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حمليات

مفو�ضي الأ�شبال
عمدة التربية في «القومي»
تخرج دورة ّ
ّ

5

عبا�س :نحن رواد الحياة ون�ست�شهد دفاع ًا عن حياة �أمتنا و�شعبنا
أقامت عمدة التربية والشباب في
الحزب السوري القومي االجتماعي
مخيما ً مركزيا ً للمفوضين في بعقلين،
ش��ارك فيه مائة وعشرين مف ّوضا ً
وم��ف��وض��ة ،وح��م��ل المخيم تسمية
«دورة العميد الراحل األمين صبحي
ياغي».
حضر حفل التخريج عميد التربية
والشباب عبد الباسط عباس ،منفذ
ع��ام الشوف د .نسيب أب��و ضرغم،
وع���دد م��ن المسؤولين ،وج��م��ع من
القوميينوالمواطنين.
وبعد أن أعطى عباس اإلذن لبدء
حفل التخ ّرج ،تقدّم المشاركون في
فصائل م��ت��ع �دّدة وق��دّم��وا ع��روض�ا ً
مختلفة ،ونفذوا مناورة على إسعاف
الجرحى ،باإلضافة إلى فقرات فنية.
كلمة المخيم
بعد ذل��ك ألقى آم��ر المخيّم مدير
دائ��رة األش��ب��ال إيهاب المقداد كلمة
باسم هيئة المخيّم ،أثنى فيها على
أهمية المخيمات التأهيلية ،الفتا ً إلى
أنّ األشبال هم المستقبل؛ إذ أنّ الشبل
هو الرفيق والمف ّوض والناظر والمدير
والعميد وال��رئ��ي��س ف��ي المستقبل،
وعليهم ت��ق��ع م��س��ؤول��ي��ة اس��ت��م��رار
هذه النهضة ،ورأى أنّ عمل مف ّوض
األشبال يوازي باألهمية عمل المقاوم
الساهر على ثغور الوطن.
وش��ك��ر ال��م��ق��داد منفذية الشوف
ومديرية بعقلين على حسن االستقبال
واالهتمام الذي أولوه جميعا ً للمخيم
وللمشاركين فيه ،وختم كلمته طالبا ً
التوجه إلى ساحات
من المف ّوضين
ّ
العمل وال��ن��ض��ال لبناء أج��ي��ال من
األشبال والزهرات.
وألقى العميد عبد الباسط عباس
كلمة مركز الحزب استهلها بتوجيه
التحية إل��ى المف ّوضين ،ورأى أنّ

االهتمام بالجيل الجديد مسؤولية
كبيرة ،ونحن جديرون بتح ّمل هذه
المسؤولية.
وقال مخاطبا ًالمف ّوضين :نحن على
ثقة بأنكم على قدر كبير من المسؤولية
التي تخ ّولكم أن تنفذوا عمليا ً البرامج
المعدّة لمخيمات األشبال ،فبجهودكم
ومثابرتكم ،سنقيم عشرات المخيمات،
ونخ ّرج آالف األشبال ،لنضخ دماء
جديدة في حزبنا ونهضتنا.
أض����اف ع���ب���اس :إنّ مخيمات
ال��م��ف � ّوض��ي��ن وال��ط��ل��ب��ة وال��ن��س��ور
وال����ر ّواد واألش��ب��ال ليست أنشطة
ترفيهية ،بل هي عمل هادف يتوخى
تنشئة األجيال الطالعة على تح ّمل
ال��م��س��ؤول��ي��ات ،وال���ت���ز ّود بالوعي
والمعرفة ،فالمجتمع الناجح هو الذي
ي��ز ّود أبناءه بالمعرفة ،التي وصف
سعاده المجتمع بها واعتبرها قوته،
فمتى تخلّص أشبالنا وزهراتنا من
مثالب التفرقة الطائفية والمذهبية
والعرقية والمناطقية ،وت����ز ّودوا
بالمعرفة المجتمعية والمناقبية
القومية ،يصبحون رسالً لمتحداتهم
وينشرون ما ترسخ في أذهانهم من
قيم ومبادئ.
وت��ط�� ّرق ع��ب��اس ف��ي كلمته إل��ى
التحدّيات التي تواجه شعبنا وبالدنا
وق��ال :إنّ أمتنا تم ّر بظروف دقيقة،
وشديدة الخطورة ،فك ّل اآلف��ات التي
ح��ذر منها باعث النهضة السورية
القومية االجتماعية أنطون سعاده ،ال
تزال قائمة وهي تتج ّمع نفايات سامة
تنخر وح��دة مجتمعنا وشعبنا ،فما
يتهدّد بالدنا هو مخطط صهيوني ـ
استعماري يرمي إلى تجزئة المج ّزأ،
المقسم ،وإق��ام��ة إم���ارات
وتقسيم
ّ
ّ
للطوائف والمذاهب ،واإلثنيات ،تدور
ف��ي فلك ال��ع��دو الصهيوني وتحقق

مصالح االستعمار.
وق��ال :إنّ الحرب العدوانية ض ّد
أمتنا ،هي ح��رب العدو الصهيوني
واالستعمار الغربي ضدّنا .وإنّ هؤالء
االرهابيّين المتطرفين الذين جاؤوا
من ك ّل أصقاع األرض ليقتلوا شعبنا
وي��د ّم��روا ب�لادن��ا ،ويطمسوا معالم
حضارتنا ،ك � ّل ه���ؤالء ه��م صنيعة
العدو اليهودي العنصري اإلرهابي،
وهم أدوات تعمل لصالح هذا العدو
المغتصب ألرضنا ولصالح القوى
االستعمارية.
وأش��ار عباس إل��ى أنّ المواجهة
القائمة حاليا ً هي مواجهة مصيرية
ووجودية .فالمجموعات اإلرهابية
المتطرفة التي تعيث قتالً وإجراما ً
وتدميرا ً في الشام والعراق ،هي جزء
م��ن منظومة إره���اب عالمي تشكل
«إسرائيل»أساسهورأسحربته،لذلك
فإنّ ك ّل الدول التي تدعم المجموعات
اإلرهابية المتطرفة بعناوين وذرائع
مختلفة ،م��ن تركيا األردوغ��ان��ي��ة
اإلخوانية ،إلى بعض الدول العربية
والخليجية ،كلها مشتركة في منظومة
اإلرهاب العالمي ،ونحن في مقاومتنا
لهذا اإلرهاب ،ال نقاوم دفاعا ً عن بالدنا
وشعبنا وحسب ،بل نقاوم دفاعا ً عن
اإلنسانية جمعاء.
وتابع عباس :إنّ صمود سوريا في
مواجهة الحرب الكونية ،أعاد خلط ك ّل
األوراق ،فـ»الربيع العربي» المشؤوم
ال��ذي جلب الفوضى والخراب على
ع��دد م��ن ال���دول العربية ،اصطدم
بصخرة الصمود السوري .وها هي
سوريا ،قيادة حكيمة ،وجيشا ً قويا ً
صلباً ،وشعبا ً صامداًُ ،تثبت للعالم
أجمع ،أنها عصية على السقوط ،ألنها
تشكل قلعة الصمود القومي.
وح��ي��ا ع��ب��اس الجيش ال��س��وري

وك ّل القوى التي تؤازره في معركته
ض ّد اإلرهاب وقال :نحن مع الجيش
ال��س��وري البطل ،وإل���ى جانبه في
معركته ض � ّد اإلره���اب ،وإننا نعتز
بشهدائنا ال��ذي��ن ي��رت��ق��ون دف��اع �ا ً
ع��ن ارض��ن��ا وشعبنا ،وتشهد مدن
وم��ن��اط��ق ك��س��ب وج��س��ر ال��ش��غ��ور
وح��م��ص وال�ل�اذق���ي���ة وال��س��وي��داء
وص����وال ً إل���ى ال��زب��دان��ي ع��ل��ى دور
القوميين االجتماعيين وبطوالتهم
في المواجهة ،وإصرارهم على إحراز
النصر الذي ال مف ّر منه ،فنحن نعتبر
هذه المعركة معركة الحياة ض ّد رواد
الموت ،ومعركة الحق في وجه قوى
الباطل .نخوضها بك ّل إصرار وإباء،
وها هي مواكب الشهداء تنطلق غير
آبهة بالموت لنصرة شعبنا وللذ ْود
عن حياض الوطن.
وج��دّد عباس دع��وة شعبنا بك ّل
أح��زاب��ه وه��ي��ئ��ات��ه وش��رائ��ح��ه إل��ى
االنخراط في جبهة شعبية لمواجهة
ق��وى اإلره���اب والتطرف ،وق��ال :إنّ
دعوة حزبنا لقيام هذه الجبهة ،هي
لوضع ك ّل طاقات شعبنا وتسخيرها
لمصلحة بالدنا في مواجهة اإلرهاب
الوحشي الذي يستهدف القضاء على
وجودنا وتاريخنا ومستقبلنا.
وتطرق عباس إلى الوضع القائم
في لبنان فرأى أنّ األزمات المعيشية
واالجتماعية واالقتصادية تثقل كاهل
اللبنانيين ،ال سيما أزم��ات انقطاع
الكهرباء والمياه ،وأزم��ة النفايات
التي ت���ؤدّي ال��ى تفشي األم���راض،
وتكاثر الحشرات والقوارض ،وتهدّد
حياة ال��ن��اس ،ف���إنّ الكيل ق��د طفح
وفاض .لذلك نطالب الحكومة بتح ّمل
مسؤولياتها وإيجاد ح ّل سريع غير
متس ّرع ألزمة النفايات.
وشنّ عباس هجوما ً على النظام

ثبات �سوريا في مواجهة الحرب الكونية
�أعاد خلط ّ
كل الأوراق
الطائفي في لبنان ،وقال :إنّ هذا النظام
والّدة أزمات والمطلوب التخلص منه
ألنه هو من ينتج األزم��ات والحروب
المتتالية.
وجدّدعباسمطالبةالحزبالقومي
بوضع قانون انتخابات عصري على
أساس لبنان دائرة انتخابية واعتماد
النسبية.
وت��وج��ه ف��ي خ��ت��ام كلمته إل��ى
المف ّوضين الخ ّريجين ق��ائ�لاً :أنتم

الخميرة الصالحة التي ستشرف على
إع��داد األشبال وال��رواد فسيروا على
درب سعاده ،وغيّروا وجه التاريخ،
وه��و القائل إنّ فيكم ق��وة لو فعلت
لغيّرت وجه التاريخ.
بعدها ت ّم توزيع الشهادات على
المف ّوضين المشاركين في ال��دورة،
واختتم خالد المحمد الدورة بخفض
العلم وتسليمه إل��ى عميد التربية
والشباب.

عباس يلقي كلمته

الح�سكة ت�ستعيد هدوءها ونب�ض حياتها
لورا محمود
محافظة الحسكة أو «الجزيرة ال��س��وري��ة» ،عاصمة
الشمال السوري ،والتي يمر فيها نهر الخابور ،من مدينة
رأس العين شماالً ،نزوال ً إلى الجنوب حيث ي ّتحد مع نهر
الفرات قرب مدينة دير الزور الواقعة شرق سورية .وتقسم
المحافظة إلى أرب��ع مناطق :الحسكة ،القامشلي ،رأس
العين والمالكية .وتقسم هذه المناطق بدورهها إلى 14
ناحية.
م��ن أه��م م��دن ه��ذه المحافظة وبلداتها :القامشلي،
اليعربية ،الشدادي ،المالكية ،تل حميس ،عمودا ،رأس
العين ،القحطانية ،وتل ب��راك ،إضافة إلى العشرات من
القرى المنتشرة ،خصوصا ً قرب الموارد المائية ال سيما
ق��رى الخابور الجميلة .ويعمل غالبية سكان محافظة
الحسكة في الزراعة ،إذ تمتاز المحافظة بزراعة القمح
والقطن والفواكه.
يسكن في الحسكة عدة قبائل منها« :طي»« ،الجبور»،
و«العبيد» ،ومك ّونات كردية وسريانية يتركز وجودها
في مدين َتي القاملشي ورأس العين ،وفي مدن حدودية
ملتصقة بمدن تركية طالبت سابقا ً بتعديل الحدود وض ّمها
إلى أراضي سورية عام .1998
الحسكة ،وتعني «ميزوبوتاميا Mîzopotamya»
باليونانية ،و«آرام النهرين» ،و«جزيرة أقور» .كانت تشكل
منطقة الجزيرة امتدادا ً إلى إم��ارة جزيرة ابن عمر .وقد
جاءت تسمية الجزيرة أساسا ً من وفرة المياه النهرية،
خصوصا ً لمحاذاتها نه َري دجلة والفرات .وبحسب جامعة
كاليفورنيا وجميع البعثات األثرية العلمية الدولية ،فإن
هذه المنطقة كانت جزءا ً من مملكة بين النهرين اآلرامية،
وممالك آرامية أخرى ،وكانت جزءا ً من الدولة اآلشورية.
بقيت الحسكة ضمن اإلمبراطورية اآلش��وري��ة لفترة
طويلة ،إلى أن تمكن البابليون من هزيمتهم عام  612قبل
الميالد ،في السنة التي سقطت فيها عاصمة آشور نينوى.
ترتبط الحسكة في عراقتها بتاريخ بالد ما بين النهرين
قسم المؤرخون هذه البالد
في منطقة الجزيرة السورية ،إذ ّ
إلى سومر وأكاد في الجنوب الشرقي ،عيالم في الشمال
الشرقي ،وعمورو أو بالد العموريين في الجنوب الغربي،
وسوبارتو  في الشمال الغربي .ويقع وادي الخابور ضمن
مملكة سوبارتو التي كانت تمتد من مدينة عيالم في بالد
الرافدين إلى جبال طوروس .وعثر في لوحات جغرافية

محفوظة في المكتبة الملكية آلش��ور بانيبال على لفظة
«سوبارتو» التي كانت مهد المدنية وحضارات قديمة
متالحقة.
خضعت المنطقة للكنعانيين الذين استولوا تدريجيا ً
على القسم الغربي من سوبارتو ،وبعدهم حكمها الحثيون
الذين قطنوا في تركيا شمال الجزيرة السورية ،وجعلوا
عاصمتهم مدينة «واشوكاني» ،عند ينابيع الخابور ،إال
أن اآلشوريين ق ّوضوا الدولة الح ّثية ،ودم��روا عاصمتها
«واشوكاني» من غير أن يتمكنوا من االستقرار وذلك بسبب
الحروب المتواصلة بينهم وبين الحثيين وشعوب أخرى،
ما مهّد لظهور الدولة اآلرامية في منطقة الجزيرة ،إذ استطاع
أحد الشيوخ اآلراميين بناء دولة جديدة على أنقاض دولة
ميتاني المنهارة ،فاختار مدينة «غوزانا» في تل حلف
عاصمة لدولته ،وأع��ادوا بناء دولة آرامية جديدة تحت
حكم «أبي سلمو» رئيس «غوزانا» ،وهو االسم الذي أطلق
على بالد الخابور في العهد اآلشوري .ثم عاد اآلشوريون
مرة أخرى إلخضاع المنطقة ،إلى أن جاء الميديون عام
 612قبل الميالد ،وكسروا شوكة اآلشوريين نهائياً.
وفي عام  332قبل الميالد ،تمكن اليونانيون بقيادة
االسكندر المقدوني من فتح البالد .ثم ح ّل مكانهم الرومان
عام  64قبل الميالد ،حيث كان لمدينتي نصيبين ورأس
العين شأن كبير في عهد االمبرطور تيودريوليوس.
في محافطة الحسكة مواقع أثرية متنوعة مثل «حموقار»
التي يعتبرها علماء األثار من أقدم مدن العالم ،و«تل شاغر
بازار» أو «تل حطين» ،و«تل حلف» أو «غوزانا» الذي يقع
جنوب مدينة رأس العين ،وفيه أظهرت التنقيبات مجموعة
من المنحوتات البازلتية التي كانت تزيّن جدران المعابد
والقصور .كما عثر على لِقى فخارية ومجموعات من الخزف
المل ّون تعود إلى األلفين الرابع والخامس قبل الميالد.
وهناك أيضا ً «تل الفخيرية» الذي ُوجدت فيه اكتشافات
عدّة تعود إلى األلفين الثاني والثالث قبل الميالد ،و«تل
بيدر» وهي مدينة أثرية تبلغ مساحتها أكثر من  25هكتاراً،
وتقع على بعد  35كيلومترا ً من مدينة الحسكة.
يرجح بعض اآلثاريين أن
وهناك أيضا ً «تل براك» الذي
ّ
يكون اسم الموقع مستمدا ً من «الكورس بيراكي» المد ّون
في لوحة «بوتغنر» ألسماء المدن والمواقع الشهيرة
لإلمبراطورية الرومانية ،حيث أظهرت الحفريات ست
طبقات حضارية متعاقبة وأبنية مثل معبد العيون وقصر
الملك نارام سين ،كما أظهرت الحفريات لقى فخارية وتماثيل

وأختاما ً أسطوانية ذات دالالت أسطورية ،غالبيتها ّ
تدل على
الحضارتين الهورية والمتيتانية (الهندواوربية) ،إضافة
إلى آثار الشعوب التي غزت المنطقة مثل اآلشوريين.
تكاد غالبية المواقع األثرية أن تتموضع في التالل
المنتشرة على ضف َتي الخابور ،والتي تع ّد من أقدم حضارات
العالم .وقد و ّثقت غالببة األواب��د ومراكز االستيطان في
النصوص المسمارية واآلشورية القديمة.
مؤخراً ،تمكن الجيش السوري ووحدات حماية الشعب
الكردية من طرد تنظيم «داعش» من مدينة الحسكة بعد
معارك استمرت حوالى الشهر ،حيث تم القضاء على
أكثر من  500مسلّح .وبعدئ ٍذ بدأت وحدات الهندسة في

حي
الجيش السوري بتفكيك العبوات الناسفة واأللغام فی ّ
«النشوة الغربي» في ريف المدينة.
ويذكر أن الجيش السوري ووح��دات الحماية الكردية
سيطروا على مواقع في أح��ي��اء« :غ��وي��ران» ،والنشوة
ال��ش��رق��ي» ،والمدينة الرياضية ،وف��رع ال��م��رور ،ودوار
الباسل .وأحياء« :النشوة فيالت» ،و«النشوة الغربي»،
ودوار الكهرباء .وبهذا تكون المدينة قد أصبحت خالية
تماما ً من أيّ وجود لعناصر التنظيم اإلرهابي.
وقد بدأ أهالي حي «غويران» وحي «النشوة الشرقي»
بالعودة إلى منازلهم ،وإعمار ما هدّمه «داعش» .وتعهّدت
الحكومة بترميم المدارس والمنشآت العامة لتدخل حيّز

الخدمة قبل ب��دء السنة الدراسية المقبلة من تصليح
وصيانة خطوط الكهرباء واالتصاالت وخدمة المياه إلى
عمل ال��ورش التابعة لمجلس مدينة الحسكة إلزال��ة آثار
الخراب والدمار بالتوازي مع مواصلة إحصاء األضرار
تمهيدا ً للتعويض على المتضررين.
وال ب�� ّد أن ن��ذك��ر أن مدينة الحسكة ك��ان لها أهمية
استراتيجية عند تنظيم «داعش» اإلرهابية ،حيث تتاخم
األراض��ي التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وتشكل
المناطق التي خسرها «داعش» مؤخرا ً في ريف الحسكة
أيضا ً معبرا ً استراتيجيا ً يصل التنظيم في سورية مع
العراق عبر الشدادي.

