتقديم  كافة  اإلنسانية 

عفرين المتواجدين في مقاطعة الشهباء.

وكالة هاوار

جتربة جديدة للبلدة

وفي هذا اإلطار؛ كان لصحيفتنا زيارة إلى 
بلدة جل آغا وإعداد التقرير التالي: 

للبلدة  التربوي  المجمع  في  اإلدارية  حدثتنا 
نرجس علي عن كيفية سير دورات المناهج 
وهي:  مراكز  أربعة  »افتتحنا  قائلةً:  فيها 
الكردية  اللغة  لمنهاج  زيدون  ابن  مركز 
أيضاً  والرصافة  االبتدائية،  للمرحلة 
لإلعدادي والثانوي، ومركز صالح الصالح 
للمنهاج العربي للمرحلة االبتدائية اثنان منها 
الكردية والعربية،  باللغتين  المنهاج  لتدريب 
اإلعدادية  للمرحلة  نيجرفان يوسف  ومركز 
والثانوية، أما عن عدد المتدربين من الشعب 
العربي فبلغ 500 متدرٍب للمراحل االبتدائية 
الكردي  الشعب  ومن  والثانوية،  واإلعدادية 

250 لالبتدائي واإلعدادي«.
التدريس  طرائق  مادة  مدرس  حدثنا؛  كما 
مدرسة  »في  قائالً:  الحسن  محمد  فهد 
صالح الصالح بصفتي مدرس لمادة طرائق 
التدريس ومتابع للمتدربين في هذه المدرسة 
المخصصة للشعب العربي، ندرب المعلمين 
على منهاجي االبتدائي واإلعدادي«، منوهاً: 
»أشكر هيئة التعليم للقيام بهذه الخطوة الكفيلة 
تأهيل وتدريب  ناجح من حيث  بإعداد جيل 
المعلمين لتخريج المنضمين للسلك التعليمي 
المتعلقة  االختبارات  وتقام  حالة،  بأفضل 
والفهم  باالستيعاب  التدريس  طرائق  بمادة 
تساعد  حتى  القديمة،  األساليب  عن  بعيداً 
المعلم على تطبيق ما تعلمه بشكل عملي دون 
اللجوء للطرائق الخاطئة التي اعتمدوها في 
من  معداً  يكون  حتى  المنصرمة،  السنوات 

أساليب  لديه  وتكون  والتربية  الخبرة  ناحية 
أوضح«،  بشكل  الفكرة  إليصال  جديدة 
وأكد الحسن: »تحدثنا في المحاضرات عن 
طرائق التربية والتعليم لزرع القيم األخالقية 
في الطالب، باإلضافة إلى تنوع المعلومات 
والخبرات لديه، وأيضاً عن طريقة تحضير 
الدروس وتناولنا أحدث طرائق التعليم سابقاً، 
ونقاش المشاكل التي اعترضتنا والبحث عن 
إلى  وباإلضافة  القريب،  للمستقبل  الحلول 
شرح مفهوم العلم والتعليم«، مختتماً: »نأمل 
إيجابي على  التدريب بشكل  أن ينعكس هذا 
المدرسين والطلبة، ونالحظ ردود فعل جيدة 
مادة  أسئلة  نموذج  حيال  المتدربين  قبل  من 
طرائق التدريس، وقد تقبلوا هذه المادة كونها 
التميز  منحى  ينحون  وتجعلهم  األهم  المادة 

في التدريس«.
مدرسة  في  المتدرب  مع  لقاء  لنا  وكان  كما 
أيمن  العربي  الشعب  من  الصالح  صالح 
حسين المحمد والذي تناول في حديثه مدى 
»أنا  قال:  للمعلمين حيث  الدورة  أهمية هذه 
خريج كلية التربية واختصاصي معلم صف 
السوري  النظام  مدارس  لدى  سابق  مدرس 
الذاتية.  اإلدارة  مدارس  في  حالياً  ومتدرب 
غاية  في  فهي  الصيفية،  للدورات  بالنسبة 
كبير«،  بشكل  المعلمين  تفيد  ألنها  األهمية 
مادة طرائق  المتحان  بالنسبة  »أما  مضيفاً: 
مبنية  أسئلة سهلة وواضحة  كانت  التدريس 
على الفهم عوضاً عن البصم، وهذا له شأن 
روج  في  التعليمي  السلك  يدفع  بأن  كبير 
منوهاً:  األمام«،  إلى  السوري  والشمال  آفا 
»وبدوري أشكر هيئة التعليم على إقامة مثل 
األمام  نحو  قدماً  تدفعنا  التي  الدورات  هذه 
وقت  في  نتعلمه  لم  ما  فيها  تعلمنا  والتي 

سابق«.

مؤسسة  الزور  دير  ريف  أهالي  افتتح 
الشؤون الدينية، في قرية حّمار العلي، وذلك 
العشرات،  حضرها  دينية  مراسم  خالل 

وأعقب ذلك افتتاح جامع أبي ذر الغفاري.
جرت مراسم افتتاح مؤسسة الشؤون الدينية، 
بحضور عدد من أعضاء المؤسسات التابعة 
عن  وممثلين  المدني  الزور  دير  لمجلس 
المؤسسات الدينية في مناطق شمال سوريا.
قبل رئيس  كلمة من  بإلقاء  المراسم  وبدأت 
الفرات  إقليم  في  الدينية  الشؤون  مؤسسات 
عيسى الشواخ، حيث بارك االفتتاح ألهالي 
منبراً  المؤسسة  تكون  أن  آمالً  الزور  دير 
للدين المعتدل ومحاربة الفكر الظالمي حتى 

القضاء عليه نهائياً.
الدينية  المؤسسات  »عمل  وأضاف: 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة ال يقل أهمية عن 
الفكر مع قوى  السالح كونها حرب  حرب 

الظالم«.
المؤسسة  على  العام  المشرف  ألقى  كما 
كلمة  الهاشمي  دوران  الطبقة  في  الدينية 
افتتاح  فيها  وبارك  بالحضور  فيها  رحب 

المؤسسة على األهالي.
الشؤون  مؤسسة  مع  األهالي  افتتح  بعدها 
الدينية جامعاً في القرية نفسها باسم أبي ذر 

الغفاري.
وكالة هاوار

تعقدها  التي  االجتماعات  سلسلة  ضمن 
منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
وتبادل  األهالي  مع  النقاش  بهدف  وريفها؛ 
اآلراء معهم حول مواضيع عدة فيما يخص 
والتطورات  والداخلي  الخدمي  الوضع 

السياسية، عقدت اجتماعين في منبج.
عقدت اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج 
اجتماعين منفصلين لألهالي ضمن المدينة، 
األول كان في قاعة الشبيبة واالجتماع اآلخر 
في حي الحزاونة، لمناقشة آخر التطورات 
واألوضاع  المدينة  بها  تمر  التي  السياسية 
االجتماعين  في  تحدث  حيث  الخدمية, 
اللذين حضرهما العشرات من األهالي كل 
من اإلداري في لجنة الخدمات محمد علي 
العدالة  لمجلس  المشترك  والرئيس  رشو, 
العضو  بطران,  الرحمن  عبد  االجتماعية 
في ديوان المجلس التشريعي عذاب عبود, 
قاسم  الشعب  لبلدية  المشترك  والرئيس 

عبود.
وخالل االجتماعين تحدث الرئيس المشترك 
الرحمن  عبد  االجتماعية  العدالة  لمجلس 
بطران وتطرق إلى الوضع السياسي وقال: 
»بعد تحرير مدينتنا من يد مرتزقة داعش 
وكل  وريفها،  لمنبج  والسالم  األمن  عاد 
في  ضحوا  الذين  أبنائنا  دماء  بفضل  ذلك 
سبيل تحرير مدينتهم من رجس المرتزقة، 
وبفضل تكاتف أهالي منبج وسعيهم إلدارة 

وإخوة  المشترك  العيش  مبدأ  على  أنفسهم 
الشعوب«.

اإلعالمي  الترويج  حول  بطران  وأضاف 
ببث الشائعات القائلة بدخول النظام السوري 
إلى مدينة منبج، قائالً: »كلنا يدرك أن هذه 
األخبار ال أساس لها من الصحة وال تتعدى 
قبل  من  المفبركة  اإلعالمية  الدعاية  حدود 
نعيشه،  الذي  واالستقرار  لألمن  المعادين 

هادفين من ورائها إلى إثارة البلبلة«.
لطرح  األهالي  أمام  المجال  فتح  ثم  ومن 
األمور  كافة  حول  واستفساراتهم  أسئلتهم 
الخدمية والسياسية واالجتماعية، حيث شكا 
الكهرباء،  انقطاع  استمرار  من  األهالي 
بعض  تعبيد  في  التأخير  حول  وأيضاً 
القطاع  في  الموجودة  والنواقص  الطرق، 

الصحي، مطالبين بتحسين أوضاعها.
مشاكلهم،  طرح  األهالي  أنهى  أن  وبعد 
على  مشكلة  كل  على  النقاشات  جرت 
وطرح  المدنية،  اإلدارة  أعضاء  مع  حدى 
االقتراحات والحلول لها, فيما أكد األعضاء 
المدينة  لتحرير  األول  اليوم  منذ  أنَّهم  على 
يسعون جاهدين لتوفير كل األمور الخدمية 
على  معاهدين  األهالي،  احتياجات  وتلبية 
كافة  الخدمات  لتلبية  مضاعفة  جهود  بذل 

لهم.

وكالة هاوار
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دورات تدريبية لتطوير العملية التعليمية يف جل آغا
روناهي/ كركي لكي ـ بعد حتضري املنهاج من قبل خمتصني، قامت هيئة الرتبية يف إقليم 
اليت  اخلطوة  وهي  والعربية،  الكردية  باللغتني  املناهج  ملعلمي  دورات  بافتتاح  اجلزيرة 
أقيمت دورات  أفضل، حيث  اإلقليم بشكل  التعليمية يف  العملية  لتسيري  منها   بدَّ  ال 

تدريبية يف كل مدن وبلدات اجلزيرة مبا فيها بلدة جل آغا.

جمهود اهلالل األمحر الكردي يف الشهباء

باشرت دائرة المياه التابعة لبلدية الشعب في 
المياه إلى  بتنفيذ مشروع تمديد شبكة  ديرك 
قبل  من  مناشدات  على  بناء  آفا،  روج  حي 

األهالي.
يعاني أهالي حي روج آفا شمالي مدينة ديرك 
نظراً  الشرب  لمياه  المستمر  االنقطاع  من 
إلى لجوء أهالي الحي لالستجرار العشوائي 
للمياه كون الحي أدرج حديثاً ضمن المخطط 

التنظيمي للبلدية.
باشرت  الحي  أهالي  مناشدات  على  وبناء 
الشعب في ديرك  لبلدية  التابعة  المياه  دائرة 
حي  إلى  المياه  شبكة  تمديد  مشروع  بتنفيذ 
االستجرار  من  التقليل  بهدف  آفا؛  روج 
العشوائي والهدر، وإيصال المياه إلى أهالي 

الحي.
ديرك  في  المياه  لدائرة  المشترك  الرئيس 
محمد أمين حاجي قال: »إن الدائرة نظرت 
المشروع  دراسة  وبعد  األهالي،  في طلبات 
بدأت اليوم بتنفيذه:، وأكَّد على أن المشروع 
وإيصال  المياه  هدر  من  الحد  في  سيساهم 
مياه الشرب إلى المنازل، وربط شبكة الحي 

بالخط الرئيس لمنع التسريب والهدر.
الفنية ستنتهي  وبحسب حاجي؛ فإن الورش 
تموز  شهر  نهاية  المشروع  إنجاز  من 

الجاري.

وكاالت

البلديات والبيئة  ـ عقدت هيئة  قامشلو  روناهي/ 
اجتماعها األول على مستوى شمال سوريا في 
وذلك  بقامشلو؛  والبيئة  البلديات  هيئة  أكاديمية 
النقل بعد تفعيل  التنظيمي آللية  لمناقشة الوضع 

نظام عمل جديد لها.
وحضر اجتماع الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات 
إقليم الجزيرة  النقل في  والبيئة، ومدراء مكاتب 
الصعوبات  مناقشة  وتم خاللها  والطبقة,  ومنبج 
التي واجهت النقل منها )الشحن، والمحروقات، 
المناطق  من  عدد  في  والبولمانات(  والمعابر، 

عة بشكل عشوائي. التي كانت سابقاً ُموزَّ
تطبيق  ضمنها  ومن  العمل  مسودة  وضع  وتم 
إضافة  النقل،  ورسومات  الموحد  العمل  نظام 
إلى تنظيم آلية نقل الركاب ومتابعة سير العمل 
ضمن  العاملين  الحتياجات  ق  والتطرُّ وتطويره 

مكاتبهم وظروف عملهم.   

الضابطة  انتهت  ـ  الدرباسية  روناهي/ 
بالدرباسية  الشعب  بلدية  في  التموينية 
ومجلس  البلدية  رئيس  نائب  من  بمساندة 
مولدات  على  العدادات  وضع  من  الناحية 
ساعات  إحصاء  بهدف  وذلك  الكهرباء؛ 

عمل المولدة خالل الشهر الواحد. 
الرئاسة  عقدته  الذي  االجتماع  بعد 
بالدرباسية  الشعب  لبلدية  المشتركة 
مولدات  أصحاب  مع  الفائت  األسبوع 
التابعة  والقرى  المدينة  ضمن  الكهرباء 
والنائب  التموينية  الضابطة  تكليف  تم  لها 
وعضو من مجلس الناحية باإلشراف على 
الكهرباء،  مولدات  على  العدادات  وضع 
بتاريخ  األربعاء  يوم  اللجنة  انتهت  حيث 
على  العدادات  وضع  من  2018/7/18م 
عددها  بلغ  والتي  المدينة  ضمن  المولدات 
من  المزيد  جلب  وبعد  عداداً،  عشرة  ستة 

العدادات سيتم وضعها للقرى. 

ويبيع  يزرع  علي،  عصام  الورود،  بائع 
الورود واألزهار منذ 20 عاماً، يزرع في 
حديقة منزله حوالي 500 نوع من األشجار 
يعتني  كما  بها  ويعتني  واألزهار،  والورود 

بأوالده. 
يوماً بعد يوم، نفقد جزءاً من الطبيعة، حيث 
تتراجع المساحة الخضراء الطبيعية لصالح 
الذهنية  األبنية والمنشآت اإلسمنتية في ظل 
مخلفات  بفعل  البيئة  وتلوثت  الرأسمالية، 
النفايات  ورمي  األشجار  واقتالع  المعامل 
تراجع  إلى  يؤدي  مما  والبحار  األنهار  في 
الطبيعة وتلوث البيئة بشكل كبير. ولكن؛ في 
أن  بد  ال  والبيئة  الطبيعة  روح  فإن  المقابل 
تنبعث بين حين وآخر. وبائع الزهور عصام 
الطبيعة ضد  مقاومة  تجسيد حي على  علي 

التلوث.
وهو  عاماً  العمر 42  من  يبلغ  علي  عصام 
الزيتونية  حي  أهالي  من  فتيات،  لثالث  أب 
في قامشلو، يعمل مع شقيقه في زراعة وبيع 
عصام  اكتشف   15 الـ  عمر  في  الزهور. 
لتبدأ  الطبيعة،  مع  الوثيق  وارتباطه  صلته 
تهتم  لم  البداية  في  الزهور.  بزراعة  قصته 
الطبيعة،  نحو  عصام  بميول  كثيراً  العائلة 
العمل غير وجهة نظر  في  أن إصراره  إال 
بالطبيعة  أيضاً  صلتها  تعززت  التي  العائلة 

والزراعة.

يزرع ويعتين بأكثر من 500 نوع 
من األزهار واألشجار

تقف  لم  الزراعية  واألرض  المساحة  ضيق 
يواصل  علي،  عصام  مساعي  أمام  عائقاً 
زراعة األزهار واألشجار في حديقة منزله، 
حيث يزرع في باحة منزله حالياً حوالي 500 
مثل  واألشجار  والورود  األزهار  من  نوع 

والكناف،  والحبق  والزنبق  الريحان  أزهار 
إضافة إلى مشاتل أشجار مثمرة مثل التفاح 
والرمان وغيرها. يبدأ علي أعماله كل عام 
ابتداًء من شهر شباط، وخالل أشهر الربيع 
والصيف يعمل على بيع انتاجه من الزهور 
يحتفظ  كما  المدينة،  أحياء  في  والمشاكل 
الموسم  في  لزراعتها  البذور  من  بكميات 

التالي.

يعمل بشكل تشاركي مع 
زوجته وشقيقه

في  فاطمة  زوجته  مع  علي   عصام  يعمل 
فيما  به،  واالعتناء  ورعايته  الحقل  زراعة 
يعمل شقيقه حاجي علي 58 عاماً على بيع 
األزهار والمشاتل على عربة يتجول بها في 
علي  عصام  وأكد  المدينة.  وأحياء  شوارع 
بقوله: »الطبيعة  معاً  الحياة  يتشاركون  أنهم 
في دمي، أمارس هذه المهنة من أجل الحفاظ 
تنعش  الطبيعة  وحمايتها،  الطبيعة  على 
حب  زرع  إلى  ويسعى  وحياتي«.  روحي 

الطبيعة في أبنائه ويعلمهم على الزراعة.
عصام عبر عن استيائه مما يلحق بالطبيعة من 
خراب ودمار: »ال يحمون الطبيعة والبيئة، 
ال يهتمون بشراء األزهار واألشجار، أحياناً 
أقدم األشجار مجاناً للذين يحبون الطبيعة وال 

يملكون المال لشراء األشجار«.

توقف عن الزراعة ملدة سبعة أعوام 
بسبب انقطاع املياه

دولة  عمدت  آفا  روج  ثورة  وخالل  قبل   
أهالي  استهداف  إلى  التركي  االحتالل 
األحياء القريبة من الحدود، كما قطعت مياه 

األنهار، وبما أن منزل عصام علي يقع في 
اضطر  فقد  للحدود  المحاذي  الزتيونية  حي 
إلى مغادرة منزله حفاظاً على حياته وحياة 
أوالده وكذلك بسبب انقطاع المياه، واضطر 
وانتقل  أعوام  سبعة  العمل  عن  التوقف  إلى 
إلى قرية كرباوي التابعة لمدينة قامشلو. وقد 
ولكنه  عمله،  عن  ابتعاده  بسبب  كثيراً  تأثر 
عاد منذ عام إلى عمله مع الطبيعة واألزهار 

واألشجار.
يقول عصام عن عمله اليومي: »في صباح 

األزهار  أسقي  اإلفطار  وقبل  يوم  كل 
واألشجار، عندما أعمل في الطبيعة وأزرع 
أبني  وكأنني  أشعر  واألزهار،  األشجار 
حياة جديدة. أعتني بها كما اعتني بأطفالي، 
عندما تعطش أشعر وكأن أطفالي هم الذين 

عطشوا«.

لنعمل معًا على محاية الطبيعة

الحياة  في  أمنتيه  إن  علي  عصام  يقول 

الطبيعة:  حماية  على  الجميع  يعمل  أن  هي 
»هناك قليل من الناس يعملون في مهنة بيع 
األزهار، في الماضي كان الناس يحافظون 
باحات  كانت  بها،  ويعتنون  الطبيعة  على 
ولكن؛  والنباتات.  باألزهار  مليئة  المنازل 
لألسف اآلن تحولت كلها إلى إسمنت، علينا 
من  المزيد  بزراعة  األمر  لهذا  نتصدى  أن 
عملي  أواصل  وسوف  واألزهار،  األشجار 

هذا طوال حياتي«.

ه للطبيعة دفعه إىل بيع الزهور
ُّ
ارتباطه باألرض وحب

مناقشة وضع آليات نقل مشال سوريا

إحصاء ساعات عمل املولدات يف الدرباسية 

متديد خط مياه الشرب إىل 
حي روج آفا بديرك


