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بعدسة:عبدالرحمن محمد

بعد انقطاع دام لثالثة أعوام مهرجان 
الشهيدة روناهي يعود من جديد

المتحور »المبدا«... وتحذيرات 
جديدة لمنظمة الصحة العالمية

بسبب  أعوام  ثالثة  دام  انقطاع   بعد 
الهجمات التي طالت مدينة الحسكة بشمال 
الشهيدة  مهرجان  يعود  سوريا،  وشرق 
في  فعالياته  إحياء  للدبكة إلعادة  روناهي 
اللجنة  من  بدعوة   31 ولغاية  تموز   29

التحضيرية للمهرجان باالنضمام له.
لمهرجان  التحضيرية  اللجنة  ودعت 
جميع  للدبكة،  باور  روناهي  الشهيدة 
شعوب شمال وشرق سوريا لالنضمام إلى 
المهرجان تحت شعار »سنعقد المهرجان 

رغم جميع الهجمات«.

سنة  إلى  الدبكة  مهرجان  تأسيس  يرجع 
يقام  التي  الخامسة  المرة  وهذه   2015
مدينة  في  إقامته  ومركز  المهرجان  فيها 
الحسكة في مركز سردم للثقافة، ويتضمن 
شمال  لشعوب  ثقافية  فنون  المهرجان 

وشرق سوريا.
ويشارك  أيام،  ثالثة  المهرجان  يستمر 
من  غنائية  فرقة  عشرين  المهرجان  في 
وتتنوع  ديرك،  مدينة  إلى  الشهباء  مدينة 
التي تُشِرك فيها كافة الشعوب  عروضها 
في روج آفا، كما سيشارك في المهرجان 

نخبة من الفنانين.
التحضيرية  اللجنة  قالت  السياق  وفي هذا 
فعاليات  إحياء  نستطع  »لم  للمهرجان: 
المهرجان بسبب الهجمات التي شنتها دولة 
االحتالل ومرتزقتها منذ عام 2019 إلى 
إعادة  على  السنة  هذه  عزمنا  لكننا  اآلن، 
المهرجان على الرغم من  إحياء فعاليات 
أن الهجمات التي تشنها المرتزقة ال تزال 
إلى  لالنضمام  شعبنا  وندعو  مستمرة، 

المهرجان رغم كل االعتداءات«.
وكالة أنباء الفرات

في  المستجد  كورونا  فيروس  استمرار  مع 
أكثر  المتحورات  تلك  بعض  تبدو  التحور، 
أكثر  بأعراض  وتتسبب  غيرها،  من  عدوى 

حدة.
لفيروس  متحور  أحدث  »المبدا«  ويمثل 
كورونا المستجد، وقد حذرت منظمة الصحة 
من  شراسة  أكثر  باعتباره  منه  العالمية 
المتحورات السابقة، حيث شّكل ما نسبته 70 
في المئة من اإلصابات بفيروس كورونا في 
أميركا  قارة  في  واألرجنتين  تشيلي  من  كل 

الالتينية في األسابيع األخيرة.
بيرو  في  مرة  ألول  »المبدا«  توثيق  وتم 
المتحور  بات  وقد  الماضي،  ديسمبر  بشهر 
الذي  البلد  المهيمنة« في ذلك  اآلن »الساللة 
خسر 195 ألف شخص توفوا بكوفيد -19، 
أي بنسبة 0.6 في المئة من إجمالي السكان، 
هوبكنز«  »جونز  جامعة  أرقام  بحسب 
أضعاف  ثالثة  يقارب  ما  وهو  األميركية، 
الواليات  في  بالوباء  للفرد  الوفيات  معدل 

المتحدة.
في  الوفيات  ارتفاع  سبب  تقارير  وأرجعت 
بـ«المبدا«،  لها  صلة  ال  عوامل  إلى  البيرو 
الفيروس  ضد  التطعيم  معدل  كانخفاض 
 11 النسبة  بلغت  حيث  البالد،  في  التاجي 
جانب  إلى  المواطنين،  من  فقط  المئة  في 
الموظفين في  الشركات على تواجد  إصرار 
األسواق  في  الكبيرة  والكثافة  مواقع عملهم، 

واألماكن العامة ووسائل المواصالت.
بلدان  في  السريع  »المبدا«  انتشار  ورغم 
أميركا الجنوبية، وظهور المتحور في أميركا 
أيضاً، فإن خبراء دعوا إلى »عدم المبالغة« 

في القلق منه.
تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة  حديث  وفي 
وثّق ظهور  والذي  الدقيقة  األحياء  عالم  قال 
فجوة  »تغذي  تسوكاياما:  بابلو  »المبدا«، 
المتحور،  هذا  بشأن  المخاوف  المعلومات 
الالتينية  ألميركا  المحدودة  القدرة  تثير  كما 

على المراقبة وإجراء تحقيقات وبحوث عنه، 
المخاوف التي قد تكون مبالغة«.

نشرته  تقرير  في  باحثون  ذكر  كذلك 
لم  أولية  دراسات  إن  »تايمز«  صحيفة 
األجسام  أن  أظهرت  بعد،  للمراجعة  تخضع 
المضادة التي تولدها لقاحات فايزر وموديرنا 
سينوفاك  شركة  طورته  الذي  وكورونافاك 
الصينية، كانت أقل قوة ضد »المبدا« مقارنةً 
تحيّد  تزال  ال  أنها  إال  األصلية،  بالساللة 
فعاليتها  ترتفع  أن  المتوقع  ومن  الفيروس، 

ضد المتحور الجديد.
لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  مديرة  بحسب 
القرائن  فإن  إتيان،  كاريسا  العالمية  الصحة 
إلى  المتوفرة حتى اآلن عن »المبدا« تشير 
سرعة  حيث  من  خاصةً  العالية،  خطورتها 
سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة 

عن اللقاحات والتعافي من الوباء.
وأضافت المسؤولة األممية: »ما زلنا ال نملك 
هذه  خطورة  مدى  لتحديد  الكافية  البيانات 
الطفرة ومواصفاتها النهائية، لكن المؤشرات 
العلمية التي تجمعت حتى اآلن لدى الخبراء 

ال تبعث على التفاؤل«.
هذا  عن  العالمية  الصحة  منظمة  وأعلنت 
في  »المبدا«  اسم  عليه  وأطلقت  المتحور 
14 يونيو الماضي، واعتبرته متحوراً مثيراً 
التي  جداً  القليلة  الدراسات  ومن  لالهتمام، 
على  وقدرتها  المبدا  طفرة  على  أجريت 
أنها  تبين  الصيني،  كورونافاك  لقاح  مقاومة 
في  إلى 64  تصل  مقاومته  على  قدرة  تملك 
العلوم  خبير  أفاد  كما  الحاالت،  من  المئة 

الفيروسية التشيلي ريكاردو سوتو.
جامعة  من  خبراء  أجراها  دراسة  وكانت 
تقاوم  الطفرة  هذه  أن  أظهرت  قد  نيويورك 
لقاحي فايزر وموديرنا بنسبة تصل إلى 22 

في المئة في بعض الحاالت.
وكاالت

»جرائم قتل النساء بدافع الشرف«.. 
ورشة عمل يف مكتبة محمد منال غزيل

تناولت ورشة العمل تحت عنوان »جرائم قتل النساء 
بدافع الشرف« أهم القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة، 
ومن ذلك أسبابها، والمبادئ العامة الفاعلة للحيلولة 
دون انتشارها، ودور الهيئات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، والحلول 
المقترحة للحد من انتشارها على نطاق واسع...«3

األسايش وسردم إىل نهايئ 
دوري الرجال والشباب

اختُتِمت منافسات الدور نصف النهائي من دوري الرجال بكرة القدم للدرجة األولى في إقليم الجزيرة، وتأهل كالً من 
ناديي األسايش وسردم إلى النهائي الذي من المتوقع أن يُقام في األسبوع القادم، كما تأّهل نفس الناديين إلى المباراة 

النهائية من دوري الشباب للدرجة األولى...«10

قانون اإلعالم بين المطالب 
اإلعالمية والتحوالت الرقمية

أصدر المجلس العام لإلدارة 
الذاتي�ة في شمال وشرق سوريا 

قانون اإلعالم في اإلدارة الذاتي�ة 
لشمال وشرق سوريا، المتضمن 

العديد من المواد اليت تنظم 
عمل وسائل اإلعالم واإلعالميي�ن، 

ولعل السؤال هنا، هل ينصف 
هذا القانون الذي حمل رقم 

/3/ لعام 2021م اإلعالميي�ن؟ 
حيث عرض هذا السؤال على عدد 
من اإلعالميي�ن وتنوعت إجاباتهم 

بي�ن مؤيد وآخر متحفظ على 
بعض البنود...«5

إلهام أحمد: ال بد من ضمانات دولية 
لتثبيت نتائج أي حوار مع دمشق

تجربة زراعية ناجحة بريف جل آغا 
وطموح بالتوسع

أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، 
إلهام أحمد، بأن المحادثات مع حكومة دمشق لم ترَق لمستوى 

المفاوضات وتعثرت بسبب تعنت االخيرة وإصرارها على رفض 
الحوار، وأكدت بأن الحكومة السورية تواصل عدم قبولها 

االعتراف بالوقائع الجديدة التي تبلورت كنتيجة طبيعية فرضتها 
الظروف...«4

ورشة عمل تتكون من شباب 
وبنات كخلية نحل نشيطة 

تعمل في الصباح والمساء 
في قلع البطاطا وجمعها 

وتكييسها وفرزها وتحميلها 
وسط قلة فرص العمل بظل 
الجفاف وقلة فرص العمل 
هذا العام؛ لتوفر للمنطقة 

المنتج وتغطي احتياجاتها 
بأسعار مقبولة...«7
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لجنة مراقبة اإلضراب عن الطعام: عزل القائد أوجالن يفضح 
سياسة تركيا بعدم التزامها بالدستور

سمكة نادرة قادت إلى الكشف عن أول كهف بحري في سوريا   

نتائج التطبيع تظهر: اإلمارات تفتتح 
أول سفارة خليجية في إسرائيل

مطالب أممية لتحقيق العدالة آلالف 
المفقودين في النزاع السوري

خرافات حول جسم اإلنسان يوضحها العلم

المحتل التركي ُيضاعف تخريبه: تدمير 25 منزاًل 
بناحية شرا بعفرين المحتلة

البنتاغون ُيحّمل إيران مسؤولية الهجمات على قواعدها 
في سوريا والعراق

عن  اإلضراب  لمراقبة  مرمرة  لجنة  أدلت 
الطعام بياناً أمام سجن باكركويه للنساء للفت 
االنتباه إلى العزلة المفروضة على القائد عبد 

هللا أوجالن.
ُكتِب  الفتة  الفعالية  في  المشاركون  وحمل 
المؤتمر  وحضر  العزلة«.  »سننهي  عليها 
الشعوب  لحزب  المشترك  الرئيس  الصحفي 
بولوت،  إليف  إسطنبول،  في  الديمقراطي 

الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن  والنائبة 
في  التنفيذيون  والمسؤولون  جولوم،  زليحة 
المدني  المجتمع  منظمات  وممثلو   ،HDK

وأقارب المعتقلين.
لن  السلطات  إن  بيان  في  أفه  أوميت  وقال 
وانتهاكات  العزلة  إلنهاء  خطوات  أي  تتخذ 
تعذيب  »العزلة  مضيفاً:  اإلنسان،  حقوق 
بموجب  اإلنسانية  ضد  جريمة  والتعذيب 

القانونين الدولي والمحلي، السلطات ال تلتزم 
بعزل  وتقوم  الدولية  والمواثيق  بالدستور 
في  آخرين  ومعتقلين  أجالن  هللا  عبد  القائد 
الجلوس  من  ومنعهم  إيمرالي  جزيرة  سجن 

مع عائالتهم ومحاميهم.«
العزلة  إنهاء  إلى  السلطات  المنظمون  ودعا 
أمراً  باتت  التي  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

منتشراً في السجون التركية.

ما  كثيراً  الجديدة  األماكن  اكتشاف  قصص 
ضخامة  مدى  حول  والتساؤل  الدهشة  تثير 
عالمنا وعمقه، وكثرة المواقع  التي ال نزال 
نجهل وجودها، ويعود عمر بعضها إلى آالف 

السنين.
وصدفة االكتشاف تتكرر اليوم على سواحل 
حين  المرة  هذه  المتوسط،  األبيض  البحر 
الغطاسين  أنظار  نادرة  لفتت حراشف سمكة 
أمواج  بين  استكشاف  رحلة  في  السوريين 
البحر العاتية، بالقرب من جرف صخري في 
قرية السمرة الساحلية سعياً لمعرفة تضاريس 
المكان واكتشاف خفاياه، ووصف المكتشفون 

المكان البحري بـ«الكاريبي السوري«.
يومها، تخّطت متعة هواية الغوص في أعماق 

مهمة  بدء  إلى  حار،  يوم  في  الدافئة  المياه 
على  بحري  لكهف  مسبوق  غير  اكتشاف 
الشواطئ السورية يُعدّ األول من نوعه، عبر 
مغامرة بين هواة الحياة المائية من غطاسين، 

وسمكة كانت سبباً مباشراً بهذا الكشف.

املغامرة يف أعامق الجوف 
املظلم

بدأت قصة الكهف المائي الُمسّمى »تسوغي 
وأثناء  الفريق  أعضاء  ولج  حين  بيران« 
خليج  كالمعتاد،  لهم  بحرية  استكشافية  جولة 
حزيران   26 في  السمرة  ببلدة  األرمن  شط 
الهادئة  الموج  حركة  مستغلين  الماضي، 

وصفاء مياه الخليج.
في ذلك الوقت تفاجأ الفريق المؤلف من تسعة 
يكاد  صخري  صدع  في  فجوة  بوجود  أفراد 
يالمس سطح الماء أخفته أمواج البحر، يروي 

إلى  الفضول  الجمعية: »دفعنا  فريق  أعضاء 
أخفت  الفجوة  إن  النتيجة  وكانت  الدخول 
وراءها كهفاً دهليزياً ملتوياً ضيقاً داخل صدر 

الجرف الصخري«.
في هذه األثناء، كان الغواصون مجبرين على 
النزول لمسافة خمسة أمتار تحت سطح الماء، 
وتارةً العوم ليكملوا طريقهم، يدفعهم الفضول 

ٕالى االتجاه نحو المسلك لمعرفة نهايته.
على  تزيد  لمسافة  المكان  استطالع  ظل 
يتجاوز عرضه  ال  وبدهليز ضيق  متراً   30
المعالم  واضح  غير  طريق  ضمن  مترين، 
بسبب الظالم الدامس تجاوز الـ 80 في المئة، 
فيه  انكشفت  موقع  ٕالى  الفريق  وصل  بعدها 

الرٔويا بوجود فتحة صغيرة.

ويلفت رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية 
إلى  الكفري،  محمود  والتوثيق  لالستكشاف 
أنه مع الوصول إلى هذه النقطة يكون الفريق 
الوضع  وبات  الرئيس،  المدخل  عن  ابتعد 
حركة  وضغط  المكان  ضيق  لعامل  خطيراً 
بزاوية  الممر  بها  يميل  منطقة  في  األمواج 
البسيطة:  األمواج  فيها  وتتكثف  درجة،   90
والخروج  االلتفاف  على  الفريق  أجبر  »ما 
على أمل العودة في مرات مقبلة بعد تحضير 

المعدات الالزمة«.
فك  يأملون  المستكشفون  كان  ولطالما 
خفاياه  بكشف  رغبة  مع  الجرف،  هذا  ألغاز 
نادرة  سمكة  متابعة  بعد  ذلك  حصل  أن  إلى 
»الجرنارد« المجنحة ذات اللون األحمر، ما 
وكذلك  فجوة  فدخلت  بها،  اللحاق  إلى  دفعهم 

فعل الغطاسون.

لكهوف  وثائق  وجود  بعدم  الكفري  ويجزم   

النوع  السوريّة: »هذا  الشواطئ  غارقة على 
صخرية  كتل  تموضع  يحتّم  االكتشاف  من 
المستقبل  في  الممكن  ومن  الشاطئ،  على 
الوصول إلى اكتشافات مشابهة، وبالتأكيد ال 
سباحة،  داخله  إلى  نصل  غارق  كهف  يوجد 

وهذا ما يكسب االكتشاف أهميته«.

السياحة املائية

محليون  خبراء  يتوقع  االكتشاف،  هذا  ومع 
ازدهار السياحة المائية، ال سيما هواة البحر 
المائي  الكهف  أن  خصوصاً  والغطس، 
الشهيرة،  الساحلية  السمرة  قرية  قبالة  يقع 
الكوميدي  المسلسل  باسم  اسمها  ارتبط  التي 
وقتها  دارت  إذ  ضايعة«،  »ضيعة  السوري 
المشاهد  أجمل  أرجاء  في  التصوير  كاميرا 
الطبيعية في تناغم وانسجام بين الجبل والبحر، 
وحظيت بإقبال سياحي واسع ومنقطع النظير 

قبل اندالع الحرب.
إليها  وصل  التي  األولية  المعلومات  وتشي 
الكهف  أن  إلى  والجيولوجي  الكشفي  الفريق 
الغارق أخفته األمواج لزمن بعيد جداً، ومن 
المرجح في معطيات أولية أنه منحوت بعاملَي 
الطبيعة  كون  الميكانيكي  والتآكل  الموج 
التشكيالت  بحسب  كلسية  صخرية  المحيطة 

الطبيعية للموقع.

دراسة املكان النادر

الغوص  واستكمال  الجديد  االكتشاف  ومع 
ستزور  للفريق،  الثانية  المرحلة  في  لنهايته 
المتخصصين  الجيولوجيين  من  مجموعة 
وهو  السوريين،  الجيولوجيين  تجمع  من 
ويضم  إلكترونياً  موقعاً  أطلق  تطوعي  فريق 
عليه  لالطالع  المكان  ومهتمين،  أكاديميين 

أكثر ودراسته.
السوريين  الجيولوجيين  تجمع  عضو  وأكد 
وبالتعاون  حالياً  التحضير  الصالح،  بشار 
والجهات  للجيولوجيا  العامة  المؤسسة  مع 
التطوعية التخصصية، لزيارة الكهف وتقدير 

العمق وارتفاعه ومساحته وعمره الزمني.
وأضاف في معرض حديثه: »عادةً ما تتشكل 
جبلية  صخرية  كتل  بوجود  الكهوف  هذه 
بمحاذاة الشاطئ، وهذه الصخور مائلة بزاوية 
نحو البحر، وهي من الصخور الكلسية سهلة 
في  توافر  ما  وهذا  بالماء،  والذوبان  التفتت 

الكهف المكتشف«.
كما يرى الصالح أهمية سياحية عالية لذلك، 

إذ يُعدّ مصدر جذب لمحبي االستكشاف وهواة 
أشكال  رؤية  »يمكن  أيضاً:  المائية  الحياة 
والتمتع  الحيّة  واألنواع  للصخور  مميزة 

بالغطس«.
العالم  في  الشهيرة  البحرية  الكهوف  وتُعتبر 
عضو  يعدّدها  كما  أبرزها  ولعل  جداً،  قليلة 
في  البحر«  »أسد  الجيولوجيين  تجمع 
الواليات المتحدة األميركية، »سمو دورنس« 
في اسكتلندا، »شاطئ بيناجيل« في البرتغال، 
مارمول«  دي  »كويفاس  األجمل  والكهف 
الرخام  من  الكهف  هذا  وتشّكل  تشيلي.  في 
مستوى  بحسب  لونه  يتغير  أنه  فيه  والمميز 
الجدران  فيه  وتظهر  العام،  وفصول  الماء 

زرقاء والمياه زهرية.

محمّية مائية

تضم  بحرية  بمحمية  المكتشف  المكان  ويعّج 
أصناف حيوانات نادرة في تناغم بين الموقع 
الخالب ومياه البحر الصافية، األمر الذي دفع 
أعضاء الفريق الكشفي إلى توثيق أحياء مائية 

من أسماك وكلماري مع وجود المرجان.
من  مزيد  على  للحصول  مسعى  وفي 
بكوادرها  الجمعية  أكدت  االستكشافات، 
بالبحث  واالستمرار  المتابعة  على  اإلصرار 
إلى نهاية الكهف، في محاولة الكتشاف المزيد 
المعدات  توفير  بعد  المائية  الحياة  أسرار  من 
المناسبة وتدريب الكوادر على يد متخصصين 
واستكمال ما بدأوا به بأسرع وقت، في حين 
تدّل جميع المعطيات على وجود امتداد لعمق 
المغارة لن يتوانى المغامرون عن فك لغزها 

في قادم األيام.

ما زال الناس يصدقون الكثير من األفكار الخاطئة 
والخرافات حول جسم اإلنسان ويتداولونها على 
نطاق واسع باعتبارها حقائق ال تقبل الشك، رغم 

أن العلم أثبت أنها ال تمّت للواقع بأي صلة.
ويستعرض موقع »برايت سايد« األميركي في 
هذا التقرير بعضاً من تلك الخرافات واألساطير 

التي ما زال يصدقها الكثير من الناس.
1- حلق الشعر يجعله ينمو بشكل أسرع: عندما 
يبدأ الشعر بالنمو مرة أخرى بعد حلقه، قد تشعر 
أنه أكثر خشونة وقتامة من المعتاد. السبب بكل 
بساطة أن الشعر الجديد لم يتعرض بعد لضوء 
تفتيح  في  تسهم  التي  الكيميائية  والمواد  الشمس 
لونه، وال يعني ذلك أن الشعر الجديد أسرع نموا 

أو أكثر قتامة.
2- يبتلع البشر ثمانية عناكب سنوياً أثناء النوم: 
ال تقترب العناكب من البشر أثناء نومهم ألنها ال 
تتحّمل صوت األنفاس والشخير، كما أن أجسامنا 

الحشرات  لهذه  بالنسبة  للغاية  ضخمة  تعتبر 
الصغيرة، وهي تعتبرنا جزءاً من البيئة المحيطة 
بها ال أكثر، ومن المؤكد أن أي إنسان سيستفيق 
من النوم بمجرد أن يقترب العنكبوت من وجهه 

ويحاول الدخول في فمه.
3- الجزر يحّسن البصر: يعتبر الجزر مصدراً 
لفيتامين »إيه« )A(، ويُعرف على نطاق  غنياً 
الواقع،  في  الليلية.  الرؤية  يُحّسن  بأنه  واسع 
يساعد الجزر في الحفاظ على صحة البصر لكنه 

ال يعزز الرؤية عندما تضعف أو تُفقد تماماً.
4- القلب يتوقف عن النبض عند العطس: عندما 
على  الضغط  يزداد  العطس  قبل  بالشهيق  تقوم 
الطبيعي  لذلك، من  العطس.  بعد  القلب، ويخّف 
أن يتغير معدل نبضات القلب خالل هذه العملية، 
لكن  للحظات،  توقف  قلبك  أن  مما يجعلك تظن 

ذلك غير صحيح علمياً.

مركز األخبارـ  افتتحت اإلمارات العربية المتحدة 
الدولة  بذلك  لتكون  إسرائيل،  في  سفارتها 
التي تفتتح سفارة رسمية في  الخليجية األولى 

إسرائيل.

اإلماراتي  السفير  أن  وذكرت وكالة “رويترز” 
لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، الذي كان حاضًرا 
»منذ  قال  السفارة،  فوق  بالده  علم  رفع  على 
تطبيع العالقات شهدنا ألول مرة مناقشات حول 

فرص التجارة واالستثمار«.
وأضاف الخاجة أن بالده وقّعت اتفاقيات رئيسية 
مع إسرائيل في مختلف المجاالت، بما في ذلك 
االقتصاد والسفر الجوي والتكنولوجيا والثقافة. 

وصف  هرتسوغ  إسحاق  اإلسرائيلي،  الرئيس 
افتتاح السفارة بأنه »معلم هام في رحلة إسرائيل 
في  واألمن  واالزدهار  والسالم  المستقبل  نحو 

الشرق األوسط، بحسب “رويترز”.
وقال هرتسوغ إن رؤية العلم اإلماراتي يرفرف 
بعيد  حلم  وكأنها  بدت  أبيب”،  “تل  في  بفخر 

المنال قبل عام، بحسب تعبيره.
البيد،  يائير  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزير  وهنأ 
ما  على  اإلماراتي،  السفير  »تويتر«،  عبر 
أفضل  مستقبل  نحو  المهمة  بالخطوة  وصفها 
توسيع  مواصلة  مؤكدًا  وألطفالنا«،  »للمنطقة 

دوائر السالم والتطبيع.

اآلالف  عشرات  مصير  لمعرفة  ـ  األخبار  مركز 
الصراع  سنوات  خالل  قسراً  والمغيّبين  المختفين 
المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات دعت جهات 

أممية لتحقيق العدالة في هذا الشأن.

أصدر  المتحدة،  لألمم  التابُع  اإلنسان  حقوق  مجلُس 
القسري  االختفاء  استخدام  استمرار  فيه  أداَن  قراراً 
وانتهاكاِت حقوق اإلنسان التي ارتُكبت بحق عشرات 
التي  تلك  اآلالف بشكل مستمر في سوريا، ال سيَّما 
ارتكبتها حكومة دمشق، وأطراٌف أخرى، داعياً إلى 

تحقيق العدالة لهم.
األوروبي  االتحاد  دوُل  اقترحتْه  الذي  القراُر 
والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، اتُّخذ بأغلبية 
من  دول  ستُّ  عارضته  فيما  وعشرين صوتاً،  ستة 
عشرة  خمَس  امتنعت  بينما  والصين،  روسيا  بينها 
خاّصٍ  بشكل  ويتعلق  عليه،  التصويت  عن  دولة 

بمصير ضحايا االختفاء القسري.

السفير البريطاني في األمم المتحدة، سايمون مانلي، 
إنه  األعضاء،  الدول  على  النصَّ  عرضه  أثناء  قال 
من غير المبرر بقاُء عشرات اآلالف من األشخاص 

ضحايا لالختفاء القسري من قبل حكومة دمشق.
القرار األممي الذي دعا إلى تحقيق العدالة لعشرات 
في  المستمر  النزاع  خالل  قسراً  ُغيّبوا  ممن  اآلالف 
سوريا أكد أيضاً على ضرورة تحديد المسؤولية عن 
أمٌر ال غنى عنه  أنه  على  المرتكبة، مشدداً  الفظائع 
في سياق مفاوضات السالم وعملية توطيده في البالد.
بشأن  الحقائق  لتقّصي  المتحدة  األمم  لجنةُ  وكانت 
سوريا ذكرت في تقريٍر لها بأن قواِت األمن السوريةَ 
تسببت عمداً في عمليات اختفاٍء قسريٍة واسعة النطاق 
المعارضة  وإسكات  الخوف  لنشر  العقد  مدار  على 
من  اآلالف  عشراِت  وأنَّ  المعارضين  ومعاقبة 
الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل 
السلطات السورية ال زالوا ضحايا لالختفاء القسري.

مركز األخبار ـ في خطوة تضاعف من تخريب 
المحتلة  عفرين  في  وهمجيته  التركي  االحتالل 
دّمر جيش االحتالل التركي ومرتزقته نحو 25 
منزالً في قرية قورت قوالق كبير التابعة لناحية 

شرا في المنطقة.

وأكد مصدر خاص لوكالة أنباء هاوار من أهالي 
اسمه  عن  الكشف  رفض  قوالق،  قورت  قرية 
خوفاً من بطش المرتزقة واالحتالل، إقدام جيش 
االحتالل التركي ومرتزقته على تدمير نحو 25 
منزالً لألهالي، إضافةً إلى معصرة زيتون القرية 

ومحالها التجارية، عبر الجرافات )التركس(.
السكان  هددوا  ومرتزقته  االحتالل  أن  مبيناً 
عن  اإلفصاح  وعدم  الكتمان  على  وحملوهم 
وممتلكات  منازل  طالت  التي  التدمير  عمليات 
القرية تعرضوا  على أن سكان  األهالي، مشدداً 
عقب احتالل عفرين ألبشع الجرائم واالنتهاكات.
وكشف المصدر أسماء بعض من الذين تدمرت 
منازلهم في القرية، وهم كالً من: »أكرم طاهر، 
رفعت شباب، علي شباب، شيخ منان حج مراد، 

بركات علي بركات، حنان أبو رياض ومعصرة 
حج مراد«.

دمرها  التي  المنازل  مصّور  مقطع  أظهر  فيما 
االحتالل التركي في قرية قورت قوالق.

إلى  التركي  االحتالل  دولة  تعمدت  ذلك  إلى 

ارتكاب أبشع الجرائم بحق سكان عفرين المحتلة، 
إتاوات،  اغتصاب،  تعذيب،  خطف،  قتل،  من 
بناء المستوطنات، جرف المواقع األثرية، قطع 
أشجار الزيتون وحرقها، فضالً عن نهب وسرقة 
الدولية  المؤسسات  صمت  وسط  المحاصيل، 

المعنية بحقوق اإلنسان.

وزارة  باسم  المتحدث  حّمل  ـ  األخبار  مركز 
كيربي،  جون  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع 
مسؤولية  إيران،  من  المدعومة  الميليشيات 
الهجمات األخيرة على قواعدها العسكرية في 

سوريا والعراق.

الثالثاء،  صحفي  تصريح  في  كيربي،  وقال 
“خطيرة”  الهجمات  هذه  إن  تموز،  من   13
الدفاع  ووزارة  قاتلة،  تكون  أن  المحتمل  ومن 

األمريكية تأخذها على محمل الجد.
ونفى كيربي تعرض القاعدة العسكرية في حقل 
“العمر” النفطي بريف دير الزور، ألي هجوم 
وجود  مستبعدًا  األخيرة،  الـ24  الساعات  في 
تدريبات عسكرية لقوات التحالف في المنطقة. 

وكانت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( قد 
كشفت إن القاعدة األمريكية في حقل “العمر” 
القذائف  من  بعدد  التاريخ  ذلك  في  استُهدفت 

الصاروخية.
وذكرت مصادر محلية لـ”سانا” أن “أعمدة من 
حقل  في  القاعدة  محيط  من  تصاعدت  الدخان 

)العمر(”.
مصادر  ثالثة  عن  “رويترز”،  وكالة  ونقلت 
أمنيين  ومصدرين  اإليراني  الثوري  بالحرس 
عراقيين، أن رئيس مخابرات الحرس الثوري، 

إيراني  وفد  زيارة  خالل  حّث  طيب،  حسين 
بقيادته للعراق، الفصائل الشيعية العراقية على 
خالل  أمريكية  أهداف  على  الهجمات  تصعيد 

اجتماع في بغداد األسبوع الماضي.
وقالت الوكالة نقاًل عن المصادر إن المسؤولين 
اإليرانيين نصحوا العراقيين بتوسيع هجماتهم، 
لكن  سوريا،  في  األمريكية  القوات  على  بالرد 

دون مبالغة، تجنبًا لتصعيد كبير.
بالـ  وصفته  مسؤول،  عن  الوكالة  نقلت  كما 
“كبير” في المنطقة، أطلعته السلطات اإليرانية 
التقى  اإليراني  القائد  إن  طيب،  زيارة  على 
خالل  العراقية  الميليشيات  قادة  من  بالعديد 
الرحلة ونقل لهم “رسالة المرشد األعلى حول 
في  األمريكية  القوات  على  الضغط  استمرار 

العراق حتى خروجهم من المنطقة”. 
نفى،  المتحدة  األمم  لدى  إيران  مبعوث  وكان 
بأن  األمريكية  االتهامات  الحالي،  تموز  خالل 
القوات األمريكية  الهجمات على  طهران تدعم 
الجوية  الضربات  وأدان  وسوريا،  العراق  في 
األمريكية على المسلحين المدعومين من إيران 

هناك.
المصدرين  عن  “رويترز”  نقلته  ما  وبحسب 
أنشطة  من  “المقربين  العراقيين  األمنيين 
وعمليات الجماعات”، سلّم اإليرانيون حلفاءهم 

في  أمريكية  لمواقع  جوية  خرائط  العراقيين 
شرق سوريا في اجتماع في الخامس من تموز 

الحالي.
القواعد  على  الضربات  وتيرة  وازدادت 
دون  الماضية،  القليلة  األيام  خالل  األمريكية 

تبنّي أي جهة لالستهدافات.
الشهداء”  سيد  “كتائب  ميليشيا  قائد  وكان 
باالنتقام  توعد  إيران،  من  المدعومة  العراقية، 
من أمريكا، لمقتل أربعة من رجاله في ضربات 
في  إيرانية  مواقع  استهدفت  أمريكية  جوية 

سوريا والعراق.
)البنتاغون(،  األمريكية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
قواتها  تنفيذ  الماضي،  حزيران  من   27 في 
ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من 
إيران في سوريا والعراق، بتوجيه من الرئيس، 

جو بايدن.

تعذيب  العزلة  بأن  مرمرة  في  الطعام  عن  اإلضراب  مراقبة  لجنة  شددت  ـ  األخبار  مركز 
والتعذيب جريمة ضد اإلنسانية ودعت إلى إنهاء انتهاكات حقوق اإلنسان.
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»جرائم قتل النساء بدافع الشرف«.. ورشة عمل في مكتبة محمد منال غزيل

ورشة العمل التي حملت عنوان »جرائم قتل 
النساء بدافع الشرف« نظمها حزب التحالف 
منبج  فرع  السوري،  الديمقراطي  الوطني 
غزيل،  منال  محمد  مكتبة  في  أقيمت  التي 
السياسية  األحزاب  عن  ممثالت  وحضرها 
الخاصة  واللجان  المؤسسات  وعضوات 
حاضرت  وقد  وريفها،  منبج  في  بالمرأة 
حزب  في  المرأة  مسؤولة  العمل  ورشة  في 
التحالف الوطني الديمقراطي السوري، فرع 
عدد  إلى  تطرقت  التي  الخلف،  منى  منبج، 
جريمة  انتشار  أسباب  وهي  المحاور،  من 
قتل النساء بدافع الشرف، الحلول للحد منها، 
المبادئ العامة التي يجب األخذ بها وتطبيقها، 
دور الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
على  للقضاء  المدني  المجتمع  ومؤسسات 

التمييز بين الرجل والمرأة.

جرمية واحدة واألسباب 
مختلفة

النساء  قتل  جريمة  انتشار  أسباب  وحول 
بدافع الشرف قالت مسؤولة المرأة في حزب 
التحالف الوطني الديمقراطي السوري، فرع 
منبج، منى الخلف: »من أسباب انتشار جرائم 
وغياب  األبوي  النظام  سيطرة  النساء؛  قتل 
والحازمة،  الرادعة  والقوانين  التشريعات 

الصحيحة،  التربوية  التنشئة  وغياب 
النساء  بعض  لدى  الجرأة  توفر  وعدم 
لالعتراض بحكم االنصياع للعادات والتقاليد 
األسباب  جملة  إلى  وأضافت  االجتماعية«. 
أيضاً ما يلي: »عدم توافر أنظمة حماية عادلة 
الديني  الوعي  توفر  المعنفات، وعدم  للنساء 
توافر  المجتمع، وعدم  في  والسليم  الصحيح 
مؤسسات نسائية فاعلة، والتهاون في تطبيق 
لجريمة  المقررة  العقوبة  تنفيذ  وفي  القانون 

قتل النساء على خلفية جرائم الشرف«.

حلول مقرتحة

منى  رؤية  بحسب  الحلول  أبرز  وعن 
العنف  جرائم  واستهجان  »استنكار  الخلف: 
والقتل ضد النساء بجميع أنواعها وأشكالها، 

قبل  من  الِجد  محمل  على  الموضوع  وأخذ 
والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات 
االكتفاء  وعدم  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
بتسجيل المواقف دون تحويلها إلى قرارات 
والمجالس  الهيئات  ومطالبة  وعملية،  فعلية 
ثقافة  لنشر  واألهلية  الرسمية  والمؤسسات 
حول  والسلبيات  المساوئ  وشرح  الوعي، 
السلبية  وانعكاساتها  الظاهرة  هذه  خطورة 

على البناء االجتماعي وتماسكه«.

املرجعيات القانونية لحامية 
املرأة

وتابعت القول عن المقترحات: »إعادة النظر 
في كافة التشريعات والقوانين الكفيلة بترسيخ 
بين  الحقوق  في  والمساواة  العدالة  قواعد 
المرأة والرجل، وتوفير الحماية االجتماعية 
واالقتصادية للمرأة، وإلغاء مؤسسة األسباب 
قتل  لجرائم  والمجاوزات  التقديرية  المخففة 
النساء، وضرورة توجه المؤسسات النسائية 
الخبرة  وذوي  واألكاديميين  واإلعالميين 
واالختصاص لعمل حملة مجتمعية ضد هذه 

الظاهرة«.

قيم أخالقية

وتعليقاً على المبادئ االجتماعية التي ينبغي 
مبدأ  تطبيق  »يجب  منى:  تقول  بها،  األخذ 
في  ومتساوين  أحراراً  يولدون  الناس  جميع 
الحقوق والِقيَم والواجبات، ومبدأ لكل إنسان 
الرجل  مساواة  ومبدأ  حريته،  ممارسة  حق 
ضد  التمييز  ومبدأ  الحقوق،  بجميع  والمرأة 
لمبادئ حقوق  انتهاكاً صارخاً  يشكل  المرأة 
اإلنسان، ومبدأ التمييز ضد المرأة يعيق تقدم 
المجتمع، ومبدأ العدل والمساواة بين الرجل 
والمرأة لن يكون صحيحاً وكامالً إال بالقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري، ومبدأ 
مشاركة المرأة مع الرجل في جميع ميادين 
بين  األسرة  مسؤولية  تقاسم  ومبدأ  الحياة، 
مناهج  تأسيس  أجل  من  والنضال  الوالدين، 

تربوية وسلوكية وأخالقية وإنسانية«.

 وفي ختام حديثها عن دور الهيئات التشريعية 
المجتمع  ومؤسسات  والقضائية  التنفيذية 
حزب  في  المرأة  مسؤولة  أكدت  المدني، 
التحالف الوطني الديمقراطي السوري، فرع 
النضال  »يجب  بالقول:  الخلف  منى  منبج، 
واألحكام  والمبادئ  القوانين  إلغاء  أجل  من 
تشير  أو  مضامينها  في  تنص  التي  السارية 
أو تحتوي تفسيراً يشكل تمييزاً ضد المرأة، 
أقرتها  التي  أو  التنفيذية،  الهيئة  من  سواء 
الهيئة التشريعية، أو تلك التي ما زالت الهيئة 
القوانين  جملة  من  كإرث  تعتمدها  القضائية 

التي كان معموالً بها سابقاً«.
بين  األفكار  بتبادل  العمل  ورشة  واختتمت 
قضايا  عدة  حول  والحاضرات  المحاضرة 
الفائدة  ويقدم  يغني  بما  الموضوع  ذات  في 

والمعرفة.

حياتها  بناء  إلى  تسعى  عندما  امرأة  »أي 
نفس  في  فإنها  وخصوصيتها  المعنوية 
وتحول  المرأة،  كفاح  وتعزز  تبدع  الوقت 

طاقة الغضب إلى طاقة الكفاح«. 

العديد من المنظمات النسوية التي تدافع عن 
ومناقشاتها  سجاالتها  تواصل  المرأة  حقوق 
نفس  في  ولكنها  »النسوية«  نهج  على 
الفن  من  لالستفادة  الفرصة  تفوت  ال  الوقت 
نحن  الحياة.  من  يتجزأ  ال  جزءاً  باعتباره 
الحياة  لمواصلة  النساء وفي خضم مساعينا 
أجل  من  نضالنا  وفي خضم  أصالً،  القاسية 
الروحي  عالمنا  أحياناً  نهمل  فإننا  حقوقنا، 
والمعنوي. في وضعنا الراهن حيث ال تلوح 
نهاية لإلجحاف والظلم، فإن أكثر األشخاص 
حدة والتزاماً، يسعى أحياناً إلى التوقف وأخذ 
قسط من الراحة. وفي مواجهة جميع أشكال 
كل  من  تواجهنا  التي  والصعوبات  الظلم 
حدب وصوب، فإننا نرغب أحياناً أن نكون 
سعداء بوضع ما، وأحياناً نسعى إلى ترتيب 

وتنظيم هذه السعادة. 
من المؤكد أننا نتعرض للكثير من الضغوط 
أثناء نضالنا المتواصل والبحث عن الحلول 
نهمل  ما  غالباً  وألننا  التسلط،  مواجهة  في 
أنفسنا، فإن تأثير هذه الضغوطات واالنهاك 
النقطة  هذه  في  الجيد  ومن  مضاعفاً.  يكون 
بالذات أن الفن يساهم في مدنا بالقوة والعزم. 
شبكة حماية المرأة تواصل نضالها في سائر 
أرجاء تركيا، كما امتدت ساحة كفاحها إلى 
وفي  الشبكة  هذه  عام،  قرابة  منذ  إزمير 
الصعيد  على  المتواصلة  مساعيها  إطار 
على  العمل  أيضاً  تنسى  ال  فإنها  التنظيمي، 

تواصل  فمن جهة  النساء.  بين  السعادة  نشر 
الشبكة تطوير نقاشاتها فيما يتعلق باستغالل 
األطفال، وموضوع حقوق النفقة، ومن جهة 
أخرى ينالون قسطاً من السعادة والمرح من 
خالل التمرين على تعليم رقصة »بالفولك« 

السويدية.
مستقلة،  منظمة  وهي  المرأة،  حماية  شبكة 
تعتبر أن حماية النسوية تختلف عن الحماية 
واالختالف.  المعرفة  إبداع  أو  الجسدية 
على  دورية  نقاش  جلسات  الشبكة  وتنظم 
 15 إلى   10 من  تضم  مجموعات  شكل 
مناهضة  »سبل  مثل  قضايا  لمناقشة  امرأة، 
العنف ضد المرأة« و«لماذا نناهض العنف 
ضد المرأة«. إلى جانب ذلك تعمل بين حين 
وآخر على تنظيم ورشات عمل حول اللياقة 

البدنية والرقص.
 

»باإلبداع ميكننا االستمرار«

ناشطات  إحدى  وهي  جوشكون،  كيزم 
إلى  يسعين  إنهن  قالت  المرأة،  حماية  شبكة 
التناغم  أجسادهن، واألهم هو  التعرف على 
والرقص.  والموسيقا  الجسد  بين  واالنسجام 
عن  الناجمة  الفوائد  حول  تحدثت  كيزم 
فعالية  »من خالل  بالقول:  البالفولك  رقصة 
الحاجة  بأشد  النساء  أجسادنا،  الرقص نحب 
إلى مثل هذه الفعاليات، الحقيقة إن الكفاح من 
أجل حماية المرأة يعتبر نقطة االتصال بين 
للنساء  بالنسبة  العملية،  والممارسة  النظرية 
فإن المواقف السياسية والكفاح أمر مهم جداً، 
بناء  إلى  تسعى  عندما  امرأة  أي  فإن  وعليه 
حياتها المعنوية وخصوصيتها فإنها في نفس 
وتحول  المرأة،  كفاح  وتعزز  تبدع  الوقت 
طاقة الغضب إلى طاقة الكفاح، ولذلك فإننا 
فإننا  أجسادنا،  مع  متصالحين  نكون  عندما 
نتعرف على أنفسنا، ألننا نساء، ونعيش معاً 
نفس الظروف، بإمكاننا أن نعزو هذه األمور 
لهذا  التصدي  أجل  ومن  ولكن  السلطة،  إلى 
بشكل  التفكير  النساء  فإن على جميع  الواقع 

الفعاليات  هذه  أهمية  تأتي  هنا  ومن  معمق. 
الفنية، فطالما نحن نبدع فإننا سوف نستمر«.

 
»نحن بحاجة إىل الرقص 

واملوسيقا«

رقصة  على  الشبكة  في  العضوات  تعرفت 
الشبكة  قامت  عندما  السويدية  البالفولك 
تم  حيث  ديكلي،  في  صيفي  معسكر  بتنظيم 
تنظيم ورشات عمل مختلفة خالل المعسكر. 
العديد  النساء  ناقشت  الصيفي  المعسكر  في 
البيئية«،  »النسوية  فيها  بما  القضايا  من 
مهام  النساء،  ووضع  العالمية،  واألزمة 
تم  كما  العالم،  في  النساء  النسوية، ومقاومة 
الشعبية  الدبكات  حول  عمل  ورشات  تنظيم 
المعسكر  في  وشارك  أيضاً.  والرقص 
الصيفي قرابة 300 امرأة و60 طفالً، حيث 
لألطفال.  مختلفة  عمل  ورشات  تنظيم  تم 
لذلك  إضافة  الصيفي  المعسكر  وتضمن 
والجنسوية  المساواة  حول  عمل  ورشات 
والمساواة  الحقيقية  والمساواة  االجتماعية، 

االجتماعية، وغيرها من المواضيع.
»لقد  ذلك:  حول  جوشكون  كيزم  وقالت 
معاً،  ومرحنا  جميلة  أوقاتاً  معاً  أمضينا 
تقصد  كانت  وهي  وتجادلنا«  وضحكنا، 
تمارين  أهمية  وحول  الرقص.   حلقات 
الصيفي  المعسكر  منذ  البالفولك  رقصة 
وحتى اآلن أشارت: »خصصنا اليوم األخير 
في  والرقص.  للمرح  الصيفي  المعسكر  في 
ذلك اليوم وخالل ورشة عمل عرفتنا إحدى 
للمرة  البالفولك.  رقصة  على  صديقاتنا 
في  البالفولك  لرقصة  عرضاً  قدمنا  األولى 

المرة  وفي  إسطنبول،  في  توغرتجو  حديقة 
الثانية أيضاً قدمنا عرضاً أثناء افتتاح »مور 
مكان« )المكان األرجواني. وهو مكان تتردد 
عليه النساء اللواتي يسعين للتضامن والتعلم 
سوية والتعامل مع العنف الذكوري(. واليوم 
تجمعنا في حي كوردون في إزمير من أجل 
التمرين وتعلم رقصة البالفولك، وخالل هذه 
الفعاليات أدركنا أن النساء بحاجة إلى المرح 
تساهم  التي  الفعاليات  أكثر  ومن  والرقص. 
في تجمعنا ولقاءاتنا هي الموسيقا والرقص«.

والفعاليات  النشاطات  هذه  كل  إلى  إضافة 
المرأة  حماية  شبكة  في  العضوات  تعمل 
وبيعها  والصحون  الحقائب  تلوين  على 
خالل المهرجانات من أجل تأمين مصاريف 
المرأة  يوم  آذار،  من  الثامن  وقبل  الشبكة. 
حزب  تأسيس  إلى  الشبكة  بادرت  العالمي، 
ذلك  إلى  إضافة   ،»Morfes« باسم  نسائي 
فقد أكدت الشبكة أنها سوف تنظم فعاليات في 
الساحات والميادين بالتزامن مع 25 تشرين 
لمناهضة  العالمي  اليوم  نوفمبر،  الثاني/ 

العنف ضد المرأة. 
 

»تساهم يف تعزيز التنظيم«

نهتم  »ال  بولدو:  بوكت  البالفولك  راقصة 
إلينا،  تنظر  التي  األعين  من  ننزعج  وال 
هدفنا اليوم كان االحتفال والمرح، ولم نفعل 
وهذا  الساحات،  في  بل  الجدران،  بين  ذلك 
األمر يساهم في تعزيز تنظيمنا أيضاً، نتعب 
عندما  بعضنا  أنفاس  نتلقف  معاً،  ونتعرق 

نرقص، هذا األمر يعزز التواصل بيننا«.
وكالة أنباء املرأة

األسايش وسردم إلى نهائي دوري الرجال والشباب

المدينة األولمبية الدائمة.. ترسيخ لمبادئ المنافسات الرياضّية

شبكة حماية المرأة: »الرقص أيضًا مقاومة«

إصدار جدول الجولة الثانية من دوري 
السيدات لكرة القدم

ناديي  على  فوزهما  بعد  الناديين  تأهل  وجاء 
منافسات  إطار  ضمن  كانيه  وسري  برخدان 
بكرة  الرجال  دوري  من  النهائي  نصف  الدور 
القدم ألندية إقليم الجزيرة للدرجة األولى موسم 

2020ـ 2021.

دوري الرجال

من  اإلثارة  حملت  وبرخدان  األسايش  مباراة 
جانب النتيجة، تغلب برخدان ذهاباً على األسايش 
بهدفين مقابل هدف واحد، وكانت تلك الخسارة 
ولكنه  الدوري،  مراحل  لألسايش طوال  األولى 
لهدف  أهداف  ثالثة  بنتيجة  الفوز  وحقق  ثأر 
ما  حتى  لهدف  هدفين  النتيجة  كانت  أن  بعد 
يتوقع  الجميع  وكان  دقائق،  بخمس  النهاية  قبل 
وصول المباراة لركالت الترجيح بحكم ال يوجد 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  نظام  في  إضافي  وقت 
الخمس  ولكن  الكروية،  البطوالت  في  الجزيرة 
في  دراماتيكية  تغيرات  حملت  األخيرة  دقائق 
المباراة حيث ُطِرد العب من برخدان بعد تلقيه 

إلنذارين، ليستغل األسايش نقص العدد ويسجل 
هدفه الثالث وكان كافياً لوضعه في النهائي.

كانيه  سري  على  كبير  بفوز  سردم  تأهل  بينما 
على  واحد  هدف  مقابل  أهداف  ثمانية  بنتيجة 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية 
بقامشلو، في مباراة تسيّدها كتيبة سردم من الباب 
إلى المحراب، وكرر فوزه حيث سردم فاز ذهاباً 
ولكن بصعوبة بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين.
إلى الدور  وكان األسايش وسردم تأهال مباشرةً 
نصف النهائي بحسب النظام المعتمد في الدوري 

بطلي  يتأهل  بحيث   ،2021 2020ـ  موسم 
للدور  مباشرةً  والثانية  األولى  المجموعتين 
المركزين  يتأهل أصحاب  بينما  النهائي،  نصف 

الثاني والثالث إلى الدور الثاني.
األسايش  ناديي  بين  ينحصر  اللقب  جديد  ومن 
المتابعين والرياضيين،  وسردم كما توقع أغلب 
ليتمتع الناديان باإلمكانات المادية ومنح الرواتب 
الماضي  الموسم  اللقب  سردم  ويحمل  لالعبين، 
للرجال  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  بلقب  ج  وتّوِ
عام 2019 برصيد 44 نقطة وجاء في المركز 

الثاني األسايش 38 نقطة.

نهايئ الشباب

والذي  األولى  للدرجة  الشباب  نهائي  في  وحتى 
بين  سيجمع   ،2021/7/16 الجمعة  يوم  سيقام 
شباب ناديي األسايش وسردم، وذلك على أرضية 
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو وتبدأ 

المباراة بتمام الساعة الخامسة عصراً.

كيفّية التأهل لنهايئ الشباب

األسايش  تقابل  ذهاباً  النهائي  نصف  الدور  في 
ودجلة وفاز األسايش بنتيجة أربعة أهداف مقابل 

أهداف  بالفوز بخمسة  إياباً  هدفين، وكرر فوزه 
مقابل ثالثة، بينما تأهل سردم للنهائي بعد فوزه 
الفوز  ذهاباً على برخدان بثالثية نظيفة، وكرر 

إياباً بنتيجة أربعة أهداف لهدف.

تقليداً  الصيفية  األولمبية  األلعاب  كانت  لطالما 
التاسع  القرن  أواخر  منذ  سنوات  أربع  كل  يقام 
التقاليد  الحديثة  المنافسات  جددت  عندما  عشر، 
الرياضية القديمة، وبعدما أثّر »كوفيد 19« على 
يستعد  الماضي،  العام  لأللعاب  الزمني  الجدول 

العالم اآلن لدورة جديدة في طوكيو.
نقل الرياضيين والمشجعين من جميع أنحاء العالم 
إلى المدن التي تستضيف األلعاب األولمبية يأتي 
سبيل  وعلى  هائل،  كربوني  تأثير  برفقة  دائماً، 
 2012 أولمبياد  في  المشاركون  توجه  المثال، 
إلى لندن باستخدام أكثر من 400 ألف طن من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بناء مالعب جديدة تماًما كل بضع سنوات،  إن 
والتي غالبًا ما ال يتم استخدامها بعد األلعاب، يعد 
ريو  أولمبياد  جمعت  حيث  هدرا ضخما،  أيضا 
بحساب  الكربون  من  مليون طن   3.6  ،2016

كل ما تم استخدامه في البنية التحتية.
أولمبي  لوجود موقع  هناك مؤيدون  كان  لطالما 
واحد فقط. ألقى الملك جورج ملك اليونان خطاباً 
عرض فيه استضافة األلعاب بشكل دائم في العام 
الواليات  مثل  الدول  بعض  ووافقت   ،1896
المتحدة، في حين أن دوال أخرى، كانت قلقة من 
أن ذلك سيجعل األلعاب ذات طابع إغريقي مبالغ 
فيه، بحجة أن ذلك سيضر بالروح الدولية للحدث 

العالمي.
تحدث جون ريني شورت، أستاذ السياسة العامة 
الفوائد  عن  الماضي  في  ماريالند،  بجامعة 

فريد  مكان  في  األلعاب  لوجود  والمالية  البيئية 
واحد، وقال: »كان الشعور بأن تكلفة استضافة 
تزداد،  التكاليف  هائل..  بشكل  تزداد  األلعاب 
الرياضيين  آالف  نقل  مع  كذلك،  البيئي  واألثر 

والمدربين، والتأثير الكربوني هائل«.
لتقرير مجلة نيويورك تايمز عام 2018،  وفقاً 
ذاته،  العام  في  الشتوية  األلعاب  دورة  ولّدت 
انبعاثات  من  متري  طن  مليون   1.6 حوالي 
ثاني أكسيد الكربون، أي أكثر مما تنتجه جزيرة 
من  االنبعاثات  ثلث  ويأتي  عام،  في  باربادوس 

نقل وإيواء الرياضيين والمتفرجين.
هذا  تكون..  دائماً  »الحجة  شورت:  وأضاف 
شيء عظيم بالنسبة للمدينة، سنحصل على بنية 
تحتية جديدة، لكن التكاليف المالية لأللعاب نادًرا 

ما تم تغطيتها«.

خسائر كبرية

خسرت العديد من المدن الكبرى ما يعادل ماليين 
أموال  وهي  األلعاب،  استضافة  من  الدوالرات 
يمكن استخدامها لمساعدة المدن على التحول إلى 
الطاقة المتجددة لمواكبة الوعود المتزايدة لتحقيق 

أسلوب حياة خاٍل من الكربون.
مكان  في  األولمبية  األلعاب  استضافة  تعني  قد 
خصوصاً  البيئية،  الرقابة  من  المزيد  واحد 
المناخ  قضايا  تأخذ  ال  التي  للحكومات  بالنسبة 

والبيئة على محمل الجد، حيث تم انتقاد األلعاب 
سوتشي  في   2014 لعام  الشتوية  األولمبية 
بروسيا على نطاق واسع، بسبب تأثيرها البيئي 
السلبي على المنطقة، وأبلغت الحكومة الروسية 
األلعاب  أن  الدولية،  األولمبية  اللجنة  أعضاء 
من  تتمكن  لم  لكنها  الهدر،  من  خالية  ستكون 

الوفاء بوعدها.
القانوني،  غير  النفايات  بإلقاء  مليئاً  البناء  كان 
ما يحد من وصول السكان المحليين إلى المياه، 
اإلقليمية،  البرية  للحياة  الهجرة  طرق  ويعطل 
وتم استضافة الحدث الرئيسي نفسه داخل حديقة 
التراث  مواقع  أحد  وهي  الوطنية،  سوتشي 
العالمي لليونسكو التي تضم أكبر تنوع بيولوجي 

في أي مكان في روسيا.
األولمبية  اللجنة  جعلت  »لقد  شورت:  وقال 

عليك  ولكن  ركائزها،  إحدى  االستدامة  الدولية 
الدولية  األولمبية  اللجنة  على  نظرة  إلقاء  دائماً 
وما يقولونه وماذا يفعلون، سوتشي كانت كارثة 

كاملة«.
لدى اللجنة األولمبية الدولية استراتيجية استدامة 
شاملة تتضمن قسماً حول إعادة استخدام المواد 
الهياكل  لكن  الكربون،  انبعاثات  وتعويض 
غير  السابقة  األولمبية  للمالعب  العظمية 
بدالً  تتدهور  فيها  الموجودة  والمواد  مستخدمة، 
من إعادة استخدامها لإلسكان أو أحداث أخرى.

موقع فريد

جادل شورت بأن وجود موقع فريد يتم فحصه 

والمتخصصين،  المهندسين  مع  فائقة  بعناية 
المستقبل،  في  آخر  بيئياً  يوقف خطراً  أن  يمكن 
عملية  يُسّهل  أن  واحد  ملعب  امتالك  شأن  من 
القديمة  المباني  تعديل  ويمكن  الجودة،  مراقبة 

الستخدامات أخرى في المستقبل.
ولكن وجود موقع واحد سيعتمد على ما إذا كانت 
اللجنة األولمبية الدولية منفتحة للفكرة، وإذا ُسمح 
وإذا  الخارجي،  واالقتصادي  البيئي  باإلشراف 
لمركز  مساحة  لتخصيص  مستعدة  الدولة  كانت 

أولمبي.
جزيرة  لديك  كانت  »إذا  شورت:  واقترح 
موقعاً  المكان  فسيكون  أولمبي..  بحجم  يونانية 
من  شيء  كل  تشمل  التي  الدولية  لالجتماعات 
الرياضيين  مساعدة  إلى  رياضية  مسابقات 
التدريب،  على  الفقيرة  البلدان  من  الشباب 
األلعاب األولمبية الحالية تنبع عقلية رجعية، بناء 
هذا الملعب، ثم الُمضي قُدماً.. يبدو األمر سخيفًا 

في هذا اليوم وهذا العصر«.
سيكون األمر رائعاً طالما أن بناء قرية أولمبية 
مثل  للجميع  مفتوح  دولي  موقع  في  سيكون 
بناء  يمكن  الهادئ،  المحيط  في  كبيرة  جزيرة 
األولمبية  القرية  لتصبح  مأهولة  غير  جزيرة 
التكاليف  في  الدول  جميع  تساهم  حيث  الدائمة، 
ترسيخاً  هذا  وسيُشكل  األرباح،  في  والمشاركة 
للفكرة المثالية وراء األلعاب األولمبية، وهي أن 

البشر يتشاركون على قدم المساواة.

روناهي/ قامشلوـ  صدر عن االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة جدول مباريات الجولة الثانية 
كرة  لسيدات  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من 
الدوري  وهو  ـ 2021،  موسم 2020  القدم 
مستوى شمال وشرق  نوعه على  من  األول 
المكشوفة  المالعب  على  يُقام  حيث  سوريا، 
بـ 11 العبة بعد أن كانت الدوريات تقام في 

المالعب المغطاة »سداسيات«.

وستلعب الجولة على مدار ثالثة أيام وستقام 
ثالث مباريات وجميعها على أرضية ملعب 

الشهيد هيثم كجو بقامشلو، وستبدأ المباريات 
بتمام الساعة السادسة مساًء، ومدة كل مباراة 

سبعين دقيقة بمعدل كل شوط 35 دقيقة.
المباراة األولى ستجمع بين سيدات األسايش 
كان  كبير  فوز  بجعبتهن  األسايش  وقنديل، 
على فدنك بسداسية نظيفة، أما قنديل فلديهن 

نقطة جاءت من تعادل مع سيدات الطريق.
ناديي  سيدات  بين  ستجمع  الثانية  المباراة 
تعادل  من  نقطة  لديهن  بيمان  وفدنك،  بيمان 
مع أهلي عامودا وفدنك سيحاولن رد االعتبار 
بسداسية  األسايش  من  القاسية  الخسارة  بعد 

نظيفة.
المباراة الثالثة ستكون بين سيدات ناديي أهلي 
عامودا والطريق، سيدات األهلي لديهن نقطة 
أيضاً  لديهن  والطريق  بيمان  مع  بتعادلهن 

نقطة بتعادلهن مع قنديل.
في  نوعه  من  األول  الدوري  هذا  ويعتبر 
شمال وشرق سوريا على المالعب المكشوفة 
ويشارك فيه ستة نوادي ويعتمد نظام الدوري 
على اللعب من مرحلة واحدة، واألكثر جمعاً 

للنقاط سيتّوج باللقب.

روناهي/ قامشلوـ  اخُتتِمت منافسات الدور نصف النهائي من دوري الرجال بكرة القدم للدرجة األولى في إقليم الجزيرة، وتأهل كاًل من ناديي األسايش 
روناهي/ منبج ـ تناولت ورشة العمل تحت عنوان »جرائم قتل النساء بدافع الشرف« أهم وسردم إلى النهائي الذي من المتوقع أن ُيقام في األسبوع القادم، كما تأّهل نفس الناديين إلى المباراة النهائية من دوري الشباب للدرجة األولى.

القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة، ومن ذلك أسبابها، والمبادئ العامة الفاعلة للحيلولة 
المجتمع  ومؤسسات  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  الهيئات  ودور  انتشارها،  دون 

المدني، والحلول المقترحة للحد من انتشارها على نطاق واسع.
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إلهام أحمد: ال بد من ضمانات دولية لتثبيت نتائج أي حوار مع دمشق

املفاوضات تعرثت بسبب تعنت 
النظام

حول ذلك تحدثت لشبكة أوغاريت بوست فقالت: 
مشروع  لدينا  ولكن  مسبقة  شروط  لدينا  ليست 
نراه مدخالً للحل ونسعى إلقناع جميع األطراف 
إقامته ووضع  في  الذي شارك  المشروع،  بهذا 
شعوبها  مختلف  من  المنطقة  أبناء  جميع  أسسه 
في  كبرى  تضحيات  وقدموا  والدينية  القومية 
يخص  فيما  ذلك  في  واضحين  كنا  وقد  سبيله، 
يتعلق  فيما  وأيضاً  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
أن  يجب  الذي  السوري«  »الجيش  بمنظومة 
حمل  بها  ينحصر  عامة  وطنية  مؤسسة  يكون 
تكون  أن  وينبغي  بالسياسة،  تتدخل  السالح وال 
بشكل  أسهمت  التي  الديمقراطية  سوريا  قوات 
ِجدي في الحرب على اإلرهاب وما تزال تعمل 
على تعزيز العيش المشترك منخرطة ضمن هذه 
التوافق  يتم  وآليات  صيغ  أساس  على  مؤسسة 
المذكرة  في  أيضاً  اعتمدناه  ما  وهذا  عليها، 

الموقعة في موسكو.
بين  جرت  التي  السابقة  المحادثات  وحول 
فشلها  وأسباب  دمشق  وحكومة  الذاتية  اإلدارة 
ولم  محادثات  بالفعل  كانت  أحمد:  إلهام  قالت 
ترَق لمستوى المفاوضات وتعثرت بسبب تعنت 

وعدم  الحوار  رفض  على  وإصراره  النظام 
تبلورت  التي  الجديدة  بالوقائع  االعتراف  قبوله 
وأصبحت  الظروف  فرضتها  طبيعية  كنتيجة 
تمثل إرادة جزء كبير من الشعب السوري الذي 
يحتاج لقوى جديدة تمثل تطلعاته وتحمي حقوقه 
في سوريا، وباعتقادنا فإن أي حوار أو تفاوض 
مع حكومة دمشق ينبغي أن يجري تحت رعاية 

وضمانات دولية.

من الثوابت وحدة األريض 
السورية

وفي ردها على سؤال حول إمكانية وجود نقاط 
مشتركة بين اإلدارة الذاتية والحكومة السورية 

للبناء عليها كقاعدة انطالق لحوار مستقبلي بين 
الطرفين تحدثت إلهام أحمد بقولها: في الواقع إن 
البحث عن المشتركات كان أحد أهداف الحوار 
مع دمشق، ولو أننا توصلنا لنقاط مشتركة لكان 
لقد كان  الحوار،  البناء على عملية  الممكن  من 
سبيل  على  الحوار،  لبدء  شروط  دمشق  لدى 
وسيادة  وحدة  على  الحفاظ  ضرورة  المثال 
سوريا، وفي الواقع هذا أحد الثوابت لدينا ولكن 
حكومة دمشق لم يكن لديها ما تقدمه من أفكار 
المركز  عالقة  إنتاج  إلعادة  ومشاريع  ورؤى 
على  تقدم  أي  هناك  يكن  لم  ولذلك  باألطراف، 

هذا الصعيد.
وحول إمكانية وجود عراقيل من جانب التحالف 
الدولي التي قد تعيق الحوار بين اإلدارة الذاتية 
بالقول:  أحمد  إلهام  نوهت  دمشق،  وحكومة 
قوات  مع  كبير  بشكل  مساهم  الدولي  التحالف 
اإلرهاب،  محاربة  في  الديمقراطية  سوريا 
األطراف،  جميع  من  واضح  موقفه  والتحالف 
شعبنا  ومصالح  قناعاتنا  من  ننطلق  نحن  ولكن 
لم  أننا  بدليل  القرار  اتخاذ  في  استقاللية  ولدينا 
روسية،  برعاية  دمشق  مع  الحوار  نرفض 
العام  الرأي  إيهام  باستمرار  يحاول  والنظام 
بأن عالقاتنا مع األطراف الدولية هي المعرقل 
والنظام  ذلك،  غير  األمر  حقيقة  أن  إال  للحوار 
هو الذي ال يمتلك إرادة ناضجة ومسؤولة للحل.

توحيد قوى املعارضة الوطنية 
هدفنا

وفي معرض إجابتها على سؤال حول نشاطات 
المعارضة  لتوحيد  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
سوريا  شرق  شمال  مناطق  وجعل  السورية، 
هذه  الداخلية، وهل ستستمر  للمعارضة  مركزاً 
اإلدارة  حوارات  نجحت  لو  حال  في  المساعي 
إلهام  أكدت  مستقبالً؛  دمشق  مع حكومة  الذاتية 
أحمد بأن: األساس في األمر هو ضرورة توحيد 

لرؤية  تبنيها  عبر  الوطنية  المعارضة  قوى 
موحدة تؤهلها لخوض الحوارات والمفاوضات 
بشكل موحد، وهذا لو تحقق ونجحنا في إنجازه 

سيزيد من فرص إمكانية تحقيق النتائج الجيدة.
واختتمت رئيسة المجلس التنفيذي لمجلس سوريا 
الديمقراطية إلهام أحمد قائلة: على جميع أطراف 
بأننا  تدرك  أن  الديمقراطية  الوطنية  المعارضة 
لن نتمكن من إنجاز أي تقدم بشكل منفرد، وأن 
لقواعد  ستؤسس  والموحدة  المشتركة  الرؤى 
مختلفة للحوار، ونعتقد بأن المعارضة السورية 

تأخرت كثيراً في الذهاب نحو هذه الخطوات.

أكد إبراهيم القفطان أن مرتزقة داعش وأسرهم 
يشكلون خطراً  باتوا  في شمال وشرق سوريا 
بشكل  والمنطقة  عام  بشكل  العالم  على  كبيراً 
خاص، مطالباً المجتمع الدولي بإنشاء محكمة 
دولية في هذه المناطق أو نقل هؤالء المرتزقة 
لتالفي  هناك  ومحاكمتهم  دولهم  إلى  وأسرهم 

خطرهم.

وعناصر  عوائل  خطر  يزداد  يوم  بعد  يوماً 
السجون  في  المحتجزين  داعش  مرتزقة 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  والمخيمات 
فيما تكتفي الدول التي لديها رعايا منهم بالمراقبة 
فقط دون المبادرة بأي حلول تساعد وتنهي هذا 
ومناطق  عام  بشكل  العالم  سيهدد  الذي  الخطر 
شمال وشرق سوريا بشكل خاص ما لم يتم حل 
وشرق  لشمال  الذاتية  واإلدارة  القضية،  هذه 
المرتزقة  هؤالء  حماية  عبء  تتحمل  سوريا 
وأسرهم وتأمين كافة مستلزماتهم دون مساعدة 

من أي جهة.

مخيم الهول خطر عىل املنطقة 
والعامل

سوريا  حزب  رئيس  تحدث  السياق  هذا  حول 
لألنباء  هاوار  لوكالة  القفطان  إبراهيم  المستقبل 
الهول  مخيم  في  داعش  مرتزقة  وجود  وقال: 
وفي مناطق شمال وشرق سوريا يشكل خطراً 
كبيراً على العالم بشكل عام وعلى المنطقة بشكل 
خاص، على المجتمع الدولي بشكل عام أن يأخذ 
في  الموجودين  الرعايا  موضوع  عاتقه  على 
ألن  والسجون،  المخيمات  وباقي  الهول  مخيم 
وجود داعش في مخيم الهول بهذه الكثرة يشكل 
قبل  من  جاد  موقف  أي  نَر  لم  كبيراً،  خطراً 
المجتمع الدولي بخصوص ملف مرتزقة داعش.
في  داعش  مرتزقة  وجود  القفطان:  وأضاف 
لإلرهاب  خزاناً  يشكل  والسجون  الهول  مخيم 
في هذه المنطقة، وهذا الخزان مهدد باالنفجار، 
على  المنطقة  على  سلبي  بشكل  يؤثر  وانفجاره 
لديها  التي  الدول  جميع  وعلى  األصعدة،  كافة 
رعايا في مناطقنا والدول التي ساعدتنا بالقضاء 
عليهم أن تسعى إلى حل هذ المشكلة لتالفي خطر 
عودة داعش من جديد، ومن هنا ال بد من إقامة 
محكمة دولية في هذه المنطقة لهؤالء المرتزقة 
لدولهم  تسليمهم  أو  الهول  الموجودين في مخيم 
المخاطر  هذه  من  والتخلص  هناك  ومحاكمتهم 

المحدقة في المنطقة.

تركيا تدعم املرتزقة وتستخدمهم 
يف حروبها

نسبة األطفال في مخيم  أن  إلى  القفطان  وأشار 
السكان، وهؤالء  من نصف  أكثر  تشكل  الهول 
وأقرانهم  وأمهاتهم  آبائهم  من  يتعلمون  األطفال 
األمر  هذا  المتطرفة،  األفكار  المرتزقة  من 
وأقرانهم  آبائهم  خطى  على  ليسيروا  سيؤهلهم 
ليس  األطفال  وعدد  جداً،  خطير  األمر  وهذا 
باألمر الهين وإن كبروا وترعرعوا في المخيم 
في  سيسبب  مما  اإلرهابي،  الفكر  سيحملون 
وقوع أزمة جديدة وخطر جديد على كافة الدول.
يكمن  المشكلة  هذه  حل  بقوله:  القفطان  وتابع 
دولية  محكمة  إنشاء  هو  األول  خيارين،  في 
والثاني  المنطقة،  هذه  في  المرتزقة  ومحاكمة 
مواطنيها  استعادة  على  الدول  تعمل  أن  هو 
بإمكاننا تشبيهه  الهول  ومحاكمتهم هناك، مخيم 
بالقنبلة الموقوتة، حاولت دولة االحتالل التركي 
العديد من المرات الوصول إلى مخيم الهول إال 
الديمقراطية  قوات سوريا  ومقاتالت  مقاتلي  أن 

أفشلت هذه المحاوالت.
واختتم إبراهيم القفطان حديثه بالقول: محاوالت 
تهريب  هدفها  الهول  مخيم  إلى  للوصول  تركيا 
هؤالء المرتزقة كما فعلت في مخيم عين عيسى 
تستخدمهم  واآلن  منهم،  العديد  عن  وأفرجت 
والدول  سوريا  وشرق  شمال  في  حروبها  في 

األخرى.

العشائر  وجهاء  دعا  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
الكردية في مقاطعة كوباني األطراف واالحزاب 
الكردية إلى التكاتف والتعاون والوحدة للوقوف 
تستهدف  التي  العدائية  المخططات  وجه  في 
مناطق  على  الهجمات  بأن  وأكدوا  وجودهم، 
الدفاع المشروع في باشور كردستان تستهدف 

إرادة الشعب الكردي وكيانه. 

تواصل دولة االحتالل التركي هجماتها الهمجية 
فيها  مستخدمة  كردستان،  باشور  مناطق  على 
رقعتها  لتوسيع  محاولة  في  األسلحة  أنواع  كافة 
كردي  اقتتال  الفتعال  جاهدة  وتسعى  االحتاللية 
االحتالل  هجمات  أن  من  وبالرغم  كردي،   -
بعض  أن  إال  الكردي،  الكيان  تستهدف  التركي 
القوى الكردية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يتواطأ مع مخططات المحتل التركي، 

وتعالت المطالب بوحدة الصف الكردي في كافة 
األطراف  جميع  مناشدين  كردستان،  أرجاء 
والعمل  بالتعاون  الكردية  السياسية  واألحزاب 
الرضوخ  وعدم  الكردستانية  المصلحة  ألجل 

لمطالب عدو الشعب الكردي. 

لن نسمح بالتالعب مبصري الشعب الكردي

حول هذا الموضوع تحدث لصحيفتنا أحد وجهاء 
كوباني محمد خان  مقاطعة  في  الشيخان  عشيرة 
أسو وقال: تواطؤ بعض الجهات الكردية مع دولة 
االحتالل التركي لضرب أي مكسب للكرد يخدم 
كان  الذي  الوقت  في  المشترك،  العدو  مصالح 
يجب علينا أن نكون يداً واحدة في ظل المؤامرات 
لن  لكننا  وجودنا،  تستهدف  التي  والهجمات 
الكردي،  الشعب  بمصير  بالتالعب  ألحد  نسمح 
وسنحافظ على مكتسباتنا التي جاءت بفضل دماء 

الوصول  الطاهرة وسنعمل جاهدين ألجل  أبنائنا 
إلى وحدة الصف في أجزاء كردستان األربعة. 

بوحدتنا  بالقول:  حديثه  أسو  خان  محمد  واختتم 
المؤامرة  جميع  ردع  من  سنتمكن  وتضامننا 
والكيان  الوجود  تستهدف  التي  والمخططات 

الكردي. 

مرفوضة جملًة وتفصيالً

في  البيجان  عشيرة  وجيه  طالب  جانبه  ومن 
الشعب  صالح  محمد  بوزان  كوباني  مقاطعة 
والتكاتف  بالتضامن  الكردية  واألحزاب  الكردي 
العدائية  والمخططات  المؤامرات  جميع  إلفشال 

التي تستهدف الشعب الكردي في كل مكان.
يقظاً  يكون  أن  شعبنا  على  محمد صالح:  وتابع   
للتصدي للمؤامرات التي تستهدف وجوده، وهناك 
من يتربص بالكرد ويخطط للنيل من المكتسبات 
من  البعض  هناك  أسف  كل  ومع  تحققت،  التي 
مثال  األعداء،  أجندات  لصالح  يعملون  الكرد 
التصريح األخير الذي أدلى به عبد الحكيم بشار 
أين  واألمان،  بسالم  تعيش  عفرين  مدينة  بأن 

السالم واألمان الذي يدّعيه عبد الحكيم بشار. 
واألمان  السالم  هل  بقوله:  صالح  محمد  وأشار 
األشجار  وقطع  والدمار  والسبي  بالقتل  يتمثل 
وإلحاق األذى باألهالي، من قبل جيش االحتالل 

التركي ومرتزقته. 
على  قائالً:  حديثه  صالح  محمد  بوزان  وأنهى 
الشعب الكردي أن ينتفض أمام الهجمات التركية 
الغاشمة على مناطق الدفاع المشروع في باشور 
النزول  بخاصة  باشور  أهالي  وعلى  كردستان، 
جملةً  الهجمات  هذه  ورفض  الشوارع  إلى 
كردستان  باشور  على  الهجمات  ألن  وتفصيالً، 
أجزاء  في  الكردي  الشعب  إرادة  يستهدف 

كردستان األربعة. 

أشارت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، بأن المحادثات مع حكومة دمشق لم ترَق لمستوى المفاوضات وتعثرت 
بسبب تعنت االخيرة وإصرارها على رفض الحوار، وأكدت بأن الحكومة السورية تواصل عدم قبولها االعتراف بالوقائع الجديدة التي تبلورت كنتيجة 

طبيعية فرضتها الظروف.

 الجنرال )جياب(...
 والقائد )آبو(...

عزيمتان ال تلين -1-

اهتماماتي  معظم  حصرت  أن  منذ 
آلخر  حني  من  وأنا  الكردية،  باملسألة 
بقراءة  زعمائها  معظم  عند  أتوقف 
القوة  نواحي  على  والتعرف  سيرهم 
حفل  من  بسيرة  ذلك  ومقارنة  لديهم، 
وقد  بهم،  اإلنساني  النضالي  التاريخ 
التحرير  بطل  عند  كثيراً  مؤخراً  توقفت 
جياب(،  جيون  فون  )اجلنرال  الفيتنامي 
شخصيته،  في  العبقرية  جوانب  لتعدد 
دولتني  يقارع  أن  له  ميكن  كان  ما  حيث 
عليهما  وينتصر  كبيرتني  استعماريتني 

بالتتابع إال مبا ميتلك من تلك العبقرية.

تشكل  جياب(  )اجلنرال  شخصية  إن 
مدرسة ثورية وعسكرية عاملية في حرب 
العصابات، ألهمت جميع حروب التحرير 
في  الالتينية  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  في 
النصف الثاني من القرن العشرين، حيث 
خدمة  في  غنياً  ثورياً  إرثاً  مساره  يعتبر 
نضال وكفاح جميع الشعوب ضد الغزو 
أجل  من  يناضل  من  ولكل  األجنبي، 

احلفاظ على سيادة واستقالل بالده.

امللكية  اجلمعية  صنفته  ولذلك 
عشرة  أهم  بني  من  واحداً  البريطانية 
عسكريني في تاريخ البشرية، ولم يخجل 
اجلبارتني  القوتني  مع  حربه  يصف  بأن 
الضعفاء(،  )بحرب  أمريكا(  ثم  )فرنسا 
جوعى  عراة  حفاة  مقاتلوه  كان  إذ 
بفضل  النهاية،  في  انتصروا  ولكنهم 
توحده مع مقاتليه وتعايشه معهم في 
ظروفهم القاسية، متكن من تلقني العدو 
ال ينسى وهو ما أصبح  اإلمبريالي درساً 

يعرف الحقاً بالدرس الفيتنامي.

 وخالصته أن أي محاولة للسيطرة على 
وسيادتها  استقاللها  ومصادرة  أمة  أي 
هو  االستعمار  ألن  الفشل،  مصيرها 
دخلت  فأمريكا  يتعلم،  ال  غبي  تلميذ 
حرب فيتنام بعد هزمية فرنسا وهي جتهل 
أن  تصورت  إذ  تقاتل،  من  وحضارة  تاريخ 
احلرب ما هي إال مواجهة بني معسكرين 
العالم  ترسانات  أحدث  ميتلك  أحدهما 
في  الوقت(،  ذلك  )في  األسلحة  من 
أسلحته  متواضع  معسكر  مواجهة 

بدائية َحَمَلُتها حفاة جوعى.

سهلة  رياضية  معادلة  مجرد  وهذه   
أن  هؤالء  خلد  في  يدر  لم  حيث  الفهم 
ولكنها  وحده  بالسالح  ليست  احلرب 
قوة  إرادة  إرادتني،  بني  صراع  جوهرها  في 
استعمارية تدمر كل شيء، وإرادة شعب 
له تاريخ وحضارة، وهذا اجلنرال يستحضر 
كل ما في مكنونات شخصيته من قوة 
من  ليتمكن  وطنه،  حترير  إلى  تدفعه 
إلى  معهم(  )وهو  مقاتليه  جوع  حتويل 

هذه القوة الهائلة لينتصر في النهاية.

من  قادة  حال  ينعى  كان  الوقت  نفس 
وهم  أوطانهم  حترير  أجل  من  يناضلون 
أنه  عنه  وحكي  الترف،  حالة  يعيشون 
زار عاصمة عربية لديها فصائل تسمى 
ثورية، فلما شاهد حياة البذخ والرفاهية 
التي يعيشها قادة تلك الفصائل وقارنها 
في  كوجن(  ثوار)الفييت  مع  بحياته 
الغابات الفيتنامية، قال لتلك القيادات: 
سألوه  ثورتكم،  تنتصر  أن  الصعب  من 
ملاذا؟ أجاب: ألن الثورة والثروة ال تلتقيان، 
إلى  الوعي تتحول  التي ال يقودها  الثورة 
املال  عليها  يُغَدق  التي  والثورة  إرهاب 
تنتج لصوصاً ومجرمني، وقد حدث لقاء 
بني )اجلنرال جياب(، و)ياسر عرفات( وقال 
صاحب  مبقابلة  سعيد  أنا  عمار:  أبو  له 
وصدمه  العالم،  في  شعبية  ثورة  أكبر 
صاحب  مبقابلة  سعيد  وأنا  قائالً:  جياب 
عمار  أبو  سأله  العالم،  في  ثورة  أصعب 
ملاذا؟ فرد: أنتم حتاربون في وسط منطقة 
غنية بالنفط التي تغدق على فصائلكم 
سيحاصركم  ولذلك  ملصاحلها،  باملال 
للقضاء  معزولة  جزيرة  في  األعداء 
)اجلنرال  نبوءة  وبالفعل حتققت  عليكم، 

جياب( بكل أسف.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

العالقة المتأرجحة بين »العدالة والتنمية« واإلخوان
خورشيد دلي )كاتب ومحلل سياسي( 

لحزب  المتماثلة  األيديولوجية  الجذور  رغم 
»العدالة والتنمية« في تركيا وجماعة اإلخوان، 

فإن العالقة بينهما كانت متأرجحة دائماً.
االنتهازية  إلى  الجانبين  بين  العالقة  تخضع 
فمن  وعليه  المصالح،  من  انطالقا  السياسية 
يمعن النظر في تاريخ الجانبين خالل المراحل 
متنوعة  بمسارات  مرت  أنها  سيجد  الماضية، 
التي  الواحدة  األيديولوجية  للرؤية  خالفاً 

تحكمهما.
العدالة والتنمية الحاكم في  فعندما تأسس حزب 
اإلخوان  جماعة  تنظر  لم   ،2001 عام  تركيا 
إليه بارتياح بل نظرت إليه من موقع االرتياب 
والشك، فاإلخوان نظروا إلى »العدالة والتنمية« 
السياسي  »اإلسالم  تيارات  عن  انشق  أنه  على 
الذي  أربكان،  الدين  نجم  وزعيمه  التركي« 
و«الرفاه«  الوطني«  »السالمة  أحزاب  أسس 
و«الفضيلة«، وجميعها ُحظرت من قبل القضاء 
على  يتمرد  كأنه  أردوغان  بدا  حيث  التركي، 
معلمه، كما أن »العدالة والتنمية« تجنب وصف 
األولى  المراحل  في  خاصة  باإلسالمي،  نفسه 
التزامه  إظهار  على  يصر  كان  بل  لتأسيسه، 
مصطفى  أسسها  التي  الجمهورية،  بعلمانية 
كمال أتاتورك عام 1923 والقيام باإلصالحات 
تحقيق  عبر  األوروبية  العضوية  لنيل  المطلوبة 

معاييرها األخالقية والسياسية.
ونقلت  األمور  قلبت  التي  المفصلية  المحطة 
العالقة إلى مرحلة جديدة، كانت اندالع »الربيع 
العربي« المشؤوم عام 2011، عندما دعا راشد 
التونسية  اإلخوانية  »النهضة«  زعيم  الغنوشي 

بالنموذج  االقتداء  إلى  الخارج  من  عودته  فور 
التركي بزعم أنه »وفّق بين اإلسالم والعلمانية 
»اإلخوان«،  به  اقتدت  ثم  ومن  واالقتصاد«، 
إلى  للتغلغل  مدخالً  هذا  في  تركيا  ووجدت 
العربية  الدول  مع  العالقة  ولقلب  العربي  العالم 
لتوسيع  واستغاللها  اإلخوان  من  االستفادة  عبر 
المنطقة، حتى جاءت ثورة 30  نفوذ تركيا في 
الطريق  حزيران في مصر عام 2013 قاطعة 
عالقة  لتنتقل  التوسعي،  التركي  المشروع  أمام 
مرحلة  إلى  باإلخوان  تركيا  في  الحاكم  الحزب 
أخرى وهي تحول إسطنبول إلى مركز لجماعات 
اإلسالم السياسي، حيث بات قادة اإلخوان يلتقون 
فيها ويضعون خطط التخريب في بلدانهم، وقد 
اإلعالمية  لنشاطاتهم  مركزاً  إسطنبول  أضحت 
فيها  عقد  الذي  المؤتمر  بعد  والسياسية  والمالية 
في أبريل 2016، مبدين فيه الوالء ألردوغان.

الرئيس  حضن  في  اإلخوان  ارتماء  شك  دون 
أكثر  دفعه  لتركيا  أذرع  إلى  وتحولهم  التركي 
التدخل  فبدأ  العربي،  العالم  في  االنخراط  إلى 
في  وكذلك  وشرقها  سوريا  شمال  مناطق  في 
ليبيا والعراق، والتغلغل في الصومال والسودان 
تتحدث عن  التي  التقارير  إلى  واليمن، وصوالً 
السورية  الفصائل  من  مسلحة  جماعات  إعداده 
التطورات  هذه  مع  أفغانستان.  إلى  إلرسالها 
تركيا  على  كلي  بشكل  يعتمدون  اإلخوان  بات 
بلدانهم  في  األوضاع  قلب  في  عليها  والرهان 
أن  قبل  والتخريب،  العنف  استخدام  خالل  من 
والدعوة  لمصر،  التركية  الغزل  برسائل  تتفاجأ 
إلى فتح صفحة جديدة معها في براغماتية محملة 
بالمصالح والتجارة والبحث عن تحالفات إقليمية 
أن  بعد  »المتوسط«  في  الطاقة  مستقبل  لتحديد 
بل  التحالفات  هذه  خارج  نفسها  تركيا  وجدت 

وفي صراعات مع الدول المعنية.
تدرك تركيا جيداً أن أحد أهم الشروط المصرية 
والعربية لفتح صفحة جديد معها هو الكف عن 
استخدام ورقة اإلخوان، وعليه ركزت على هذه 
الورقة من خالل أوامر بتحديد معايير الخطاب 
اإلعالمي لقنوات اإلخوان، وربما الضغط على 
قيادات وكوادر الجماعة لدفعهم إلى الخروج من 
تركيا، وهو ما أصاب اإلخوان بحالة من الذهول 
والصدمة والخيبة، بين من يرى أن »أردوغان« 
تخلى عنهم على مذبح مصالحه وبين من يعتقد 
أن ذلك ربما يكون »تكتيكاً جديداً« منه لتمكين 

السياسة التركية في وجه التحديات.
ويعتقد الفريق األخير أن أردوغان بالتخلي عنهم 
سيضر نفسه أكثر منهم على اعتبار أنه سيخسر 
قاعدته الشعبية في الداخل التركي، تلك القاعدة 

والشعارات  باأليديولوجيا  تعبئتها  تمت  التي 
الزائفة وعلى رأسها فلسطين والقدس، دون أن 
كفيلة  »أردوغان«  براغماتية  أن  هؤالء  يدرك 
أجل  من  واحد  وقت  في  وعكسه  الشيء  بفعل 

الحفاظ على سلطته. 
تونس  إلى  مصر  من  اإلخوان  تهاوي  وأمام 
المصرية  الشروط  وأمام  ليبيا  إلى  وصوالً 
والعربية الواضحة لفتح صفحة جديدة مع تركيا، 
بركب  اللحاق  بضرورة  تركيا  قناعة  وأمام 
هذا  كل  أمام  »المتوسط«،  في  الطاقة  تحالفات 
وغيره، فقد يسارع أردوغان إلى وضع نهايات 
لحلقات مسلسله الداعم لإلخوان بعد أن استخدمهم 
في صراع المصالح، فيما لم يبق لهؤالء سوى 
البحث عن مناٍف بعيدة بعد أن تورطوا في إراقة 
العابرة  األيديولوجيا  مذبح  على  شعوبهم  دماء 

للقارات والحاملة للمشاريع العدمية.

طالبان والعشرون عامًا
القفطان: لتالفي عودة »داعش« على 

المجتمع الدولي إيجاد الحلول
وجهاء عشائر كوباني: بوحدتنا سنفشل 

المؤامرات التي تستهدف وجودنا
قهرمان مامد )كاتب(

كانت أحداث الحادي عشر من أيلول محور 
بُرجي  ضرب  تم  عندما  العالمي  االهتمام 
التجارة العالمي، حيث كان الحدث األبرز في 
بدايات القرن الحادي والعشرين، والذي غير 
جديدة  توازنات  وأحدث  عديدة  مفاهيم  معه 
في مكاييل القوى العالمية واإلقليمية، وغيَّر 
في مضامين مجريات سياسة العالم وشعوبها 
نحو التشدد الديني والميول إلى التصلب في 
التسلط  في  أساساً  السياسية  الدنيوية  اتخاذ 
على المجتمعات وبداية تغيير األنظمة بالقوة 

في البلدان التي تحتاج إلى التغيير.
أبراج التجارة العالمية كانت تمثل رمز الهرم 
االقتصادي والمالي في العالم لكنها انهارت 
قبل  من  اختطافهما  تم  بطائرتين  بإسقاطها 
مجموعة مدربة لسنوات عديدة من قبل تنظيم 
تم  الهجمات  تلك  وإثَْر  اإلرهابي،  القاعدة 
التدخل بشكل عسكري مباشر في أفغانستان 
لضرب تنظيم القاعدة في عقر داره، والذي 
مع  المتحالف  الدن  بن  أسامة  يتزعمه  كان 
زعيم طالبان المال عمر المسيطر آنذاك على 

أفغانستان.
بعد معارك طاحنة مع تنظيم القاعدة اإلرهابي 
عسكرياً  عليه  القضاء  تم  طالبان  وحركة 
وتشكلت إثرها مباشرة حكومة مؤقتة معينة 
كرزاي  حامد  وكان  وبريطانيا،  أمريكا  من 
بقاء فكر طالبان  بالرغم من  لها  أول رئيس 
المجتمع  حول  يحوم  اإلرهابي  والقاعدة 
الصراعات  بحكم  أساساً  المنهار  األفغاني 

القبلية والدينية.
للتدخل  أسباب عديدة مباشرة وغير مباشرة 
المباشر  السبب  أفغانستان،  في  األمريكي 
كان األخذ بالثأر من تنظيم القاعدة وطالبان 
أبراج  استهدف  الذي  اإلرهابي  الهجوم  بعد 
التجارة العالمية، والذي سقط فيه اآلالف من 
الضحايا المدنيين األمريكيين، لكن علينا عدم 

إخفاء األبعاد االستراتيجية للتدخل األمريكي 
أنتجت  التي  األسباب  أهم  من  كانت  والتي 
معطيات غيَّرت وجه الشرق األوسط، وبدأت 
معها إعالن الحرب على اإلسالم المتطرف 
السياسي، كما كانت هناك أهداف اقتصادية 
بما يخص المعادن والمواد الخام التي تشتهر 
التي  اليورانيوم  أفغانستان وخاصة مادة  بها 

تدخل في صناعة األسلحة النووية.
من  الرغم  وعلى  األمر  في  الالفت 
السابقين  أمريكا  لرؤساء  التصريحات 
يتم  لم  أنه  إال  أفغانستان،  من  باالنسحاب 
االنسحاب حرصاً على مكانة أمريكا ودورها 
قررت  بينما  اإلرهاب،  ضرب  في  القيادي 
االنسحاب  بايدن  برئاسة  الجديدة  اإلدارة 
بوجود  االحتفاظ  مع  أفغانستان  من  الكلي 
دبلوماسي بعد ُمضي عشرين عاماً وبتوقيت 
حدده الرئيس األمريكي في 11 أيلول تاريخ 

ضرب البرجين! فالتاريخ دائماً يفاجئنا!
طالبان  حركة  عودة  الدهشة  يثير  ما  لكن 
وإظهار نفسها كقوة ال بديل لها في أفغانستان 
المقاطعات األفغانية تتساقط من  حيث بدأت 
تلقاء نفسها أمام تمدد طالبان، نخطئ حينما 
نقول أن تنظيم القاعدة قد اختفى، عندما تدخل 

موجودة  كانت  أفغانستان  في  األمريكيون 
وما زالت وتحت مسميات عديدة طيلة هذه 
السنين وما أدواتها وأذنابها في العالم والشرق 
إن  بل  استمرارها،  على  دليٌل  إال  األوسط 
السياسات المتناقضة للقوى الكبرى وأجنداتها 
المصلحية أنعشت جسد القاعدة وطالبان من 
تنظيم  استخدام  الدول  بعض  فحاولت  جديد، 
هذه  والحال  سياساتها  لتنفيذ  كوسيلة  القاعدة 
موجودة في العالقة الودية التركية الداعشية.
بالذات  التوقيت  وبهذا  االنسحاب  تم  فلماذا 
يا  ألمريكا  مفيداً  سيكون  االنسحاب  وهل 
عن  أمريكا  تغاضي  أن  باعتقادي  ترى؟ 
في  الحكم  دفة  وتسلمها  طالبان  سيطرة 
تحالف  عن  عبارة  يكون  قد  أفغانستان 
التحالف  وهذا  جديد،  مباشر  غير  تكتيكي 
يذكرنا بالدعم األمريكي الذي قدمته لطالبان 
االتحاد  ضد  الماضي  القرن  ثمانينيات  في 
السوفيتي، لذا أمريكا تحاول إعادة بث الروح 
لمقومات هذا الصراع من جديد لتدخل كملف 
ضغط يتم االستفادة منه في صراعها العالمي 

مع روسيا.
كما أن حركة طالبان قد تكون مفيدة لضرب 
الجارة  تُعتبر  أفغانستان  ألن  إيران  مشاريع 

معها،  طويلة  حدود  ولها  إليران  الشرقية 
وكما هو معلوم للقاصي والداني فإن طالبان 
تنتهج عقيدة سنية متشددة على نقيض تام مع 
التوجه اإليراني الشيعي، وبرأيي أن أمريكا 
بإسقاط  قامت  عندما  جلية  خدمةً  أسدت  قد 
واستثمرت  إليران،  اللدود  العدو  طالبان 
إيران هزيمة أعدائها اإلقليميين، وبدأ نفوذها 
لذا  األوسط،  والشرق  آسيا  في  أكثر  يتعاظم 
فإن عودة حركة طالبان إلى أفغانستان لتكون 
إليران هو ما ستستفيد  ومزعجاً  مقلقاً  جاراً 

منه أمريكا في حربها على إيران.
كما أن ألفغانستان حدوداً مشتركة مع الصين 
تجليات  في  مؤخراً  الحديث  يكثر  والتي 
الدور  عن  الجديدة  األمريكية  االستراتيجية 
المتعاظم للصين وأنها أصبحت تشكل خطراً 
طالبان  سيطرة  فإن  لذا  روسيا،  من  أكثر 
ضرب  سبيل  في  يكون  قد  افغانستان  على 
األخيرة  حاولت  أن  بعد  الصين  ومحاصرة 
اقتصادية  محاور  إلى  أفغانستان  استقطاب 

وسياسية مرتبطة بمشاريع الصين الكبرى.
منذ  األمريكي  الوجود  خالل  ومن  وأخيراً 
الوقت  وإلى  أفغانستان  في  تدخلها  بداية 
وكاالت  أجرتها  لدراسات  ووفقاً  الراهن 
اإلحصاء وبتصريحات البنتاغون والخارجية 
بأفغانستان  األمريكي  الوجود  عملية  فإن 
مليار   900 من  أكثر  حوالي  نفقاتها  بلغت 
دوالر وهو أحد األسباب التي شجعت أمريكا 
للخروج من أفغانستان وتخفيف وطأة تبعات 

الخسائر على اقتصادها.
نحن أمام مراحل جديدة في تغيير التحالفات 
الدولية واالقليمية وإن سياسة خلط األوراق 
عادت من جديد والتي قد تُدهشنا في الكثير 
من األحيان، فقد ينطبق المثال »عدو األمس 
سيكون  وبالتالي  اليوم«،  صديق  يصبح  قد 
هناك تبعات كبرى على الجغرافية السياسية 

والمجتمعية في آسيا والشرق األوسط.

بوزان محمد

محمد خان أسو
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

قانون اإلعالم بين المطالب اإلعالمية والتحوالت الرقمية

تنفست مناطق شمال وشرق سوريا الواقعة 
في  الصعداء  الذاتية  اإلدارة  سيطرة  تحت 
سياق التحرر اإلعالمي الذي كان ذات يوم 
في ظالم حالك ويعبر بطبيعة الحال عن لسان 
الحقيقة  ينقل  أن  المسيطرة دون  القوى  حال 
حقوقهم  اإلعالميون  ينال  أو  كانت  مهما 
بقدرتهم على ممارسة عملهم دون اعتقال أو 
زج في السجون. ووصلت الحرية اإلعالمية 
اإلعالم  مخاطبة  عدم  نتيجة  بالفشل  ذروتها 
لنبض المجتمع بما يحمله المجتمع السوري 
من آالم كبيرة نتيجة استمرار الحرب، وازداد 
معه مظاهر النزوح والهجرة ومشقات الحياة 
دون أن يكون لإلعالم دور في نقل أي من 

هذه المشاهد.

مقارنة

القوى  من  المناطق  هذه  تحرير  ومع 
بعدما  سباته  من  اإلعالم  نهض  الظالمية، 
عديدة  وعوامل  مشجعة  خصبة  بيئة  وجد 
لنجاحه وصعوده، ومن أهمها وجود فئة من 
الحقيقة  نقل  كاهلهم  على  حملوا  اإلعالميين 
مهما كلف الثمن، ثم خطى العمل اإلعالمي 
واالحترافية  والمهنية  األداء  في  نوعية  نقلة 
المعدات  في  التطور  وسرعة  التقدم  مع 
الكاميرات  توفير  في  خصوصاً  واألدوات، 
بسرعات  واالتصاالت  اللوحية  والحواسيب 
على  الكبير  األثر  لها  كان  والتي  عالية، 
مختلف وسائل اإلعالم، باإلضافة إلى دخول 
نقل  في  ساهمت  إعالمية  وأنماط  أشكال 
الواقع على حقيقته وصورته دون تشويه أو 
تزلف، وأصبح من المهم أن تتواكب القوانين 
والتشريعات اإلعالمية مع كل هذه المتغيرات 
اإلعالمي،  العمل  قواعد  على  الحفاظ  مع 
وعلى رأسها قواعد المهنية واألخالقية حتى 
وصلت إلى مستوى عال من النجاح، األمر 
إلى  الذاتية  لإلدارة  العام  المجلس  دفع  الذي 

إصدار قانون رقم /3/ لإلعالم. 

القانون ورقة رابحة

وفي هذا السياق، التقت صحيفتنا »روناهي« 
باإلعالمي موسى سطو الذي حدثنا عن رؤيته 
لقانون اإلعالم رقم /3/ قائالً: »جميعنا نعلم 
الحقيقية  الصورة  إيصال  في  اإلعالم  دور 
والسياسية،  االجتماعية  القضايا  من  لكثير 
اإلعالمية  والمؤسسات  اإلعالميين  ولحماية 
كان  الواقع؛  هذا  لتطوير  وسعياً  العاملة، 
اإلعالم  عمل  ينظم  قانون  إصدار  من  البد 

والصحافة«.
فضائية  في  إعالم  مكتب  »نحن  وأضاف: 
التي  القضايا  بعض  تواجهنا  كانت  منبج 
أجل  ومن  والمؤسسات،  اإلعالميين  تخص 
يساعد  قانون  إصدار  من  بد  ال  كان  حلها 
اإلعالميين والمؤسسات بشكل عام. وبالطبع 
لم  سوريا  وشرق  شمال  في  اإلعالم  دائرة 
تنفرد بوضع قانون لإلعالم لوحدها فقط إنما 
أقامت العديد من االجتماعات وأجرت العديد 
واإلعالميين  المؤسسات  مع  الحوارات  من 
خالله  من  يستطيع  إعالمي  قانون  إلخراج 
اإلعالمي معرفة ما له من حقوق وواجبات«.

مناطق شامل ورشق سوريا أكرث 
حرية لإلعالم

بالدرجة  القانون  السطو: »يضمن هذا  ونوه 
مصانة  اإلعالمي  حرية  تكون  أن  األولى 
باإلضافة إلى أنه يبعد كل العراقيل التي تعيق 
عمل اإلعالمي وتفتح له مجال أوسع للعمل 
يعمل  التي  المؤسسات  في  حقوقه  وتضمن 
على  تحتم  التي  الواجبات  يضمن  كما  بها. 

اإلعالمي أو الوسيلة االلتزام ببنودها واحترام 
عن  واالبتعاد  للمواطنين  الشخصية  الحرية 
خطاب الكراهية، وهذا ما سيحقق المزيد من 

التقدم والعطاء لإلعالميين«.
واختتم اإلعالمي موسى سطو حديثه بالقول: 
»إن اإلعالم في شمال وشرق سوريا يتمتع 
بالحرية أكثر من المناطق األخرى لكن مع 
ذلك نؤكد على إطالق حرية العمل اإلعالمي 

ونتمنى العمل على تطبيقه أيضاً«.
ويوضح قانون اإلعالم رقم /3/ كما هو مبين 
من مقدمته، أنه سن لترسيخ قيم حرية الرأي 
حرية  من  مزيداً  الصحفيين  ومنح  والتعبير 
الحصول  من  منعهم  دون  والحيلولة  العمل، 
يتوافق  بما  وبثها  ونشرها  المعلومات  على 
في  النافذة  والقوانين  األساسي  الميثاق  مع 
مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. 
وهي  أبواب  سبعة  من  القانون  يتألف  كما 
وفق التسلسل اآلتي؛ باب التعاريف، المبادئ 
ومهامها،  اإلعالم  دائرة  هيكلة  العامة، 
والتصحيح،  الرد  حق  والواجبات،  الحقوق 
المخالفات والعقوبات المسلكية، أحكام عامة.

ثغرات بالقانون

اإلعالم،  لقانون  رؤيته  وحول  بدوره، 
فادي  الحياة  صوت  بإذاعة  اإلعالمي  قال 
الحسين: »أتفق مع صدور مثل هذا القانون 
بشمال وشرق سوريا لكن في المقابل هناك 
إن  وتعديلها  عليها  الوقوف  ينبغي  ثغرات 

أمكن ألنها تعتبر جائرة بحق اإلعالميين«.
تتناول  المواد  »إحدى  الحسين:  وأضاف 
إلى  فرض غرامات على اإلعالميين تصل 
الوسائل  أغلب  أن  العلم  مع  دوالر   1500
التي تنشط بمناطق شمال وشرق  اإلعالمية 
سوريا تتقاضى أجوراً بالليرة السورية، وهو 
إن حصل بفرض غرامات، فإنها تفوق قدرة 
اإلعالميين. كما أن قانون اإلعالم يتيح حرية 
ممارسة عمل اإلعالميين لكسب المال، لكن 
أخرى  بأماكن  تقييداً  فرض  أنه  حدث  ما 

لإلعالميين  فائدة  يمنح  األمر  هذا  أن  رغم 
في  يضر  وال  المعيشية  أوضاعهم  بتحسين 
العامة لإلعالم بشمال  بالسياسة  الوقت  ذات 

وشرق سوريا«.

تذليل العقبات بوجه اإلعالم

دائرة  بين  نشب  خالفاً  أن  اعتبر  الحسين 
على  الحر  اإلعالم  اتحاد  وبين  اإلعالم 
الطرفين  على  وينبغي  المسائل،  من  عدد 
وضعها جانباً وضرورة التوافق مع بعضهم 
المهنية،  بالمعايير  ازدواجية  تحدث  كيال 
على  الحر  اإلعالم  اتحاد  تفعيل  ينبغي  كما 
تامة  صورة  بأفضل  الخارجي  المستوى 
رغم أنهم عقدوا عدة اجتماعات في قامشلو 
وقدموا مالحظات لتطوير العمل لكن لم يتم 

العمل بها إلى اآلن.
رؤية  بحسب  اإلعالم،  قانون  على  وتعليقاً 
بعدم  يطالب  فإنه  الحسين،  فادي  اإلعالمي 
اإلعالميين  لبعض  التعسفي  للفصل  اللجوء 
لإلعالم،  جليلة  خدمات  قدموا  ممن  خاصة 
التي  المناطقية  الممايزة  مسألة  رفض  كما 
أكثر  بشكل  العمل  اإلعالميين  لبعض  تتيح 
المواد  أن  رغم  أخرى  مناطق  من  حرية 

اإلدارة  تخدم  المحصلة  في  لإلعالم  المعدة 
الذاتية بطبيعة الحال.

واختتم اإلعالمي بإذاعة صوت الحياة فادي 
ببعض  »أطالب  بالقول:  حديثه  الحسين 
لإلعالميين  تتيح  التي  اإلعالمية  الحصانة 
وإال  أمنية،  مضايقات  بغير  عملهم  ممارسة 
تدفق  على  الحصول  اإلعالميين  حق  فمن 
إذا  خاصة  تامة،  بسهولة  المعلومات  ونقل 
معترف  إعالمية  بوسائل  يتعلق  األمر  كان 

بها ضمن مناطق شمال وشرق سوريا«.
منبج  مدينة  تحرير  أعقاب  وفي  أنه  يشار 
وريفها تأسس المركز اإلعالمي الذي يضم 
العاملة في  المؤسسات اإلعالمية  العديد من 
مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
روناهي  وقناة  هاوار  وكالة  بينها  ومن 
الحياة  صوت  وإذاعة  روناهي  وصحيفة 
افتتحت  ذلك  إلى  باإلضافة  المرأة  وشبكة 
التابع  اإلعالم  لمكتب  التابعة  منبج  فضائية 
الساجور  إذاعة  جانب  إلى  المدني  للمجلس 
الخارجية  اإلعالمية  الوسائل  من  وغيرها 
نورث  مثل  وريفها  منبج  في  أيضاً  العاملة 

برس وغيرها.

الدرباسية - ال تزال مدن وقرى شمال  روناهي/ 
الخدمات  في  ضعف  من  تعاني  سوريا  وشرق 
المقدمة، وفي كل مرة يحاولون إيصال صوتهم ال 
يلقون غير الوعود التي لم ينفذ القسم األكبر منها، 
خمس  بعد  على  الواقعة  القرية  في  الحال  أن  إال 

كيلومترات فقط عن بلدة الدرباسية مختلفة. 

هذه القرية تعاني كما غيرها من ضآلة العديد من 
طرقها  في  تقع  األكبر  مشكلتها  أن  إال  الخدمات، 
المتهالكة، والسبب ليس المطر أو سوء االستخدام، 

بل نتيجة تشييد مجبل لإلسفلت في القرية!
ناحية  جنوب  كم   5 حوالي  الغنامية  قرية  تقع 
قرى  أكبر  من  القرية  هذه  وتعتبر  الدرباسية، 
المبيدات،  لرش  زراعياً  مطاراً  وتضم  المنطقة، 
بالمجبول  مدها  تم  والتي  القرية  أن طرقات  حيث 
الزفتي منذ فترة ليست طويلة أخدت تتآكل وتصبح 

غير سالكة نتيجة تشكل الحفر فيها. 

صعوبات

الغنامية يقول: »سابقاً  أهالي قرية  خالد سيدو من 
كانت شوارع القرية مزفتة بشكل كامل، في حين 
أن الشتاء والطين الذي يتشكل في ذلك الفصل لم 
يؤثر على المارة، ولكن إنشاء مجبل بيتوني على 
أرض المطار الزراعي أدى إلى تقشر الشوارع، 
نتيجة مرور السيارات الكبيرة والمحملة باإلسمنت 
والحديد، إن بناء المجبل تم منذ قرابة عامين وإلى 

اآلن لم يتم إصالح الطرقات التي تم تخريبها«. 
إال  المعنية  الجهات  من  العديد  »ناشدنا  وأضاف: 
أننا لم نلَق سوى الحجج واألعذار، حيث أن البلدية 
الشيء  أن  كما  زفتي،  مجبول  يوجد  ال  لنا  قالت 
المتشكلة  الحفر  تعبئة  هو  به  قاموا  الذي  الوحيد 
باألحجار المكسرة، أما ذلك المجبول الزفتي الذي 

تكسر فلم يتم إصالحه«.
لم  الطرقات  »حالة  يقول:  حسن  محمد  جانبه  من 
الغنامية  شوارع  في  المشي  أن  حيث  تطاق  تعد 
يصبح صعباً جداً وذلك بسبب تشكل الطين نتيجة 
إلى صعوبة وصول  إضافة  المطرية،  الهطوالت 
التي  األمراض  عن  عدا  المدارس،  إلى  األطفال 
قرية  في  إننا  المتشكلة.  األوساخ  نتيجة  تظهر  قد 
الغنامية نعاني من هذه المشكلة منذ حوالي سنتين، 
حيث أن الشتاء حّل علينا مرتين وال نزال على هذه 
يجدوا  أن  الموضوع  بهذا  المعنيين  نناشد  الحال، 
حالً لهذه المشكلة ألنها لم تعد مشكلة بسيطة يمكن 
تفرض  معضلة  أضحت  إنها  بل  عنها،  التغافل 
على المعنيين حلها، ولكن مع األسف حتى اآلن لم 

نالحظ أي نية جدية للحل«. 
شوارع قرية الغنامية، حالها كحال طريق درباسية 
ـ الحسكة، يصعب السير فيها، األمر الذي يتطلب 
حالً حقيقياً للمشكلة، وخصوصاً بأن فصل الصيف 
ما  الطرقية،  األعمال  تتوقف  وبالتالي  ينتهي،  كاد 
سيفرض على أهالي المنطقة تحمل عذابات شتاء 

صعب آخر مع حال هذه الطرقات.
تجدر اإلشارة إلى أننا كنا قد تناولنا هذا الموضوع 
طريق  موضوع  سيما  وال  سابق،  تقرير  في 
مع  تواصلنا  من  وبالرغم  الحسكة.   - الدرباسية 
المسؤولين عدت مرات إال أننا لم نتلَق أي اجابات 

من طرفهم بهذا الخصوص.

تاريخ النجمة السداسية

إضاءات حول المعرفة الشعرية

على مقربة من مجبل اإلسفلت... الطرق متآكلة

ياسر شوحان

عليها  يُطلق  والبعض  داود«  »نجمة  بـ  ُعرفت 
كلمة  )مّجن  ديفيد«  »ماجن  أو  سليمان،  خاتم 
عربية وتعني الدرع أو الترس(. حيث تُعتبر من 
أهم رموز الشعب اليهودي باإلضافة للشمعدان، 

فيما يعدها البعض اآلخر رمزاً »صهيونياً«.
زخرفياً  نمطاً  الشكل  هذا  يُعتبر  الحقيقة  في 
هندسياً، وال يختص باليهود، حيث ُعثر على هذا 
الشكل في الحضارة الصينية والمصرية القديمة 
اليهود  أن  إال  القديمة،  الحضارات  ومعظم 
اتخذوها رمزاً في معظم فنونهم ال سيما الدينية 
الهندسي على ختم  منها، حيث ُعثر هذا الشكل 
الميالد، وعلى  قبل  السابع  للقرن  يعود  عبراني 
معبد يهودي يعود للقرن الثالث قبل الميالد في 

منطقة الجليل، ومواقع كثيرة أخرى.
الزخرفي  النمط  هذا  ظهور  من  الرغم  وعلى 
على المباني اليهودية إال أنه لم يكن له غاية دينية 
أو داللة رمزية ذات هدف معين، وإنما مجرد 
شكل هندسي. فيما يقول بعض »اإلسرائيليين« 

في  القديمة  باليونانية  »د«  للحرف  ترمز  أنها 
إشارة إلى الحرف األول من اسم »داود«. وقد 
بعض  اتخذته  أن  بعد  الرمز  هذا  انتشار  يكون 
الجماعات الدينية اليهودية رمزاً لها في منتصف 
القرن السابع عشر الميالدي، ثم أصبحت رمزاً 
أن  بعد  سيما  ال  داود«  »نجمة  بـ  ُعرفت  لهم 
في  لقصورهم  رمزاً  روتشيلد  عائلة  اعتمدتها 
 1879 عام  وفي  عشر،  التاسع  القرن  مطلع 
اقترح تيودور هرتزل أن يكون هذا الرمز داللة 
فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الصهيونية.  للحركة 

إلى  يشير  أفرام  أساف  التلمودية  اآلثار  عالم 
في فنون  أن هذا الشكل الهندسي استُخدم أيضاً 
في  تظهر  حيث  اإلسالمية  )العمارة(  الريازة 
المساجد، وهي رمز فني ساحق في  العديد من 
القدم، كما زيّنت هذه النجمة العمالت اإلسالمية 

عبر القرون.
وبالعودة للجذور التاريخية لهذا الشكل الزخرفي 
السحر  ُمستخدم بشكل كبير في أعمال  أنه  نجد 
رمزاً  فكانت  القديمة  مصر  في  أما  والشعوذة، 
بلبل عبد  د.  األرواح« -حسب رأي  لـ »أرض 
وتؤكد  لإلله حوروس.  إشارة  أنها  كما  الكريم- 
في  ُعثر عليه  الرمز  أن هذا  األثرية  الدراسات 
ما  فترة  في  مصر  عاصمة  أون  بمدينة  مقبرة 
قبل األسرات في منطقة عين شمس والمطرية 
ثيش.  للملك  يعود  على خاتم  منقوشاً  كان  حيث 
كما استُخدمت هذه النجمة أيضاً كشعار تزييني 
عند الكلدانيين )القرن السادس قبل الميالد( في 

جنوب بابل.
يُشير  مختلفاً  رمزاً  فكانت  الهندوسية  في  أما 
واألنثى،  والذكر  والنهار،  كالليل  التضاد  إلى 
عليها  أطلقوا  حيث  ذلك،  وغير  والنار،  والماء 
اسم »مانداال« للتعبير عن الكون. وكذلك أيضاً 
الرموز  من  هام  كرمز  الزرادشتية  الديانة  في 

الفلكية.
الشكل  هذا  استُخدم  فقد  المسيحية،  الديانة  وفي 
من قبل طائفة المورمون المسيحية في كنائسهم، 
نفسها  تعتبر  الطائفة  هذه  أن  إلى  ذلك  ويعود 

امتداداً لقبائل اليهود االثني عشر القديمة.

عام  في  أيضاً  السداسية  النجمة  ظهرت  وقد 
إلمارة  يعود  علم  على  أزرق  وبلون  1250م 
إسالمية تدعى »إمارة قرمان« حيث نشأت في 
من  حّكامها  وكان  األناضول،  غربي  جنوبي 
أصول أرمنية، حيث استمرت هذه اإلمارة حتى 
الرايات  على  أيضاً  كما ظهرت  1487م،  عام 
في  بارباروسا  الدين  خير  )راية  العثمانية 
منتصف القرن السادس عشر( واستخدمها أيضاً 
يضعونه  كرمٍز  القدامى  العثمانيون  السالطين 

على مالبسهم بشكل تزييني. 
علم  حسب  السداسية  النجمة  فإن  يكن  وأياً 
المثلث  )يشير  واألنثى  الذكر  إلى  تُشير  الرمز 
المعدول للذكر، والمثلث المقلوب لألنثى(، ومما 

ال بد ذكره أن هذه الرموز، سواًء أكانت نجمة 
الرموز؛  من  ذلك  غير  أو  صليب  أو  هالل  أو 
تسافر  أصالً  هندسية  أشكال  عن  عبارة  فهي 
هذه  جميع  واستُخدمت  والتواريخ،  األديان  بين 
األشكال وغيرها بشكل كبير على اللقى األثرية 
تاريخية  لفترات  العائدة  المعمارية  والمباني 

مختلفة.

 رشيد المومني )كاتب وشاعر من المغرب(

سياق  في  المعرفة،  إشكالية  تثار  ما  كثيراً 
على  المهتمون  يمارسه  الذي  التصنيف 
مستويات الكتابة الشعرية، باعتبار أن المعرفة 
هي المعيار الموضوعي الذي يتم االحتكام إليه 
وبالنظر  ورديئه.  القول  جيد  بين  الفصل  في 
للطابع التعميمي الذي غالباً ما ترد فيه إشكالية 
جهتنا  من  سنحاول  فإننا  الشعرية«  »المعرفة 
تسليط الضوء على بعض تمفصالتها األساسية، 
في أفق إضفاء ما أمكن من الموضوعية على 

آليات اشتغالها.
ولعل أول ما يمكن التنويه به في هذا السياق، 
الوظيفية،  حلقاتها  فيها  تتموضع  التي  الدائرة 
المطلوب  المعرفي  العمق  أوالً  يطالعنا  حيث 
اإلشارات  تليه  الكاتبة،  الذات  لدى  توافره 
من  المنبعثة  الجمالي  الطابع  ذات  المعرفية 
الشعرية  بالمعرفة  الدائرة  تنغلق  كي  النص، 
إلمام  يكون على  أن  المتلقي  في  يفترض  التي 

واٍف بها.
وانطالقاً من التعدد الالمتناهي لنماذج التجارب 
كتاباتها  أنماط  بتعددية  المصاحبة  الشعرية، 
وقراءاتها، فإن هذه الدائرة ال تلبث أن تكشف 
عن قابليتها لتوليد وتنسيل فضاءات المتناهية 
ملزمة  بالضرورة  تكون  ال  التي  الدوائر،  من 
ومشتركة.  واحدة  نسب  شجرة  إلى  باالنتماء 
من  متناهية  ال  فضاءات  توجد  ما  فبقدر 
ال  ما  أيضاً  هناك  كتابها،  ومن  النصوص، 
والتقييم.  النقد  القراءة،  له من فضاءات  حدود 
المعرفة  مسارات  تتشابك  وذاك،  هذا  وعبر 

الشعرية، كما تتعارض وتتنابذ.
هكذا سوف نخلص إلى التأكيد على تميز مسالك 
المعرفة الشعرية، مقارنة بغيرها من المسالك 
عن  والتساؤل  والمتداولة.  العامة  المعرفية، 
طبيعة هذا الفرق وحدوده، يقتضي منا التذكير 
مقاربتها  يمكن  التي  المزدوجة،  بخصوصيتها 
أوالً، على مستوى أدائها الوظيفي. وثانياً على 
مستوى المرجعيات المؤثرة في آلية اشتغالها.

توصيلها  في  األولى  الخصوصية  وتتمثل 
شكلها  حيث  من  تختلف  معرفية  لرسائل 
العادي،  المعرفي  التوصيل  عن  ومضمونها 
إلى  يستند  األداء  النوع من  هذا  وتأكيدنا على 
قناعتنا النظرية بالدور األساسي الذي يمارسه 
الشعر في تعميق الوعي، بحضور أفق معرفي 
تذكير  سماتها،  أهم  لعل  استثنائية،  طبيعة  ذي 
لكيانه،  المؤسسة  الجوهرية  بالعناصر  الكائن 
الكيان، هو باستمرار عرضة  باعتبار أن هذا 
للتشويه والتحريف، سواء من قبل أعداء الحياة، 
أو من قبل عنف الشروط الحياتية المؤثرة في 
إفراز قيم ومسلكيات مضادة إلنسانية اإلنسان، 
في  المندرجة  الشعرية  المعرفة  فإن  وبالتالي، 
المناعة  لتقوية  بلسم  بمثابة  تعتبر  هذا اإلطار، 
الذاتية، في مواجهتها لقوانين الغاب، المنتصرة 
كل  يفند  تصور  وهو  والعنف.  الغلبة  لسلطة 
بآخر،  أو  بشكل  الشعر  تجرد  التي  التوجهات 
أكثرها  ولعل  االستثنائية.  الخاصية  هذه  من 
مدعاة لذلك، الرؤية الظالمية، التي دأبت على 
التعامل مع الكتابة الشعرية ككل، بوصفها أداة 
في  مستثنية  األخالقية،  القيم  وتشويه  إلفساد 
ذلك التجارب المتماهية مع طقوسها الدعوية. 

إلى جانب المواقف االختزالية، التي دأبت على 
تلك  أو  التحريضية،  الخنادق  الشعر في  حشر 
أو  مناسباتي  سياق  في  بتوظيفه  تكتفي  التي 
ترفيهي. وهي في عمومها ممارسات مغلوطة، 
التي  الحقيقية  باألبعاد  المطبق  لجهلها  بالنظر 
تلك  بضوء  المترع  القول  جمالية  بها  تتميز 
المعرفة الباطنية، التي ال يمكن أن تهتدي إليها 
الذوات المعبأة بالتطبيقات اآللية، والمجردة من 

عمقها اإلنساني.
الشعرية  المعرفة  ذلك،  على  وتأسيساً  إنها 
والتواصل  والسلم،  الجمال  لقيم  المنتصرة 
المقوالت  منظومات  من  والمتبرئة  الخالق، 
المنابر  في  المتداولة  والمسكوكة،  الجاهزة 
ومرجعياتها،  توجهاتها  بمختلف  التبشيرية، 
في  الفاعل  المركزي  العنصر  أن  خاصة 
التام  تحررها  هو  المعرفي،  أفقها  استشراف 
خارجها.  من  عليها  يرد  إكراه  أي  عرقلة  من 
ضمني  تجاوز  من  التحرر  كلمة  تعنيه  بما 
للتوجيهات المؤسساتية، المؤطرة عادة بقوانين 

األمر والنهي، والتحريم والتحليل.
المعرفة  لحلقات  الناظم  الخيط  وعبر  إننا 
النص،  معرفة  فيها  تتداخل  التي  الشعرية، 
نكتشف  المتلقي،  ومعرفة  الشاعر،  بمعرفة 
لمكائد  امتداد  هي  التي  الرمزية  الخدع  مكائد 
الخطيئة.. الخدعة التي ال تتوقف عن مطارتنا 

داخل النص وخارجه.
غير أن ما تنبغي اإلشارة إليه في هذا السياق، 
المعرفية،  المادة  هذه  مع  المتلقي  تفاعل  أن 
يتحقق  ال  البحت،  الشعري  المنحى  ذات 
بالوتيرة العادية المعتمدة في مقاربته للخطابات 
الفكرية، ألنه يكون في الحالة األخيرة، مدعواً 
العلمي،  أو  الفكري  الخطاب  شيفرة  لتفكيك 
المندرج  المعلوماتي  التراكم  من  باالستفادة 
فيما يختلف  المشتركة.  المرجعيات  في مدونة 
ضبط  على  إقباله  حالة  في  جذرياً،  األمر 
وهي  الشعري.  للنص  الجمالية  المقومات 
الفعالية  إلى  المتلقي  فيها  يستند  التي  الحالة 
شعرية  بها  تتمتع  أن  ينبغي  التي  التأويلية 
التفاعل  إن  آخر،  وبتعبير  المعرفي.  رصيده 
النص،  في  الحاضرة  الشعرية  المعرفة  مع 
عال  لمنسوب  امتالكه  المتلقي  من  تستدعي 
والتأويلية، كي  التفسيرية  المعرفة  من شعرية 
تتأتى له اإلحاطة بداللة ما هو بصدد قراءته، 
مقوالت  مع  حوار  بفتح  األمر  يتعلق  ال  حيث 

فكرية، أو سياسية، أو مواعظ ذات نكهة دينية 
إشارات،  بتلقي  يتعلق  ما  بقدر  أخالقية،  أو 
ورموز يكون معنياً بتأويلها، مع العلم أن هذه 
اإلشارات تخاطب، أو باألحرى توقظ لديه تلك 
األسئلة الكامنة في دواخله، كي يجدد بحثه فيما 
لم يكن من قبل مندرجاً ضمن قناعاته النظرية. 
ما يدعونا للقول باألهمية القصوى التي يتميز 
بها شرط امتالكه للخصوصية المعرفية، التي 
يبثه  ما  اللتقاط  مؤهالً  يكون  كي  هنا،  تعنينا 
النص من إشارات، والشروع في ترجمتها إلى 
الشعرية  بحمولتها  مؤطرة  معرفية،  دالالت 
المعرفة،  شعرية  المتلقي  فتملك  والجمالية. 
يتيح له إمكانية التفاعل مع النص، فضالً عن 
لصورة  الطيفي  بالوجود  الحميمي  استئناسه 
الشاعر في مدار القراءة، حيث تصبح المعرفة 
المتلقي  تغمر  بمثابة طاقة مضاعفة  الشعرية، 
النص،  ذات  هما  متكاملتين،  ذاتين  بحضور 

وذات كاتبه.
بتواز مع ذلك، ثمة عناصر ِجدُّ أساسية تمدنا 
في  وتتجسد  الشعرية،  المعرفة  ظاهرة  بها 
إغناء ذاكرة الكتابة بما أغفلته المعرفة العامة 
صيغة  في  ذلك  تلمس  ويمكن  والمشتركة. 
تتفرد  شخصية،  وِجدّ  خاصة،  ِجدّ  إضافات 
الذات الشاعرة بامتالكها خالل ممارستها لفعل 
تقتصر على  اإلضافات ال  هذه  إن  ثم  الكتابة. 
النص،  بناء  في  المساهمة  المكونات  إغناء 
لكنها تشمل فضالً عن ذلك، المقومات الرمزية 
هويتها  الذات  منها  تستمد  التي  والمعنوية 
جمالية  عن  الحديث  يمكن  حيث  الشعرية، 

تسعى  الشاعرة  فالذات  التكوين.  حظوة  تبادل 
النص  يكون  ذلك،  وخالل  النص،  تكوين  إلى 
يعني  ما  الشاعر.  لذات  بنائه  بصدد  أيضاً  هو 
في  كتاباته،  بتنامي  تتنامى  الشاعر  هوية  أن 
صيغة تعرف مزدوج، موجه إلى كّلٍ من العالم 
يتحول  المنجز،  فالنص  والخارجي.  الداخلي 
بدوره إلى مكون معرفي، ينضاف إلى الرصيد 
األخير  هذا  كان  وإذا  للشاعر.  المعلوماتي 
التراكم  العالم، على ضوء ما يمده به  يكتشف 
في  فإنه  اآلخرين،  قبل  من  المنجز  المعرفي 
الوقت نفسه، يكتشف المزيد من أبعاده الذاتية 
نصوص،  من  عنه  يصدر  بما  استئناسه  عبر 
ظاهرة  إلى  تنبهنا  الشعرية  المعرفة  أن  ذلك 
عن  تحجبها  التي  الوجود،  في  الرحابة  تنامي 
أعيننا سكونية الرتابة، لتحول بيننا وبين رؤية 
ما يحدث هناك، والشعر بهذا المعنى، يذكرنا 
أن ثمة دائماً ما ينبغي إماطة الحجاب عنه، أي 
السير في االتجاه المضاد للعائق الذي يعترض 
وألن  رؤيته،  تجب  ما  باتجاه  وأنت  طريقك 
الشعري  والحدس  متاحة،  دائماً  ليست  الرؤية 
المكان، بوصفه  المؤهل ألن يدلك على  وحده 

حدساً معرفياً.
المعرفة  لحلقات  الناظم  الخيط  وعبر  إننا، 
النص  معرفة  فيها  تتداخل  التي  الشعرية، 
نكتشف  المتلقي،  ومعرفة  الشاعر  بمعرفة 
لمكائد  امتداد  هي  التي  الرمزية  الخدع  مكائد 
الخطيئة.. الخدعة التي ال تتوقف عن مطارتنا 

داخل النص وخارجه.

منبج/ آزاد كردي ـ أصدر المجلس العام لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قانون اإلعالم في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المتضمن العديد 
من المواد التي تنظم عمل وسائل اإلعالم واإلعالميين، ولعل السؤال هنا، هل ينصف هذا القانون الذي حمل رقم /3/ لعام 2021م اإلعالميين؟ 

حيث عرض هذا السؤال على عدد من اإلعالميين وتنوعت إجاباتهم بين مؤيد وآخر متحفظ على بعض البنود.
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تجربة زراعية ناجحة بريف جل آغا وطموح بالتوسع

المجلس العام ُيصادق قانون الجمارك وتطبيقه بات قريًبا

محمود العيسى: التدريب حاجة لألفراد لخلق مجتمع ديمقراطي منظم حر

دعوات لتأمين طريق الرقة ـ الحسكة

رائدة،  تجربة  البطاطا  زراعة  تجربة  تعتبر 
رجل  يدي  على  آغا  جل  منطقة  في  واألولى 
عفريني حمل معه خبرته في المجال الزراعي؛ 
ليُطبقها على أرض الواقع  بأراضي بلدة جل آغا 
بعد أّن قام بعدة تحاليل مخبرية للتربة واستئجار 
أحد  مع  بالمشاركة  واسعة  زراعية  مساحات 

أبناء المنطقة.

ظروف معيشية صعبة

تخرج حليمة الحمزة »40 عاماً« من سكان بلدة 
الخامسة  بيتها في  أم لسبعة أطفال من  آغا  جل 
صباحاً مع صويحباتها لتنقلهن سيارة من مكان 
يبدأن  حيث  كرديم،  لقرية  آغا  بجل  إقامتهن 
بتوزيع  »نقوم  حليمة  تقول  الجماعي  بعملهن 

البطاطا  إلخراج  الخطوط  على  ونتقابل  المهام 
وتعبئتها في األكياس« .

السيئة  المعيشية  األوضاع  عن  حليمة  تتحدث 
التي يمر بها الناس جراء الجفاف وقلة األمطار 
العمل  فرص  من  قلل  الذي  األمر  العام  هذا 
بعد  وثالث  الصباح  في  ساعات  خمس  »نعمل 
العصر«  يتقاضين خمسمئة ليرة عن كل ساعة 
يتم  يومياً  ليرة  آالف  ألربعة  يوميتهن  لتصل 

تسليمها بشكل أسبوعي لكّلِ عامل في الورشة.
الصبايا  تتعاون  الخط   من  الثاني  الطرف  في 
وتجميع  حجمها  حسب  البطاطا  حبات  لفرز 
الحبات غير الصالحة كي ال تُفِسد البقية والتي 
غالباً ما يشتريها أهل المنطقة بأسعار رخيصة 

لعلف مواشيهم.

يعملون ملساعدة عوائلهم

سكان  من  عشرينية  المحمود صبية  رشا  تقوم 
بلدة جل آغا بخياطة األكياس وراء العمال وقد 
في  ورشاقة  لخفة  يحتاج  فعملها  منهكة؛  بدت 
الحركة لتصف عملها بالقول: »مهمتي خياطة 
األكياس وراء عامالت الورشة والتنقل بينهن«.
للعمل رغم حرارة  دفعتها  التي  األسباب  وعن 
الجو وقلة األجرة في ظل الغالء الذي يطال كّل 
شيء »أعمل لتأمين احتياجاتي ومساعدة أهلي؛ 
السابقة،  باألعوام  مقارنةً  قليلة  العمل  ففرص 
ُمعيل  وال  كبيرة  وعائلتي  يومية  عامل  والدي 

لنا غيره«.
اقتراب العيد وشراء المالبس ومستلزماته يدفع 
الشباب للعمل بتحميل أكياس البطاطا للسيارات 
يتكلم  الهال في مدينة قامشلو  تنقلها لسوق  التي 
بلدة  سكان  من  عاماً«   35« الموسى  إبراهيم 
جل آغا؛ أب ألربعة أطفال بأنهم يعملون لتأمين 
تعبه  بعمله رغم  احتياجات عوائلهم وهو سعيد 
التي  الحرارة   درجات  ارتفاع  مع  يزداد  الذي 

تزيد من تصبب عرقهم.
يحملون  وهم  الحديث  أطراف  العمال  يتبادل 
وسعداء  قرى  عدة  من  فهم  األكياس  بعضهم 
أن  »نتمنى  البعض  بعضهم  على  بالتعارف 
تتوسع المشاريع الزراعية ويتم دعمها من قبل 
الجهات المعنية لتتوفر للناس فرص عمل نحن 

بحاجة ماسة إليها«.

»تجربة ناجحة«

أما عن نجاح التجربة وأهميتها فيحدثنا المزارع 
هيثم الفرج »43 عاماً« ُمهّجر من عفرين حمل 
معه خبرته التي نجحت وانتهت بمحصول وفير 
البطاطا  من  بنوعين  زراعتها  تم  دونم   350«
وصل إنتاج الدونم منها من ثالثة ألربعة أطنان« 
كان من الممكن أن يصل اإلنتاج لخمسة أطنان 
والجفاف  أسعاره  لغالء  نظراً  السماد  قلة  لوال 

وتأثيره السلبي على الموسم بشكل عام.
هذا وقد تابع الفرج حول كيفية تصريف اإلنتاج 
وآليته »يتم نقل المحصول لسوق الهال بقامشلو 

وتوزيعه على التجار، نبيعهم بالجملة وال عالقة 
لنا باألسعار التي يفرضونها على المستهلكين«.
آغا  بأّن تراب منطقة ريف جل  العفريني  وأكد 
كالذهب ويجب تقديم كافة التسهيالت من توفير 
من  المخصصات  وزيادة  والمبيدات  األسمدة 
الزراعية  المساحات  في  للتوسع  المحروقات 
المعابر؛  إغالق  ظل  في  خاصةً  المزروعة 
طوق  المحلي  اإلنتاج  على  االعتماد  ليصبح 
كرديف  األسواق  في  محلي  منتج  النجاة وضخ 

اقتصادي مهم. 
النهار على االنتهاء  تركنا األرض وقد شارف 
ملل على  كلل وال  بال  تعمل  تزال  والورشة ال 
في  الحماس  تبعث  جميلة  ريفية  أغاٍن  نغمات 

قلوب الشبيبة.

الرئيسية  األداة  والثقافي  الفكري  التدريب  يعد 
لعملية اإلعداد الفكري الصحيح، وصقل األفراد 
ورفع معدل الكفاءة والجهوزية لديهم، وتصحيح 
التغيير  إلحداث  تمهيداً  الخاطئة  المفاهيم 

المطلوب واالرتقاء بالمجتمع واألمة.
صحيفتنا  زارت  التدريب  أهمية  عن  وللحديث 
في  عليوي  خالد  الشهيد  أكاديمية  »روناهي« 
الطبقة، والتي ساهمت وبشكل كبير في تخريج 
حيث  الفكري،  التدريب  دورات  من  كبير  عدد 
أكاديمية  ضمن  والمحاضر  األكاديمي  لنا  أكد 
الشهيد خالد عليوي وعضو الهيئة التدريسية في 
جامعة الشرق »محمود العيسى« مكانة وأهمية 
التدريب قائالً: »يحتل التدريب مكانة هامة لما له 
من تأثير على المجتمعات وال سيما المؤسسات 
وتطوير  تطويرها  يمكن  ال  التي  السياسية 
بالتدريب  إال  والقيادية  المجتمعية  منظومتها 
بشكل  األولوية  التدريب  يعطي  مما  المستمر، 
المجتمعي  الوعي  زيادة  على  العمل  في  مباشر 

والتوجيه«. 

أهمية التدريب

وأضاف العيسى أن األفراد في المجتمع بحاجة 
والمجاالت  الميادين  في  المعمق  التدريب  إلى 
للمصطلحات  الصحيح  الفهم  لتعزير  الحياتية 

الذاتية  المهارات  وتطوير  الخطأ  وتصحيح 
وتحسين القدرات والسلوك مما يؤكد أن التدريب 
أخالقي  ديمقراطي  مجتمع  لبناء  أساسي  ركن 
العمل  وإتقان  الصحيح  الفكر  على  مبني  حر 

والمساواة بين الجنسين.

عوامل نجاح العملية التدريبية

له عدة عوامل  التدريب  أن  إلى  العيسى  وأشار 
النتائج  التدريبية ونيل  العملية  تعمل على نجاح 
وكفاءة  التدريبية  البيئة  مثل  منه،  المرجوة 
تواجد  يتطلب  والذي  الميدان  هذا  في  العاملين 
أصحاب الخبرة السياسيين والمؤهلين والقادرين 
ناجح  بشكل  التدريب  وإعطاء  ممارسة  على 

وفعال.

تكريس الطاقات والنهوض 
باملجتمع

الديمقراطية  األمة  »مشروع  العيسى:  وأكد 
أعطى للتدريب االهتمام بهدف تكريس الطاقات 
مشروعنا،  بحقيقة  والتعريف  المجتمع،  وتقوية 
أخوة  على  المبني  الديمقراطية  األمة  مشروع 
الشعوب والتعايش المشترك، وقد أكد القائد عبد 
حيث  وفلسفته  فكره  في  ذلك  على  أوجالن  هللا 
الغذاء  بمثابة  لإلنسان  بالنسبة  التدريب  قال: 
والماء واألوكسجين حيث ال يستطيع بدونها«. 

أهمية التدريب الذايت

يقتصر  »ال  بالقول:  حديثه  العيسى  واختتم 
والجامعات  األكاديميات  على  فقط  التدريب 

الفرد  يطور  أن  يجب  بل  التدريبية،  والمراكز 
يعتبر  الذي  الذاتي  التدريب  خالل  من  نفسهُ 
مكمالً لما زرعه التدريب األكاديمي، فالتدريب 
األوقات،  كل  وفي  مستمر  الذاتي  والتطوير 
واالطالع  الذاتية  التجارب  خالل  من  ويعزز 

على ثقافات الشعوب والمجتمعات«. 
ضمن  المتدربين  أحد  لنا  أشار  آخر  لقاء  وفي 
أكاديمية الشهيد خالد عليوي من ناحية الجرنية 
»محمد علي« الذي أشار لنا إلى أهمية التدريب 
الذي وصفه بالقاعدة الرئيسية التي تنظم التعامل 
الصحيح،  التدريب  خالل  من  المجتمعات  في 
الخاطئ  والتدريب  المسيس  الفكر  وتجنب 
في  والمجتمعات  للمجموعات  يعطى  كان  الذي 
واألزمات  الحروب  عنه  ينتج  والذي  السابق، 
هناك  كانت  حيث  البشرية،  منها  تعاني  التي 

العديد من األحداث التاريخية التي تؤكد استخدام 
والقواعد  المفاهيم  وزرع  الخاطئ  التدريب 

الخاطئة وممارسة احتكار السلطة.
وقال علي في سياق كالمه: »إننا اليوم نتلقى هنا 
صحح  الذي  المنظم  التدريب  األكاديمية  ضمن 
التي  المبهمة  واألمور  المفاهيم  من  الكثير  لنا 
كانت لدينا في عهٍد سابق، والمجتمع األخالقي 
إلى  دائماً  يحتاج  الحر  والديمقراطي  والسياسي 
تنظيم الصفوف ونقل تراكم التجارب والخبرات 
التدريب،  هذا  طريق  عن  جيل  إلى  جيل  من 
ينهض  الذي  األساس  حجر  هو  قلنا  كما  الذي 

بالمجتمعات والدول«.  

بهدف زيادة االستثمارات والنفوذ االقتصادي في 
البالد، تعتزم “غرفة التجارة اإليرانية - السوريّة 
المشتركة” إرسال وفد تجاري إلى دمشق إلجراء 
إلى  اإليراني  اإلسمنت  تصدير  بشأن  محادثات 
سوريا، وتشكيل هيكلية استثمارية لمرحلة إعادة 

اإلعمار التي ربما لن تبدأ قريباً.
وبحسب ما نقله موقع “غرفة التجارة والصناعة 
 )ICCIMA( اإليرانية”  والزراعة  والمناجم 
في  الوفد  سيشارك  تموز،  من   13 الثالثاء  يوم، 
منتدى األعمال بدمشق، وتم تحديد موعد الزيارة 

في الفترة من 26 إلى 28 من تموز الحالي.
وسيضم الوفد اإليراني منتجي اإلسمنت وموردي 
إنتاج  خط  بناء  إعادة  وخدمات  الخام  المواد 
اإلسمنت، وسيعقدون اجتماعات مع نظرائهم في 

حكومة النظام السوري.
التجارة  “غرفة  افتتحت  الموقع،  ذكره  ما  ووفق 
والصناعة والمناجم والزراعة اإليرانية” مركزها 
التجاري في دمشق بهدف تعزيز الصادرات إلى 
إيران  عرضت  كما   ،2020 عام  أواخر  سوريا 
التي  مناطقها  إعمار  إعادة  على  سوريا  مساعدة 

دُمرت.
في  الصناعة  وزارة  أعلنت   ،2018 عام  وفي 
حكومة النظام السوري عن تأسيس شركة إلنتاج 

اإلسمنت بالشراكة مع إيران في حلب، وأشارت 
الوزارة حينها إلى أن حصة الجانب السوري من 
اإليراني،  الجانب  مصلحة  إلى  ستذهب  األرباح 
وزارة  على  الواجبة  ومستحقاته  ديونه  الستيفاء 

الصناعة.
في  حرة  تجارة  اتفاقية  وإيران  سوريا  وأبرمت 
شباط من عام 2012، تضمنت تخفيض الرسوم 
بين  المتداولة  البضائع  على   %4 إلى  الجمركية 
ورفع  الجمركية،  القيود  جميع  وإلغاء  البلدين، 
المماثلة،  اآلثار  ذات  الواردات  على  الحظر 

بحسب ما ذكره موقع غرفة التجارة والصناعة.
تحاول  اإليرانية  الحكومة  أن  الموقع  وأشار 
تخفيض الرسوم الجمركية على التجارة بين إيران 

وسوريا من 4% حاليًا إلى صفر.

عام  آذار   12 في  التنفيذ  حيز  االتفاقية  ودخلت 
التجارية  للشاحنات  السماح  وتضمنت   ،2012

بالمرور بين البلدين عبر العراق.
وتسعى إيران ألن يكون لها وجود في عملية إعادة 
العامة في  إذ وقّع وزير األشغال  إعمار سوريا، 
حكومة النظام السوري، سهيل عبد اللطيف، مع 
وزراعة  ومناجم  وصناعة  تجارة  “غرفة  رئيس 
 ،2019 عام  في  شافعي،  حسين  غالم  إيران”، 
إعادة  لمشروع  التنفيذي  البرنامج  خطة  على 

اإلعمار في سوريا.
اإليرانية  للشركات  أن  إلى  اللطيف  عبد  ولفت 
فرًصا للمشاركة مع مؤسسات إعمار سورية لبدء 

العمل بمشاريع إعادة اإلعمار.
فنية  خبرات  توفر  إلى  شافعي  أشار  جانبه،  من 
في  المشاركة  اإليرانية  الشركات  لدى  وهندسية 
إعادة إعمار سوريا، معتبًرا أن “الفرص أصبحت 
األمن  استتباب  بعد  سوريا  في  لإلعمار  سانحة 

واالستقرار فيها”.
اإليرانية  المنتجات  لتصدير  وتُعتبر سوريا سوقًا 
المختلفة، وهي تحتل المرتبة الـ14 في أهم أسواق 
التصدير اإليرانية، وفق منظمة “التنمية التجارية 

.)TPO( ”اإليرانية
وكاالت

أّجلت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في 
دمشق، الثالثاء، الدورة الـ62 لمعرض دمشق 
الدولي إلى أجل غير مسمى، وهو العام الثاني 

الذي تلغي فيه الوزارة إقامة المعرض.
العام،  هذا  اإللغاء  أسباب  الوزارة  تذكر  ولم 
بينما كانت جائحة كورونا السبب الُمعلن لقرار 

التأجيل العام الماضي.
توقفت  و2017،   2011 العامين  بين  وما 
معرض  إقامة  عن  الحرب  بسبب  الحكومة 

دمشق الدولي الذي انطلق منذ 1954.
على  سنوات  لثالث  بعدها  المعرض  وعاد   
الماضي  العام  منذ  جديد  من  ليتوقف  التوالي 

.2020

معرض دمشق الدولي ُمغلق سوريا... سوق إيران الخلفي
للعام الثاني على التوالي

بالرصاص  مدنيين  استهداف  حوادث  شكلت 
من قبل مسلحين مجهولين في اآلونة األخيرة 
المعروف  الحسكة   – الرقة  طريق  على 
لمسافرين  مخاوف  أبيض«،  ـ  »أبيض  باسم 
افتقار  ظل  في  الطريق،  عبور  من  وسائقين 
األمن  قوى  لحواجز  منه  األجزاء  بعض 

الداخلي )األسايش(.
وقال عبد هللا الشيخاني، اإلداري في المركز 
اإلعالمي لقوى األمن الداخلي )األسايش( في 
شمال وشرق سوريا، إنهم يعملون على وضع 
نقاط جديدة وزيادة عدد الحواجز بالتزامن مع 
طريق  على  مستمر  بشكل  دوريات  تسيير 

أبيض ـ أبيض.

لوكالة  تصريح  في  »الشيخاني«  وأشار 
الجديدة  اإلجراءات  أن  إلى  برس،  لنورث 
استهداف  حوادث  تكرار  تمنع  أن  شأنها  من 

مسافرين وسائقين على الطريق.
استهدف  الماضية،  القليلة  األيام  وخالل 
نقل  صهريج  سائق  مجهولون،  مسلحون 
أبيض   - أبيض  طريق  على  محروقات 

بالرصاص، ما أدى لمقتله.
استهدف  أيام،  بعدة  الحادثة  تلك  وعقب 
مسلحون سيارة مدنية كانت متجهة من مدينة 
كوباني إلى قامشلو بالرصاص، ما أدى لمقتل 
بجروح  شقيقها  وإصابة  كوباني  من  امرأة 

خطيرة.

أطلقوا  المسلحين  أن  وذكرت مصادر محلية 
وقاموا  السيارة  على  الرصاص  من  وابالً 
أمواٍل ومصاغ ذهبية وهواتف كانت  بسرقة 

بحوزة المسافرين.
اإلعالمي  المركز  مدير  تصريح  وجاء 
لألسايش، بعد مطالبات من سائقين ومسافرين 
الوحيدة  النقطة  يعد  الذي  الطريق  بتأمين 
لوصل مناطق الجزيرة بمناطق إقليم الفرات 
موالين  مسلحين  مرتزقة  سيطرة  بعد  وذلك 
)أم  الدولي  الطريق  من  أجزاء  على  لتركيا 

فور(.

وفي تشرين األول 2019، سيطرت مرتزقة 

االحتالل التركي وإثر هجمات شنتها األخيرة 
على  أبيض،  وتل  كانيه  سري  منطقتي  ضد 

أجزاء من )إم فور(.
التحقيقات  أن  إلى  »الشيخاني«  وأشار 
طالت  التي  الجرائم  مالبسات  لكشف  جارية 
في  مستمرة  »األسايش«  وأن  المسافرين، 
شمال  في  السكان  سالمة  »لتأمين  العمل 

وشرق سوريا«.

انتقال الحركة املرورية

الطريق  على  تركيا  مرتزقة  سيطرة  وعقب 
بين  النقل  حركة  انتقلت  فور(،  )إم  الدولي 
طريق  إلى  الفرات  وإقليم  الجزيرة  مناطق 
أبيض - أبيض، الواقع جنوب مدينة الحسكة، 
والذي يمر بريف الرقة الشرقي وصوالً إلى 

المدينة.
المسافرين  لنقل  أبيض(  ـ  )أبيض  ويستخدم 
كم   30 الكرامة  بلدة  من  ويبدأ  والبضائع، 
شرقي الرقة ويمر بمناطق أبو خشب وصباح 
الحسكة  مدينة  مدخل  عند  وينتهي  الخير 

الجنوبي، بطول 155 كم.
الصهاريج  بعشرات  الطريق  ويزدحم 
وشاحنات  المحروقات  لنقل  المخصصة 
يعدُّونه  وسائقون  مسافرون  وكان  البضائع، 

الخيار األفضل واآلمن رغم وعورته.
سائق  وهو  )45عاماً(  الحبش  خليل  وقال 
أبيض  طريق  عبر  السفر  إن  شحن،  سيارة 
للمسافرين  قلق  مصدر  إلى  تحول  أبيض   -
استهداف  حوادث  بعد  السيارات  وسائقي 

مدنيين.
ويخشى »الحبش« وآخرون من عبور طريق 

التعرض  من  خوفاً  حالياً،  أبيض   - أبيض 
لالستهداف، كمل طالبوا باإلسراع في تأمين 

الطريق.
وكان الطريق الدولي قد أعيد افتتاحه في أيار 
الطرفين  بين  طويلة  محادثات  بعد   ،2020
المدنيين  بعبور  للسماح  والروسي  التركي 
من تل تمر إلى عين عيسى بضمانة روسية، 
الضابط  إيغوريان،  بافل  قاله  ما  بحسب 
في  الروسي  المصالحة  مركز  في  الروسي 

سوريا.
وتعبر قوافل مؤلفة من سيارات مدنية برفقة 
مدرعات روسية بين الحين واآلخر من بلدة 
عيسى  مدينة  إلى  الحسكة  شمال  تمر،  تل 

وبشكل معاكس.
من  التركي  االحتالل  مرتزقة  استهداف  لكن 
فور(،  )أم  طريق  بشمال  تمركزها  مناطق 
بين  الواصل  الطريق  المدنيين على  سيارات 
غربي  صّرة  أبو  ومفرق  عيسى  عين  بلدة 
عدم  على  وسائقين  مسافرين  أجبر  البلدة، 

عبور الطريق.
والقرى  عيسى  عين  بلدة  تعرض  أن  كما 
المحيطة بها لقصف تركي متكرر، ينجم عنه 

توقف حركة عبور القوافل على )إم فور(.
سائق  وهو  )43عاماً(،  محمد  يحيى  وذكر 
سيارة نقل ركاب من كوباني إلى قامشلو، أن 
المسافة الواصلة بين بلدة صباح الخير ومدينة 
الحسكة من أكثر المناطق »خطورة«، وأرجع 
الداخلي  األمن  قوى  حواجز  »لنقص  ذلك 
كل  حواجز  وضع  يجب  أنه  ورأى  هناك«، 

10 كم على طول هذا الطريق.

الطبقة/ عمر الفارس ـ نال التدريب مكانة كبيرة لدى فكر وأسس فلسفة القائد عبد اهلل أوجالن من خالل جعل التدريب الفكري والثقافي والمهني 
لألفراد في الطليعة، ونادى بِه نهج القائد ألن التدريب يسهم في تطور قدرات العاملين في المستويات التنفيذية، ويصحح أسس التعامل بين األفراد.

جل آغا/ غزال العمر ـ ورشة عمل تتكون من شباب وبنات كخلية نحل نشيطة تعمل في الصباح والمساء في قلع البطاطا وجمعها وتكييسها وفرزها 
وتحميلها وسط قلة فرص العمل بظل الجفاف وقلة فرص العمل هذا العام؛ لتوفر للمنطقة المنتج وتغطي احتياجاتها بأسعار مقبولة.

محمد علي محمود العيسى

صّدق المجلس العام لـ ”اإلدارة الذاتية” لشمال 
الُمعدَّل،  الجمارك  قانون  على  سوريا  وشرق 
والداخلية  الحدودية  المعابر  ضبط  بهدف 
لمناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وخالل الجلسة االعتيادية ذات الرقم 39 للمجلس 
العام في 13 تموز الجاري، تم المصادقة على 
عن  ممثلين  بحضور  للجمارك  المعدل  القانون 
هيئة المالية واإلدارة العامة للجمارك إلى جانب 

مستشاري اإلدارة الذاتية.
قانون  مسودة  ُعرضت  الجلسة  ُمستهل  في 
مواد  الحضور  ناقش  حيث  المعدل  الجمارك 
إجراء  بعد  إصداره  ليتم  وفقراته  القانون 
كما  المختصين  قبل  من  المناسبة  التعديالت 
أعضاء  قبل  من  باألغلبية  عليه  التصويت  تم 

المجلس.
تال ذلك عرض أسماء أعضاء اللجنة المختصة 
والميثاق  االجتماعي  العقد  صياغة  بإعادة 
مؤلفة  وهي  الذاتية  اإلدارة  في  األساسي 

واألحزاب  الشعوب  كافة  عن  ممثلين  من 
والشبابية  النسوية  والحركات  والتكنوقراط 
غالبية  وافق  وقد  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
على  الذاتية  اإلدارة  في  العام  المجلس  أعضاء 

الئحة األسماء.
حيز  الُمعدل  القانون  يدخل  أن  المقرر  ومن 
التنفيذ، بعد ثالثة أشهر من إقراره، وسيتم العمل 
مدة  في  للقرار،  التنفيذية  اللوائح  إعداد  على 

أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ صدوره. 
التي  التجاوزات  من  الحد  إلى  القانون  ويهدف 
في  والداخلية  الحدودية  المعابر  في  تحصل 
حاالت التخليص الجمركي والتعرفة الجمركية، 
كما يضمن سالمة المواد الداخلة والخارجة من 

وإلى مناطق شمال وشرق سوريا.
اإلدارة  صدّقت   ،2019 عام  من  تموز  وفي 
قانون  على  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
االستيراد  آليات  لتحديد  وذلك  الجمارك، 

والتصدير من وإلى المنطقة.

بـ11  محددة  مادة   92 من  القانون  ويتألف 
والبضائع  التجارة  عمل  كيفية  ويتضمن  بابًا، 
شمال  وإلى  من  والتصدير  االستيراد  وعمليات 

وشرق سوريا.
ويشمل القانون، تعاريف ومبادئ عامة، ومبادئ 
تطبيق التعرفة الجمركية، والرسوم والضرائب، 
والمستودعات،  واإلعفاءات،  التعرفة  وسحب 
وحقوق العاملين في الجمارك، والمناطق الحرة، 
ومتابعة  التصدير،  وإعادة  المؤقت،  واإلدخال 
التهريب، والمخلصين الجمركيين، والتحصيل، 

والمخالفات الجمركية وغراماتها.
وتعتمد “اإلدارة الذاتية” على التجارة الخارجية 
مع العراق وباشور كردستان وتبادل السلع مع 
والمناطق  السوري  النظام  قوات  نفوذ  مناطق 
المحتلة من قبل تركيا عبر عدد كبير من المعابر 
اقتصادي  كمورد  الرسمية،  وغير  الرسمية 

أساسي.
الحدود  على  الواقع  “سيمالكا”  معبر  ويعتبر 

الشمالية الشرقية لسوريا، و”تل كوجر” الواقع 
الناحية  من  المعابر  أهم  كوجر،  تل  بلدة  شمال 

االقتصادية واإلنسانية.
والجدير بالذكر أنَّ قانون الجمارك العام قد تمت 
دراسته بعمق وفق استشارات محلية وخارجية 
من قِبل جهات قانونية ذات خبرة وكفاءة ليخدم 

تطبيقه  إنَّ  إذ  سوريا  وشرق  شمال  مواطني 
سيضع حداً للتجاوزات التي تحصل في المعابر 
التخليص  حاالت  في  والداخلية  الحدودية 
الجمركي والتعرفة الجمركية كما يضمن سالمة 
المواد الداخلة والخارجة من وإلى مناطق شمال 

وشرق سوريا.


