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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

نعمل على التواصل مع كافة الشبيبة السوريّة، 
من أجل توحيد صفوفها، والنضال من أجل 
بناء سورية تعددية ديمقراطية تضمن مستقبل 
في  اإلداريون  أكده  ما  هذا  السوريين،  جميع 

مكتب شبيبة حزب سوريا المستقبل.

لطالما  فادح«  خطأ  موسيقى  بدون  »الحياة 
قالها )نيتشه(، أما بالنسبة لنا فهي لغة الروح، 
جزء  وهي  معاً   والمقاومة  اإلرادة  الثورة، 
أساسي من حياتنا، ترتبط بإرادتنا ووجودنا، 
ونُعّرف  العالم  إلى  نتعرف  بالموسيقى  ألننا 

بأنفسنا من خاللها، كما نتعرف على ذاتنا.

تقام يوم غداً الجمعة بطولة قامشلو المفتوحة 
الفئات،  الجنسين، ولمختلف  للشطرنج ولكال 
العبين  فيها  يشارك  سوف  األولى  وللمرة 
لتبادل  من منبج والطبقة، وهي خطوة رائدة 
الخبرات بين المشاركين وفي نفس الوقت هي 
رسالة للتآخي بين الشعوب في المنطقة وبأن 

الطائفية بعيدة كل البعد عن رياضتنا.

9»

األمة الدميقراطية

8»

عشائر منبج: «سنتصدى لكل 
من يزعزع أمننا«

 القوانني الدولية 
ُ
تركيا خترق

وترتكب جرائم ِإبادة

...
ّ
 الدميقراطي

ُ
النظام

 ضرورته ومساراته 
املرأة يف حزب سوريا املستقبل «لنحد 

من العنف ضد املرأة«

 من رحم 
ٌ
«اإلرث اإلجرامي للدولة الرتكية خارج

إجرام اإلمرباطورية العثمانية«

تطرق رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا دانيال سعود، خالل 
فعاليات منتدى »التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين«، إلى جملة ممارسات جنود جيش 
االحتالل التركي والتي من بينها، صور اضطهاد عرقي. وبما أنه لم يستطع الحضور؛ أرسل تقريره 
للمنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين الذي ُعقِد في مدينة عامودا، 

وقُِرئ من قبل ممثله على المنتدى معصوم إبراهيم

في  مشاركته  خليل، خالل  ريدور  الديمقراطية  قوات سوريا  في  العامة  العالقات  مكتب  مسؤول  قال 
»المنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين«: »إن عفرين أصبحت قضية 

دولية بامتياز وكل محاوالت تركيا إلبعاد األنظار عنها باءت بالفشل«. 

بناُء نظام المدنيِّة الديمقراطيّة )نظريّاً وعمليّاً( ذو أهميّة كبرى في واقع سوريا الحالي، حيث يستمّر الصراُع 
السياسّي والمسلح بين مختلِف األطراف والقوى السياسيّة، فيما اتضحت سوياٌت مختلفةٌ للمصالح الطبقيِّة 

والطائفيّة والقوميّة واإلقليميّة والدوليّة.

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أصدرت لجنة المرأة في حزب سوريا الديمقراطية 
بياناً للتنديد بالممارسات العدوانية على المرأة والقضاء على العنف، وذلك بحضور العشرات من النساء في 

الكومينات والمجالس والمرأة في حزب سوريا المستقبل.
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تحفل مدينة منبج في ظّل إدارتها المدنية الديمقراطية باألمن واالستقرار، وبإرادة شعوبها ترد كل االعتداءات والهجمات الخارجية عليها والساعية لزعزعة أمنها واستقرارها وزرع الفتن بين أبنائها وال سيما 
العدوان التركي ومرتزقته؛ وهذا ما أكده وجهاء العشائر العربية في منبج، داعين إلى ضرورة التكاتف والتعاضد معاً؛ للمحافظة على استقرارها وإفشال المخططات والمؤامرات الخارجية.
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«شبيبة حزب سوريا املستقبل 

تسعى لتوحيد 

ة«
ّ
الشبيبة السوري

بطولة الشطرنج بقامشلو وألول 

مرة مشاركة السيدات يف مدن 

منبج والطبقة

معهد ديرك للفن... حنو تطوير 

املواهب الفنية

مقاطعة   أهالي  ناشد  كوباني-  روناهي/ 
للضغط   ،»»CPT منظمة  كوباني 
أجل  من  المحتلة  التركية  الدولة  على 
رفع العزلة على القائد أوجالن، ونددوا 
بالصمت الدولي حيال العزلة المفروضة 

على القائد. 

من  اآلالف  فيها  خرج  مظاهرة  خالل 
برفع  مطالبين  كوباني،  مقاطعة  أهالي 
أوجالن،  القائد  على  المفروضة  العزلة 
ذلك،  حيال  الدولي  الصمت  وإدانة 

وهدم  العزلة  لكسر  »معاً  شعار  تحت 
ديمقراطية«،  أمة  وبناء  الديكتاتورية 
أهالي  من  األالف  فيها  شارك  والتي 
التابعة  والبلدات  ونواحي  كوباني  مدينة 
لها، رافعين صور الشهداء وصور القائد 
أوجالن، إضافةً إلى الفتات دونت عليها 
الشعارات المطالبة بحرية القائد أوجالن. 

المرأة  ساحة  من  المظاهرة  بدأت  حيث 
وجابت  كوباني،  مدينة  وسط  الحرة 
بعض شوارع المدينة وتوقفت في ساحة 

الشهيد عكيد. 

صحيفتُنا  استطلعت  الخصوص  وبهذا 
في  المشاركين  آراء  المظاهرة  خالل 
المظاهرة، حول العزلة المفروضة على 

القائد أوجالن. 

قائلةً:  علي  نجاح  المواطنة  حدثتنا  وقد 
المفروضة  العزلة  ونستنكر  »ندين 
على القائد أوجالن، ونطالب المنظمات 
حقوق  منظمات  نفسها  على  تطلق  التي 

التركية  الدولة  على  بالضغط  اإلنسان 
برفع العزلة على القائد أوجالن«. 

حمو  عزت  المواطن  طالب  وبدوره 
كلجنة  بواجبه  القيام   ،CPT منظمة 
مناهضة للتعذيب، والضغط على الدولة 
التركية من أجل رفع العزلة المفروضة 

على القائد أوجالن.

صمت  نددت  أحمد  أمينة  المواطنة  أما 
صمتها  حيال  اإلنسان  حقوق  منظمات 
حول العزلة المفروضة على قائد األمة 
وقالت:  أوجالن،  عبدهللا  الديمقراطية 
الدولي  الصمت  خالل  من  »يظهر 
قائدنا؛  على  المفروضة  العزلة  تجاه 
أردوغان  خطة  في  شركاء  أيضاً  إنهم 
األمة  مشروع  على  بالقضاء  القذرة 
الديمقراطية في الشرق األوسط، وهذا 

ما لن نقبله وسنواصل المقاومة حتى 
تحرير قائدنا«.

 طليق.... بانتفاض
ٌ
فكر القائد أوجالن حر

 اآلالف من أهايل كوباني والسري على نهجه

عدسة روناهي

عزت محو
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عفرين  أهالي  قضى  ـ  األخبار  مركز 
بمقاطعة  الحار  الصيف  فصل  المهجرين 
الشبه  والمنازل  المخيمات  في  الشهباء 
مدمرة دون أن تقدم لهم أية منظمة إنسانية 
عليهم  يمر  واليوم  المساعدات،  وعالمية 
يروا  ولم  وأمطاره  ببرده  الشتاء  فصل 
حولهم من يدعمهم ويقدم لهم ما يقيهم برد 
الشتاء، سوى اإلدارة الذاتية التي أمنت لهم 

المدافئ ومازوت التدفئة.
ومنذ  أنه  المهجرين  عفرين  أهالي  يؤكد 
خروجهم من عفرين وانتقالهم إلى مقاطعة 
بشؤون  معنية  منظمة  أية  تأتي  لم  الشهباء 
النازحين كي تقدم المساعدة لهم، ولم يتلقوا 
الدعم المادي والمعنوي والمساعدات سوى 
من اإلدارة الذاتية الديمقراطية إلقليم عفرين 
ما  كل  تقديم  عاتقها  على  حملت  وبأنها 
يحتاجه األهالي في هذه الظروف الصعبة، 

رغم ضعف إمكانياتها.
األهالي  وتجديد  الشتاء  فصل  حلول  ومع 
اإلدارة  عملت  المقاومة  االستمرار  وعد 
القرى  ألهالي  المدافئ  تأمين  على  الذاتية 
مادة  تأمين  إلى  إضافة  كافة،  والمخيمات 

المازوت )وقود للتدفئة(.
العضوة  مع  هاوار  أنباء  لوكالة  لقاء  وفي 
أحمد؛  خاتون  عفرين  مقاطعة  مجلس  في 
كإدارة  »قمنا  وقالت:  سبق  ما  فيه  أكدت 
المهجرين  أهالينا  مساعدة  واجب  بحمل 

الشبه  الشهباء  مناطق  وقرى  مخيمات  إلى 
مدمرة على عاقتنا كونها لم تأتي أي منظمة 
هؤالء  لمساعدة  الشؤون  بهذه  معنية  دولية 

األهالي«.
وتابعت: »وإلى جانب الخدمات التي نقدمها 
شبه  بشكل  لألهالي  اإلغاثية  الناحية  من 
قمنا  لهم،  والكهرباء  المياه  وتأمين  يومي 
مع قدوم فصل الشتاء بتأمين المدافئ ومادة 
المدافئ  آالف  وزعنا  حيث  لهم،  المازوت 
برميل من  ووزعنا على كل منزل وخيمة 
الصعوبات  خاتون  وذكرت  المازوت«، 
المدافئ  تأمين  التي واجهتهم خالل  الكبيرة 
من  محاصرة  المنطقة  كون  والمازوت 
امام  كبيراً  عائقاً  يشكل  مما  كافة؛  الجهات 
اإلدارة التي تسعى لتأمين باقي مستلزمات 

الشتاء مثل اللباس والسجاد الشتوي«.
وفي سياق متصل؛ قالت األم مدينة محمد، 
يعلم  أن  »يجب  أحداث:  ناحية  في  القاطنة 
النضال  عن  نتخلى  لن  بأننا  أجمع  العالم 
من أجل تحرير عفرين من جيش االحتالل 
هذا  في  هنا  بقاءنا  إن  ومرتزقته،  التركي 
بهدف  كله  المدمر  البيت  هذه  وفي  البرد 

العودة لعفرين رافعين رايات النصر«.
من جانب آخر؛ بينت المواطنة هيفين بريم 
تهجيرهم  على  مضى  أنه  حديثها  خالل 
aمرَّ  انتقالهم  ومنذ  أشهر،  ثمانية  حوالي 
تعرضوا  التي  الحار  الصيف  فصل  عليهم 

بروح  هنا  »قاومنا  وقالت:  لألمراض،  فيه 
بمرحلتها  العصر  بمقاومة  ونستمر  صلبة 
الثانية في الشهباء، فخالل كل هذه الفترة لم 
تأتي أي منظمة لتقدم مساعدة لنا، باستثناء 

اإلدارة الذاتية التي أمنت لنا المخيمات وإلى 
حد ما رممت بيوت المنطقة الشبه مدمرة، 
بشكل  والكهرباء  والمياه  الخبز  وتقدم 
يومي وبالمجان لكافة االهالي، وفي الفترة 

االخيرة أمنت اإلدارة المدافئ والمازوت لنا 
ووزعت على كل بيت برميالً من المازوت 

ومدفئة«.

مركز األخبار ـ بدأ االحتالل التركي باتباع 
والتي  عفرين  في  تسد«  »فرق  سياسات 
كانت تطبقها الدولة العثمانية في البلدان التي 
تحتلها، وذلك عبر تطبيق نظام »المخترة« 
والقائم على زرع شخصيات عميلة في كل 
االحتالل  من  المتعاونين  أبنائها  من  قرية 
مهمته  تكون  والذي  القرية،  مختار  باسم 
إلى  عنهم  التقارير  وتقديم  األهالي  مراقبة 

االستخبارات التركية.
لعفرين  ومرتزقته  التركي  االحتالل  منذ 
بتاريخ 18 آذار 2018 يتبع عدة سياسات؛ 
بهدف التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي 
والنهب  والقتل،  والتعذيب،  الخطف،  منها 
الهادفة  االنتهاكات  من  وغيرها  والسرقة، 
في  واالجتماعية  االقتصادية  البنية  لضرب 
األصليين وتوطين  وتهجير سكانها  عفرين 

االحتالل  بدأ  واآلن  عنهم.  بدالً  الغرباء 
»فرق  سياسة  اتباع  على  بالعمل  التركي 
تسد« لبث التفرقة بين األهالي عبر تطبيق 

نظام المخترة.
أفاده مصدر مطلع من عفرين  وبحسب ما 
المخترة  نظام  يسمى  ما  بأن  هاوار  لوكالة 
عفرين  في  التركي  االحتالل  يطبقه  الذي 
التركية،  تشرف على تطبيقه االستخبارات 

حيث يعمل على تعيين شخص من كل قرية 
يكون عميالً ومتعاوناً مع االحتالل بمنصب 
لجنة  وتشكيل  »مختار«  ويسمى  اعتباري 
مع  مرتبطين  أعضاء  ثالثة  من  المخترة 
وهدف  التركية،  االستخبارات  عناصر 
اللجنة رصد تحركات أفراد القرية أو الحارة 
يطبق  لم  حال  في  نفسه  المختار  وحتى 
التركي،  االحتالل  قبل  من  منه  يطلب  ما 
بشكل  االستخبارات  إلى  المعلومات  وتقديم 
دوري. وبهذه الطريقة سيتم خلق شرخ في 
المخبرين  زرع  عبر  وتفتيته  المجتمع  بنية 
من أبناء القرية والحي نفسه على األهالي؛ 
بين  والتماسك  الثقة  سيزعزع  الذي  األمر 

األهالي خدمة لالحتالل التركي.
بدأ  التركي  االحتالل  بأن  المصدر  وقال 
بتطبيق هذا النظام في عدة قرى ومن بينها 
عفرين  مدينة  لمركز  التابعة  بابليت  قرية 
)عبد هللا  المدعو  المخبرين  أحد  تعيين  وتم 
مخترة  ولجنة  للقرية،  مختاراً  ابراهيم( 
معروفة في المنطقة بسوء سمعتهم وإقدامهم 
مع  بالتعاون  الممتلكات  وسلب  نهب  على 
االحتالل  جيش  وتحريض  تركيا،  مرتزقة 
بوجههم  يقف  من  كل  ضد  والمرتزقة 

ويرفض انتهاكاتهم.
االحتالل  أن مرتزقة  آخر  أكد مصدر  فيما 
التركي أذاعوا في مآذن الجوامع في قريتي 
انقلة وسنارة التابعتين لناحية شيه دعوا فيها 
أراضيهم  بفالحة  سيقومون  الذين  األهالي 
غرامة  ودفع  المرتزقة  من  الموافقة  بأخذ 
شجرة  كل  عن  ليرة   250 بـ  تقدر  مالية 
فالحتها،  المراد  األرض  في  مزروعة 
بعد  الحطب  أخذ  األهالي  على  يمنع  فيما 
المرتزقة  عليها  ويستولي  األشجار  تقليم 

ليجمعوها ويبيعوها فيما بعد لألهالي.
بعد  تركيا  في  المختار  لمنصب  أن  يذكر 
عليه  ارتكزت  العثمانية  فالدولة  تاريخي، 

لتسيير شؤون القرى ورسخته كأحد أجهزة 
على  والضغط  االستخباراتية  الدولة  عمل 
الرئيس  وجاء  بينهم،  والتفرقة  الشعوب 
جديدة  مهام  وأوكل  أردوغان  التركي 
تلك  إلى  لتضاف  مباشر  وبشكل  لهؤالء 
لهم  أوكل  وقد  قانونياً  عليها  المنصوص 
واجباً استخباراتياً يقوم على مراقبة األهالي 
وتبليغ السلطات بجميع تحركات المواطنين 

في حياتهم اليومية.
وعليه بإمكان المخاتير التبليغ عن أي شيء 
في  خاص  خط  عبر  أحيائهم  بسكان  يتعلق 
وهو  بالمخاتير،  الخاص  المعلومات  نظام 
معالجة  قسم  صممه  إلكتروني  برنامج 

البيانات التابع لوزارة الداخلية.
ألف  المخاتير حوالي 53  يبلغ عدد  واليوم 
أردوغان  التركي  الرئيس  يعتزم  مختار، 
قصره  في  جميعاً  بهم  واالجتماع  التقاءهم 
بضيافته  يحظون  حيث  بأنقرة  الرئاسي 
كثيرين  جعل  ما  وهو  الخاص.  وترحيبه 
البالغ  االهتمام  هذا  سر  عن  يتساءلون 
يدفعه  الذي  وما  بالمخاتير  الرئيس  من 
لتبليغهم  مباشر  بشكل  بهم  االجتماع  إلى 

توصياته؟
من   2014 عام  منذ  المخاتير  أصبح  فيما 
بين ضيوف أردوغان البارزين وإلى اليوم 
تستمر اجتماعاته بهم في مجموعات تتراوح 
اجتماع  كل  وفي  مختار  و400   300 بين 
من  وتحفيزية  تشجيعية  كلمة  هؤالء  يتلقى 
األمثل  الوجه  أردوغان ألداء مهامهم على 
الداخلية  ووزارة  المحلية  السلطات  ولتبليغ 
أحيائهم  في  ويرصدونه  يالحظونه  ما  بكل 
من خالل نظام معلومات محوسب وخاص 
بهم، حيث ترسل تقاريرهم في مرحلة أولى 
إلى المديرية العامة لإلدارات المحلية التابعة 
لوزارة الداخلية ومن هناك يتم إحالتها إلى 

األجهزة الحكومية.

مركز األخبارـ  نفذت وحدات حماية الشعب 
والمرأة في إطار المرحلة الثانية من مقاومة 
العصر، ثالث عمليات نوعية ضد مرتزقة 
تركيا في عفرين أسفرت عن القضاء على 
وإصابة  قياديين،  بينهم  المرتزقة  من  عدد 
آخرين. وكشف المركز اإلعالمي لوحدات 
تلك  تفاصيل  عن  بيان  عبر  الشعب  حماية 
الثانية  المرحلة  إطار  العمليات وقال: »في 
بتاريخ 5  عفرين،  في  العصر  مقاومة  من 

عمليات  ثالث  قواتنا  نفذت  األول  كانون 
عسكرية نوعية استهدفت مرتزقة االحتالل 
عفرين  مدينة  مركز  من  كّل  في  التركي 

وناحية جندريسة.
نفذت  الجاري،  األول  كانون   5 بتاريخ 
تقل  عسكرية  عربة  ضد  عملية  وحداتنا 
يدعى  مراد«  »السلطان  مرتزقة  قادة  أحد 
حمزة قرحة برفقة سائقه في حي المحمودية 
بمركز مدينة عفرين، حيث قُتال في العملية 

وتم تدمير العربة العسكرية.
عربة  وحداتنا  استهدفت  ذاته،  التاريخ  في 
عسكرية تقل المرتزق عبد هللا الزربة قائد 
مرتزقة ما يسمى »لواء الشمال« في مدخل 
أدت  راجو،  ناحية  جهة  من  عفرين  مدينة 
لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة 

لم يتسنى معرفة العدد.
عملية  وحداتنا  نفذت  ذلك،  مع  بالتزامن 
الشام«  لمرتزقة »فيلق  مقر  عسكرية على 
تأكيد  تم  حيث  جندريسه،  ناحية  مركز  في 
ثالثة  وجرح  المرتزقة  من  اثنين  مقتل 

آخرين بجروح«.

م املساعدة
ّ
أهايل عفرين يقاومون واإلدارة الذاتية تقد

« يف عفرين
ّ
ق تسد

ّ
إحياء سياسة «فر

ثالث عمليات نوعية يف عفرين

وهو  نادر،  مرض  هو  المويامويا  مرض 
)اضطراب  الدموية  األوعية  في  اضطراب 
وعائي( يحدث تدريجياً، حيث يصبح الشريان 
ضيقاً،  أو  مسدوداً  الجمجمة  في  السباتي 
تُفتح  ثم  الدماغ.  إلى  الدم  تدفق  من  يقلل  مما 
األوعية الدموية الصغيرة في قاعدة الدماغ في 
كلمة  تعني  بالدم.  الدماغ  منها إلمداد  محاولة 
اليابانية،  باللغة  الدخان«  »نفخة  »مويامويا« 
وهو مصطلح يصف مظهر مجموعة األوعية 

الدموية الصغيرة هذه.
الدموية  األوعية  مجموعات  تستطيع  ال 
الصغيرة هذه أن تمَد الدماغ بالدم واألكسجين 
أو  ينتج عنه إصابة مؤقتة  ا  الضروريين، ممَّ

دائمة في الدماغ.
قد ينجم عن هذه الحالة سكتة دماغية بسيطة 
سكتة  أو   ،)TIA أو  عابرة  إقفارية  )نوبة 
أو  الدموية  األوعية  في  انتفاخ  أو  دماغية، 
نزف  أو  الدموية(  األوعية  )تمدد  تضخمها 
كيفية  على  تؤثر  أن  يمكن  كما  الدماغ.  في 
التأخر  حاالت  وتسبب  الدماغ  وظائف  عمل 

المعرفي والتنموي أو اإلعاقة.
وبشكل أكثر شيوعاً، يصيب مرض المويامويا 
يوجد  البالغين.  يصيب  قد  ولكنه  األطفال، 
مرض المويامويا في جميع أنحاء العالم، ولكنه 
آسيا، وباألخص  في دول شرق  أكثر شيوعاً 
كوريا واليابان والصين وفي األشخاص ذوي 

األصول الشرق آسيوية.
األعراض:

قد يحدث مرض المويامويا في أي عمر، إال 
الفئة  في  أوسع  بشكل  تحدث  األعراض  أن 
األطفال  عند  أعوام  و10   5 بين  العمرية 
تشمل  البالغين.  عند  عاًما  و50   30 وبين 
عادةً  المويامويا  لمرض  األولية  األعراض 
العابرة  النوبات اإلقفارية  الدماغية أو  السكتة 
يواجه  قد  األطفال.  عند  وخاصةً   ،)TIAs(
كثير  في  ولكن  األعراض  هذه  أيضاً  الكبار 
)السكتة  الدماغ  في  نزفاً  يعانون  األحيان  من 
غير  الدماغية  األوعية  من  النزفية(  الدماغية 

الطبيعية.
المصاحبة  واألعراض  العالمات  تشمل 
لمرض المويامويا والمتعلقة بنقص تدفق الدم 

إلى الدماغ ما يلي:
الصداع  •
النوبات  •

الوجه  في  شلالً  أو  تنميالً  أو  ضعفاً   •
أو الذراع أو الساق، وعادةً ما يكون ذلك في 

جانب واحد من الجسم
اضطرابات بصرية  •

فهم  أو  التحدث  في  صعوبات   •
اآلخرين )فقدان القدرة على الكالم(

تأخراً في النمو  •
حركات ال إرادية  •

تدهوًرا معرفيّاً  •
بسبب  األعراض  هذه  تَظهر  أن  ويمكن 
أو  السعال  أو  البكاء  أو  الرياضة  ممارسة 

اإلجهاد أو الحمى.
اطلب الرعاية الطبية الفورية إذا الحظت أيّاً 
أو  الدماغية  السكتة  أو أعراض  من عالمات 
أنها  بدت  وإن  العابرة، حتى  اإلقفارية  النوبة 

تتقلب أو تختفي.
 FAST« استخدام طريقة اعتبارك  في  ضع 
السكتة  أعراض  عن  )الكاشفة  بسرعة«   -

الدماغية( وافعل ما يلي:
الوجه: اطلب من الشخص أن يبتسم،   •

هل يتدلى جانب واحد من وجهك؟
أن  الشخص  من  اطلب  الذراعان:   •
واحدة  ذراع  تتدلى  هل  ذراعيه،  كلتا  يرفع 
يوجد ذراع ال  أو هل  األسفل؟  إلى 

تستطيع رفعها لألعلى؟
الكالم: اطلب من الشخص أن يكرر   •
يبدو  كالمه/كالمها  كان  هل  بسيطة،  عبارة 

متداخالً أو غريباً؟
فترة  طالت  وكلما  أهمية.  تشكل  دقيقة  كل 
احتمال  زاد  عالج،  دون  الدماغية  السكتة 

حدوث تلف الدماغ والعجز.
األسباب:

غير  المويامويا  لمرض  المحدد  السبب  يعد 
في  شيوعاً  أكثر  المويامويا  معروف. مرض 
تحدث  قد  ولكن  والصين،  وكوريا  اليابان 

اإلصابة به في أماكن أخرى في العالم.
مرض  تركيز  ارتفاع  أن  الباحثون  ويعتقد 
المويامويا في هذه الدول اآلسيوية يشير بشدة 
إلى احتمالية أن يكون للمرض أسباب وراثية.
كما يرتبط مرض المويامويا ببعض الحاالت 
الدم  وفقر  داون،  متالزمة  مثل  المرضية، 
المنجلي، والنوع 1 من الورم العصبي الليفي 

وفرط نشاط الغدة الدرقية.
عوامل الخطر:

المويامويا  مرض  سبب  أن  من  الرغم  على 
غير معروف، فإن بعض العوامل قد تزيد من 

خطر وجود المرض، بما في ذلك:
يوجد  آسيوي:  أصل  من  كونك   •
مرض المويامويا في جميع أنحاء العالم ولكنه 
وخاصة  آسيا  شرق  دول  في  شيوعاً  أكثر 
كوريا واليابان والصين. قد يكون هذا بسبب 
بعض العوامل الوراثية في تلك الشعوب. وقد 
تم توثيق معدالت أعلى من مرض المويامويا 
البلدان  في  يعيشون  الذين  اآلسيويين  بين 

الغربية.
وجود تاريخ عائلي لإلصابة بمرض   •
العائلة مصاباً  أفراد  أحد  كان  إذا  المويامويا: 
بمرض المويامويا، فإن معدل خطر إصابتك 
بالمرض يتراوح بين 30 و40 ضعفاً مقارنةً 
بالفئات العامة — وهو عامل يشير بقوة إلى 
وجود مكون وراثي للمرض وقد يبرر إجراء 

فحص ألفراد العائلة.
يحدث  معينة:  طبية  حالة  وجود   •
األحيان  بعض  في  المويامويا  مرض 
ذلك  في  بما  آخر،  اضطراب  مع  باالشتراك 
الورم العصبي الليفي من النوع 1، وفقر الدم 
أمراض  بين  من  داون،  ومتالزمة  المنجلي 

أخرى.
حدوث  نسبة  لديهن  اإلناث  النساء:   •

أعلى قليالً لمرض المويامويا.
كونك صغير السن: على الرغم من   •
أن البالغين قد يعانون من مرض المويامويا، 
فإن األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 

هم األكثر تضرراً.
المضاعفات:

مويامويا  مرض  مضاعفات  معظم  ترتبط 
بتأثيرات السكتة الدماغية، مثل:

للسكتة  نتيجةً  الرؤية:  في  مشاكل   •
الدماغية، يعاني بعض األشخاص من مرض 
االضطرابات  لبعض  ويتعرضون  مويامويا 

البصرية.
الضعف )الخزل الشقي(.  •

على  القدرة  )فقدان  اللغة  اضطراب   •
الكالم(.

بعض  يعاني  الحركة:  اضطرابات   •
من  مويامويا  بمرض  المصابين  األشخاص 
على  معينة،  لعضالت  الالإرادية  الحركة 

الرغم من ندرتها.
بالتطور:  المتعلقة  األمور  أو  التعلم   •
الطفل  يعاني  قد  الدماغية،  السكتة  عقب 
مشاكل في المعالجة الذهنية، والتي من شأنها 
تسبب  المدرسي وكذلك  العمل  تؤثر على  أن 
صعوبات عاطفية وانخفاضاً في تقدير الذات. 
مستوى  انخفاض  إلى  البالغون  يتعرض  قد 
مجاالت  في  تحديات  إلى  باإلضافة  الذاكرة 

أخرى من الوظيفة المعرفية.
النوبات.   •

ومزعجةٌ  للجدل  مثيرةٌ  تفكيٍر  طريقة  ظهرت 
إنها  الفيزيائي،  المجتمع  أوساط  في  للغاية 
نستطيع  مما  المطلق  الحد  إلى  وصولنا  فكرة 
فهمه عن العالم حولنا بواسطة العلم. حيث قال 
األوروبية  المنظمة  في  جسيمات  فيزياء  عالم 
هاري  بـ’سيرن’  المعروف  النووية  لألبحاث 
كليف خالل حديثه األخير في تيد  )تكنولوجيا( 
“ستخبرنا  بسويسرا:  جنيف  في  ُعقد  الذي 
على  قادرين  كنا  إذا  ما  المقبلة  القليلة  السنين 
ال  أننا قد نواجه أسئلةً  أو  للطبيعة  زيادة فهمنا 
تاريخ  في  مرٍة  وألول  عليها  اإلجابة  نستطيع 

العلم”.
إن السبب الُمخيف أيضاً القترابنا من هذا الحد 
يقول  كما  ذلك”  تمنع  الفيزياء  قوانين  هو “أن 
يدعوه  ما  كليف  في جوهر حجة  ويقع  كليف، 
وهما  الكون.  في  خطورة  األكثر  بالعددين 
التي  والحياة  البنية،  المادة،  مسؤوالن عن كل 
كان  لو  أنه  كليف  ويقول  الكون.  عبر  نشهدها 
الكون  فسيكون  قليالً  مختلفين  الرقمين  هذين 

مكاناً فارغاً وبال حياة.
الرقم الخطير األول: قوة مجال هيغز

قيمةٌ  هو  كليف  قائمة  في  خطيٍر  عدٍد  أول  إن 
بمجال  الفيزيائيون  يدعوها  التي  القوة  تمثل 
هيغز، وهو مجال طاقةٌ غير مرئيٍة وال تختلف 
تتغلغل  التي  المغناطيسية  المجاالت  عن  تماماً 
عندما  كتلتها  الجسيمات  تكتسب  الكون.  عبر 
النهاية  في  لتصبح  هيغز،  مجال  عبر  تسير 
مشكلةً  وإلكتروناٍت،  نيوتروناٍت  بروتوناٍت، 

كّل الذرات التي تصنعك وتصنعني وتصنع كّل 
لما  هيغز،  مجال  دون  فمن  حولنا.  نراه  شيٍء 
كنا هنا. فنحن نعلم يقيناً تقريباً أن مجال هيغز 
موجوٌد بسبب االكتشاف الرائد الذي تم في عام 
جسيماً  سيرن  فيزيائيو  رصد  عندما  2012مـ 
ال  ونظرياً،  بوزون.  بهيغز  يدعى  جديداً  أولياً 
دون  من  بوزون  هيغز  على  الحصول  يمكنك 
حول  غامضاً  أمراً  هناك  أن  إال  هيغز.  مجال 
مجال هيغز والذي ال يزال يثير قلق الفيزيائيين 

مثل كليف.
يقول كليف: يجب على مجال هيغز أن يؤدي 
للنسبية  إينشتاين  لنظرية  وفقاً  مهمتين  إحدى 
العامة ونظرية ميكانيكا الكم، وهما النظريتان 
اللتان قادتا فهمنا للكون على المقياسين الهائل 
كليف:  ويضيف  الفيزياء.  في  للغاية  والضئيل 
مجال  قوة  أن  يعني  ما  منطفئاً،  يكون  أن  إما 
على  قادراً  يكون  ولن  صفراً  تساوي  هيغز 
تشغيله.  يتم  أن  أو  كتلتها،  الجسيمات  إعطاء 
النظرية،  تقول  كما  الفعلية”  “القيمة  وهذه 
“هائلةٌ للغاية”. إال أن الفزيائيين لم يتمكنوا من 

رصد أياً من هذه السيناريوهات.
يقول كليف: “إن مجال هيغز في حالة التشغيل 
يساوي  ال  فهو  الحقيقة”.  في  طفيٍف  بشكٍل 
تريليون مرة  آالف  بعشرة  أقل  ولكنه  الصفر، 
الكامل،  التشغيل  حالة  في  عليه  يكون  قد  مما 
فهو أشبه بمفتاح المصباح الذي علق قبل وضع 
كانت  ما  فإذا  حرجةٌ،  القيمة  هذه  إن  اإلقفال. 
مختلفةُ ولو قليالُ فلن يكون هناك أّي بنيةٌ ماديةٌ 
للكون”. إن سبب ضعف قوة مجال هيغز للغاية 
على  العثور  الفيزيائيون  ويأمل  الفهم.  يتحدى 
السؤال عن طريق رصد مجموعٍة  إجابٍة لهذا 
جديدٍة من الجسيمات في مسرع الجسيمات في 
ما  اآلن،  فحتى  حديثاً.  تحسينه  تم  الذي  سيرن 

زالت المطاردة قائمة.
الرقم الخطير الثاني: قوة الطاقة المظلمة

بتضاعف الرقم الخطير الثاني لكليف، أو كما 
يدعوه الفيزيائيون “أسوأ تنبٍئ نظرٍي في تاريخ 

الفيزياء”. يبحث هذا الرقم المحفوف بالمخاطر 
عميقاً داخل الفضاء العميق ومع ظاهرٍة معقدٍة 
ولقد  المظلمة.  بالطاقة  تدعى  للعقل  ومحيرٍة 
عام  في  مرٍة  ألول  المظلمة  الطاقة  قياس  تم 
عن  المسؤولة  الطرد  قوة  وهي  1998مـ، 
تسارع توسع الكون. إال أن كليف يعترف “أننا 
أفضل  “لكن  المظلمة”.  الطاقة  ماهية  نعلم  ال 
أّي  نفسه،  الفارغ  الفضاء  أنها طاقة  فكرة هي 

طاقة الفراغ”.
قادراً  تكون  أن  فينبغي  صحيحاً،  هذا  كان  إن 
على  لتحصل  الفارغ  الفضاء  طاقة  جمع  على 
قيمٍة تمثل قوة الطاقة المظلمة. وعلى الرغم من 
أن الفيزيائيين النظريين فعلوا ذلك مسبقاً فهناك 
مشكلةٌ ضخمةٌ في إجابتهم: يقول كليف: “ينبغي 
بـ10120  أقوى  المظلمة  الطاقة  تكون  أن 
الفلك”.  التي نرصدها من علم  القيمة  مرةً من 
ويضيف: “إن هذا الرقم ضخٌم للغاية ما يجعل 
هذا  إن   … المستحيل  من  ضرباً  به  اإلحاطة 
الرقم أكبر من أّي رقٍم في علم الفلك، فهو أكبر 
عدد  من  مرٍة  تريليون  تريليون  تريليون  بألف 

الذرات في الكون. لذا فإنه تنبؤ سيٌء جداً”.
لكون  محظوظين  فإننا  المشرق،  الجانب  على 
الطاقة المظلمة أصغر من التنبؤ النظري. فلو 
كانت وفقاً لنماذجنا النظرية لتسببت قوة الطرد 
للطاقة المظلمة بتمزيق كوننا حرفياً. ألن القوى 
البعض  ببعضها  الذرات  تربط  التي  األساسية 
ستكون عاجزةً عن مواجهتها ولن يتشكل شيٌء 
قط، ولما وجدت المجرات والنجوم والكواكب 

والحياة كما نعرفها. وفي الجانب المقابل، فإنه 
من المحبط جداً أننا ال نستطيع استخدام نظرياتنا 
للطاقة  أفضل  قياٍس  لتطوير  للكون  الحالية 
الحالية.  المالحظات  مع  تتوافق  كي  المظلمة 
ولو طورنا نظرياتنا للعثور على طريقة تمكننا 
ومجال  المظلمة  الطاقة  قوة  طبيعة  فهم  من 
هيغز على ما هما عليه، سيكون ذلك أفضل من 

تحسين نظرياتنا فقط.
الحصول على إجاباٍت قد يكون مستحيالً

ممكنةً  واحدةً  طريقةً  هناك  أن  كليف  أوضح 
ال  قد  ولكننا  اإلجابات،  بعض  على  للحصول 
نتمكن أبداً من إثباتها. فلو تمكنا بطريقٍة ما من 
إثبات أن كوننا هو واحٌد من مليارات األكوان 
كليف  فيقول  شاسٍع،  متعدٍد  كوٍن  في  األخرى 
عجيٍب  بشكٍل  المحكمة  القيم  فجأةً  نفهم  “فقد 
لهذين الرقمين الخطيرين، ألن الطاقة المظلمة 
لتمزق  قويةً  ستكون  المتعدد  الكون  معظم  في 
سيكون  هيغز  مجال  أن  أو  إرباً،  إرباً  الكون 

ضعيفاً مما ال يسمح بتكوين الذرات”.
جديدٍة  جسيماٍت  الكتشاف  الفيزيائيون  يحتاج 
نظرية  مثل  المتطرفة  النظريات  بعض  تدعم 
األوتار إلثبات ذلك، والتي تتنبأ بوجود الكون 
يمكنه  فقط  واحٌد  مكاٌن  حالياً  وهناك  المتعدد. 
إنتاج مثل تلك الجسيمات في العالم إن كان لها 
في  الكبير  الهيدروني  المصادم  وهو  وجوٌد، 
فقط  ثالثة  أو  سنتين  الفيزيائيين  وأمام  سيرن. 
قبل أن تقوم سيرن بإغالق المصادم الهيدروني 
الكبير من أجل التحسينات. حيث يقول كليف: 
إن لم نتمكن من العثور على أّي شيء، فهذا قد 

يكون عالمةً على بداية النهاية.
من  جديدةً  مرحلةً  ندخل  “قد  كليف:  يقول 
الفيزياء. حيث توجد مالمح غريبةٌ للكون ولن 
يكون باستطاعتنا تفسيرها. وهي مرحلة تتوفر 
متعدٍد  كوٍن  في  نعيش  بأننا  تلميحاٌت  فيها  لنا 
متناولنا.  عن  بعيداً  محبٍط  بشكٍل  يقع  والذي 
في مرحلٍة لن نتمكن فيه أبداً من اإلجابة على 

سؤال: لماذا يوجد شيٌء بدالً من ال شيء؟”.

الرقمان األكثر خطورةٍ يف مرض املويامويا
هددان بنهاية الفيزياء

ُ
الكون ي

 أحماض املعدة قوية لدرجة أنها قادرة على

 إذابة معدن الزنك لكن حلسن احلظ فخاليا

 بطانة املعدة تتجدد باستمرار دون احلؤول إلى

إذابتها

حقائق عن جسم اإلنسان
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وهي  كبيرة  أهمية  ذات  البطولة  وتُعد 
البطولة  في  والمميز  منها،  السادسة  النسخة 
العبات  قِبل  من  مرة  ألول  المشاركة  هي 
مدن  غير  على  والطبقة،  منبج  من  والعبين 
إقليم الجزيرة ومناطق أخرى، وتستقبل مدينة 
قامشلو غداً الجمعة المصادف2018/12/7م، 
والواقعة  منذر  الشهيدة زالل  بصالة  البطولة 

الصناعة،  بحي  الرياضية  الصالة  ضمن 
والالعبين  الالعبات  تواجد  المفترض  ومن 
بتمام الساعة التاسعة صباحاً إلجراء القرعة، 
العاشرة  الساعة  بتمام  البطولة  وستنطلق 
كبير  تنافس  حدوث  المتوقع  ومن  صباحاً، 
من  العبين  بمشاركة  وخاصةً  البطولة  في 
إقليم  في  اللعبة  هذه  أن  علماً  ومنبج.  طبقة 

الجزيرة مازالت لم ترتِق للمستوى المطلوب 
رغم تواجد مواهب شبابية باإلضافة لالعبين 
ألقاب  لديهم خبرة كبيرة وأصحاب  ومدربين 
ولعلى  سوريا،  مستوى  على  ومشاركات 
في  يكمن  البطولة  في  اآلخر  األبرز  الحدث 
تحصل  مرة  فألول  فيها،  السيدات  مشاركة 
هذه المشاركة، التي كانت حكراً على الرجال 
للدفع  هامة  خطوة  وهي  السابق،  في  فقط 
هذه  معترك  لدخول  الشابة  والمرأة  للسيدات 
قدرات  لتنمية  كبيرة  بفائدة  تتمتع  التي  اللعبة 

العقل والتركيز الذهني. 

بطولة الشطرنج بقامشلو وألول مرة مشاركة 
السيدات يف مدن منبج والطبقة

الفئات،  وملختلف  اجلنسني،  ولكال  للشطرنج  املفتوحة  قامشلو  بطولة  اجلمعة  غدًا  يوم  تقام 
اخلربات  لتبادل  رائدة  خطوة  وهي  والطبقة،  منبج  من  العبني  فيها  يشارك  سوف  األوىل  وللمرة 
بني املشاركني ويف نفس الوقت هي رسالة للتآخي بني الشعوب يف املنطقة وبأن الطائفية بعيدة كل 

البعد عن رياضتنا.

ـ تقام غداً الجمعة مباريات الجولة الخامسة 
إياباً من دوري كرة الطائرة ألندية إقليم 
الجزيرة للدرجة األولى للرجال، وإليكم 
جدول المباريات والذي هو على الشكل 
التالي:
جمعة 2018/12/7م:
الصالة الرياضية بعامودا:

ـ سري كانيه × الصناديد ـ الساعة الحادية 
عشر ظهراً.
الصالة الرياضية بتربه سبيه:

ـ األسايش × أهلي عامودا ـ الساعة التاسعة 

صباحاً.
ـ قامشلو × براتي ـ الساعة الحادية عشر 
ظهراً.

ـ عمال الجزيرة × برخدان ـ الساعة الواحدة 
من بعد الظهر.
الصالة الرياضية برميالن:

ـ جودي × االتحاد ـ الساعة الحادية عشر 
ظهراً.

ـ فاز شباب نادي براتي على شباب نادي 
الطريق بهدفين بدون رد في إطار منافسات 
إياب دوري الشباب ألندية إقليم الجزيرة 

للدرجة األولى لكرة القدم، وذلك على 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

ـ تنطلق غداً الجمعة المصادف 
2018/12/7م، مباريات الجولة الخامسة 
لدوري أندية إقليم الجزيرة للدرجة األولى 
لفئة الرجال لكرة القدم، وإليكم جدول 
المباريات باإلضافة لجدول ترتيب األندية 
قبل انطالق الجولة:

ـ عمال الجزيرة × حرية الخابور ـ ملعب 
الشهيد هيثم كجو بقامشلو الساعة الثانية 
عشر ظهراً.

ـ الطريق × األسايش ـ ملعب الشهيد هيثم 
كجو بقامشلو الساعة الثانية عصراً.

ـ خبات × جودي ـ تأجلت إلى موعد سيتم 
تحدديه الحقاً.

ـ الصناديد × براتي ـ ملعب رميالن داخل 
الحقل ـ الساعة الثانية عصراً.

وتختتم الجولة يوم السبت المصادف 
2018/12/8م، بمباراة:

ـ قامشلو × االتحاد ـ ملعب الشهيد هيثم كجو 
بقامشلو الساعة الثانية عصراً.
ترتيب األندية:
1ـ األسايش 12 نقاط +16

2 ـ عمال الجزيرة 8 نقاط +4 
3ـ الصناديد 7نقطة +3 
4ـ براتي 6 نقاط +2
5ـ جودي 6 نقاط +1
6ـ الطريق 5 نقاط +6
7ـ االتحاد 3 نقاط -9

8ـ خبات 2 نقطة -10 
9ـ حرية الخابور 2 نقطة -7
10ـ قامشلو 1 نقطة -6

روناهي/ قامشلو

من  واحدة  آسيا،  كأس  صعود  رحلة  تُعتبر 
القدم الحديثة،  النجاح في كرة  أعظم قصص 
بدايات متواضعة  البطولة من  حيث تطورت 
تحظى  التي  البطوالت  من  واحدة  لتصبح 
العالم  مستوى  على  كبيرة  ومتابعة  باهتمام 

ككل.
انطالق  المقبل،  الثاني  كانون   5 يوم  ويشهد 
البطولة،  تاريخ  في  نسخة  وأفضل  أكبر 
اإلمارات،  في  تتنافس  منتخباً   24 بمشاركة 

من أجل الفوز باللقب القاري الثمين.
وقطعت بطولة كأس آسيا مشواراً طويالً منذ 
بعد  النسخة األولى عام1956م، وذلك  إقامة 
اآلسيوي،  االتحاد  تأسيس  على  فقط  عامين 
في  باللقب  الجنوبية  كوريا  حينها  وتوجت 

هونغ كونغ، بمشاركة 4 منتخبات.
بلقب  االحتفاظ  في  الجنوبية  كوريا  ونجحت 
البطولة عام 1960م، قبل أن يفرض منتخب 
إيران سطوته من خالل الفوز باللقب القاري 

3 مرات على التوالي.
نهائي مميز

نهائي نسخة عام 1976م، في  يبقى  وسوف 
الذاكرة، حيث شهد يوم 13حزيران 1976م، 
الفوز  هدف  تسجيل  في  بارفين  علي  نجاح 
بحضور   ،73 الدقيقة  في  إيران  لمنتخب 
)حالياً  اريامهر  استاد  على  متفرج  100ألف 
ال  الذي  القياسي  الرقم  وهو  آزادي(،  استاد 

زال صامداً من ناحية الحضور الجماهيري.
عهد جديد

عام 1980م،  نسخة  شهدت  سنوات،   4 بعد 
وأعلنت  10منتخبات،  لتضم  البطولة  تطور 
تفوق  من  جديد  عهد  بداية  عن  النسخة  هذه 
الكويت  منتخب  آسيا، ونجح  منتخبات غرب 
المضيف في الفوز بلقب البطولة، ثم نجحت 
عامي  بين  ألقاب   3 بـ  الفوز  في  السعودية 
عام  نسخة  بأن  علماً  1984و1996م، 
المشاركة  المنتخبات  زيادة  شهدت  1996م، 

إلى 12 مشاركاً.
عام  وبالتحديد  الفترة  هذه  خالل  في  ولكن 
نفسه  عن  اليابان  منتخب  أعلن  1992م، 
ليتّوج  آسيا،  كأس  لقب  على  رئيسياً  منافساً 
استعاد  ثم  عام 1992م،  أرضه  على  باللقب 

اللقب من جديد عام 2000م.
الصين،  في  2004م،  عام  نسخة  وشهدت 
لتضم  آسيا  كأس  بطولة  على  جديداً  توسعاً 
حصد  بالتحديد  العام  هذا  وفي  16منتخباً، 
تاريخ  في  الثالث  لقبه  الياباني  المنتخب 
البطولة، ليتساوى في الرقم القياسي مع إيران 

والسعودية.
قصة نجاح

نصيب  من  2007م،  آسيا  كأس  لقب  كان 
نجاح  قصة  سجل  الذي  العراقي  المنتخب 
منتخب  يعود  أن  قبل  الذاكرة،  في  زالت  ال 
اليابان، ويحصد لقبه الرابع في تاريخ البطولة 
عام 2011م، قبل أن يشهد العالم تتويج بطل 
أستراليا  فوز  خالل  من  2015م،  عام  جديد 

باللقب.
للمرة  اإلمارات،  إلى  النهائيات  تعود  واآلن 
نسخة  استضافت  كانت  بعدما  الثانية، 
أي  المضيفة  الدولة  تدخر  ولم  عام1996م، 
في  اإلطالق  على  نسخة  أفضل  لتنظيم  جهد 
تكون  أن  المتوقع  من  والتي  البطولة،  تاريخ 

األكثر إثارة.
تاريخ  في  األولى  للمرة  النسخة  هذه  وتشهد 
للمنتخبات  مالية  جوائز  تقديم  البطولة 
المشاركة، وتبلغ قيمة هذه الجوائز اإلجمالية 
هذه  خالل  سيتم  كما  دوالر،  مليون   14.8
إنتاج شركة  استخدام كرة جديدة من  النسخة 
)مولتن( العالمية، وسيتم خاللها أيضاً تطبيق 
من  اعتباراً   )VAR( المساعد  الفيديو  نظام 

الدور ربع النهائي.

إلمارة  ويليامز  سيرينا  األمريكية  تعود 
شقيقتها  لمواجهة  الشهر،  هذا  ظبي  أبو 
االستعراضية،  مبادلة  ببطولة  فينوس 
التي تتكون من مباراة واحدة فقط في فئة 

السيدات.

فترات  معظم  عن  سيرينا  وغابت 
لطفلتها  وضعها  بسبب  2017م،  عام 
إلى  وعادت  العام،  ذلك  في  أيلول  في 
في  مبادلة  ببطولة  جديد  من  المالعب 
لالتفية  أمام  خسرت  حيث  العام  نفس 
إيلينا أوستابينكو، بحسب ما أوضح موقع 
»tennis365«. وقالت سيرينا ويليامز 
الشهر  مبادلة  بطولة  في  مشاركتها  عن 
بأبو ظبي  اللعب  كثيراً  المقبل: »أحببت 
للعودة  باإلثارة  وأشعر  الماضي،  العام 
من جديد لتلك المدينة الجميلة، وستتمتع 
البطولة هذا العام بخصوصية أكبر كوني 

سأواجه شقيقتي«.

الشقيقتين  بمشاركة  مبادلة  بطولة  وتقام 
منافسات  في  ويليامز  وفينوس  سيرينا 
نوفاك  مشاركة  مقابل  السيدات 
رأس  على  نادال  ورافاييل  ديوكوفيتش، 
الالعبين المشاركين في مسابقة الرجال.

 مع شقيقتها
ً
سريينا حتدد موعدا

 يف بطولة مبادلة

كأس آسيا من البداية املتواضعة حقيبة روناهي الرياضية...
إىل النسخة األكثر إثارة

موطن املرأة «جن وار«... بدأ بتشكيل جملسه بشكلٍ فعلي

نساء قامشلو... ليلى كوفن مصدر قوتنا

تقرير / جوان روناهي

وقد جاء في نص البيان وجوب إيقاف العنف 
حيث  نهائي،  بشكل  المرأة  ضد  الممارس 
من  العالم  في  والنساء  الفتيات  معظم  تعاني 
ضرب  من  واالضطهاد  الظلم  أنواع  جميع 
بشكٍل  الجنسي  والتحرش  واغتصاب  وقتل 
اإلنسان،  حقوق  على  اعتداء  وهذا  يومي، 
حياتها  وممارسة  المرأة  حرية  من  ويحدُّ 
السياسية  المجاالت  جميع  في  الطبيعية 

واالجتماعية واالقتصادية والفكرية.

كما أشار البيان بأن القضاء على العنف ضد 
مجتمع  بناء  في  أولى  خطوة  يمثل  المرأة، 
لتقدم  أساسي  شرط  وهو  حر،  ديمقراطي 
الجنسين  بين  والمساواة  الشعوب  وتطور 

ونشر الحرية والديمقراطية.

كما أكد البيان على ضرورة زيادة التوعية بين 
النساء بتكثيف التدريب الفكري واالجتماعي، 
المجتمع،  شرائح  كافة  بين  التوعية  ونشر 
واالقتصادية  االجتماعية  الضمانات  وتأمين 

للمرأة

التي   )JINWAR(المرأة قرية  نساء  بدأت 
الثاني  تشرين  شهر  من   25 الـ  في  اُفتتحت 
المنصرم، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 

المرأة، بتنظيم قريتهن وتشكيل مجالسهن. 

موقع القرية وكيفية بناءها

في  النسائية  المنظمات  بدأت  عامين،  منذ 
إقليم الجزيرة، بأعمال بناء أول قرية خاصة 

بالمرأة في الشرق األوسط باسم قرية المرأة 
 .JINWAR الكردية  باللغة  يقابله  ما  أو 
التاريخية  »كبز«  تلة  بجانب  بنيت  القرية 
في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة 
مثل  قرى  بالقرية  ويحيط  سوريا.  شمال  في 

كركند، حربا، أتيشان وقيراوان.
القرى  بناء  بنمط  يوحي  القرية  بناء  نمط 
النيوليتي  العصر  في  بنيت  التي  القديمة 
تتألف  القرية  الحديث(.  الحجري  )العصر 
مدرسة  باسم  مدرسة  فيها  منزالً،   30 من 

األم عويش، وأكاديمية تدريبية باسم أكاديمية 
ومحل  ومخبز،  صحي،  ومركز  وار،  جن 
وأبواب  الطين،  من  بُنيت  المنازل  تجاري. 

المنازل كلها مقابل بعضها.
القائد  فكر  من  مستوحاة  القرية  بناء  فكرة 
الثورة  بعد  وذلك  أوجالن،  هللا  عبد  األممي 
وشمال  آفا  روج  في  المرأة  أطلقتها  التي 
ُعقِدت  الصدد  هذا  وفي  سوريا.  وشرق 
النسائية  للمؤسسات  االجتماعات  من  العديد 
تم  مستفيضة  نقاشات  وبعد  والمهندسين، 

شكل  على  القرية  بناء  فكرة  إلى  التوصل 
والحياة  طينية  المنازل  تكون  وأن  مربع، 

ضمن القرية تكون تشاركية.
وفي الـ 10 من شهر آذار عام 2016م، أي 
بعد عيد المرأة المصادف يوم الـ 8 من آذار، 
تم اإلعالن عن البدء ببناء القرية. في البداية 
تم العمل على البنية التحتية للقرية، وفي عام 

م2017، بدأ العمل في أمور أخرى.
بعد افتتاح القرية في الـ 25 من شهر تشرين 
مع  نساء   8 إليها  دخل  المنصرم،  الثاني 

تشاركية.  بروح  حياتهن  وبدأَن  أطفالهن، 
القرية اُفتتحت للنساء الالئي تعرضَن للعنف 
على يد الرجال، وزوجات الشهداء، والنساء 
اللواتي يردَن العيش في القرية. االنتقال إلى 
القرية، يكون عبر مؤتمر ستار ودار المرأة.

مت تشكيل جملس القرية

بعد انتقال النساء إلى القرية، نظمَن قريتهن، 
حيث تم تشكيل مجلس في القرية.

درويش،  فاطمة  المرأة  قرية  باسم  الناطقة 
عبر  تُنجز  القرية  في  األعمال  بأن  قالت 
»النساء  بالقول:  وأضافت  التشاركية، 
الزراعة،  الحماية،  مثل  األعمال  يتقاسمن 
وإعداد الطعام وغيرها مع بعضهن. يجب أن 
تعقد النساء اجتماعهن في كل أسبوع، يجب 
أن يجتمع المجلس ويقيم أعماله. يجب أن يتم 
تنظيم أيام لتلقي التدريبات حول المرأة، يجب 

على النساء معرفة أنفسهن«.
مفتوحة  القرية  أبواب  بأن  فاطمة  وقالت 
أيضاً،  المجاورة  القرى  نساء  أمام  أيضاً 
مدرسة  إلى  أطفالهن  إرسال  ويستطعَن 
القرية، والحصول على الخبز من فرن القرية 

واالنضمام إلى التدريبات.
وكالة / هاوار

إن  قامشلو  في  الطعام  المضربات عن  قالت 
النساء  ولكل  لهن  قدوة  أصبحت  كوفن  ليلى 
في حملتها من أجل رفع العزلة عن أوجالن، 
تتبعها  التي  للسياسة  رفضهن  عن  وعبرَن 
في  المعتقلين  بحق  والتنمية  العدالة  حكومة 
العزلة،  »لنحطم  شعار  تحت  تركيا.  سجون 
لنقِض على الفاشية كي نحيا أحراراً مع القائد 
آبو«، نظم حزب االتحاد الديمقراطي فعالية 
للرئيسة  ومساندةً  دعماً  الطعام  عن  إضراب 

الديمقراطي،  المجتمع  لمؤتمر  المشتركة 
الديمقراطي  الشعوب  والبرلمانية عن حزب 
في مدينة جوله ميرك بباكور كردستان ليلى 
كوفن، وللمطالبة برفع العزلة عن قائد الشعب 

الكردي عبدهللا أوجالن.
ونُِصبت خيمة اإلضراب عن الطعام في حي 
هاوار  أنباء  وكالة  قامشلو.  بمدينة  السياحي 
الطعام،  عن  المضربات  من  عدداً  التقت 
اللواتي أكدن مساندتهن للبرلمانية ليلى كوفن.

أوجالن ظهر إلنقاذ البشرية
 من اخلراب

للبرلمانية  األم دالل بدورها أكدت مساندتهم 
تتبعها  التي  السياسة  ورفض  كوفن،  ليلى 
في  المعتقلين  بحق  والتنمية  العدالة  حكومة 
كل  الحائط  بعرض  ضاربة  تركيا،  سجون 

القوانين والمواثيق الدولية.
في  النساء  »نحن  دالل:  األم  وتابعت   
فكرة  صاحب  ألوجالن،  فدائيات  آفا  روج 
السالم  إلى  يدعو  الذي  الديمقراطية  األمة 
جميع  بين  المشترك  والتعايش  والديمقراطية 
فرضت  إذا  بأنها  تتوهم  تركيا  الشعوب، 
تستطيع  فإنها  أوجالن  على  مشددة  عزلة 
بأن  تعلم  ال  ولكنها  عنا  الفكرة  هذه  حجب 
هذا الفكر قد ُزِرع في أذهاننا وأصبح كالدم 
أوجالن مسجون جسدياً  في عروقنا.  يجري 
ولكن فكره حر«. وفي ختام حديثها قالت األم 
دالل: »نحن جميعاً سنواصل اإلضراب عن 
الطعام والخروج في المظاهرات وغيرها من 
الفعاليات األخرى، ولن نكل أو نمل حتى يتم 
تحرير أوجالن من العزلة المفروضة عليه«.

الفعاليات مستمرة حتى
 حتقيق مطالبها

ومن جهتها قالت األم وضحة حسين بأن ليلى 
السالم  تحقيق  ألن  مطلبها  في  محقة  كوفن 
على  العزلة  أوجالن،  حرية  تحقيق  يتطلب 
الشعوب،  جميع  على  عزلة  هي  أوجالن 
بدأت  كوفن،  ليلى  لحملة  المساندة  الفعاليات 
عن  العزلة  رفع  حتى  مستمرة  وستبقى 
أوجالن. ونوهت وضحة في نهاية حديثها بأن 
خيمة اإلضراب عن الطعام ستستمر ليومين، 
المختلفة  الفعاليات  في  سيشاركن  وأنهن 
عبد  الديمقراطية  األمة  قائد  عن  العزلة  لفك 
أهالي  من  حسن  محمد  هيفين  أوجالن.  هللا 
مدينة قامشلو قالت بهذا الصدد: »بدأنا اليوم 
هذه  بمثل  وسنستمر  الطعام  عن  باإلضراب 
على  المشددة  العزلة  نقبل  ال  ألننا  الفعاليات 
التي  كوفن  ليلى  ونساند  أوجالن،  القائد 
أضربت عن الطعام منذ 30 يوماً لفك العزلة 
الرمق  حتى  وسنقاوم  ودعمه،  القائد  عن 
األخير ولن نتوقف حتى فك العزلة عن القائد 
سجون  في  المتواجدين  أبنائنا  جميع  وعن 

الدولة التركية«.

دول العامل يف صمٍت ُمريب
 

الرحمن  عبد  عيشة  نددت  ذاته  السياق  وفي 
المحتلة،  التركية  الدولة  وممارسات  بأعمال 

وقالت: »ندين ونستنكر أفعال حكومة العدالة 
تقوم  فهي  الكردي،  الشعب  بحق  والتنمية 
اللذين  واستقرارنا  أمننا  وتهدد  بمهاجمتنا 
والدول  شهدائنا،  دماء  بفضل  اكتسبناهما 
األوربية ال تبالي بذلك وكأنها تدعم تركيا بما 

تفعله وتعطيها الشرعية بذلك«.
الكردي  الشعب  قائد  بأن  أوضحت  عيشة 
الشرق  في  واألمن  السالم  نشر  إلى  يهدف 
األوسط ولكن أردوغان ال يريد ذلك، »فهو 
حساب  على  العثمانيين  أمجاد  إعادة  يريد 

الشعوب في شمال وشرق سوريا«.
األم عيشة أكدت إصرارهن على االستمرار 
كوفن على  ليلى  الفعاليات حتى حصول  في 
فك  وهو  أال  تركيا؛  من  طلبته  الذي  مطلبها 
العزلة عن أوجالن، ألن الهدف من الفعاليات 

هو التعبير عن مناهضتنا لسياسة العزلة.
 صالحة كلش قالت بهذا الصدد إن تنظيم مثل 
عاتقهن  على  يقع  واجب  هو  الفعاليات  هذه 
كنساء، وتابعت بالقول: »بوجود امرأة كليلى 
على  ال خوف  القوية  وإرادتها  بقوتها  كوفن 
فهي  النسائية،  التنظيمات  وعلى  النساء، 
جميعاً،  للنساء  وإرادة  قوة  مصدر  أصبحت 
الطعام  عن  اإلضراب  خالل  من  وتحدت 

جبروت الدولة التركيا وطغيانها«.
في  لنا  قدوة  أصبحت  »ليلى  صالحة  وقالت 
من  فعالياتنا  العزلة،  رفع  أجل  من  حملتها 
أجل رفع العزلة ستستمر في روج آفا، سنقوم 
الفعاليات  باإلضراب عن الطعام وغيره من 
ليلى  إليه  تسعى  الذي  الهدف  تحقيق  حتى 

كوفن.
وكالة هاوار

أصدرت  املرأة،  ضد  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم  مع  احلسكة-تزامنًا  روناهي/ 
جلنة املرأة يف حزب سوريا الدميقراطية بيانًا للتنديد باملمارسات العدوانية على املرأة 
واجملالس  الكومينات  يف  النساء  من  العشرات  حبضور  وذلك  العنف،  على  والقضاء 

واملرأة يف حزب سوريا املستقبل.

املرأة يف حزب سوريا املستقبل «لنحد 
من العنف ضد املرأة«



www.ronahi.netالعدد 628  

اجلمعة
12/7/ 2018م

العدد 628   www.ronahi.net

اجلمعة
12/7/ 2018م 9سياسة آراء 4

قال مسؤول مكتب العالقات العامة في قوات 
خالل  خليل،  ريدور  الديمقراطية  سوريا 
مشاركته في »المنتدى الدولي حول التطهير 
عفرين«:  في  الديموغرافي  والتغيير  العرقي 
بامتياز  دولية  قضية  أصبحت  عفرين  »إن 
عنها  األنظار  إلبعاد  تركيا  محاوالت  وكل 

باءت بالفشل«. 
في  العامة  العالقات  مكتب  مسؤول  وصف 
خليل،  ريدور  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
حول  الدولي  »المنتدى  في  مشاركته  خالل 
في  الديموغرافي  والتغيير  العرقي  التطهير 
التي  الممارسات  عامودا،  بمدينة  عفرين« 
بالعملية  المحتلة  عفرين  مقاطعة  تشهدها 
أّن  مؤكداً  الديمغرافي،  للتغير  الممنهجة 
آثارها المستقبلية بالغة الخطورة على الشعب 
وقضيته  الكردي  والشعب  عموماً  السوري 

العادلة خاصة.
المتبقين في  المدنيين  وقال خليل: »إن جميع 
عفرين أو الذين لم تسنح لهم الفرصة بالهرب، 
جماعي«،  معتقل  بأسرى  يكونون  ما  أشبه 
اليومية  التركية  الجرائم  أن  إلى  مشيراً 
عفرين  في  المتبقين  الكرد  بحق  المرتكبة 
النازيين  جرائم  النازيين  ممارسات  تحاكي 
إبَّان  الهولوكوست  مخيمات  في  اليهود  بحق 
»ال  بأنه  مضيفاً  أللمانيا،  هتلر  حكم  فترة 
الرئيس  تأكيد  تذكرنا  ما  إذا  ذلك  في  غرابة 
في  النازية  بالتجربة  اقتدائه  على  التركي 
إحدى أشهر تصريحاته التي تحدى بها العالم 

في عام 2015«. 
ترويج  كيفية  إلى  خليل  ريدور  وتطرق 
تشكيل عفرين خطراً  لمزاعم  التركية  الدولة 
ضخ  خالل  من  التركي  القومي  األمن  على 
غزو  شرعنة  بهدف  يومي  بشكل  األكاذيب 
الكرد  من  لتطهيرها  واحتاللها  المقاطعة 
»من  قال:  حيث  فيها  مستوطنات  وإقامة 
الرئيس  بأن  الجميع  لدى  والمعلوم  الواضح 
وفريقه،  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
آلة  عبر  مكثفة  يومية  وبصورة  روجوا 
الضخ اإلعالمي مزاعم تتعلق باألمن القومي 
تحول  لقد  لعفرين.  احتاللها  في  التركي 
تركية  سر  كلمة  إلى  القومي  األمن  مصطلح 
عفرين،  احتالل  في  ذريعة  التخاذها  السمة 
التي  التركية  الدولة  دشنت  فقد  ذلك  وعلى 
يقودها أردوغان وبالتحالف مع حزب الحركة 
ضخها  تم  التي  الدعاية  المتطرفة،  القومية 
تشكل  عفرين  بأن  العام  الرأي  مسامع  على 
القومي  وأمنها  تركيا  يهدد  وجودياً  خطراً 
وصاحبت هذه المقاربة مع تصريحات بعض 
تندرج  تصريحات  وروسيا.   الغربية  الدول 
في إطار صبِّ الزيت على النار والتي يمكن 
تلخيصها باعتراف تلك الدول بحق تركيا في 
حماية أمنها وسالمة أراضيها، وكأن عفرين 
دولة عظمى تمتلك ترسانة هائلة من األسلحة 

التركي.  القومي  األمن  وتهدد  االستراتيجية 
إن الخطر على األمن القومي التركي أكذوبة 
والحقيقة هي أنَّ تركيا مريضة بمرض الفوبيا 

الكردية«.
الجماعات  أن معظم  إلى  االنتباه  ولفت خليل 
على  التركي  العدوان  في  ساهمت  التي 
عفرين، تُشكل خطراً ليس فقط الدول اإلقليمية 
وإنما على السوريين والمجتمع الدولي بحسب 
المنظمات  من  الكثير  نشرتها  التي  الوثائق 
واصفاً  اإلعالمية،  والمؤسسات  الحقوقية 
األمر بالمفارقة المضحكة. وأكد أن المجتمع 
تعامى  األوروبي  االتحاد  وباألخص  الدولي 
عن العدوان التركي على المقاطعة، ال سيما 
وأن دول االتحاد كانت دائماً تعارض أي عمل 
أزمة  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  عسكري جديد 
إنسانية تدفع المدنيين إلى الهجرة صوب دول 
االتحاد. وقال: »إن سكان عفرين، يتعرضون 
في كل لحظة، للتهجير، والقتل، واالختطاف 
األمالك،  والسطو على  بالفدية،  المطالبة  مع 
العراء إلسكان  إلى  البيوت  و طُرد أصحاب 
في  و  مكانهم  اإلرهابيين  عوائل  أو  الغرباء 
أخالق،  أو  ضمير  من  وازع  دون  بيوتهم، 
مما يعبّر بجالء عن تغيير ديموغرافي ممنهج 
وتطهير عرقي، وتدمير بيئي يشمل كل أبعاد 
عليه  أُطلِق  ما  إطار  في  عفرين،  في  الحياة 
تخضع  ال  جغرافيا  وفي  النهائي(،  )الحل 
لتركيا.  والثقافي  والقانوني  السياسي  للنفوذ 
إنها تتحرك وفق قاعدة إرادة القوة والغطرسة 
دول  حدود  داخل  نفوذها  لتوسيع  واالحتالل 
التي  السياسية  الصفقات  من  مستفيدة  الجوار 

الشعب  ومصالح  إرادة  عكس  على  تحاك 
السوري بكل مكوناته من جهة، ومن التجارب 
في  والمترسخة  المعروفة  الدولية  اإلجرامية 
بحق  مجازرها  مثل  السياسي  تاريخها  بنية 
المكونات  وباقي  والسريان  والكرد  األرمن 
األناضول  بالد  في  والثقافات  والقوميات 
اإلرث  إنه  أخرى،  جهة  من  وكردستان 
الخارجة  التركية  للدولة  الثقيل  اإلجرامي 
العثمانية.  االمبراطورية  إجرام  رحم  من 
تنفيذ  على  القائمين  أن  هو  لدينا،  المؤكد  إن 
بدءاً  عفرين،  في  العرقي  التطهير  سياسات 
المخابرات،  وأجهزة  التركية  القوات  من 
الخفية  والجهات  اإلرهابية،  الفصائل  وكذلك 
الموازية للدولة التركية، والتي تعمل فوق كل 
االعتبارات القانونية، يمتلكون خارطة طريق 
لما  وفقا  المقاربة  هذه  لتنفيذ  المعالم  واضحة 
نراه يومياً من الممارسات المروعة والفظيعة 

في عفرين وسط صمت دولي مطبق«. 
التنظيمات  إن  بالقول:  حديثه  خليل  وتابع 
اإلرهابية التي استقدمها األتراك لغزو عفرين، 
المؤسسات  من  الكثير  وثّقت  التي  ذاتها  هي 
الصارخة  انتهاكاتها  والحقوقية  اإلعالمية 
المكونات  المحليين من مختلف  السكان  بحق 
وهي التي تشكل حقيقة خطراً وجودياً، ال على 
السوريين  على  بل  فحسب،  التركية  الدولة 
وعلى األمن المحلي واإلقليمي والدولي، وهنا 
ما  وهذا  المبكية،  المضحكة  المفارقة  تكمن 
رؤية  عن  العالم  تعامي  أو  بتجاهل،  أسميته 

الحقيقة العارية لذاتها كما هي«.
وأضاف: »كانت قواتنا وبالتعاون مع التحالف 

في  اإلرهاب  فلول  لمطاردة  منشغلة  الدولي 
دير الزور وفي الوقت الذي كان علينا جميعاً 
أن نركز جهودنا السياسية والقانونية الحقوقية 
اإلرهاب،  مكافحة  إطار  في  اهتمامنا  وكل 
عفرين،  ضد  غزوها  التركية  الدولة  بدأت 
وأصبح لزاماً علينا فضح المفارقات العجيبة 
في  إال  تصنيفه  يمكن  ال  الذي  الغزو  لهذا 
إلطالة  المحمومة  التركية  المحاوالت  إطار 
بشريان  مناسبة  كل  في  ومده  اإلرهاب  عمر 
حياة يطيل من أمَد بقائه، إنه االستثمار الفاقع 

والصريح في اإلرهاب وابتزاز للعالم، وتكرار 
لتجارب سابقة في تاريخ الدولة التركية التي 
تقوم على اتباع سياسات اإلبادة بيد اآلخرين. 
للقوى  الهمجي ضربة موجعة  الغزو  إن هذا 
كانت  هل  لكن؛  اإلرهاب.  ضد  المحاربة 
»األمن  خديعة  استخدام  على  تتجرأ  تركيا 
في  اإلرهابية  الجماعات  وتستثمر  القومي« 
بعفرين دون حسابات  أردوغان  تنفيذ سياسة 
سياسية أخرى؟ بالتأكيد ال، كما شاهدتم جمعياً 
كان الدور الروسي وبعض األنظمة األخرى 
لهذا االحتالل وبالتالي فسحت  التي شرعنت 
المجال أمام هذه الحملة المروعة ضد السكان 
التي  االوروبي  االتحاد  ومنظومة  المحليين. 
من  الالجئين  تدفق  ملف  على  تركز  كانت 
الحجة  هذه  حتى  سوريا،  في  النزاع  مناطق 
ما  بخالف  عفرين  مسألة  في  تماماً  اختفت 
هذا  وفي  إدلب.  حيال  مؤخراً  يتداول  كان 
والهيمنة  القوة  سياسة  منطق  فرض  األمر 
حساب  على  نفسها  القذرة  اآلنية  والمصالح 
مأساة عفرين وعلى حساب ازدواجية حقوق 
السياسة  خياراتنا  كانت  وبالتالي  اإلنسان، 
الدفاع  التأمري هو  السياسي  الواقع  هذا  أمام 
المشروع لحماية كرامتنا ولو بقدرات ضئيلة 
وأمام  من جهة  العسكرية  الناتو  ترسانة  أمام 

التغطية الروسية الجوية من جهة أخرى«.
»األمر  بقوله:  حديثه  خليل  ريدور  وأرف 
األخر الذي يجدر أن نتوقف عليه جيداً، بأن 
عفرين نعتبرها كتلة اجتماعية موحدة تحتوى 
الدينية  المكونات  وباقي  والعرب  الكرد  على 
واإلثنية األخرى، وبالتالي ال يمكن أن نفصل 

الحقوق الجماعية في التمتع بالحياة والحماية 
القانونية عن حقوق األفراد الذين يتعرضون 
يومياً إلى االنتهاكات المروعة؛ ألن المخطط 
اليومي الممنهج الذي نشهده حالياً ال يستهدف 
وإنما  ذاتها،  بحد  معينة  ومجموعات  أفراد 
تشمل المكون الكردي بصورة رئيسية، فهي 
بعفرين،  األول  المقام  في  الكرد  ضد  إبادة 
وعلى الجهات المعنية والحقوقية أن تنظر إلى 
المنظار،  بهذا  الحقوقية  الناحية  من  المسألة 
هنا  فردية  انتهاكات  على  فقط  تركز  وال 
وهناك؛ ألن الرؤية السياسية التركية تتمركز 

الدائمة،  والحرب  والعنف  القوة  عقيدة  على 
التالي:  الشكل  في  صياغتها  تتمثل  حيث 
الكرد في سوريا بأي شكل كان  يلزم تحطيم 
وحتى لو اضطررنا أن نستخدم المجموعات 
ذلك  سبيل  في  العالمية  واإلرهابية  الجهادية 
اإلجرام  هذا  وبالتالي  اإلجرامي.  المسعى 
يستهدف عفرين بتاريخها وجغرافيتها وأهلها 
مياهها  فيها  الزيتون  وأشجار  ومكوناتها 
البشرية  بالبيئة  يمت  ما  وكل  عيشها  ولقمة 
دليل  وخير  الجغرافية،  هذه  في  والحيوية 
قدم  على  القائمة  التوطين  عمليات  ذلك  على 
وساق لمستوطني الغوطة والتركمان اإليغور 

وإسكانهم في عفرين«.
تركيا  تُعتبر  الدولي  القانون  »بحسب  وأكد: 
تجري  التي  الممارسات  وهذه  احتالل  دولة 
في عفرين تُعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد 
اإلنسانية، إن واجبات سلطة االحتالل محددة 
لعام 1907  الهاي  الئحة  في  أساسي  بشكل 
)المواد من 42-56( واتفاقية جنيف الرابعة 
)المواد من 27-34 ومن 47-78(، باإلضافة 
إلى بعض أحكام البروتوكول اإلضافي األول 

والقانون الدولي اإلنساني العرفي.
وتنص بعض القواعد الرئيسية للقانون الدولي 

المعمول به في حالة االحتالل على ما يلي. 
ال يكتسب المحتل سيادة على األرض تحظر 
عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من 
عمليات  تحظر  داخلها،  أو  المحتلة  األرض 
نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة االحتالل 
كون  عن  النظر  بغض  المحتلة  األرض  إلى 
العقاب  يحظر  طواعية،  أو  قسرياً  النقل  هذا 
تُحظر  كرهائن،  الناس  وأخذ  الجماعي 
المحميين  األشخاص  من  االقتصاص  تدابير 
الممتلكات  مصادرة  تحظر  وممتلكاتهم، 
تدمير  يحظر  كما  المحتل،  بواسطة  الخاصة 
الممتلكات  الثقافية، ويحظر تدمير  الممتلكات 

أو االستيالء عليها. 
وبما ان الدولة التركية والمرتزقة اإلرهابيين 
احتالل  قوة  يشكلون  والذين  بها  المرتبطين 
القانون  يخترقون  عفرين  لمقاطعة  فعليّة 
الدولي اإلنساني وما جاء في بنوده الصريحة 
المتاحة  الُسبل  بكل  مقاومته  فإن  والعلنية؛ 
المجتمع  فان  وعليه  قانوناً،  مشروع  أمر 
المقاومة  لهذه  الدعم  بتقديم  مطالب  الدولي 
تنفيذاً للقرارات الصادرة عنها. وعلى المدى 
الطويل، يجب على الدول والمنظمات الدولية 
القانونية  المساءلة  تبدأ عملية  أن  الصلة  ذات 
على  ويجب  سوريا،  في  تركيا  جرائم  عن 
والمنظمات  السياسية  واألحزاب  الصحفيين 
في  يستمروا  أن  المدني  والمجتمع  الحقوقية 
العمل على ايصال مختلف االنتهاكات اليومية 
الى المنظمات األممية ووسائل اإلعالم لكسر 
الصمت عما يجري في المناطق المحتلة«.  

في  العامة  العالقات  مكتب  مسؤول  وأكد   
في  خليل  ريدور  الديمقراطية  سوريا  قوات 
ختام حديثه بأن عفرين أصبحت قضية دولية 
بامتياز، وأن جميع محاوالت نظام أردوغان 
يفقدها جوهرها،  لن  عنها  االهتمام  إبعاد  في 
والسلب  والنهب  القتل  جرائم  ُمرتكبي  وأن 
لن يُفلِتوا من العقاب، سواًء كانوا مسلحين أم 
مستوطنين أو أنظمة. ونظام أردوغان متورط 
في قتل أكثر من 330 من أبناء عفرين بينهم 
األالف  عشرات  بتشريد  وقام  طفالً،  سبعون 
وتم  والبلدات،  القرى  من  الكثير  وتدمير 
تزال  ال  يومية  وجرائم  انتهاكات  ارتكاب 

تُرتكب حتى اآلن في المناطق التي تحتلها.

ريدور خليل: 

 من 
ٌ
«اإلرث اإلجرامي للدولة الرتكية خارج

ترفاً رحم إجرام اإلمرباطورية العثمانية« ليس  الديمقراطّي  الوطنّي  المشروُع 
فكريّاً، بل مشروُع حلٍّ شامٍل لألزمِة وسبيُل 
المهم  ومن  ديمقراطيٍّة،  عصريٍّة  دولٍة  بناِء 
معرفة أشكال التحّول الديمقراطّي ومساراته 
والتسلح  تواجهه،  التي  والتحديات  وعوامله 
مآل  لنعرَف  والمعرفة  الوعي  من  بقدٍر 
بطرِح  ونبدأ  عليه،  نعمل  الذي  المشروع 
هل  للديمقراطيّة؟  البديُل  الخياُر  ما  السؤال 
األقليّة  مصطلحات  حيث  الشموليّة،  هي 
نظام  أو  الحاكمة،  األغلبيّة  أو  الطائفيّة 
مع  والعرقّي،  الطائفّي  والمحاصصة  التقاسم 
المتخلّفة  واالقتصاديِّة  االجتماعيِّة  البنيِة  بقاء 
بسبِب هيمنِة طرٍف واحٍد على الدولِة وغياِب 
الديمقراطيّة والعزلة المفروضة على سوريا.

الديمقراطيّة حاضرةٌ منذ عقوٍد على مستوى 
الِشعاِر في حياة السوريين، إال أنّهم لم يعيشوها 
واقعاً ملموساً، ولم تصبُح حالةً ثقافٍة بالمجتمِع 
مؤسساتّي،  عملّي  سلوٍك  إلى  تُترجم  ولم 
واجتماعيّةً  وسياسيّةً  فكريّةً  مرجعيّةً  لتكوَن 
الديمقراطيّةُ  تغادر  لم  بل  ال  وأخالقيّةً، 
الشكلّي.  السياسّي  والخطاِب  التنظيِر  مواقَع 
في  الدولةُ  كانِت  ذلك،  من  النقيِض  وعلى 
ُمنح  وما  الديمقراطيِّة،  مبدأ  مع  تناقٍض 
بتطبيق  بالمركزيّة،  اُسترجع  بالديمقراطية 
ما  وكثيراً  المركزيّة«.  »الديمقراطيّة  شعار 
مختلفٍة  بتهٍم  الديمقراطيّة  دعاة  مالحقةُ  تّمت 
منها نزعة االنفصاِل والخيانِة والَعمالِة، فيما 
للوطنيِّة  األوحَد  المعياَر  النظاِم  سلوُك  كان 
والديمقراطيّة، ولم يكن مسموحاً وجوُد شكٍل 
واالجتماعّي  والثقافّي  السياسّي  الحراك  من 
وتغيب عنه عيوُن الرقابِة األمنيّة، األمر الذي 
أّدى إلى عدم نضج الفكرِة وتبلورها في إطار 
نظرية واضحٍة. ولهذا تتعقُّد اليوم فرُص الحّل 
السياسّي لألزمة، ويتّم الدفُع باتجاه العودة إلى 
ما قبل بدء األزمة، تأكيداً لحالة اإلفالِس لدى 
القوى السياسيّة، ويُتكُل على العامِل الخارجّي 

لحّل األزمِة وصياغة الدستور.

ما املقصود بالدميقراطّية؟!

الفكِر اإلنسانّي  في  الديمقراطيّة قديمةٌ  جذوُر 
بظهوِر  اإلغريِق  لدى  أشكالها  أوُل  وظهرت 
األقليّة  على  اقتصرت  ولكنها  المدينة،  دولة 
ولم  والنساَء  العبيَد  واستثنِت  األحرار  من 
واتخذت  السلطاِت،  استقالليّةَ  تتضمن 
المجتمعاِت  بتطّوِر  متعددة  وتطبيقات  أشكاالً 
الشعب  »حكم  فكرة  وقواُمها  والثقافاِت. 
جوهرها  ويتمثل  الحكومة«،  على  ورقابته 
بوجوِد آليٍّة منهجيٍّة وحضاريّة تدير المجتمِع 

سياسيّاً وتضمن تقّدمه.
مخاٍض  نتيجةَ  الحديثة  الديمقراطيّةُ  كانِت 
فطوت  مسلّحٍة  وصراعاٍت  بأوروبا  عسيٍر 
ستفاليا  وعقدت صلح  الدينيّة  الحرب  صفحة 
والنهضة  التنوير  عصَر  ودخلت   1648
وتبنّت  القوميّة،  الدول  وظهرت  األوروبيّة 
بالقرن  الليبراليّة  إلى  وانتقلت  العلمانيّة 
الثامن عشر ودعت إلى قيم المساواة، فعاَدِت 
الديمقراطيّة إلى معنى حكم األكثريّة، والتأكيد 
المكّوناِت،  لكافِة  المواطنة  حقوِق  على 
للتنصيِب  االقتراِع  صناديِق  إلى  واالحتكاِم 

واإلقالِة. 
ال يمكن تصّوُر والدِة الديمقراطيِّة دفعةً واحدةً 
فهي  المثاليّة،  الشروِط  كلَّ  مستوفيةً  متكاملةً 
عمليةُ بناٍء متراكمة ومتواصلة، تمرُّ بمراحَل 
األخرى،  إلى  إحداها  تستنُد  متسلسلٍة،  تطوٍر 
وألنَّ كلَّ أبناء المجتمِع يستفيدون منها فواجُب 
المشاركِة يقع على عاتقهم جميعاً، حتى تأتي 
المجتمعات  في  أطول  وقتاً  وتستلزُم  أُكلها، 
بعد  اليوم  السوريّة  الحالة  في  كما  المتخلفة 

الحرِب الطويلِة. 
ثابتاً يمكُن استنساخه  الديمقراطيّة ليست قالباً 
الخصوصيِّة  مراعاِة  دون  مباشرةً، 
للبلد  الُمعاش  والواقِع  التاريخيّة  والمعطيات 
الذي تُطبق فيه، بل مفهوٌم حيٌّ متغيّر يعكُس 

أوضاُع المجتمعاِت ومطالبها.

ُسبُل عملّية التحّول الدميقراطّي

فال  الديمقراطّي،  التحّوِل  نظرياُت  تتعدُد 
بين  موّحدة  وطريقة  واحٍد،  بمساٍر  تنحصر 
العقوِد  في  العالم  بدول  السياسيّة  التجارُب 
بين  الجوهرّي  لالختالف  نظراً  األخيرة، 
المنطلق  يختلُف  وبالتالي  الدول،  هذه  واقع 
وحجم المعوقات والبناِء المطلوب وفقاً لدرجِة 
الحاسم  التأثير  العوامَل ذات  أّن  النقِص، كما 

تتباين باختالِف البلِد والمرحلِة الزمنيّة. 
الديمقراطيّة  إلى  سلميّاً  انتقلت  البلدان  بعُض 
تستغرق  الوطنّي، ولم  التحّرِر  إنجاِز  بمجرِد 
االنتقال  كان  فيما  المسلّح.  الصراع  في 
بلدان أخرى من نظاِم استبدادّي  في  تدريجيّاً 
واجه  الحالة  هذه  وفي  ديمقراطّي،  إلى 
االنتقاُل الديمقراطيُّ أعمال عنٍف بين أنصار 
أَن  إال  الديمقراطيّة،  ودعاة  القائم  النظاِم 
لقادِة  العالي  واإليقاع  الوطنّي  الحّس  عوامَل 
بنجاح  البالَد وساهمت  أنقذِت  االنتقاِل  عمليِة 
العمليِة، بالتوازي مع الوعي الجماهيرّي في 
والشكل  الديمقراطيّة.  اإلدارة  مؤسسات  بناِء 
الثالث أّن تؤدّي أسباٌب ذاتيّة إلى سقوِط النظام 
االستبدادّي ويتم االنتقاُل بالتوافق حول نظام 
بالسلميّة.  يتصف  المسار  وهذا  ديمقراطّي 
عبر  عادةً  يتم  القديّمة  الحكم  أنظمة  فانهيار 
إلى  أحياناً  تتطور  وقد  واالحتجاج  التظاهر 
أعماِل عنٍف. وأخيراً أسلوُب التدخِل الخارجّي 
الذي يتضمن أنواعاً من الضغوط الدبلوماسيّة 
االقتصاديّة،  والحرب  واالستخباراتيّة، 
والتدخل العسكرّي المباشر لتغيير نظام الحكم 
بالقوة وقد تغرق البالد في دوامة العنف كما 

في أفغانستان وسوريا والعراق.

عوامل ضرورة النظام الدميقراطي
ّ

أّي واقع مجتمعّي  تغيير  تقسيُم عوامل  يمكن 
وموضوعّي،  ذاتّي  وهما:  متكاملين  لقسمين 
مجتمعّي  واقع  تغيير  أو  بناء  يمكن  وال 
الذاتيّة  العوامل  بفصلهما عن بعضهما، وفي 
يجب  إنّه  القوُل  يمكن  الديمقراطّي  للبناء 
االنطالق من تصّوٍر واضٍح للغاياِت وتحديُد 
العمل  لتوحيِد  الفكريّة  والمنظومة  المعايير 
الموضوعّي،  الواقِع  تغييِر  إلى  ليُصاَر الحقاً 
أما العامُل الموضوعّي فيتصُل بالبُنى التحتيِّة 
واإلطاِر  المؤسساتّي  والبناِء  االقتصاديِّة 
النضِج  شأن  ومن  واالجتماعّي.  الثقافّي 
النظرّي والسياسّي أن يعّجُل بإحداث تغييراٍت 
االقتصاديِّة  العالقاِت  وتنظيِم  ديمقراطيٍّة 
الطبقيِّة،  الهوِة  وتضييِق  واالجتماعية 
لممارسة  الموضوعّي  الواقع  تغيير  وبالتالي 
الديمقراطيّة. وقد تسهُم الظروف الموضوعيّة 
بطيئة  تراكمات  عن  الناتجة  أو  الطارئة 

بإحداث تغيّر فكرّي.
الديمقراطيّة بال مضمون  تتحقُق  بالمجمل ال 
بها.  خاص  وثقافّي  واقتصادّي  اجتماعّي 
الديمقراطّي في سوريا  المساِر  ترهُل  ويعوُد 
يحّمل  ما  وهو  الوسطى،  الطبقِة  إلى ضعِف 
للقيم  والدعوة  الوعي  نشر  المثقفين مسؤوليّة 
الديمقراطيّة، بالتوازي مع البناِء المؤسساتّي. 
ومن أهم عوامل البناِء الديمقراطّي التي يعّوُل 
وتثبيت  المجتمع  ثوابِت  استيعاب  في  عليها 

مرتكزات البناء الديمقراطّي:
السلطاِت  ومصدُر  المنطلق،  فهو  المجتمع   -
يخضَع  أال  ويجُب  وواقعاً،  وروحاً  نصاً 
للوصاية بأّي شكل وتُقيَّد إرادتُه بتحويله لكتلٍة 
من المصفقين ومصادرة حقه بامتالك الثروة 

أو النفوذ. 
والفاعلة،  المتساوية  الكاملة  المواطنة  مبدأ   -
بدون  والواجبات  الحقوِق  مصدَر  واعتبارها 
أو  دينّي،  مذهبّي  أو  جنسّي  أو  عرقّي  تمييز 
اعتباراٍت سياسيّة حزبيّة أو اجتماعيّة طبقيّة. 
باستمرار  تهدف  تاريخيّةٌ  حركةٌ  والمواطنة 

مشاركِة  دوِر  وزيادِة  االنتماء  مشاعر  لتأكيد 
المواطِن بالحياة العامة. وتؤّكُد تجربة سوريا 
االحتكار  يقوم على  منهج  أّي  نجاح  استحالة 
والتفّرد واإلقصاء والتمترس بالطائفيّة، وعدم 
بدون  القانون والمؤسسات  دولة  إقامة  إمكان 

اعتماد المواطنة.
دستوٌر  يجّسُده  متجدٌد  اجتماعّي  وعقٌد   -
الُملزُم  القانونّي  اإلطاَر  ليكون  ديمقراطّي 
لكلِّ مواطٍن أيّاً كان موقعه ووظيفته. ولذلك؛ 
تجُب مشاركة كّل المكونات الوطنيّة بصياغة 
للحاجة  الدستور وضمان إمكانيِّة تعديله وفقاً 
تضعه  الذي  الدستور  يلحظ  ال  فقد  الماسة، 
اللجنة المختصة بعَض المسائل، إذ ال وجوَد 
إنّه  بل  المطلقة،  المثاليّة  استوفى  لدستوٍر 
يصبُح  عندما  والتعديل  للمراجعِة  يخضع 
المجتمِع،  تطّوِر  أمام  عائقاً  القانونّي  النصُّ 
واجتماعيّاً  سياسيّاَ  العقُد  يراعي  أن  ويجب 
التوافِق  ضروراِت  باالعتبار  ويأخذ  الواقَع 
قواسم  على  توافٍق  نتاج  يكون  وأن  السياسّي 
السياسيّة، ووقِف  القوى  مشتركٍة عبر حواٍر 
مجتمٍع  فلكلِّ  العنِف.  وممارسِة  الصراِع 
ولكّل  الثقافيّة،  ومرجعياته  الخاصة  ظروفِه 
الديمقراطيّة  ممارسة  مراحل  من  مرحلة 

ظروفها الخاصة ومتطلباتها.
)التشريعيّة،  الثالث،  السلطات  استقالليّة  ـ 
بينها  التوازن  وتحقيق  القضائيّة(  التنفيذيّة، 
وعدم التعارض بين صالحياتها، وبما يمّكن 
تجاوِز  عند  األخرى  توقَف  أن  منها  كّل 
ذلك  لها  الممنوح  القانونّي  التفويض  حدود 
ألّن اجتماع أكثر من سلطة لدى جهة واحدة 
من شأنه أن ينتقص من الحريّة، ولذلك كان 
الصالحيات  لجهة  السلطات  المهم فصل  من 
والتأكيد على تعاونها لجهة الخدمة المجتمعيّة 
والتخطيط والعمل لتحقيق المناعة والتحصين.
ـ تبدأ ممارسة الديمقراطيّة، اعتباراً من داخل 
األحزاب السياسيّة ومنظمات المجتمع المدنّي 
األوسع  اإلطاَر  المجتمَع  ليكوَن  بينها؛  وفيما 
تتّجذر  وبالتالي  الديمقراطيّة،  لممارسة 
الثقافة  وتكتسب  الديمقراطيّة  ة  ممارستها 
السياسيّة قيمةً ومعياراً أخالقيّاً. فينعكس ذلك 
الوطنّي  والحواِر  العام  الرأي  توحيِد  على 
على  للرقابِة  وصوالً  االنتخاِب  وعملياِت 
السلطاِت الثالِث. ووجود األحزاب السياسيّة 
ومنظمات المجتمع المدنّي ليس مجّرد مسألة 
عدد، وإنما مسألة نوعيّةً ترتبط بعوامل منها: 
والفكرّي  السياسّي  والنضج  الوعي  مستوى 
وفهم  والمنظمات.  األحزاب  لهذه  والتنظيمّي 
طبيعة المرحلة التاريخيّة للمجتمِع واالستجابِة 
والخارجيّة.  الداخليّة  التحدياِت  لمختلِف 
بنى  تشكيل  إعادة  على  القوى  هذه  قدرة  أي 
واالجتماعيّة  السياسيّة  ومؤسساته  المجتمع 
األسلوب  تفعيل  تضمُن  التي  والثقافيّة 
قيميّة  منظومة  تأسيس  وإعادة  الديمقراطّي، 
بالسلطة  المشاركة  آليات  حول  وسلوكيّة 
السياسيّة تنتج عنها توازنات وتحالفات جديدة 
مرجعياتها  تنوع  حسب  السياسيّة  القوى  بين 
يضمن  ذلك  وتحقق  واأليديولوجيّة.  الفكرية 

نجاح بناء أسس الدولة المدنيّة الديمقراطيّة.
اعتماد الحوار والمرونة والتنازالت المتبادلة 
التشدد  عن  بعيداً  األطراف،  جميع  قِبل  من 
النقد،  إزاء  المفرطة  والحساسيّة  والتفّرد 
وإعادة بناء وتعزيز الوحدة الوطنيّة وتحقيق 
ظروف  تقتضيها  التي  الوطنيّة  التوافقات 
البالد الدقيقة. وإال فالبديل مزيد من االحتقان 
بناء  أسس  ينسف  الذي  والحزبّي،  الطائفّي 

الدولة المدنيّة الديمقراطيّة.
الوطنّي  المشروع  طُرح  سوريا  في 
وهو  لألزمة،  حالً  الالمركزّي  الديمقراطّي 
يتطلب عمالً جاداً لبناء أوسع تحالٍف سياسّي 
تتوافق  التي  والكتل  واألحزاب  القوى  بين 
المشروع  لهذا  األساسيّة  المفردات  على 
يتطلُب  كما  الديمقراطيّة،  الدولة  إلقامة 
إصالَح العملية السياسيّة وتطويرها، بتنقيتها 
من التوّجهات والممارسات الطائفيّة، وتوسيع 
بثبات  االنطالق  عبر  االجتماعيّة  قاعدتها 
ومعالجة  الوطنيّة،  المصالحة  طريق  على 
واتخاذ  األساسيّة  القوانين  وإصالح  الملفات 
المصالح  على  الحرص  بروح  اإلجراءات 

العليا للشعب والوطن.

حتّديات النظام
 الدميقراطي يف سوريا

االنقساماُت  تعّززِت   ،2011 آذار  بعد 
والصراِع  األزمة  ظلِّ  في  واإلثنيّةُ  الطائفيّةُ 
على  مسلحةٌ  مجموعاٌت  وتشّكلت  المسلح 
إلى  السورّي  المجتمُع  وانقسم  األساس،  هذا 
البنية  حركيّة  قواعد  تخالف  وطوائف  كتل 
االجتماعيّة واالقتصاديّة وتناقضاتها، لتعرقَل 

االنتقاِل إلى الحداثِة والتطّوِر.
المحاصصِة  نظاَم  أّن  اللبنانيّة  التجربةُ  أثبتِت 
بكّل  الطائفيّة  لخلق  يؤّدي  السياسيِّة  الطائفيِّة 
والثقافيّة  والمؤسساتية  )الفرديّة  أشكالها 
ذلك  عليه  ينطوي  ما  وبكل  واالجتماعيّة(، 
من سلوٍك وتحيّز واصطفاف، يتجاوز الحياة 
وينعكس  الفرديّة،  والخيارات  الشخصيّة 
العمل على شكِل  العام وميادين  النشاط  على 
يقع  صداماٍت وربما صراٍع مسلّح، وهذا ما 

في سوريا. 
لظهوِر  بطبيعته  االجتماعّي  التغيير  يؤدي 
مع  غالباً  تتناسُب  ال  جديدة  ومهاَم  مطالَب 
بإحداث  يتسبب  ما  القائم،  النظاِم  إمكانياِت 
المواجهة  إلى  تصُل  قد  التي  التكيّف  مشاكِل 
ضعف  ظلِّ  في  وبخاصة  المسلّحة، 
إلى  للعودة  يقود  الذي  األمر  المؤسسات، 
االنتماءاِت األضيق، وتراجع الطابع التعّددي 
العنف،  تصعيد  ثم  ومن  األحاديّة،  لصالح 
لذلك يمكن أن يُواجه المجتمع خرائط طائفيّة 

عرقيّة ودينيّة مذهبيّة جديدة كما في سوريا.
البداية الصحيحة للحّل بتبنّي القوى واألحزاب 
الديمقراطّي،  الوطنّي  المشروع  السياسيّة 
الذي يُؤسس لبناِء الدولِة المدنيِّة الديمقراطيِّة 
التي تعتمُد المواطنةَ، وتلتزم بتحقيِق المساواة 
السوريين،  مختلف  بين  االجتماعيّة  والعدالة 
التفصيليّة  انتماءاتِهم  عن  النظر  بصرِف 
)الدينيّة المذهبيّة والقوميّة والسياسيّة(. وتؤّكد 
تُبنى  لن  بأنه  األزمة،  سنوات  طيلة  التجربةُ 
ديمقراطية في ظل ممارساٍت ال  مدنيّة  دولة 
تستوعُب اآلخر المختلف، وتسعى لمصادرة 
مبادئ  وتنتهك  والشخصيّة،  العامة  الحريات 
حقوِق اإلنساِن واألعراِف والمواثيِق الدوليِّة. 
وهذا يناقض الدعواِت إلقامِة دولِة المؤسساِت 

والقانون والمدنية الديمقراطيّة.
الرأي  فرُض  الدولة  هذه  بناء  معوقات  ومن 
وفق  وتأطيره  المجتمع  وتنميط  الواحد، 
وممارسة  السياسّي«،  »اإلسالم  طروحات 
المختلفة،  بأشكاله  الفكرّي  اإلرهاب 
وإدامة  وتشجيع  اآلخر،  الرأي  ومصادرة 
النزاع الطائفّي والمناطقّي، على حساب مبدأ 
المواطنة والشراكة الوطنيّة. وهذا يضع على 
عاتق القوى الوطنيّة الديمقراطيّة بكّل أطيافها 
مهام كبيرة للنهوض بها لتكوَن بديالً سياسيّاً 
المحاصصة  لنظام  مقنعاً  وثقافيّاً  واجتماعيّاً 
اإلثنيّة، إلنقاذ سوريا من مخاطر   - الطائفيّة 
سياسيّاً  كياناً  باعتباره  مستقبله  تهدد  جّدية 
ووجوداً اجتماعيّاً. فيما يتعلق باإلشكاالت التي 
التباين  وبخاصٍة  الديمقراطّي  النظام  تواجه 
إلى  اإلشارة  تجدر  الصالحيات،  تقاسم  حول 
عامة  سمة  تكون  تكاد  اإلشكاالت  هذه  أّن 
تداخل  منع  يصعُب  إذ  المتقدمة؛  بالدول 
آليات  في  الفرُق  ويكمُن  مطلقاً،  الصالحيات 
حّل هذه اإلشكاالت. ومن الضروري االنتباه 
إلى أّن الديمقراطيّة ال تُبنى دفعة واحدة بقرار 
فوقّي بمعزٍل عن واقع الظروف الموضوعيّة. 
وليس بالضرورة تحويل الصالحيات لألقاليم 
بمستوًى موّحٍد وتماثل الوتيرِة والتوقيت، بل 
للصالحيات  االستيعابيّة  القدرة  تجُب مراعاةُ 
من  وغيرها  التحتيّة  البنى  توفير  حيث  )من 
ولهذا؛  والبشريّة(.  اللوجستيّة  المستلزمات 
والصالحيّاِت  السلطاِت  بتحويِل  التدّرج  فإّن 
لمنظومة  السليم  للبناء  موضوعيّةٌ  ضرورةٌ 
السلطات،  لصالحيات  المنظمة  العالقات 
تراكٍم  عمليةُ  الديمقراطّي  النظاِم  فبناُء 
أّي إشكاٍل  السبيُل لحلِّ  مستمّرٍة والحواُر هو 
البناِء. يجب أن يجّسَد بناء الدولة  في مسيرِة 
خصائَص  سوريا  في  الديمقراطيّة  المدنية 
)السياسّي،  الصعِد  المجتمعيّة على كلِّ  البنية 
الثقافّي  الدينّي،  االقتصادّي،  االجتماعّي، 
التوّجهات  بين  التوازن  وكذلك  والنفسّي( 
البنية  متغيرات  استيعاب  وإمكانيِّة  السياسيّة، 
البناء  عملية  تقّدِم  مع  صياغتها  تُعاد  التي 

الديمقراطّي.

قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن

األمة الدميقراطية
وعلِم  الرأسماليِة  الحداثِة  قياِم  عدُم 
بتناُوِل صنِف  منها  الُمستقى  السوسيولوجيا 
بُنيتِهما  بُِحكِم  هو  إنما  الديمقراطية،  األمِة 
األمةَ  أّن  ذلك  األيديولوجية.  وهيمنتِهما 
تكتفي  ال  األمةُالتي  تلك  هي  الديمقراطيةَ 
بل  فحسب،  والثقافيِة  الذهنيِة  بالشراكِة 
المؤسساِت  ظلِّ  في  ماتِها  ُمقَوِّ كافةَ  ُد  وتَُوحِّ
هذا  وتُديُرها.  المستقلة،  شبِه  الديمقراطيِة 
طراَز  أّن  أي  فيها.  الُمَعيُِّن  الجانُب  هو 
هو  المستقلة،  وشبِه  الديمقراطيِة  اإلدارِة 
األمِة  الرئيسيُّ في الئحِة َصيرورِة  الشرطُ 
الديمقراطية. وهي بجانبِها هذا بديٌل للدولِة 
القومية. فاإلدارةُ الديمقراطيةُ بدالً من ُحكِم 
والمساواة.  للحريِة  عظيمةٌ  فرصةٌ  الدولة، 
إما  الليبراليةَ  السوسيولوجيا  أّن  حين  في 
ُمشادة،  دولٍة  مع  أساساً  األمةَ  تُطابُِق  أنها 
دولة.  تشييِد  إلى  تَهدُف  حركٍة  مع  أو 
سارت  المشيدِة  االشتراكيِة  حتى  وَكوُن 
قوِة  المنحى، هو مؤشٌر على مدى  في هذا 
البديلةُ  الحداثةُ  أما  الليبرالية.  األيديولوجيا 
العصرانيةُ  فهي  الديمقراطية،  األمِة  في 
االقتصاُد  ُل  يَُشكِّ حين  في  الديمقراطية. 
الدالةُ  واأليكولوجيا  االحتكار،  من  الُمطَهَُّر 
والتقنيةُ  الطبيعة،  مع  والتناغِم  التأقلِم  على 
ُل األرضيةَ  الصديقةُ للطبيعِة واإلنسان؛ يَُشكِّ
الديمقراطية،  للعصرانيِة  المؤسساتيةَ 

وبالتالي لألمِة الديمقراطية.
ظاهرتا الوطِن المشترِك والسوِق المشتركِة 
للمجتمعاِت  أساسيٍّ  كشرٍط  المطروحتان 
لألمِة  دةً  ُمَحدِّ سمةً  تُعتَبَران  ال  القومية، 
وبالرغِم  فمثالً،  مادياً.  عامالً  بوصفِهما 
من  طويلةً  حقبةً  وطٍن  بال  اليهوِد  بقاِء  من 
الزمن، إال أنهم عاشوا مدى التاريِخ في كافِة 
أمة.  كأمنِع  المعمورِة  من  الثريِة  األقاصي 
ورغَم عدِم امتالِكهم سوقاً وطنية، إال أنهم 
َعِرفوا كيف يصبحون األمةَ الوحيدةَ األقوى 
في أسواِق العالَِم جمعاء. ما من شكٍّ في أّن 
منيعتان  أداتان تحصينيتان  والسوَق  الوطَن 
أكثُر  ُشنَّت  وقد  الدولة.  أمِة  أجِل  من  جداً 
التاريِخ  في  دمويةً  ها  وأشدُّ عدداً  الحروِب 
في سبيلِهما. فالوطُن ثميٌن جداً كساحِة ُملك، 
والسوُق نفسيةٌ جداً كميداِن ربح. أما مفهوُم 
الديمقراطية،  األمِة  في  والسوِق  الوطِن 
بعيِن  الديمقراطيةُ  األمةُ  تَنظُر  مغاير.  فهو 
عظيمةٌ  فرصةٌ  ألنه  الوطن،  إلى  التبجيِل 
من أجِل ذهنيِة األمِة وثقافتِها، بحيث محاٌل 
للوطِن  مكاَن  ال  ثقافٍة  أو  ذهنيٍة  في  التفكيُر 
عدم  يجب  ولكن،  وذاكرتِها.  ذكرياتِها  في 
النسياِن قطعياً أّن مصطلَح الوطِن أو البلِد، 
من  مسحةً  الرأسماليةُ  الحداثةُ  أَضفَت  الذي 
الفَتَشيِّة والبُّديِّة عليه، وَصيََّرته متقدماً على 
المجتمِع َمنِزلةً، يَهدُف إلى الربِح والكسب. 
إذ من المهمِّ أيضاً عدم المغاالِة في الوطن. 
ينبُع  الوطن«  فمفهوُم »كلُّ شيٍء في سبيِل 
هو  واألجدُر  الفاشية.  األمِة  مفهوِم  من 
وأمٍة  حرٍّ  مجتمٍع  سبيِل  في  شيٍء  كلِّ  نَذُر 
ديمقراطية. هذا ومن الضروريِّ عدم إعالِء 
األمِر  فلُبُّ  العبادة.  مستوى  إلى  أيضاً  ذلك 
أّن  ثمينة. أي  قَيَِّمةً  الحياِة  يكمُن في تصييِر 
األمِة  لحياِة  بالنسبِة  وسيلٍة  مجرُد  الوطَن 
والفرد، وليس هدفاً.وبينما تَهرُع أمةُ الدولِة 
تتألُف  ما  فغالباً  النمطّي،  المجتمِع  وراَء 
الديمقراطيةُ من التجمعاِت والكياناِت  األمةُ 
ِغنى.  مصدَر  اختالفاتِها  وترى  المختلفة، 
والحياةُ بذاِت عينِها ممكنةٌ أصالً باالختالِف 
تُرِغُم على  التي  القوميةُ،  والدولةُ  والتباين. 
الصادِر  المواطِن  من  واحٍد  نمٍط  صيرورِة 
من ِمخرطٍة واحدة، ُمناقِضةٌ للحياِة بجانبِها 
خلُق  النهائيَّ هو  هدفَها  أّن  ذلك  أيضاً.  هذا 
في  تنساُق  هذا  بَمنحاها  وهي  آلّي.  إنساٍن 
الحقيقِة صوب الفناِء والَعَدم. أما مواطُن أو 
عضُو األمِة الديمقراطية، فمختلف، وينتهُل 
وحتى  التجمعات.  مختلِف  من  هذا  اختالفَه 
غنًى  مصدَر  يَُعدُّ  والقبائِل  العشائِر  وجوُد 

بالنسبِة لألمِة الديمقراطية. رامان آزاد

... ضرورته ومساراته 
ّ
 الدميقراطي

ُ
النظام

احلايل،  واقع سوريا  أمهيّة كربى يف  )نظريًّا وعمليًّا( ذو  الدميقراطيّة  املدنيّةِ  نظام  بناءُ 
حيث يستمرّ الصراعُ السياسيّ واملسلح بني خمتلفِ األطراف والقوى السياسيّة، فيما 

اتضحت سوياتٌ خمتلفٌة للمصاحل الطبقيّةِ والطائفيّة والقوميّة واإلقليميّة والدوليّة.
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تقرير/ هيلني علي 

لطالما  فادح«  خطأ  موسيقى  بدون  »الحياة 
قالها )نيتشه(، أما بالنسبة لنا فهي لغة الروح، 
جزء  وهي  معاً   والمقاومة  اإلرادة  الثورة، 
ووجودنا،  بإرادتنا  ترتبط  حياتنا،  من  أساسي 
ونُعّرف  العالم  إلى  نتعرف  بالموسيقى  ألننا 
بأنفسنا من خاللها، كما نتعرف على ذاتنا. في 
جماليات  من  يُعدُّ  الذي  للفن،  »ديرك«  معهد 
بعض  لنا  كان  فيها،  النور  من  وركناً  المدينة 

اللقاءات مع المدربين فيه: 

40 طالب وطالبة يتلقون التدريب
اإلداري في معهد ديرك للفن سمكو مراد حدثنا 
ديرك  معهد  »تأسس  البداية:  في  المعهد  عن 
للفن في مطلع هذ العام  في مدينة ديرك، تقام 
غنية  موسيقية  أكاديمية  نشاطات  المركز  في 
على  الطالب  وتدريب  تعليم  ويتم  ومتنوعة 
)بيانو،  منها  عدة  آالت  على  والعزف  الغناء 
ويضم  ودودك(  ناي،  بغلمة،  طمبور.  أورغ، 
يتشرب  حيث  وطالبة،  طالباً  أربعين  المعهد 

كانوا  أن  عالياَ،  موسيقيا  نهجاً  المركز  طالب 
منهم  وإيماناً  حباً  وذلك  مغنيين  أو  كعازفين 
»وضع  مراد:  سمكو  وأضاف  للموسيقى«. 
لطالبه  إدارياً  برنامجاً  للفن  ديرك  معهد 
الموسيقية  والمعرفة  المهارة  لهم  يوفر  بحيث 
بحيث  وعلمية،  أكاديمية  أسس  على  العامة 
في  الموسيقى  الطالب معرفة عامة عن  يتلقى 
الحضارتين الغربية والكردية، ومن ثم يتخرج 
الطالب من المعهد بأفق واسعة ومهارات كافية 

تؤهله ليكون موسيقياً وفناناً«.

خلق جيل حمافظ على
 اهلوية الثقافية

وقال المدرب الموسيقي في المعهد معاذ أحمد: 
المعهد  في  بالتدريب  الراغبين  قبول  يتم   «
االلتحاق  لهم  ويحق  سنوات،  خمس  عمر  من 
ونحاول  مبسطة  طرقاً  نعتمد  حيث  بالمعهد، 
العزف  وطريقة  الموسيقى  تعلم  في  التسهيل 
على اآلالت الموسيقية، لتنشأ عالقة ودية بين 

الرغبة  وحث  الموهبة  ولتنشأ  وآلته،  الطالب 
لديهم على تعلم فن العزف والغناء، كما يدرس 
بأسلوب  المعهد  في  الموسيقي  المنهج  الطالب 
متطور ومحفز على شكل نوط تضمن تمرينات 
وساللم ومقطوعات موسيقية، تزيد من مراحلها 
كل شهر ووفق استيعاب الطالب ومهاراته في 
التعلم التطور«. وأردف معاذ أحمد: » نسعى 
لتطوير مشروع معهد »ديرك للفن« من خالل 
فروع  وتوسيع  أخرى  موسيقية  آالت  إضافة 
النحت،  كالرسم،  أخرى  فنية  بأقسام  المعهد 
الخط والموسيقا وأنشاء أوركسترا تضم 120 
لدى  والفن  الموسيقا  لغرس حب  وذلك  طفالً، 
تجارب  في  الدخول  فرص  وإتاحة  أبنائنا، 
ومساعدتهم  الموسيقي  فكرهم  وتحفيز  فنية، 
ذاتهم  وتكوين  اإلبداعية  قدراتهم  تنمية  على 
الموسيقية، كما يسعى المعهد لخلق جيل يحافظ 

على الهوية الثقافية للمنطقة«.

ما من شبر في أرض سوريا عامة والجزيرة 
بشكل خاص إال ويحكي قصة تاريخ وحضارة 
غابرة تركت بصمتها في التاريخ اإلنساني منذ 
أقدم العصور، وما كثرة التالل في المنطقة اال 
المنطقة  شأن  على عظيم  الدالالت  من  واحدة 

وأهميتها.

في  الهامة  التالل  من  بازار«  تل »شاغر  يعد 
عامودا  الثالث  المدن  بين  الواقعة  المنطقة 
تكون  تكاد  مسافة  وعلى  وقامشلو،  الحسكة 
متساوية، إذ يبعد 35كم جنوب غرب قامشلو 
وعلى  الحسكة،  شرق  شمال  45كم  وحوالي 
من  التل  ويتألف  عامودا«  »الحسكة-  طريق 
باألخرى  إحداهما  تتصالن  رئيسيتين  كتلتين 
وسط الجهة الغربية يفصل بينهما وادي، وتبلغ 
المساحة الكلية للتل قرابة 12 هكتاراً وبارتفاع 

21 متراً عما يحيط به.

بدأت المرحلة االولى من التنقيب في التل بين 
البريطاني  قِبل  من   1937  -1935 عامي 
لتبدأ  وتوقفت   ،max malwinمالوين ماكس 
المرحلة الثانية منها عام 1999 ببعثة سورية 
انسحاب  وبعد  مشتركة،  بلجيكية  بريطانية 
البريطانية  البعثة  تابعت  البريطانية  البعثة 
الحقائق  المزيد من  لتكشف  والسورية عملهما 
المزيد  ومعرفة  الموقع  اهمية  على  والدالئل 

المنطقة  عنه، حيث دلت أولى االكتشافات أن 
الثامن  األلف  منتصف  منذ  فيها  االستيطان  تم 

قبل الميالد. 

يقع على  لكونه  بازار أهمية كبيرة  لتل شاغر 
الطرق التجارية ما بين نهري دجلة والخابور 
أكدت  وقد  الفرات،  إلى  وصوالً  ثم  ومن 
كبيرة  أهمية  احتل  الموقع  بأن  االكتشافات 

وخاصة خالل الفترة البابلية القديمة.

الدراسات والنتائج في الحفريات األولى:

الجهة  في  تمت  التي  الحفريات  أوضحت 
سويات  عدة  قطاعات  ثماني  الشمالية وضمن 
األلف  وحتى  الخامس  األلف  إلى  تعود  أثرية 
مشادة  أبنية  على  فيها  عثر  كما  ق.م،  الثاني 
عشر  الثامن  القرن  إلى  تعود  اللبن  مادة  من 
رقماً  وأربعين  مئة  على  بداخلها  وعثر  ق.م، 
المتحف  في  محفوظة  والرقم  مسمارياً، 

البريطاني ومتحف حلب.

التنقيبات الحديثة وأهم النتائج:

عام  في  الموقع  في  التنقيب  أعمال  عادت 
1999 من قبل بعثة سورية بريطانية- بلجيكية 
التنقيب  أعمال  خالل  من  وكشفت  مشتركة، 

وهي:  تاريخيه  مراحل  بعدة  مر  الموقع  بأن 
الفخار  قبل  ما  الحديث  الحجري  »العصر 
فترة  ق.م-  الثامن  األلف  من  الثاني  النصف 
حسونة- فترة سامراء، فترة حلف، فترة عبيد، 
فترة  القديم  البرونزي  العصر  أورك،  فترة 
األكادية،  بعد  ما  الفترة  الباكرة،  السالالت 
البابلية  الفترة  الوسيط،  البرونزي  العصر 
القديمة، ودلت حفرتان محروقتان كشف عنهما 
والتي  الموقع  في  لالستيطان  دالئل  أول  على 
تعود إلى النصف الثاني من األلف الثامن ق.م، 
وعن سويات حضارية تعود إلى فترة حسونة 
دائري  بناء  على  التعرف  تم  كما  وسامراء، 
الشكل بقطر خمسة أمتار، محفوظ بشكل جيد 

يعود إلى الفترة الحلفية.

اللبن  المبنية من  المكتشفة  الجدران   كما دلت 
أنها تعود إلى النصف األول من األلف الثالث 

الحديث،  أورك  فترة  إلى  تعود  أنها  أي  ق.م، 
كذلك ُعثر على منشأة معمارية مبنية من اللبن 
متراً   35 بطول  شارع  بينهما  يفصل  وأبنية 
البابلية  الفترة  إلى  تعود  واحد  متر  وعرض 
القديمة، وهي عبارة عن جزء من مبنى إداري 
ضخم يعتبر من أهم األبنية المكتشفة ويعود إلى 
عهد الملك شمشي ادو. باإلضافة إلى مجموعة 
ورقم  حيوانات،  أو  آدمية  أشكال  ذات  دمى 
طينية وصل عددها إلى مئتين وستة وعشرين 
مصنوعة  صغيرة،  وعربات  مسمارياً  رقيماً 
من الطين وأدوات معدنية وحجرية وفخارية، 
ومجموعة من طبعات األختام أهمها طبعة ختم 

الملك البابلي شمشي أدو.

البناء في شاغر بازار:

أظهرت بعض التنقيبات وفي الطبقات التاسعة 
من البحث نموذج للبيوت »التنورية- ثولوس« 
قبه  شكل  على  الشكل  دائرية  غرف  وهي 
إلى  تصل  حتى  لألعلى  االرتفاع  مع  تضيق 
بينما  العلوي،  السقف  في  واحدة  التقاء  نقطة 
تحوي في أرضيتها على ممر طويل مستطيل 
المجفف  الطيني  اللبن  مبنية من  الشكل، وهي 
البناء  أن طريقة  الباحثين  ويؤكد  الشمس،  في 
المنطقة  في  متبعة  التنورية  والبيوت  بالطين 
وفي حوض الفرات منذ القدم مما يدل على إنها 
من ثقافة وابتكار المنطقة وليست دخيلة عليها.

لم يكن الخروج القسري من عفرين عائقاً أمام 
اللواتي  عفرين  فتيات  من  مجموعة  طموح 
النزوح  وبعد  فنية،  موسيقية  فرقة  يُشكلَن  كنَّ 
والتهجير القسري كانت إرادتهن اقوى من كل 
الفرقة  تشكيل  إلى  العودة  وقررن  الصعوبات 
ومتابعة نشاطهن وفعالياتهن. وأعادت الفتيات 
معتمدات  الفنية  فرقتهن  شمل  لم  الصغيرات 

على قدراتهن الذاتية.

الفرصة  لهم  سنحت  الذين  األطفال  من 
»رومينيا سيدو« التي تعلمت في إحدى المعاهد 
العزف  الغناء وثم  الموسيقية في عفرين على 
على آلة الكمان من قِبل معلمين مختصين. وفي 
الشهباء بحثت عن رفيقاتها حيث كانت فرقتهن 
ما  أعمارهن  تتراوح  فتيات  تتكون من عشرة 

بين 11 – 17 عاماً.
على  والعزف  الغناء  على  بالتدريب  وبدأَن 
رومينيا،  منزل  في  والدف  والبزق  الكمان 
والشرقي  الغربي  اإليقاع  بدمج  الفرقة  وتتميز 
يواجهن  في حين  الكردية،  باللغة  والغناء  معاً 
وجود  لعدم  اآلالت  إيقاع  ربط  في  صعوبة 
النوطات الموسيقية، إال أن الفتيات ال ينظرن 
إيقاف  يمكن  الذي  الكبير  بالعائق  ذلك  إلى 
شغفهم. وبرغبة من الفتيات سميت الفرقة باسم 
إحدى  كانت  والتي  كالحو«  »هيفا  صديقتهن 
لمركز  الفلكلوري  الرقص  فرقة  عضوات 
هجمات  إثر  استشهدت  والتي  والفن  الثقافة 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته أثناء القصف 

على قرية باسوطة في مقاطعة عفرين. 

الفتيات تدريباتهن كل يوم سبت داخل  وتتلقى 
خيمة مخصصة في مخيم سردم لتلقي دروسهن 
بعد تحقيق إدارة الهالل الذهبي رغبتهن بالغناء 

والعزف في المناسبات.

وكالة هاوار

من  الخامس  األربعاء  يوم  العراق  ودعت 
الكبير  الشعبي  الجاري شاعرها  األول  كانون 
عريان السيد خلف، الذي انتقل إلى جوار ربه 
بالعاصمة بغداد، وهو  في مشفى مدينة الطب 
شاعر شعبي عراقي ولد في محافظة ذي قار 
في أربعينات القرن الماضي في قلعة سكر على 
ضفاف نهر الغراف، وبدأ نشر قصائده مطلع 
العراقية  الصحافة  في  الستينات. عمل عريان 
ونال الدبلوم فيها، كما عمل في التلفزيون وفي 
عدة،  وشهادات  جوائز  على  وحصل  اإلذاعة 
في  اليرموك  جامعة  من  اليرموك  وسام  منها 
األردن، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين 
الصحافة  ومنظمة  العرب  الصحفيين  واتحاد 
العالمية، عضو في الحزب الشيوعي العراقي، 
الشعبين  الشعراء  جمعية  في  كان عضواً  كما 
العراقيين. تواصل السيد خلف مع حركة األدب 
الشعبي عن طريق طبع الدواوين أو إعادة نسخ 
سياسي  مغزى  ذات  قصائد  نشرعدة  طُبِع  ما 
فيها  وصف  التي  القيامة  قصيدة  منها  رافض 
مدينة كربالء إبَّان أحداث انتفاضة عام 1991، 
في وسط وجنوب العراق وقصيدة شريف الدم 
التي أهداها لإلمام الحسين. كما نشر عشرات 
القصائد السياسية في السبعينات، حيث ظهرت 
فيها هويته الفكرية مثل قصيدة »نذر وقصيدة 

الفنانين  من  للعديد  َكتَب  أنه  كما  الشاهد« 
وشّكل  والمخضرمين.   الراحلين  العراقيين 
كاظم  الشاعر  مع  فريدة  ثنائية  ظاهرة شعرية 
السجاالت  بعض  خالل  من  الكاطع  إسماعيل 
بين الشاعرين كان آخرها قصيدة »ما ترتاح«. 
من  العراقيين  المثقفين  من  الكثير  يعتبره 
الرموز الثقافية الوطنية المبدأيين وأحد أقطاب 
الشعر الشعبي في العراق باإلضافة إلى مظفر 
النواب وكاظم إسماعيل الكاطع وعطا خميس 

السعيدي.

وكاالت

معهد ديرك للفن... حنو تطوير املواهب الفنية

« شاغر بازار«...جذور يف أعماق التاريخ

رحيل الشاعر عريان بالفن نتحدى االحتالل
السيد خلف

إعداد/ عبدالرمحن حممد

الحريات  عن  الدفاع  لجان  رئيس  تطرق 
سوريا  في  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
دانيال سعود، خالل فعاليات منتدى »التطهير 
عفرين«،  في  الديمغرافي  والتغيير  العرقي 
االحتالل  جيش  جنود  ممارسات  جملة  إلى 
اضطهاد  صور  بينها،  من  والتي  التركي 
عرقي. وبما أنه لم يستطع الحضور؛ أرسل 
تقريره للمنتدى الدولي حول التطهير العرقي 
ُعقِد  الذي  عفرين  في  الديمغرافي  والتغيير 
في مدينة عامودا، وقُِرئ من قبل ممثله على 

المنتدى معصوم إبراهيم. 
وجاء في نص التقرير المقدم والذي تضمن 
االنتهاكات  على  إطاللة  توصيات؛  عدة 
عفرين  في  المرتكبة  والجرائم  الجسيمة 
التركي  العدوان  قوات  قبل  من  وقراها 
والمسلحين السوريين المعارضين المتعاونين 

معهم والموالون لهم.

تواطؤ دول العامل

دول  معظم  وتواطأت  المتحدة  األمم  تلكأت 
العالم عبر التزامها الصمت إزاء االعتداءات 
عام  منذ  السورية  األراضي  على  التركية 
2011 وحتى غزو عفرين واحتاللها منذ 20 
كانون الثاني 2018، ووقفت معظم حكومات 
ما  حيال  يُذكر  اكتراث  ودون  العالم صامتة 
مسلحين  مع  التركي  االحتالل  جيش  به  قام 
معارضة،  فصائل  إلى  ينتمون  سوريين 
وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية 
التركي كل عمليات  العدوان  الدولية واصل 
اعتداءاته على األراضي السورية مستخدمةً 
أحدث صنوف األسلحة البرية والجوية، في 
خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي 
مدينة  ففي  اإلنساني.  الدولي  القانون  تحكم 
عفرين القوى المجتمعية نفسها التي حاربت 
قاومت  التي  وتنظيماته، هي  اإلرهاب  قوى 
الذين  والمسلحين  التركي  للعدوان  وتصدت 
يقاتلون معه والذين قاموا بارتكاب العديد من 
أهالي  بحق  والجماعية  الفردية  االنتهاكات 
الحجم  على  عالوة  عفرين،  ومدينة  قرى 
الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات 
بين  المدنيين  وغير  المدنيين  الضحايا  من 
قتيل وجريح. مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو 
إلى احتالل كما حدث في عفرين التي احتلتها 
قوات االحتالل التركية مع القوات المسلحة 
المعارضين  من  معها  المتعاونة  المرتزقة 
السوريين عام2018، وذلك عندما ال تقتصر 
قوات العــدو على عبور اإلقليم وإنما تســتقر 

فيه وتباشر سلطاتها في إطاره. 

االنتهاكات اجلسيمة يف 
القانونني الدولي واإلنساني

اإلنساني  الدولي  القانون  أن  يعني  وهذا 
الموقعة  غير  أو  الموقعة  الدولة  أن  يعتبر 
على االتفاقيات الدولية ذات الطابع اإلنساني 
ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي 
عدم  مسؤولية  تتحمل  وهي  تتضمنها.  التي 
االلتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل 
الدول على االتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي 
اإلنساني للخروج من دائرة الشك ومن أجل 
البشرية جمعاء، كما أنه على حركات التحرر 
واالحتالل  االستعمار  تقاوم  التي  الوطني 
القانون  قواعد  تلتزم  أن  العنصري  والتمييز 
نضالها  يتحول  ال  كي  اإلنساني  الدولي 
هذه  أن  غير  إرهابية.  أعمال  إلى  المسلح 
الجسيمة ال  باالنتهاكات  المحددة  االنتهاكات 
تشمل جميع االنتهاكات، وهذا يعني أن هناك 
القانون الدولي  انتهاكات قد ترتكب بموجب 
وقانون  العام،  الدولي  والقانون  اإلنساني 

حقوق اإلنسان، كاالعتداء على االماكن ذات 
الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، 
سبيل  على  والمستشفيات  الثقافية  واألماكن 
المثال، كما يجري في مدينة عفرين وقراها. 
ولذلك؛ أرى بأال نغفل في هذه المناسبة عن 
مبادئ  تحت  تنضوي  التي  االنتهاكات  تلك 
والقوانين  اإلنسان  حقوق  قانون  وأحكام 
األخرى إلى جانب ما ترتكبه قوات االحتالل 
التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي 
قوات  اجتاحت  فقد  هنا  والمهم  اإلنساني. 
ألراضي  الحدودي  القسم  التركية  االحتالل 
سوريا متحدية الرأي العام الدولي ومنظماتها 
اإلنسانية، وجاء نشر تركيا لقواتها في إدلب 
بهدف  وإيران؛  روسيا  مع  اتفاق  على  بناًء 
والهدف  توتر(،  )خفض  منطقة  إدلب  جعل 
محاربة  هو  هناك  تركية  قوات  نشر  من 
الشعب، وأقامت هناك ثالث  وحدات حماية 
قواعد عسكرية تشرف على منطقة عفرين، 
بـ  عفرين  على  التركية  الحرب  وسميت 
السالم  رمز  هو  الذي  الزيتون(  )غصن 
حماَمات  إلى  المنطقة  قلبَّ  والذي  العالمي 
ألسلحة  استعماله  بفعل  ممزقة  وأشالء  دم 
محرمة دولياً، وترقى حربه ضد الكرد إلى 

اإلبادة الجماعية. 

احتالل عفرين واالنتهاكات
 اليت ُارتِكبت

بمجرد وصول النزاع في سوريا إلى درجة 
أوضاعاً  فإن  الدولي؛  غير  المسلح  النزاع 
قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع 
القانون  قواعد  وضع  إلى  كلها  وانتهت 
قواعد  وهي  التنفيذ  قيد  اإلنساني  الدولي 
ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على 
نهاية  في  عنها  ونتج  كافة،  النزاع  أطراف 
األمر تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بانتهاك 
يمكن  التي  والكيفية  القانون  ذلك  قواعد 
وإنزال  دولية  جنائية  محاكمة  إلى  تقديمهم 
العقاب المناسب عليهم. النزاعات التي تدور 
نزاعات  هي  السورية  األراضي  في  اآلن 
الدولية  المعايير  دولية، بحسب  مسلحة غير 
وتطبق عليها أحكام القانون الدولي اإلنساني، 
األراضي  في  الوضع  تقييم  اعتماد  ويجب 
لسنة  األربعة  اتفاقيات جنيف  السورية على 
للتعرف  1949م والقانون العرفي للحروب 
من خاللها على مدى وجود انتهاكات للقانون 

الدولي اإلنساني في ذلك النزاع. 
ممارسات  بعض  إلى  هنا  اإلشارة  ويمكننا 
مسلحي جيش االحتالل التركي والمتعاونين 

معه من المرتزقة: 

اإلبادة  جرائم  ارتكاب  العرقي،  االضطهاد 
بحق  ترتكب  التي  االنتهاكات  الجماعية، 
المقاتلين  بجثث  والتمثيل  القتل  المرأة، 
خارج  تجرى  التي  المحاكمات  واألسرى، 
القانون، مصادرة أمالك الناس، حرق الكتب 
والوثائق واآلثار واألوابد التاريخية، تخريب 
واإلخفاء  االختطاف  العبادة،  أماكن  وتفجير 
واالغتياالت  التعذيب  وعمليات  القسري 
واحتجازهم  األطفال  اختطاف  المستمرة، 
واالبتزاز  االختطاف  لديهم،  كرهائن 
كمصدر مهم لجني المال من ورائه، القصف 

العشوائي والتفجيرات.
جرائم  هي  األفعال  من  النماذج  تلك  إن 
اإلنسانية،  ضد  دولية  وجرائم  حرب 
لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات  من  فهي 
االحتالل  جيش  قِبل  من  المرتكبة  اإلنسان 
المدنيين،  معه ضد  المتعاونة  والمجموعات 
جيش االحتالل التركي والجماعات المسلحة 
له، ارتكبوا جرائم حرب  التابعة  المعارضة 
في  يومي  بشكل  بعفرين  المدنيين  بحق 
حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقاً 
الحرب.  وقوانين  الدولية  لألعراف  صريحاً 
انتهاك جسيم  إن هذه األفعال اإلجرامية هو 
التفاقية جنيف /1949/8/12/ بحيث ترتقي 
الجنائية  الجرائم  مصاف  إلى  الجرائم  هذه 

الدولية. 

اخلالصة
 

 وفقا للمعايير الدولية، وبشكل خاص أحكام 
القانون  ومبادئ  اإلنساني،  الدولي  القانون 
بين  الودية  بالعالقات  المتعلقة  العام  الدولي 
ومقاصد  المتحدة،  األمم  لميثاق  وفقا  الدول 
األمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعالن األمم 
األمم  وإعالن  اإلنسان،  لحقوق  المتحدة 
المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة 
لألمم  العامة  الجمعية  بقرار  الصادر  أشكاله 
بتاريخ   )18 )دورة   1904 رقم  المتحدة 
االنتهاكات  تكييف  يمكن   1963/11/20
التركية في عفرين كمدينة من ناحية، وتجاه 
ورد  لما  وفقا  والعرب,  الكرد  من  سكانها 
ناحية  من  عسكرياً,  احتاللها  منذ  أعاله، 
مع  كليا  تتعارض  أعمال  أنها  على  أخرى، 
أحكام اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين 
في  والمعقودة  البرية،  الحرب  وأعراف 
اتفاقية  وأحكام   ،1907 األول  تشرين   18
في  المدنيين  بحماية  المتعلقة  الرابعة  جنيف 
والبروتوكول    ،1949 لعام  الحرب  زمن 
األربعة،   جنيف  باتفاقيات  األول  الملحق 
كما تتعارض كلياً مع مبادئ القانون الدولي 
وفقا  الدول  بين  الودية  بالعالقات  المتعلقة 
لميثاق األمم المتحدة، كما تتعارض مع أحكام 

العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان، 
وكذلك تتعارض مع اإلعالن العالمي الحقوق 
اإلنسان الصادر في 10 كانون األول 1948 
بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة، كما 
تتعارض مع أهداف األمم المتحدة ومقاصدها 

وتنتهك أحكام الميثاق الذي بُنيَّ عليه.

التوصيات

غير  عمالً  عفرين  احتالل  نعتبر  وألننا 
مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد األمم 
جميع  ونُدين  الدولي،  والقانون  المتحدة 
ممارسات قوى االحتالل التركية، فإننا ندعو 

إلى: 
ـ مطالبة القوات المحتلة التركية والمتعاونين 
وغير  الفوري  باالنسحاب  لهم،  والموالين 
األراضي  وجميع  عفرين  من  المشروط 

السورية التي احتلتها. 
لعفرين  التركي  االحتالل  مخاطر  فضح  ـ 
التركية  العسكرية  العمليات  عن  نجم  وما 
في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات بحق 
لعمليات  وتعريضهم  السوريين  المدنيين 

نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة. 
عن  الكشف  أجل  من  السريع  العمل  ـ 
المخطوفين  مصير 
سراحهم  وإطالق 
من  جميعاً، 
واألطفال  النساء 
لدى  والذكور، 

الفصائل  ولدى  التركية  االحتالل  قوات 
األتراك،  مع  المتعاونة  المرتزقة  المسلحة 
االحتالل  قوى  وإلزام  شرط.  أو  قيد  ودون 
جبراً  وسريع  مناسب  تعويض  بتوفير 
للضرر الالحق بضحايا االختطاف واإلخفاء 

القسري.
ـ العمل السريع من أجل الكشف الفوري عن 
مصير المفقودين، واإلعالن عن من بقي حياً 
أو من تم قتله وتصفيته ألسباب سياسية، أو 

غير سياسية.
مستقلة  قضائية  تحقيق  لجنة  تشكيل  ـ 
ممثلين  بمشاركة  وشفافة  ونزيهة  ومحايدة 
اإلنسان  لحقوق  السورية  الفيدرالية  عن 
اإلنسان  حقوق  عن  المدافعة  والمنظمات 
بالكشف  تقوم  سورية،  في  المرأة  وحقوق 
في  ارتكابها  تم  التي  االنتهاكات  جميع  عن 
التركي في  العدوان  عفرين وقراها منذ بدء 
اآلن،  وحتى   2018 الثاني  كانون  أواخر 
الذين  االحتالل  قوى  من  المسئولين  وعن 
من  وجرحى  قتلى  ضحايا  بوقوع  تسببوا 
واإلقليمي  المحلي  القضاء  إلى  أحالتهم  أجل 

والدولي ومحاسبتهم.
ـ دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، 
مختلف  وتوثيق  تدقيق  أجل  من  للتعاون 
الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبتها القوات 
المحتلة التركية المرتزقة في عفرين وقراها 
كانون  أواخر  في  التركي  العدوان  بدء  منذ 
بناء  أجل  من  اآلن،  وحتى   2018 الثاني 
جميع  ومالحقة  بمتابعة  يسمح  قانوني  ملف 
أم  أتراك  أكانوا  سواء  االنتهاكات،  مرتكبي 
هذه  بعض  كون  معهم،  متعاونين  سوريين 
ضد  الجرائم  لمستوى  ترقى  االنتهاكات 
المرتكبين  ملف  إحالة  وتستدعي  اإلنسانية 

للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية. 
ـ عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي 
أمام  العراقيل  كافة  وإزالة  وقراهم،  عفرين 
عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين 
عليهم  االعتداء  عدم  وضمان  الطرق،  تلك 
وبالتالي  األلغام.  وإزالة  أمالكهم،  وعلى 
تمكين أهالي عفرين اقتصادياً واجتماعياً بما 

يسمح لهم بإدارة أمورهم. 
ـ دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية 
واالقتصادية  الحياتية  االحتياجات  بتلبية 
المنكوبة  وقراها  عفرين  لمدينة  واإلنسانية 
وإغاثتهم  المهجرين،  عفرين  وألهالي 

بالمستلزمات الضرورية كافة.
ـ العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات 
األصلية من أهالي عفرين من أجل مواجهة 
المتزايدة جراء ممارسات  المخاطر  وإيقاف 
اعتمدت  التي  العنصرية  االحتالل  قوات 
التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، 
جميع  وجه  في  حازم  بشكل  والوقوف 
البنى  تغيير  على  تعتمد  التي  الممارسات 
تحقيقاً ألهداف ومصالح عرقية  الديمغرافية 
السلم  وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس 

األهلي والتعايش المشترك. 
وكالة فرات لألنباء

 القوانني الدولية
ُ
تركيا خترق

 وترتكب جرائم ِإبادة

معصوم ابراهيم



www.ronahi.netالعدد 628  

اجلمعة
12/7/ 2018م

العدد 628   www.ronahi.net

اجلمعة
12/7/ 2018م

www.ronahi.netwww.ronahi.net

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

الجمعيات  دار  تعمل   - الطبقة  روناهي/ 
التعاونية التابعة للجنة االقتصاد في اإلدارة 
على  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية 
يحقق  الذي  االجتماعي  االقتصاد  تحقيق 
وبخاصةً  كافة،  المجتمع  ألفراد  المكاسب 

البطالة  على  وللقضاء  ذاتها  لتنمية  المرأة 
التي تعاني منها في محيطها، واالبتعاد عن 
األمراض االجتماعية السائدة في المجتمع.

في  التعاونية  الجمعيات  دار  وتتحضر 
تعتمدان  جمعيتين  الفتتاح  الطبقة  منطقة 

وهن  المساهمات  على  غالباً  عملهما  في 
على  ولالطالع  الطبقة.  مدينة  نساء  من 
الجمعيات  لها دار  التي يتحضر  المشاريع 
التعاونية؛ أجرينا لقاء مع الرئيسة المشتركة 
لدار الجمعيات التعاونية نجمة الهالل التي 
أكدت أن الهدف من الجمعيتين هو تشغيل 
عن  يبحثن  اللواتي  النساء  من  عدد  أكبر 
في  دورهن  وتطوير  تفعيل  وزيادة  عمل 
ولتحقيق  ذواتهن  على  واالعتماد  المجتمع 

االكتفاء الذاتي وزيادة تنمية اقتصادهن.

وأشارت نجمة أن المشروع  يضم جمعيتين 
الفرات«  »سيدات  جمعية   هي  األولى 
وعمل هذه الجمعية هو نسج الصوف ورش 
الخرز واإلكسسوارت وإعادة تدوير المواد 
التالفة من أقمشة وعلب وكرتون، وتحتوي 
للتطريز  منها  اثنتان  مكينات  خمس  على 
وسياخ  حبكة  وماكينة  للخياطة  والمتبقية 
نسج والتطريز باإلبر؛ ألن المشروع يعتمد 
بشكل أساسي على األعمال اليدوية والنسج 

وبلغ عدد المساهمين فيها 18 مساهمة من 
النساء والرجال، والعدد قابل للزيادة وأقل 
المشروع هو عشرة أالف ل.س  سهم في 
وتقع الجمعية في الحي الثاني قرب المركز 
هذا  في  للمساهمة  بالنسبة  أما  الثقافي، 
المشروع فأكدت نجمة على أن هناك إقبال 
النساء  من  وخاصةً  المشروع  على  كبير 
المساهمات الراغبات بتطوير أنفسهن، كما 
ل.س  مليون  حوالي  المشروع  تكلفة  يقدر 
مضي  بعد  الجمعية  افتتاح  المتوقع  ومن 

شهر من اآلن.

الثاني وهو جمعية  المشروع  بأن  ونوهت 
ويتألف  المستقبل«  »سيدات  باسم  خياطة 
وخمسة  امرأة   15 من  حالياً  المشروع 
في  خبرة  الخياطين  أكثر  من  هم  رجال 
المساهمين  »عدد  وأضافت:  المنطقة، 
قابل للزيادة، وأما أدوات المشروع مؤلف 
من 16 ماكينة منها أربع ماكينات للحبكة 
قص  طاولة  وأيضاً  للخياطة  واألخريات 

وأخرى للكوي، وتقع الجمعية في المؤسسة 
قرابة  المشروع  تكلفة  وتقدر  االستهالكية 
في  الجمعية  افتتاح  وسيتم  ل.س  المليون 

الفترة المقبلة«.

لدار  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
حديثها  الهالل  نجمة  التعاونية  الجمعيات 
المرأة  مشاركة  نسبة  »تجاوزت  بالقول: 
وقد  المساهمين  من   % المشروعين  في 
لمثل  لها  لمسنا رغبة كبيرة، وإقبال الفت 
خالل  من  للعمل  وحبها  المشاريع،  هذه 
المشروعين  تجهيز  على  وعملها  تطوعها 
من  عدد  المشروعين  وضم  االنتاجيين، 
أنها  المرأة  تثبت  المشاركين حتى  الرجال 
المجاالت  العمل مع الرجل في  قادر على 
في  فعاليتها  مدى  تثبت  وكذلك  كافة، 

المجتمع

ولجنة  منبج  في  الزراعة  مؤسسة  تستمر 
الزراعة في دير الزور بتوزيع بذار القمح 
االكتفاء  لتحقيق  وتسعى  المزارعين  على 

الذاتي من بذار القمح للموسم القادم.
من  الماضي  العام  في  المزارعون  عانى 
األمراض الفطرية التي أصابت محاصيلهم 
المحاصيل  الجارفة  السيول  أتلفت  كما 
باإلنتاج  عام  لضعف  أدى  مما  الزراعية، 
وهذا ما دفع غرفة الزراعة إلى اتخاذ خطة 
من خاللها تُؤمن بذار القمح المعقم بنوعيه 
بدأت  إذ؛  للمزارعين.  والقاسي  الطري 
المنصرم  الشهر  أوائل  الزراعة  مؤسسة 
المزارعين  المعقم على  القمح  بذار  بتوزيع 
غرام  للكيلو  سورية  ليرة   165 بسعر 
فيه  وزع  الذي  السعر  ذات  وهو  الواحد، 

خالل الموسم المنصرم.
لمؤسسة  المشترك  الرئيس  وبحسب 
كمية  فإن  محمد؛  جميل  منبج  في  الزراعة 
بلغت  المزارعين  على  الموزعة  البذار 
بدعم  المتخذة  الخطة  وتقتضي  طن،   105
إضافة  الزراعي،  بالسماد  المحاصيل  هذه 

إلى مادة المازوت بسعر مناسب.
كيلو   350 الزراعة  مؤسسة  وخصصت 
مطالبة  هكتار،  لكل  القمح  بذار  من  غرام 
التي  السماد  بكميات  االلتزام  الفالحين 
المحصول، وأمنت  التربة إلنجاح  تحتاجها 
السماد  أصناف  بدورها  الزراعة  غرفة 
الالزمة، وُخِصص لكل هكتار كمية مازوت 
تتراوح من 600 لتر حتى ألف لتر، وذلك 
بحسب األحوال الجوية والهطول المطري.

وبهذا الخصوص أكد جميل محمد أن توزيع 
الجاري،  الشهر  البذار سيستمر حتى نهاية 
مقدراً مساحة األراضي التي ستزرع بالقمح 

ما يقارب ألفي هكتار.
أمنت  البذار  إكثار  مؤسسة  أن  إلى  وأشار 
طن   30 والمطلوب  البذار  من  طن   15
»استقبلت  الصدد:  بهذا  وأكد  البذار؛  من 
مع  للتعاقد  طلبات  عدة  الزراعة  مؤسسة 
لم  المساحات  لكن  البذار،  إكثار  مؤسسة 
توافق الشروط وكل من لم يوافق الشروط 
تم استبعاده، وحول لمؤسسة الزراعة ليستلم 
بذار القمح الموزع لكل المزارعين الراغبين 

في زراعة محصول القمح العادي«.
الالزم  الشروط  أن  محمد  جميل  وأوضح 
توفرها للتعاقد مع مؤسسة إكثار البذار هي 
نوعية التربة ومكانها بحيث تكون مياه الري 
بأن  كفيل  منتج  لتحقيق  وذلك  لها،  مناسبة 
يكون بذاراً للعام القادم، والمساحات التي تم 

قبولها تقدر بـ 42 هكتار و8 دونمات.
الزراعة  غرفة  تستلم  أن  المفترض  ومن 
الموسم  نهاية  في  المزارعين  من  القمح 
يُحدد  فيما  القمح،  لشراء  خاص  مركز  في 
سعر الشراء من المزارعين بحسب طبيعة 

مردود الموسم الزراعي.
الزراعة  لجنة  وزعت  نفسه؛  السياق  وفي 
الدفعة  اليوم  المدني  الزور  دير  مجلس  في 
المزارعين؛  على  القمح  بذار  من  الرابعة 
بهدف تشجيع المزارعين على زراعة القمح 
تحريرها  بعد  الزراعي  بالواقع  والنهوض 
سوريا  قوات  يد  على  داعش  مرتزقة  من 
للخطة  استكماالً  ذلك  وجاء  الديمقراطية؛ 
الذاتي  لالكتفاء  الوصول  بهدف  الزراعية 
من مادة البذار بدير الزور بريفيها الغربي 
والشرقي، حيث وزعت اليوم لجنة الزراعة 
القمح  43 طن و230 كيلو غرام من بذار 
المعقم والمغربل من نوّعي القاسي والطري 
الزور  دير  ريفي  في  المزارعين  على 

الشرقي والغربي.
 160 بـ  البذار  من  الواحد  الكيلو  ويُباع 
ل.س، في وقت يصل سعر كيلو البذار الى 

200 ل.س في السوق السوداء.
وتجدر اإلشارة إلى أّن اللجنة توزع البذار 
منذ بداية الخريف، حيث وزعوا حتى اآلن 
726 طن من بذار القمح على المزارعين.

وكالة هاوار

مكتب  من  كل  قام  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الغربية  ـ  بلدية قامشلو  الصحة والمرأة في 
قامشلو؛  مدينة  سوق  في  مشتركة  بجولة 
والمحالت  الغذائية  المواد  محالت  شملت 
التي توضع أمامها البضائع، حيث تم تنبيه 
بضرورة  الغذائية  المواد  محالت  اصحاب 
المحل  بنظافة  واالهتمام  الطعام  تغطية 

وضعهم  بعدم  المحالت  أصحاب  وإنذار 
إشغال  بسبب  المحالت  أمام  البضائع 

الرصيف وعرقلة المشاة.
خصصت  البلدية  أّن  بالذكر؛  والجدير 
ألصحاب  الرصيف  من  سم   40 مساحة 

المحالت.

إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  وزعت 
من  لتر  المليون  ونصف  مليون  الجزيرة 
مدارس  على  مدفأة  ألف  و25  المازوت 
باإلضافة  الشتوية،  الخطة  ضمن  اإلقليم، 
المدارس  وأبواب  ونوافذ  أسقف  لتصليح 

والصفوف.
الخطة  وضمن  الشتاء  فصل  بداية  مع 

إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة  الشتوية 
للطلبة  الجزيرة، وبهدف خلق أفضل مناخ 
خطوات،  بعّدة  قامت  المدارس  ضمن 
على  والمدافئ  المازوت  مادة  توزيع  منها 

المدارس والمجامع التربوية في اإلقليم. 
لهيئة  المشتركة  الرئيسة  وأوضحت 
سميرة  الجزيرة  إقليم  في  والتعليم  التربية 

جهدها  قصارى  تبذل  الهيئة  أن  علي  حاج 
إقليم  في  المدارس  واقع  تحسين  أجل  من 
مقاطعة  مقاطعتين،  يضم  الذي  الجزيرة 
قامشلو والحسكة، وبيّنت إلى أن الهيئة مع 
وأصلحت  رممت  الدراسي  الفصل  بداية 
المدراس،  وأسقف  والنوافذ  األبواب  كافة 
الكتب  وطباعة  المقاعد،  لتوزيع  باإلضافة 

بهدف تنمية اقتصاد املرأة.. مشاريع متعددة 
لدار اجلمعيات التعاونية بالطبقة

زارعي منبج ودير الزور
ُ
جولة يف أسواق قامشلوتوزيع البذار على م

توزيع املازوت واملدافئ على مدارس إقليم اجلزيرة

جنمة اهلالل

مدينة  في  المركزية  الشعب  بلدية  تواصل 
الرقة بالتنسيق مع فريق التدخل المبكر، على 
إعادة تأهيل وترميم دوار النعيم وسط المدينة 
استخدامها  داعش على  التي عملت مرتزقة 

كساحة لتنفيذ اإلعدامات، وتعذيب األهالي.

خطوة نوعية إلعادة اإلعمار
قوات  يد  على  الرقة  مدينة  تحرير  بعد 
من  األول  تشرين  في  الديمقراطية  سوريا 
على  الشعب  بلدية  حملت  الماضي،  العام 
تأهيل وترميم  عاتقها كخطوة نوعية إلعادة 
الدوارات والجسور التي تعرضت لدمار في 

المدينة.
تأهيل كل من )دوار  على  العمل حالياً  ويتم 

النعيم، دوار الساعة، دوار المشهداني ودوار 
فيه  العمل  يتم  الدوارات  معظم  الملعب(، 
بعض  مع  وبالتنسيق  الشعب  بلدية  قِبل  من 

المنظمات العاملة في المدينة.

هي  ترميمها  يتم  التي  الدوارات  أهم  ومن 
داعش  مرتزقة  حّوله  الذي  النعيم«  »دوار 
مقتل  على  شهادة  وكانت  الجحيم  دوار  إلى 
األبرياء،  المدنيين  من  المئات  وقصاص 
تلك  في  المدنيين  رؤوس  تعليق  عن  ناهيك 

النقطة.

في ظل  الحضاري  في مظهره  يظهر  اليوم 
الشعب  بلدية  تقدمها  التي  الكبيرة  األعمال 
وفريق التدخل المبكر، لتنتهي اليوم المرحلة 

يُعتبر  الذي  الدوار  تأهيل  إعادة  من  األولى 
من أهم الدوارات المتواجدة في المدينة.

ساعات  في  الدوار  تأهيل  على  العمل  يبدأ 
الصباح األولى وحتى المساء من قِبل ورش 
التدخل المبكر،  للبلدية وفريق  التابعة  العمل 

لتأهيله في أسرع وقت ممكن.

أحمد  الشعب  بلدية  في  المشترك  الرئيس 
إبراهيم قال: »تعمل بلدية الشعب اليوم على 
تأهيل الدورات المتواجدة في المدينة بهدف 
إعادة الرونق الحضاري للمدينة، ويتم العمل 
من خالل تزفيت الدوارات وطليها من جديد 
بألوان حضارية وجمالية، ويد بيد نعمل على 

إعادة الحياة إلى كامل المدينة.

السنبلة،  دوار  من  كل  تأهيل  تم  وقد  هذا 
المزارع، الفروسية ودوار المقص.

مرتزقة  احتالل  بعد  بأنه  اإلشارة  وتجدر 
النعيم  دوار  تسمية  تم  الرقة  لمدينة  داعش 
على  أقدموا  المرتزقة  كون  الجحيم،  بدوار 
 93 واللواء   17 الفرقة  جنود  رؤوس  قطع 
على  وتعليقها  السوري،  للنظام  التابعين 
السياج الحديدي للدوار، وأصبح مكاناً لتنفيذ 

أحكام مرتزقة داعش.

وكانت قد حررت قوات سوريا الديمقراطية 
العام  من  األول  تشرين  من   11 الـ  في 
الماضي دوار النعيم، ليتحول اليوم إلى مكان 
يقصده األهالي، ناهيك عن افتتاح المحالت 

التجارية وإنعاش الحياة من جديد.

وكالة / هاوار

من دوارِ اجلحيم إىل دوارِ النعيم

في  تكمن  وتطوره  مجتمع  أي  قوة  إن 
عليها  أُنشأت  التي  الصحيحة  األسس 
اهتمت  التي  والدول  البلد،  تلك  شبيبة 
من  تمكنت  عليها  واعتمدت  بالشبيبة 
الوصول إلى مستوى عاٍل من التطور 
منطقة  في  الشبيبة  كانت  وقد  والتقدم، 
لها  يكن  ولم  مهمشة  األوسط  الشرق 
أي دور في المجتمع وفي بناء الوطن، 
وقضايا  مشاكل  من  تعاني  كانت  بل 
عديدة بسبب طبيعة األنظمة التي كانت 
منح  مصلحتها  من  يكن  ولم  تحكمها 
الواعية  الشبيبة  ألن  للشبيبة،  دور  أي 
الخطر  كانت  لمصالحها  المدركة 
األنظمة،  هذه  سلطة  على  األساسي 
التي  سوريا  وشمال  روج  ثورة  وبعد 
منحت الشبيبة كل اهتماماتها، وجعلتها 
في المقام األول لبناء المجتمع والدفاع 
على  نفسها  بتنظيم  الشبيبة  بدأت  عنه، 
عن  تختلف  جديدة  ومعايير  أسس 
خدمة  في  ولتكون  السابقة  أشكالها 

المجتمع الديمقراطي الذي تطمح إليه.

التعريف بقضايا الشباب
 من أولوياتنا

وبهذا الصدد حدثنا رئيس مكتب شبيبة 
حزب سوريا المستقبل في فرع الجزيرة 
الشبيبة  »لقد عانت  بالقول:  أحمد علي 
السورية الكثير من اإلهمال والتهميش 
من قِبل األنظمة على مدى عقود، حيث 

لم يكن لها أي دور في المجتمع وكانت 
محرومة من المشاركة في التعبير عن 
أي  لها  يكن  ولم  ومصيرها،  إرادتها 
وأمالها،  طموحاتها  عن  يعبّر  تنظيم 
نحو  الشبيبة  أنظار  توجيه  إلى  وتعمد 
قضايا ثانوية ال تمت إلى جوهر قضايا 
أجل  من  وذلك  المصيرية،  الشبيبة  
استغالل قوة الشبيبة ألجنداتها الخاصة 
التي  السورية  الثورة  كانت  وقد  بها، 
تحولت إلى نزاع مسلح وحرب طائفية 
في العديد من المناطق وتدخلت القوى 
في سوريا، وحولت  والدولية  اإلقليمية 
سوريا إلى ساحة صراع دولي من أجل 
وتحقيق  بها،  الخاصة  أجنداتها  تنفيذ 
مصالحها السياسية واالقتصادية والتي 
من  الكامل  الدمار  إلى  بسوريا  أودت 
واالقتصادية  السياسية  النواحي  جميع 

واالجتماعية«.
الدمار  هذا  بأنه مع كل  أحمد  وأضاف 
تنظيم  على  العمل  الضرورة  من  كان 
الشبيبة السورية، وإبراز دورها وقوتها 
كانت  الثورة  الثورة، ألن هذه  في هذه 
الشبيبة  أن  لو  آخر  مسار  لها  سيكون 
السورية كانت واعية ومنظمة، ولكنها 
لم تكن كذلك وهذا هو السبب األساسي 
المرحلة،  هذه  إلى  سوريا  وصول  في 
سوريا  وشمال  آفا  روج  في  ولكن 
كانت الشبيبة في مرحلة متقدمة، حيث 
استطاعت تنظيم نفسها وتوحيد صفوفها 
اإلرهاب  وجه  في  كبيرة  قوة  لتكون 

ودحره.
ونوه أحمد بأنه إدراكاً من حزب سوريا 

في  وأهميتها  الشبيبة  بدور  المستقبل 
المجتمع؛ كان تنظيمه للشبيبة ضرورة 
أساسية، حيث تم تشكيل مكتب الشباب 
لحزب سوريا المستقبل الذي يعد جامعاً 
امتداد  على  السوريين  الشباب  لكل 
بهدف  السورية،  الجغرافية  المساحة 
وتعريفهم  وتوعيتهم  الشباب  تنظيم 
التي  والتهديدات  مجتمعهم  بقضايا 

تواجههم في هذه المرحلة التاريخية.

القضاء على القيود
 املفروضة على املرأة

في  اإلدارية  نوهت  ذاته  السياق  وفي 
سوريا  حزب  في  الشابة  المرأة  مكتب 
يسعي  بأنه  علي،  جيهان  المستقبل 
المكتب إلى توجيه وتوعيه المرأة الشابة 
من خالل الندوات السياسية واللقاءات، 
وبينت بأن المرأة الشابة تمتلك طاقات 
في  تستخدمها  أن  يمكنها  كامنة،  كبيرة 
خدمة بلدها ومجتمعها، وهنا يأتي دور 
المرأة الشابة في حزب سوريا المستقبل 
التي تجد في التنظيم والتوعية والتدريب 
بدورها  المرأة  لتعريف  الوحيد  السبيل 
وواجبها في بناء المجتمع الديمقراطي.

وأكدت جيهان بأن القضاء على الجهل 
والتخلف والتخلص من العادات البالية 

سواًء  المرأة  على  المفروضة  والقيود 
هي  السلطة؛  أو  الرجل  قِبل  من  كان 
إلى  المرأة  وصول  طريق  في  عوائق 
حريتها وتقرير مصيرها والتعبير عن 
النضال  من  بد  ال  لهذا  الحرة،  إرادتها 
قبل  من  والكثيف  المتواصل  والجهد 
حريتها  إلى  للوصول  نفسها  المرأة 
وممارسة دورها الفعال في كل مجاالت 

الحياة.  

َتقبل الشبيبة السورّية
 بثقافاتها املتنوعة

مكتب  رئيس  أضاف  الخضم  وبهذا 
المستقبل في  الشباب في حزب سوريا 
بأن  الموسى،  محمد  الحسكة  مقاطعة 
مكتب الشباب يعمل على التواصل مع 
السورية، من أجل توحيد  الشبيبة  كافة 
أجل  من  والنضال  جهة،  من  صفوفها 
يضمن  ديمقراطية  تعددية  سوريا  بناء 
مستقبل جميع السوريين، وهذا يتم عن 
طريق نزع جميع الخالفات بين الشبيبة، 
والتعرف على ثقافة اآلخر حيث تشكل 
الجمال  رائعة  موزاييك  سوريا  لوحة 
بتنوعها الثقافي والعرقي، والتي أغنت 
حيث  التاريخية،  بحضارتها  المنطقة 
تطوير  على  ويعمل  يبدع  الجميع  كان 

بعضها  بجوار  وعاشت  المنطقة،  هذه 
البعض دون أن يكون هناك أي نزاعات 

أو خالفات فيما بينها.
األنظمة  »لكن  بالقول:  محمد  وتابع 
النزاعات  خلق  دوماً  تحاول  التي  هي 
من  السورية؛  الشعوب  بين  والتفرقة 
المجتمع ومقدرات  السيطرة على  أجل 
الوطن، لذا نعمل من خالل المؤتمرات 
التعريف  إلى  والمهرجانات  والندوات 
جميع  تضم  التي  السورية  بالحضارة 
الشبيبة  خالل  ومن  الشعوب،  هذه 
التهديدات  كل  ردع  نستطيع  السورية 
واالعتداءات على األراضي والمناطق 
السورية، والتي تُعد إهانةً وتعدياً على 
الشباب السوري بكل طوائفه ومذاهبه، 
وهذا هو ما ال يمكن قبوله من قِبل أي 

جهة«.
خاص  وبشكٍل  بأنه  محمد  ولفت 
الشمال  لمناطق  التركية  التهديدات 
المناطق  لبعض  واحتالله  السوري، 
في  وتدخله  السورية  واألراضي 
السكوت  يمكن  ال  السورية  الشؤون 
عليها، وأكد بأن الشباب السوري قادر 
مستقبل  وبناء  مصيره،  تقرير  على 
نظام  ظل  في  السوريين  لكل  واعد 

تعددي ديمقراطي.

تقرير/ آلدار آمد- دالل جان

ة«
ّ
«شبيبة حزب سوريا املستقبل تسعى لتوحيد الشبيبة السوري

توحيد  أجل  من  السوريّة،  الشبيبة  كافة  مع  التواصل  على  احلسكة-نعمل  روناهي/ 
مجيع  مستقبل  تضمن  دميقراطية  تعددية  سورية  بناء  أجل  من  والنضال  صفوفها، 

السوريني، هذا ما أكده اإلداريون يف مكتب شبيبة حزب سوريا املستقبل.

حممد شيخوحممد شيخوحممد شيخو

العشائر  وأبناء  وجهاء  من  عدد  قال 
أن  الضروري  من  بأن  منبج  في  العربية 
أمن  على  للمحافظة  »نتكاتف)كشعب( 

واستقرار مدينتنا«، ودعوا أبناء شعبهم ألخذ 
الحيطة والحذر تجاه المؤامرات التي تحاك 

ضد مدينتهم.

أثنى كل من خالد شبلي أحد وجهاء عشيرة 
من  إسماعيل  وعبدالرزاق  منبج  في  غنائم 
األمان  حالة  على  الدمالخة  عشيرة  أبناء 
وقالوا  منبج،  مدينة  في  السائدة  واالستقرار 
أن هنالك جهات لديها مصالح معينة تحاول 

زعزعة األمن واالستقرار السائدين.

أبناء  من  إسماعيل  الزراق  عبد  ويقول   
حالة  في  تعيش  منبج  بأن  الدمالخة  عشيرة 
حياته  يعيش  الشعب  وأمان،  وأمن  استقرار 

بشكل طبيعي وفرص العمل متوفرة«.

وأضاف: »يعود سبب هذا األمن واالستقرار 
من  البلد  أبناء  بين  تتواجد  التي  المحبة  إلى 
جهة، ومن جهة أخرى الفضل األكبر يعود 
لمجلس منبج العسكري وقوات األمن الداخلي 

التي تقوم بحفظ األمن وحماية المدينة.

هنالك  أن  إلى  إسماعيل  عبدالرزاق  وأشار 
زعزعة  تحاول  معينة  مصالح  لديها  جهات 
أمن واستقرار هذه المدينة وال تريد أن يعيش 
والديمقراطية،  األمان  من  بحالة  الشعب 
بتفجيرات  القيام  فترة  كل  بين  تحاول  لذا 
والفتنة  الخوف  لزرع  واغتياالت  وتهديدات 

بين الشعب.

منبج  في  »الشعب  قائالً:  حديثه  وأكمل 
حالة  حفظ  على  وحريص  وعي  صاحب 
االستقرار في بلده ويتفهم كل ما يجري حوله 
من األعمال التخريبية. سيحافظ الشعب على 
هذه النعمة التي يعيشها بتكاتفهم مع بعضهم 

البعض«.

كافة  من  منبج  أبناء  الرزاق  عبد  ودعا 
الشعوب ليكونوا يقظين تجاه المؤامرات التي 

تحاك ضد مدينتهم ووطنهم.

وجهاء  أحد  شبلي  خالد  قال  جهته،  ومن 
من  بحالة  منبج  في  »نعيش  غنائم:  عشيرة 
المدينة  تحرير  بعد  واألمان  االستقرار 
األطراف  بعض  لكن  داعش،  مرتزقة  من 
داعش  مرتزقة  تدعم  كانت  التي  والجهات 
األمن  وزعزعة  الفتنة  لخلق  دائماً  تسعى 

بالمدينة«.

من  حذرين  ليكونوا  العشائر  شبلي  وحث 
بأمن  تخلُّ  بأعمال  للقيام  يسعون  الذين 

واستقرار المنطقة.

وكالة / هاوار

عشائر منبج:«سنتصدى لكل من يزعزع أمننا«

تقرير/ مصطفى اخلليل


