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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

بلدة  أهالي  يعاني   - كوباني  روناهي/ 
بمقاطعة  شيران  لناحية  التابعة  طاشلوك 
القرى؛  في  الطرق  سوء  من  كوباني 
الطرقات  تصليح  وعدم  اإلهمال  نتيجة 
بلدية  األهالي  ويطالب  عدة،  أعوام  منذ 
الشعب في بلدة طاشلوك ومجلس البلديات 
تسوية  على  بالعمل  كوباني  بمقاطعة 

«7وتعبيد طرقاتهم. 

بات تشكيل محكمة دولية لمحاكمة معتقلي في شمال وشرق سوريا مرتزقة داعش ضرورة ملحة، حيث تصّر شعوب شمال وشرق سوريا على ذلك؛ نظراً لتطرف فكر 
«2داعش الذي يشكل تهديداً على العالم برمته؛ وهذا ما أكده المناقشون في المنتدى الدولي حول داعش، إذ وجدوا أّن التأخر في المحاكمة يزيد من خطورة داعش....

روناهي/ قامشلو - تمنّت أستاذة في الجامعات الفرنسية ومختصة في الفلسفة 
أن  الدولي حول داعش،  المنتدى  السياسية هادويج مارزولف، والمشاركة في 
تستمر اإلدارة الذاتية بنضالها، وأكدت بأنه من حق الشعوب المضحية في شمال 

وشرق سوريا المطالبة بمحاكمة المرتزقة.

روناهي/ سري كانيه - افتتحت أكاديمية الشهيد »رستم جودي« بسري كانيه 
أكاديميات  منهاج  وفق  )بوطان(«  األحمد  محمد  »الشهيد  باسم  جديدة  دورة 

المجتمع الديمقراطي، لمحاربة الذهنية السلطوية واالستبدادية. 

هادويج مارزولف: «علينا التعلم من مقاومة
 النساء الكرديات حلماية أنفسنا«

دورة الشهيد حممد األمحد « بوطان« بسري كانيه 
ز النهج الدميقراطي

ّ
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ُ
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ة حماكمة اإلرهاب 
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بل مكافحته
ُ
وس

عمل حزب سوريا المستقبل منذ تأسيسه على أن يكون تواجده على كامل األراضي السورية؛ 
ليكون جامعاً لكل السوريين حامالً شعار »سوريا تعددية ال مركزية«، واستطاع الحزب أن 
يتمدد إلى المناطق السورية كافة؛ نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل مع جميع الشعوب السورية 

خارج مناطق شمال وشرق سوريا ليحقق هدفه بالوصول إلى جميع أنحاء سوريا

الوحشية  الهجمات  وتكرار  استمرار  بعد 
لمناطق  وقصفها  التركي  االحتالل  لدولة 
أي  دون  ومن  بوحشية  المشروع  الدفاع 
مع  وبالتوازي  وإنساني,  أخالقي  رادع 
تخاذل  يتكرر  الدولي  المجتمع  تخاذل 
باشور  وحكومة  العراقية  الحكومة 
اإلدانة  مستوى  على  حتى  كوردستان 
للسيادة  االحتالل  دولة  لخرق  الكالمية 
العراقية دولة وإقليماً, وما كان من دولة 
العدوان التركي إال أن تترجم هذا التخاذل 
واألمم  األمن  مجلس  من  والصمت 
لها  التابعة  الحقوقية  والمنظمات  المتحدة 
ومن دول الِجوار إال بمثابة ضوء أخضر 
السافر  وتعديها  بعدوانها  لالستمرار 
وغيرها  وعفرين  كردستان  باشور  على 
بالمدنيين,  المأهولة  اآلمنة  المناطق  من 
وبناًء على هذا التصعيد الخطير للعدوان 
حركة  في  التدريب  لجنة  قامت  التركي, 
كانيه  بسري  الديمقراطي  المجتمع 
فيه  استنكرت  بيان  بإصدار   )KPC(
على  التركية  للدولة  الرعناء  الهجمات 

الصمت  وإدانة  كردستان  باشور  مناطق 
العراق  حكومتي  قبل  من  المزدوج 
البيان  إلقاء  تم  وقد  كردستان,  وباشور 
ومعلمات  معلمي  من  المئات  بحضور 
سري  ناحية  مجلس  وأعضاء  المنطقة 
كانيه والمجالس التابعة لها وكان ذلك في 
مركز الشهيدة نورشين  في حي روناهي. 
وقد سبق إلقاء البيان الوقوف دقيقة صمت 
ثم  من  األبرار  الشهداء  ألرواح  إجالالً 
حركة  في  التدريب  لجنة  في  العضو  قام 
المجتمع الديمقراطي محمد حاجو بقراءة 

البيان ومما جاء فيه:

السياسات القذرة سُتسَجل
 يف تاريخ اخليانة

المجتمع  حركة  في  التدريب  لجنة  باسم 
الديمقراطي ندين ونستنكر بأشد العبارات 
دولة  بها  تقوم  التي  الالمبرّرة  الهجمات 
الدفاع  مناطق  على  التركي   االحتالل 

ونحن  كردستان,  باشور  في  المشروع 
تستطيع  لن  الهجمات  هذه  مثل  بأن  نؤكد 
من  تكسر  ولن  مقاومتنا  أمام  الصمود 
وعزيمة  إصراراً  تزيدنا  بل  إرادتنا 

بالمقاومة.

بأن  يعلم  الجميع  »بات  حاجو:  وأضاف 
التركي  االحتالل  لدولة  الرئيسي  الهدف 
من هذه الهجمات هو النيل من المكتسبات 
أنحاء  كافة  في  المنطقة  أبناء  حققها  التي 
كردستان عامة وجنوب كردستان خاصة 
ولتشتيت أهالي وسكان المنطقة من خالل 
من  غالبيتهم  في  وهم  وقتلهم  ترويعهم 
المدنيين الُعزل، وبناء على الواقع األليم لما 
تمارسه دولة االحتالل التركي من إجرام 
التدريب  كلجنة  نحن  شعوبنا,  بحق  وقتل 
نناشد  الديمقراطي,  المجتمع  حركة  في 
كردستان  أنحاء  كافة  في  الشعوب  جميع 
باالنتفاضة في وجه المحتل التركي والحد 
من هجماته على أبناء شعبنا وتحويلها إلى 
االنتصار  تحقيق  حتى  للمقاومة  ساحات 

على المعتدي التركي.

كل  »نطالب  حاجو:  محمد  ذكر  كما 
باشور  وحكومة  العراقية  الحكومة  من 
المدقع  عن صمتهم  بالخروج  كردستان  
شريكة  فهي  وإال  الهجمات  هذه  حيال 
ومساندة لدولة االحتالل التركي بجرائمه. 

ومن هذا المنبر نقول للحزب الديمقراطي 
القذرة  السياسات  هذه  إن  الكردستاني 

ستسجل في تاريخ الخيانة السوداء«.

لجنة  عضو  وجه  حديثه  ختام  وفي 
الديمقراطي  المجتمع  في حركة  التدريب 
لدولة  رسالة  حاجو  محمد  كانيه  بسري 
العدوان التركي  قال فيها: »لتعلم الفاشية 
الشهداء  خطى  على  نسير  بأننا  التركية 
والمناضلين وليس لدينا خيار سوى خيار 

هللا  عبد  القائد  وفكر  نهج  على  المقاومة 
أوجالن«

التي  الشعارات  بترديد  الحضور  قام  وقد 
تُحيّي المقاومة والشهداء وتُدين ممارسات 

اإلجرام لحكومة أردوغان .

حّذر مزارعو القطن في منطقة الرقة، من 
إمكانية إلحاق أضرار كبيرة بالمحصول 
تقديم  عن  الزراعة  لجنة  إحجام  حال  في 

األسمدة والمبيدات.
موسم  بعد  جاءت  المزارعين  تحذيرات 
كارثي العام الماضي تدنت فيه مستويات 
الشوكية  الدودة  غزو  جّراء  اإلنتاج، 

لحقول المزارعين.

تقلصت  المزارعين،  لتقديرات  ووفقاً 
هذا  بالقطن  المزرعة  األراضي  مساحة 

العام إلى 50 % عن األعوام السابقة.
إلى 50 كغ  اإلنتاج  الفائت وصل  والعام 
المزارعين  بعض  يقطف  لم  فيما  للدونم 
الواحد  الدونم  ينتج  كان  فيما  محصولهم 
في  600كغ  400إلى  من  القطن  من 

الدونم الواحد.

لنحد من وقوع كارثة
 كما يف العام املاضي

ثريا الحمود إحدى المزارعات في ريف 
الرقة الجنوبي قالت لوكالة هاوار: »نتيجة 
القطن  محصول  أصابت  التي  األضرار 
على  تساعدنا  لم  والتي  السابق  العام  في 
نّدخر  لم  العاملة  اليد  مصاريف  تغطية 

شيئاً لزراعة القطن هذا العام«.
وتضيف »قمت بزراعة مساحات صغيرة 
من أرضي مع تخوفي الشديد من خسارة 
جزء كبير منها, وال توجد لدينا قدرة على 

تغطية مصاريف زراعة القطن«.
الدعم  بتقديم  الحمود  ثريا  وطالبت 
الالزم  الدعم  تقديم  »نرجو  للمزارعين: 

وخاصة  والري  الزراعة  لجنة  قبل  من 
المبيدات  سعر  وتخفيض  المازوت  مادة 
في  سبباً  كانت  التي  الدودة  على  للقضاء 

خسارتنا الموسم الماضي«.

درهم وقاية خري من قنطار عالج

مزارعي  من  األحمد  محمود  المزارع 
الرقة  جنوب  السوافي  حويجة  منطقة 
العام  لهذا  القطن  بزراعة  أقم  »لم  قال: 
أرضي  من  أقسام  بزراعة  اكتفيت  بل 

بالخضروات«.
التابعة  والري  الزراعة  لجنة  عضو 

الموسى  حيدر  المدني  الرقة  لمجلس 
حيدر الموسى، شّدد على ضرورة اتخاذ 
إلى  اللجوء  عن  وقائية عوضاً  إجراءات 
المبيدات الحشرية قائالً »طلبنا من جميع 
الوحدات اإلرشادية ومجالس الشعب وكل 

من يهمه األمر توجيه الفالحين«.

برنامج مكافحة متكامل

إلى  المزارعين  الزراعة   لجنة  وَدعت 
وتحت  متكامل  مكافحة  برنامج  »اتباع 
إشراف مهندسين مختصين, واالبتعاد عن 
المبيدات مجهولة المصدر واالعتماد على 

المصادر الموثوقة للمبيدات«.

مسري عزام: «على السوريني مقاومة االحتالل 

الرتكي والتصدي ملخططاته«
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احملكمة الدولية.. استئصال لإلرهاب

من يصمت جتاه هجمات االحتالل الرتكي هو شريك معه

مزارعو القطن يف الرقة يشتكون وجلنة الزراعة توجههم؟؟؟!!

3» 6»

االنفجار، وهذا  تنزع فتيل  أن  بل؛  التفجير  بتنظيِف مخلفاِت  أّن تنجح  القضيُة  ليست 

هو جوهر األمن والسالم، كما أّن مكافحة اجلرمية واإلرهاِب ال تتوقُف عند حدودِ محاكمِة 

قبل  الفطرِة  انحرف عن  فاإلرهاُب فكرٌ  اجملتمع،  األفراد وحتصني  تأهيل  بإعادة  بل  املرتزقة 

أن يتجسد جرميًة على األرض. هذا املعنى كان مضموَن املنتدى الدولّي حول داعش الذي 

«5أُريد من خالله وضُع اجملتمِع الدولّي واحلكوماِت أمام مسؤولياتها األخالقّية والقانونّية.

بيان  الدميقراطي من خالل  التدريب يف حركة اجملتمع  ـ طالبت جلنة  كانيه  روناهي/ سري 
أصدرته احلكومة العراقية وحكومة باشور كردستان باخلروج عن صمتها حيال هجمات 
يف  إصرارها  على  اللجنة  وأكدت  الدنيء،  الفعل  هلذا  شريكة  فهي  وإال  الرتكي  االحتالل 

املقاومة.

تسوية وتعبيد طرق
 مقاطعة كوباني

)الثقافة  شعار  تحت  الحسكة:  روناهي/ 
الحاضر(،  وصدى  الماضي  صوت 
نظمت لجنة الثقافة والفن الديمقراطي في 
مقاطعة الحسكة المعرض السنوي األول 
مقاطعة  في  الشعبية  الفلكلورية  لألزياء 
الحسكة، وذلك  في صالة أرض األحالم 

«8بالحسكة.

معرض األزياء الفلكلورية... حنو 
إعادة ثقافات ميزوبوتاميا

مركز األخبار ـ أوضح تقرير نشره موقع 
الحكومة  أن  السويدي  مونيتور  نورديك 
الرد  األحيان  بعض  في  التركية رفضت 
خبراء  لجنة  وجهتها  استفسارات  على 
من األمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات 
الدولية  القوانين  تنتهك  التي  الدول  حول 
يتعلق  فيما  وخصوصا  بليبيا  الخاصة 

«2بتهريب األسلحة.

إثبات جديد عن تورط االحتالل 
الرتكي مبلف ليبيا

تقرير/ عبد احلميد حممد
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الغدد  في  التهاب  هو  اللوزتين  التهاب 
اللمفاوية الحلقية واألنسجة التي تقع على 
ودور  الحلق،  من  الخلفي  الجزء  جانبي 
اللوزتين ضمن الجهاز المناعي هو حماية 
قد  التي  االلتهابات  مسببات  من  الجسم 
تدخل الجسم عن طريق الفم، وذلك بإنتاج 
الجسم  تساعد  التي  البيضاء  الدم  خاليا 
على مكافحة العدوى، وفي أغلب األحيان 
يصاحب التهاب اللوزتين التهاباً في الحلق 

أيضاً. 
شيوعاً  األكثر  السبب  التهابها  ويعتبر 
لزيارات المرضى األطفال لألطباء. وفي 
اللوزتين  التهاب  يزول  الحاالت  معظم 
حيث  األدوية،  إلى  الحاجة  دون  وحده 
إنّه في أربعين بالمئة من الحاالت تختفي 
األولى،  الثالثة  األيام  خالل  األعراض 
وثمانين  خمسة  إلى  الرقم  هذا  ويصل 

بالمئة عند اليوم السابع.
 ولكن ما يجب االنتباه له أّن التهاب الحلق 
العقديّة لألطفال فوق  البكتيريا  الناتج عن 
العامين قد يسبّب الحّمى الروماتيزميّة إذا 

تُركت دون عالج.
أسباب  تتعدد  اللوزتين  التهاب  أسباب   
بعض  عكس  على  اللوزتين  التهاب 
بأنّها  البعض  لدى  الشائعة  المعلومات 

بكتيرية فقط وهذه األسباب هي:
ـ عدوى بكتيريّة والتي تشكل ثالثين بالمئة 
بكتيريا  وأشهرها  اإلصابة،  حاالت  من 
للّدم  الحالّة  العقديّة  بيتا  ألف  المجموعة 

 )GABHS(
أربعين  يشّكل  والذي  فيروسي:  التهاب  ـ 
بالمئة منها، وأشهرها هيموفيلس إنفلونزا. 
ثالثين  تشكل  والتي  األخرى  األسباب  ـ 

بالمئة وهي: الفطريات.

المواد  وبعض  الدخان  مثل  الُمهيّجات  ـ 
الكيماويّة. 

ـ أورام اللوزتين والحلق. التهاب الجيوب 
األنفيّة. 

ـ الحساسيّة، االرتداد المريئي.
 

أعراض التهاب اللوزتين:
 قد تكون التهابات اللوزتين معدية، ويمكن 
طريق  عن  آلخر  شخٍص  من  تنتقل  أن 
الفم، والحلق، والمخاط، وهناك أعراض 
بالتهاب  المصاب  عند  تظهر  مختلفة 

اللوزتين:
ـ الحّمى، توّرم الغدد في الّرقبة، الصعوبة 
في البلع، رائحة الفم الكريهة، القشعريرة. 
الّرقبة،  تصلّب  الصداع،  األذن،  أوجاع 
التنفس  في  صعوبة  والتقيؤ،  اإلعياء 
أحمر  بلوٍن  اللوزتان  تظهر  والشخير، 
البيضاء  البقع  بعض  تظهر  وقد  ومنتفخ، 
الصوت،  في  وتغيّر  بّحة  الّصفراء،  أو 
اللوزتين  التهاب  عالج  الشهية،  فقدان 
يعتمد عالج التهاب اللوزتين على معرفة 
السبب فقد يكون سببه فيروسياً أو بكتيريّاً، 
طريق  عن  ذلك  عن  الكشف  ويمكن 
استخدام اختبار البكتيريا الّسريع، أو عن 
طريق مسحة الحلق، لكّن االلتهاب الناتج 
عن الفيروس يكون فيه الجسم قادراً على 
محاربة المرض والعدوى من تلقاء نفسه، 
فيحتاج فقط إلى عالجات مساعدة لتخفيف 
وارتفاع  السعال،  مثل:  األعراض، 

الحرارة.
 أّما إذا كانت البكتيريا هي السبب، فيجب 
مراجعة الطبيب ليصف للمريض مضاداً 
الفترة  تستمّر  العادة  وفي  مناسباً،  حيويّاً 

العالجية إلى عشرة أيام.

عادةً  يوصى  ال  اللوزتين  استئصال   
األطفال  عند  خاّصة  اللوزتين  باستئصال 
الّذين يكونون أكثر عرضة لإلصابة بهذا 
المرض؛ ألنها تعتبر من الخطوط الدفاعية 
المهمة لمناعة الجسم، ولكن يتم استئصال 

اللوزتين في الحاالت اآلتية: 
ـ إذا كان االلتهاب مستمراً أو يتكرر بشكل 

كبير خالل العام. 
ـ تضخم اللوزتين بشكل يعيق التنفس. 

في  تدّخلهم  لدرجة  اللوزتين  تضخم  ـ 
مجرى الطعام.

وأصواته  الطفل  كالم  على  أثّرت  إذا  ـ   
لفترة طويلة.

 ـ تضخم الغدد اللمفاوية أسفل الذقن

نصائح عند اإلصابة بالتهاب اللوزتين:
العناية  من  الكثير  إلى  األطفال  يحتاج   
عند اإلصابة بالتهاب اللوزتين، وذلك عن 
طريق تغذيتهم وتوفير الّراحة لهم، واآلتي 
في  تؤخذ  أن  يجب  التي  النصائح  بعض 

الحسبان، ومنها:
البلع  الطّفل يشعر بصعوبٍة في  إذا كان  ـ 
الليّنة،  واألطعمة  السوائل  توفير  يجب 
والعصائر،  والحليب،  الشوربات،  مثل: 

وغيرها الكثير. 
الطفل يحصل على  أّن  التأّكد من  ـ يجب 

قدٍر كاٍف من السوائل. 
ـ يجب أن يحصل الطفل على الكثير من 

الّراحة والنوم. 
ـ استخدام مرطبات الجو لترطيب الهواء 

للتنفس.
ـ يجب تجنّب المشروبات الغازيّة والشاي 

الساخن جداً.
التي تحتوي على  ـ يجب تجنّب األطعمة 

مثل:  الحار،  أو  جداً  الحامض  الطعم 
والقشدة  واللبن،  الحاّرة،  الصلصات 
فجميعها  المقليّة؛  واألطعمة  الحامضة، 
تتسبّب  أن  ويمكن  الحلق،  تهيّج  من  تزيد 

بالمزيد من االلتهاب واأللم. 
بشكٍل  الطفل  حرارة  درجة  أخذ  يجب  ـ 

دورّي وتسجيلها ومراقبتها.
ـ يجب تجنّب إعطاء األسبرين أو غيرها 
من المنتجات التي تحتوي على األسبرين. 
التي  واألدوات  المعّدات  فصل  يجب  ـ 
معّدات  باقي  باستخدامها عن  الطفل  يقوم 
العدوى  النتقال  منعاً  اآلخرين؛  وأدوات 
حاجياته  باستخدام  قاموا  حال  في  إليهم 

الخاصة. 
ـ يجب غسل يدي الطفل بالماء والصابون 

منعاً النتقال العدوى.
والملح  الدافئ  بالماء  بالغرغرة  يُنصح  ـ 

عّدة مرات في اليوم. 

وصفات منزلية لعالج التهاب اللوزتين:

أن  يمكن  بسيطة  وصفات  عّدة  هناك   
تساعد في تخفيف ألم اللوزتين، ومن هذه 

الوصفات: 
من  القليل  وإضافة  الحليب  غلي  1ـ 
مسحوق الكركم ومسحوق الفلفل األسود، 
ثّم شرب الخليط قبل النّوم مّدة ال تقّل عن 

ثالث لياٍل على التوالي.
أو  الجزر  أو  الطّازج  الشمندر  شرب  2ـ 
عصير الخيار يوميّاً؛ فهذه العصائر مهّمة 
لتقوية جهاز المناعة في الجسم، ومحاربة 

العدوى بكفاءة أكبر.
3ـ غلي بذور الحلبة في الماء مّدة نصف 
للغرغرة؛  النّاتج  الماء  واستخدام  ساعة، 

فهي ذات خصائص مضاّدة للجراثيم.
الليمون  مع  البابونج  شاي  شرب  4ـ 
ستعمل  الوصفة  هذه  إّن  حيث  والعسل؛ 
على االرتخاء، وستقلّل من التوتّر والقلق 
إلى  جنباً  اللوزتين،  التهاب  عن  الناجم 

جنب مع عالج األعراض الظّاهرة.

مركز األخبار ـ يشكل فكر مرتزقة داعش 
بل  سوريا،  وشرق  شمال  على  خطراً 
من  اإلنسانية  على  وخطراً  برمته  وللعالم 
في  تفجيرات  النائمة  خالياه  إحداث  خالل 
يتوجب  لذا؛  يشاؤون.  وأنى  عدة  أماكن 
دولية  محكمة  إقامة  الدولي  المجتمع  على 
لمحاكمة  سوريا  وشرق  شمال  في  لهم 
الذاتية،  اإلدارة  لدى  داعش  معتقلي 
واستئصال  ظلمهم  من  البشرية  وتخليص 
الوجود؛ وحول هذا  المتطرف من  فكرهم 
بالرئيسة  هاوار  وكالة  التقت  الموضوع؛ 
اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد 
داعش  حول  الدولي  المنتدى  هامش  على 
بمقاطعة  عامودا  مدينة  في  أقيم  الذي 
الجزيرة على مدى ثالثة  إقليم  قامشلو في 
بين  ما  الممتدة  الفترة  في  متتالية  أيام 
الجاري؛  تموز  والثامن من شهر  السادس 
حيث أوضحت أنه ظهر خالل المنتدى أن 
داعش تهديد ال يخص شمال وشرق سوريا 
العالم أجمع، وأضافت: »كانت  فقط وإنما 

دولية،  محكمة  إنشاء  حول  آراء  هنالك 
وهذه نتيجة هامة. وانعقاد مثل هذا المنتدى 
له  داعش  فيها  هُزم  التي  األراضي  على 
المكان  في  النقاش  يتم  فاآلن  أكبر،  أهمية 
الذي هُزم فيه داعش على يد أبناء وبنات 
أن  للعالم  رسالة  يعطي  ما  وهذا  المنطقة، 
الذين هزموا داعش لهم الحق في محاكمة 

عناصره، وهذا حق طبيعي«.
وأشارت بيريفان أن داعش مارس وحشية 
بحق اإلنسانية على هذه األرض، وارتكب 
جرائم بحقها مثل الشراء والبيع واالستعباد 
في  الضحية  هي  المرأة  وكانت  والقتل، 
الدرجة  في  األطفال  ثم  األولى  الدرجة 
الثانية، لذلك سيكون للمرأة الدور األساسي 

في محاكمة معتقلي داعش.
في  التأكيد  تم  بأنه  خالد  بيريفان  وذكرت 
دولية  محكمة  إقامة  على  المنتدى  نتائج 
وتابعت  مناطق شمال وشرق سوريا،  في 
محاكمة  على  مصرون  »نحن  بالقول: 
وفق  المحكمة  تقام  أن  ونريد  هنا،  داعش 
القوانين الدولية، وللدول الحق في حضور 

المرتزقة،  من  مواطنيها  محاكمة  عملية 
كما أن لشعوب المنطقة الحق في حضور 

المحكمة الدولية«.
أن  داعش سوية، وعلينا  وأكدت: »هزمنا 
نواصل العمل وفق استراتيجية جديدة معاً، 
لنستطيع  بالمسؤولية  التحلي  الجميع  على 
القضاء على فكر داعش، يجب دعم اإلدارة 
األرض  هذه  ألن  المجال؛  هذا  في  الذاتية 

تضررت كثيراً جراء الحرب«.
وفيما يتعلق بالتأخر في إقامة محكمة دولية 
التأخر  أن  بيريفان  قالت  داعش،  لمحاكمة 
في هذا السياق له خطورة كبيرة، وأكملت 
المعتقلين  من  كبير  عدد  »هنالك  قائلة: 
بمثابة  الذاتية، وهم  اإلدارة  لدى  الدواعش 
قنبلة موقوتة يتواجدون على هذه األرض، 
ومن شأن التأخر في إقامة محكمة دولية أن 
وأشارت  والصعوبات«.  المخاطر  يجلب 
إلى أن إقامة المحكمة سيجلب معه الحلول، 
منّوهة إلى أن إقامتها سيعطي رسالة للعالم 
أن اإلرهاب لن ينتصر، بل ستنتصر إرادة 

الشعوب.
ومن جانبه؛ عبّر أستاذ القانون في جامعة 
اعتقاده  عن  أنشوسبيه،  دومينيك  باريس، 
على  طويالً  تستمر  لن  داعش  مشكلة  أن 
المحامي  فيه  أكد  وقت  في  المنوال،  هذا 
لقمان إبراهيم أن تهديدات االحتالل التركي 
تصّعب من عملية السيطرة على المرتزقة 

المعتقلين بشمال شرق سوريا.
 2014 عام  ومنذ  أنه  أنشوسبيه،  واعتبر 
هناك خطوات تمهد لمحاكمة داعش وقال 

في هذا الصدد: »هناك أرضية إنشاء محكمة 
محكمة  بإنشاء  الثانية  الخطوة  تتمثل  هنا. 
لمقاضاة  سوريا  شرق  شمال  في  دولية 
أنشوسبيه،  ويعتقد  داعش«.  مرتزقة 
لدى  المستشارين  قائمة  في  مسجل  وهو 
أنه  الهاي،  في  الدولية  الجنائية  المحكمة 
وفي حال إنشاء محكمة دولية سيكون من 
في  الرئيسيين  الضالعين  محاكمة  الممكن 
سوريا.  شرق  بشمال  المرتكبة  الجرائم 
وتابع: »المدانون من الدرجة الثانية يمكن 
محاكمتهم في محاكم محلية. هذا ما جرى في 
ألمانيا عام 1945.  في محكمة نورنبيرغ 
األولى،  الدرجة  من  المدانون  حوكم 
في  حوكموا  الثانية  الدرجة  من  المدانون 
هذه  وفرنسا،  واسبانيا  وأمريكا  بريطانيا 
المحاكمات استمرت طيلة أعوام«. ويرى 
يستمر  لن  المرتزقة  وضع  ان  أنشوسبيه، 
لفترة طويلة على هذه الحال وتابع بالقول: 
محكمة  الحلفاء  شكلت   1945 عام  »في 
في نورنبيرغ، وشكلت محكمة مماثلة في 
شرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  طوكيو. 
سوريا تتماشى مع القانون الدولي. مشكلة 
تنشأ  أن  يجب  طويالً،  تستمر  لن  داعش 
المحكمة في المكان الذي ارتكب فيه داعش 
جرائم ضد اإلنسانية«. بدوره قال المحامي 
شمال  في  اإلنسان  حقوق  لجنة  وعضو 
شرق سوريا، لقمان إبراهيم: »كانت هناك 
حاجة لهذا المنتدى لمناقشة ملف المرتزقة، 
اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكبوا  المرتزقة 
تخلق  الجرائم  هذه  عرقية.  إبادة  وارتكبوا 

دولية،  محكمة  عبر  لمحاكمتهم  الظروف 
تقتصر  وال  عالمية  مشكلة  داعش  مشكلة 
إذا  فقط على شعوب شمال شرق سوريا، 
لم تحل هذه المشكلة سنشهد ظهور داعش 
تحت مسمى آخر. يجب العمل على إزالة 
ذهنية داعش وعلى المجتمع الدولي العمل 

من أجل ذلك«.
المرتزقة جنايات  إبراهيم: »ارتكب  وتابع 
هنا واعتقلوا هنا أيضاً. كل الوثائق واألدلة 
هنا، األضرار لحقت بهذه المنطقة، ويجب 
المرتزقة على هذه األرض. وإذا  محاكمة 
لم يحصل ذلك، يجب على الدول استعادة 
داعش  صفوف  في  المنخرطين  مواطنيها 
محكمة  دولهم.  قوانين  وفق  ومحاكمتهم 
الدفاع عن الشعب تشكلت في عام 2014 
هنا بقرار من المجلس التشريعي. في هذه 
المتورطين  من  الكثيرون  حوكم  المحكمة 
ما  محاكمة  وتمت  إرهابية،  أعمال  في 
إذا  سوري.  مواطن  آالف   7 يقارب 
دولياً حينها  المحكمة اعترافاً  اكتسبت هذه 
يمكن محاكمة المرتزقة في محكمة الدفاع 
عن الشعب«. وكرر إبراهيم تحذيراته من 
أالف  »هناك  العالم:  على  داعش  خطر 
المرتزقة المعتقلين، هؤالء المرتزقة بمثابة 
التركي  االحتالل  تهديدات  موقوتة.  قنابل 
من  تصعب  سوريا  شرق  شمال  لمناطق 

عملية السيطرة عليهم«.

االثنين  بعد ظهر  اختتمت  ـ  مركز األخبار 
فّعاليات المنتدى الدولّي حول داعش الذي 
للدراسات  آفا  روج  مركز  برعاية  أقيم 
لجملِة  المشاركين  بتوصِل  االستراتيجيّة، 
والعمل  عليها  البناء  يمكن  التي  توصيات 
مرتزقة  محاكمِة  سبيل  في  مستقبالً  عليها 
وكيفية  لهم،  الداعمة  واألطراِف  داعش 

التعامل مع أسر داعش األجانب.
تصدر البيان إعراُب إدارِة مركز روج آفا 
الشكر  بالغ  عن  االستراتيجيّة  للدراسات 
والمداخالت  المشاركات  لجميع  والتقدير 
المجتمعون،  التي طرحها  القيّمة  واألسئلة 
الريادّي  الدوَر  العام  للرأي  أوضح  إذ 
الشعب  حماية  وحداُت  به  قامت  الذي 
الديمقراطيّة  قوات سوريا  والمرأة وعموم 
بدعم  اإلرهاب  ومكافحة  داعش  لهزيمِة 
من التحالف الدولّي، كما أشاد المشاركون 
تحظى  التي  والمستقرة  اآلمنة  بالظروف 
وشرق  بشمال  الذاتيّة  اإلدارة  مناطق  بها 

توصياٍت  جملة  البيان  وتضمن  سوريا. 
توافق عليها المجتمعون هي:

قبل  من  مشتركة  استراتيجية  وضع  ـ 
التحالف والمجتمع الدولّي لمكافحة داعش 
من كافة النواحي األمنيّة والفكريّة والثقافيّة 

واالقتصاديّة واالجتماعيّة.
من  لنفسه  داعش  تنظيم  عدم  أجل  من  ـ 
األمن  لترسيخ  ماّسة  حاجة  هناك  جديد 
هذا  ويتطلب  المنطقة  في  واالستقرار 
شتّى  في  ومساندتها  الذاتيّة  اإلدارة  دعم 

المجاالت.
التي  الجسيمة  التضحيات  من  بالرغم  ـ 
والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  تقّدمها 
وقوات سوريا الديمقراطية لحماية المنطقة 
والعالم من إرهاب داعش وعلى الرغم من 
الذاتيّة  اإلدارة  به  قامت  الذي  البنّاء  الدور 
لشمال وشرق سوريا خالل سنوات األزمة 
السوريّة وفي ظل غياب 30% من سكان 
سوريا في مفاوضات حلِّ األزمِة السوريِّة 

المنطقِة  شعوب  بحقِّ  كبيراً  إجحافاً  يعتبر 
قضية  في  مؤثراً  سلبيّاً  ًعامالً  يشّكل  وما 
على  ولذلك  والسياسّي  األمنّي  االستقرار 
الفاعلة  الدولية  والقوى  األمميّة  الجهات 
بشمال  السياسيّة  اإلدارة  بإشراك  تقوم  أن 
وشرق سوريا في عملية المفاوضات وذلك 

بتمثيلهم بشكٍل كاٍف.
والمنطقة  السوريّة  لألزمة  الحّل  إليجاد  ـ 
جديدة  ديمقراطيّة  لمنظومة  حاجة  هناك 
داعش  أنتجت  التي  المنابع  تجفُف 
والتنظيمات المتطرفة، واألمة الديمقراطيّة 
ومقوماتها  بأبعادها  متكاملة  كمنظومة 
تعتبر نموذج حلٍّ ومشروِع سالٍم إذا ما تم 

تطبيقه.
ذات  األمِن  مجلِس  لقراراِت  تطبيقاً  ـ 
تحقيق  أجل  ومن  داعش  بمكافحة  الصلة 
طابع  ذات  محكمة  إنشاء  يجب  العدالة 
لمقاضاة  سوريا  وشرق  شمال  في  دولّي 
بمن  المعتقلين  داعش  أفراد  من  اآلالف 
في  المتواجدون  واألطفال  النساء  فيهم 
مخيمات تابعة لإلدارة الذاتيّة وتقديم الدعم 
المادّي واللوجستّي من قبل التحالف الدولّي 

لمساعدة اإلدارة الذاتيّة في تحقيق ذلك.
النساء  بحق  إبادة  داعش  الرتكاب  نظراً  ـ 
حريتها  حماية  من  المرأة  تتمكن  وحتى 
سياسيّة  لمنظومة  حاجة  هناك  وكرامتها 
حقوق  تضمن  جديدة  واجتماعيّة  وحقوقيّة 

المرأة في جميع المجاالت.

الطفولة  ارتكب بحق  الذي  العنف  نتيجة  ـ 
من قبل داعش فمن الضرورّي النظر إلى 
تأهيلهم  وإعادة  حرب  كضحايا  األطفال 
ودمجهم في مجتمعاتهم األصليّة وحمايتهم 

لتوفير بيئة آمنة ومستقّرة لهم.
وقيمها  األديان  روحانيّة  على  التأكيد  ـ 
اإلسالم  مفهوم  وإبراز  األخالقيّة 
الديمقراطّي في مواجهة اإلسالم المتطرف.
لتعّرِض الشعب الكردّي اإليزيدّي  ـ نظراً 
إلبادة  شنكال  في  اإليزيديات  والنساء 
الضرورّي  من  داعش  يد  على  جماعيّة 
األمم  قبل  من  اإلبادة  بهذه  االعتراف 
اإليزيدين  الكرد  حقوق  وضمان  المتحدة، 
بحقوقهم  االعتراف  خالل  من  العراق  في 

منه  بد  ال  أمٌر  وهو  خياراتهم  واحترام 
إباداٍت  من  األصيل  الشعب  هذا  لحماية 

جديٍدة.
تغيير  من  عفرين  له  تعرضت  ما  إن  ـ 
ديمغرافّي وتطهير عرقّي على يد فصائل 
دولة  قبل  من  مدعومة  ومتطرفة  جهاديّة 
لداعش  استمراريّة  هي  التركّي  االحتالل 
مسميات  تحت  وذلك  النصرة،  وجبهة 
التنظيمات  هذه  فمكافحة  لذا؛  أخرى. 
المنطقة  أمن  أجل  من  ضروريّاً  أمراً  يعدُّ 

والعالم أجمع.
على  القضاء  يوم  آذار   23 يوم  جعل  ـ 
هزيمة  بيوم  لالحتفال  عالميّاً  يوماً  داعش 

اإلرهاب.

أوضح تقرير نشره موقع  ـ  مركز األخبار 
الحكومة  أن  السويدي  مونيتور  نورديك 
الرد  األحيان  بعض  في  رفضت  التركية 
لجنة خبراء من  استفسارات وجهتها  على 
األمم المتحدة، كانت تجري تحقيقات حول 
الدول التي تنتهك القوانين الدولية الخاصة 
بتهريب  يتعلق  فيما  وخصوصا  بليبيا 

األسلحة.
األمن  مجلس  عن  صادرة  لوثيقة  ووفقا 
الثاني  كانون   3 في  المتحدة،  لألمم  التابع 
الماضي، فإن حكومة أردوغان ردت على 
استفسارات األمم المتحدة أربع مرات فقط، 

تفصيلية  معلومات  تقديم  رفضت  بينما 
بشأن عدد كبير من األسئلة.

وطرح خبراء األمم المتحدة على مسؤولين 
المتفجرات  بشأن  األسئلة  من  عدداً  أتراك 
الثاني  كانون  التي وجدت في  والصواعق 

2018، على متن سفينة أندروميدا.
كانت  السفينة  إن  إعالمية  تقارير  وقالت 
في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، قبل 
أن  مضيفة  اليونانية،  السلطات  توقفها  أن 
شركة Orica-Nitro التي تتخذ من تركيا 
مقرا لها، وتعد منتجة وموزعة للمتفجرات 
تعاقدت  السفينة،  متن  على  وجدت  التي 

أجل  من  ثانية  تركية  شركة  مع  بدورها 
شحن تلك األسلحة إلى ليبيا.

حاوية   29 بتحميل  الشحن  شركة  وقامت 
في 19  السفينة  متن  على  المتفجرات  من 
ميناء  من  وذلك   ،2018 الثاني  تشرين 
التي  الثانية  الحادثة  أما  التركي،  مرسين 
حقق فيها خبراء األمم المتحدة وتحدث عنها 
تقرير المونيتور، فتتعلق بنقل األسلحة من 
في  العملية  وتمت  بنغازي.  إلى  مصراتة 
األول من أيار 2017، حين جرى إيقاف 
سفينة محملة بأسلحة وذخائر وأعتدة، تبين 
الحقا أنها مصنوعة في تركيا، حيث وجد 

لشركة  تجارية  عالمة  الصناديق  على 
أنقرة.  العاصمة  في  مقرها  يقع  تركية، 
وبيّنت وثيقة األمم المتحدة أن الرد التركي 
يحمل  معظمه  في  كان  األسئلة  كل  على 
بعيدة  أجوبة  وتقديم  واإلنكار  النفي  طابع 
تهريب  »إن  وتابعت:  األسئلة.  سياق  عن 
األسلحة يزيد من حالة انعدام األمن ويشكل 
تهديداً مستمراً على السلم في ليبيا والدول 
التحقيق  أنه جرى  المجاورة«. وأوضحت 
بتهريب  تتعلق  قضايا  في  أيضاً  تركيا  مع 
األول  تشرين   6 »في  مضيفة  النفط، 
2017، أوقف خفر السواحل الليبي سفينة 

بزعم تورطها في تهريب الوقود«.
تركية  شركة  تورطت  »كذلك  وأضافت: 
اعترض  بعدما  النفط،  تهريب  في  أخرى 
في  تركية  سفينة  الليبي  السواحل  خفر 
من  طن  بـ1000  محملة   2017 آب   29

الديزل«.
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اليت  التوصيات  من  جبملة  أعماله  االثنني  ظهر  بعد  داعش  حول  الدويلّ  املنتدى  اختتم 
واملراوحة  املماطلة  مواقع  وليغادر  والقانونيّة،  األخالقيّة  االستحقاقات  أمام  العامل  تضع 
ألنّهما من األساسيّات  والدوليني؛ ذلك  السلم واألمن  تستهدف  ويتصدى ألخطر هجمة 
اليت تقوم عليها احلياة، واملطلوب تعاونٌ دويلّ حبجم اخلطر والضرورة الوطنيّة إلهناء حالة 

احلرب واملعاناة يف سوريا باعتبارها مركز الزلزال.

احملكمة الدولية.. استئصال لإلرهاب

 حول «داعش« خيتتم أعماله بتوصياتٍ
ّ
املنتدى الدويل

إثبات جديد عن تورط االحتالل الرتكي مبلف ليبيا

التهاب اللوزتني وعالجه

أنواع  من  نوع  عن  عبارة  هو  السماق 
األعشاب والتي يكثر زراعتها في مناطق 
نبات  عن  عبارة  وهو  األوسط،  الشرق 
يبلغ  حيث  عالية  شجرة  من  ينتج  عشبي 
له  والسماق  أمتار،  ثالثة  ارتفاعها حوالي 
الكثير من االستخدامات المختلفة، حيث إنه 
يمكن  إنه  بل  فقط،  التوابل  ليس كنوع من 
االستخدامات  من  العديد  في  استخدامه 
اليومية،  الحياة  في  األخرى  المتنوعة 
الشجرة  على  من  تجميعه  يتم  والسماق 
يتم  وثم  سنابل،  شكل  على  به،  الخاصة 
في  السماق  استعمال  يمكن  وبيعه.  جمعه 
التي  المختلفة  االستخدامات  من  العديد 
تتعلق بالمطبخ واألطعمة كما أنه يمكن أن 
المختلفة  الصناعات  من  العديد  في  يدخل 
األخرى، ويتم استعماله بطريقتين مختلفتين 

حيث  يمكن استعمال السماق مباشرة بعد 
النبات  من  البذور  على  الحصول  يتم  أن 
أيضاً  ويمكن  جيداً،  طحنه  يتم  ثم  ومن 
عن  عبارة  وهي  أخرى  بطريقة  استعماله 
طحنها  يتم  ثم  ومن  جيداً  األوراق  تجفيف 
ذلك  بعد  وتصبح  الكهربائي  الخالط  في 
المختلفة  االستخدامات  من  للعديد  جاهزة 
العديد  في  السماق  ويستعمل  والمتعددة، 
الصباغة،  بمجال  تتعلق  التي  األمور  من 
األشخاص  الكثير من  يستخدمها  إنه  حيث 
الصباغة والدباغة، وذلك ألن  في غرض 
السماق  نبات  من  األنواع  بعض  هناك 

المخصصة لذلك الغرض.
يستخدم أيضاً السماق لعالج بعض المشاكل 
الصحية والتي من بينها اإلصابة بالنزيف، 
حيث إن السماق يتم إدخاله في بعض أنواع 

األدوية والعالجات التي تساعد على قبض 
األوعية الدموية وتخفف من النزيف.

يفيد السماق في العديد من المجاالت الطبية 
من  الكثير  يعالج  ألنه  وذلك  والعالجية، 
باألسنان  تتعلق  والتي  الصحية  المشكالت 

واألمراض الجلدية أيضاً.
فوائد السماق للجسم:

عالج  على  كبير  بشكل  السماق  يساعد  ـ 
المشاكل التي يتعرض لها الجهاز الهضمي، 
حيث إن السماق يساعد على تنظيم حركة 
وهذا  األمعاء،  وتنظيم  الهضمي  الجهاز 
اضطرابات  من  التخلص  على  يساعد  ما 
الجهاز الهضمي التي ينتج عنها الكثير من 
المشكالت المختلفة والتي من بينها الشعور 

باالنتفاخ وتكون الغازات في البطن.
السموم  السماق على طرد  تناول  يساعد  ـ 

التخلص  على  أيضاً  ويساعد  الجسم،  من 
من بقايا األطعمة الزائدة بشكل طبيعي.

الوزن  من  التخلص  في  السماق  يفيد  ـ 
الزائد، وذلك ألنه يساعد بشكل كبير على 
التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق 

الجسم المختلفة.
ـ أيضاً السماق مفيد جداً لعالج االلتهابات 
على  ويساعد  الجلد،  لها  يتعرض  التي 
الجلد  واحمرار  الحكة  من  التخلص 
في  جًدا  مفيد  السماق  أن  كما  والحساسية، 
الوقاية من التعرض للغرغرينا في الجسم.

حيث  اآلالم،  تسكين  في  مفيد  السماق  ـ 
يساعد على التخلص من آالم الرأس وأيضاً 
اآلالم  تسكين  جانب  إلى  األسنان  آالم 

الروماتيزمية.
ـ يساعد السماق بشكل كبير على التخلص 

من االلتهابات التي تتعرض لها اللثة، وذلك 
عن طريق المضمضة باستخدام السماق.

الصبغات  لون  تثبيت  السماق في  ـ يساعد 
اللون  زيادة  على  ويساعد  الشعر  على 

األسود به.
االلتهابات  عالج  في  جًدا  مفيد  السماق  ـ 
واالحتقان  األذن  منطقة  لها  تتعرض  التي 

وذلك في وقت قليل جدا.
ـ منع الشعور بالعطش عند اإلنسان.

ـ تحسين معدل السكر في الدم.
ـ والسماق يساعد بشكل كبير على الوقاية 
الفيروسية والتي  العديد من األمراض  من 
وذلك  واألنفلونزا،  البرد  نزالت  بينها  من 
من  كبيرة  كمية  على  يحتوي  السماق  ألن 
مضادات األكسدة، إلى جانب احتوائه على 

فيتامين سي أيضاً.

استعماالت السماق وفوائده
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صور  الرياضية  صفحتنا  لبريد  ووصل   
إقامة  وكيفية  الملعب  جاهزية  عدم  عن 
للرجال  الطائرة  الكرة  دوري  مباريات 
نشرها  وتم  الصالة،  في  األولى  للدرجة 
عبر  الرياضية  صفحتنا  في  الفور  على 
الفيس بوك وكذلك في صحيفتنا روناهي، 
وجرت مداخالت من رياضيين من مختلف 
تعقيباً  تمر  تل  وشابات  أبناء  ومن  المدن، 

اإلهمال  حالة  وحتى  الصالة  وضع  على 
حل  تم  فقد  عام،  بشكٍل  تمر  تل  لرياضة 
بعد  العام،  هذا  المدينة  في  الوحيد  النادي 

تدني الوضع المادي للنادي.
ومنشور  صحيفتنا  تقرير  مع  وتماشياً 
مكتب  تحرك  بوك  الفيس  عبر  الصفحة 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  المنشآت 
الجزيرة للقيام بأعمال الصيانة في الصالة 

وهي: تركيب النوافذ والعوارض باإلضافة 
والتحرك  العامة،  المرافق  صيانة  إلى 

ومنشورها  الصحيفة  تقرير  مع  تجاوباً 
اإلعالم  يتكاف  بحيث  هاماً  أمر  يعتبر 

إقليم  في  الرياضي  واالتحاد  والرياضيين 
الجزيرة في سبيل تطوير الواقع الرياضي، 
الحاصلة  األخطاء  معالجة  على  والعمل 
وبهذا الشكل نستطيع أن نقول بأن رياضتنا 
سوف تتجه نحو األفضل في المستقبل أن 

استمرت على هذا المنوال.

لهدفين  بهدفين  اإليجابي  التعادل  سيطر  ـ 
نسرين  فريق  شباب  بين  الودي  اللقاء  على 
وذلك على  منبج،  نادي  وشباب  كوباني  من 
إطار  في  بكوباني  كولة  ملعب  أرضية 

استعداداتهما لالستحقاقات القادمة.
السداسي  الفرات  ملعب  في  اجتماع  عقد  ـ 
بمدينة الرقة بهدف التحضير لدوري وكأس 
المدينة للفرق الشعبية، وحضره ممثلون عن 
المدني  والمجلس  والرياضة  الشباب  لجنة 
عن  وممثلون  الرياضي  واالتحاد  الرقة  في 
فرق المدينة وريفها، وتم مناقشة آلية ونظام 

من  اآلراء  في  تباين  هنالك  وكان  الدوري 
 35 مشاركة  تثبيت  وتم  الحاضرين،  قبل 
فريقاً، علماً سوف يحدد الحقاً موعد انطالق 

الدوري. 
ـ تقيم إدارة نادي الجهاد الرياضي بالتعاون 
مهرجان  الخيرية  األرمن  عموم  جمعية  مع 
الثاني عشر  شهداء  ملعب  في  القوى  ألعاب 
القادم  األحد  يوم  وذلك  بقامشلو،  آذار  من 
الخامسة  الساعة   ،2019/7/14 المصادف 

عصراً. 
روناهي / قامشلو

داعش:  حول  الدولي  المنتدى  انعقد 
واستراتيجيات  التحديات،  األبعاد، 
بعامودا  بيلسان  صالة  في  المواجهة”، 
التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة 

للدراسات  آفا  روج  مركز  من  بتنظيم 
استراتيجية  تحديد  بهدف  االستراتيجية، 
وتقديم  داعش،  مرتزقة  لمواجهة  معينة 
للقضاء  الالزمة  والمقترحات  الحلول 

العديد  تناولت  المنتدى  وخالل  عليه، 
بمشاركة  والمناقشات،  المحاضرات  من 
واألكاديميين  المثقفين  من  العشرات 
والصحافيين  والباحثين  والسياسيين 
الواليات  ضمنها  مختلفة،  دولة   15 من 
األوربي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة 
أيام  ثالثة  لمدة  واستمرت  والسعودية، 
متتالية، واختتمت باالتفاق على أهم النقاط 
خالل الجلسات المنتدى والتي تهدف إلى 
القضاء التام على المتطرفين، إضافةً إلى 
من  نفسه  تنظيم  لعدم  أمامه  الطريق  قطع 

األمن  وزعزعة  جديد 
األوسط  والشرق  سوريا  في  واالستقرار 

والعالم.

من حق الشعوب املضحية املطالبة 
مبحاكمة املرتزقة

المنتدى  في  المشاركات  النساء  بين  ومن 
األستاذة في الجامعات الفرنسية ومختصة 
مارزولف،  هادويج  السياسية  الفلسفة  في 
وقد حدثتنا في لقاء خاص: »لم أعرف أي 
شيء عن مرتزقة داعش، ولكن في عام 
فرنسا  المتطرفين  هاجمت  عندما   2015
هذه  وبعد  أشخاص،  عدة  قتل  إلى  وأدت 
األحداث تعرفُت على جرائمهم وهمجيتهم 
أكثر  ومن  ارتكبوها،  التي  الوحشية 
كثيراً  بها  وتأثرت  شاهدتها  التي  الجرائم 

هي المجازر في كوباني«.
مصدومة  »أنا  بالقول:  هادويج  وأكدت 
بهمجية المرتزقة وكيفية قتلهم لألشخاص 
هذا  تحليل  فحاولت  وحشية،  بطرق 
الفتيات  انضمام  وكيفية  الموضوع 
ومن  صفوفهم،  إلى  فرنسا  من  والشباب 
كثيرة،  األسباب  كانت  التحليل  هذا  خالل 
المتشدد،  الديني  بالفكر  تأثيرهم  منها 
وتعرفهم على المرتزقين من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي«.  
المنتدى  في  مشاركتها  إلى  بالنسبة  أما 
أكدت هادويج بأنها تأثرت بقصص الفتيات 
قصصهن  سردن  اللواتي  اإليزيديات 
لهمجية  تعرضهن  وكيفية  المنتدى  خالل 
المتطرفين، وهذا ما لم نتصوره حتى في 
األحالم، وقد شددت بالقول: »ما أصعب 

أن ترى كل هذه القسوة وبدرجة كبيرة«.
معقد  هنا  »الوضع  قائلةً:  وأضافت 
في  المضحية  الشعوب  حق  ومن  جداً، 

بمحاكمة  المطالبة  سوريا  وشرق  شمال 
على  يجب  الوقت  نفس  وفي  المرتزقة، 

المجتمع الدولي الحضور ومحاسبتهم«.

»ثورة روج آفا والشمال السوري 
جتربة مثالية«

وأشارت هادويج بأن التجربة التي تحدث 
دولة  تبني  كونها  مثالية،  آفا  روج  في 
واألديان،  الثقافات  بمختلف  ديمقراطية 
هو  مثال  وأكبر  الشعوب،  أخّوة  وكمبدأ 
تم  الذي  داعش  حول  الدولي  المنتدى 
المثقفين  من  العشرات  بمشاركة  عقده 
والباحثين  والسياسيين  واألكاديميين 

والصحافيين من دول مختلفة. 
تتمنى  بأنها  حديثها  في  هادويج  وأكدت 
بكافة  تأسست  التي  الذاتية  اإلدارة  من 
النسائية  والحركات  ومجتمعاتها  أحالمهم 
االستمرار في نضالها، وقد شددت بالقول: 
االجتماعي  بالعقد  كثيراً  معجبة  »أنا 
آفا  لروج  الديمقراطية  الذاتية  لإلدارة 

وشمال وشرق سوريا«.
واختتمت األستاذة في الجامعات الفرنسية 
هادويج  السياسية  الفلسفة  في  والمختصة 
الكرديات  النساء  فرنسا  »في  مارزولف: 
وهن  شعبهن  عن  يدافعن  المقاتالت 
فهذه  ومقاومتهن،  ببطوالتهن  مشهورات 
تجربة جديدة بأن ترى المرأة تتحول من 
فعال  وضع  إلى  معين  اجتماعي  وضع 
عن  والدفاع  للسالح  بحملها  وذلك  جداً، 
لكافة  مثال  لذا أصبحت  أرضها وشعبها، 
النساء في العالم لذا يجب علينا التعلم منهن 

لحماية أنفسنا«. 

في زيارة سابقة لمدينة عين عيسى “شمال 
غربي الرقة”، أشارت الرئيسة المشتركة 
شمال  في  الذاتية  لإلدارة  الداخلية  لهيئة 
لموقع  مصطفى،  هيفي  سوريا  وشرق 
“كنت  بالقول:  المستقبل  سوريا  حزب 

أتمنى لو حملت معي عفرين وحلب”.
عفرين  إلى  حلب  من  هيفي  نزحت 
إلى  عفرين  من  قسراً  وهجرت  مرة، 
مواليد  مصطفى  هيفي  أخرى،  الشهباء 
التعليم  أهلية  كلية  خريجة   .1967 حلب 
اإلعدادي قسم علوم الفيزياء عام 1987. 

عملت في التدريس لمدة 28 سنة.
بشكل  عفرين،  إلى  نزوحها  بعد  عملت 
“غرب  معلمي  اتحاد  في  تطوعي 
رئيسة  تعيينها  يتم  أن  قبل  كردستان”، 
تشكيل  عند  عفرين  لمقاطعة  مشتركة 
وبهذا   ،2014 عام  الذاتية  اإلدارة 
الخصوص أجرى حزب سوريا المستقبل 

معها الحوار التالي:
ـ ما مهام هيئة الداخلية لإلدارة الذاتية؟

تتعلق  كثيرة  مهام  الداخلية  هيئة  لدى 
وحماية  المواطنين،  وسالمة  بحماية 
وكل  األهلي.  السلم  ونشر  الممتلكات، 
قوى  لها  تتبع  الداخلي.  باألمن  يتعلق  ما 
المدني،  السجل  ومديرية  الداخلي،  األمن 
شؤون  كل  تنظّم  المواصالت.  ومديريات 

السير، وأمور اآلليات.
اإلدارة  في  مشتركة  إدارة  يوجد  لماذا   -

الذاتية؟
نظام اإلدارة المشتركة، نظام حديث طبق 
في مناطق اإلدارة الذاتية. الغاية األساسية 
منه عدم التفرد بالسلطة ألي من الجنسين. 
في  فردية  يوجد  ال  المشتركة  اإلدارة  في 
صناعة القرار، وال فردية في إقراره وال 
الثقافة  إلى نشر  تنفيذه. وهو ما يؤدي  في 
من  يعاني  الذي  مجتمعنا  في  التشاركية 

التفرد واألحادية، وهيمنة الثقافة الذكورية. 
وألن نظامنا نظام ديمقراطي، إذن البد من 

وجود عدالة ومساواة لكال الجنسين.
رتي  ـ في فترة األحداث، نزحتي مرة وُهجِّ

مرة أخرى كيف حصل ذلك؟
أنا ابنة حي الشيخ مقصود، طالبة قبل أن 
كردية.  أغلبية  ذات  منطقة  مدّرسة.  أكون 
الحر  الجيش  لمرتزقة  حاضنة  تكن  لم 
بداية  في  للمعارضة-  العسكري  الجناح 
مع  لكن  السوري.  للنظام  وال  األحداث، 
توالي األحداث صارت مضرب عصا بين 
عام  آذار   29 في  الحي  قُصف  الطرفين. 
2013، خرجنا بما نرتديه من مالبس من 
منازلنا، أردنا البقاء في حلب عند أصدقائنا 
وأقاربنا. تم منعنا من ذلك كانت كل الطرق 
مغلقة، والطريق الوحيد السالك كان باتجاه 

عفرين.
في  “معبطلي”  عائلتنا  قرية  إلى  توجهنا 
عفرين، اجتمعنا 6 عائالت لمدة 4 أشهر 
عائدون  أننا  بداية  اعتقدنا  واحد.  بيت  في 
إلى بيوتنا في حلب، عائدون إلى حينا، حّي 
الشيخ مقصود. تأزم الوضع كثيراً، وصار 
من الصعب العودة، فأنشأنا حياة جديدة في 

مدينتنا األم.
ووسعنا  مؤسسات،  عفرين  في  أنشأنا 
خلق  الذي  األمر  االقتصادي.  النشاط 
وأبناءها  عفرين  سكان  لدى  ارتياحاً 
النازحين من مدن وقرى سوريا المتأزمة، 
كانت  اآلخرين.  السوريين  والنازحين 
عفرين “سفينة نوح” لإلنقاذ. كل من يريد 
كان  واألمان،  واألمن  والعمل  االستقرار 
شنه  الذي  الهجوم  قبل  عفرين،  إلى  يأتي 

األتراك مع ميليشياتهم السورية.

- كيف تمت عملية التهجير من عفرين؟
الهجوم كنت على رأس عملي،  تم  عندما 
حاول  عفرين.  لمقاطعة  مشتركة  كرئيسة 
المعنيين من اإلدارة الذاتية بشتى الوسائل، 
أال تنجر المنطقة إلى الحرب، لكن يبدو أن 
بعد  المفعول.  ساري  كان  االحتالل  قرار 
مقاومة 58 يوم اتخذ القرار بإبعاد المدنيين 

وحمايتهم من مجازر أكبر.
16 آذار عام 2018، لن ننسى هذا التاريخ 
العفرينيين،  من  اآلالف  مئات  ر  هُجِّ أبداً. 
ونحن منهم. كان هناك طريق وحيد باتجاه 
قرى شيرا وباسوطة. بعض األهالي تركوا 
مسافة  قطعنا  عفرين.  في  خلفهم  أوالدهم 
20 كلم في ثالثة أيام. استشهد الكثير في 
الطريق، وولد الكثير، كان بين المهجرين 
لحلب  األخرى  المناطق  من  والنازحين 
في  كبير  نقص  مع  الحوامل.  من  الكثير 
الطعام والماء والدواء، وبوجود الكثير من 

كبار السن وذوي الحاجات الخاصة.
استقروا في مناطق الشهباء التي تحررت 
من مرتزقة داعش وأخواتها. كانت منطقة 
عسكرية غير مخّدمة. ال يوجد مستلزمات 
الشهباء،   طرفي  بين  سكنوا  فيها.  للحياة 
“درع  ميليشيات  عفرين  جهة  من  طرفها 
الفرات”، وطرفها اآلخر النظام السوري.

عن  تزيد  لمدة  فيها  المهجرون  بقي 
األسبوع، قبل أن تعيد اإلدارة الذاتية هيكلة 
نفسها من جديد. قمنا بمهام يتطلبها الظرف 
برخدان  مخيم  مخيمين،  أقمنا  الصعب. 
ومخيم سردم. وتم تأمين بعض البيوت من 
أجل  من  مهدمة  بيوت  وتنظيف  األلغام، 
ذوي  والنازحين  المهجرين  بعض  إسكان 
حتى  عملي  في  بقيت  الخاصة.  الحاجات 

ُرشحت  ذلك  بعد   ،2018 األول  تشرين 
وشرق  لشمال  الداخلية  هيئة  الستالم 
سوريا، سلّمت مهامي لزمالئي، وغادرت 

الشهباء متوجهةً إلى مدينة عين عيسى.
- ما الذي تفتقده هيفي في حلب؟

خرجنا من حلب فجأة، لم نودع أحداً.. لم 
وجوه  أفتقد  الجميع..  أفتقد  أحد..  يوّدعنا 
منزلي،  أفتقد  وجيراني.  وناسي  أصحابي 
هدوء  الحي..  دكاكين  أطفالي..  ألعاب 
المدارس  أفتقد  المساء..  ضجة  الصباح.. 
أفتقد كل هذا األفق  التي حضنت شبابي.. 

الذي يسرح في ذاكرتي.
- ما الذي تفتقدينه في عفرين؟

أفتقد كل عفرين.. ناسها وخضارها وقلبها 
الطيب الحنون.. تعرضنا لحوادث مأساوية 
عادت  كلما  القلب  تفطر  حوادث  كبيرة، 
من  وتعثر  ضاع،  من  ضاع  الذاكرة.  بنا 
تعثر، وفقد من فقد، وتفّككت عوائل بسبب 
الطريق الطويل واالزدحام الشديد وضياع 
التي  عفرين  سابقة.  فترة  في  البوصلة 
والمهجرين  النازحين  إلنقاذ  سفينة  كانت 
تحتاج  ذاتها  أصبحت هي  السوريين،  من 

اإلنقاذ.
حاولنا أن نبني حياة جديدة في عفرين كما 
في  وذكرياتنا  حياتنا،  خسارتنا  بعد  قلت، 
كبيرة،  ومسؤوليات  جديدة،  حياة  حلب.. 
أمل خضراء  كبيرة ومساحة  بطاقة  بدأت 
جيران  قديمة،  جديدة  صداقات  واسعة.. 
الزحف  جدد عالقات جديدة. لألسف كان 
وكانت  ومؤلم.  قاسي  األسود  التركي 
موقف  وكان  بائسة،  الدولية  المواقف 
أرض  عفرين  سيئاً.  السورية  الحكومة 

سورية.
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تقرير/  إيفا ابراهيم

تقرير/ جوان حممد

روناهي / قامشلو ـ بعد نشر أوضاع صالة تل متر الرياضية عرب صحيفة روناهي 
الرياضي  االحتاد  حترك  بوك،  الفيس  عرب  للصحيفة  الرمسية  الرياضية  والصفحة 
يف إقليم اجلزيرة وقام بعملية صيانة للصالة، حبيث كانت الصالة غري جمهزة ورغم 
ذلك مت إقامة مباراتني فيها يوم اجلمعة املاضي ضمن منافسات دوري كرة الطائرة 

للدرجة األوىل للرجال.

السياسية  الفلسفة  يف  وخمتصة  الفرنسية  اجلامعات  يف  أستاذة  متنّت   - قامشلو  روناهي/ 
الذاتية  الدويل حول داعش، أن تستمر اإلدارة  املنتدى  هادويج مارزولف، واملشاركة يف 
بنضاهلا، وأكدت بأنه من حق الشعوب املضحية يف مشال وشرق سوريا املطالبة مبحاكمة 

املرتزقة.

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

هادويج مارزولف: «علينا التعلم من مقاومة
 النساء الكرديات حلماية أنفسنا«

هيفي مصطفى.. ذاكرة حاضرة وإرادة قوية!

االحتاد الرياضي يتجاوب مع صحيفة روناهي
 خبصوص صالة تل متر الرياضية

منافسات  انطلقت  ـ  قامشلو   / روناهي 
ألندية  الشباب  دوري  من  األولى  الجولة 
األولى،  للدرجة  القدم  بكرة  الجزيرة  إقليم 
وأقيمت خمسة لقاءات على ملعبي الشهيد 
هيثم كجو بقامشلو وشهداء الثاني عشر من 
بسري  الشهيد رستم جودي  وملعب  آذار، 
قوية  الجولة  لقاءات  أغلب  وكانت  كانيه، 

ونديّة.
بنسختها  األولى  للدرجة  الشباب  دوري 
الثالثة انطلق، وكما ذكرنا في تقرير سابق 
بغياب حامل اللقب للنسخة الماضية براتي 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  حله  تم  الذي 
األندية  من  والكثير  المنصرم،  الشهر  في 
أيضاً  الناشئين  مواليد  على  اعتمدت 
هي  الشباب  لدوري  مسموحة  فالمواليد 
في  ويشارك  فوق،  وما  2001م،  لعام 
الدوري 11 نادياً قسموا على مجموعتين، 
وضمت األولى كالً من: الصناديد ـ قامشلو 
أما  الجزيرة.  عمال  ـ  خبات  ـ  الطريق  ـ 
المجموعة الثانية فضمت: سردم ـ جودي ـ 
األسايش ـ برخدان ـ أهلي عامودا ـ سري 

كانيه.
اإلثارة  حملت  التي  االفتتاح  مباراة  وفي 
والنديّة تغلب الصناديد على قامشلو بهدفين 
ملعب  أرضية  على  واحد،  هدف  مقابل 
أرض  وعلى  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
نفس الملعب تغلب وبنفس النتيجة الطريق 
جميلة  مباراة  في  الجزيرة  عمال  على 
وممتعة، وبنفس النتيجة هدفين مقابل هدف 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  وأيضاً 

كجو فاز األسايش على برخدان.
وفاز سري كانيه على أهلي عامودا بهدفين 
بدون رد، على أرضية ملعب الشهيد رستم 

التعادل  سيطر  بينما  كانيه،  بسري  جودي 
ناديي  لقاء  على  لهدف  بهدف  اإليجابي 
سردم وجودي على أرضية ملعب شهداء 
وعلى  قامشلو،  من  آذار  من  عشر  الثاني 
الجولة األولى  النتائج مع ختام  ضوء هذه 
المجموعتين  ضمن  األندية  ترتيب  أصبح 

على الشكل التالي:
المجموعة األولى:

1ـ الصناديد 3 نقاط +1.
2ـ الطريق 3 نقاط +1.
3ـ خبات 0 نقطة +0.

4ـ عمال الجزيرة 0 نقطة -1.
5ـ قامشلو 0 نقطة -1.

المجموعة الثانية:
1ـ سري كانيه 3 نقاط +2.

2ـ األسايش 3 نقاط +1.
3ـ جودي 1 نقطة +0.

4ـ سردم 1 نقطة +0.
5ـ برخدان 0 نقطة -1.

وإليكم مباريات الجولة القادمة:
االثنين 15 / 7 / 2019:

هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  قامشلو   × الطريق  ـ 
كجو بقامشلو.

ملعب شهداء  ـ  الجزيرة  ـ خبات × عمال 
الدرباسية.

الثالثاء 16 / 7 / 2019:
هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  سردم   × األسايش  ـ 

كجو بقامشلو.
ـ جودي × سري كانيه ـ ملعب رميالن.

ـ أهلي عامودا × برخدان ـ ملعب شرموال 
بعامودا.

ة...
ّ
دوري الشباب بكرة القدم ينطلق بإثارة وندي

تقرير/ جوان روناهي

قالت كيلي سيمونس، مديرة إدارة كرة القدم 
اإلنكليزي  االتحاد  في  االحترافية  النسائية 
الممتاز  الدوري  مباريات  بعض  إن  للعبة، 
ومالعب  أيام  نفس  في  ستقام  للسيدات، 
مباريات دوري الرجال، في الموسم المقبل، 
العالم  كأس  عن  الناتج  الزخم  على  للبناء 

للسيدات.
وأضافت كيلي سيمونس، عبر محطة »راديو 
البريطانية  اإلذاعة  لهيئة  التابعة  اليف«،   5
)بي.بي.سي(، إنه سيتم تجربة إقامة مباريات 
الرجال،  مباريات  أيام  نفس  في  السيدات 
المواجهات  من  سلسلة  هناك  ستكون  كما 
لقاءات  تستضيف  مالعب  على  المنفردة، 

دوري الرجال.

المباراة  أن  إلى  سيمونس  كيلي  وأشارت 
الموسم  في  سيتي  لمانشستر  االفتتاحية 
يشارك  الذي  يونايتد،  مانشستر  أمام  الجديد 
في البطولة ألول مرة، خالل أيلول المقبل، 

ستبث عبر التلفزيون.
االستفادة  هي ضمان  اآلن  »وظيفتنا  وقالت 
من الزخم الذي أحدثته كأس العالم للسيدات، 
والوصول  متفرجين  إليجاد  نسعى  وأن 

لقاعدة جماهيرية.
العالم  بكأس  المتحدة  الواليات  وفازت 
رقمها  معززةً  الرابعة،  للمرة  للسيدات 

القياسي، بتغلبها على هولندا 0-2.
في  مشاركتها  أنهت  التي  إنكلترا،  وخسرت 
في  المتحدة  الواليات  أمام  الرابع،  المركز 

الدور قبل النهائي، خالل مباراة شاهدها نحو 
12 مليون شخص في بريطانيا.

وقالت كيلي سيمونس: »فكرة إقامة مباريات 
منفردة في استادات فرق الرجال جيدة، فقد 
شاهدنا عندما قمنا بذلك من قبل، ارتفع عدد 

الحضور الجماهيري للمباريات«.

 الرجال يف املوسم املقبل
َ
زامحن

ُ
سيدات الدوري اإلنكليزي ي بالنادي  الرياضي  النشاط  إدارة  نجحت 

في  القادر،  عبد  رؤوف  برئاسة  األهلي، 
لتدعيم  نان،  شاكيال  األمريكية  مع  التعاقد 
صفوف فريق كرة السلة سيدات لمدة موسم 
الالعبة األمريكية في مركزي  قادم. وتلعب 
4، و5، وتعد ثاني صفقات األهلي في إطار 
االستعدادات النطالق الموسم الجديد، بعدما 
محمد  الالعبة رضوى  األحمر صفقة  أنهى 

العبة نادي الغابة السابق.
الالعبة  خدمات  على  األهلي  وحصل 
األمريكية، قادمة من نادي الرياضي اللبناني 
في  الماضي،  الموسم  معه  نجحت  الذي 
خالله  وحصلت  الدوري،  ببطولة  التتويج 

على جائزة أفضل العبة وأفضل محترفة.
صفوف  ضمن  لعبت  وأن  لشاكيال  وسبق 
فريق كيلترين األلماني الموسم قبل الماضي، 
حيث حصلت معه على بطولة الكأس. يشار 
من  كالً  الماضي  الموسم  حقق  األهلي  أن 

بطولتي الدوري، ومنطقة القاهرة.

ة شاكيال نان ثاني صفقات 
ّ
األمريكي

سلة سيدات األهلي

حقيبة روناهي الرياضية...
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تأسيسه  منذ  المستقبل  سوريا  حزب  عمل 
على أن يكون تواجده على كامل األراضي 
السوريين  لكل  جامعاً  ليكون  السورية؛ 
حامالً شعار »سوريا تعددية ال مركزية«، 
المناطق  إلى  يتمدد  أن  الحزب  واستطاع 
الدؤوب  العمل  نتيجة  كافة؛  السورية 
السورية  الشعوب  جميع  مع  والمتواصل 
خارج مناطق شمال وشرق سوريا ليحقق 
سوريا،  أنحاء  جميع  إلى  بالوصول  هدفه 
السويداء  مدينة  األولى  المحطة  وكانت 
سوريا،  من  الشرقي  الجنوب  في  الواقعة 
حيث  الدرزية،  الغالبية  ذات  والسويداء 
منذ  الذاتية  اإلدارة  بنموذج  تتمتع  كانت 
السهل  من  وكان  السورية  األزمة  بداية 
المستقبل  سوريا  حزب  فكر  تقبل  هناك 
القائم على التعددية، بالفكر والقومية والدين 
والمناطق  المدن  إدارة  في  والالمركزية 

السورية.
مدينة  أهالي  رؤية  على  أكثر  ولالطالع 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  على  السويداء 
النموذج  هذا  عبر  المستقبل  سوريا  وبناء 
تلك  أهالي  ورؤية  الديمقراطية،  لبناء 
السورية،  لألزمة  المناسبة  للحلول  المدينة 
كان لصحيفتنا حواراً مع رئيس فرع حزب 
سوريا المستقبل في السويداء سمير عزام، 

والذي جاء على الشكل التالي:
المستقبل  سوريا  حزب  يستطيع  هل  ـ 
بفكره الوصول إلى كل منزل سوري بعدما 

وصل إلى مدينتكم؟
أرادوا  السويداء  أهالي  أن  الحقيقة  في 
المستقبل  سوريا  حزب  إلى  الوصول 
أرادوه  وما  الديمقراطية  سوريا  ومجلس 
السوريين  البداية أسسنا تجمع  ففي  تحقق، 
السويداء،  في  الديمقراطيين  العلمانيين 
التعددية  وطرحنا مشروع الدولة العلمانية 
الديمقراطية التي تفصل الدين عن الدولة، 
)التشريعية  الثالث  السلطات  وتفصل 
والتنفيذية والقضائية( عن بعضها البعض، 
سوريا  مجلس  مشروع  طرح  وعندما 
كان  المستقبل  الديمقراطية وحزب سوريا 
هناك تشابه كبير في الرؤى السياسية بيننا. 
صفوف  إلى  االنضمام  قرار  أتخذنا  لذا؛ 

على  اطلعنا  بعدما  المستقبل  حزب سوريا 
حزب  يستطيع  نعم  المتكامل.  برنامجه 
السياسي  ببرنامجه  المستقبل  سوريا 
كامل  إلى  الوصول  الجامع  الوطني 
الجغرافية السورية، وإلى كل مدينة وبلدة 
وقرية في سوريا، من وجهة نظري يتطلب 
على خطابه  أيديولوجية  نفحة  إضافة  ذلك 
للحزب  سياسي  مكتب  وإحداث  السياسي، 
بالتواصل  الحزب  وبرنامج  دور  لتفعيل 
السورية  السياسية  والقوى  االحزاب  مع 
األخرى، وإيصال صوت الحزب إلى جميع 
حال  أية  وعلى  والدولية،  االقليمية  الدول 
حزب سوريا المستقبل حزب ناشئ سياسياً 
وتنظيمياً، وعليه تطوير العمل الحزبي بما 
القادمة،  والتطورات  المراحل  مع  يتالءم 
للحزب  جديدة  سياسية  هيكلية  كإضافة 

مرتبطة بمؤتمر الحزب العام.   
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في   -
األمة  فكر  على  قائمة  ذاتية  إدارة  هناك 
بين  المشترك  والتعايش  الديمقراطية 
الشعوب، هل هذا النموذج المطبّق يُعتبر 
نموذجاً ناجحاً إلدارة سوريا وحل األزمة 

فيها؟
نحن نرى في اإلدارة الذاتية لمناطق شمال 
والمنطقي  الواقعي  الحل  سوريا  وشرق 
إنما  فقط،  السورية  األزمة  لحل  ليس 
التي  والعميقة  المتراكمة  األزمات  لحل 
السورية  والوطنية  بالمواطنة  تتعلق 
الجامعة. وحل لقضية حرية الفكر وحرية 
االقتصادية  التنمية  لقضية  وحل  المعتقد 
سوريا  أنحاء  في  والمستدامة  المتوازنة 
في  المركزي  بالنظام  المحصورة  كافة، 
دمشق، وعلينا السعي لتطبيق نظام اإلدارة 
والمحافظات  المدن  جميع  على  الذاتية 
السورية؛ ألن إبقاء النظام المركزي لبقية 
غالبية  بحق  إجحافاً  سيكون  سوريا  انحاء 
التمييز  مصافي  إلى  يرقى  بل  السوريين، 
على  كبيراً  تأثيره  سيكون  الذي  المناطقي 

بقية المناطق السورية.
الذاتية  اإلدارة  نظام  تطبيق  في  نرى  كما 
لقضية  السورية حل  الجغرافيا  كامل  على 
التشظي، حيث عانى منها السوريين خالل 

بحدة  وتفاقمت  2011م،  عام  منذ  األزمة 
وسلكت  والحرب  األزمة  سنوات  خالل 
خطيرة،  ابعاداً  األزمة  األطراف  بعض 
السوري  الوطن  وجوهر  بقاء  تمس 
الخالفة  إلقامة  كالمحاوالت  ابنائه  ووحدة 
محاوالت  وأيضا  التكفيرية،  واإلمارات 
للدولة،  الفئوي   - الشوفيني  الطابع  إعادة 
إلى  ستؤدي  اإلقصائية  المحاوالت  وهذه 
تشكل  معلوم  غير  الحرب ألجل  استمرار 
خطراً على بقاء سوريا موحدة، ومشروع 
ليس  المالئم  الحل  هو  الذاتية  اإلدارات 
إنما  فقط  سوريه  وشرق  شمال  لمناطق 
ألنحاء سوريا كافة ومن ضمنها السويداء. 
منذ  الديمقراطية  سوريا  قوات  عملت  ـ 
تأسيسها في الحفاظ على التعددية القومية 
والدينية واإلثنية التي تشتهر بها سوريا، 

ما هي نظرتكم لذلك؟ 
لقوات  الرائع  العسكري  واألداء  الدور 
مختلف  من  المكونة  الديمقراطية  سوريا 
وهزيمة  بالتصدي  السوريين،  أطياف 
مسمياتهم،  بمختلف  اإلرهابيين  المرتزقة 
وتطهيرها ما يزيد عن ثلث مساحة سوريا، 
من أولئك الظالميين والتكفيرين األشرار. 
يدفع بنا نحن السوريين إلى عدم التجاهل عن 
الدور الوطني المنجز من قبل قوات سوريا 
الديمقراطية، وهي التي حررت ما يقارب 
سبعمائة كيلو متر من المناطق الحدودية؛ ما 
أدى لوقف مواصلة تدفق عشرات األلوف 
من  القادمين  وغيرهم  داعش  مرتزقة  من 
إلى  الحدود  تلك  عبر  العالم  أصقاع  جميع 
الداخل السوري؛ األمر الذي خلق نوعاً ما 
قطع العمق االستراتيجي التركي لمرتزقة 
األخرى.  المجاميع  من  وأمثالها  داعش 
بهزيمة  الديمقراطية  سوريا  قوات  وقيام 
السوريين  لمصلحة  جاء  داعش  مرتزقة 
هذه  أجمع،  العالم  ولمصلحة  وشعوبها، 
قوات  من  جعلت  العظيمة  اإلنجازات 
سوريا الديمقراطية قوات وطنية تدافع عن 

جميع السوريين.
مناطق  المحتلة  التركية  الدولة  تهدد  ـ 
تحتل  وهي  مستمر  بشكل  سوريا  شمال 
هو  ما  سوريا،  من  عدة  ومدن  أراضي 

موقفكم من ممارسات االحتالل هذه؟
في  لمناطق  التركي  واالحتالل  العدوان 
داهماً  خطراً  يشكل  السوري،  الشمال 
السورية  األراضي  وحدة  على  وجسيماً 
وشعوبها بشكل عام وهم ال يعادون فئة أو 
جميعهم  السوريين  على  لذا؛  بعينه.  شعب 
مقاومة هذا االحتالل والتصدي لمخططاته. 
كون  في  تكمن  التركي  االحتالل  خطورة 
شرعي؛  غير  كدولة  القائم  الحالي  الكيان 
سورية  أراضي  احتالل  على  قام  ألنه 
وكردية وأرمنية وغيرها، وينظر األتراك 
تركيا  تحتلها  أرض  أي  من  النسحابهم 
هي بداية لفقدانهم بقية األراضي المحتلة، 
بأن  أردوغان  تصريحات  تؤكد  حين  في 

الهجوم على إدلب يعد هجوماً على أنقرة.
 ونحن سنقف في وجه العدوان واالحتالل 
التركي الغاشم، ولن يهدأ لنا بال إال بخروج 
والمدن  األراضي  من  التركي  المحتل 
السورية المحتلة، وهذا األمر يتطلب وقفة 
السوريين  جميع  قبل  من  تاريخية  وطنية 
مواقفهم  وتوحيد  المختلفة،  بأطيافهم 
للتصدي  العسكرية  وقواهم  وجهودهم 
التركي حتى يتم طرده من جميع  للعدوان 

األراضي السورية التي يحتلها.
انتحارية  عمليات  بعدة  داعش  قام  ـ 
السويداء،  مدينة  على  ُمسلحة  وهجمات 
كيف عمل أهالي السويداء على وقف تمدد 

داعش عسكرياً وفكرياً في مناطقهم؟ 
داعش  لمرتزقة  شعبية  لحاضنة  وجود  ال 
يحملون  ممن  المتطرفين،  من  وأمثالها 
التي  والهجمات  نفسه،  والنهج  الفكر 
والغربية  الشمالية  األطراف  لها  تعرضت 
والشرقية كانت عبارة عن هجمات قدمت 
عليها  يسيطر  المدينة  أراضي  خارج  من 
الهجمات  لتلك  التصدي  تم  وقد  داعش، 
وقواتها  السويداء  أبناء  قبل  من  اإلرهابية 
حيث  المنطقة،  حماية  إليها  الموكلة 
ولم  اإلرهابية  الهجمات  كافة  أحبطت 
إيجاد موطئ قدم لهم  المرتزقة من  يتمكن 
ومن  السويداء،  أراضي  من  بقعه  أي  في 
لفكرهم  السويداء  أهل  جهة أخرى تصدي 
الرعب  يزرع  الذي  المتطرف  الظالمي 

باألصل  وفكرنا  األهالي،  بين  والخوف 
اآلخر  قبول  على  قائم  ديمقراطي  علماني 

والتعايش األخوي السلمي. 
من  عدة  ومؤتمرات  حوارات  ُعقِدت   -
لمناقشة  الديمقراطية  سوريا  مجلس  قِبل 
السورية،  األزمة  لحل  السياسية  الرؤى 

هال تحدثتم لنا عن رؤيتكم أنتم لها؟
انعقدت  التي  والحوارات  المؤتمرات 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 
ُملِح،  ومطلب  وطنية  ضرورة  سوريا، 
دون  من  األزمة  حل  تخيل  يمكن  ال  إذ 
وفي  سوري،  ـ  سوري  وتفاوض  حوار 
السوريين،  بين  الحوار  انعقاد  عدم  حال 
اإلقليمية  الدول  وبعض  الدولي  فالمجتمع 
تنتهز الفرصة للقيام باستثماره لمصالحهم 
المقايضات  بالتفاوض وإجراء  واالستفراد 
والثروات  األراضي  لتقاسم  بينهم  فيما 
الشعب  مصالح  عن  بعيداً  السورية، 
السوري. وما نتمناه هو استمرار عقد مثل 
عقد  ثم  ومن  والحوارات  المؤتمرات  هذه 

المؤتمر السوري العام.
سياسية  ونزاعات  صراعات  هناك  ـ 
وعسكرية في منطقة إدلب، كيف تنظرون 

للوضع في إدلب وما حولها؟
المجاورة  والمناطق  إدلب  في  يحدث  ما 
تكن  لم  المخيبة  العسكرية  والنتائج  لها 
التركية  الدولة  وضعت  لقد  ألحد،  مفاجئة 
والشمال  إدلب  لمعركة  الخطط  المحتلة 
الممنوحة  المهل  من  واستفادت  مسبقاً، 
المصنفين  المرتزقة  وضع  بخصوص  لها 
باألصل على قائمة اإلرهاب العالمي كهيئة 
تحرير الشام )النصرة سابقاً( وفي الحقيقة 
ورئيسها  المحتلة  التركية  الدولة  استغلت 
مرتزقة  لتمكين  المهل  هذه  أردوغان، 
النصرة والحزب التركستاني من السيطرة 
على كامل محافظة إدلب، وبعض المناطق 
قاطعاً  والالذقية،  حماه  ريف  من  األخرى 
قد  أي مصالحة  إجراء  أمام  الطريق  بذلك 
تحدث بين النظام السوري وفصائل أخرى 
سورية  مناطق  في  حدث  ما  غرار  على 
العسكري  االستعصاء  حالة  وأمام  أخرى. 
حولها،  وما  بإدلب  الحاصل  والسياسي 
ومن الواجب تحرير إدلب وعفرين وكامل 
المحتل  من  السوري  الشمال  أراضي 

التركي ومرتزقته اإلرهابيين.
- كيف سيُطبّق فرع حزب سوريا المستقبل 
ال  تعددية  »سوريا  شعار  السويداء  في 

مركزية« على أرض الواقع؟
الالمركزية  الديمقراطية  سوريا  مشروع 
الذاتية،  اإلدارة  مناطق  في  المطبق 
المشروع  وهو  بامتياز،  وطني  مشروع 
لحل  المطروح  الجديد  الوحيد  السياسي 
بأنه  اثبت  والمشروع  السورية،  األزمة 
على  وتطبيقه  عليه  البناء  في  األساس 
األراضي السورية كافة، من خالل القضاء 
مطالب  وتحقيق  اإلرهاب  على  العسكري 
السياسية  والحريات  بالمساواة  السوريين 
للجميع،  البناءة  والمشاركة  والديمقراطية 
الكثير  المشروع  هذا  خالل  من  وتحقق 
بأن  القول  نستطيع  الشعبية.  المطالب  من 
األزمة السورية يبدأ حلها من مناطق شمال 
تبنته  الذي  المشروع  ألن  سوريا؛  وشرق 
يلبي مطالب  شعوب شمال وشرق سوريا 
السوريين جميعاً، من خالل إقامة إدارات 
أن  إلى  هنا  اإلشارة  وينبغي  مشابهة  ذاتية 
اإلدارات الذاتية قائمة على أسس جغرافية، 
في  مذهبية  أو  عرقيه  أسس  على  وليس 

سوريا موحدة أرضاً وشعباً.

التي  الظالم  وليالي  الظلم،  أيّام  وسط 
شهدتها تجربة اإلدارة الذاتيّة بشمال سوريّا 
كان لدي أمٌل في فجٍر قريب، يضيء تلك 
الظلمات، كنت على يقيٍن أّن ما أعتقد حاّلً 
في  بذوره  تنبت  األوسط  الشرق  ألزمات 
األرض،  تلك  في  وجدت  األرض،  تلك 
التي لم تطأها قدماي ما كنت أبحث عنه، 
من قيٍم للتعايش والمواطنة التي ال تعرف 
مشروعاً  وجدت  الطائفيّة،  وال  المذهبيّة 
لسيادة القانون في منطقٍة القانون فيها قابٌل 

للكسر، والعدل مرفوُع دائماً من الخدمة.
في  حقّهم  عن  يبحثون  مظلومين  وجدت 
أّمة  البشر  يرى  سياسيّاً  الحياة، ومشروعاً 
فّرقتهم  مهما  اإلنسانيّة  توّحدهم  واحدة 
األديان والقوميّات، كان طبيعيّاً أن يتعاطف 

الساعين  الحياة،  عن  الباحثين  مع  قلمي 
للحريّة، الواقفين في وجه طوفان اإلرهاب 
والمؤامرات،  الحروب  رغم  واالستبداد. 
وشرق  شمال  إدارة  لها  تعّرضت  التي 
في  لحظٍة  ولو  األمل،  أفقد  لم  سوريّا، 
وما  أراها،  وكنت  وتمّددها،  انتصارها 
أحد  الّسوريّة،  لألزمة  األمثل  الحّل  زلت 
خالل  العالم  واجهتها  التي  األزمات  أعقد 
الرغبة  لغياب  ربّما  األخيرة،  القرون 
الّدوليّة في حّل األزمة، ووجود قوًى كبرى 
اشتعاله  وربّما  الصراع  بقاء  من  مستفيدة 

واستمراره ألكبر مدة ممكنة.
شهيدة  كوباني  بارين  على  جّداً  حزنت 
وما  المدينة،  احتالل  في  ورأيت  عفرين، 
بها  قامت  ونهب  سرقٍة  عمليّات  من  تبعه 

ميليشيّات تركيّا اإلرهابيّة دليل قّوٍة. طالت 
بعض  وتكّشفت  وانتهت،  وامتّدت  الحرب 
العالمّي،  التواطؤ  أمر  وافتضح  أسرارها، 
اللتان  واشنطن  من  أو  موسكو  من  سواًء 
كانتا على علٍم بالحرب وربما بتوافق ما، 
دول  من  غيره  أو  أردوغان،  أعلن  كما 
حماية  وحدات  أّن  يعني  ما  وهو  العالم. 
الشعب الكرديّة كانت تقاتل أقوى دولتين في 
العالم وليس تركيّا وحدها، وأّن تلك القّوات 
الحتالل  العالمّي  التحالف  هذا  قاومت 
إنجازاً  يعّد  ما  وهو  شهرين  قرابة  عفرين 
عسكريّاً تاريخياً يُْحسب لتلك القّوات، إذا ما 
قارناها بجيوش دوٍل بالمنطقة التي سقطت 
سابقة.  حروٍب  خالل  قليلة  ساعاٍت  خالل 
تجربة  انتقلت  النتصار،  انكساٍر،  ومن 

اإلدارة الذاتيّة، ومشروعها المتمثل باألّمة 
الديمقراطيّة  سوريّا  وقّواتها  الديمقراطيّة، 
اإلرهاب  دولة  إسقاط  في  نجحت  التي 
سيطرتها  من  قليلة  سنواٍت  بعد  “داعش” 
وتأسيس  والعراق  بسوريّا  مدٍن  على 

خالفتها المزعومة.
سوريّا  قّوات  بيد  داعش  سقطت 
بذلك  أجمع  العالم  واحتفل  الديمقراطيّة، 
االنتصار التاريخّي على اإلرهاب، ورغم 
باجتياح  التركيّة  التهديدات  استمّرت  ذلك 
سياسة  وتواصلت  الذاتيّة،  اإلدارة  مناطق 
التتريك المتعّمدة التي تنتهجها أنقرة بمدينة 
القوى  تدّخٍل من  أّي  الزيتون عفرين دون 
احتالل  على  وتواطأت  سبق  التي  الّدوليّة 
المدينة. انتصار قّوات سوريّا الديمقراطيّة 
لم يتوقف عند حدود إسقاط مرتزقة داعش 
وإرهابه، بل تبعتها بانتصاٍر سياسّي ربّما 
يمكن  فال  العسكرّي،  من  أقوى  يكون 
توصيف االتفاق الذي وقعته منظمة األمم 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مع  المتّحدة 
باالنتصار  سوى  الشهر،  هذا  مطلع 
من  اعترافاً  يمثل  الذي  الكبير  السياسّي 
أكبر منظمٍة أمميّة وإْن صّح القول اعترافاً 
عالميّاً بالقّوات التي تمثل الجناح العسكرّي 
يدير  الذي  الديمقراطيّة،  سوريّا  لمجلس 
أن  ويكفي  سوريّا،  وشرق  شمال  مناطق 
االتّفاق  التركيّة حول هذا  الفعل  نتابع رّدة 

لنعرف قيمته وأهميّته الكبرى.
اإلدارة  تمثيل  عن  الحديث  يمثل  وال 
النهائّي  الحّل  مفاوضات  في  الذاتيّة 
الّدوليّة  والزيارات  الّسوريّة،  لألزمة 
المتتالية والمتكّررة إاّل جزًء من النجاحات 
لمجلس  والطبيعيّة  والمتوقّعة  المستمّرة 

الذاتيّة،  واإلدارة  الديمقراطيّة  سوريّا 
التجربة  هذه  أّن  أجمع  العالم  اقتنع  أن  بعد 
التنظيمات  وجه  في  الوقوف  على  قادرةٌ 
تركيّا  وتدعمها  دعمتها  التي  اإلرهابيّة 
ستنتصر  ختاماً  الّسوريّة.  الثورة  بدء  منذ 
سوريّا،  بشمال  الديمقراطيّة  التجربة 
باعتراٍف عالمّي  الذاتيّة  وستحظى اإلدارة 
سوى  تمتلك  ال  تركيّا  وستبقى  رسمي، 
الشجب واإلدانة دون أن يكون لذلك أدنى 
تأثيٍر على انفتاح العالم على مجلس سوريّا 
الشمس  مثل  أصبح  الذي  الديمقراطيّة، 
للبصر  فاقٌد  أعمى  إاّل  وجوده  ينكر  ال 
رّد  موضع  في  تركيا  وستبقى  والبصيرة. 
الفعل السلبّي الذي لن يغيّر من الواقع شيئاً، 
وطال الزمن أو قصر لن يجد األتراك مفّراً 
من التعامل مع مجلس سوريّا الديمقراطيّة، 
واقع  كأمٍر  الذاتيّة  باإلدارة  واالعتراف 
سواء  الّسورّي  الوضع  على  نفسه  فرض 
وخططه  منهاجه  بنبل  أو  أبنائه  بدماء 

المستقبلية، ومشاريعه الديمقراطية.

بسقوط االتّحاد السوفياتّي ومعسكره، تحقّق 
كبرى  تداعت  لقد  للحّريّة،  كبير  انتصار 
ولحقت  التوتاليتاريّة  اإلمبراطوريّات 
انهارت  قد  كانت  التي  النازيّة  بسابقتها 
بدت  الثانية، مع هذا،  العالميّة  الحرب  في 
هذا  عن  نجمت  التي  الجانبيّة  األضرار 
ضمور  كان  أهّمها  ومن  الضخم  المكسب 
الحاكمة  النَُخب  االجتماعيّة،  المسألة 
والديمقراطيّة  الرأسماليّة  البلدان  في 
انطواء  مع  تصّرفت،  انتصرت  التي 
تطوي  كأنّها  الشيوعيّة،  اإلمبراطوريّة 
ذلك شبيهاً  برّمتها، الح  المذكورة  المسألة 
الفقر  إلى  الشيوعيّة  يتجاوز  الذي  بالثأر 
نفسه، ارتداٌد عن النهج الذي أعقب الحرب 
تقديمات »دولة  الثانية وتجلّى في  العالميّة 
الكينزي  االقتصاد  اعتماد  وفي  الرفاه«، 
كي  الطلب  ويحفّز  اإلنفاق  يعظّم  الذي 

يحاصر الكساد والبطالة.
من  الحّد  كان  هذا  التوّجه  أسباب  أحد 
إيطاليا  في  الشيوعيين  الحزبين  صعود 
السوفياتي  االتحاد  انهيار  لكّن  وفرنسا، 
وتراجع قّوة األحزاب الشيوعيّة في أوروبا 
بعض  وتستعيد  تسترخي  الرأسماليّة  جعال 
التطبّع،  غلب  طبُعها  األصليّة،  غرائزها 
صارت  الضريبيّة  والفراديس  البورصة 
شهير  تعبير  وفق  دين«  بال  عالم  »ديانة 
فداحة  في  زاد  الشاّب.  ماركس  لكارل 
الثراء  بين  سعيد  غير  لقاٌء  التحّوالت 
المدهش وغير المسبوق تاريخيّاً الذي بدأت 
السوفياتّي،  العولمة، عشيّة االنهيار  تنتجه 
وصعود النيوليبراليّة النقديّة لرونالد ريغان 
ثاتشر  ومارغريت  المتّحدة  الواليات  في 
في بريطانيا. لم يقتصر األمر على اختالل 
إضافي في توزيع الثروة؛ إذ رافقه انقالب 
المال  السائد جعل  القيم  نظام  في  تدريجي 
يطرد ما عداه من قيم، وآثار ذلك انعكست 
الشبيبة  وميول  والثقافة  الجامعات  على 
على  أيضاً  انعكست  لكنّها  السّن،  وصغار 
مع  خصوصاً  نفسها،  المجتمعات  تماسك 
تآكل بعض القطاعات اإلنتاجيّة والصناعيّة 

المؤّسسات  تفريع  عن  فضالً  القديمة، 
العاملة  اليد  حيث  إلى  بعضها  بترحيل 
واقع  إلى  لقد عدنا  أقّل،  أرخص واألجور 

األّمتين األغنياء أّمة والفقراء أّمة.
الزعماء الذين وفدوا من »يسار الوسط«، 
بُعيد انهيار الشيوعيّة، انزاحوا إلى »يسار 
اليمين« بيل كلينتون في الواليات المتّحدة، 
توني بلير في بريطانيا، غيرهارد شرودر 
فرنسا،  في  جوسبان  ليونيل  ألمانيا،  في 
الطبقات  أفول  التحّوالت  هذه  مع  تضامَن 
العاملة القديمة التي كانت تضمن لألحزاب 
االشتراكيّة جماهيريّتها. العّمال الصناعيّون 
بالقياس  نوعيّاً  انخفاضاً  نسبتهم  انخفضت 
إلى قّوة العمل المأجورة، النقابات انكمشت 
الثاتشريّة،  بريطانيا  تعّرضت، كما في  أو 
العّماليّة  اإلضرابات  منهجّي،  لتحطيم 
ضمرت بالتالي »الثورة الصناعيّة الثالثة« 
لمجتمعاتها،  اإلنتاجيّة  البنية  غيّرت 
الخدمات  الصناعة  غلب  الثالث  القطاع 
اإلنتاج  قطاعات  حساب  على  توّسعت 
التقليديّة، تضّخم الطبقات الوسطى أضعف 
والمطلبّي،  االقتصادي  حيال  الحساسيّة 
أزاحت  المعرفة  عموماً  الصراع  وحيال 

المعضالت.
يعِن  لم  االجتماعي  أصاب  الذي  االنتكاس 
األخير  لكّن  االجتماعّي،  النقد  انتكاس 
أيٍد  تولّْته  كما  أخرى،  مواضيع  إلى  انتقل 
بات يجمعها عنوان »المجتمعّي« بيئويّون 
جنسيّة  بمساواة  ومطالبون  ونسويّون 
وجندريّة وأنصار حقوق اإلنسان، كثيرون 
وجمعيّات  روابط  في  انتظموا  هؤالء  من 
باسم  الهموم  هذه  وتطرح  تتكاثر  جعلت 
المناضل.  المدنّي والناشط حجب  المجتمع 
لقيم  صعوداً  كان  المجتمعي  الصعود 
ليبراليّة  وسطى،  مدنيّة  فئات  بقيادة  نبيلة 
التوّجه وكوزموبوليتيّة الوجهة، شعاراتهم 
»إنسانيّة« أكثر منها »طبقيّة«. في 1997 
حقّق المجتمعيّون هؤالء انتصارهم األممي 
األكبر حين نالت األميركيّة جودي ويليامز 
نظّمت  التي  هي  للسالم،  نوبل  جائزة 

األلغام  لتحريم  حملة  سنوات  خمس  قبل 
يقاربون  حين  وهؤالء  لألفراد،  المضاّدة 
مبدأ  على  يؤّكدون  االقتصادي  الشأن 
»الحّق« الحّق في العمل وفي المسكن وفي 
الكرامة اإلنسانيّة. فالمسألة إذاً باتت أقرب 
والمنطقي  والعادل  الصائب  نصرة  إلى 
يتضافروا  أن  بـ»الجميع«  يُفترض  الذي 
المجادلة  عليه،  ينقسموا  أن  ال  حوله، 
منّصات  األبرز  وأداتها  والفكريّة،  الثقافيّة 
التواصل االجتماعّي، صارت صاحبة اليد 

العليا.
إلى  الطبقي  من  االنعطاف  هذا  مقّدمات 
الفكري ظهرت مبكراً، قبل ستّة عقود في 
العدّو هو  إّن  المتّحدة األمريكية،  الواليات 
التقنيّون  »االستغالل«،  ال  »االستالب« 

وذوو الياقات البيضاء من ُمدّرسين وطالّب 
البروليتاريا  بوصفهم  قُّدموا  وسكريتاريين 
الحساسيّة  هذه  راحت  ذاك  بعد  الجديدة، 
األجناس  أخّوة  وتتعّدى  تتوّسع  النبيلة 
واألعراق واألديان لتشمل التعاطف مع كّل 
وغير  إنسانيّة  كائنات  من  الكوكب  في  ما 
لم تختِف، إال  الغنى والفقر  ثنائيّة  إنسانيّة. 
أنّها باتت َمرئيّة أقّل، فالبؤس لم يعد نتاج 
خارج  موقع  نتاج  بل  اإلنتاج،  في  موقع 
اإلنتاج، إنّه حصيلة االستبعاد، ال اإلدماج، 
تفصل  التي  الهّوة  وّسع  رؤيته  ضعف 
ضحاياه عن البيئة المدنية والكوزموبوليتيّة 
وفي  العاّم  الرأي  صناعة  في  المؤثّرة 
األحزاب السياسيّة وإعالم التيّار العريض.

والحال، أّن المعضلة الراهنة يمكن وصفها 

إبّان  »االجتماعّي«،  يكن  لم  بالتالي، 
النقابيّون  القادة  بالمجتمعّي،  يعبأ  سطوته، 
مثالً كانوا ذكوريين، والبيئة التي مثّلوها لم 
تكن بمنأى عن العنصريّة ومعاداة الغريب، 
الشعبويّة  األحزاب  وراثة  جاءت  لقد 
واليمينيّة لقواعد عّماليّة درجت على تأييد 
الشيوعيين برهاناً على ذلك، هذا كان من 
ومن  وجموده،  االجتماعّي  الفقر  عالمات 
األسباب التي سهّلت تجاوزه الالحق، اآلن 
يُبدي المجتمعّي قلّة الحساسيّة نفسها حيال 
االجتماعّي، نُخبويّته تدفع االجتماعيين إلى 
أحضان الحركات الشعبويّة وتفاقم القطيعة 

داخل »الشعب« نفسه
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واصل أعمال باليوم الثالث وعقد جلستين، 
والجرائم  المجازر  حول  قانونيّة  األولى 
االرهابّي  داعش  تنظيم  ارتكبها  التي 
والمواثيق  للقوانين  وخرقها  المرأة  ضد 
داعش  عناصر  محاكمة  وكيفية  الدوليّة، 
الحلول  حول  الثانية  والجلسة  وعوائلهم 

واالقتراحات.
الحقوقّي  والقانونيّة  الحقوقيّة  الجلسة  أدار 
المختص بحل النزاعات الدوليّة والزميل 
غادي  البريطانّي  الملكّي  المعهد  في 

صاري. 
الخبير في القانون الدولّي واألستاذ بجامعة 
الحقوقي  والناشط  إفريقيا  جنوب  كيب- 
الوضع  بين  مقاربة  أجرى  باتل،  محمود 
الذي  والوضع  سوريا  وشرق  شمال  في 
وقال:  سابقاً،  أفريقيا  جنوب  عليه  كانت 
جنوِب  في  الوضع  يشبه  هنا  »الوضع 
الحريِة  على  والحصول  سابقاً،  أفريقيا 
الجميع، ويجُب أن يستمّر شعُب  من حقِّ 
حقوقهم  ينالوا  حتى  مطالبهم  في  المنطقة 

المشروعة كاملةً«.

االعرتاُف مبحاكَم حملّيٍة 
ودعمها حملاكمِة مرتزقة 

داعش

في  الحقوقيّة  اللجنِة  وعضو  المحامي 
داعش  لمحاكمِة  سوريا  وشرق  شمال 
لقمان خضر إبراهيم تحّدَث عن ضرورة 
االنتهاكاِت  عن  داعش  مرتزقة  محاكمِة 
داعش  مرتزقة  ارتكبها  التي  والجرائِم 
سوريا  وشرق  شمال  أهالي  بحقِّ 
الشعيطات  وعشيرة  وشنكال،  )كوباني، 
عران(  وتل  حاصل  وتل  حطلة،  وبلدة 
الدوليّة  القوانين  وفَق  جرائم  وتوصيفها 
األمن،  ومجلس  المتحدة  األمم  ومواثيِق 
المرتزقِة  محاكمِة  ضرورِة  على  وشّدد 
التي ارتبكوا  بالمناطق  في محاكَم خاصٍة 

الجرائم فيها.
وأشار لقمان خضر إبراهيم أيضاً إلى أّن 
والجرائم  االنتهاكات  على  الشهوِد  وجوَد 
شمال  في  داعش  مرتزقة  ارتكبها  التي 
المحاكمِة،  سيَر  سيُسهُل  سوريا،  وشرق 
في  المحاكم  تلك  تكوَن  أن  »يجب  وقال: 
محاكَم  إنشاء  من  والبد  المناطق،  هذه 
المتحدِة، أو االعتراف  مشتركٍة مع األمِم 
قضاة  قبل  من  ودعمها  المحليّة  بالمحاكم 
واللوجستيّة  الحقوقيّة  واإلمكانات  دوليين 
للبدء  الدوليّة  األطراف  كافة  قبل  من 
ذو  وستكون  المرتزقة،  هؤالء  بمحاكمة 
سيتمكنون  أيضاً  أكبر ألنَّ األهالي  فّعاليّة 
ونّوه  المحاكمات«.  بتلك  المشاركة  من 
الدوِل  بعِض  تهّرب  إلى  إبراهيم  لقمان 
من قضيِة محاكمِة مرتزقة داعش، وقال: 
من  العالُم  يواجهها  التي  المخاطِر  »رغم 
هؤالء المرتزقة إال أّن دوالً لم تبِد الجديّةَ 
حياَل هؤالء المرتزقة وكيفية محاكمتهم«.

االستناُد ِلقرارّي األمم املتحدة 
ملقاضاة »داعش«

وعوائل  أعضاء  محاكمة  كيفيّة  حول 
مرتزقة »داعش« وفق القوانين والمواثيق 

الدوليّة، قال أستاذ القانون بجامعة باريس 
بموسوعة  المشارك  العلمّي  والمدير 
والمستشار  الفرنسّي  الجنائّي  القانون 
الهاي  في  الدوليّة  الجنائيّة  بالمحكمة 
دومينيك انشيوسبيه: »الوضُع الذي مّر به 
روج آفا على يِد مسلّحي داعش، والجرائم 
يد  بما عانيناه على  يُذّكرني  ارتكبها  التي 
النازيّة من قتٍل وتدميٍر وحشّي«. وأضاف: 
بروج  هنا  الجميُع  به  يشعر  بما  »أشعر 
المجرمون  هؤالء  يُحاكَم  أن  ويجب  آفا 
بحق  الصادرة  الدوليّة  القوانين  حسب 
قراراٍت  إلى  وأشار  الحرب«.  مجرمي 
»لدى  فقال  قانونيّة،  كمرجعيّة  تفيُد  دوليٍّة 
األمم المتحدة قراران قد تستطيع المنطقة 
 721 رقم  القرار  هما  منهما،  االستفادة 
القانونّي  اإلطاَر  يحّدُد  وهو   2014 لعام 
إلنشاِء المحكمِة والقراُر رقم 2149 لعام 
الدولي  للقانون  مرجعاً  ويشّكل   2015
يقّران  والقراران  عليه،  االعتماد  يمكننا 
مقاضاة  عن  الدولّي  التحالف  بمسؤوليّة 
اإلرهابيين، وأّن ما تقوُم بها قواُت التحالِف 
من أعماٍل واتخاذ قرارات ضد اإلرهاب 

يجب اعتمادها في القوانين الدوليّة«.
جديٍد  لقراٍر  حاجةَ  »ال  أنشيوسبيه:  وقال 
يكوُن  قد  الموضوع  المتحدة،  األمم  من 
إنشاُء  المستحيِل  من  ليس  ولكن  سياسيّاً، 
المنطق والشهادات  محاكَم دوليٍّة، واألهم 
والقرارات التي صدرت عن األمم المتحدة 
بالمستحيِل  وليس  عليها،  للعمل  كافية 
الثانية  واإلمكانيّةُ  دوليٍّة،  محكمٍة  إنشاُء 
أيضاً  الدوليّة وهي  الجنائيّةُ  المحكمةُ  هي 
ويجب  القضايا  هذه  عن  المسؤولة  تُعتبُر 
علينا التواصل مع تلك األطراف للوصوِل 
قائالً:  دومينيك  ومضى  موافقة«.  إلى 
»يمكننا إضافة حجراٍت خاصٍة بالجناياِت 
آفا  روج  في  هنا  الموجود  العدالة  لقانوِن 
البقعة  لمحاكمة مجرمي داعش على هذه 
آفا  بالقول: »في روج  الجغرافيّة«. وختم 
تتحقُق الشروطُ التي تُلزُم األمَم المتحدة أن 
تمنحها السلطة لمحاكمة اإلرهابيين، وهذه 
الجغرافيّة  المنطقة  الشروط متوفرة وهي 

والشعب والسلطة«.

هل سُيحاِسُب اجملتمُع الدولّي 
تركيا لدعمها اإلرهاَب؟

الحقوقّي رامي  وردت مداخلة خطيّة من 
تسجيالٍت  وجوَد  فيها  ذكر  الرحمن  عبد 
أدلةَ  تشّكل  وتقارير  وصور  صوتيّة 
وتركيا،  داعش  بين  العالقاٍت  إثباِت 
سوريا  إلى  المرتزقِة  عبوِر  تسهيِل  لجهِة 
على طول حدودها مع سوريا من خالل 
ومؤسساتها  األتراك  األشخاص  بعض 
الى  االنضمام  بهدف  االستخباراتيّة 
داعش وتنظيم القاعدة، والدعم العسكرّي، 
وكذلك  األجانب،  المقاتلين  واستقطاِب 

سياسة أنقرة في سوريا.
الوثائِق  جميَع  أّن  إلى  الرحمن  عبد  ونّوه 
القوات  بأيدي  وقعت  التي  واالثباتات 
المرتزقة  من  العديد  مقتِل  لدى  العسكريّة 
تركيا،  عبر  المرتزقة  دخول  كيفية  تُبيّن 
والعربيّة،  األجنبيّة  جنسياتهم  وتثبُت 
العيان من قياديي مرتزقة  إضافة للشهوِد 
قوات  لدى  أسرى  وقعوا  ممن  داعش 
الصلة  مستوى  تثبت  الديمقراطيّة  سوريا 

بين داعش وتركيا.

وختم عبد الرحمن بالحديث عن نيِة تركيّة 
تّم  بعدما  داعش  مرتزقة  إحياء  بإعادِة 
والمخاوف  الباغوز،  ببلدة  عليهم  القضاُء 
مجدداً،  المجموعات  تلك  استخدام  من 
وتساءل: »هل سيُحاسُب المجتمُع الدولّي 
المرتزقِة  للمجموعاِت  دعمها  على  تركيا 
في سوريا وما خلّفته في البالد على مدى 

6 سنوات؟«.
وفي مداخلٍة خطيٍّة أيضاً تحدثت المحامية 
وممارسات  مجازر  عن  حسن  مجدولين 
وانتهاكات مرتزقة داعش لحقوق اإلنسان 
داعش  »استخدم  وقالت:  المرأة،  وحق 
اإلعالميّة  دعاياته  من  كنوٍع  اإليزيديات 
الستقطاب المقاتلين إلى صفوفه، ولترهيب 
والقوميّة«.  الدينيّة  واألقليات  الُمكّونات 
جاء  توصياٍت  جملةَ  مجدولين  وذكرت 
بالدهم،  إلى  األجانِب  عودةُ  »يجب  فيها: 
عما  داعش  مرتزقة  محاكمة  وضماُن 

ارتكبوه من جرائم«.

مقرتحات عسكرّية واقتصادّية 
ملنع انتعاش داعش جمددًا

حوَل  مقترحاٍت  ناقشت  الثانية  الجلسة 
داعش في شمال وشرق  محاكمِة معتقلي 
سوريا، وللحدِّ من ظهوِر وانتعاِش داعش 
وتضمنت  بالمنطقة  جديدٍة  بمسمياٍت 
إرهاب  معالجة  أهّمها  وحلوالً  اقتراحات 
اقتصاديّاً،  أمنيّاً،  داعش سياسيّاً، عسكريّاً 
ودينيّاً«.  ثقافيّاً  حقوقيّاً،  اجتماعيّاً، 
بغداد  بجامعِة  األستاذة  الجلسةَ  وأدارِت 
والمتخصصة بالشؤون اإليرانيّة والتركيّة 

وقضايا الشرق األوسط فرح صابر.
والمختص  الدوليِّة  بالنزاعاِت  الخبير 
الثوريّة  والحركات  الكرديّة  بالدراساِت 
ثورو  لها  أوطاَن  ال  التي  والشعوب 
الداعم  تركيا  دور  إلى  أشار  ريدكرو 
ترفض  »تركيا  وقال:  داعش،  لإلرهاب 
مستمٍر  بشكٍل  وتسعى  بالدها  في  السالم 
لخلِق النزاعات داخليّاً وخارجيّاً، ومحاربة 
تلك  أحد  سوريا  وشرق  شمال  مشروع 
المتطرفة  الجماعاِت  وتدعُم  األمثلة، 
والمرتزقة ومنها داعش والقاعدة للهجوِم 

على شمال وشرق سوريا«
بدعم  تركيا  دوَر  موضحاً  ثورو  وتابع 
المجموعات اإلسالميّة المتطرفة المرتزقة 
قائالً  أخرى،  مسّميات  تحت  سوريا  في 
الروحّي  األب  هو  أردوغان  بأّن  أرى 
في  ينتشرون  إخوة  داعش  ولدى  لداعش 
وجرابلس  عفرين  منها  األخرى  المناطق 
والباب وإعزاز، وتسعى تركيا من خالل 
مرتزقتها للسيطرة على مساحاٍت شاسعة 
وليس  االستعمار،  بهدف  سوريا  من 
الطريق  مهّدت  ألنّها  ذلك  عنها  غريباً 
األراضي  إلى  للدخول  المرتزقة  أمام 
مثبتة  األحداث  هذه  وجميع  السوريّة، 
داعش  ثورو  واعتبر  والحقائق،  بالوثائق 
لتنفيذ  الوحشيّة  العسكريّة  تركيا  أداة 
مختتما  والخارج«  بالداخل  مخططاتها 
اآلن  يحتلون عفرين  بالقول:« من  حديثة 
أخرى،  بأسماء  ولكن  داعش  مرتزقة  هم 
وال بد من وقف اإلبادة الجماعية التي تقوم 

بها تركيا هناك«.
الشعب  حماية  لوحدات  الرسمّي  الناطق 
نوري محمود تحدث عن محاربة داعش 

ممارسةَ  إن   إلى  مشيراً  وأمنيّاً  عسكريّاً 
الثورة  السلطاِت وانحراَف  قبِل  القمِع من 
عن مسارها فتحا المجال لظهور الجماعات 
المرتزقة ومنها داعش، والتي كانت أغلبها 
إقليميّة  وحكومات  سلطات  من  مدعوماً 
الجهات  تلك  مخططات  لتنفيذ  وخارجيّة 
على حساب الحراك الثورّي واالنتفاضات 

الشعبيّة.
وبيّن محمود أهميّة تشكيِل قوات عسكريّة 
قائالً:  السلطة،  وليس  الشعب  لحماية 
القواِت العسكريِّة في شمال  »كان ظهوُر 
من  المجتمِع  حمايِة  بغيةَ  سوريا  وشرق 
تلك المجموعات المرتزقة، وليس لحماية 
الجيوِش  من  العديد  حال  هو  كما  السلطة 
واعتمد  النظاميّة،  المسلّحِة  والقواِت 
تشكيل القوات العسكريّة في شمال وشرق 
عن  للدفاِع  المنطقة  أبناء  على  سوريا 
واالستقراِر  األمِن  على  والحفاِظ  المنطقِة 
بعد  البلدان  عّمِت  التي  الفوضى  ظلِّ  في 
السلطات،  وقمع  الشعوِب،  انتفاضاِت 

والتدخل اإلقليمّي والدولّي«.
على  والحائز  االقتصادّي  الباحث 
عمر  جلنك  الدولّي  باالقتصاِد  الماجستير 
من  داعش  لمحاربة  حلوٍل  إلى  أشار 
الجانِب االقتصادّي واالجتماعّي، وربطها 
داعش  لمحاربة  أساسيٍّة  عوامَل  بثالثِة 
الطريِق  قطُع  األول  انتعاشه،  من  والحدِّ 
أمام الموارِد الماديِّة واللوجستيِّة لمرتزقِة 
داعش، والتي كانت تعتمُد على آباِر النفط 
قطع  والثاني  والفدية،  والضرائب  والغاز 
إلى  التي ترد  الخارجيّة  الموارد  وتجفيف 
تجميد  والثالث  الخارج،  من  المرتزقة 
داعش  مرتزقة  تمدُّ  التي  الماليّة  األصول 
بالخارج والشخصيات الداعمة لهم«. ونّوه 
الغربيّة  الحكومات  على  يترتب  ما  إلى 
والمجتمع الدولّي من واجبات، وضرورة 
دعم المنطقة اجتماعيّاً وسياسيّاً وعسكريّاً، 
لشمال  التركيّة  التهديدات  من  والحد 
وشرق سوريا خاصة وسوريا بشكل عام، 

وما تشّكله من خطر على العالم بأسره.
الحقوقي  والناشط  والسياسّي  المحامي 
صالح محمد نيكباخت قّدم عدة اقتراحات 
إلى  األجانب  داعش  مرتزقة  تسليم  منها 
بلدانهم مع أخذ باالعتبار أعدادهم الكبيرة 
الديمقراطيّة،  سوريا  قوات  لدى  جداً 
ناحية  من  بلد آلخر  من  الحالة  واختالف 
استالمهم، معاقبة ومحاسبة من دعم هذه 
المجموعات في صيغة محكمٍة، وأشار إلى 
المنطقة  التي تحمي  العسكريّة  القوات  أّن 
اإلرهاب.  عناصر  بمحاكمة  الحق  تملك 
مرتزقة  مقاضاة  سهولة  إلى  أشار  كما 
داعش بالمناطق التي تّمت هزيمتهم فيها، 
دعمِت  التي  األطراف  محاكمة  وكذلك 
إلى  المباشر  االتهام  وتوجيه  المرتزقة، 
تركيا وإثارته في جميع األماكن والمحافل.
المادة 33 في مواثيق األمم  أّن  ونّوه إلى 
المتحدة فقط تذكر اإلرهاب، وتنص على 
أّن أيّة قوة إرهابيّة تهدف إلى تدمير إرادة 
ويجب  باإلرهاب  توصيفُها  يتم  الشعب، 
واعتبار  الشرعنة،  من  كنوع  محاكمتها 
وقال  ضحايا،  منها  عانوا  الذين  المدنيين 
اإلرهاب  يخصُّ  وما  ذكرناه  ما  »جميع 
ينطبق على مرتزقة داعش جّراء جرائمهم 
المدنيين  بحق  ارتكبوه  وما  المنطقة،  في 

في سوريا والعراق«.
الصينيّة  شاتش  بجامعة  المحاضر 
األوسط  الشرق  بسياسة  والمختص 

الدكتور  واالجتماعية  السياسية  والشؤون 
الحلول  عن  تحدث  سعيد،  سيفين 
من  داعش  محاربة  حول  والمقترحات 
شرعنة  فانتقد  والدينيّة،  الثقافيّة  الناحية 
صيِغ  واعتماد  اإلسالم،  باسم  اإلرهاب 
اللغة  مثل  التوحيد على مختلف األصعدة 
بدورها  والتي  والثقافة،  والدين  والقوميّة 
وانتشار  التطرف  نشوء  على  تساعد 
اإلرهاب، وأنّه يجب أن ترتكز المداوالت 

إلى اإلسالم الحقيقي
الحلول  عن  بالحديث  سعيد  سيفين  وختم 
االعتماد  هو  »الحل  داعش:  لمحاربة 
تعطي  التي  الديمقراطيّة،  الدولة  على 
رأيها  عن  لإلبداء  األطراف  لكافة  الحّق 
وعن  ثقافتها،  عن  والتعبير  وحقوقها، 
من  نوع  أّي  دون  وقوميتها،  ديانتها 
حساب  على  طرف  أي  قبل  من  العوائق 

الطرف اآلخر«.

»يشكروننا وال يقومون
 بأّي خطوٍة«

لحركة  التنفيذيّة  الهيئة  عضو  تحدث 
فأشار  خليل،  آلدار  الديمقراطّي  المجتمع 
من  بدعم  داعش  هزيمة  تّمت  أنه  إلى 
يحتاج  النصر  هذا  ولكن  الدولّي  التحالف 
إلى متابعة وإكمال، وقال: »رغم اإلمكانات 
القليلة تمَّ خوض مقاومة تاريخيّة بالمنطقة. 
وتأسيس إدارة تحتضن كافة مكوناتها، هذه 
اإلدارة تتحّول إلى نموذج لمستقبل سوريا 
الديمقراطيّة. عندما نادى الشعب السورّي 
بالحرية لم يكن هناك وجود لداعش ولكن 
بالحرية«.  مطالبة  صيحات  هناك  كانت 
بعد هزيمة  الدولّي  بالموقف  وفيما يتصل 
التحالف  من  »بدعم  آلدار:  قال  داعش 
الدولّي تّمت هزيمة داعش ولكن إلى اآلن 
لم يتم إكمال هذا النصر. المجتمع الدولّي 
يخطو  وال  داعش  هزيمة  على  يشكرنا 
يُقال  أيام  ثالثة  منذ  بعدها.  خطوات  أي 
هنا أّن هناك معتقلون من داعش وهنالك 
حاجة للحّل، يجب أن يرى هذا األمر في 
هنا  الموجودون  األشخاص  مكان.  كّل 
بأنّهم  ثقة  على  ونحن  الحقيقة  سفراء  هم 
سيوصلون صيحات الحرية الموجودة هنا 

إلى بلدانهم«.
وقال خليل إّن الدولة التركيّة تهددنا ألنّنا 
تقبل  وال  وانتهاكاته  داعش  حقيقة  نكشف 
وأردف:  داعش،  جرائم  بفضح  تركيا 
فهل  المنتدى  هذا  إقامة  تعارض  »تركيا 
هو عمل إرهابّي؟! الدولة التركيّة المحتلة 
احتلت عفرين، إعزاز، جرابلس وإدلب، 
هناك  يزال  ما  المحتلة  المناطق  تلك  في 
تواجد للمرتزقة. إذا كنا نريد حقاً أن ينتهي 
داعش وال يعيُد إحياَء نفِسه من جديد يجب 
تخرج  لم  إذا  الجرح.  على  يدنا  نضع  أن 
ال  تهديداتها  وتنهي  المنطقة  من  تركيا 
الذين  انتهى.  داعش  إّن  القول  نستطيع 
هي  تلك  لداعش  للثأر  يسعون  يهددوننا 
تركيا  أن  معرفة  يجب  التركيّة،  الدولة 
خليل  آلدار  وختم  كبيراً«.  خطراً  تشكل 
داعش  ضد  النضال  »سيستمر  بالقول: 

وسيستمر حتى نصل لدولة حّرة«.

من  األولى  الفعالية  هذه  تعتبر  حيث   
المتنوعة  الثقافات  تضم  حيث  نوعها 
والعربي  الكردي  الشعبي  للفلكلور 
والتركماني،  والشركسي  والسرياني 
جولة  »روناهي«،  لصحيفتنا  كانت  وقد 
على المعرض وأجرت حواراً مع اللجنة 

التحضيرية للمعرض.
الشعبي  الفلكلور  إحياء  يُعيد  المعرض 

لشعوب المنطقة:
الثقافة  لجنة  في  اإلدارية  حدثتنا  بداية 
عن  خلف«  »شيرين  الديمقراطي  والفن 
أهمية المعرض:) يُعتبر التراث والفلكلور 
الهوية  معالم  أهم  إحدى  من  الشعبي 
سواء  الشعوب  من  شعب  ألي  والثقافة 
السرياني  أو  العربي  أو  الكردي  الشعب 
تلك  وحضارة  ثقافة  وهي  التركماني،  أو 
الشعوب منذ آالف السنين، وقد تعرضت 

نتيجة  والضياع  للنسيان  الثقافات  هذه 
ميزوبوتاميا،  لمنطقة  المتكررة  الغزوات 
غريبة  أزياء  دخول  نتائجها  من  وكانت 
والتراث  الفلكلور  كاد  حتى  للمنطقة، 
الشعبي أن يصبح طي النسيان وشيئاً من 
الماضي، ومع اندالع ثورة روج آفا  في 
شمال وشرق سوريا أدركت الشعوب إن 
تاريخها وثقافتها كانت مهددة باالنقراض 
واإلبادة، هذه الحضارة والثقافة التي تعود 
تاريخا إلى آالف السنين، هذه الموروثات 
والثقافي  الفكري  باإلنتاج  متعلقة 
والحضاري والفني لكل شعب، فلكل زٍي 
حكاية وأسطورة تمثل عادات وتقاليد تلك 

الزي  إلى  النظر  بمجرد  فمثال  الشعوب، 
الكردي الجبلي نتذكر أسطورة مم وزين، 
أي  وشيرين،  وفرهاد  وسيامند،  وخجي 
وطبيعته  المرء  يمثل  الفلكلور  هذا  إن 
منطلق  ومن  وثقافته،  وفلسفته  الجغرافية 
منطقة  في  الشعوب  وحضارة  تراث 
بافتتاح  قمنا  جداً  تراث غني  ميزوبوتاميا 
هذا المعرض في الحسكة للفلكلور والزي 

الشعبي(. 
من  الديمقراطية  األمة  مفهوم  تجسيد 

خالل تنّوع ثقافاتها.
اإلدارية في لجنة الثقافة والفن الديمقراطي 
عن  أيضاً  حدثتنا  حسكي«  »عفاف 
»الثقافة  شعار  )تحت  قائلة:  المهرجان 
قمنا  الحاضر«،  الماضي وصدى  صوت 
أحياء  أجل  من  المعرض  هذا  بتحضير 
مكونات  لجميع  الشعبية  واألزياء  التراث 
وفلكلور  ثقافة  نقدم  اليوم  فأننا  المنطقة، 
اللباس  من  ميزوبوتاميا  منطقة  وتراث 
والزي الكردي والعربي والسرياني للحفاظ 
والنسيان،  الضياع  من  وحمايتها  عليها 
إبعاد  الرأسمالية  الحداثة  من  محاولة  في 
وغزوها  وثقافتها  تاريخها  عن  المنطقة 

المنطقة، هذه  بثقافات غريبة عن شعوب 
المنطقة  وحضارة  ثقافة  تمد  ال  األزياء 
مكون  أي  وفلكلور  فثقافة  صلة،  بأية 
تمثل تاريخه وحضارته، ونحن نشهد منذ 
تسع سنوات ثورة روج آفا شمال وشرق 
والفلكلور  الفن  ثورة  مثلت  حيث  سوريا 
والسرياني،  والعربي  الكردي  والتراث 
ويجب الحفاظ عليها والرقي بها فالفلكلور 

والتراث حضارة الشعوب(.
برامج  إن  »عفاف«:  أضافت  كما   
الزي  عن  محاضرات  تخللها  المعرض 
والسرياني،  والكردي  العربي  والفلكلور 
الشعبية  والدبكات  األغاني  إلى  باإلضافة 

لمدة ثالثة أيام متتالية«.
حضارية  رسالة  بمثابة  المعرض  وجاء 
والتي  المتعددة  المنطقة  ثقافات  لتنوع 
آالف  منذ  البعض  بعضها  مع  تتعايش 
الشعوب  أخّوة  لمبدأ  السنين, وهو ترسيخ 
األمة  مفهوم  وفق  المشترك  والتعايش 

الديمقراطية.  

نفسه  المصري  الفرعون  امتدح  هكذا   
دون  بالخسيس,  الميتاني  خصمه  واصفاً 
أن يظهر لآلخرين فشله في إخضاعه من 
ناحية, ومن ناحية أخرى يؤكد، بدون قصد 
منه، على شجاعة الميتانيين الذين قاوموا 
أن  احتالله من بين شعوب سورية, علماً 
قوية في  الميتاني ظل ذو شخصية  الملك 
سياستها  تمارس  مملكته  وبقيت  المنطقة, 
وسيادتها الوطنية على تراب أرضها )في 
المصريين  الفراعنة  جعل  الذي  سوريا(, 
متحولين فيما بعد إلى حلفاء أقوياء لدولتهم 
,حيث وقع تحوتمس الثالث مع ساوشاتار 

اتفاقية تضمنت:
الميتانيين  بسلطان  االعتراف  أوالً: 
حلب  مملكتا  فيها  بما  سوريا  شمال  على 

وكركميش.
نفوذ  منطقة  بتأمين  ميتاني  تقوم  ثانياً: 
لمصر على نهر الفرات وفي ساحل بالد 

الكنعانيين حتى مصب نهر العاصي.
ثالثاً: إبقاء الممالك السورية األخرى على 

حالها بشرط أن تدفع الجزية للمصريين.
رابعاً: تقسيم سورية وفلسطين إلى منطقتي 

نفوذ فيما بينهما.
على ما يبدو إن ساوشاتار لم يكن راضياً 
من  انتقاصاً  اعتبرها  فقد  المعاهدة,  عن 
إنه  والدليل  سورية,  في  الميتاني  النفوذ 
1436ق.م  الثالث  تحوتمس  توفي  عندم 
المملكة  اغتنمت  الثاني,  امنحوتب  وخلفه 
الميتانية الفرصة وحرضت أمراء سورية 
على مصر من جديد, وشكلت حلفاً جديداً، 
هذا  يضرب  أن  الثاني  امنحوتب  أراد 
الحلف, فسار بجيشه على سورية, ووصل 
قوات  على  ذلك  بعد  ومنتصراً  لبنان  إلى 
السوري  الشمال  نحو  فزحف  الحلف, 
وأوقع سبع من أمرائها في األسر مصطدماً 
ذلك  إثر  وعاد  ميتاني,  مملكة  جيش  مع 
بغنائم كثيرة, منها خمسين طن من الماس 
والسبب  الذهبية,  األواني  من  كغ  و830 
في هذه الهزيمة للميتانيين هو إن أحد أكبر 
المالكة  األسرة  إلى  ينتِم  لم  الذي  قادتهم 
وهو القائد آتخي, تآمر على الملك الميتاني 
شوتارنا  ابن  وتوج  واغتاله,  آرتاشوارا 
القاصر 1360ق.م , اسمه توشراتا مكانه, 
أنتقم  سلطته  أن رسخ  بعد  توشراتا  ولكن 
من قتلة أخيه آرتاشوارا وأعدمهم, بالرغم 
العالقات  في  العسكرية  الحاالت  تلك  من 
فقد  تستمر,  لم  التي  المصرية  الميتانية 

أصبحت عالقات صداقة وسلم .

عالقات سلم وصداقة ومصاهرة:
بالرغم من الحروب العديدة والطويلة التي 
الهوريين  المصريون ضد  الفراعنة  شنها 
الميتانيين ولكنهم أدركوا عدم جدواها لذا 
السلم مهم وخاصة في عهد  سلكوا طرق 
 1425  -1450 الثاني  امنحوتب  خلفاء 
 1405-1425 الرابع  وتحوتمس  ق.م 
مع  التحالف  قوى  الذي  األخير  هذا  ق.م, 
الميتانيين بزواجه من ابنة الملك الميتاني 
له  أنجبت  والتي  ماتمويا  اسمها  التي 
خلف  الذي  الثالث,  امنحوتب  الفرعون 
والده على العرش, وأصبحت مع, العالقات 
الميتانية المصرية على أفضل وجه وكان 
بعد  موتمويا  من  الرابع  تحوتمس  زواج 
إلى  وفود  ستة  أرسل  إذ  طويل  إلحاح 
يد  يطلب  األول  أرتاتاما  الميتاني  الملك 
ابنته, ولكنه كان يرفض كما تقول وثائق 
العمارنة, إنما الفرعون أصر على الزواج 
مرسالً الوفد السابع, وسار الفراعنة على 
إذ  الميتانيات,  من  الزواج  في  الخط  هذا 
الثالث  امنحوتب  الكاهل  الفرعون  تزوج 
خيبا  جيلو  الميتانية  األميرة  من  أيضاً 
اسمها  المصادر  بعض  تذكر  )تيدوهيبا(, 

تحولت  التي  خيبا  تيدو  بصيغة 
التي  نفرتيتي  إلى  مصر  في 
الحسناء  الفتاة  اسمها  معنى 
الملك  ابنة  وهي  قادمة 
زودها  حيث  شوتارنا, 
عروسي  بجهاز  والدها 
مؤلفة  وبحاشية  ضخم 

من 317 امرأة بين وصيفة وخادمة. لقد 
على  الزواج  هذا  الثالث  أمنحوتب  دون 
في  أمر بصنعها  التي  الكبيرة  الجعرانات 
هذه المناسبة, وبمقابل ذلك استفاد الملوك 
العالقات  هذه  من  الهوريون  الميتانيون 
حليف  بكسب  المصاهرة  على  القائمة 
قوي إلى جانبهم وكذلك الذهب الكثير من 

مصر.
صفاء  على  المصاهرة  هذه  حافظت 
رسالة  ذلك  على  دليل  وخير  صداقتها, 
الفرعون  إلى  توشراتا  الميتاني  الملك 
نيموريا  إلى  فيها:«  جاء  ومما  المصري 
وصهري  أخي  مصر  ملك  الكبير  الملك 
توشراتا  يتكلم  وهكذا  ويحبني  أحبه  الذي 
ملك  يحبك  الذي  عمك  الكبير  الملك 
أنا بخير علك بخير عل  الميتانيين أخوك 
وأطفالك  نسائك  وبقية  وأختي  بخير  بيتك 
وعربتك وخيولك وبالدك بخير، وكل ما 
تملك كلهم بخير كبير جداً, كانت صداقة 
وآبائي  آبائك  بين  مضى  فيما  تربط  قوية 
قوية  صداقة  تربطك  وكانت  وطدتها  لقد 
صداقة  عالقة  في  اآلن  وألننا  والدي  مع 
أقوى  أنت  جعلتها  فقد  بعضنا  مع  قوية 
بعشرة أضعاف عما كانت عليه في عهد 
والدي ونزوالً عند رغبة تيشوبوآمون 

وستبقى كذلك...«
ظل الملك الميتاني على صداقته بعد 
 1375 في  الثالث  أمنحوتب  وفاة 

إلى  يرسل  نراه  إذ  .م,  ق 
وابنه  خليفته 

باسم  عرف  الذي  الرابع،  أمنحوتب 
منها  واحدة  يلي  فيما  رسائل  أخناتون، 
علمت  عندما  والده:«  بموت  فيها  يواسيه 
في  الثالث  امنحوتب  )اسم  نيموريا  أن 
قدره  إلى  ذهب  قد  المسمارية(  الكتابة 
عندئذ بكيت في ذلك اليوم ولقد قعدت ليالً 
كنت  ألنني  أشرب  ولم  آكل  ولم  ونهاراً 
حزيناً, وقد قلت لو إن آخر فقط في بالدي 
الذي  أخي  وإن  مات,  قد  أخي  بالد  أو 
احببته واحبني كان ال يزال حياً ألن حبنا 
باٍق كالسماء واألرض باقية...« باإلضافة 
رسالة  توشرانا  كتب  الرسالة  تلك  إلى 
مؤكداً  )تي(  المدعوة  أرملته  إلى  أخرى 
ولكن  الميتانية.  المصرية  الصداقة  على 
)الميتانية  المصرية  السورية  العالقات 
ذلك  بعد  تقلصت  قد  المصرية(  الهورية- 
الداخلي,  مصر  بوضع  متعلقين  لسببين 
الرابع  امنحوتب  انشغال  هو  أولهما 
الجديدة  الدينية  بالدعوة  نفرتيتي  وزوجته 
هو  الذي  الديني  باإلصالح  تعرف  ما  أو 
نجاح نفرتيتي الكردية في إقناع الفرعون 
امنحوتب الرابع بوجود اإلله الواحد الذي 

يرمز إليه رع أي الشمس )رو( مما 
يغير  أن  الرابع  أمنحوتب  جعل 

خادم  أي  أخناتون  إلى  اسمه 
اإلله. وثانيهما نجاح الخصم 

مصر  في  الديني 
الذين هم كهنة 

ثم  ومن  وأضعافه  أخناتون  ضد  آمون 
يخفون  كانوا  عندما  الميتانيين  عن  إبعاده 
الرسائل التي يبعثها الملك الميتاني تأكيداً 
على صداقتهم وبذلك حصلت القطيعة بين 

الحليفين.
نفسه,  يعيد  التاريخ  أن  نقول: حقاً  بالختام 
انتصارات  من  االجداد  حققه  ما  أن  إذ 
تاريخية في سوريا وروج آفا يحييه اليوم 
العسكري  النصر  راية  حمل  في  األحفاد 
كردستان  افاي«  »روج  في  والسياسي 
الجديد  المصطلح  في  استخدامه  تم  ما  أو 
فاتحة  تصبح  وقد  سوريا  وشرق  شمال 
خير على كامل أرض سوريا مثلما أنجزه 

أجدادنا الهوريين الميتانيين.

املصادر:« تاريخ كرد و كردستانـ العالمة 
أسالف  تاريخ  ج1-ج2،  ذكيـ  أمني  محمد 
احلوريون  خليل،  محمود  أحمد  د.  الكردـ 
فيلهلم،  جرنوت  وحضارتهمـ  تاريخهم 
السورية  العالقات  سلسلة 
التاريخـ  د.محمود  املصرية عبر 
عبد احلميد أحمد- ج1، موجز 
محمد  القدميـ  سوريا  تاريخ 

حرب فرزات«.

نظمت جلنة  املاضي وصدى احلاضر(،  )الثقافة صوت  روناهي/ احلسكة: حتت شعار 
الفلكلورية  لألزياء  األول  السنوي  املعرض  احلسكة  مقاطعة  يف  الدميقراطي  والفن  الثقافة 

الشعبية يف مقاطعة احلسكة، وذلك  يف صالة أرض األحالم باحلسكة.
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حتقيق/ رامان آزاد

تقرير/ دالل جان

شريين خلفعفاف حسكي

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

ليست القضيُة أنّ تنجح بتنظيفِ خملفاتِ التفجري بل؛ أن تنزع فتيل االنفجار، وهذا هو جوهر 

األمن والسالم، كما أنّ مكافحة اجلرمية واإلرهاِب ال تتوقفُ عند حدودِ حماكمةِ املرتزقة بل 

يتجسد  أن  قبل  الفطرةِ  عن  احنرف  فكرٌ  فاإلرهابُ  اجملتمع،  وحتصني  األفراد  تأهيل  بإعادة 

من  ُأريد  الذي  داعش  حول  الدويلّ  املنتدى  مضمونَ  كان  املعنى  هذا  األرض.  على  جرميًة 

خالله وضعُ اجملتمِع الدويلّ واحلكوماتِ أمام مسؤولياهتا األخالقيّة والقانونيّة.

بل مكافحته
ُ
ة حماكمة اإلرهاب وس

ّ
قانوني معرض األزياء الفلكلورية... حنو إعادة ثقافات ميزوبوتاميا

دفاع اهلوريني امليتانيني عن روج آفا وسورياـ2

الكاتب والباحث: برادوست ميتاني
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في  الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات  تعتبر 
النهج  لترسيخ  التنوير  مناهل  الذاتية  اإلدارة 
أهم  من  وهي  المجتمع،  في  الديمقراطي 
السلطوية  الذهنية  تحارب  التي  المؤسسات 
واالستبدادية وتحرر المرأة من الظلم والقمع 
وتدعم التحرر في كافة المجتمعات, وتعرف 
بأنها  الديمقراطي  المجتمع  أكاديميات 
تربوية  وتدريبية  تثقيفية  تنويرية  أكاديميات 
وفق  المدربة  الكوادر  تأهيل  منها؛  الهدف 
والدعوة  اإليكولوجي,  الديمقراطي  النهج 
إلى مجتمع  الوصول  بغية  المرأة  إلى حرية 
والفكر  الفلسفة  إطار  في  وسياسي  أخالقي 

الحر.

»نساهم يف بناء جمتمع
 قويم وأخالقي«

تم افتتاح دورة الشهيد محمد األحمد )بوطان( 
بسري  جودي  رستم  الشهيد  أكاديمية  في 
كانيه, وقد التحق بالدورة عدد من األعضاء 
خمسة  لمدة  مغلقة  دورة  في  والعضوات, 
عشر يوماً, وفي هذا الصدد التقت صحيفتنا 
األكاديمية  في  المحاضر  مع  روناهي 
أهمية  »إن  قال:  الذي  حاجو«،  »محمد 
إيجابي  أثر  تركها  في  تبرز  الدورات  هذه 
منها  والغاية  للدورة،  الخاضعين  لألعضاء 
هي الضرورة الملحة  لتغيير الذهنية القديمة 

وتشتيت  التفرقة  لزرع  أدت  التي  المظلمة 
ومصالح  معينة  انتماءات  وفق  المجتمع 
خاصة, وأدت أيضاً إلى تهميش دور المرأة 
هذه  خالل  من  نسعى  ونحن  المجتمع,  في 
التعبير  صح  إن  التأهيل  إعادة  الدورات 
للذهنيات القديمة وزرع ذهنية جديدة تساهم 
في بناء مجتمع قويم وأخالقي متمسكاً بحب 
وكرامة  بحرية  والعيش  والوطن  األرض 

وفق النهج الديمقراطي لألمة الديمقراطية.
العلي  ابتسام  المتدربة  أشارت  جهتها  ومن 
التحقت  »لقد  بالقول:  زركان  منطقة  من 
من  لالستفادة  شخصية  برغبة  بالدورة 
عن  المرأة  حقوق  على  والتعرف  الدروس 
لي من حقوق وما علي  ما  كثب، وألعرف 

من واجبات«.
وأضافت ابتسام قائلةً: »لقد تأثرت من اليوم 

والتمسك  الوطن  حب  نحو  بالدفع  األول 
لشهدائنا  الكبيرة  والتضحيات  باألرض 
لترسيخ  بأرواحهم  ضحوا  اللذين  األبرار 
مبدأ الحرية والعيش بكرامة, وللمرة األولى 
هللا  عبد  العظيم  القائد  فلسفة  على  أتعرف 
بحرية  يتعلق  فيما  خصوصاً  أوجالن، 

المرأة«.

»تأثرنا حبب األرض والوطن 
واحرتام اإلنسان«

ومن جانب آخر ذكر العضو المتدرب حمد 
قوى  في  عنصر  »باعتباري  بالقول:  عمير 
األمن الداخلي أسايش سري كانيه يجب علي 
بااللتزام بالقوانين التي أقرتها اإلدارة الذاتية 

وهذا مما أتعلمه في األكاديمية«.
وتابع قائالً: »يتم تنويرنا بشكل فعلي، وتأثرنا 
بحب األرض والوطن واحترام اإلنسان مهما 
بعيداً  المقاومة  معنى  وتعلمنا  صفته,  كانت 
عن االعتداء، ومن أهم ما نأخذه من التدريب 
الشعوب  أخّوة  دعم  هو  المحاضرات  في 
التي نادى بها القائد األممي عبد هللا أوجالن 

الفلسفة الفريدة«.
»نحن  قائالً:  حاجو  محمد  اختتم  وقد 
النهج  لتعزيز  الدورات  لهذه  بحاجة  جميعاً 
واألخذ  الحر،  المجتمع  وعيش  الديمقراطي 
وإنهاء  السالم،  لدعم  آبو  القائد  بتوجيهات 
األزمات في سوريا والشرق األوسط بشكٍل 

عام«.

لسوق  اليسار  جهة  من  قديم  محل  أمام 
»عزرا« الشعبي وسط مدينة قامشلو، شمالي 
الحديد  شرارات  تستوقفك  سوريا،  شرقي 
عظمة  بريقه  في  يعكس  الذي  المتطايرة 
الجذاب  رونقه  يستحضر  الذي  الماضي 
الخناجر  أشكال  في  آشور«  »أبو  الحرفي 
صناعتها  في  طويلة  لساعات  ينهمك  التي 
والده  عن  ورثه  الذي  الطيني  حانوته  داخل 

وجده قبل قرن.

توارثها من جده ووالده

النجارة  مهنة  عاماً(   60( آشور  أبو  يمتهن 
والحبال  الغرابيل  وبيع  الخناجر  وصنع 
من جده  توارثها  والتي  الزراعية  واألدوات 
ووالده، ويحاول دوماً إنعاشها ونفض الغبار 
عنها غير آبٍه بالتعب وهو يشكل من الحديد 
ناعمة،  ملساء  بمقابض  خناجر  والمعادن 
األجداد،  وشجاعة  التاريخ  عبق  منها  يفوح 
سريعاً  االندثار  على  شارفت  صناعة  في 
خالل السنوات الماضية، كما يقول للجزيرة 

نت.

مراحل تصنيع اخلنجر...

بمراحل  الخنجر  »يمر  آشور:  أبو  ويقول 
النهائية  بصورته  يظهر  حتى  عديدة 
المعروفة، ومرحلة حف الحديد وتنعيمه هي 

أطولها«.
الحديد  بطْرق  الخنجر  تصنيع  مراحل  تبدأ 
قبل  الفوالذ  من  ليصبح  ومعالجته  وحفه 
الخنجر  الخنجر، ويرسم شكل  تشكيل نصل 
العامية،  أو »الشبرية«، كما تعرف باللهجة 
على قطعة من الجلد وقطعتين من الخشب، 
قامشلو وما  المعروف في منطقة  وتصميمه 
في  انحناء  أكثر  أو  معكوفاً  يكون  حولها 

نهايته، ويتم جمعهما على شكل خنجر.
بمثقاب  الخشبي  الشكل  على  ثقبان  يثقب  ثم 
يدوي، ويُدخل في الفتحتين مسامير خشبية، 
القطعتين  تمليس سطح  مرحلة  بعدها  وتأتي 
الخشبيتين بإتقان بالمبرد، وفصلهما وتجويف 
الخنجر  شفرة  شكل  يأخذ  تجويفاً  منهما  كل 

باستخدام المطرقة.
ويتم إدخال طرف الشفرة في فتحة المقبض 
ولحمها  بالمسامير  وتثبيتها  لها  الُمعدة 
الغمد  ليصبح  اللحام  آثار  إلخفاء  وتمليسها 
أبو  بحسب  فيه،  نتوء  ال  وانسيابياً  جاهزاً 

آشور.

صناعة اخلناجر تواجه االندثار

باتت  الخناجر  صناعة  أن  آشور  أبو  ويبيّن 
أجداده  أن  مضيفاً  الزوال،  مشارف  على 
إلى  الصناعة  هذه  توريث  على  حرصوا 
توريثها  إلى  بدوره  يسعى  وهو  أبنائهم، 
ألبنائه وأحفاده، فهي الصناعة التي اشتهرت 
مشيراً  تقريباً،  عام   100 منذ  العائلة  بها 
إلى أن أبناء هذا الجيل قلما يميلون للحرف 

القديمة وممارستها لمجرد الهواية.
التي  الخناجر  عشرات  آشور  أبو  ويستذكر 
كان يعلقها جده ووالده على أبواب الحانوت 
الخشبي من الداخل، ال سيما حين كانت تفتح 
مصراعيهما  على  الخشبيتان  المحل  بوابتا 

للباعة والمشترين قبل نصف قرن أو أكثر.
وجدي  والدي  »كان  بالقول:  ويضيف 
الخناجر  مقابض  صناعة  في  يستخدمان 
والعاج  والفضة  الذهب  وخيوط  الفوالذ 
يلبسونها  ثم  الحور،  وخشب  والقصدير 

بصفائح الحديد«.
بين 25 و50  الشبرية عادةً  ويتراوح طول 
األسعار  غالء  وبسبب  اآلن  لكن  سنتيمتراً، 
السابق،  في  كما  األولية  المواد  توفر  وعدم 
والخشب  الحديد  من  الخناجر  تصنع  باتت 

فقط.

من سالح إىل قطع زينة

الزمن،  بمرور  الحناجر  صناعة  وتطورت 
بها عن  للدفاع  إليها  اإلنسان  ورافقت حاجة 
نفسه في زمن لم تكن فيه األسلحة المعروفة 
اليوم قد ظهرت، كما يقول الحرفي الستيني.

الماضي  في  الخناجر  صناعة  ونشطت 
المدينة  في  رائجة  سلعة  بدورها  وكانت 
ونواحيها لكونها قطعة أساسية يحملها الرجل 
سالحاً  نفسه  الوقت  وفي  والزينة،  للتفاخر 
خفيفاً وفتاكاً لالحتراز من اللصوص وقطاع 
اليوم  ولكن  للمسافرين،  وخاصةً  الطرق 
صار يحتفظ بها بوصفها قطعاً تقليدية جميلة 
وتراثاً قديماً تزيُّن به جدران البيوت وأماكن 

عرض التحف.
واشتهرت الخناجر في مدينة قامشلو منذ بناء 
من  تعتبر  إذ  الماضي،  القرن  بداية  المدينة 
المدن الحديثة مقارنةً بالمدن القديمة األخرى 
كحلب ودمشق، وهي مدن تاريخية وعمرها 

تجاوز آالف السنوات.

ذكريات الزمن اجلميل

آخر  وبناء  حانوته  هدم  آشور  أبو  ويرفض 

العروض  الحديث، رغم  الطراز  جديد على 
البناء  متعهدي  قبل  من  له  المقدمة  المغرية 

والمهندسين المعماريين.
على  وتركه  الطيني  بدكانه  احتفاظه  وعن 
حاله كما ورثه عن والده وهو اآلخر ورثه 
الماضي  ذكريات  تزال  »ال  قال:  أبيه،  عن 
استخدم  أزال  وال  وزاوية،  ركن  بكل  عالقة 
الذي  الخشبي  وسلمه  القديمة  جدي  مقشرة 
على  محافظاً  يزال  ال  والذي  بيديه  صنعه 

متانته وصالحاً لالستخدام لليوم«.
ذكريات  طوبها  بين  تحفظ  المحل  فجدران 
الزمن الجميل الذي عاشه في طفولته، مؤكداً 
بالقول: »محال أن ننسلخ عن كل ما يذكرنا 
حين  وأذكر  عشناها،  التي  الجميلة  باأليام 
صباح  ووالدي  جدي  بصحبة  أتدرج  كنت 
ببطء  الخشبي  حانوتنا  أبواب  لنفتح  يوم  كل 
لنخرج عشرات الخناجر الجميلة المزخرفة 
بالفضة والمعلقة بالباب من الداخل، وال تزال 

تلك المشاهد الجميلة محفورة بذاكرتي«.

والشعير  القمح  محصولي  كميات  تجاوزت 
الُمستلمة من قبل اإلدارة الذاتية في مراكزها 
المخصصة لهذا الغرض الـ 500 ألف طن، 
فيما أوقفت اإلدارة عملية شراء الشعير في 

مراكزها عند 160 ألف طن تقريباً.
إعالنها  بداية  منذ  الذاتية،  اإلدارة  وافتتحت 
استقبال موسمي الشعير في الـ 25 من شهر 
أيار والقمح في األول من شهر حزيران، 22 
الستالم  منها   6 ُخصصت  لالستالم  مركزاً 
شهر  منتصف  في  بها  وأُلحق  الشعير، 
الستالم  الفرات  إقليم  في  مركزين  حزيران 

منها وهما  الصيانة  أعمال  انتهاء  بعد  القمح 
الشركراك والعالية.

المراكز،  لهذه  االستيعابية  القدرة  وتختلف 
)صوامع  طن   1000 يستوعب  ما  فمنها 
طن  ألف   120 لـ  بعضها  وتصل  معدنية( 

)صوامع الباطون(.

األول  الشهر  انقضاء  مع  اإلدارة  وأعلنت 
مراكز   6 توقف  عن  االستالم  من  لها 
وهي  االستيعابية  قدرتها  توقف  بعد  للقمح 
الزور  دير  في  كم   10 الـ  صوامع  من  كل 
وعين عيسى والصخرات والجلبية في إقليم 
الفرات، وفي الرقة وتربه سبيه في الجزيرة، 
 12-10 من  تستلم  صغيرة  صوامع  وكلها 

ألف طن.

الكميات امُلستلمة من القمح 
بلغت حتى اآلن 375 ألف طن 

تقريبًا

وأوقفت اإلدارة الذاتية استالم الشعير وذلك 
بعد 40 يوماً من بداية تسويقه إليها عند 160 
تخزينه،  لمشاكل  وذلك  تقريباً،  طن  ألف 
حيث يتم توريده من قبل المزارعين بأكياس 
النايلون والتي ال تتحمل العوامل الجوية أكثر 

من 3 أيام.
بداية  مع  الذاتية  اإلدارة  وخصصت  هذا 
على  مراكز   6 الشعير  لموسم  استالمها 
وهي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  مستوى 
في  وليست صوامع  مستودعات  عن  عبارة 
كل من مركز تل كوجر ومال سيات وسفح 
الرقة  في  كبش  ومركز  الجزيرة  إقليم  في 
ومركز المحلج في دير الزور والدهليز في 

إقليم الفرات.
وفي لقاء لوكالة هاوار مع الرئيس المشترك 
لهيئة االقتصاد والزراعة سلمان بارودو؛ بيّن 
القمح بلغت حتى  الُمستلمة من  الكميات  بأن 
استعداد  ُمبدياً  تقريباً،  طن  ألف   375 اآلن 
مراكزهم الستقبال كافة محصول القمح من 
المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وسلّمت اإلدارة الذاتية الدفعة األولى من 
بلغت  والتي  للمزارعين  الكميات  هذه  أثمان 
على  سورية  ليرة  مليون  و500  مليار   40
اإلدارة  أن  حيث  اإلدارة،  مناطق  مستوى 
إلى  الُمسّوق  القمح  ثمن  بتسليم  تقوم  الذاتية 
من  يوماً   20 أقصاها  مدة  خالل  مراكزها 

تاريخ تسلمه.
مليون   200 الذاتية  اإلدارة  ورصدت  هذا 
دوالر لشراء محصول القمح من المزارعين، 
الواحد  غرام  للكيلو  ليرة  بسعر 160  وذلك 
على أن ال يقل السعر عن 156 ليرة للدرجة 

الرابعة.

إلى  المحاصيل  تسويق  نسب  وانخفضت 
بداية  في  التوقعات  عن  االستالم  مراكز 
الموسم لسببين بحسب القائمين عليها أولهما 
»الحرائق التي التهمت محاصيل المزارعين، 
وعلف  االتجار  بقصد  التخزين  هو  والثاني 

المواشي واستخدامه كبذار للموسم القادم«.
اإلحصائيات  بحسب  الحرائق  والتهمت  هذا 
المتوفرة لدى هيئة االقتصاد والزراعة أكثر 
من 40 ألف هكتار من محاصيل المزارعين 

»قمح، شعير« هذا العام.

وقد قررت اإلدارة الذاتية في الـ 4 من هذا 
المتضررين  المزارعين  تعويض  الشهر 
نتيجة هذه الحرائق، ويكون التعويض بالنسبة 

للمزارع على التكلفة وليس على الربح.
محاصيل  استالم  عملية  أن  بالذكر  والجدير 
اإلدارة  مناطق  في  المزارعين  من  القمح 

الذاتية ماتزال مستمرة.

بلدة  لمجلس  التابعة  القرى  أهالي  ويشتكي 
طاشلوك من سوء الطرقات وعدم تسويتها 
من قبل بلدية الشعب في البلدة، حيث تزداد 
أكثر،  الشتاء  فصل  في  األهالي  معاناة 
وعند  ُمعبّدة،  غير  الطرقات  معظم  كون 
تسوء حالة  الشتاء  بفصل  األمطار  هطول 
استطاعة  عدم  إلى  يؤدي  مما  الطرقات، 
واستعمال  سياراتهم،  استعمال  األهالي 

الجرارات عوضاً عنها. 
صحيفتنا  قامت  ذاته؛  السياق  وفي 
التي يشتكي  القرى  »روناهي« بجولة في 
آراء  ورصد  الطرقات،  سوء  من  أهاليها 

األهالي.
وحدثنا المواطن حجي شيخ أحمد من قرية 
عدة  أعوام  منذ  »نعاني  قائالً:  بحور  سر 
الطرقات، طرقاتنا غير صالحة  من سوء 

للسير عليها بالسيارات، وفي فصل الشتاء 
تزداد المعاناة أكثر«. 

في  الشعب  بلدية  حديثه  في  أحمد  وطالب 
بلدة طاشلوك ومجلس البلديات في كوباني 
بإصالح  ممكن  وقت  بأسرع  بالعمل 

طرقاتهم«. 
قرية  من  عثمان  مصطفى  المواطن  أما 
لهيني فحدثنا قائالَ: »في كل اجتماع نعقده 
الشعب  بلدية  من  نطالب  الكومينات  في 
بإصالح الطرق، ولكن ال أذان صاغية، لذا 
نطالب الجهات المعنية بالقيام بعملها تجاه 
هذا الشعب، والعمل على التقليل من معاناة 

سوء هذه الطرقات«. 
ببلدية  الخدمات  لجنة  في  اإلداري  وأكد 
علم  على  إنهم  إبراهيم مصطفى  طاشلوك 
في  الطرقات  معظم  وإن  األهالي،  بمعاناة 

التصليح  إلى  بحاجة  ببلدة طاشلوك  القرى 
لدى  آليات  وجود  عدم  ولكن  والتسوية، 
تصليح  في  للعمل  عائقاً  يشكل  البلدية 
مجلس  من  تأتي  اآلليات  كون  الطرقات؛ 

البلديات في مقاطعة كوباني. 
وطالب إبراهيم من مجلس بلديات الشعب 
وتقديم  بمساعدتهم  كوباني  مقاطعة  في 
وتسوية  تصليح  على  للعمل  لهم  اآلليات 

الطرقات. 
بلدة  في  األهالي  شكاوي  على  ورداً 
في  التنفيذية  اللجنة  عضو  قال  طاشلوك؛ 

ناصر  كوباني  بمقاطعة  البلديات  مجلس 
الحمود قائالً: »من ضمن مخطط مشاريعنا 
العام  لهذا  وتسويتها  الطرقات  إلصالح 
العمل على تسوية وتصليح وتزفيت العديد 
ومنها  والمدينة  القرى  في  الطرقات  من 

طرق قرى بلدة طاشلوك«.
وتابع الحمود: »تم دراسة مشروع تصليح 
طاشلوك،  بلدة  في  الطرقات  وتزفيت 
المهندسون  بها  قام  التي  الدراسة  وحسب 
 /10290000/ تخصيص  تم  البلدية  في 
ليرة  ألف  وتسعون  مليون  واثنان  مائة 

وفرش  وتسوية  لتصليح  ميزانية  سورية 
وطحل لجميع الطرقات في بلدة طاشلوك، 
إضافة إلى تخصيص /2000/ متر مكعب 
زفت لتزفيت الطرقات في بلدة طاشلوك«. 
قائالً:  حديثه  إلى  الحمود  ناصر  وأضاف 
الطرقات  تصليح  في  تأخرنا  إننا  »نعلم 
أولوية  نعمل حسب  ولكن  طاشلوك،  ببلدة 
الطرقات التي بحاجة إلى التصليح، ولكن 
ال توجد لدينا سوى ثالث ورشات لتصليح 
تعمل  أحدهما  الطرقات،  ودحل  وتقشير 
تقشير  على  يعمل  الذي  الزفت  فريق  مع 
مدينة  إلى  المؤدي  شيوخ  وتصليح طريق 
بلدية صرين،  في  تعمل  وأخرى  كوباني، 
وبعد  الجلبية.  ناحية  في  أخرى  وورشة 
الطرقات  تصليح  على  العمل  من  االنتهاء 
في ناحية الجلبية ستتوجه ورشات اآلليات 
إعادة  على  وستعمل  طاشلوك  بلدة  إلى 

تأهيل الطرقات«. 

بلدية  الفرنسية  غريني  بلدية  من  وفد  زار 
بين  اتفاقية  لتوقيع  بالدرباسية  الشعب 
المشتركة  الرئاسة  بحضور  البلديتين 
الحسكة،  مقاطعة  في  البلديات  للجنة 
في  البلديات  لهيئة  المشتركة  والرئاسة 
مقاطعة قامشلو، والمكتب التنفيذي؛ وبهذا 
بلدية  في  الرئيس  نائب  تحدث  الخصوص 
في  حصلت  التي  األوضاع  عن  غريني 
حققها  التي  واالنتصارات  سوريا  شمال 
حققها  والتي  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
سيئة  ظروف  في  الخدمية  اللجان  أيضاً 

أثناء حكم مرتزقة داعش على المنطقة.
وبهذا الهدف تم تبديل الرمز بين البلديتين، 
حيث تم إهداء رمز اليدين والكتب من بلدية 

غريني لبلدية الدرباسية للتذكير باالتفاقية، 
ومن ناحية أخرى أهدت الرئاسة المشتركة 
بلدية  شعار  غريني  بلدية  رئيس  لنائب 
الحرب  ظل  في  حققت  التي  الدرباسية 
المدينة  في  الخدمية  األعمال  من  الكثير 

والقرى التابعة لها.
وتم عقد االتفاقية بين الطرفين حيث نص 
العقد على: »في كل أنحاء العالم، يتعارض 
مشروعان للمجتمع، األول تعسفي وعنيف 
وظالمي ورجعي وهمجي، يقوم بمحاربة 
األخر  المشروع  أما  والكون،  اإلنسانية 
واأليكولوجيا،  الديمقراطية  إلى  فيدعو 
والسالم  واالحترام  المساواة  قيم  ويعّزز 
التمييز  أشكال  كل  مكافحة  إلى  ويدعو 

أصبحت  األخيرة،  السنوات  ففي  والقمع. 
سوريا  من  والشرقية  الشمالية  المنطقة 
بين  المواجهة  هذه  جبهات  من  واحدة 
القتل  عمليات  مواجهة  ففي  المشروعين. 
نهضت  داعش،  ارتكبها  التي  والمذابح 
وتوحدت.  والتقدمية  الديمقراطية  القوى 
والدينية  العرقية  الشعوب  كل  استطاع  لقد 
داعش  أمام  النصر  تحقيق  من  المتنوعة 

وبالتالي القضاء على دولته المزعومة.
بالطبع، ال تزال هناك العديد من المشاكل 
بثقلها على  تلقي  التي  الخطيرة  والمخاطر 
تحقيقه  إلى  نطمح  الذي  السالم  مستقبل 
شراكة  إقرار  في  السبب  يرجع  جميعاً؛ 
ومدينة  غريني  مدينة  بين  وفنية  ثقافية 

وقوة  المسؤولية  حجم  إلدراكنا  الدرباسية 
العمل المدني والثقافي والتربوي.

الحرية  قيَم:  تعزيز  إلى  االتفاقية  وتهدف 
واالحترام  والتضامن  واإلخاء  والمساواة 
الشراكة  هذه  مدينتنا.  ورجال  نساء  بين 
تستهدف جميع مواطنينا وبخاصة األجيال 
الشابة. نود من خالله العمل على بث التعليم 
والممارسات  والخبرات  المعرفة  وتبادل 
الفنية واإلبداع، سيعتمد بشكٍل خاص على 
تكون  بحيث  الرقمية،  والفنون  التقنيات 
سنعتمد  بيننا.  المسافات  تقليل  على  قادرةً 
والتعليمية،  والثقافية  العامة  منشآتنا  على 
وأيضاً شركائنا مع المؤسسات والجمعيات 
مستقبلنا  بناء  في  والمشاركة  البناء  ألجل 

المشترك«.
 نحن بذلك نراهن على بناء األجيال المقبلة 
واإلخاء  السالم  يسوده  كومينالياً  ومجتمعاً 

وبالتالي محاربة الحرب والظالم، 

املكتب اإلعالمي لبلدية الدرباسية

أشار تقرير لوكالة بلومبرغ األمريكية إلى 
أن أردوغان يخاطر بدفع االقتصاد التركي 
التي  لتلك  مماثل  اقتصادي  انهيار  إلى 
لمجموعة   وفقًا  الالتينية،  أمريكا  شهدتها 
تتخذ  »Ashmore Group Plc«التي 

من لندن مقراً لها.
 Ashmore Group Plc »« وقال مدير
االستثمار  شركات  أهم  من  تعتبر  والتي 
األسواق  ألصول  المكرسة  العالمية 
االختالف  من  الرغم  »على  الناشئة: 
بخصوص  وفنزويال  تركيا  من  كل  بين 
حيث  االستثمار  من  المتنوعة  المصادر 
فقط،  النفط  على  األخيرة  المصادر  تعتمد 
إال أن تركيا تسير حالياً في طريق مشابه 
الالتينية  أمريكا  دول  اقتصاد  يالقيه  لما 
حيث من المتوقع أن يتجه االقتصاد التركي 
إلى المزيد من التدهور االقتصادي«. وقال 
أشمور  في  األبحاث  رئيس  دين،  جان 
غروب، إن ضوابط رأس المال والتوطين 
لمنع  المصممة  األخرى  والسياسات 
مع  ممتلكاته  حماية  من  الخاص  القطاع 
تدهور بيئة االقتصاد الكلي هي »خطوات 
انهيارات  تتبعها  التي  المنطقية«  السياسة 
تعليقاته، في  كبيرة في االقتصاد. وجاءت 
بعد  الثالثاء،  بحثي  تقرير  في  األمر  بادئ 
محافظ  بإقالة  األسواق  أردوغان  هّز  أن 
قايا في وقت  المركزي مراد تشتين  البنك 
قائالً:  دين  وتابع  السبت.  يوم  من  مبكر 
السياسات  إلى  العودة  أن  هي  »المشكلة 
للغاية«،   كبيرة  سياسية  تكاليف  لها  الجيدة 
»وكلما طال تأخيرها؛ كانت التكلفة أكبر، 
السياسيون  يغير  ما  نادراً  السبب  ولهذا 
فالسياسات  يسلكونه،  الذي  الطريق  من 
للسياسات  نتيجة  هي  السيئة  االقتصادية 

السياسية الخاطئة«.
ولفت دين إلى أنه وبدالً من تحديد أسباب 
تقرر  األساسية،  االقتصادية  المشكلة 
مثل  المشكلة،  أعراض  مواجهة  الحكومة 
العملة  ضعف  النمو،  تباطؤ  التضخم، 

وتباطؤ االستثمار.
المشاكل  تجاهل  يتم  نفسه  الوقت  وفي 
السياسات  هذه  وتشمل  وتتفاقم،  الحقيقية 
والفشل  المتزايد،  والتدخل  السيئة،  النقدية 
المحلية،  التمويل  أسواق  تطوير  في 
مفرط  بشكٍل  االدخار  معدالت  وانخفاض 

والسياسات الخارجية السيئة.
وكما تلقي الحكومة باللوم على المجموعات 
نفسها،  على  اللوم  إلقاء  من  بدالً  األخرى 
والشركات  المستثمرين  يجعل  الذي  األمر 
إلى  سيحتاج  أردوغان  ألن  قلقاً  أكثر 
تدهور  فداء مع  المزيد من يجعلهم ككبش 
االقتصاد. ومع تدهور النظرة االقتصادية، 
اتخاذ  في  والشركات  المستثمرون  يبدأ 
ومصادر  ثرواتهم  عن  للدفاع  إجراءات 
رأس  هروب  إلى  يؤدي  وهذا  رزقهم. 
من  وغيرها  االستثمار  وانخفاض  المال، 
في  الحكومة  وتبدأ  التحوط.  استراتيجيات 
إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء 
تصرفاتهم  لمنع  إجراءات  واتخاذ  األداء، 
الحكومة  لدى  ليس  النهاية،  في  الوقائية. 
وتغرق  مستقبل  وال  نمو  وال  تمويل  أي 
في أزمة. وفي سياق متصل كشفت وكالة 
عن  النقاب  لها  آخر  تقرير  في  بلومبرغ  
ما  بدأت  العالم  في  الكبرى  المصارف  أن 
لمقاطعة  النطاق  واسعة  حملةً  يشكل  قد 
بنسبٍة  قيمتها  انهارت  التي  التركية  الليرة 
وذلك  الماضية،  الشهور  مدار  على  هائلٍة 
في ظل أزمٍة اقتصاديٍة، يقول محللون إنها 

منذ  تركيا  في  نوعها  من  األسوأ  تكون  قد 
المعنية   - الوكالة  وشددت  طويلة.  عقوٍد 
بتغطية األنباء االقتصادية والمالية - على 
بينها  من  الثقيل،  الوزن  من  مصارف  أن 
»سوسيتيه جنرال« و»كريدي أجريكول« 
الكندي«،  الملكي  و»البنك  الفرنسيان 
كانت  توصياٍت  اآلخر  تلو  واحداً  سحبت 
قد أصدرتها في السابق، بشراء مبالغ من 
العملة المحلية التركية، بعدما وصل سعرها 
مقابل العمالت األجنبية إلى أدنى مستوياته. 
أن »كريدي  إلى  الصدد  هذا  في  وأشارت 
أجريكول« ألغى هذا األسبوع خطةً لشراء 
قليلٍة  أياٍم  لمدة  تطبيقها  أدى  بعدما  الليرة، 
إلى تكبده خسائر كبيرةً. األمر نفسه، تكرر 
مع »سويسيتيه جنرال« الذي لم تدم حملته 
لمبادلة العملة التركية بـ »الراند« الجنوب 
الوقت  في  أكثر.  ال  أسبوٍع  سوى  إفريقي 
الذي   - الكندي«  الملكي  »البنك  أكد  ذاته، 
يتخذ من مدينة تورنتو مقراً له - أن هناك 
المدى  على  بالليرة  تُحدق  متعددةً  مخاطر 
األزمة  تصاعد  ظل  في  خاصة  القصير، 
والواليات  تركيا  بين  الراهنة  السياسة 
المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن األوساط 
حيال  بالصدمة  شعرت  الدولية  المصرفية 
والذي  الليرة،  قيمة  في  المستمر  النزيف 
يُتوقع استمراره في المستقبل المنظور، في 
ظل االفتقار إلى أي مؤشراٍت تفيد بإمكانية 
تغير الظروف الجيوسياسية واالقتصادية، 

التي قادت لألزمة الحالية.
ويحّذر خبراء اقتصاد من تفاقم تلك األزمة، 
بفعل العقوبات التي توشك الواليات المتحدة 
على فرضها على نظام أردوغان، عقاباً له 
على تشبثه بإتمام صفقة صواريخ »إس - 

400« الروسية المتطورة للدفاع الجوي.

إلى  سيؤدي  ذلك  أن  إلى  الخبراء  ويشير 
شهدته  الذي  الكارثي  السيناريو  تكرار 
اجتاحها  ما  إثر  الماضي،  العام  تركيا 
جراء  واقتصاديٍة  ماليٍة  اضطراباٍت  من 
الرئيس  إدارة  فرضتها  التي  العقوبات 
األمريكي دونالد ترامب على أنقرة آنذاك، 
أندرو  القس  إطالق سراح  على  إلجبارها 
بزعم  السجن  في  به  ُزَج  الذي  برونسون 

ضلوعه في محاولة االنقالب المزعوم.
وأدت تلك العقوبات - التي ترافق فرضها 
براءت  صهره  أردوغان  اختيار  مع 
النظام  إجبار  إلى   - للمالية  وزيراً  ألبيرق 
في  برونسون  عن  اإلفراج  على  التركي 
نفسه  الوقت  في  وقادت  المطاف،  نهاية 
هائلٍة  موجٍة  في  البالد  اقتصاد  إدخال  إلى 
قيمة  انهيار  عن  أسفرت  األزمات،  من 
الدوالر  الليرة بنسبٍة تصل إلى 34% أمام 
تقفز  أن  إلى  كذلك  وأفضت  األمريكي، 
أسعار الفائدة إلى مستوى هائٍل بلغ %24، 
حافة  السنوي  التضخم  معدل  يالمس  وأن 
العشرين في المئة، وهو المستوى األعلى 
تقريرها،  وفي  الراهن.  القرن  مطلع  منذ 
المفاجئ  القرار  أن  من  بلومبرغ  حذرت 
الذي اتخذه أردوغان قبل أيام بعزل محافظ 
وتعيين  قايا  تشتين  مراد  المركزي  البنك 
نائبه مراد أويصال بدالً منه، سيؤدي إلى 
من  أسرع  بوتيرٍة  الفائدة  أسعار  خفض 
سيعود  ما  وهو  معاً،  والمطلوب  المتوقع 
والمالي  االقتصادي  الوضع  على  بالسلب 
في البالد، وسيُضعف قيمة العملة المحلية 
بشكٍل أكبر. ونقل التقرير عن جيوم ترسكا 
في  الناشئة  األسواق  استراتيجيات  خبير 
فعله  ما  إن  قوله،  أجريكول«  »كريدي 
بشكٍل  اللعبة«  قواعد  »يغير  أردوغان 

كامل، ويؤكد أن »البنك المركزي التركي 
من  وجه  أي  على  باالستقاللية«  يتمتع  ال 
الوجوه. وأشار ترسكا إلى أن التدخل السافر 
الخبراء  يدفع  التركي،  الرئيس  جانب  من 
حكومته  اتخاذ  يتوقعوا  أن  إلى  والمحللين 
ال  بنسٍب  الفائدة  سعر  بتخفيض  قراراٍت 
يُستهان بها قبل نهاية الشهر الجاري، في 
سيضمن  ذلك  بأن  أردوغان  اقتناع  ضوء 
ما  عكس  على  التضخم،  معدالت  خفض 
تؤكده التجارب المماثلة التي شهدتها الكثير 
أن  أكدت  بلومبرغ  ولكن  العالم.  دول  من 
ناجٌم عن  الليرة  أزمة  يكتنف  الذي  التعقيد 
قايا،  تشتين  عزل  بقرار  ترتبط  ال  كونها 
وإنما بدأت قبل ذلك بكثير، ما يجعل حلها 
يتطلب ما هو أكثر من مجرد تعديل أسعار 
تواجهها  التي  الصعوبات  وتتفاقم  الفائدة.  
تركيا في هذا الشأن، في ضوء القرار الذي 
االئتماني  للتصنيف  موديز  وكالة  اتخذته 
بتخفيض  الماضي  الشهر  الدولي منتصف 
ما  وهو  البلد،  لهذا  السيادي  التصنيف 
إمكانية  تصاعد  إلى  آنذاك  الوكالة  عزته 
حدوث  خطر  التركية  الحكومة  مواجهة 
أزمٍة في ميزان المدفوعات، وهو ما يفاقم 
وفي  ديونها.  سداد  عن  عجزها  احتماالت 
سياق إعالنها عن هذا القرار، قالت وكالة 
موديز: »إن المصارف التركية تتحمل في 
في  معقولة،  غير  مخاطر  الراهن  الوقت 
منحتها  التي  القروض  حجم  تزايد  ضوء 
للمواطنين األتراك«.  وحذرت الوكالة من 
تبنّي  إلى  أردوغان  نظام  يلجأ  أن  إمكانية 
أو  األزمة  لمواجهة  متطرفٍة  إجراءاٍت 
محاولة تخفيفها، من قبيل وضع قيوٍد على 
بالعمالت  ودائعهم  من  المودعين  انتفاع 

األجنبية.
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تقرير/ سالفا أمحد

تقرير/ عبد احلميد حممد 

حجي شيخ أمحدمصطفى عثمانناصر احلمود

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

روناهي/ كوباني - يعاني أهايل بلدة طاشلوك التابعة لناحية شريان مبقاطعة كوباني من سوء الطرق 

يف القرى؛ نتيجة اإلمهال وعدم تصليح الطرقات منذ أعوام عدة، ويطالب األهايل بلدية الشعب يف 

بلدة طاشلوك وجملس البلديات مبقاطعة كوباني بالعمل على تسوية وتعبيد طرقاهتم. 
كانيه  بسري  جودي«  »رستم  الشهيد  أكادميية  افتتحت   - كانيه  سري  روناهي/ 
اجملتمع  أكادمييات  منهاج  وفق  )بوطان(«  األمحد  حممد  »الشهيد  باسم  جديدة  دورة 

الدميقراطي، حملاربة الذهنية السلطوية واالستبدادية. 

دورة الشهيد حممد األمحد «بوطان«
ز النهج الدميقراطي

ّ
عز

ُ
 بسري كانيه ت

حانوت «أبو آشور« شاهد على قِرن من صناعة اخلناجر بشمال سوريا

اإلدارة الذاتية ترصد 200 مليون دوالر لشراء حمصول القمح 

تسوية وتعبيد طرق مقاطعة كوباني

توقيع عقد اتفاقية بني بلدية فرنسية وبلدية الدرباسية

وكالة بلومربغ: «تدهور االقتصاد الرتكي نتيجة لسياسات أردوغان اخلاطئة«


