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 واقتناء الكتب

آراء حقوقيي احلسكة حول
 صياغة الدستور السوري

جلنة زراعة املنصورة 
تدعم الفالحني

من  السورّي  الشمال  مكونات  استثناء  إّن   :
الدستوريّة سيؤّدي إلى  اللجنة  المشاركة في 
جنيف  اجتماعات  في  حصل  كما  فشلها، 
ليست  الخطوة  تلك  أّن  درار  وبيّن  وآستانة، 
سوى شكٍل من أشكال االستعراض السياسّي 
لتأخير اتخاذ القرار النهائّي بشأن حّل األزمة 
السوريّة، وأشار إلى أنّهم في مجلس سورية 
الديمقراطيّة كانوا وما يزالون منفتحين على 

الخيار السياسّي لحّل األزمة السوريّة.  

لمدينة  التابعة  كرباوي  بلدة  من  نساء  ناشد 
السعي  الدولي  والمجتمع  العالم  قامشلو 
لتحرير قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن، 
الشخص  هو  أوجالن  أن  على  مؤكداٍت 
وعلمهن  للنساء  الحرية  قدم  الذي  الوحيد 

طريق الكفاح ونيل الحرية.

االحتالل الرتكي.. ال يهدف قنديل وحسب، بل حتضريات كونفرانس شبيبة الشرق األوسط
تقسيم باشور كردستان أكد عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس الثاني لشبيبة الشرق األوسط عاكف 

الشرق  لشبيبة  الثاني  الكونفرانس  عقد  ألجل  التحضيرات  استمرار  مصطفى 
األوسط، في روج آفا. ونوه إلى أن من أهداف الكونفرانس تعزيز دور الشبيبة 
أمثل  كحل  الديمقراطية  األمة  نهج  ونشر  األوسط،  الشرق  مجتمعات  قيادة  في 

لقضايا الشرق األوسط.

شن  وعبر  التركي  االحتالل  دولة  تسعى 
هجمات على جبال قنديل إلى تقسيم باشور 
األراضي  وتجزئة  واحتاللها  كردستان 
ذاتها  هي  التركية  فالسياسة  العراقية، 
عفرين  في  سواء  المنطقة  شعوب  تجاه 

الصدد؛  وبهذا  والباب،  إدلب  أو  باشور  أو 
أهداف  كردستان  باشور  من  صحفيون  قيّم 
في  ومخططاتها  التركي  االحتالل  وغايات 

باشور كردستان والعراق.

 يا عفرين... االنتقام قادم
ً
غضب الزيتون: صربا

طول  وعلى  الشرقيّة،  الغوطة  طريق  على 
الطريق إلى جنوب سورية أيضاً، حيث تنتشر 
األنظار  محط  وهي  المسلّحة،  المجموعات 
األمريكّي  فاالتفاق  اليوم.  االهتمام  ومحّل 
في  التصعيد  خفض  منطقة  حول  الروسّي 
في  مخططاتها  ويهّدد  تركيا  يؤّرق  الجنوب، 

العالميّة  القوى  مصالح  مّزقتها  التي  سورية 
الفترة  طيلة  جاهدةً  عملت  لذلك  واإلقليميّة، 
كي  االتفاق  هذا  ضرب  على  الماضية 
الروس  بين  التناقضات  باالستفادة من  تستمرَّ 
طيلة  عنه  عجزت  ما  لتحقيق  واألمريكان 

سنوات من تدّخلها في سورية. 

إلى  السورية  األزمة  وصلت  أن  بعد 
سنوات  ثمان  وبمرور  الطرق  مفترق 
على  واإلقليمية  الدولية  الصراعات  من 
التي  والتضحيات  السورية،  األراضي 
طوائفه  بكل  السوري  الشعب  قدمها 

ومذاهبه باإلضافة إلى الدمار الكبير الذي 
لهذا  االجتماعية  والبنية  باالقتصاد  لحق 
البلد نتيجة الحرب التي ساندها الكثير من 
القوى الدولية، بات الوصول إلى االستقرار 

السياسي لهذا البلد من األولويات.

وأنَّ  بخاصة  ودعمها  الزراعة  تفعيل  على  المنصورة  بلدة  في  الفرعية  الزراعية  لجنة  تعمل 
القطاع الزراعي النشط في هذه المنطقة بتربية المواشي ويعتمد عليها أغلب األهالي.

قائٌد حرٌّ.. منحنا الحرية

نعمل من أجل إيجاد حلول 

سياسّية ُترضي جميع األطراف
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جنوب سورية... االتفاق الروسي
 مضاجع تركيا
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أمام ما ترتكبه دولة 
التركي  االحتالل 
عفرين  في  ومرتزقتها 
من جرائم في ظل الصمت 
وحدات  تقاوم  الدولي؛ 
والمرأة  الشعب  حماية 
غضب  عمليات  غرفة  في 
بطولي  بشكل  الزيتون 
وتتصدى  عفرين  في 
ببسالة؛  الممارسات  لتلك 
للشعب  باالنتقام  معاهدين 
سواء  كانوا  أينما  السوري 
في عفرين أو إدلب أو دير 
مناطقهم  وتحرير  الزور 
من المرتزقة وعودة األمان 

إلى ربوعها ليحيوا بأمان.

2»

نزع  منظمات  تواصل  الرقة:  روناهي/ 
األلغام في مدينة الرقة عملها على قدم وساق 
بالتنسيق مع مجلس الرقة المدني قامت منظمة  
AOPkإلزالة األلغام بعد طلبات متكررة من 
أهالي حي الثورة أحد األحياء الشماليَّة لمدينة 
التابعة  الهندسية  الفرق  وجدت  حيث  الرقة، 
للمنظمة مجموعة من األسلحة المتنوعة تضم 
ألغاماً حرارية وأخرى ليزرية بكميات كبيرة، 
لألسلحة  كبير  مستودع  على  العثور  وتمَّ 
الحجم  متوسط  صاروخ   900 على  يحتوي 

معد للتفجير، كما أنَّ معظم الصواريخ التي تم 
يدويَّة عبر معامل  العثور عليها هي صناعة 
أدوات  لصنع  المرتزقة  خصصها  ضخمة 

الموت والقتل.

المنظمة  في  العضو  مع  لصحيفتنا  لقاٍء  وفي 
المذكورة أنفاً ابراهيم علي سيدو حدَّثنا؛ قائالً: 
وجود  عن  المواطنين  قبل  من  تبليغنا  »تم 
في  داعش  ُمرتزقة  خلّفها  أسلحة  مستودعات 

مدينة الرقة التي كانت مركز خالفتهم
 المزعومة، حيث عملنا على  تفكيكها، وهي 
المأهولة  األماكن  في  كبير  بشكل  تتواجد 

بالسكان«.
تفكيك  على  اليوم  »نعمل  سيدو:  وأضاف 
األلغام في مدينة الرقة، والعمل متواصل من 
أجل إزالتها بالكامل من أحياء المدينة كافة«.

التبليغ  ضرورة  على  أكد  حديثه  ختام  وفي 
غريبة  أجسام  اي  وجود  عن  فوري  بشكل 
العامة  والطرقات  البيوت  داخل  بها  يُشتبه 

والرئيسة.

التحضري للذكرى السادسة لثورة روج آفا 
ومشال سوريا يف كوباني

اللجنة  عقدت   - كوباني  روناهي/ 
الثاني  المهرجان  لفعاليات  التحضرية 
للذكرى السادسة النطالقة ثورة روج آفا 
وشمال سورية اجتماعاً في مبنى اإلدارة 
الذاتية، في الحادي عشر من شهر تموز 

الجاري. 
ممثلي  من  التحضرية  اللجنة  وتتألف 
المراكز والمؤسسات العسكرية والمدنية 
في المقاطعة، حيث نوقش في االجتماع 
الفعاليات التي ستقام في المهرجان الثاني 
للذكرى السنوية السادسة النطالقة ثورة 

روج آفا وشمال سورية. 
المهرجان  فعاليات  تبدأ  المقرر أن  ومن 
في الرابع عشر من شهر تموز الجاري 
وتنتهي في الـ 20 منه، وستضم فعاليات 
واجتماعية،  وسياسية،  وغنائية،  ثقافية، 
انطلقت  التي  تموز   19 ثورة  محورها 

من كوباني والتغييرات التي أحدثتها. 

العمل متواصل لنزع األلغام 
من أحياء مدينة الرقة

»شيي أو شيه«  بلدة كبيرة، ومركز ناحية تتبع 
إداريّاً لمنطقة جندريسه، تقع في أقصى الجانب 
التركّي،  الحدود  على  عفرين  لمنطقة  الغربّي 
وترتفع عن البحر 324م. يجاورها من الشرق 
منطقة  الجنوب  ومن  معبطلي  »موباتا«  ناحية 
جندريسه، ومن الشمال منطقة راجو, وتتبع لها 

ست عشرة قرية.

»شيه …. الشقيقة العفرينّية 

الصغرى«

7»

5»

3»

عدسة روناهي



www.ronahi.netالعدد 529  

اجلمعة
7/13/ 2018م

العدد 529   www.ronahi.net

اجلمعة
7/13/ 2018م

عمليات  غرفة  أشارت  ـ  األخبار  مركز 
غضب الزيتون خالل بيان بأن قواتهم نفذت 
مقتل  عن  أسفرت  عفرين،  في  عمليتين 
الشام  فيلق  مرتزقة  عناصر  من  خمسة  
التابعة لجيش االحتالل التركي، كما عاهدت 
باالنتقام  مستمرين  بأنهم  العمليات  غرفة 

ألهالي عفرين وسائر الشعب السوري.
الزيتون  غضب  العمليات  غرفة  أصدرت 
بياناً إلى الرأي العام، أشارت من خالله إلى 
أن قواتهم نفذت عمليتين ضد مرتزقة جيش 

االحتالل التركي في عفرين وإدلب.
وجاء في نص البيان: »إلى اإلعالم والرأي 
األولى  عمليتين  بتنفيذ  قواتنا  قامت  العام، 

قامت  حيث  2018/7/9م،  بتاريخ  نفذت 
في  الشام  لفيلق  دورية  باستهداف  وحداتنا 
الريف الجنوبي والدورية عبارة عن مرتزق 
يقل  األحمد  الرزاق  عبد  ابراهيم  يدعى 
لحركاته  قواتنا  رصد  ونتيجة  نارية  دراجة 
تم استهدافه لينال جزاء أفعاله بحق المدنيين 

العزل في عفرين والريف الشمالي.
والثانية بتاريخ 2018/7/10 وكانت العملية 
آب  بيك  نوع  سيارة  استهداف  عن  عبارة 
فيلق  مرتزقة  من  عناصر  أربع  تقل  كانت 
الشام مع العلم أن المرتزقة األربعة شاركوا 
ثرواتها  ونهب  السالم  مدينة  احتالل  في 
قامت  لذلك؛  ونتيجة  العزل  أهلها  وأهانوا 

وقتل  وتفجيرها  السيارة  برصد  وحداتنا 
جميع المرتزقة المتواجدين بداخلها وهم كالً 
من حسين ابراهيم مصطفى، محمد الكرمو، 
أن  العلم  مع  الحسين  الخالد، وغزوان  أيمن 
العملية تمت في الريف الجنوبي إلدلب األمر 
الذي يؤكد أننا موجودين في كل مكان يوجد 
الظلم فكيف والظلم يمارس بحق شعبنا  فيه 
الدولة  ممارسات  نتيجة  وكذلك  األعزل 
التركية ومرتزقتها. لذلك؛ نعد كل من كان له 
يد في احتالل عفرين ونهب ثرواتها وأهان 
أهلها بالحساب العسير وكما وعدناكم فالقادم 

أعظم فصبراً يا عفرين؛ فاالنتقام قادم«.

باشور  من  صحفيون  قال  ـ  األخبار  مركز 
تستهدف  ال  التركية  الدولة  أن  كردستان 
الشعب  إخراج  إلى  تسعى  بل  فقط،  قنديل 
فعلت  كما  كردستان  باشور  في  الكردي 
أيضاً  الصحفيون  واستنكر  عفرين.  في 
ووصفوها  البارزاني  نيجيرفان  تصريحات 

بـ »االستهتار بالدم الكردي«. 
مع استمرار هجمات دولة االحتالل التركية 
واجتياحها  كردستان  باشور  مناطق  ضد 
أراضي باشور لمسافة 40 كم، تتزايد ردود 
أن  بخاصة  والشعبية،  االجتماعية  األفعال 
مدنيين.  ضحايا  عن  أسفرت  الهجمات  هذه 
تحولت  والشعبية  االجتماعية  األفعال  ردود 
مع  بالتزامن  سياسية  ومواقف  استياء  إلى 
اإلقليم  حكومة  رئيس  بها  أدلى  تصريحات 
الجاري  تموز   4 في  البارزاني  نيجيرفان 
ووصف  التركي  االحتالل  فيها  شرعن 
بـ  باشور  في  الحرية  حركة  مقاتلي  وجود 

»االحتالل«.

صحفيون من باشور كردستان تحدثوا لوكالة 
أنباء هاوار عن أسباب وتداعيات االحتالل 
التركي لباشور وكذلك تصريحات البارزاني 
وعن دور الصحفيين في مواجهة االحتالل.

الصحفي برهان حاجي سليمان وفي معرض 
حديثه عن أهداف االحتالل التركي ألراضي 
ستحارب  التركية  الدولة  »إن  قال:  باشور 
المطالبة  نحو  كردية  شرارة  أو  بادرة  كل 
بحريتهم، سواء في كردستان أو أي مكان في 
الدولة  هجمات  إلى  سليمان  وأشار  العالم«. 
وقال:  أيضاً  آفا  روج  مناطق  ضد  التركية 
»على مرأى من العالم أجمع هاجمت الدولة 
الشعب  وأخرجت  عفرين  منطقة  التركية 
أن  على  سليمان  وأكد  هناك«.  من  الكردي 
التركية ليس قنديل:  للدولة  الهدف األساسي 
الدولة  وأكبر،  أعمق  مخططات  »هناك 
التركية تسعى للسيطرة على كامل أراضي 
خاصة  أطماع  ولها  كردستان،  باشور 
عفرين  احتلت  وكما  كركوك،  بأراضي 
وأخرجت الكرد من هناك وأسكنت بدالً منهم 
فعل  إلى  تسعى  تركيا  فإن  المرتزقة  عوائل 

الشيء نفسه في باشور كردستان أيضاً«.
أهداف  عن  تحدث  محمد  شفان  الصحفي 
االحتالل التركي ألراضي باشور كردستان؛ 
قائالً:  »في هذه المرة هناك أهداف مختلفة 
ففي  باشور،  ألراضي  التركي  لالحتالل 
أعوام التسعينيات كان األمر مؤقتاً وتكتيكياً، 
ولكن تسعى اآلن إلى احتالل استراتيجي دائم 
للمنطقة. وبشكل خاص المناطق الممتدة بين 
زاخو وقنديل وصوالً إلى الحدود اإليرانية«. 
رئيسيان  سببان  هناك  أن  سليمان  وبرأي 
لالحتالل التركي ألراضي باشور: »السبب 
األول هو أن تركيا تسعى إلى بسط سيطرتها 
والسيطرة  الكرد  وإضعاف  المنطقة،  على 
على باشور كردستان، أما السبب الثاني فهو 

سعيها للوصول إلى الحدود اإليرانية«.

وبحسب شفان محمد أيضاً فإن هجمات جيش 
االحتالل التركي على قنديل ستفشل لسببين: 
حتى  تتصرف  تركيا  أن  من  الرغم  »فعلى 
اآلن وكأن إيران إلى جانبها، إال أن إيران لم 
تبدي أي موقف حتى اآلن، فكما نعلم جميعاً 
فإن هناك قوتين رئيسيتين في منطقة الشرق 
األوسط وهما الشيعة والسنة، إيران وشيعة 
وتركيا  الشيعي،  الجانب  يمثالن  العراق 
ورغم  السني،  الجانب  تمثالن  والسعودية 
بعض التفاهمات المرحلية بين تركيا وإيران 
فيما يتعلق بالقضية الكردية، إال أنهما تبقيان 
قوتين متناحرتين، وعليه فإن اقتراب القوات 
حفيظة  سيثير  اإليرانية  الحدود  من  التركية 
ينجح  لن  الهجوم  هذا  فإن  وعليه  إيران، 
شعب  فإن  آخر  جانب  ومن  بسهولة.  هكذا 
المنطقة ليس إلى جانب تركيا، الذين يقفون 
مع تركيا هم حماة القرى في باكور وبعض 
ليسوا  هؤالء  سوريا.  من  المرتزقة  القوى 
يستطيعون  ال  المنطقة،  وسكان  أهالي  من 
لن  المنطقة  شعوب  ألن  طويالً  هناك  البقاء 
تقبل بهم. وال ننسى أن الشتاء قادم بعد أشهر 
التركي  الجيش  جداً،  وعرة  المنطقة  وجبال 
الجبال. ولكن في  القتال في تلك  ال يستطيع 
االحتالل  دعم  إلى  حال عمدت جهة كردية 
هو  الديمقراطي  الحزب  وحالياً  التركي، 
األقرب إلى تركيا، فإن تركيا قد تستفيد من 

التشرذم الكردي«.
نيجيرفان  تصريحات  على  تعليقه  وفي 
التركي  االحتالل  تشرعن  التي  البارزاني 
»إن  سليمان:  حاجي  برهان  الصحفي  قال 
حال  لسان  عن  تعبر  ال  التصريحات  هذه 
شعب باشور كردستان، بل تخضع لمصالح 
الديمقراطي  الحزب  بين  معينة  وعالقات 
التركية«. سليمان عبر  الكردستاني والدولة 
التي  البارزاني  تصريحات  من  استيائه  عن 
الجيش  يد  الكرد على  المدنيين  قتل  تشرعن 
استهتار  هي  التصريحات  »هذه  التركي: 
يقتل  بلد آخر عندما  أي  ففي  الكردي،  بالدم 
فإن حكومة  أخرى،  دولة  يد  المدنيون على 
ذلك البلد ال بد أن ترد على الهجمات. ولكنه 
)البارزاني( يسترخص دماء الكرد إلرضاء 
تعبر  ال  التصريحات  هذه  األجنبية.  الدول 
بالحزب  تتعلق  بل  باشور،  أهالي  رأي  عن 

الديمقراطي وحزب العدالة، الشعب يعارض 
تلحق  التصريحات  هذه  أجنبي،  احتالل  أي 
ضرراً كبيراً بالشعب الكرد وبدماء الكرد«.

حديثه  في  محمد  شفان  الصحفي  وتطرق 
األحزاب  وكذلك  باشور  أهالي  مواقف  إلى 
التركي  االحتالل  مواجهة  في  السياسية 
»لطالما كان أهالي باشور ضد جميع أشكال 
السياسية  األحزاب  مواقف  ولكن  االحتالل. 
إلى  يقف  الديمقراطي  فالحزب  متباينة، 
صامتة.  األخرى  واألطراف  تركيا،  جانب 
حال  وفي  االحتالل،  يرفض  الشعب  لكن 
استمر هذا االحتالل فإنه سيسبب شرخاً في 
السياسة الكردية وبين أبناء الشعب الكردي، 
في  حدث  كما  أهلية  حرب  إلى  وستؤدي 
أعوام التسعينيات، وستستفيد دول مثل إيران 
وتركيا من االنقسام الكردي. نتمنى أن يوحد 
الشعب الكردي صفوفه ضد االحتالل، وإال 
فإن خطراً كبيراً سيهدد القيم القومية للشعب 
االحتالل  هذا  استمرار  حال  وفي  الكردي، 
ينقسم  وربما  له  يتصدى  الشعب سوف  فإن 

الشارع الكردي إلى قسمين«.
اإلعالميين  أفعال  وردود  مواقف  وحول 
قال  التركي  االحتالل  إزاء  والصحفيين 
»إن  سليمان:  حاجي  برهان  الصحفي 
االحتالل أحدث انقساماً قومياً في كردستان، 
لذلك فإن كل طرف يمارس السياسية بمعزل 
اإلعالمية  األوساط  أن  ورغم  اآلخر.  عن 
والمثقفين يعارضون االحتالل ويعبرون عن 
مواقفهم، ولكنهم لم يتمكنوا من التأثير على 
أن  إلى  سليمان  ونوه  السياسية«.  األطراف 
اإلعالم مثله مثل السياسية انقسم إلى قسمين 
هي  المؤثرة  اإلعالمية  والوسائل  »القنوات 
تحت سيطرة الصحفيين التابعين لألحزاب، 
األحزاب.  لتلك  يتبعون  الصحفيين  وكذلك 
والتقارير  األخبار  ينشر  المستقل  اإلعالم 
أن  إال  التركي،  االحتالل  موضوع  حول 
يبقى ضعيفاً،  اإلعالمية  الوسائل  هذه  تأثير 
الرئيسية هي تحت سيطرة  فوسائل اإلعالم 

الحزب الديمقراطي واالتحاد الوطني«.

مركز األخبارـ  تستعد المنظمات والحركات 
األوسط  الشرق  دول  من  عدد  في  الشبابية 
الشرق  لشبيبة  الثاني  الكونفرانس  لعقد 
على  بناء  آفا،  روج  مناطق  في  األوسط 
في  عقد  الذي  األول  الكونفرانس  مقررات 

مدينة آمد بباكور كردستان.
التحضيرية  اللجنة  عضو  وتحدث 
األوسط  الشرق  لشبيبة  الثاني  للكونفرانس 
حول  هاوار  أنباء  لوكالة  مصطفى  عاكف 
الكونفرانس.  وأهداف  واستعدادات  خلفيات 
وبحسب مصطفى فإن التحضير للكونفرانس 
بدأ منذ اختتام الكونفرانس األول الذي عقد 
آمد  مدينة  في   2015 عام  من  آذار  شهر 
بباكور كردستان، وقال بهذا الصدد: »عقد 
مدينة  في   2015 عام  األول  الكونفرانس 
آمد بباكور كردستان وشارك فيه مندوبون 
عن منظمات شبابية في سوريا وروج آفا، 
عقد  هو  الكونفرانس  مقررات  أحد  وكان 
الثاني في روج آفا؛ ألن روج  الكونفرانس 
آفا باتت تمثل ساحة هامة لنضال الشعوب 
عن  وتمخض  الديمقراطية.  أجل  من 
الكونفرانس تشكيل منسقية لمتابعة مقررات 
الكونفرانس األول وتنفيذ قراراته. وعقدت 
العاصمة  في  األول  اجتماعها  المنسقية 
اللبنانية بيروت في شهر تشرين الثاني عام 
2015 بحضور ممثلين عن سوريا وروج 
آفا إضافة إلى العديد من الحركات الشبابية 
وتركيا  العراق  من  واليسارية  الديمقراطية 

وباكور كردستان وقبرص.«
وأكد عاكف مصطفى على أن التحضيرات 
عقد  ألجل  وساق  قدم  على  جارية 
وأضاف:  أشهر،  خالل  الثاني  الكونفرانس 
الثاني  الكونفرانس  لعقد  اإلعداد  اآلن  »يتم 
هذا  وفي  سوريا،  وشمال  آفا  روج  في 
اإلطار عقد في شهر أيار من العام الجاري 
اجتماع موسع في مدينة السليمانية بباشور 
عقد  ضرورة  على  التأكيد  وتم  كردستان 
الكونفرانس الثاني، وعليه يتم اآلن في روج 
آفا االستعداد لعقد هذا الكونفرانس، حيث تم 
تشكيل لجنة تحضيرية تعمل حالياً للتواصل 
واألحزاب  الشبابية  الحركات  جميع  مع 
والسريانية  والعربية  الكردية  السياسية 
تعقد  أن  المقرر  ومن  وغيرها.  واألرمنية 
صحفياً  مؤتمراً  قريباً  التحضيرية  اللجنة 
للكشف عن نتائج نشاطاتها وتحضيراتها«.

قال  الكونفرانس  هذا  عقد  أهداف  وعن 
دور  تعزيز  إلى  يسعون  إنهم  مصطفى 
الشبيبة بما يمكنها من تبوء دورها الطليعي 
فإن  جميعاً  نعلم  »فكما  المجتمع:  قيادة  في 
للفوضى  إلى مركز  تحول  األوسط  الشرق 

أن  وبما  األزمات،  من  العديد  فيه  وبرزت 
وهي  المجتمعات،  طليعة  هي  الشبيبة  فئة 
القوة األكثر فعالية في المجتمع. لذلك؛ نسعى 
لمجتمع  الطليعة  دور  الشبيبة  تتبوأ  أن  إلى 
الشرق  إنقاذ  وبالتالي  األوسط  الشرق 
األوسط والقضاء على األزمات المستفحلة، 
األوسط  للشرق  التاريخي  الدور  واستعادة 
وتعزيز  التشاركية  والحياة  للحضارة  كمهد 

المجتمع األخالقي والسياسي«.
أهداف  من  بأن  مصطفى  عاكف  نوه  كما 
األمة  نهج  نشر  أيضاً  الكونفرانس 
الديمقراطية في الشرق األوسط، وقال بهذا 
الثاني هو نشر نهج ثورة  الصدد: »الهدف 
األوسط،  الشرق  في  الديمقراطية  الشعوب 
وأال يبقى نهج األمة الديمقراطية محصوراً 
ينتشر هذا  أن  إلى  بل نسعى  آفا،  في روج 
نهج  ألن  األوسط،  الشرق  سائر  في  النهج 
األمة الديمقراطية يعتبر الحل األمثل لجميع 

أزمات الشرق األوسط.«
وناشد عضو اللجنة التحضيرية للكونفرانس 
ختام  في  األوسط  الشرق  لشبيبة  الثاني 
والحركات  المنظمات  جميع  تصريحه 
واليسارية  والثورية  الديمقراطية  الشبابية 
الكونفرانس،  في هذا  للمشاركة  والشيوعية 
أزمات  إنهاء  أجل  وقال: »نعمل سوية من 
الشرق األوسط وبناء شرق أوسط ديمقراطي 

وبناء المجتمع السياسي واألخالقي.«
في  للشبيبة  األول  الكونفرانس  أن  يذكر 
الشرق األوسط عقد في 13 آذار عام 2015 
بباكور كردستان، وتضمنت  آمد  مدينة  في 
الكونفرانس  عقد  الكونفرانس  مقررات 
آفا، وتمخض عنها تشكيل  الثاني في روج 
اجتماعاً  المنسقية  وعقدت  متابعة،  منسقية 
 21-20 في  بيروت  اللبنانية  العاصمة  في 
إطار  وفي   .2016 عام  الثاني  تشرين 
في  اجتماع  عقد  للكونفرانس  التحضيرات 

مدينة السليمانية في 25 أيار 2015.
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 يا عفرين... االنتقام قادم
ً
غضب الزيتون: صربا

حتضريات كونفرانس شبيبة
 الشرق األوسط مستمرة

االحتالل الرتكي.. ال يهدف قنديل وحسب، بل تقسيم باشور كردستان

االلتهابات:
ومن األشياء التي تسبّب وجود االلتهابات البكتريا 
وااللتهابات العظميّة والجلديّة أو الخراجات غير 
المفاصل  تصيب  التي  االلتهابات  ومنها  بكتريّة 
والجلد ألسباب الحساسيّة المفرطة، أو مصاحبة 
الروماتيزم  مثل  األخرى  الجسم  التهابات  مع 
فطريات  إلى  باإلضافة  وغيرها،  النقرس  وداء 
واألوتار  األعصاب  تصيب  التي  األظافر 

الموجودة في الكف والتي تحيط بالمفاصل.
االلتهابات في الكف. دور الجراحة التقويميّة في 

تقويم اليد:
جراحة التجميل لها دور كبير في معظم المشاكل 
والحاالت التي  تصيب الكف مع االختصاصات 
الكسور  جراحة  مثل  تكون  والتي   األخرى 
التشّوهات  تعالج  التقويميّة  والجراحة  والعظام، 

الحروق  تكون بسبب  والتي   اليد  التي  تصيب 
الكيميائيّة أو الفيزيائيّة أو الحراريّة.

بعض  فقدان  إلي  تؤّدي  التي   اإلصابات  أو 
تتكون  التي   والعظام  العضالت  من  األنسجة 
األنسجة  نقل  طريق  عن  ذلك  ويتم  اليد،  منها 
المفقودة من أجزاء أخري في الجسم نفسه أو من 
التقويميّة تساعد  شخص آخر، كما أن الجراحة 

في إزالة األورام بجميع أنواعها.
 Endoscopic بالمنظار  الكف  جراحة 

:surgery
الحالي  الطب في وقتنا  التقدم والتطوير في  مع 
اليد  مفصل  إلى  الوصول  من  الطبيب  يتمكن 
باستخدام منظار مفصل اليد وذلك من خالل قطع 
جائر،  الغير  الجراحّي  باإلجراء  للقيام  صغير 
والعمل علي جراحة ذات فتحة صغرة، وإجراء 

ومفاصل  الكف  في  األخرى  الجراحات  بعض 
اليد واألصابع باستخدام المنظار الجراحّي.

يمكن  األداء  عالي  مجهر  استخدام  خالل  من 
بقطر  الُمصابة  واألوعية  األعصاب  إصالح 
الحالة  هذه  وفي  الملليمتر،  حوالي  عن  يزيد  ال 
ال  غالباً  التي  الخياطة  باستخدام  الطبيب  يقوم 
تُرى بالعين المجّردة، واآلن يمكن استخدام تقنية 
المجهر أو المنظار لتعويض الكف عن األنسجة 
وجود  أو  الكبيرة،  للحوادث  نتيجة  فُقدت  التي 
أن  إلى  باإلضافة  أورام،  عن  ناتجة  تشّوهات 
أصابع  زراعة  في  تستخدم  المجهريّة  الجراحة 
اليد التي تكون من األمور الشائعة ويتّم إجرائها 
 Endoscopic بالمنظار  الكف  جراحة  بكثرة. 

surgery
تجميل الكف:

يتّم تجميل الكف Cosmetic surgery من قبل 
الكف  في  الشحوم  لزرق  نتيجة  تجميل  جّراح 
من أجل إعادة نضارة الكف والحد من عالمات 

الشيخوخة وبسبب التقدم في العمر.
يتمُّ تجميل الكف إلزالة الوشم والشعر الزائد عن 

الطبيعّي في الكف باستخدام تقنية الليزر.
من  الناتجة  واآلثار  الجلديّة  التصبغات  إزالة 

الجروح والحروق القدمة باستخدام الليزر.
تجميل الكف

العمل علي شدِّ لجلد وإزالة تجاعيد اليد من خالل 
يكون  الذي  التايتان  أو  الجراحة  تقنية  استخدام 
الترهالت  بإزالة  يقوم  حديث  جهاز  عن  عبارة 
من  مجموعة  هيئة  على  جراحة  بدون  الجلديّة 

الجلسات للحصول على النتائج المرغوب بها.

الكف من أهم أعضاء الجسم التي  ال غني عنها 
الوظائف  من  الكثير  تنفيذ  في  تساعد  والتي  
اليوميّة والتي  منها الطعام والشراب واالغتسال 
والعمل  والرسم  الرياضة  وممارسة  والكتابة 
األخرى،  األعمال  من  وغيرها  الرزق  لجلب 
وهي محور حياة اإلنسان، ولكن قد يصيب الكف 
بعض المشاكل أو األمراض التي  تعطّل من أداء 
اليد للوظائف المختلفة والتي ترجع إلى عوامل 
لبعض  التعّرض  أو  خلقيّة  أمراض  أو  وراثيّة 

الحوادث أو أمراض معينة.
الحاالت والتشّوهات التي  تصيب الكف:

اإلصابات والحوادث:
التعرض للجروح العميقة والحروق من الدرجة 
من  اليد  في  تشوهات  إلي  تؤّدي  والثالثة  الثانية 
تحّرك  التي  األوتار  العظام وقطع  خالل كسور 
األعصاب  قطع  إلي  باإلضافة  واألصابع،  اليد 
كما  اليد،  في  الحركة  عضالت  تزّود  التي  
تحديد  علي  وتعمل  باإلحساس  الجلد  تزّود  أنّها 

المفاصل المهمة لحركة األصابع وغيرها.
اإلصابات والحوادث في اليد

التشوهات الخلقيّة:
مبكرة  مرحلة  في  الطبيب  استشارة  يفضل 
اليد  في  خلقّي  تشّوه  من  يعاني  طفل  وجد  إذا 
ال  كي  األمر  تجاهل  عدم  ويفضل  الوالدة  منذ 
يجب  الحالة  هذه  ففي  أكبر،  مشاكل  إلى  يؤّدي 
على  يعمل  تجميليّة  جراح  طبيب  إلى  الذهاب 

التشّوه  عالج  أو  الخلقّي،  التشّوه  شكل  تحسين 
بصورة كاملة. في حالة التشّوه الخلقّي لألطفال 
جراحيّة  وأدوات  مجهريّة  أساليب  استخدام  يتم 
الصغيرة،  واألصابع  األطفال  ليد  مخصصة 
خاصة  تثبيت  أنظمة  باستخدام  الطبيب  ويقوم 
اليد  زاوية  تصحيح  على  تعمل  األطفال  أليدي 
وعمل إجراء إطالة العظمة للهيكل الوظيفّي لليد، 
وذلك يساعد على الحد من حدوث مشاكل أكبر 
أمثلة  ومن  ثانويّة،  إصابة  حدوث  تجنب  ومنع 

التشوهات الخلقية:
1- التصاق األصابع.

2- وجود إصبع زائد أو تعدد األصابع أكثر من 
الطبيعّي.

أو  جزئّي،  أو  كلّي  بشكل  األصابع  فقدان   -3
فقدان الكف كلّي أو جزئّي.

أو  الكف  المفاصل أو زيادة في حجم  فقدان   -4
األصابع.

أو األمراض  الوالديّة  5- وجود بعض األورام 
الدمويّة باإلضافة إلى األورام اللمفاويّة.

6- أورام الكف بأنواعها:
الجلديّة  األورام  مثل  الكف  في  أورام  توجد  قد 
الحميدة، أو األورام الجلديّة الخبيثة، أو األورام 
أورام  أو  العصبيّة،  األورام  أو  الشحميّة، 
أو  الحميدة  الكف  عظام  أورام  أو  العضالت، 
واألكياس  الكيسيّة،  األورام  توجد  كما  الخبيثة، 
الزالليّة في الرسغ وغيرها من األورام األخرى.

إعداد الصفحة - جوليا خلو

الصحراء الكبرى هي أكبر صحراوات العالم، 
عام  منذ   ٪10 حوالي  مساحتها  زادت  وقد 
هذه  في  السبب  أن  العلماء  ويرجح   ،1920
إلى  أدى  والذي  المناخي”  “التغير  الزيادة هو 
األكثر  أّن  بل  جديدة.  بقاع  إلى  الرمال  نزوح 
نمط  على  بناء  أنه  هو  ذلك  من  للقلق  مدعاة 
في  الحرارة  درجة  وزيادة  المناخية  التغيرات 
جميع أنحاء العالم فإن هذا التمدد للبيئة القاحلة 
الصحراء  على  محدوداً  يكون  ال  قد  الجافة 
الكبرى فقط. إنه تذكير آخر يجعلنا نفتح أعيننا 
على عواقب االحتباس الحرارّي وزيادة درجة 

حرارة األرض.
يقول الباحث األساسّي للدراسة سومانت نيجام 
من جامعة ماريالند )UMD(: »نتائجنا خاصة 
الكبرى فقط، لكن من المحتمل أن  بالصحراء 
في  األخرى  الصحاري  على  آثار  لها  يكون 

العالم«.
المساحة  في  التغيُرات  أكبر  الفريق  وجد  وقد 
في الحدود الشماليّة والجنوبيّة للصحراء، كما 
المنطقة  في  األوضاع  على  الدراسة  رّكزت 
االنتقاليّة  المنطقة  وهي  ’’الساحل‘‘  المسماة 
والسافانا  الجنوبية  الصحراء  بين  تربط  التي 

السودانيّة.
»إّن  توماس:  ناتالي  الباحثات  إحدى  تقول 
مسارات  وثَّقت  السابقة  الدراسات  من  العديد 
األمطار في الصحراء ومنطقة الساحل، ولكن 
ما يميّز بحثنا ويجعله فريداً أنّنا استخدمنا هذه 
االمتداد  في  التغيُرات  الستنتاج  المسارات 

الصحراوّي على مدار القرن«.
وبعد البحث في سجالت تعود إلى عام 1920، 
اتخذ الباحثون متوسط هطول األمطار السنوّي 
تصلها  كبقعة  الصحراء  حدود  لتعريف  كأداة 
 5.9( مم   150 من  أقل  األمطار  من  كمية 

بوصة( من األمطار سنويّاً.
وبناء على متوسطات سنويّة فقد زادت مساحة 
الفترة  في   ٪10 حوالي  الكبرى  الصحراء 
مقارنة  عند  أما   ،2013 وحتى   1920 من 
الزيادة  أن  لنا  فتبدو  الموسميّة  المتوسطات 
مقارنة  عند   ٪16 حوالي  تصبح  حيث  أكبر، 

فصول الصيف.
ويمكن استخدام بحيرة تشاد في منطقة الساحل 
كمؤّشر مفيد لتغيُر الظروف على طول حدود 

الصحراء في الدراسة الجديدة.
يقول نيجام: »يقع حوض تشاد في المنطقة التي 
تتسلّل فيها الصحراء جنوبا والبحيرة تعاني من 
تنخفض  حيث  واضحاً  األمر  يبدو  الجفاف. 
في  ولكن  هناك  فقط  ليس  األمطار  معدالت 
النخفاض  مقياس  تعد  فالبحيرة  كلها،  المنطقة 

معدالت المياه في الحوض التشادي الواسع.«
تؤثر سلسلة من الدورات المناخية المعقدة على 
التذبذب  ذلك  في  بما  الصحراء،  في  الظروف 
)PDO)والتذبذب  الهادئ  للمحيط  العقدي 

.)AMO( متعدد األطوار للمحيط األطلسي
األطوار  متعدد  التذبذب  دورة  أن  إلى  بالنظر 
إلى  المحيط األطلسّي تمتد على مدار 50  في 
70 عاماً، فإن الدراسات طويلة المدى مثل هذه 
الدراسة ضرورية في فهم كيف يتغير كوكبنا. 
ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن تغيُّر المناخ الناتج 
عن النشاطات البشريّة يؤثّر على هذا الزحف 
في  يحدث  أن  يمكن  وأنه  أيضاً،  الصحراوّي 
أماكن أخرى من العالم. واألهم من ذلك، هذه 
التحّوالت تؤثّر بشكل مباشر على كمية وامتداد 

المناطق الصالحة للحياة على كوكبنا.
في  عموماً  تتشكل  »الصحارى  نيجام:  يقول 
المناطق شبه االستوائيّة بسبب الحركة الجويّة 
حركة  على  يطلق  الذي  االسم  وهو  “هادلي” 
وينزل  االستواء  خط  عند  يرتفع  حيث  الهواء 

في المناطق شبه االستوائيّة.
ومن المرّجح أن يؤّدي تغيُّر المناخ إلى توسيع 
الجزء  تمدد  في  يتسبب  ما  هادلي،  حركة 
أن  حين  في  الكبرى،  الصحراء  من  الشمالّي 
زحف الصحراء في الجهة الجنوبيّة يشير إلى 
أن هناك آليات إضافيّة تسبّب هذا التوّسع، بما 
في ذلك الدورات المناخيّة مثل AMO بعد أخذ 
 AMO و PDO تأثير الحركات الجويّة مثل
ثلث  حوالي  أن  الباحثون  يقِدر  الحسبان،  في 
التغير  إلي  الزيادة في مساحة الصحراء يعود 
له  وهذا  البشرّي.  النشاط  عن  الناجم  المناخّي 
في  يعيشون  الذين  ألولئك  بالنسبة  تداعيات 
العالم  في  أوسع  نطاٍق  وكذلك على  الصحراء 
كله. كما أّن استمرار الزيادة في السكان يعني 
لزراعة  األراضي  من  المزيد  إلى  بحاجة  أننا 

المحاصيل، وليس أقل.
اآلن يريد الباحثون إجراء دراسات تبحث في 
فترة  مدى  على  البيانات  من  أوسع  مجموعة 
دقة  أكثر  للحصول على صورة  أطول  زمنيّة 

لما يحدث.
كانت   ، الدراسة  هذه  »في  توماس:  يقول 
المدى  طويلة  االتجاهات  توثيق  هي  األولوية 
في كمية هطول األمطار ودرجة الحرارة في 
النظر  هي  التالية  خطوتنا  ستكون  الصحراء. 
في األسباب التي تقود إلي هذه االتجاهات، في 
نفسها وغيرها من األماكن  الكبرى  الصحراء 

أيضاً«.

ر خطر يهدد احلياة
ّ
التصح

حممد عويد النشريان 

االستمناء  فكرة  أنَّ  يعتقدون  الناس  من  الكثير 
تُسبِّب البثور، وانتقلت هذه الفكرة عبر األجيال 
بينهما  حقيقيّة  عالقة  أيّة  توجد  فال  ذلك،  ومع 
فسبّب  البلوغ  سّن  بداية  مع  تبدأان  أنّهما  إالَّ 
البكتيريا  هي  البثور  أو  الشباب  حب  ظهور 
إنتاجها  يتم  والتي  الزيوت  على  تتغذى  التي 
هذا  ولكن  البلوغ،  فترة  خالل  الجلد  مسام  في 
أنَّ  السبب في  وهذا هو  اإلنتاج ينخفض الحقاً 
يُسبِّب  وال  المراهقة  سن  خالل  تظهر  البثور 
االستمناء البثور أو العمى. وإذا كان كذلك، فإنَّ 
البثور.  تُسبِّب  أن  يمكن  الجنسيَّة  اللقاءات  ُكل 
إذا لم يكن االستمناء، فما الذي يمكن أن يُسبِّب 
البثور؟ وهل تُسبِّب العادة السرية البثور؟ وكما 
قد  ثم  ال،  هو  الجواب  فإنَّ  أعاله،  هو موضح 
في  السبب  هو  االستمناء  يكن  لم  إن  نتساءل 
البثور إذا فما هو السبب؟ وهنا بعض العوامل 

الُمحتمل أنَّها يمكن أن تُسبِّب البثور وهي:
فترة  خالل  أعاله،  مذكور  هو  كما  العمر: 
والزيوت  الدهون  من  الكثير  تنتج  المراهقة 
الهرمونات  إنتاج  زيادة  إلى  ذلك  ويرجع 
ظهور  إلى  المسام  انسداد  ويؤّدي  الجنسيَّة، 
الرؤوس السوداء، ما يؤّدي بالتالي إلى ظهور 
بشرة  نوع  يزيد  أن  يمكن  الجلد:  نوع  البثور. 
هو  وهذا  لديك  البثور  ظهور  فرصة  أسرتك 
واحد من عوامل الوراثة، على سبيل المثال، إذا 
المرجح أن  البثور، فمن  كنت ُعرضة لظهور 
يكون أطفالك ُعرضة لها أيضا والبشرة الدهنية 
التي تظهر بها  هي نوع البشرة األكثر شيوعاً 

البثور وإذا كانت بشرتك تُنتج الكثير من الزيوت 
والتي  الدهون،  من  الكثير  تُنتج  أيضاً  فأنت 
سوف تُسبِّب البثور. التغيّر واالضطرابات في 
الهرمونات: تظهر أحياناً البثور لدى النساء قبل 
دورتهن الشهريَّة ويكون ذلك بسبب التغيّرات 
في الهرمونات وبنفس الطريقة قد تظهر البثور 
لدى النساء الحوامل في األشهر الثالثة األولى 
كما أنَّ األمراض الهرمونيّة مثل متالزمة تكيُّس 
المبايض قد تجعل النساء ُعرضة للبثور أيضاً. 
على  البثور  تظهر  قد  للدواء:  الجانبية  اآلثار 
الجلد نتيجة ألثر جانبّي من األدوية مثل الليثيوم 
الحاالت  بعض  هناك  مالحظة:  والُمنّشطات.  
ذلك،  البثور. ومع  تُسبِّب  أنَّها  يُعتقد عادة  التي 
ذلك »فسوء  العكس من  الحقيقة هي على  فإنَّ 
ال  الزيتيَّة  بالتوابل  الغنية  األطعمة  أو  التغذية 
نظام  بإتباع  يُنصح  ذلك،  ومع  البثور.  تُسبِّب 
النظافة  فإنَّ  وبالتأكيد  متوازن وصحي  غذائي 
قد ال  تُنظف بشرتك،  لم  فإذا  البثور.  تُسبِّب  ال 
تظهر لديك البثور ومع ذلك، فإذا قمت بإهمال 
عالية  الدهن  إنتاج  مناطق  أو  المناطق  بعض 
التراكم لألوساخ، فسوف تكون عرضة لظهور 
البثور. كيف يمكنك تخفيف البثور بعد معرفة 
فسوف  البثور،  االستمناء  يُسبِّب  هل  السؤال: 
إلى معرفة كيفية تخفيف  الحال  تحتاج بطبيعة 
البثور فإن كان لديك مشاكل بالبثور، فيما يلي 
تُؤخذ  أن  الممكن  من  التي  الخطوات  بعض 

بالحسبان لتخفيف البثور:
التبخير: يُساعد البخار الصديد في الخروج إلى 

سطح الجلد أمأل وعاء من الماء المغلي وضعه 
بمنشفة  رأسك  بتغطية  وقم  مستِو،  سطح  على 
الوعاء اسمح  بمقدار 18 بوصة فوق  وانحني 
على  دقائق   5 لمدة  وجهك  يُخفي  بأن  للبخار 

األقل، ثم استخدام الماء الدافئ لغسل الوجه.
ادات زيت شجرة  قم بذلك مرتين في اليوم. كمَّ
ادات على قتل البكتيريا  الشاي: تُساعد هذه الكمَّ
استخدام 5 قطع من القطن المغمسة بالماء مع 
زيت  من  قطرة  صب  ثم  الزائد،  الماء  عصر 
لها  والسماح  قطنة  كل  على  الشاي  شجرة 
القطنة  بكل  تنتشر  لكي  دقائق   3 لمدة  بالراحة 
على  دقائق   5 لمدة  وجهك  على  القطن  ضع 
نفسها.  تلقاء  لتجف من  اترك بشرتك  ثم  األقل 
غسول  استخدام  اليوم.  في  مرتين  بذلك  قم 
ثم  كاالمين  غسول  مع  القطن  نقع  كالمين*: 
لها  والسماح  البثرة  على  منه  البعض  يوضع 
بالبقاء لمدة 3 ساعات وتُترك فترة لتجف تماماً، 
ثم تُغسل بالماء الدافئ. قم بذلك مرتين في اليوم
عديم  وهو مسحوق   :Calamine * كالمين- 
بني  أو  زهري  لونه  الملمس  وعديم  الشكل 

محمر، يتكون إّما من خليط أكسيد الزنك
مع حوالي 0.5٪ من أكسيد الحديد أو مركَّب 
للحكَّة  كمضاد  ويُستخدم  الزنك  كربونات 
والطفح  الشمس  حروق  مثل  حاالت  ولعالج 
الجلدي الناتج من اللبالب السَّام و البلوط السَّام 
يُستخدم  كما  الحشرات،  ولدغ  الماء  وجدري 
تسببها  أن  يمكن  التّي  العدوى  لمنع  كمطهّر 
الخدوش أو تفريغ البثور ودمامل حب الشباب.

حقيقة سبب ظهور البثور والعالج

هات الكف
ّ
تشو
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هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  اعتقال  تم 
أوجالن في 15 فبراير 1999م في كينيا، 
حيث نقل بطائرة خاصة إلى تركيا، واقتيد 
منطقة  في  تركية  عسكرية  قاعدة  إلى 
باندرما شمال غربي تركيا في اليوم التالي، 
بحر  في  إيمرالي  جزيرة  إلى  هناك  ومن 
مرمرة، وتقوم السلطات التركية منذ أكثر 
من عامين بسياسة العزلة عليه وتمنعه من 

اللقاء بعائلته ومحاميه.
شعوب  من  نساء  عدة  أبدت  الصدد  وبهذا 
مختلفة في بلدة كرباوي استنكارهن العزلة 
المفروضة على القائد، ولفتن بأن المؤامرة 
المتآمرين  وأن  مبتغاها،  إلى  تصل  لم 
ولكن  جسدياً  أوجالن  اعتقال  استطاعوا 

بقي فكره حراً.
العربية بدرية محمد عوض من  المواطنة 

عمل  »العزلة  قالت:  سبعة  بني  عشيرة 
إجرامي ومدان بكل المعايير، ويجب على 
حكومة العدالة والتنمية الكف عن سياستها 

في خلق الفتن بين الشعوب«.

.. منحنا احلرية
ٌّ
 حر

ٌ
قائد العرس الكروي يقرتب من النهاية... من البطل؛ فرنسا أم كرواتيا؟!

عاشت مجاهري الكرة حول العامل طوال فرتة املونديال يف النسخة الـ21 لبطولة كأس العامل املقامة يف روسيا، واليت تستمر حتى 
يوم 15 متوز احلايل، أوقات عصيبة بسبب املفاجآت اليت ظهرت يف الكثري من املباريات وخباصًة خروج املنتخبات الكبرية 
منها من الدور األول ومنها يف األدوار التالية واملفاجأة األخرية كانت يف املربع الذهيب، حيث تواجدت أربعة منتخبات فرنسا 

وبلجيكا وكرواتيا وإنكلرتة وبعد لقاءات نارية تأهل منتخيب الديوك الفرنسيني وكرواتيا لنهائي كأس العامل.

فرنسا تقتل حلم بلجيكا 
بالوصول للنهائي

الوصول  من  بلجيكا  منتخب  فرنسا  حرمت 
بهدف  عليها  الفوز  بعد  النهائية  للمباراة 
صامويل  فرنسا  هدف  وسجل  رد  بدون 
أومتيتي، في الدقيقة »51« من زمن اللقاء، 
تميل وترجح  كانت  األول  بشوطها  المباراة 
ترجمة  يستطيعوا  لم  ولكن  للبلجيك  الكفة 
الفرصة التي منحت لهم إلى أهداف، وكذلك 
الديوك  لمنتخب  األول  الشوط  في  سنح  فقد 
استغاللها،  يحسنوا  لم  ولكن  خطيرة  فرص 
كيليان  بلجيكا،  حارس  كورتوا،  تيبو  ومنع 
مبابي من الحصول على تمريرة بول بوغبا 
الرائعة في ظهر المدافعين، في هجمة مرتدة 
منظمة للديوك، في الدقيقة »12« من زمن 
للمنتخب  أول فرصة خطيرة  اللقاء.وجاءت 
البلجيكي، عندما استلم جناح تشيلسي، إيدين 
في  الكرة،  اليسرى،  الجبهة  على  هازارد، 
ظل غياب دفاعي فرنسي، لكنه سدد بجوار 
الدقيقة  في  لوريس  هوجو  الحارس  قائم 
»15«.وباغت بليز ماتويدي، متوسط ميدان 
من  قوية  بتسديدة  كورتوا  تيبو  يوفنتوس، 
 ،»17« الدقيقة  في  الجزاء،  منطقة  خارج 
لكن حارس بلجيكا تصدى لها بسهولة. وكاد 
إيدين هازارد أن يفتتح التسجيل لبلجيكا في 
الدقيقة 18« بعدما رواغ بافارد من الجبهة 
اليسرى وسدد، لكن رافاييل فاران قام بدور 
لوريس بتحويل الكرة لركلة ركنية برأسية. 
توبي  لتسديدة  التصدي  في  لوريس  وتألق 
الجزاء، وسط  ألدرفيريلد، من داخل منطقة 

ارتباك دفاعي فرنسي، لكن حارس توتنهام 
البلجيكي  المنتخب  ومنع  الميعاد  في  كان 
أوليفيه  وسدد   »21« الدقيقة  في  التقدم  من 
جيرو، رأسية قوية بعد عرضية من بافارد 
قائم  بجوار  لكنها مرت  الدقيقة »31«،  في 
الحارس كورتوا، وأضاع جيرو فرصة التقدم 
للمنتخب الفرنسي في الدقيقة »31«، بعدما 
استلم عرضية أرضية من كيليان مبابي الذي 
كان في موقف تسلل، لكن الحكم لم يحتسبه. 
بافارد،  النفراد  التصدي  في  كورتوا  وتألق 
الدقيقة »39«، بعدما استلم ظهير أيمن  في 
فرنسا، تمريرة رائعة من كيليان مبابي، لكن 
وانتهى  التسجيل  من  منعه  تشيلسي  حارس 
الشوط  في  السلبي.  بالتعادل  األول  الشوط 
السيطرة  البلجيكي  المنتخب  وواصل  الثاني 
برأسية  الثاني  الشوط  وافتتح  الكرة،  على 
لكنها  فيتسل،  من  عرضية  بعد  لوكاكو  من 
يونايتد،  مانشستر  مهاجم  من  دقيقة  تكن  لم 
اللعب  في  الفرنسي  المنتخب  استمر  بينما 
وجيرو  مبابي  وسرعات  الهجمات  على 
رائعة  تمريرة  جيرو  واستلم  وجريزمان، 
من ماتويدي في الدقيقة »50« داخل منطقة 
التسديد،  من  منعه  كومباني  لكن  الجزاء، 
في  أومتيتي،  فرنسا صامويل  وسجل هدف 
اللقاء، من رأسية،  الدقيقة »51« من زمن 
مروان  البلجيكي  العمالق  سبق  بعدما 

فياليني.
الثاني  الهدف  تسجيل  فرصة  جيرو  وأهدر 
كيليان  من  بالكعب  رائعة  تمريرة  بعدما 
دفاع  في  سيئة  بصورة  سدد  بعدما  مبابي، 
 ،»54« الدقيقة  في  البلجيكي  المنتخب 
معادلة  فرصة  بروين  دي  كيفن  وأضاع 

عندما   »61« الدقيقة  في  لبلجيكا  النتيجة 
فاران  رافائيل  من  عائدة  كرة  على  حصل 
برعونة  سدد  بعدما  الجزاء،  منطقة  داخل 

بكرة تصل بسهولة للوريس.
وكاد مروان فياليني أن يسجل هدف التعادل 
بعد  الدقيقة »63«  قوية في  برأسية  لبلجيكا 
بجوار  مرت  لكنها  ميرتينز،  من  عرضية 
لوريس  ومنع  للغاية.  قريبة  بصورة  القائم 
المنتخب البلجيكي من التعادل، بعدما تصدى 
الدقيقة  في  فيتسل  من  صاروخية  لتسديدة 
في  كورتوا  وتألق  اللقاء.  زمن  من   »80«
في  جريزمان  أنطوان  لتسديدة  التصدي 
أخرى  مرة  الحارس  وعاد   ،»93« الدقيقة 
للتألق في التصدي النفراد توليسو في الدقيقة 
»96« لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بهدف دون 
بشكل  أقدامه  الفرنسي  المنتخب  وثبت  رد. 
من  األرجنتيني  بالتانغو  أطاح  حيث  مماثل 
من  أوروغواي  بمنتخب  ثم  الثاني،  الدور 
في  مقعده  يحجز  أن  قبل  الستة عشر،  دور 
البلجيكي  المنتخب  حساب  على  النهائي 

القوي.

كرواتيا تقصي اإلنكليز حقًا 
أنه مونديال املفاجآت

انتصار  من  بعد  على  كرواتيا  وأصبحت 
عالياً، حيث  العالم  لرفع كأس  واحد وتصل 
قلبت خسارتها من اإلنكليز بهدف بدون رد 
إلى تعادل في الوقت األصلي لتتقدم بهدفين 
بهذه  ولتفوز  اإلضافيين  الوقتين  في  لهدف 
الديوك  مع  المنتظر  للنهائي  وتصل  النتيجة 

للمصارعة،  مصر  منتخب  ناشئو  نجح 
منافسات  خالل  األول،  بالمركز  الفوز  في 
الحرة  للمصارعة  للناشئين  الدولية  البطولة 
السعودية،  في  أقيمت  التي  والرومانية، 
في  مصر  وحصدت  دول.   10 بمشاركة 
ميداليات،   9 الحرة،  المصارعة  منافسات 
وبرونزية  فضيات،  و3  ذهبيات،   5 بواقع 
من،  كل  الذهبية  الميداليات  وأحرز  وحيدة. 
مليجي عبد الرحيم في وزن 41 كغم، سعيد 
السيد  الرحمن  عبد  كغم،  وزن 44  ابراهيم 

وزن 48 كغم، كريم عادل وزن 62 كغم، 
ومحمد مصطفى وزن 75 كغم.

فتحي  من،  كل  الفضية  الميداليات  ونال 
حنفي  محمود  كغم،   52 وزن  في  صبري 
وزن 57 كغم، فكري محمد وزن 85 كغم، 
الميدالية  على  ربيع  كريم  حصول  بجانب 
البرونزية، في وزن 44 كغم، كما حصدت 
مصر في منافسات المصارعة الرومانية، 9 
ميداليات أيضاً، بواقع 6 ذهبيات، وفضيتين، 
وبرونزية وحيدة، وأحرز الميداليات الذهبية 

منافسات  في  الرحيم  عبد  مليجي  من،  كل 
وزن 41 كغم، كريم ربيع في وزن 44 كغم، 
فتحي حسان في وزن 48 كغم، محمود حنفي 
في وزن 62 كغم، محمد علي في وزن 75 

كغم، وفكري محمد في وزن 85 كغم.
سعيد  من،  كل  الفضيتين  بالميداليتين  وتوج 
ابراهيم في منافسات وزن 44 كغم، وكريم 
عبد  إلى  إضافة  كغم،   57 وزن  في  عادل 
الميدالية  على  حصل  الذي  السيد،  الرحمن 

البرونزية، في وزن 52 كغم.

ناشد نساء من بلدة كرباوي التابعة ملدينة قامشلو العامل واجملتمع الدويل السعي 
لتحرير قائد الشعب الكردي عبد اهلل أوجالن، مؤكداتٍ على أن أوجالن هو 
الشخص الوحيد الذي قدم احلرية للنساء وعلمهن طريق الكفاح ونيل احلرية.

طوكيو  ألولمبياد  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
2024م،  باريس  في  ونظيرتها  2020م 
اتفاقهما على التعاون لالستعداد لتنظيم دورة 
األلعاب باليابان في غضون عامين، وبدء 
فرنسا في وضع حجر األساس لألولمبياد. 
وأضاف منظمون، أنهم سيبحثون الشراكة 
في عدة مجاالت بما فيها تبادل المسؤولين، 
والمعلومات، والخدمات اللغوية، والترويج 
للدورتين والعمل بشكل وثيق بشأن مراسم 

تسليم العلم عقب نهاية دورة طوكيو.
المجاالت  أيضاً  الطرفان  وسيناقش 
بينهما من أجل  للتعاون  المحتملة  األخرى 
المدير  توبوا  إيتيين  الدورتين.وقال  إنجاح 

فوز  إلى  إشارة  في  لدورة 2024م،  العام 
فرنسا على بلجيكا )1-0( في نهائي كأس 
لنا  جدا  مهم  يوم  »هذا  القدم:  لكرة  العالم 
النهائي«.  قبل  في  الفوز  بسبب  فقط  ليس 
ألننا  أيضا  »لكن  طوكيو:  في  وأضاف 
وقعنا هذا االتفاق المهم لنا ألنه بعد اللجنة 
لذوي  األولمبية  واللجنة  الدولية  األولمبية 
طوكيو  أصبحت  الخاصة  االحتياجات 
حقاً  ونتطلع  لنا  شريك  أول  2020م، 
األولمبية  اللجنة  ومنحت  معا«.  للتعاون 
الدولية العام الماضي باريس حق استضافة 
أولمبياد 2024م، بينما نالت لوس أنجليس 

دورة ألعاب 2028م.

تعاون ياباني فرنسي يف
 تنظيم أوملبياد 2020 و2024م

بعد تحرير مقاطعة كري سبي/ تل أبيض 
الذهنية  النساء من  المرتزقة, وتحرير  من 
بتنظيم  النساء  بدأ  السلطوية,  الذكورية 
أجل  ومن  مراكزهن,  وافتتاح  أنفسهن, 
ولعب  أعمالهن  في  والتوسع  التطوير 
دورهن بشكل فعال يباشر مكتب المرأة في 
مجلس سورية الديمقراطية بتشكيل مجلس 

المرأة السورية.
أكَّدت اإلدارية في مكتب المرأة في مجلس 
المرأة  »بجهود  الديمقراطية:  سورية 
المرأة  مجلس  بتشكيل  سنقوم  السورية 
السورية, في وقت قريب في منطقة كري 
وتوسيع  التطوير  بهدف  أبيض  تل  سبي/ 
النساء,  جميع  أهداف  وتحقيق  عملنا 
في  الفكري  ق  التعمُّ على  ومساعدتهن 

المجال السياسي وغيره من المجاالت«.
أفادت اإلدارية في مكتب  السياق  وفى هذ 
المرأة بمجلس سورية الديمقراطية بمنطقة 

كري سبي شمسة سينو بأنَّ مجلس سورية 
بعد  أعوام  ثالثة  منذ  تأسَّس  الديمقراطية 
وقالت  المرتزقة.  من  المنطقة  تحرير 
شمسة: »يضم مجلس سورية الديمقراطية 
ثالث  من  يتكون  الذي  المرأة  مكتب 
حول  المكتب  عمل  ويتمحور  عضوات, 
القوى  جميع  وإبراز  السياسي,  المجال 
السياسية، على أن تكون هناك كتلة أساسية 
من السياسة التي تهدف للعمل على إرساء 
سنواٍت  سبع  بعد  األمان  بر  على  سورية 
دماء  ونزف  والتشريد  والظلم  الحرب  من 

السوريين«.
قائلةً:  األساس  هدفهن  إلى  شمسة  ونوهت 
سورية  مجلس  في  المرأة  مكتب  »كوننا 
إثبات  هو  األساس  هدفنا  الديمقراطية، 
المرأة على الساحة السياسية, كونه  وجود 
عن  المرأة  استبعاد  تم  األزمنة  مرِّ  على 

الساحة السياسية«.

ولعبت  المرأة  شاركت  »مثلما  وأكدت: 
دورها في المجاالت كافة, باستطاعتها أن 
السياسي  المجال  في  الكبير  دورها  تأخذ 
الديمقراطية أيضاً«, وأضافت:  والمجالس 
»إن المرأة في وقتنا الحالي تعتبر الطليعة 
ر المرأة  األساسية في المجتمع, فإن لم تتحرَّ

ر المجتمع«.  لن يتحرَّ
»بدورنا  حديثها:  في  شمسة  واستطردت 
لتلعب  المرأة  دور  إثبات  على  سنعمل 
أكانت  سواء  مختلفة  مجاالت  في  دورها 
سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم تعليمية, 
وسنثبت للجميع أنَّ المرأة تملك إرادة قوية 
فعاٍل ضمن  بشكٍل  المشاركة   وبمقدورها 

المجتمع  بإرادتها الحرة«.
وبينت أنه على هذا األساس وبجهود المرأة 
المرأة  مجلس  بتشكيل  »سنقوم  السورية: 
منطقة كري  في  قريب  وقت  في  السورية 
سبي بهدف التطوير وتوسيع العمل وتحقيق 

بالتعمق  ومساعدتها  النساء,  جميع  أهداف 
من  وغيره  السياسي  المجال  في  الفكري 
المجاالت. وأتمنى لكل امرأة التحلي بإرادة 
أنحاء  في  النساء  لجميع  مثاالً  لتكون  قوية 
لنفسها  األساسية  القدوة  تكون  وأن  العالم، 

وأن تقول: وداعاً للعبودية والظلم«.
وكاالت

جملس املرأة السورية يف كري سبي

مصر يف املركز األول ببطولة ناشئي املصارعة الدولية

بصمة
امرأة

حنان عثمان

المقاومة  عظمة  على  عياناً  شهوداً  كنا 
والبسالة الرائعة، والتي ذاع صيتها عالمياً 
ألهالي عفرين، عندما شن جيش االحتالل 
داعش  مرتزقة  من  وحلفاؤه  التركي 
بتاريخ 20 كانون الثاني 2018م هجماٍت 
وحشيةً على المدينة, أهالي عفرين وعلى 
مدار شهرين دافعوا عن أنفسهم وأرضهم 
وسطَّروا أروع المالحم البطولية ضد آلة 
القتل التركية وإرهاب المرتزقة. وبهدف 
وتجنب  الضحايا  من  المزيد  وقوع  منع 
حدوث مجازر في عفرين، أعلنت اإلدارة 
ذلك  ومنذ  المدينة.  من  االنسحاب  الذاتية 
النزوح  يعيشون  عفرين  وأهالي  التاريخ 
الجسدية  ضغوطاته  وبمختلف  القسري 

والنفسية.
أجل  من  »انتفضن  في حملة  وللمشاركة 
يضم  نسائي  ووفد  أنا  قدَّمت  عفرين« 
إلى  سابقين  ونواب  وإعالمين  حقوقين 
مخيم برخدان ومخيم سردم، وكنت مرة 
الصعبة  الظروف  على  شاهدة  أخرى 
من  قسراً  هجروا  الذين  عفرين  ألهالي 
مناطق  في  يعيشون  والذين  المدينة، 
إنسانية صعبة،  الشهباء في ظل أوضاع 
أنَّها  أنَّهم وصفوا معاناتِهم على  في حين 
جزٌء من المقاومة ضد االحتالل رافضين 
من  شكل  بأي  وال  أرضهم  عن  التخلي 
لم  المخيم  في  جولتنا  وخالل  األشكال. 
نَر أيَّاً من المنظمات الدولية أو اإلنسانية 

هناك.
يُقدَّر عددهم بأكثر  الذين  مهجرو عفرين 
من 100 ألف شخص منهم من يقيم في 
كان  من  ومنهم  المذكورين.  المخيمين 
منتشراً في خيم وبيوت في نواحي فافين, 
مناطق  في  القرى  من  والعديد  احرص، 

الشهباء.
ورجاالً  نساًء  منهم  العديد  مع  تحدثنا 
من  يتمكَّنوا  لم  إنَّهم  وقالوا:  وأطفاالً، 
كل  وتركوا  أغراضهم  من  شيٍء  إخراج 
ممتلكاتهم خلفهم، وخرجوا باللباس الذي 

يرتدونه. 
تجلس  كانت  مسنّة  سيدة  إلى  وتحدثنا 
وتغسل  خيمتها  باب  أمام  القرفصاء 
بعض الثياب المكومة داخل آنية معدنية، 
عن  فتحدثت  وجهها،  يلف  الحزن  وكان 
داخل  يعيشونها  التي  الصعبة  الظروف 
إال  الدولية،  المنظمات  غياب  في  المخيم 
تطالب  أنَّها  على  وبإصراٍر  أكدت  أنها 
وهو  سواه؛  آخر  شيء  وال  واحٍد  بأمٍر 
وبستان  وأرضها  منزلها,  إلى  العودة 

زيتونها في أقرب وقت ممكن.
عفرين،  مدينة  في  األولى  جولتنا  خالل 
جيداً  أدركت  الشهباء،  مخيم  في  والثانية 
هي  والنزوح  والعدوان  الحروب  أنَّ 
بها  يمرُّ  التي  النفسية  الضغوطات  أقسى 
اإلنسان، كونها تهديٌد مباشٌر لحياته وحياة 
لكن  ومستقبله،  لممتلكاته  وتهديد  عائلته، 
كل من التقيناه في المخيم من رجال ونساء 
مع  للتأقلم  استعدادهم  عبروا عن  عفرين 
جميع الظروف القاسية والصعبة. جميعهم 
تحرير  هو  واحٍد  هدٍف  على  متفقون 
عفرين من االحتالل وتطهير أرضها من 
المرتزقة والعودة في أسرع وقت ممكن 
حين أن مخيم برخدان سيكون  إليها. موضِّ

ساحة للمقاومة حتى تحقيق النصر.
مصدر  عفرين  أهالي  كان  أخرى  ومرة 
القوة والمعنويات واإلرادة والتصميم لكل 
الشخصيات والوفود التي زارت المخيم.

مقاومة أهايل عفرين 
يف خميم الشهباء

قرية  من  عثمان  عريفة  المواطنة  تعمل 
بسطة  على  راجو  لمنطقة  التابعة  هليلو 
إلى جانب  إعالة عائلتها  أجل  صغيرة من 
التركي  االحتالل  ضد  المستمرة  مقاومتها 

الفاشي من أجل عفرين والعودة إليها. 
عريفة عثمان من قرية هليلو التابعة لمنطقة 
متزوجة  سنة,  العمر 66  من  تبلغ  راجو  
ولديها عشرة أوالد, بعد وفاة زوجها بدأت 
عريفة بحمل مسؤولية عائلتها بالكامل من 
تربية األطفال وتلبية احتياجاتهم, ومواجهة 
الهجمات التي شنتها الدولة التركية الفاشية 
على عفرين والتي أثَّرت بشكٍل كبيٍر على 

حياتها وحياة أوالدها.
الفاشية  التركية  الدولة  هجمات  وبعد 
وممارستها الالإنسانية على مقاطعة عفرين 
من  للنزوح  أوالدها  مع  عريفة  اضطرت 
قريتها والتوجه إلى مقاطعة الشهباء, وهنا 
عائلتها  إعالة  أجل  من  تعمل  بدأت عريفة 
وتلبية احتياجاتهم وذلك بفتح بسطة صغيرة 
بمقاطعة  األحداث  قرية  في  األحذية  لبيع 
التقت  المعلومات  من  الشهباء.وللمزيد 

عريفة  بالمواطنة  المرأة  وكالة  مراسلة 
تهجيرهم  عن  بداية  تحدثت  والتي  عثمان 
مقاطعة  إلى  والتوجه  عفرين  من  القسري 
الدولة  هجمات  نتيجة  قائلةً:«  الشهباء 
مع  للخروج  اضطررت  الشرسة  التركية 
مقاطعة  إلى  والتوجه  عفرين  من  أوالدي 
الشهباء حفاظاً على حياتي وحياة أوالدي«, 
وأكَّدت على أنَّها مازالت مستمرة بالمقاومة 
من  يوم  آخر  حتى  بمقاومتها  وستستمر 

حياتها حتى تتحرر عفرين وتعود إليها.
خروجها  بعد  أنها  إلى  عريفة  وأشارت 
إلى قرية األحداث في  اتجهت  من عفرين 
مقاطعة الشهباء لتسكن هناك مع أوالدها, 
وبينت أنها بعد لجوئها إلى القرية باشرت 
لتتمكن  األحذية  لبيع  صغيرة  بسطة  بفتح 
من إعالة أوالدها وتأمين لقمة العيش لهم, 
الثامنة  الساعة  أنها تقوم من  إلى  وأشارت 
صباحاً بفتح بسطتها حتى الساعة السادسة 
تأمين  من  تتمكن  عملها  ومن خالل  مساًء 

القليل من مستلزمات واحتياجات عائلتها.
أنَّها  على  حديثها  خالل  عريفة  أكدت  كما 

من  كان  مجال  أي  في  للعمل  مستعدة 
واألم  األب  دور  تمثل  فهي  أوالدها,  أجل 
لكي  األمان  توفير  تحاول  وأنها  ألوالدها، 
تعمل  لذا  والحرمان,  بالفقدان  يشعروا  ال 
وفي  لقلوبهم.  الفرحة  تدخل  كي  جاهدة 
المنظمات  عريفة  ناشدت  حديثها  ختام 

الحرب,  هذه  من  بالحد  واإلنسانية  الدولية 
عفرين  عن  تتخلى  لن  أنَّها  على  وأكدت 
بزيارة  تقوم  وأنها  إليها,  ستعود  ما  ويوماً 
الذين ضحوا بأرواحهم من  مزار الشهداء 
أجل حماية الشعب في مقاومة العصر في 

عفرين.

كدح لإلعالة ومقاومة حىت العودة لعفرين

أنَّه وخالل ثورة روج  إلى  بدرية  ونوهت 
آفا وترسيخ مبدأ األمة الديمقراطية اتحدت 
سورية،  وشمال  آفا  روج  في  الشعوب 
السوري  الشمال  كشعوب  »نحن  وقالت: 
التي  المؤامرات  ضد  واحداً  صفاً  سنقف 
تُحاك من قبل الدول السلطوية العثمانية«.

التركية  الدولة  أنَّ  على  بدرية  وأكدت 
لكن  جسداً،  أوجالن  اعتقال  من  تمكنت 
هو  ذلك  على  والدليل  حراً  زال  ما  فكره 
انتشار أفكاره وتطبيقها على أرض الواقع.
ومن جانبها؛ قالت المواطنة مزكين محمود: 
»الدولة التركية تنتهك القوانين واألعراف 

الدولية من خالل فرضها العزلة على قائد 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن«.

الدولة  هدف  أنَّ  إلى  مزكين  وأشارت 
أوجالن  على  العزلة  فرض  من  التركية 
إبعاد أفكاره الحرة عن شعبه وتحطيم  هو 
إرادة الشعب الحر، وأضافت بالقول: »لن 
أو  نكلَّ  ولن  بالفعاليات  القيام  عن  نتوانى 

نملَّ حتى تحرير أوجالن«.
فاطمة  المواطنة  قالت  جانبها  ومن 
العزلة  على  عامين  من  أكثر  »مرَّ  حسن: 
نحن  لذا  أوجالن،  القائد  على  المفروضة 
النساء لن نقبل بهذه العزلة كون الحق الذي 
وهبه أوجالن للمرأة بالحرية لم يمنحه لنا 

أحد«.
تجاه  الدولي  الصمت  فاطمة  وانتقدت 
انتهاكات الدولة التركية بحق الشعوب في 
التي  الدول  »هذه  وقالت:  سورية،  شمال 
تدَّعي الديمقراطية أثبتت أنها تجري وراء 
مصالحها وال تبالي بالشعب الذي ظلم من 

قبل األنظمة السلطوية«.
عن  يتوقَّفوا  لن  أنهم  على  فاطمة  وأكَّدت 
أوجالن  القائد  بحرية  المطالبة  الفعاليات 

والمطالبة برفع العزلة عنه.
وكالة هاوار

هدف  تريبير  كيران  الفرنسيين.وأحرز 
إيفان  وعادل  الخامسة،  الدقيقة  في  إنكلترا 
بيريسيتش النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 68، 
وسجل ماريو ماندزوكيتش هدف الفوز القاتل 
في الدقيقة 109، لتنتهي أحالم اإلنكليز في 
ويصعد  تاريخهم،  في  الثاني  باللقب  الظفر 

الكروات للنهائي للمرة األولى.
الخامسة  الدقيقة  في  مبكرا  إنكلترا  وتقّدمت 
 20 بعد  من  حرة  ركلة  لها  احتسبت  بعدما 
الدولي  طريقة  على  تريبير  نفذها  يارده، 
فوق  من  بيكام  دافيد  السابق  اإلنكليزي 
اليسرى بمرمى  العليا  الزاوية  الحائط، نحو 

حارس كرواتيا دانييل سوباسيتش.
ارتقى   ،15 الدقيقة  في  ركنية  ركلة  ومن 
اإلنكليزي هاري ماجواير برأسه للكرة لكنه 
وجهها ضعيفة بجانب المرمى. ورد المنتخب 
الكرواتي في الدقيقة 19 بتسديدة ضعيفة من 
واصل  خطورة،  تشكل  لم  بيريسيتش  إيفان 
فوق  سدد  المرة  وهذه  محاوالته  بيريسيتش 
العارضة بالدقيقة 23، وانفرد كين بالمرمى 
لمحاولته  تصّدى  سوباسيتش  لكن  الكرواتي 
القائم  في  ويسدد  إليه  الكرة  ترتد  أن  قبل 
الشوط  فرص  أولى  وجاءت   ،29 بالدقيقة 
من  كرة  وصلت  بعدما   56 بالدقيقة  الثاني 

قدم  في  سدد  الذي  لينجارد  إلى  سترلينج 
الكرواتي  وسّدد  فيدا،  دوماجوي  المدافع 
إيفان راكيتيش كرة قوية وضع مدافع إنكلترا 
كايل ووكر جسده أمامها، لكن التعادل تحقّق 
في الدقيقة 68، بعدما رفع سيمي فيرساليكو 
بقدمه  بيريسيتش  لها  ارتقى  اليمين  كرة من 
الحارس  يمين  على  ووضعها  ووكر،  فوق 
هدف  يسجلون  الكروات  بيكفورد.وكاد 
الذي  بيريسيتش  عبر   70 الدقيقة  في  التقدم 
من  ليسّدد  دفاعي  خطأ  إثر  الكرة  وصلته 
للمرمى  األيسر  القائم  في  اليسرى  الناحية 
استعادة  من  إنكلترا  واقتربت  اإلنجليزي، 
التقدم في الدقيقة 99 برأسية من جون ستونز 

أبعدها فيرساليكو من على خط المرمى.
وبعد مرور 4 دقائق على الشوط اإلضافي 
الثاني، وصلت الكرة إلى ماندزوكيتش داخل 
بيريسيتش،  من  رأسية  اثر  الجزاء  منطقة 
اإلنكليز  الشباك، وضغط  في  بثقة  فوضعها 
فيما تبقى من وقت لكن دون أن يتمكنوا من 
العبين  بعشرة  لعبوا  حيث  النتيجة،  معادلة 
بفوز  المباراة  ولتنتهي  تريبير  إصابة  بعد 

مثير للكروات بهدفين مقابل هدفاً واحد.

إعداد/ جوان حممد
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العصية  األبية  عفرين  الدولّي  المجتمع  خذل 
الحكومات  مستوى  على  صمته  خالل  من 
كمجلس  األمميّة  والمؤسسات  والمنظمات 
األمن الدولّي واألمم المتحدة، وسكوتهم جميعاً 
عن المجازر التي تحدث هناك كّل يوم، وبهذا 
فقد كانت األمم المتحدة شريكة النازيين الجدد 
من خالل التعامي وإغالق عيونها عما يحدث 
اإلنسانيّة،  ضد  انتهاكات  من  عفرين  في 
األزمة  بداية  من  ابتداًء  موقفها  هو  وهذا 
السوريّة وليس انتهاًء بعدوان الجيش التركّي 
والمرتزقة على مقاطعة عفرين الصامدة في 

20 كانون الثاني 2018م.
التشنج  زيادة  إلى  العدوان  سبب  ويعود   
مالمح  بروز  مع  بالتوازي  والحقد  العدوانّي 
تطبيق  فكرة األمة الديمقراطيّة وتبنيها واقعاً 
فرض  رائداً  فكراً  األرض،  على  معاشاً 
حضوره على العالم ودوالً وشعوباً انطالقاً من 
شمال سورية. هذا الفكر لم يعجب ساسة أنقرة 
في تحالف العدالة والتنمية والحركة القوميّة، 
الذي  الديمقراطّي  الفكر  أّن  اعتبرت  والتي 
كانت تنادي به المجتمعات المتقدمة ال يصح 
في مثل هذه المنطقة، انطالقاً من اعتبارات 
تتبناها جوهرها العنصريّة والشوفينيّة، رغم 
العيش  هو  الديمقراطيّة  األمة  مضمون  أّن 
الحق  يعطي  الذي  الشعوب  المشترك وأخوة 
تجاربه  العالم  مع  يتشارك  أن  إنسان  لكّل 

اإلنسانيّة.

تركيا واملستنقع يف عفرين

المرتزقة  بدعم فصائل  التركّي  قام االحتالل 
تحت  إليه  الهاربة  اإلرهابيّة  المجاميع  وبقايا 
معارك  في  تلقتها  موجعة  ضربات  وقع 
إضافة  الزور  دير  وريف  الرقة  تحرير 
نفسها  المنقلبة على  الكرديّة  الفصائل  لبعض 
وهويتها وانتمائها الوطنّي، بذلك تّمت صفقة 
بيع المرتزقة أنفَسهم لقاء بعض المال مقابل 
في  الكردّي  الشعب  على  االعتداء  ممارسة 
كّل  أنقرة  ونظمت  اآلمنة،  وقراها  عفرين 
»الجيش  يسّمى  ما  صفوف  ضمن  هؤالء 
الحر« وأسندت لهم مهاماً إلى جانب الجيش 
يسّمى  فيما  عسكريّة  عملية  لتنفيذ  التركّي 
على  انطوت  والتي  الزيتون«،  »غصن 
مقاطعة  داخل  وإرهاب  عنٍف  عملياِت  تنفيذ 
العصا  بمثابة وضع  العملية  وكانت  عفرين، 
األزمة  لحلِّ  الريادّي  المشروع  عجالت  في 
وتحرير  بالديمقراطيّة  المتمثل  السوريّة 
الجغرافيا من رجس اإلرهاب، ثم استخدمت 
وإرهاب  عنف  من  وحشيّة  األساليب  أكثر 
تّم  فيما  وسجنهم،  األشخاص  اعتقال  أقلها 
التعاطي مع الممارسات اإلجراميّة على أنّها 
السرقة  أو مخالفات فرديّة، فكانت  انتهاكات 
والنهب والتدمير والتخريب وصوالً للتهجير 
التركيّة  النوايا  معالم  تتضح  وبهذا  القسرّي، 

من وراء استخدام مرتزقتها بالمنطقة.
بمقابل ذلك ُسطّرت في عفرين مالحم بطوليّة 
فذة ونادرة، في إطار مقاومة العصر وقّدمت 
على  والشهداء  القرابين  من  الكثير  عفرين 
يسمحوا  لم  الذين  التاريخيّة،  مقاومتها  مذبح 
للجنود األتراك والمرتزقة أن يدخلوا منطقتهم 
ببساطة كما كان في جرابلس، فقد سّجل أبناء 
نظيرها  قّل  ملحمة  التاريخ  سفر  في  عفرين 
استهدفت  استشهاديّة  عمليات  عدة  ونفّذت 
جموع الغرباء المحتلين، كما وّجه الوطنيون 
فأوجعوه  للعدو  مرّكزة  ضربات  الكرد 
الطيران  باستخدام  وأمعن  توّحشاً  فازداد 
المدفعّي  والقصف  الجويّة  الطلعات  وكثّف 
واستهدف  المرتزقة،  توغل  على  ليغطَي 
الخدميّة  العامة  والمرافق  التحتيّة  البنى 
العدوان  بدأ  ولعله  الكهرباء،  ومولدات  مياه 
المداجن،  حتى  الحيويّة  المنشآت  باستهداف 
حلقت  عندما  األول  اليوم  منذ  واضحاً  وكان 
عفرين  سماء  في  حربيّة  طائرة  سبعين  نحو 
الحياة  تفاصيل  كلَّ  يستهدف  إنّما  المحتلَّ  أّن 
وارتكب مجازر فكان عدد األطفال والنساء 

الشهداء الفتاً.
إنسانيّاً،  أخالقيّاً  كان  عفرين  في  السقوط 
احتالالً  بل  تركيّاً  انتصاراً  ليست  والنتيجة 
اعتمد على المرتزقة الذيم جعلوا من أنفسهم 
عسكر السلطان، فارتكبوا كّل أنواع الجرائم 
فكان القتل بدافع الحقد والكراهية فيما الجشع 
واالنحراف األخالقّي كان دافع جرائم السلب 

والنهب والسرقة.

جرمية العصر يف عفرين

الحّد  هذا  عند  المأجورون  القتلة  يتوقِف  لم   
الشيوخ  وفيهم  األهالي  بتهجير  قاموا  بل 
والنساء واألطفال من منازلهم بعد أن عاثوا 
في األرض خراباً، لقد قدمت عفرين الكثير 
والكثير من الشهداء وكان أغلبهم من األطفال 
عام  الرابعة  جنيف  التفاقية  مخالف  وهذا 
المدنيين  حماية  عن   تنص  والتي  1949م 
المدنيين  اتخذ من هؤالء  التركي  النفوذ  لكن 
دروعاً بشرية أمام قصف الطيران والمدافع 
التركي  النفوذ  نظر  تحت  منازلهم  تدك  التي 
هذه  كل  ورغم  الدولي  المجتمع  ومرأى 
أّي  الدولي  المجتمع  يحّرك  لم  االنتهاكات 
ساكن إليقاف المجازر المرتكبة ضد الشعب 
في عفرين  لذلك سّميت هذه الجريمة بجريمة 

العصر والعالم. 

عفرين تواجه
 اإلرهاب واالحتالل

سيشهد التاريخ على أّن عفرين كانت اختباراً 
للضمير اإلنسانّي ولكنه فشل فيه، فيما انتصر 

أهالي عفرين أخالقيّاً ووطنيّاً.
وكل  التركيّة  االّدعاءات  عفرين  فنّدت 
مقصَد  كانت  فعفرين  وأكاذيبها،  ذرائعها 
الساخنة  المناطق  من  الهاربين  السوريين 
ضيق  رغم  صدرها  بسعِة  فاحتضنهم 
وأتباعها  أردوغان  أّن  والقضية  إمكانياتها، 
بالخوف وتتملكهم فوبيات متعددة  مسكونون 
المشترك،  والعيش  والديمقراطيّة  الكرد  هي 
في  الفتية  التجربة  اغتيال  المطلوب  وكان 
عفرين قبل أن تعمم إلى باقي المناطق وتؤدي 

إلى سقوط حّكام االستبداد.
كّل العالم أّن أردوغان إنما كان يقود طوابير 
نقل  ممن  والمرتزقة  والقتلة  الموتورين 
إال  يهمه  وال  أخرى،  إلى  كتٍف  من  السالح 
إذ  تحتها،  يعمل  التي  للراية  يهتم  وال  القتل 
وكذلك  المنطقة  ودول  يقبض،  ما  لقاء  يقتل 
المصالح  تعلم حقيقة أردوغان ولكن  أوروبا 
مدوياً   اإلرهاب  سالح  كان  وإن  أخرستهم، 
كاتٍم  مع  بسالٍح  قتٌل  اإلرهاب  فالصمت عن 
عفرين  في  فالجريمة  وبالتالي  للصوت، 

شركاؤها كثر.
ومدى  السالح  ونوع  القوة  حجم  نعلم  عندما 
عن  المرتزقة  وانحراف  األردوغانّي  الحقد 
ما  وإذا  توّحشهم،  ودرجة  السليمة  الفطرة 
أضفنا مدة تناهز شهرين من الصمود، عندئٍذ 
فقط نعلم أّي مقاومة كانت في عفرين وأنّها 

كانت بحقِّ مقاومة العصر.
فقط  القيام  البداية  منذ  تركيا  غاية  تكن  لم 
بعملية عسكريّة عبر الحدود، ألّن استعداداتها 
تحسب  كانت  فقد  ذلك،  تجاوزت  للحرب 
دولة،  مع  وكأنّها  كبيرة  لمواجهة  الحساب 
مجاميع  تجميع  تحضيراتها  وتضمنت 
فيهم  بمن  كثيرة  فصائل  من  المرتزقة 
الهاربون من مرتزقة داعش بالرقة، ونظّمتهم 
تحت شعار »غصن الزيتون« كما استمرت 
الدبابات  فيه  بما  الثقيل  والسالح  العتاد  بنقل 
والمدفعية الثقيلة والمؤونة طيلة فترة طويلة، 
ولذلك كان هدف أنقرة احتالل عفرين، وليس 
كما تدعيه أبداً، ولذلك كانت قد عقدت العزم 
سيادة  وانتهاك  الدوليّة  القوانين  خرق  على 
الحرب  اليوم األول في  مجاورة، وتبين منذ 
حربيّة  طائرة  سبعين  من  أكثر  حلقت  عندما 
تدمير  الهدف  أّن  عفرين،  سماء  في  تركيّة 
المنطقة وضرب كّل مقومات الحياة، وكانت 
تصريحات المسؤولين المتواصلة تشي بذلك 
وكأنّما أرادوا تقديم المبررات للخطوات التي 
القيام بها، وبذلك فقد تحّدت أنقرة  هم بصدد 
صياغة  على  توافقت  التي  الدوليّة  اإلرادة 
قوانين السيادة الوطنيّة للدول،  وقد ورد في 
جميع  دعم   « المتحدة  لألمم  العامة  مبادئ 
الجهود المبذولة من أجل النهوض بالمساواة 
في السيادة بين الدول كافة واحترام سالمتها 
في  واالمتناع  السياسي  واستقاللها  اإلقليمية 
القوة  باستعمال  التهديد  عن  الدوليّة  عالقاتنا 
أو استعمالها بأي شكل يتعارض مع مقاصد 
األمم المتحدة ومبادئها ودعم حل المنازعات 
بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدالة والقانون 
الدولي، واحترام حق الشعوب التي ال تزال 
واالحتالل  االستعمارية  السيطرة  تحت 
التدخل  وعدم  مصيرها  تقرير  في  األجنبّي 

حقوق  واحترام  للدول  الداخلية  الشؤون  في 
اإلنسان والحريات األساسية«.

األزمة  طيلة  تتوقف  لم  تركيا  أن  والواقع 
الداخليّة  الشؤون  في  التدخل  عن  السوريّة 
وهدم  اإلرهاب  دعم  على  وعملت  لسورية، 
باالحتالل  وانتهت  األهلي،  السلم  أسس 

المباشر لألراضي السوريّة.

تغيري خلارطة عفرين 
ودميغرافّيتها

عندما يتم تناقل الحديث عن أّي صراع فإنّها 
الخارطة  في  تغيير  إلى  تؤدي  أو  تستهدف 
واشتداد  المسلّح  العمل  وبنتيجة  السياسيّة، 
إلى  لالنتقال  السكان  يضطر  العنف  أعمال 
ضحية  يكون  أن  خشية  أمناً  أكثر  أماكن 
استخدام السالح، وهنا لم يكن في وارد أهالي 
عفرين أن يتخلوا عن بيوتهم ويهجروا قراهم، 
بل كان قرارهم الصمود والتمسك باألرض، 
ولكن الحرب التي فرضتها أنقرة عليهم كانت 
السكنيّة  والمناطق  فالمدنيون  آخر،  نوٍع  من 
مباشرة  أهدافاً  كانت  والبلدات  القرى  في 
تمهيداً  وذلك  والمدفعّي،  الجوي  للقصف 

لدخول البري لجيش االحتالل والمرتزقة.
وأسلوب  الحرب  بداية  منذ  واضحاً  كان 
خوض األعمال القتاليّة أن المطلوب إرهاب 
األهالي وتخويفهم من أجل تهجيرهم، وكان 
التيس  الحدوديّة  القرى  في  يتعمد  االحتالل 
قبيل  من  الممارسات  ببعض  يقوم  أن  دخلها 
العلنيّة ليصنع صور  القتل  االعتقال وجرائم 
مع  قراهم  ويتركون  األهالي  يتناقلها  مرعبة 

اقتراب خطوط االشتباك من قراهم.
ومنع  االحتالل  إلعالن  األول  اليوم  مشاهد 
األهالي من العودة وإجبارهم على المبيت في 
العراء على حواجز أقيمت على طرق العودة، 
كلها كانت تندرج ضمن خطة متكاملة للتغيير 
الديمغرافّي، ريثما تصل الحافالت من ريف 
إرهابيين  تحمل  دمشق  والغوطة  دمشق 
وبضمانة  النظام  مواجهة  في  سالحهم  ألقوا 
عفرين  قرى  في  التي سعت إلسكانهم  أنقرة 
وإعادة صياغة  وتّم وضع حواجز  وبلداتها. 
انتشار  وفق  جديد  بأسلوب  للمنطقة  إداريّة 
التي  القرى  أطراف  حتى  المسيطرة  القوات 
كان  األول  اليوم  النظام. ومنذ  يسيطر عليها 
رفع العلم العثمانّي على المؤسسات والدوائر 
في عفرين عالمة مرحلة جديدة كلُّ ما فيها 
ولم  والدار،  واألهل  األرض  عن  غريب 
أنّهم مجرد  المرتزقة وعمالء االحتالل  يسع 
أدوات يستخدمها ثم يرميهم بعد االستهالك، 
ضربات  وقع  تحت  يقترب  اليوم  ذلك  ولعل 
المقاومة التي تنفذ عملياتها الجريئة كّل يوم، 

ضد االحتالل ومقراته.  
واجبهم  عفرين  أهل  أّدى  فقد  األحوال  بكلِّ 
في معركة وطنيّة خاضوها بكل فئاتهم شيباً 
ظل  في  الفئات  كل  ومن  وصغاراً،  وشباباً 
خالن كبير من الضمير اإلنسانّي، وسطروا 
مالحم بطولة في الصمود والفداء، وانتصروا 
الحرب ضرب  فيما أرادت  المشترك  للعيش 

قيم التشارك والوطنيّة والسلم المجتمعّي.

حتديد هوية اإلرهاب قبل 
احلديث بالقانون الدولّي

بمعطيات  التالعب  على  أنقرة  عملت 
الواقع، لتزويرها في سبيل تبرير سياساتها، 
وأوضح  أسطع  كانت  الحقيقة  أّن  والصحيح 
من أن تُخفى، فالعالم يعرف األزمة السوريّة 
والدور التركّي فيها، ولم يكن ثمة اشتباه فيمن 
ويدعمه،  يمارسه  من  اإلرهابي  تعريف  في 
ليرضي  الصمت  حالة  التزم  العالم  ولكن 
تركيا التي يحتاجها في سياق المحافظة على 
استمرار مصالحه، فيما خشيت دول أوروبا 
تركيا،  من  المهاجرين  تدفق  استمرار  من 
تصريحات  وكانت  إرهابيون  بينهم  وفيما 
بدونها  أو  بمناسبة  في  المبطنة  أردوغان 
تحمل معنى التهديد للدول األوروبيّة، ولذلك 
والقتلة  الدجاج  سارقي  لصالح  العالم  انحاز 
عن  وسكت  المنحرفين،  وكل  المأجورين 
على  البيوت  وهد  اليومّي  الوحشّي  القصف 
لثقافة  العالم  انحاز  وبهذا  ساكنيها،  رؤوس 
من  أنّه  يّدعي  الذي  السالم  وخذل  اإلرهاب 
السوريين  مقصد  كانت  فعفرين  دعاته، 
الهاربين من نار الحرب التي استعر أوراها 
عفرين  كانت  السوريّة،   الجغرافيا  كلٍّ  في 

الحرب  أتت  بلد  في  وواحته  السالم  حاضنة 
على أخضره ويابسه.

المشاهد األولى التي تناقلها العالم في المدينة 
لمدينة  الجراد  لدخول  األولى  للساعات 
يثبت أّي نوع من  عفرين، كانت تكفي دليالً 
يحملون،  ثقافة  وأّي  أردوغان  يقوده  البشر 

وأّي ظروف فُرضت على المدينة.
ال يكاد يمر إال وتطالعنا األخبار عن حوادث 
جثامينهم  وأُلقيت  عفرين  في  ألشخاص  قتل 
عدا  أصحابها،  تعذيب  تّم  بعدما  العراء  في 
ومصادرة  للفدية،  طلباً  الخطف  حوادث 
البيوت والمحاصيل ومداهمة البيوت واعتقال 
تئن  باتت  نفسها  فالحياة  وبالمجمل  األهالي، 
والمفارقة  عفرين،  في  التوحش  وطأة  تحت 
الغريبة أن يخرج ستيفان ديمستورا متجاهالً 
األوضاع  تحّسن  عن  ليتحدث  الحقائق  كّل 
يأِت على ذكر  لم  األمنيّة في عفرين، ولكنه 
من  هُّجروا  الذين  األصالء  عفرين  أهالي 
بيوتهم قسراً بسبب الحرب وأعمال التدمير، 
ربما ال يسعه أن يتذكر أن عفرين كانت آمنة 
جداً بعد أشهر قليلة، وبذلك أراد هو اآلخر أن 
يثبت والءه ألولياء نعمته، فما كان المطلوب 
اآلخرين،  كما  الحقيقة  عن  يتعامى  أن  إال 
ترى هل يعلم ديمستورا من الذي أتى بأهالي 

الغوطة إلى عفرين وقراها؟  
الدولّي  القانون  عن  العالم  أحاديث  كلُّ 
ومقتضياته ال تتجاوز البروتوكوالت ومنابر 
وصل  أين  إلى  ولنسأل  السياسّي،  الخطاب 
الجهد الدولّي في حلِّ األزمة السوريّة؟ ماذا 
واألمم  للسوريين  األمميّة  المنظمات  قّدمت 
إال  أبداً،  شيء  ال  مؤسساتها؟  بكّل  المتحدة 
واإلعراب  السطحيّة  البيانات  من  مزيداً 
لضبط  ومناشدة خجولة  واألسف،  القلق  عن 
النفس، ولعله حّرٌي بكّل هؤالء أن يصدروا 
بيانات اإلعراب عن العجز والخجل، فالقرار 
واإلرادة الدوليّة مقيّدان، وال سبيل للمؤسسات 
األمميّة والشخصيات من أمثال ديمتستورا إال 
أن تكون أدوات بيد مشغليها، لمزيد المشاغلة 
وتعطيل مسار الحّل، وإيهام الشعب السورّي 
بأّن ثمة جهداً دولياً لحّل األزمة. فيما ال قرار 
بحّل األزمة ريثما تنضج طبخة التسوية على 

مستوى المنطقة.

الكيل مبكيالني داعٌم 
لثقافة اإلرهاب

بلد  في  محدودة  إرهابيّة  حادثة  تقع  عندما 
تتسابق  المتحدة  الواليات  في  أو  أوروبّي 
الدول إلعالن مواقف التعاطف والتأثر معها، 
كرامات  تُستباح  وعندما  اإلرهاب،  وإدانة 
في  تنهش  اإلرهاب  ذئاب  وتُطلق  الشعوب 
بالتزام  يكتفون  ال  نجدهم  شعوبنا،  أجساد 
منقلبين  الشعوب،  يدينون  بل  فقط،  الصمت 
أن  اليوم  والمفارقة  اإلنسانيّة،  هويتهم  على 
مواطنيها  عدد  عن  الحكومات  كّل  تتحدث 
اإلرهاب،  صفوف  في  للقتال  التحقوا  الذي 
لديها بعودتهم، فهم  وتؤّكد على أن ال رغبة 
سيشكلون خطراً على مجتمعاتهم ومواطنيهم، 
سبيل  في  تعاوناً  تبدي  ال  بالمقابل  ولكنها 
القضاء على هذا اآلفة، وتميل في مواقفها مع 

حكومات اإلرهاب.
للقيم  المستوى  متعدد  اختباراً  عفرين  كانت 
واألخويّة  والوطنيّة  واألخالقيّة  اإلنسانيّة 
وااللتزام  والسياسيّة،  الدوليّة  والعالقات 
العالم  فشل  وقد  الدولّي،  القانون  بقواعد 
الكيل  مبدأ  يتبنى  الذي  االختبار،  هذا  في 
اإلرهاب  يحمي  الذي  المبدأ  وهو  بمكيالين 
ويحتضنه ألنّه يؤمن االنتقال والدعم وأسباب 

االستمرار.
عفرين لن تبقى محتلة ولن يستمر اإلرهاب 
قرار  أبناؤها  اتخذ  فقد  فساداً  فيها  يعيث 
يعود  حتى  الزمن  يطيل  وال  استعادتها، 
أهلها إليها أعزة كرام، وسيكتب التاريخ في 
في  عار  كانت وصمة  عفرين  أن  صفحاته، 
في  مقاومة  معجزة  وكانت  اإلنسانيّة،  جبين 
زمن قلَّ فيه النصير، وأضحى العالم حاضنة 
لإلرهاب. والرهان على أبناء شعبنا الوطنيين 
الشرفاء، فالقرى والبلدات والمدن في شمال 
بكّل  الشرفاء  السوريين  أّن  تشهد  سورية 
شرائحهم و أطيافهم هم معّول التحرير وبناء  

سورية المستقبل.

تركيا وجرمية العصر يف عفرين

وأّكد رياض درار على أّن استثناء مكونات 
اللجنة  في  المشاركة  من  السورّي  الشمال 
فشلها، كما حصل  إلى  الدستوريّة سيؤّدي 
في اجتماعات جنيف وآستانة، وبيّن درار 
أّن تلك الخطوة ليست سوى شكٍل من أشكال 
االستعراض السياسّي لتأخير اتخاذ القرار 
النهائّي بشأن حّل األزمة السوريّة، وأشار 
الديمقراطيّة  سورية  مجلس  في  أنّهم  إلى 
الخيار  على  منفتحين  يزالون  وما  كانوا 
السياسّي لحّل األزمة السوريّة.  وفيما يلي 

نص الحوار:

بعض  قبل  من  الحديث  تداول  يتم  ــ 
األطراف أن العمل يجري إلعداد ما يُسّمى 
مجلس  في  أنتم  لسورية،  جديد  بدستور 
هذه  تقيّمون  كيف  الديمقراطية  سورية 
التطّورات  ظّل  في  الخطوة، وهل ستنجح 
التي تشهدها سورية وبخاصة في الشمال 

والجنوب السوري؟
بين  تتّم  التي  واالجتماعات  المسارات  كّل 
السوريّة  والمعارضة  السورّي  النظام 
ومن  النظام  اآلن،  حتى  بالفشل  باءت 
الفرصة  هذه  يستغلون  جانبه  إلى  يقف 
لتوسيع مناطق سيطرتهم، وبالتالي ستخف 
وعلى  فشيئاً،  شيئاً  هذه  السياسيّة  الجرعة 
لم  نتيجة  عند  توقفوا  الذين  المعارضين 
حنكة  بسبب  إليها،  الوصول  يستطيعوا 
النظام وقدرته على السيطرة على قراراته 
المتحالفين  من  له  تقديمه  يتّم  الذي  والدعم 
إلى  باإلضافة  هذا  وإيران(.  )روسيا  معه 
التي  الفصائليّة  المعارضة  قرار  تعدديّة 
يكون  أن  إلى  أّدى  ما  بينها،  فيما  تحترب 
النصيب األوفر  امتالك  على  قادراً  النظام 

هذه  انتهت  ثم  والعسكرة،  السياسة  من 
اآلن،  نعرفها  التي  النتيجة  إلى  المسائل 
بالنسبة  التفاوض  مسار  أّن  نرى  وبالتالي 
رت فيه.  لنا هو األفضل، والمعارضة تأخَّ
النقطة  حول  يجري  عما  نتحدث  وعندما 
األخيرة في السالل الـ دي مستورية وهي 
أنّها ستأخذ مجاالً في  سلة الدستور، نعتقد 
إلى  التوصل  يتم  لن  ثم  الشكلّي،  التفاوض 
تّم  وما  له،  التخطيط  تّم  بما  إال  النتيجة، 
التخطيط له في الحقيقة ليس بيد السوريين، 

سيكون  بتصوري  السورّي  الدستور  حتى 
الدول  بتدّخل  وكبير  أساسّي  إنجاز  هناك 
المتحدة، ثم يكون هنالك  المشاركة واألمم 
ينتهي  لن  الدستورّي،  التغيير  من  شكل 
الحل  يبدأ  عندها   2021 عام  في  إال  هذا 
تخفيف  أجل  من  المسار  ويبدأ  السورّي، 

التوتر.  

المشتركة  الرئاسة  في  أنتم  برأيكم  ــ 
تم  لماذا  الديمقراطية،  سورية  لمجلس 
طرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟           
االستعراض  أشكال  من  كشكل  نراه  نحن 
النهائّي،  القرار  اتخاذ  لتأخير  السياسّي 
أن  إال  المعارضة  أمام  يكون  لن  وبالتالي 
أن  بعد  يديها  بين  ورقة  آخر  حول  تلتف 
السابقة  المواقف  وكّل  األرض  خسرت 
نها  يُمكِّ ما  لديها  يعد  ولم  وتشرذمت  لها 
خسرت  بعدما  لها  أجندة  أيّة  فرض  من 
بالنقطة  تتوّجه  أن  اآلن  عليها  شيء.  كلَّ 
الحل  وهي  منها  المطلوبة  األساسيّة 
الدستورّي وهذه أيضاً ستُفَرض عليهم ولن 
يكون بمقدورهم عمل أّي تغيير فيما سيُملَى 
وبنود  الدستور،  مراجعات  وهناك  عليهم، 

الدستوريّة أيضاً،  اللجنة  الدستور وتشكيل 
تبيّن أنّهم يريدون السيطرة من خالل اللجنة 
يحضرونها،  مواقع  على  فقط  الدستوريّة 
بدليل هذا الصراع على تشكيل من سيذهب 
إلى اللجنة الدستوريّة من المعارضة، كأنّه 
تحقيقه  يريدون  الذي  الوحيد  النصر  هو 
لن  الشيء  وهذا  اإلنجازات،  آخر  وهذا 
في  معاقلهم  آخر  فقدانهم  بعد  أيضاً  يتحقق 
درعا. أما بالنسبة لروسيا والنظام قبل هذه 
هو  األثناء،  هذه  في  »الدستور«  الورقة 

فوا  ليتصرَّ الوقت  إعطاء  أشكال  من  شكل 
الفصائل  إلنهاء  اآلخر  الجانب  على 
يشعرون  التي  المناطق  في  الموجودة 
يحصل  كما  السقوط،  قيد  باتت  اآلن  أنّها 
يواجهوا  أن  أمامهم  وبقي  درعا،  في  اآلن 
الشمال  في  والمشروع  مشروعهم،  مع 
وشمال شرق سورية الذي ساهم في طرد 
معها  يتواجهوا  أن  عليهم  داعش،  مرتزقة 
أنّه يجب أن  القادمة، ونعتقد  اللحظات  في 
يُوضع لها شكٌل من أشكال الحدود السياسيّة 
التي تنتهي من خاللها بشكل آمن لسورية. 
األسد  بشار  السورّي  الرئيس  وطرح 
سورية،  شرق  شمال  لمنطقة  بالنسبة 
الديمقراطيّة،  سورية  قوات  تخيير  حول 
المواجهة  وإما  والتفاوض  االنتظار  إما 
السياسّي،  بالحّل  مؤمنون  نحن  العسكريّة. 
فهو  الكالم  هذا  األسد  قال  عندما  وبالتالي 
وكان  أقل،  وال  أكثر  ال  حاصل  تحصيل 
في  نكن  ولم  التفاوض،  مع  نحن،  رّدنا 
بيننا  المواجهة  بصدد  اللحظات  من  لحظة 
وبين الجيش السورّي ونحن سنعمل إليجاد 
تُرضي  التي  المناسبة  السياسيّة  الحلول 
السياسّي  ومشروعنا  األطراف،  جميع 

ماهر أمحد

رياض درار:  

نعمل من أجل إجياد حلول سياسّية 
ُترضي مجيع األطراف

قائد 
وفلسفة
عبد الله أوجالن

ة
ّ
معامل األزمة الفكري

على  الفكريّةَ  المهامَّ  َد  أَُحدِّ لن  أني  سلفاً  التنويه  عليَّ 
وبالتالي  ُمسبقاً،  جاهزٍة  بقوالَب  للوعِي  تَكويٌن  أنّها 
نات. أوُل عمٍل يجُب القيام به هو تقييُم  نَقٌل إلى الُمَكوِّ
ظاهرِة الفكِر بذاتها. لَطالما يُقاُل أّن »عصَر التنوير« 
)أوروبا القرِن الثامِن عشر( هو الذي َعيََّن الحداثة. 
لها،  ال حصَر  التي  والثقافيةَ  الجسديّةَ  اإلباداِت  لكّن 
والُمطَبَّقةَ بشكٍل ممنهٍج على يَِد الدولِة القوميّة، وعلى 
رأسها إبادةُ اليهوِد عرقيّاً؛ قد أَلَحقَت الضربةَ الُمميتةَ 
قاَل  التي  اللحظةُ  إنّها  التنوير.  في  الحداثِة  بمزاعِم 
األُلوهياِت  جميِع  على  باَت  أنّه  أدورنو  ُر  الُمفَكِّ فيها 
الَمَحطَّةُ  نفِسه  الوقِت  في  وهي  الصمت.  تَلتَِزَم  أْن 
األخيرةُ التي بَلََغتها المدنيّات. إنّها لحظةٌ هاّمة، بحيث 
األمام،  إلى  واحدٍة  خطوٍة  حتّى  خطو  المحاِل  من 
نتحّدُث عن لحظِة اإلفالِس  إنّنا  بتحليلها.  القياِم  دون 
التاريخيِّ والرياِء واإلبادة. وال يُمِكن للنزعِة الفكريِّة 
ممارسةَ  بوصفِها  اللحظة،  هذه  من  نفَسها  َد  تَُجرِّ أْن 
التنويِر والتوعيِة وامتالِك العلم. بل ينبغي محاَكَمتها 
باعتباِرها أحَد الُمتَّهَمين األوائل. بينما تَحميُل الُجرِم 
على عّدٍة من أمثاِل هتلر، ليس سوى دعايةُ الليبراليِّة 
لَم  ما  الحقيقِة،  إيضاَح  يُمِكن  ال  إذ  واألشنع.  األفظُع 
يَُسلَّْط الضوُء على النظاِم الذي َغّذى أمثاَل هتلر من 
خيانةٌ  ثّمة  تَُكون  الحال،  هذه  وفي  اللَّحد.  إلى  الَمهِد 
النزعِة  وظيفةُ  داَمت  ما  األحوال.  بأحسِن  للحقيقِة 
الحقيقة«  ي  »تَقَصِّ في  المتمثّلةُ  األوليّةُ  الفكريِّة 
متعّرضةً للخيانة، وما دامت هذه الخيانةُ تُرتََكُب على 
شائع؛  بَِرواٍج  الفكريين  الين  والَحمَّ الُمستَثِمرين  يَِد 
فيها  النظِر  إعادةَ  ينبغي  أموٌر  ثّمة  أنّه  فهذا ما مفاُده 
التي يجب  المواضيِع  تحليِل  دوِن  الجذور. ومن  من 
إعادةَ النظِر فيها جذريّاً في الميداِن الفكرّي، فالوضُع 
الذي سيتمُّ الولوُج فيه لن يتمخَض عن نتيجٍة أبعَد من 

الين فكريين ُجُدد. ِل إلى مستثِمرين وَحمَّ التحوُّ
إْن كان من الُمحاِل تأميُن سيرورِة األزمِة الممنهجِة 
عدَم  أّن  فإّما  الطارئ،  األزمِة  بُِحكِم  إال  العالميِّة 
الحديِث عن األزمِة الفكريِّة يتأتّى في هذه الحالة من 
اٍل  وَحمَّ مستَثِمٍر  إلى  ِل  بالتحوُّ ممكٌن  أنّه  أو  العمى، 
فكريٍّ للنظام، َعقيٍم وال فاَلَح له. إذ أّن ُمفَكِّراً اعتياديّاً 
ذا كرامٍة وِعّزة لن يَستَعصَي عليه فهُم كوِن األزمِة 
متعلّقةً أصالً باالنسداِد الموجوِد في الميداِن الذهنّي. 
أَشبَهُ  وذهنيّاته  النظاِم  بُنى  بين  العالقةَ  أّن  علماً 
ال  بُنيويّاً  الجسِد  فأزمةُ  والروح.  الجسِد  بين  بالعالقِة 
وتَجَعلُها  بل  فحسب،  روحيّاً  الذهنيِّة  أزمةَ  تقتضي 
رائدةً لها. أي أّن األولويّةَ تَكُمُن في األزمِة الروحيّة، 
ال الجسديّة. فكيفما أّن موَت الدماِغ برهاٌن قاطٌع على 
موِت الجسد، فاألزمةُ الذهنيّةُ أيضاً ال يُمِكن أْن تَُكوَن 
البنيويّة. واضٌح بجالٍء  إال دليالً جازماً على األزمِة 
عميقة.  فكريّةٌ  أزمةٌ  يُعاُش هو  ما  أّن  الجدل  يَقبَُل  ال 
تالفيها  يستحيُل  بحيث  الُعمَق  يتطلُّب  الالزُم  والردُّ 
يقتضي  بل  فقط.  الميادين  بعِض  في  بالتحديثاِت 
حلَّ  أّن  أي  القائم.  النظاِم  ِل  بتََحوُّ والعنايةَ  االهتماَم 
أزمِة النظاِم الفكريِّة غيُر ممكٍن إال بِتََخطّيه هو، أي 
ِق إلى الثورِة الفكريِّة  بـ«الثورِة الفكريّة«. وقبَل التطرُّ
الراهنة، سيَُكون التنويهُ إلى بعِض األمثلِة التاريخيِّة 

مفيداً ألبعِد الحدود.
في  فكريٍّة عظمى  ثورٍة  فأوُل  تفسيره،  يُمكُن  حسبما 
بين  ما  الحقبِة  في  ميزوبوتاميا  في  َحَصلَت  التاريِخ 
6000 – 4000 ق.م. إنّها الحقبةُ التي ُشوِهَدت فيها 
ألوِل  شامٍل  بشكٍل  الطبيعيِّة  والقوى  المجتمِع  قدرةُ 
األبعاِد  ذات  العمليّةُ  النتائُج  منها  واستُخِرَجت  مّرة، 
تشايلد  فيها جوردون  قاَل  التي  الحقبةُ  إنّها  العمالقة. 
أنّه ال يُمِكُن مقارنتَها إال بأوروبا ما بعَد القرِن السادِس 
في  االجتماعيِّة  الَمكاسِب  من  األكبُر  والقسُم  عشر. 
الحقبة.  تلك  إلى  يَعوُد  أداتيّة،  أم  كانت  ذهنيّةً  يومنا، 
المدنيتَين  تأسيِس  مرحلةُ  هي  الكبرى  الثانيةُ  الثورةُ 
خالَل  مهارتَها  ستُبدي  وهي  والمصريّة.  السومريّة 
الحقبِة األولى في تحويِل ُمكتََسباِت ثورتِها إلى نظاِم 
المدنيِّة ذهنيّاً وأداتيّاً على السواء. فأغلُب االختراعاِت 
ثمرةُ  هي  المياديِن  من  العديِد  في  واالكتشافاِت 
الحقبة،  تلك  الُمنَجَزِة في  الثوريِّة  الفكريِّة  راِت  التَطَوُّ
الطّب،  اآلداب،  الرياضيات،  الكتابة،  مقّدمتها  وفي 
التاريُخ  وسيَُمرُّ  والبيولوجيا.  الالهوت  الفَلَك،  علم 
الثورِة  قياِم  حيِن  إلى  التطّوراِت  هذه  وتَكراِر  بتََعلُِّم 

اإلغريقيِّة – اإليونيِّة فيما بعد.

الذي نعمل من أجله هو سورية الالمركزيّة 
الديمقراطيّة الموّحدة. 

هذا  صياغة  على  العمل  تّم  حال  في  ــ 
الدستور الجديد، ما هي الجهات التي يجب 
أن تشارك في هذه الصياغة وكيف يجب 

أن تكون هذه الصياغة؟
يجب على السوريين جميعاً بكلِّ مكوناتهم 
في  يتواجدوا  أن  ومواقعهم  وتصنيفاتهم 
اللجان الدستورية، فالعملية التي جرت هي 
أن المعارضة استثنت هذه الجهة التي نحن 
فيها »مجلس سورية الديمقراطيّة واإلدارة 
استثناء  تم  ودائماً  الديمقراطيّة«،  الذاتيّة 
جنيف  منذ  الحوارات  من  المنطقة  هذه 
على  معهم  للتفاوض  محاوالتنا  رغم   ،2
أن  ويمكننا  مشترك،  معارض  جزٌء  أننا 
نرسم السياسات إال أن العنجهيّة الموجودة 
الفترة،  تلك  في  المعارضة  رؤوس  لدى 
المشاركين  من  جزٌء  بأنَّنا  القبول  رفضت 
المعارضة  من  هامٌّ  وجزٌء  التفاوض  في 
التي اختارت الخط الثالث كما هو معلوم. 
من  جزءاً  نكون  أن  يرفضون  هم  واآلن 
من  شكل  على  التفاوض  في  المشاركين 
اإلنجازات  الدستوريّة، وعلى  اللجنة  يمثل 
الدستور  في  توضع  أن  الممكن  من  التي 
لوحدهم،  ذاهبون  أنّهم  أعتقد  لذلك  القادم، 
وما داموا لوحدهم فهم مقبلون على الفشل، 
وستكون إنجازاتهم كما كانت في الجنيفات 
أّي  يحققوا  ولم  فيها  اجتمعوا  التي  الثمانية 
أنجزوا  حيث  آستانة  إلى  ذهبوا  ثم  شيء، 
التصعيد،  خفض  مناطق  إلى  قادهم  توافقاً 
مواقع  إلى  وتوزيعها  الجغرافيا  تقسيم  أي 
دون  من  ويُسلِّموها  فشيئاً  شيئاُ  ليسقطوها 
هو  هذا  إذاً  اللحظة،  هذه  حتى  مقابل  أّي 
أخرى  مرةً  بهم  التالعب  أشكال  شكل من 
باسم الدستور، وهم ال يستطيعون أن يقفوا 
خالله  من  يستطيعون  واحد  قرار  على 
بمواجهة  السورّي  الرأي  يستجمعوا  أن 
د  ُموحَّ دستور  إلى  الوصول  حتى  النظام 
ننشدها،  التي  الدستور  آليات  أما  حقيقّي. 
فهي التعديالت األساسيّة لمنصب الرئاسة 
ودورها التنفيذّي الذي تأخذه بعض المواقع 
ال  حتى  السوريين  على  ع  تُوزَّ أن  يجب 
الرئاسّي  للمنصب  ٌل  تغوُّ هناك  يكون 
على  للدولة  وتغّول  الدولة،  حساب  على 
للمجلس  دور  هناك  ثم  المجتمع،  حساب 
الدور  التشريعّي الذي يجب أن يتغيّر عن 
مجرد  عن  عبارة  كانت  والتي  له  السابق 
دوره  القضائّي  الجسم  يأخذ  وأن  تصفيق، 
التواجد  يستحّق  جسماً  ليصبح  الحقيقي 
اإلمالءات.  ورفض  القرارات  وفرض 
الدستوريّة  النظريّة  من  جزٌء  كله  هذا 
عن  السلطات  بفصل  تؤمن  التي  الحقيقيّة 
ننشده  ما  كّل  هو  وهذا  البعض،  بعضها 
باإلضافة إلى مشاركة الشعوب والمكّونات 
المظلومة؛  فالمكّونات  سورية  في  كافة 
إلى حقوقها  ينظر  أن  القادم  الدستور  على 
وحقوق المناطق التي كانت مظلومة أيضاً، 
وهي تنتج الغالل والذهب األسود والذهب 
األصفر وما إلى ذلك ثم ال تستفيد من ذلك 
فقيرة  المناطق  هذه  وتجد  الفتات،  إال  كله 
أن  تستطيع  األخرى  والمناطق  ومعدومة 
على  بالرفاهيَّة  وتتمتع  أقدامها  على  تقف 
المحرومة  المناطق  هذه  وحساب  حسابنا 
أراضيها  وكنوز  ومقدرات  حقوقها  من 

وِغاللها. 

هذا  إلنجاح  إنه  القول:  نستطيع  -هل   
الدستور، يجب أن تشارك جميع المكونات 
سورية  مجلس  ضمنها  ومن  السوريّة 
الديمقراطيّة واإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة؟ 

الديمقراطيّة  سورية  مجلس  يستثني  من 
حقّقت  التي  الديمقراطيّة  الذاتيّة  واإلدارة 
التعايش  وحقّقت  األهلّي  والسلم  األمان 
وأعطت رؤية عظيمة  المنطقة،  أبناء  بين 
المسألة  وتطرح  الشعوب  أخوة  عن  جداً 
من  كان  مميزة،  بطريقة  الديمقراطيّة 
ال  التجربة  هذه  من  نستفيد  أن  بنا  الحرّي 
أن تغيب، فإذا استثنيناها، سيبقى االستبداد 
»النظام  الطرفين  عند  موجود  ألنّه 
التي  الجماعة  أّن  نجد  لم  والمعارضة«، 
بالمعارضة  النظام أو توّجهت  انشقت عن 
جماعة  فهي  ديمقراطيّة،  جماعة  هي  له 
المستقبل،  يمكن أن تعطي صورة سورية 
نُمثِّلها  التي  الجهة  مشاركة  فبدون  إذاً 
كانت  الذي  الوجه  على  سورية  ستكون 
لذلك  شيئاً،  نفعل  لم  إنَّنا  ونقول:  عليه، 
لكل  قيمة  هناك  تكون  لن  مشاركتنا  بدون 
اإلنجازات التي من الممكن أن تحصل.   

السوريّة  األراضي  من  جزٌء  -هناك   
وبخاّصة في الشمال محتلة من قبل الدولة 
التركيّة، كيف يجب التعامل مع هذا الواقع 
في الوقت الذي يتّم الحديث فيه عن دستور 

لتجاوز األزمة السوريّة؟
على  العسكرّي  التركيّة  الدولة  تواجد 
األرض السورّي هو احتالٌل، وبالتالي من 
واجب الدولة السوريّة اآلن وفي المستقبل 
أن تُطالب بإخراج هذا المحتل وتعمل من 
أجل ذلك، وأن تواجهه بشتّى األساليب وأن 
العظمى  فالخيانة  معه،  يتعامل  من  تُواجه 
وال  للمحتل،  مساعدة  هنالك  تكون  عندما 
وما  األخرى  الدينيّة  المفردات  لكّل  داعي 
إلى ذلك من االدعاءات، ويجب أن يُستعاد 
المحتلة  السوريّة  األراضي  من  شبر  كّل 
وعلينا مواجهة هذا االحتالل، وعلى النظام 
مناطقها،  بحماية  المؤمنة  والقوى  الحالي 
المناطق  هذه  لتحرير  واحد  باتجاه  ه  التوجُّ
اتفاق  وأّي  تفاهم  أّي  وبالتالي  المحتلة، 
السالح  أّن  أرضية  على  يكون  أن  يجب 
عفرين  إلى  يتوّجه  أن  ويجب  للتحرير، 
وتحريرها أوالً، ألّن بدون هذا االتفاق، ال 
أعتقد أننا أنجزنا شيئاً. نرى اآلن من جهة 
النظام السورّي ومن جهة المعارضة أنَّهم 
آمنوا بشكل من األشكال بعدم حّل األزمة 
واآلن  العسكرّي،  المنطق  عبر  السورية 
السياسيّة ومن ضمن  الحلول  إلى  يتجهون 

هذه الحلول وضع دستور جديد للبالد.

الوطنيّة  القوى  من  المطلوب  هو  ما   -
التي تؤمن بسورية المستقبل لحل األزمة 

السوريّة؟
الدستور  صياغة  بأن  نؤمن  أن  علينا 
الجديد هو األساس األول الذي يحفظ السلم 
أو  ينجز  أن  عليه  الدستور  ألن  األهلي، 
حلوالً  لها  ويضع  السالفة  المشكالت  يحل 
في المواد الدستوريّة، حتى ال تعود وتسبب 
إشكاالت الحقة، ثم من خالل هذه األرضيّة 
سورية  أّن  على  يتفقوا  أن  الجميع  على 
جديدة يجب أن تولد، وال نبقى على الحال 
الذي كنَّا عليه ، فال سلطة أمنيّة وال سلطة 
الحزب الواحد االستبداديّة وال سلطة القائد 
يجب  التسميات،  وباقي  واألوحد  الُمفدى 
كّل  بين  قانونيّة  عالقات  هناك  يكون  أن 
الفئات وبين كّل الجهات وكّل المراتب في 
الدولة القادمة، وهذا هو المطلوب دستوريّاً 
والمطلوب جماهيريّاً، الناس تستوعب أنّها 
الحرب  أُرهقتهم  أن  بعد  جديدة  حاٍل  أمام 
ين، علينا  وبعد أن عانوا منها وذاقوا األمرَّ

أن نتعلَّم اآلن كيف نبني السالم. 

  - هل هناك كلمة ما تودون توجيهها؟ 
نحن في مجلس سورية الديمقراطيّة أبدينا 
ونحن  السياسّي،  الحل  على  انفتاحاً  دائماً 
سورية  لمجلس  الثالث  المؤتمر  نحو  نتجه 
المرحلة  معالم  سيرسم  الذي  الديمقراطيّة 
من  الكثير  عليها  سيطرأ  والتي  القادمة 
العالقات  وتنظيم  والتغييرات،  التعديالت 
من  تحريرها  يتم  التي  المناطق  بين 
داعش إدارياً، وتشكيل مظلة سياسيّة لهذه 
السياسّي  بالحل  نتوّجه  ونحن  المناطق، 
أجل  من  مفتوحةٌ  وقلوبُنا  يَده،  لنا  يمدُّ  لمن 
ويجب  جديدة  سورية  بناء  في  المساهمة 
على السوريين كافة التعاون معنا في رؤية 
جديدة للبناء واإلعمار واالستقرار وتحقيق 

سورية دولة المواطنة الحقيقيّة.

الدستور السوريّ املزمع صياغته يف هذا التوقيت من األزمة السوريّة، إذ يتم تداول حتضريات ما يسمّى بالدول 
الراعية لألزمة السوريّة )روسيا وتركيا وإيران( لصياغة دستور جديد لسورية، استكمااًل لبنود مؤمتر سوتشي، 
العناوين كانت حماور احلوار الذي أجرته وكالة  العمل حلّل األزمة السوريّة. هذه  لعفرين وآلية  واالحتالل الرتكيّ 

هاوار لألنباء مع الرئيس املشرتك جمللس سورية الدميقراطيّة رياض درار
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املوقع والتسمية 

ناحية  بلدة كبيرة، ومركز  أو شيه«   »شيي 
تتبع إداريّاً لمنطقة جندريسه، تقع في أقصى 
الجانب الغربّي لمنطقة عفرين على الحدود 
التركّي، وترتفع عن البحر 324م. يجاورها 
ومن  معبطلي  »موباتا«  ناحية  الشرق  من 
الشمال  ومن  جندريسه،  منطقة  الجنوب 

منطقة راجو, وتتبع لها ست عشرة قرية.

محمد  الدكتور  يذكر  والمعنى  التسمية  عن 
الى وادي  عبدو علي: »االسم شية منسوب 
القرية المعروف بذات االسم وكلمة »شويا« 
واالستحمام  الثياب  غسيل  تعني  بالكرديّة 
الثياب  لغسيل  النسوة  مقصد  الوادي  كان  إذ 
وغيرها، وعرفت أحياناً في بعض المصادر 

االسالمية العربيّة بـ » شيخ الحديد«.
تتميز  فهي  الصغيرة  الناحية  مساحة  رغم 
بتنوع التضاريس المناخّي فهي تتمتع بسهول 
ساحرة  وأودية  خضراء،  وجبال  جميلة 

تمنحها أجواء ومناظر خالبة.
ويعتمدون بصورة  بالزراعة،  سكانها  يعمل 
الليمون  فيها  وينمو  الزيتون،   على  رئيسة 
واللوز،  والجوز  والتين  والعنب  والبرتقال 
حس  لجبل  الغربي  السفح  على  تستقر  فهي 
التي  الخضار  السكان  يزرع  كما  خضر، 
إلى  إضافة  اآلبار،  ومياه  النبع  بماء  تُروى 
الزراعة البعلية. فيها بضع معاصر للزيتون، 
اآلليات  لتصليح  وورش  تجارية،  ومحالت 

الزراعية وسواها.

كهوف شيه وآثارها العريقة

هناك العديد من الكهوف القديمة في »شيه« 
فيه  وعثر  األصفر«  »الكهف  أبرزها  ومن 
الفخار والطين المشوي  أثريّة من  لُقى  على 
وقرد  ثور  لرأس  ورسوم  كتابات  عليها 
في  القديمة  الزراعية  والمدرجات  برأسين؛ 
التي تخرج  الفخارية  المياه  القرية ومواسير 
فتدل على  الفالحة،  أثناء  من باطن األرض 
وبقايا  القدم.  منذ  الزراعة  في  متقدم  أسلوب 
أبنية  وآبار وجلها يقع تحت األبنية السكنية 
فيما كانت محاطة بحصن هام عند  الحالية. 
–روماني-  لبئر  باإلضافة  القريةأ،  مقبرة 
هامة  سكنية  منشآت  وجود  على  تدل  وآثار 
مطمورة  اآلن  ولكنها  قديمة،  لعهود  تعود 

تحت األبنية السكنيّة في وسط القرية.

استولى  قد  بيبرس«  »الظاهر  الملك  وكان 
عام  اإلفرنجة  مع  االتفاق  بعد  )شية(  على 
قد  كان  الشحنة«  »ابن  أيام  وفي   ، 1268م 

حل الخراب بـ »شيه« وحصنها.

شيه بعد ثورة روج آفا

عانت الناحية في العقود األخيرة من اإلهمال 
من  الكثير  وهجرها  المتعمد،  والتهميش 
من  وغيرها  عفرين   حلب  باتجاه  أبنائها 
المدن السورية، بعد الصراعات المريرة التي 
عانت منها مدينة حلب وبخاصة في األحياء 
البلدة إلى  النازحين من  الكردية، عاد أغلب 
الوضع  جراء  منها  نزحوا  أن  بعد  ديارهم، 
باإلضافة  للعلم،  وطلباً  المنهار  االقتصادي 
إلى اآلالف من الوافدين من الداخل السوري، 
مما زاد في عدد السكان ومضاعفته، وبفضل 
الذاتيّة  اإلدارة  ظل  في  المؤسساتّي  التنظيم 
انتظمت الحياة من جديد فيها عبر الكومينات 

ومؤسسات المجتمع المدني.
إبان إدارة المنطقة من قبل النظام فان البلدة 
المدارس  من  وعدد  بلدية  تحوي  كانت 
بمراحلها الثالث، ومركز اتصاالت وبعض 
االدارة  ظل  وفي  الضرورية،  الخدمات 
من  العديد  توفرت  الديمقراطية  الذاتية 
التي  المؤسسات والمراكز الخدمية والمدنية 
تأمين  واستطاعت  الحياتية  األمور  نظمت 

اليومية  الحياة  األمن والحماية و ضرورات 
من اقتصادية وصحية واجتماعية كافة.

فيها  المتعلمين  نسبة  بارتفاع  البلدة  ُعرفت 
المعروفة  العديد من الشخصيات  فيها  وبرز 
في الحياة االجتماعية والثقافية والفنية وبرز 
األدبية  المواهب  أصحاب  من  العديد  فيها 

والفنية.

شيه أسطورة املقاومة

كان لمنطقة شيه النصيب األكبر في مقاومة 
العصر في عفرين فقد طالها التخريب المتعمد 
والممنهج من قبل العدوان التركي الشوفيني 
لموقعها وتاللها الحصينة، و تعرضت البلدة 
المرتزقة  دخول  وبعد  أشكاله،  بكل  للقصف 
إليها عاثوا فيها فساداً وتخريباً، وكانت شيه 
استثنائيّة  مالحم  قّدمت  إذ  للمقاومة  نموذجاً 
وَعمد  شهداء،  أبنائها  من  العشرات  وارتقى 
أبنائها،  من  الكثير  اعتقال  إلى  المرتزقة 
ومفاوضتهم  بعد  فيما  األهالي  ابتزاز  ليتم 
بات  فيما  المعتقلين،  سراح  إطالق  على 
خصال  من  وخصلة  سمة  والنهب  السلب 
المرتزقة، وما زلنا وشيه بانتظار فجر جديد 
يشرق عليها لتنعم من جديد بالحرية واألمن 

والسالم.

إعداد: عبد الرمحن حممد

االتفاق الروسّي األمريكّي 
يؤّرق تركيا

إليه  توّصلت  الذي  التصعيد  خفض  اتفاق  إّن 
روسيا وأمريكا واألردن وإسرائيل لم يدم طويالً، 
سعت  تركيا  مثل  اإلقليميّة  القوى  بعض  ألّن 
وواشنطن  موسكو  بين  التناقضات  الستغالل 
ل  يتوصَّ أن  تريد  ال  فأنقرة  مصالحها،  لتحقيق 
الروس واألمريكان لتفاهم دائم في سورية يهّدد 
نهائيّاً  مخططاتها االحتالليّة والتوسعيّة ويقضي 
على المجموعات المرتزقة التي تتلقى دعمها من 

االستخبارات التركيّة.

األهمية االسرتاتيجّية
 جلنوب سورية

الجنوب  في  ودرعا  القنيطرة  محافظتا  تتمتَّع 
السورّي بأهمية استراتيجية كبيرة في مجريات 
أحداث األزمة السوريّة، فدرعا تعتبر المهد الذي 
2011م  آذار  في  السوريّة  الثورة  منه  انطلقت 
قبل عسكرة الثورة وانحرافها عن مسارها، كما 
تحتل المحافظتان أهمية استراتيجيّة باعتبارهما 
مفتاحاً لسلسلة مناطق تمتّد على طول الجغرافيا 
جنوب  مناطق  بين  نقطة وصل  فهما  السوريّة، 
ووسط سوريّة، فيما الموقع يحظى بأهميّة خاصة 
إذ هو ملتقى الحدود السوريّة األردنيّة الفلسطينيّة 
كما  المحتل.  الجوالن  حدود  وعلى  اللبنانيّة، 
أنّهما تشّكالن نقطة ربط بين المناطق الجغرافيّة 
غرباً  دمشق  بالعاصمة  المرتبطة  السوريّة 
جنوباً،  واللبنانيّة  والفلسطينيّة  األردنيّة  والحدود 
االستراتيجيّة  األهمية  حجم  يعكس  ما  وهذا 
في  المعارك  بخارطة  والقنيطرة  لدرعا  الكبرى 

سورية.

اتفاق خفض التصعيد

الشأن  في  المتدخلة  الدول  اتفاق  مع  بالتزامن 
الضامنة  اسم  نفسها  على  تطلق  والتي  السورّي 
وهي ثالثيّة أستانه )روسيا، وتركيا وإيران( في 
العاصمة الكازخية أستانه للحفاظ على مصالحها 
أيار 2017م عن  في سورية، واإلعالن في 4 
اتفاق خفض التصعيد والذي شمل أربع مناطق 
في سورية، منها منطقة في الجنوب التي تشمل 
من  أكثر  ومساحتها  والقنيطرة  درعا  محافظتي 
المسلّحة  المجموعات  تسيطر  حيث  كم2،  ألفي 
على مساحات شاسعة منها، بدأت في الشهر ذاته 
واألردن  وأمريكا  روسيا  من  كلٍّ  بين  مباحثاٌت 
الجنوب  وضع  لمناقشة  أردنيّة،  بمبادرة  وذلك 

السورّي.
وأفضت هذه المحادثات التفاق دعم وقف إطالق 
 7 في  تطبيقه  بدأ  الذي  التصعيد  وخفض  النار 
الثاني  تشرين   11 وفي  نفسه،  العام  من  تموز 
والواليات  األردنيّة  المملكة  اتفقت  2017م 
منطقة  تأسيس  على  وروسيا  األمريكية  المتحدة 
خفض التصعيد المؤقّتة في جنوب سورية، ووقّع 
بهذا  المبادئ  مذكرة  على  الثالث  الدول  ممثلو 

الشأن في العاصمة عّمان.
ترتيبات  يدعم  االتفاق  فإّن  المتفقين؛  وبحسب 
لدعم  تموز   7 يوم  الثالثة  البلدان  اتخذتها 
خطوط  طول  على  النار  إطالق  وقف  اتفاق 
المتفق عليها في جنوب غرب سورية،  التماس 
خفض  نحو  خطوة  آنذاك  االتفاق  اُعتبر  حيث 
بوصول  ةوالسماح  جنوب  في  للتصعيد  دائم 

المساعدات.

إسرائيل وإبعاد إيران عن احلدود

أّن الحكومة اإلسرائيليّة رّحبت  على الرغم من 

النار  إطالق  لوقف  الروسّي  األمريكّي  باالتفاق 
نفسه  الوقت  في  أنّها  إال  السورّي،  الجنوب  في 
أبدت االمتعاض عبر القنوات الدبلوماسيّة أوالً، 
ثم ليظهَر إلى العلن بعد محادثات رئيس الوزراء 
إيمانويل  الفرنسّي  الرئيس  مع  نتنياهو  بنيامين 
أّن  للصحفيين  نتنياهو  أعلن  حيث  ماكرون، 
ترعيا  لم  وروسيا  األمريكيّة  المتحدة  الواليات 
ووفقاً  وأنّه  االتفاق.  في  اإلسرائيليّة  المصالح 
يراِع  لم  االتفاق  نصَّ  فإنَّ  نتنياهو  لتصريحات 
الوجود  مازال  إذ  اليهوديّة«،  »الدولة  مصالح 
العسكرّي لحزب هللا وإيران قريبين من الحدود 
النار  إطالق  وقف  مراقبة  أّن  كما  اإلسرائيليّة، 
يتمُّ عبر الجنود الروس، وإسرائيل تدرُك تماماً 
بين حزب هللا  الجيّدة  والعالقات  القائم  التحالف 
تحّدث  نفسه؛  السياق  وفي  سورية.  في  وإيران 
الخبير الروسّي قسطنطين دوشينكوف عن خيبة 

أمل إسرائيل في االتفاق.
الروسيّة  تاس  وكالة  إسرائيل، نشرت  ولتطمين 
بعد  صحفّي  مؤتمر  في  لالفروف  تصريحاً 
الجماعّي،  األمن  معاهدة  أعضاء  مع  االجتماع 
لمراعاة  بوسعنا  ما  كلَّ  عملنا  »إنّنا  فيه  قال 
روسيا  بين  االتفاقية  في  اإلسرائيليّة  المصالح 
في  التوتر  خفض  منطقة  بخصوص  وأمريكا 

الجنوب السورّي ووقف إطالق النار فيها«.
إيران  ابتعاد  ضرورة  على  إسرائيل  ورّكزت 
إذ  وإسرائيل،  األردن  مع  السوريّة  الحدود  عن 

من  حدودها  قرب  اإليرانّي  الوجود  تعتبر  أنّها 
اإليرانيّة  فالقوات  ألمنها.  الحمراء  الخطوط 
 - السوريّة  الحدود  من  بالقرب  تتواجد  كانت 
تتجاوز في بعض  اإلسرائيليّة، وعلى مسافة ال 
المواقع كيلومترين. وهذا األمر ترفضه إسرائيل 
خالية  منطقة  إلنشاء  تسعى  ألنّها  قطعّي  بشكل 
من  كم   40 عمق  على  المسلّحة  المظاهر  من 
حدودها، على غرار منطقة  فصل القوات عام 
والجوالن  سورية  بين  فصلت  التي  1974م 

المحتل، وأشرفت عليها قوات اليونيفيل.
جويّة  ضربات  إسرائيل  نفّذت  السبب  ولهذا 
سورية،  في  اإليرانيين  واآلخر ضد  الحين  بين 
الجنوب  من  اإليرانيين  انسحاب  يفّسر  ما  وهذا 

السورّي واستبدالهم بقوات سوريّة.
كما تشير بعض المصادر إلى أّن األردن أيضاً 
ومنافذه  حدوده  على  إيرانّي  تواجٍد  أّي  يرفض 
السوريّة،  البادية  منافذ  وبخاصة  الحدوديّة، 
والمنافذ المحيطة بجمارك درعا، كما أنّها ترفض 
أيّة تصعيد أو عملياٍت عسكريّة في تلك المنطقة 
خشية تدفق المزيد من الالجئين إلى أراضيها في 
ظل الظروف االقتصاديّة الصعبة التي تمرُّ بها 
البالد وبخاصة بعد التظاهرات التي خرجت ضد 

حكومة هاني الملقي وأّدت إلى استقالتها.

تركيا ما بني الرتحيب واخلشية .. 
االتفاق يهّدد مصاحلها

األزمة  خالل  كافة  تركيا  مخططات  فشل  بعد 
السوريّة وفشل المجموعات المرتزقة في تحقيق 
ما تطمح إليه، سعت تركيا لالقتراب من موسكو 
البالد،  من  الشمالي  الجزء  يخصُّ  فيما  بخاصة 
وفي الوقت نفسه؛ لم تقطع عالقاتها مع الواليات 
على  اللعب  حاولت  أنّها  إذ  األمريكيّة،  المتحدة 
في  وروسيا  أمريكا  بين  الموجودة  التناقضات 
وأكبر  لصالحها،  ذلك  واستغلت  الملفات  بعض 
على  بالنتيجة  أنقرة  حصلت  ذلك؛  على  مثال 
موافقة موسكو وواشنطن على  شن عدوان على 
توافق  ذلك  كما سبق  المنطقة،  واحتالل  عفرين 
لمنطقتي  تركيا  احتالل  على  أمريكّي  روسّي 
السورّي  الجنوب  ملف  وفي  والباب.  جرابلس 
أيضاً نظرت تركيا إيجابيّاً إلى االتفاق األمريكّي 
الجنوب  في  النار  إطالق  وقف  بشأن  الروسّي 
ورّحبت حكومتها بهذا االتفاق في البداية، إذ أنّها 
اتفاقات  هكذا  بإبرام  لها  يسمح  مدخالً  فيه  رأت 
سورية،  من  الشمالّي  الجزء  في  روسيا  مع 
خفض  منطقة  الجنوب  إعالن  وأّن  بخاصٍة 
على  تطلق  التي  الدول  اجتماع  في  تّم  التصعيد 

وإيران«.  وتركيا  »روسيا  الضامنة  اسم  نفسها 
بهذا االتفاق سرعان ما  التركّي  الترحيب  ولكن 
تحّول إلى خشية من أن تتوصل روسيا وأمريكا 
وبخاصٍة  السورّي  الشمال  في  مشابه  اتفاق  إلى 
فالخشية  الذاتيّة.  اإلدارة  ومناطق  إدلب  في 
تجري  االتفاقات  هذه  أّن  من  نبعت  التركيّة 
حساب  على  يكون  قد  ما  وهو  تركيا،  دون  من 
من  سنوات  بعد  السوريّة  األزمة  في  مصالحها 
خالل  من  وذلك  المرتزقة،  لمجموعات  دعمها 
فتح الطريق أمام قوات النظام لشنِّ هجمات على 
التركّي  النظام  من  المدعومة  المجموعات  تلك 
ورأت  إدلب.  محافظة  في  المتواجدة  وبخاصة 
تركيا أنَّ االتفاَق األمريكّي - الروسّي يؤثّر سلباً 
على مخططاتها باستمرار عدوانها على الشمال 
لذا  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  السورّي وخصوصاً 
المنطقة  هذه  في  لها  عسكرّي  تحّرٍك  أي  فإّن 
إن  النار  إطالق  وقف  التفاقات  استهدافاً  سيبدو 
حدثت، وبالتالي فإّن اتفاق كهذا سيمنع تركيا من 

الهجوم على تلك المناطق.
اإلدارة  منه  خشيت  الذي  اآلخر  الموضوع 
التركيّة هو أنّه في حال نجاح االتفاق األمريكّي 
التقارب  على  ذلك سينعكس سلباً  فإّن  الروسّي، 
التركّي الروسّي وسيجعل من اجتماعات أستانه 

 مضاجع تركيا
ُّ
 يقض

ّ
 األمريكي

ّ
جنوب سورية... االتفاق الروسي

على طريق الغوطة الشرقيّة، وعلى طول الطريق إىل جنوب سورية أيضًا، حيث تنتشر اجملموعات املسلّحة، وهي حمط األنظار 
يؤرّق تركيا ويهدّد خمططاهتا يف  التصعيد يف اجلنوب،  اليوم. فاالتفاق األمريكيّ الروسيّ حول منطقة خفض  وحمّل االهتمام 
العامليّة واإلقليميّة، لذلك عملت جاهدةً طيلة الفرتة املاضية على ضرب هذا االتفاق كي  القوى  سورية اليت مزّقتها مصاحل 

تستمرَّ باالستفادة من التناقضات بني الروس واألمريكان لتحقيق ما عجزت عنه طيلة سنوات من تدخّلها يف سورية. 

»شيه …. الشقيقة العفرينّية الصغرى«

بدرخان اإليزيدي
-1802( اإلزيدي  البوتاني  بدرخان  األمير 
1868( مؤسس العائلة البدرخانية الوطنية، 
ولد عام 1802م في مدينة )جزيرة بوتان(، 
المبكر  شبابه  في  وهو  الحكومة  مقاليد  تقلد 
في  الراقية  عائلته  عن  وراثة  1821م  عام 
الحسب والنسب، ويعد آخر أمراء بوتان على 

تراب كردستان. 
أجرى تغييرات كثيرة في إمارته أثناء توليه 
تزعم حركة  ثم  بوتان، ومن  في  الحكم  سدة 
المقاومة ضد السلطة العثمانيّة، وعمل خالل 
توليه الحكم على توحيد الزعماء واألغوات 
»الحلف  أسماه  حلف  في  الكرد  والبكوات 
الطائفيّة  الفتن  جذور  ليستأصل  المقّدس«، 
والمذهبيّة بين المسلمين والنصارى واليهود 
العمرانيّة  الحركة  شّجع  كما  واإليزيديين، 
والذخيرة  السالح  معامل  بناء  في  وَشَرع 
الخارج  إلى  الطلبة  وأوفد  بالعلم  واهتم 
للدراسة، بلغت عدالته درجة عالية من الرقي 

وأثناء خطب الجمعة عال اسمه فوق المنابر 
إمارته  أرجاء  العدالة  سادت  عهده  وفي 
هي  )العدالة  وصفه:  في  قيل  حتى  الكرديّة 

بدرخان ، بدرخان هو العدالة(.
حول شخصيته الكاريزميّة يقول البروفسور 
األلمانّي زوس هايم 1922م: »عندما تطالع 
أّي  وتكلم  كردستان،  عن  يبحث  كتاب  أي 
عن  حاالً  يحّدثك  الكرد  عن  شيئاً  شخص 
ماي«  »كارل  أنَّ  كما  بدرخان«  األمير 
في  سوى  الكورد  عن  شيئاً  يعرف  لم  الذي 
لم يمسك يراعه عن كتابة  الصور والكتب، 
سيرة األمير بدرخان في كتابه: »سياحة في 
النبيل  األمير  وقال: » سلك هذا  كردستان« 
درب الثورة الفرنسيّة 1789م وذلك بفصل 
المشهور:  شعاره  عبر  الدولة  عن  الدين 
»الدين هلل وكلنا إخوة« كان هذا الشعار كفيالً 
بإيمان  بها  واالرتقاء  الكرديّة  األمة  بتوحد 
والوقوف  إمارته،  إنشاء  نحو  كاملين  وثقة 

العالي،  الباب  تحديات  أمام  وثبات  بحزم 
»أحمدي  بشعر  وتأثره  حبة  عنه  وعرف 
أفكاره  تطبيق   على  يعمل  وكان  خاني« 

النيرة ويترجمها واقعاً.
إنشاء  من  بدرخان  من  تمكن  1830م  عام 
كرديّة شبه مستقلة عن سلطة  إقليميّة  وحدة 
سكَّ  1843م  العام  وفي  العالي،  الباب 
إمارته  استقالل  عن  وأعلن  باسمه،  النقود 
التغييرات  وأجرى   عام1847م.  في 
الباب  بسلطة  دفعت  التي  واإلصالحات 
جهة  ومن  شديد،  بحذر  مراقبته  إلى  العالي 
ثانية طلبت كل من بريطانيا وفرنسا حكومة 
الكردّي  األمير  نفوذ  من  الحد  العالي  الباب 
مصالحهما  على  خوفاً  وذلك  ومعاقبته، 
1827م.  صيف  وفي  الشرق  منطقة  في 
القوات  بين  المعارك  من  أشهر  ثمانية  وبعد 
الكرديّة والجيش العثمانّي المدعوم بالمدفعية 
األمير  استسلم  األلمان  والضباط  اإلنكليزيّة 
عائلته  وأفراد  أخويه  مع  نفيه  وتّم  بدرخان 
)إسطنبول(.  اآلستانة  إلى  حكومته  وأركان 
كريت  جزيرة  إلى  نفيه  تم  هناك  ومن 
فيها  أمضى  حيث  )كاندية(  باسم  المعروفة 

محكوميته.
مقولته  ه  وجَّ إسطنبول  إلى  نفيه  بداية  في   
أن  »أخشى  وأحفاده:  أوالده  إلى  الشهيرة 

أطفالكم  مع  تتحدثوا  أن  أريد  لغتكم  تضيعوا 
فهو  يعمل  ال  ومن  أجدادكم،  بلغة  وعيالكم 
العلم  في  رأى  إنه  أي  أوالدي(  من  ليس 

والمعرفة والعمل أساس النجاح والبقاء.
سمح  عمره  من  األخيرة  السنوات  وفي   
الشام  إلى  الذهاب  المجيد  عبد  السلطان  له 

)دمشق( لقضاء ما تبقي من حياته، وفي عام 
1868م حلَّ األمير بدرخان اإلزيدي ضيفاً 
حي  في  النقشبندّي  خالد  الشيخ  مقبرة  على 

الكرد بسفح جبل قاسيون. 

حممد داوود داوود 

وكاالت- انتقدت محكمة عليا في الهند الحكومة 
بسبب ما سّمته »فشل« في حماية ضريح »تاج 
محل« األثري، وجاء تعليق المحكمة رًد على 

التماس استشهد بمخاوف من أثر التلوث على 
المبنى التاريخي الذي يعود إلى القرن السابع 

عشر.

وقالت المحكمة إن الحكومة الفدرالية وحكومة 
اتخاذ خطوات  الوالية أظهرت »تراخيا« في 
التي  المتردية  للحالة  التصدي  إلى  تفضي 

تواجه األثر.
ويُعد ضريح »تاج محل« الذي يقع في مدينة 
معالم  أكثر  من  واحداً  الهند   شمالي  أغرا 
يوميا  يجتذب  إذ  العالم،  في  السياحي  الجذب 
نحو 70 ألف زائر، ولوحظ في اآلونة األخيرة 
تغيير في لون الضريح وتحوله إلى االصفرار 
اللون يميل نحو األخضر بسبب  ثم أخذ  ومن 
الحشرات تحط عليه، ولذلك كانت  أنواع من 
للقائمين  سابق  وقت  في  سمحت  قد  الحكومة 

باالستعانة بخبرات أجنبية.
الرخام  من  بالكامل  مبنيٌّ  الضريح  أّن  يُذكر 
األبيض كمادة أساسية، وبات التلوث وأعمال 
أدت  التي  األسباب  بين  من  والحشرات  البناء 
بالسلطات  حدا  مما  الضريح،  لون  تغيُّر  إلى 
المحلية إلغالق اآلالف من المعامل والمصانع 
المحيطة به، وتم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة 

األمر.

التلوث يهدِّد »تاج حمل« األثري

الشباب  لجنة  أعضاء  بحضور  هاوار/   
التشكيليّة  الثقافة والفنون  والرياضة ولجنة 
من  وأعضاء  عيسى،  عين  مخيم  وشبيبة 
منظمة بيل. وبهدف ترفيه الشباب واكتشاف 
أوقات  وملء  وتنميتها،  لديهم  المواهب 
في  والفن  الثقافة  لجنة  وبرعاية  الفراغ، 
مع  وبالتعاون  الثقافة  لجنة  افتتحت  الرقة، 
والرياضة،  الشباب  ولجنة  »بيل«  منظمة 
معِرضاً للرسوم بمخيم عين عيسى، استمر 

ليومين.
لوحةً   150 يقارب  ما  المعرض  وضم 
فيها  شارك  صغيرة،  لرسومات  باإلضافة 
أهالي  من  ورسامين  تشكيليين  فناناً/ةً   75

المخيم.
وُعرضت األعمال في مخيم عين عيسى، 
الرقة  مجلس  إلى  اللوحات  هذه  وستنقل 
لمقاطعة  الحقاً  لتنتقل  الرقة  بمدينة  المدني 
ومن  أيضاً،  هناك  لعرضها  الجزيرة 

منبج  مدينة  في  الرسوم  عرض  المحتمل 
بعد التنسيق مع إدارتها.

والرياضة  الشباب  لجنة  عضو  وبحسب 
فإن  الشريف  أحمد  المدني  الرقة  بمجلس 
ملء  هو  المعرض  افتتاح  من  »الهدف 
أوقات الفراغ لدى شبيبة المخيم واكتشاف 

المواهب لديهم«.

معرض رسوم مبخيم
 عني عيسى

االتفاقات  أمام  قيمة  ذات  وغير  ثانويّة  تبدو 
الروسيّة – األمريكيّة وبالتالي إجبار تركيا على 

الخروج من األراضي التي تحتلها في سورية.
لذا نلحظ أنّه من مصلحة تركيا أال يستمّر اتفاق 
أمريكا  إليه  توّصلت  الذي  التصعيد  خفض 
موسكو  ستندفع  نجاحه  حال  في  ألنّه  وروسيا، 
تسوية  عن  للبحث  واشنطن  مع  أكثر  للتعاون 
في  اإلقليميّة  القوى  عن  بعيداً  السوريّة  لألزمة 
باستدراج  التركّي  المخطط  أّن  كما  المنطقة، 
وعدوانها  مخططاتها  لتنفيذ  جانبها  إلى  موسكو 
على الشمال السورّي، سيفشل وبالتالي سينعكس 
ذلك سلباً على التقارب الروسّي التركّي ما يؤّدي 

إلى قطع أيدي تركيا عن سورية.

حتركات دبلوماسّية مكّثفة 
واملنطقة حنو احلرب

تداخل  نتيجة  جداً  معقٌّد  المشهد  سورية  في 
والكّل  واإلقليميّة  العالميّة  القوى  مصالح 

خطوة  وأّي  األوضاع،  تطّورات  بقلٍق  يراقب 
تفّجر  إلى  تتفق عليها هذه األطراف ستؤّدي  ال 
بين  الوساطة  أّدت روسيا دور  لذلك  األوضاع، 
هذه األطراف وخاضت محادثاٍت معقّدةً وشائكةً 
األمريكيّة  المتحدة  والواليات  إسرائيل  مع  جداً 
سورية  في  المتدخلة  األخرى  اإلقليميّة  والقوى 
من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم حول الجنوب 
تُؤخذ  ال  السورّي  الجنوب  ملف  وفي  السورّي. 
بل  السورّي،  الشعب  مصالح  االعتبار  بعين 
توافقت  لذا  أساساً،  اإلسرائيليّة  المصالح  تُؤخذ 
األطراف ذات الشأن »أمريكا، روسيا، إسرائيل 
انتشار  هو  األفضل  الخيار  أّن  على  واألردن« 
إبعاد  شريطة  المنطقة  هذه  في  النظام  قوات 

القوات اإليرانيّة.
في  عازلة  منطقة  إلنشاء  تسعى  فإسرائيل 
الجانب  على  حارس  »توفير  بهدف  القنيطرة 
األردن  أما  الجوالن«.  مرتفعات  من  السورّي 
فتريد أن يربح األسد دون حرب تتسبب بحركة 
نزوح كبيرة إلى أراضيها، وهذا ما تقّدمه روسيا 
تماماً عبر ما يسّمى »عمليات المصالحة« التي 
أطلقتها في المنطقة. أما الجانب الروسّي، فيسعى 
إلضفاء الشرعيّة على النظام عبر السيطرة على 
نصيب  معبر  يعّد  التي  والمعابر  الرئيسة  المدن 

مع األردن أبرزها، والذي سيساعد إعادة فتحه 
إلى حصول تبادل تجارّي يفيد األردن أيضاً في 

أزمتها االقتصاديّة.

املصلحة الرتكية تقتضي عدم 
استمرار االتفاق ..

وروسيا: النصرة هامجوا قوات النظام

وبغية  الميدانّي،  المشهد  لطبيعة  متابع  وفي 
المرتاحة  غير  أنقرة  لصالح  فيها  تغيّر  إحداث 
من صيغة التفاهم أو االتفاق األمريكّي الروسّي 
ورغبة في إسقاطه، شنّت المجموعات المرتزقة 
تتلقّى دعمها من تركيا هجوماً على قوات  التي 

النظام لتكون بداية حرب أوسع في المنطقة.
إذ أّن مركز المصالحة الروسّي قال في بيان يوم 
23 حزيران، إّن أكثر من ألف مسلح من مرتزقة 
»جبهة النصرة« هاجموا مواقع قوات النظام في 
إلى  أّدى  ما  الجنوبيّة،  التصعيد  خفض  مناطق 
وإصابة  النظام  قوات  من  عناصر  خمسة  مقتل 
بشّن  النظام  لقوات  ذريعة  لتمنح  آخرين،   19
اتفاق خفض  المنطقة ويسقط  هجوم واسع على 
التصعيد. وبذلك تقّدمت قوات النظام يوم الجمعة 
داما  بلدتي  ودخلت  حزيران   22 لـ  المصادف 
المجموعات  سيطرة  تحت  كانتا  اللتين  والشياح 

المسلّحة بمنطقة خفض التصعيد الجنوبيّة.
بعملياتها  مستمّرة  النظام  قوات  تزال  وما 
الـ 19  في  بدأت  والتي  المنطقة  بهذه  العسكريّة 
بقصف  النظام  قوات  تستمّر  إذ  حزيران،  من 
ريف درعا الشرقي فيما تشّن المقاتالت الحربيّة 
في  المسلحين  مواقع  على  غارات  الروسيّة 
الريف الشرقي والشمالي من درعا، موقعةً قتلى 

في صفوف المدنيين.
روسيا  بين  مفاوضات  عن  الحديث  يتّم  واآلن 
الرئيسّي  عنوانها  المسلحة  والمجموعات 
االستسالم وتسوية األوضاع، ومن يرفض ذلك 
قبل  المحتل من  السورّي  الشمال  إلى  نقله  سيتم 
تركيا. وعلى ما يبدو فإّن هذا هو السيناريو األكثر 
احتماالً لألوضاع في هذه البقعة الجغرافيّة التي 
كامل  عام   مدى  القصف على  بعيدة عن  ظلت 
الروسّي  التصعيد  خفض  اتفاق  استمرار  من 

األمريكّي.

إىل أين الوجهة بعد اجلنوب؟!

بعد أن سيطرت قوات النظام بالكامل على دمشق 
وريفها وإنهاء معارك الغوطة الشرقيّة في نيسان 
الماضي، خرج مسؤولو النظام السورّي وقالوا 
والقنيطرة(  )درعا  الجنوب  وجهتين  أمامهم  إّن 
والشمال )إدلب(، وبعد اتفاقات حصلت مع تركيا 
على إخالء ريف حمص ومنطقة القلمون، ونقل 
بنقل  النظام  قوات  بدأت  إدلب،  إلى  المرتزقة 
درعا  محافظتي  إلى  كبيرٍة  عسكريّة  تعزيزات 

والقنيطرة المجاورة.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين ستتجه 
قوات النظام بعد السيطرة على الجنوب السورّي؟ 
وهل  القادمة؟  الوجهة  هي  إدلب  ستكون  وهل 
كما  السوريّة  األراضي  من  تركيا  إخراج  سيتّم 
تّم إبعاد إيران عن حدود إسرائيل، أم أن هناك 
تغيّرات أخرى ستحدث فتغيّر مجريات األحداث 
في هذا البلد الذي دّمرته حروب المصالح للقوى 

اإلقليميّة والدوليّة؟

حتقيق/ روج موسى
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الحوار  ثقافة  ترسيخ  مبدأ  يضمن  أن  يجب 
الشعوب والمكونات  والتسامح والتآخي بين 
وطننا  لنداء  تلبيةً  وذلك  كافة؛  السورية 
ومواطنينا، ووفاًء لدماء شهدائنا الذين ضحوا 
بأغلى ما عندهم من أجلنا ومن أجل ضمان 
المبدأ  علمانية  المنهج  ديمقراطية  دولة  بناء 
بعيدة عن النهج الديني المتطرف والمنحرف 
سوى  السورية  للشعوب  يجلب  لم  والذي 
والتي  واآلالم،  والمعاناة  والعذاب  القهر 

سيعانون منها لعدة أجيال قادمة«. 
أهمية  تكمن  هنا  »من  قائالً:  حديثه  واختتم 
بأعراقها  السورية  الشعوب  جميع  إشراك 
دستور  صياغة  في  كافة  ومذاهبها  وأديانها 
الجميع  ورغبات  مطالب  يحقق  عصري 

ويرقى إلى مستوى دماء الشهداء«. 
كما قابلنا الحقوقي جوان رسول والذي قال: 
»أجد من الغريب التحدث عن وضع دستور 
سوري من قبل أناس يدعون بتمثيلهم لألمم 
من  كان  الذي  مستورا  دي  وأولهم  المتحدة 
مشاركة  على  بنفسه  يؤكد  أن  المفروض 
ومكوناته  السوري  المجتمع  أطياف  جميع 
فيه، حيث يعلم أن وضع أي دستور يجب أن 
من  تم وضعه  الذي  المجتمع  بموافقة  يكون 
أجلهم، وكيف سيتم تطبيق مواده دون موافقة 

المجتمع السوري بأكمله عليه«، مضيفاً: »ال 
يمكن تطبيقه على األرض دون وجود موافقة 
نزاعات  إلى  يؤدي  أن  يمكن  وهذا  شعبية، 
كبيرة أخرى في سورية ويشكل أزمة جديدة 

تطيل أمد الصراع في هذا البلد«.
أدرى  مكة  أهل   فإنَّ   »فعليه  منوهاً:   
بشعابها فالسوريون هم الوحيدون القادرون 
والذي  بهم  الخاص  دستورهم  وضع  على 
والسياسي،  االجتماعي  واقعهم  مع  يتناسب 
الثقافي والمذهبي والعرقي في  حيث التنوع 
إرساء  أجل  بالضرورة ومن  يحتاج  سورية 
الديمقراطية إشراكهم في بناء هذا الدستور، 
الشمال  وأبناء  الكردي  الشعب  وبخاصٍة 
وإنكارهم  تهميشهم  تم  والذين  السوري 
ما  أخطر  وهذا  الجهات،  جميع  قبل  من 
في  التي  البشرية  القوة  ألن  الموضوع  في 
أي  لنجاح  الضمان  هي  السوري  الشمال 
يعلم  أن  العالم أجمع  دستور سوري، وعلى 
بدون  ناجحاً  يكون  لن  الجديد  الدستور  أنَّ 

مشاركة هذه القوة الفعالة فيها«.
عن  حدثتنا  محمد  خالد  كورين  الحقوقية 
»إن   : قائلةً  الجديد  السوري  الدستور 
من  وكتابته  إعداده  سيتم  الذي  الدستور 
السوري  والنظام  مستورا  دي  لجان  قبل 

خارج األرض السورية وستكون بعيدة عن 
المجتمع السوري بكل تأكيد، وهي ستفرض 
إرادة اآلخرين على المجتمع السوري، ومن 
في  المرأة  أنَّ  على  أوكد  كحقوقية  جانبي 
الثورة  فعال خالل  لها دور  مجتمعنا أصبح 
حيث كان حجم المعاناة لديها أكبر بكثير من 
الرجل، كما أن مشاركتها الكبيرة في الثورة 
الوطن  عن  المستميت  ودفاعها  السورية، 
المرتبة  في  يضعها  السوري  والمجتمع 
الدستور  صياغة  إعداد  حيث  من  األولى 
يضمن  أن  عليه  والذي  الجديد،  السوري 
حقوق المرأة السورية«، مؤكدةً: »حيث يعلم 
القاصي والداني ما فعلته المرأة في الشمال 
السوري فقد كانت الدرع الحصين للمجتمع 
من خالل المقاومة التاريخية التي أبدتها في 
وجه الحملة التي قادها داعش عدو اإلنسانية 
والمرأة، وهذا ال يمكن تهميشه أو حجبه عن 
وضع  من  بد  ال  وعليه  السوري؛  الدستور 
بالدرجة  كتابته  في  المرأة  يشارك  دستور 
لدستور  الحقيقية  الضمانة  ألنها  األولى، 

ناجح للمجتمع السوري المتنوع«.

ولكن كٌل يريد ذلك حسب أجنداته ومصالحه، 
وبات الحديث عن الدستور السوري الجديد 
أمر يقلق الشعب، حيث يتداول الحديث عن 
وفق  الجديد  الدستور  لوضع  لجان  تشكيل 
الشعب  متطلبات  وليس  الدول  بعض  رؤى 
السوري، فمن المعروف بأن وضع دستور 
بناًء  يتمُّ  دولة  أو  قوم  أو  لجماعة  قانون  أو 
المجتمع  ذلك  واحتياجات   متطلبات  على 
لدولة  دستور  يوضع  كيف  ولهذا  إليه، 
عنه،  مغيبةً  الشعب  هذا  شرائح  فيه  تكون 
أو صالحاً  مفيداً  الدستور  هذا  سيكون  وهل 
ظل  في  السورية  الشعوب  حقوق  يضمن 
الشعب  وهو  فيه  الرئيس  الطرف  غياب 
السوري؟؟، وكيف يمكن أن يتم تطبيقه على 
تم  دستوراً  يرفضون  والسوريون  األرض 
تمتُّ  ال  خارجية  مصالح  على  بناًء  وضعه 
ومن  روسيا  إن  وأهدافهم.  مصلحتهم  إلى 
يدور في فلكها يعتقدون أن الشعب السوري 
الذي انتفض من أجل الحرية والديمقراطية 
للدستور  سيرضخ  والظلم  االستبداد  ضد 
الجديد الذي يعده، بعد أن تمكن من الحفاظ 
على النظام القائم بقوة السالح، ولكن هيهات 
ومكوناته  طوائفه  بكل  السوري  فالشعب 
يرفض العودة إلى  دستور يضمن حقوق فئة 
ى  واحدة على بقية المجتمع، وهو الذي ضحَّ

بالغالي والنفيس خالل سنوات الثورة.
بإجراء  »روناهي«  صحيفتنا  وقامت 
في  الحقوقيين  آراء  إلى  والنظر  استطالع 

السوري  الدستور  حول  الحسكة  مدينة 
مشاركة  دون  موسكو  تعده  والذي  المزمع، 
حول  حدثنا  حيث  فيه،  السوري  الشعب 
قائالً:  المحامي مازن منتش  الموضوع  هذا 
السورية  األراضي  وحدة  على  »الحفاظ 
الهامة  المرحلة  هذه  في  ترابها  وتماسك 
السوري  التاريخ  العالية من  الحساسية  ذات 
الحديث، ومن باب الواجب الوطني فإنه يجب 
األصيلة  السورية  الشعوب  جميع  إشراك 
الذي  الجديد  السوري  الدستور  صياغة  في 
يجب أن يمثلهم جميعاً«، ونوه مازن إلى أنَّ 
الشعوب في سورية كافة ساهمت في تأسيس 
والديني  العرقي  والتنوع  حضارتها،  وبناء 
ومصدر  قوة  عامل  هو  واللغوي  والمذهبي 
إغناء للدولة السورية، وبالتالي يجب إسهام 
الشعوب السورية كافة في صياغة الدستور 
يكون  أن  يجب  والذي  والمستقبل  الحاضر 
قائماً على مبدأ المواطنة الكاملة و المتساوية 
توزيع  السياسية والالمركزية في  والتعددية 

السلطات. 
مشيراً إلى أنَّ »الدستور العصري يجب أن 
لألفراد  والعامة  الخاصة  الحريات  يضمن 
اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الشرعية  وفق 
المدنية  بالحقوق  الخاصة  الدولية  والعهود 
واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 
المواثيق  و  والجماعات  لألفراد  والثقافية 

الدولية ذات الصلة كافة«. 
الجديد  الدستور  أنَّ هذا  وأكد منتش: »على 

لمركز  تابعة  خاصة  عمل  لجنة  باشرت 
المدنية  اإلدارة  في  األديان  شؤون 
عملية  وريفها،  منبج  في  الديمقراطية 
الشريعة.  مدرسة  إعمار  وإعادة  ترميم 
بنيت »مدرسة دار األرقم بن أبي األرقم 
الغربي  المدخل  على  الواقعة  الشرعية« 
وكانت  1993م،  عام  في  منبج،  لمدينة 
مدينة  في  الشرعي  التعليم  في  الرائدة 
الطالب,  آالف  منها  تخرج  حيث  منبج، 
إلى حين احتالل  وبقيت على حالها ذاك 

مرتزقة داعش للمدينة.
إلى  المدرسة  هذه  داعش  مرتزقة  حول 
األطفال  لتدريب  واستخدموه  لهم،  معقل 
»مركز  يسمونهم  المرتزقة  كان  الذين 

أنهم  إلى  باإلضافة  الخالفة«،  أشبال 
استخدموا جزءاً منها لصناعة المتفجرات 

والصواريخ.
وأقوى  أكبر  المدرسة  هذه  وشهدت 
االشتباكات التي دارت بين مقاتلي مجلس 
خالل  داعش،  ومرتزقة  العسكري  منبج 
ليلى«  أبي  فيصل  القائد  »الشهيد  حملة 
في  الواقع  االستراتيجي  لموقعها  نظراً 
كان  والذي  للمدينة  الغربي  المدخل 
وبعد  دفاع.  كخط   يستخدمونه  المرتزقة 
عامين من احتالل هذه المدرسة من قبل 
تموز  الـ17  وبتاريخ  داعش،  مرتزقة 
مجلس  مقاتلو  حرر  2016م،  عام  من 
المرتزقة  من  المدرسة  العسكري  منبج 

أبي  فيصل  القائد  »الشهيد  حملة  ضمن 
ليلى«. وتعرضت المدرسة للدمار بسبب 
باإلضافة  فيها،  دارت  التي  االشتباكات 
داعش  مرتزقة  زرعها  التي  األلغام  إلى 
فيها قبل أن يفروا منها بعد مقاومة عظيمة 
العسكري.  منبج  مجلس  مقاتلي  قبل  من 
تعد  التي  المدرسة  هذه  إعمار  وإلعادة 
شؤون  مركز  شكل  المدينة،  معالم  أحد 
األديان التابع لإلدارة المدنية الديمقراطية 
 20 من  مؤلفة  ورشة  وريفها،  منبج  في 
من  مؤلفة  لجنة  عليها  ويشرف  شخصاً، 

خمسة أعضاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مركز 
المراكز  كل  إلصالح  األديان  شؤون 
وإعادتها  الدينية،  بالشؤون  المرتبطة 
المركز  عمل  حيث  للعلم،  منبراً  لتكون 
على إعداد إحصائية بعدد المراكز الدينية 

المدمرة بغرض إصالحها.
وطالء  تبليط  الصيانة  أعمال  وتتضمن 
األطراف  وترميم  وبناء  الجدران 
ومن  المدرسة،  جدران  من  المهدومة 
بعد  الصيانة  أعمال  تنتهي  أن  المتوقع 
35 يوماً.   رئيس مركز شؤون األديان 
في اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج 
إشرافهم  على  أكد  الجميلي  علي  وريفها 
منح  تم  وأنه  كامل,  بشكل  العمل  على 
إدارة مدرسة الشريعة مبلغ مليوني ليرة 
منبج  إدارة  قبل  من  مساهمة  سورية 
الشريعة،  مدرسة  وإعمار  ترميم  إلعادة 
وقال الجميلي: »إن العمل هو ترميم معلم 
عامة  بين  العلم  لنشر  وإعادته  حضاري 

الشعب«.
وكالة هاوار

الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات  أنهت 
خاصة  فكرية  تدريبية  دورة  بحلب 
المجتمع  تعليم  لجنة  ومعلمات  بمعلمي 
الديمقراطي في حي الشيخ مقصود والتي 
استمرت 17 يوماً، وذلك في مدرسة آالن 

محمد اإلعدادية.
افتتحت  ومعلمة،  معلماً   25 وبمشاركة 
في حي  الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات 
الشيخ مقصود دورة تدريبية وذلك لتقوية 
أسلوب  ناحية  من  المعلمين  مهارات 

التدريس وكيفية التعامل مع الطلبة.

فكرية  دروساً  للدورة  الُمنظَّمون  وتلقى 
عن »أهمية التدريب، والمجتمع الطبيعي، 
والثقافة  الوطنية،  الخطاب،  وأسلوب 
وتاريخ  الخاصة،  والحرب  واألخالق، 
سورية  وتاريخ  والجنولوجيا،  المرأة، 
الديمقراطية  واألمة  آفا،  روج  وثورة 

والنقد والنقد الذاتي«.
قبل  من  الدروس  بتقييم  الدورة  وانتهت 
المشاركين بحضور لجنة من أكاديميات 

المجتمع الديمقراطي.
وكالة هاوار

آراء حقوقيي احلسكة حول صياغة الدستور السوري

 للعلم
ً
 دورة فكرية ملعلمي KPCD تأهيل مدرسة الشريعة لتعود منربا

بالشيخ مقصود

تقرير/ آلدار آمد ـ دالل جان

مثان  ومبرور  الطرق  مفرتق  إىل  السورية  األزمة  وصلت  أن  بعد   - احلسكة  روناهي/ 
سنوات من الصراعات الدولية واإلقليمية على األراضي السورية، والتضحيات اليت 
قدمها الشعب السوري بكل طوائفه ومذاهبه باإلضافة إىل الدمار الكبري الذي حلق 
باالقتصاد والبنية االجتماعية هلذا البلد نتيجة احلرب اليت ساندها الكثري من القوى 

الدولية، بات الوصول إىل االستقرار السياسي هلذا البلد من األولويات.

لجنة  تعمل   - المنصورة  روناهي/ 
المنصورة  بلدة  في  الفرعية  الزراعية 
على تفعيل الزراعة ودعمها بخاصة وأنَّ 
القطاع الزراعي النشط في هذه المنطقة 
أغلب  عليها  ويعتمد  المواشي  بتربية 
عضو  مع  صحيفتنا  والتقت  األهالي. 
لجنة الزراعة الفرعية خلف زيدان العلي 
لالطالع على واقع الزراعة في هذه البلدة 
التي تعتبر منطقة زراعية والذي أكد على 
الحالي  الوقت  في  اللجنة  أعمال  من  أن 
ليكون  البلدة  في  األعالف  مبنى  تجهيز 
جاهزاً الستقبال األعالف واألسمدة التي 
وعدت مديرية الزراعة بتقديمها. وأشار 
من  الصادر  التعميم  وفق  أنه  إلى  العلي 
األراضي  لتراخيص  الزراعة  مديرية 

للمحاصيل  الدعم  لتقديم  الزراعية 
سماد  من  الفترة  تلك  في  الزراعية 
للفالح،  الدعم  من  كنوع  ومحروقات 
الزراعية  األراضي  »بلغت  وأضاف: 
المزروعة بالمحاصيل الصيفية من قطن 
وذرة بشكل أساسي 8 آالف دونم«. وذكر 
العلي إن اللجنة تعمل على تجهيز الخطة 
من  2019م   -  2018 لعام  الزراعية 
وتوثيقها  المزروعة  األراضي  إحصاء 
الالزم  الدعم  لتقديم  خاصة،  إضبارة  في 
للفالحين من األسمدة والمحروقات خالل 
الموسم. وأكد على أن مساحة االراضي 
الزراعية في المنصورة والقابل للزراعة 

تبلغ تقريباً 40 ألف دنم.
أكد  الحيوانية  الثروة  لقطاع  وبالنسبة 

عضو لجنة الزراعة الفرعية خلف زيدان 
العلي على  تقديم الدعم للمربي وبخاصة 
األعالف خالل فترة منذ شهر أيلول إلى 
يعتمد  الفترة  تلك  في  ألنه  الربيع  بداية 

المربي على شراء األعالف. 

وخسرت  التدهور  التركية  الليرة  واصلت 
الدوالر،  أمام  قيمتها  من   ٪  30 اآلن  حتى 
وسط قلق إزاء حكومة رجب طيب أردوغان 
الجديدة وتصريحاته األخيرة بشأن معدالت 
للمالية  وزيراً  صهره  وتعيين  الفائدة، 
من  مزيداً  التركية  الليرة  سجلت  والخزانة. 
الدوالر األمريكي  بنحو 5٪ مقابل  التدهور 
وسط قلق إزاء حكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغان الجديدة وتصريحاته األخيرة بشأن 
بسعر  بالليرة  التداول  وتم  الفائدة.  معدالت 
في  بالمئة   4,7 بخسارة  أي  للدوالر   4,94
يوم، وبرزت مخاوف من تدهورها إلى خمس 
ليرات مقابل الدوالر للمرة األولى في تاريخ 
تركيا. ويعني هذا أن العملة سجلت تراجعاً 
المنصرم  أيار  في  القياسي  تدهورها  فاق 
قرر  المركزي  للبنك  استثنائي  اجتماع  قبيل 
أردوغان،  وعين  الفائدة.  معدالت  رفع  فيه 
ابنته  زوج  البيرق،  براءة  صهره  االثنين، 

في  والخزانة  للمالية  وزيراً  إسراء،  البكر 
حكومة واليته الجديدة، وأثار انتقال البيرق 
المفاجئ من وزارة الطاقة، قلقاً في األسواق 
لغياب  أيضاً  باالستياء  شعرت  التي  المالية 
المنتهية واليته محمد  الحكومة  نائب رئيس 
السياسات  مهندس  كان  الذي  شيمشيك 
مخاوف  وبرزت  للحكومة.  االقتصادية 
أهمية  من  أردوغان  تقليل  بعد  األسواق  في 
مخاطر التضخم الذي تجاوز 15 بالمئة في 
نحو  في  األولى  للمرة  المنصرم  حزيران 
الصحف  ونقلت  الزمن.  من  ونصف  عقد 
أردوغان  عن  »حريت«  ومنها  التركية 
الفائدة«  لمعدالت  انخفاضاً  »سنرى  قوله: 
الفوائد المرتفعة من شأنها أن  وتحذيره بأن 

تضر بالوظائف.
وخسرت الليرة حتى اآلن 30 ٪ من قيمتها 

مقابل الدوالر هذا العام وحده.
وكالة الفرات

 جلنة الزراعة باملنصورة تدعم الفالحني

اللرية الرتكية تواصل االنهيار أمام الدوالر

بإشراف من بلدية الشعب في سري كانيه 
وبالتنسيق مع مكتب شؤون المنظمات بدأت 
منذ  الكاثوليك  السريان  مطرانية  منظمة 
بتنفيذ مشروع  الفائت  بداية شهر حزيران 
تنظيف وترحيل النفايات من أحياء المدينة 
وأربع قرى تابعة لبلدة المناجير في ريف 

سري كانيه.
الشعب  بلدية  في  البيئة  قسم  رئيس  وقال 
في  ينفذ  المشروع  إنَّ  محمد:  السالم  عبد 

حي المحطة الشمالي وروناهي في المدينة 
وأيضا في بلدة المناجير وأربع قرى تابعة 
والعامرية،  واألهراس،  )األربعين،  لها 
يتضمن  المشروع  أن  إلى  الفتاً  وليالن(. 
تنظيف وترحيل النفايات من مواقع العمل 
إلى مكب النفايات في قرية الجكيمة بمعدل 
/9/ طن بشكل يومي من المدينة والقرى، 
للمحافظة على  توعية  إلى حمالت  إضافة 
في  الحشرية  المبيدات  ورش  النظافة، 

المدينة والريف.
قدَّمت  المنظمة  أنَّ  إلى  محمد  وأشار 
/مكانس،  من  للعمال  النظافة  مستلزمات 
وكريكات، ولباس/، واآلليات لنقل القمامة 

من المواقع إلى المكب.
مع  يعملون  الذين  العمال  عدَد  إنَّ  مضيفاً: 
المنظمة /16/ عامالً ، وأن العمل سيستمر 

لستة أشهر.
وكاالت

 ترحيل النفايات من بلدة املناجري 
ومدينة سري كانيه 

  محلة رش املبيد احلشرية 
خلانات الدرباسية

والضابطة  البيئة  قسم  من  بمساندة  الدرباسية  بمدينة  الشعب  بلدية  في  الصحة  دائرة  قامت 
الصحية األربعاء بحملة لرش المبيد الحشرية تحت شعار »الوقاية خير من العالج » في 

خانات البلدات التابعة للدرباسية. 
القرمانية  بلدتي  الغنم في كل من  العامة في خانات  وشملت هذه الحملة رش مبيد الصحة 
والغنامية وذلك للقضاء على الحشرات والبعوض؛ كونها السبب الرئيس في انتشار األمراض 

ومنها مرض الحمى النزفية المنتشرة كثيراً خالل هذه الفترة.
وكاالت

جوان رسول مازن منتش كورين خالد 


