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الطبقة  منطقة  تشتهر   - الطبقة  روناهي/ 
بصناعة السمن العربي أو ما يعرف بالسمن 
المنطقة  كون  بإنتاجه  يتميز  الذي  “البلدي” 
وتمتاز  كبيرة  حيوانية  ثروة  على  تحتوي 
تشكل  التي  الواسعة  الزراعية  باألراضي 
السمن  صناعة  وتعد  الثروة،  لهذه  مراعَي 
العربي من الصناعات القديمة التي عرفتها 
المنطقة، حيث سبقت الفطرة والفراسة العلم 
في اكتشاف هذه المادة والتي تمتاز بجودتها 

العالية ما يجعلها تلقى إقباالً واسعاً.

ويصنع السمن العربي من حليب الغنم والبقر 

والماعز الوالّدة حديثاً وتبدأ والدة الغنم من 
بداية شهر تشرين الثاني إلى نهاية حزيران، 
الموسم مرة واحدة وفي  في  الغنم  تلد  حيث 
يبدأ  السمن  وإنتاج  مرتين  تلد  الخير  مواسم 
شهر  نهاية  إلى  آذار  شهر  منتصف  من 
تموز وتعد هذه الفترة األفضل إلنتاج السمن 
العربي ألنَّ كمية الحليب التي تنتجها األغنام 
بالدسم  وغنية  غزيرة  تكون  الفترة  هذه  في 

الذي يساهم بشكل كبير في جودة السمن.
يدوية  بطريقة  العادة  في  صناعته  وتكون 
الغنم  تحلب  النساء، حيث  بها  تقوم  وبالعادة 
مرتين يومياً المرة األولى في حوالي الساعة 

التاسعة صباحاً والمرة الثانية ما بين الرابعة 
والسادسة عصراً وهذه األوقات هي األفضل 

من حيث إنتاج كمية الحليب لدى الغنم.
من  الحليب  بتصفية  النساء  تقوم  الحلبة  بعد 
يُغلى  حيث  الغلي،  عملية  تبدأ  ثم  الشوائب 
يبّرد وتوضع  ثم  لتعقيمه  النار  الحليب على 
لفترة  ويترك  اللبن  من  قليل  ذلك  بعد  معه 
التخثير  بعملية  لبناً  يصبح  حتى  تقريباً  يوم 
في  اللبن  تتم عملية خض  التالي  اليوم  وفي 
من  كبير  كيس  عن  عبارة  وهي  “الشكوة” 
بخضه  وتقوم  اللبن  فيه  يوضع  الماعز  جلد 
شاع  وحديثاً  زبدة،  إلى  اللبن  يتحول  حتى 
استعمال الخضاضات اآللية ولكن “الشكوة” 
وأجود من حيث  أفضل، فهي أنسب صحياً 

الطعم.

بعد أن يتحول اللبن إلى “زبدة” تأتي عملية 
بوضع  التذويب  ويتم  “الزبدة”  تذويب 
الزبدة في وعاء كبير على نار منخفضة 
يرافق ذلك عملية تحريك للزبدة ببطء 
أثناء التذويب لكي ال تعلق الزبدة في 
الوعاء وللحصول على سمن بجودة 
تخزينه  يتم  لكي  وأيضاً  عالية، 
الشروط  ضمن  طويلة  لفترات 
المناسبة، حيث تعد عملية التذويب 
إمكانية  على  المؤثرة  المراحل  أهم 
تقوم  كما  العربي،  السمن  تخزين 
خالل ذلك بإزالة الشوائب التي تتشكل 
هذه  في  وتستمر  المحلول  سطح  على 
العملية حتى تذوب الزبدة بالكامل للحصول 
على السمن العربي فتقوم بتصفيته بواسطة 
مصفاة ناعمة أو غربال وحفظه في الظرف 
حيث  الماعز،  جلد  من  أيضاً  نصنعه  الذي 
التي تحفظ  المواد  أنه من أفضل  العلم  أثبت 
السمن من الفساد وهكذا يصبح جاهزاً للبيع 

أو لالستعمال.
المصدر؛  حيث  من  السمن  أنواع  وأشهر 
البقري  السمن  أيضاً  ويوجد  الغنم  سمن 
اإلنتاج  أما من حيث موسم  أقل جودة  وهو 
فهناك السمن الربيعي والصيفي ويعد السمن 
الربيعي من أفضل األنواع وأثقلها من ناحية 
فيه  الدسم  نسبة  أن  ذلك  في  والسبب  الوزن 
تكون كبيرة ألن الغنم في هذا الفصل يتغذى 
األخرى  والنباتات  والعشب  الورود  على 
كـ”الشيح” والقيصوم” و”الجعده” وغيرها 

والتي تعد الغذاء المفضل لألغنام.
الناحية  من  العربي  السمن  فوائد  عن  أما 

الناحية  العربي من  السمن  فيعتبر  الصحية، 
لإلنسان  السمون  أنواع  أفضل  من  الصحية 
الطبيعي الذي ال يشكو من األمراض وأفضل 
كالهولندي  المهدرجة  األخرى  األنواع  من 
وبنسبة  طبيعية  تكون  فيه  الدهون  ألن  مثالً 
عالية ومفيدة لإلنسان وتعطيه قوة وصالبة 
جسم  ويستخدمها  العظام  تكوين  في  وتدخل 
يعمل  كان  لو  حتى  معتدلة  بكميات  اإلنسان 

أعماالً مجهدة.
بينما يمنع تناولها على اإلنسان الذي يعاني 
من مرض ضغط الدم وهي تصنف األولى 
بالمئة  مئة  طبيعية  ألنها  السمون  أنواع  بين 
الهضم  ثقيلة  فهي  الهضمية  الناحية  من  أما 
تتم  ألنها  جانبية  تأثيرات  لهل  ليس  ولكن 
قليلة  وتعتبر  معتدلة  كيميائية  ضمن شروط 
أن  كما  األخرى  باألنواع  قياساً  الضرر 
بشكل  يكون  الدموية  األوعية  على  ترسبها 
وذلك  األخرى  باألنواع  مقارنة  بكثير  أقل 
الصحية  الشروط  ضمن  تحفظ  أن  بشرط 
الظرف  ضمن  تحفظ  أن  ويفضل  المناسبة 
الذي يحافظ عليها بشكل أفضل من الوسائل 
العربي  السمن  ويتميز  األخرى  الحافظة 
بأنه مرّكز أكثر من باقي األنواع وال يدخل 
يخضع  ال  ألنه  كيميائية  مواد  تركيبه  في 
التي  الكيميائية  والتفاعالت  الهدرجة  لعملية 
ينصح  األنواع األخرى، كما ال  لها  تخضع 
باستخدامه لدى الناس الذين يعانون من قلة 

الحركة.
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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

وضع صحي مزر يف الشهباء.. واملنظماتانسحاب الدفعة األخرية لوحدات احلماية من منبج
أدت وحدات حماية الشعب مهامها على أتم وجه في مدينة منبج  الدولية تتقاعس

بعد تحريرها بالتعاون مع مجلس منبج العسكري، حيث انسحبت 
آخر دفعة من مستشاري الحماية الذين ظلوا في منبج بطلب من 
مجلس منبج العسكري نفسه لتدريب قواته بعد تسليمه لمهامه في 

حماية مناطقه وإدارتها. 
 وضع مزر يعيشه المهجرون في مقاطعة 
والصحية؛  الطبية  الناحية  من  الشهباء 
جراء الحصار المفروض على المقاطعة 
المنظمات  وتقاعس  األدوية،  في  ونقص 
الدولية عن القيام بواجبها اإلنساني؛ ناهيك 
ممارسات  حيال  الدولي  الصمت  عن 
عفرين  في  وجرائمها  التركي  االحتالل 
وتهجيرهم القسري ألبناء المقاطعة الذين 
تشبثوا بأرضهم وآثروا المقاومة والتغلب 
إلى  العودة  حيال  الصعبة  الظروف  على 
فقد  الظروف؛  هذه  ظل  وفي  ديارهم، 
ومئات  لحياتهم،  المرضى  من  العديد 
ماتت  فهل  للعالج..  بحاجة  المرضى 

اإلنسانية وعميت األبصار؟!

اجتمع ممثلو الشعب في بداية االستقالل1950م 
يحققوا  كي  )سورية(  للبالد  دستور  لوضع 
فاعتمدوا  الشعب،  بهذا  تليق  مقدسة  أهداف 

على قيم نبيلة منها العدل، وأسٍس تضمن لكلِّ 
مواطٍن حقَّه من خالل توفير قضاء نزيه في 

ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.

الطبيعة أيضًا لم تسلم من 

همجية االحتالل التركي

19 تموز ثورة المرأة ضد 

االستعباد والسلطة

2»

2»

3»

7»

الدستور السوري بني الواقع والطموح -2-

6»

5»

للمثقفين دور كبير في تطور المجتمعات  بما 
تأثيرها  لها  سامية  وقيم  أفكار  من  يحملون 
على الكثير من األحداث الجارية في البالد، 
المجتمع  في  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
أدى  هل  بخاصة  وروج  عامة  السوري 
المثقف دوره المنوط به خالل  أحداث األزمة 

السورية، خالل السنوات الماضية. 

تلعب الرياضة في بلدان العالم كافة دوراً هاماً 
في إبراز هويتها وهوية شعبها، وفي روج آفا 
لم تصل الرياضة بخطواتها للمستوى المنشود، 
ولكنما بُذلت جهوٌد جبارة واستطاعت مكافحة 
رة والمستغلة للرياضة  العقلية السابقة والُمتحجِّ
والرياضيين، فأصبحت الرياضة متغيرة ولها 
أهداف عكس السابق، ومشوار األلف ميل يبدأ 

بخطوة.

مثقفو الجزيرة... نشاط مستمر 

وتحضير للمؤتمر الثالث

رياضتنا جزء ال يتجزَّأ 

من ثورة روج آفا

8»

10»

ثورة روج آفا.. نبض الشعوب
 حنو احلرية والدميقراطية

انطلقت شرارتها  التي  قامشلو  انتفاضة  من 
انتشرت في  بتاريخ 2004/3/12م، والتي 
والداخل  كردستان  من  األربعة  األجزاء 
ضد  عالمية  وعواصم  ومدن  السوري 
البعثي بحق الشعب الكردي  مجزرة النظام 
والفتوة  الجهاد  مباراة  واستغالل  األعزل 
حينذاك، مروراً بثورة روج آفا ثورة الحرية 
والكرامة وثورة تكاتف الشعوب عرباً كرداً 

للتحرر  واألديان  األطياف  وكل  ومسحيين 
الواحد، والتي  الفكر الشمولي والحزب  من 
بدأت من كوباني قلعة الصمود وأيضاً ضد 
النظام البعثي بتاريخ 2012/7/19م، والتي 
مازالت مستمرة حتى اآلن في وجه المحتل 
التركي ومرتزقته في عفرين مدينة الزيتون 

والسالم.

أزمتها؛  وحل  سوريا  مستقبل  قيادة  في  السياسية  للرؤى  عدة  سوري طرحتها الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية »مسد« خالل بنود  وطني  مؤتمر  النعقاد  الدعوة  أهمها  لمسد؛  الثالث  الطائفية والحث على الحوار السوريـ  السوري دون تدخل الدول الخارجية فيه، المؤتمر  للتخلص من مشكلة  العلمانية  الديمقراطية  تبني  إلى  بهذا الصدد في الدستور السوري الجديد... وبنود أخرى...  لمناطقها، إضافة إلى مشاركة المرأة في المجاالت كافة ووضع بنود والعنصرية، وتبني اإلدارة الديمقراطية الالمركزية في إدارة الشعوب والدعوة 

مؤمتر مسد.. احلوار الوطني والالمركزية حل لألزمة السورية

2»

تقرير/ مصطفى السعيد

السمن العربي.. قيمة غذائية وتراث الشمال السوري

البهجة تعم كوباني الستقبال الذكرى السادسة لثورة 19 متوز
روناهي/ كوباني - يتحضر أهالي مقاطعة 
السنوية  للذكرى  الثاني  للمهرجان  كوباني 
الذي  تموز   19 ثورة  النطالقة  السادسة 
سيُقام في التاسع عشر من الشهر الجاري 
عشر  الرابع  من  بدءاً  له  التحضير  وبدأ 
محاضرات  عقد  خالل  من  وذلك  منه، 
والنواحي  البلدات  في  سياسية  وندوات 
أمسيات  وإقامة  كوباني،  لمقاطعة  التابعة 
شعرية وغنائية فلكلورية، وحمالت نظافة 
رسم،  معرض  وإقامة  المدينة،  وتزيين 
واستذكار الشهداء, واحتفاالت، ومباريات 
سينفزيونية،  وعروض  رياضية، 
قوات  تتخذها  التي  التدابير  إلى  باإلضافة 
األسايش لحماية المدينة. وبدأت الفعاليات 
عشر  الرابع  في  للمهرجان  التحضيرية 
من شهر تموز الحالي، بعرض سنفزيون 
عن مقاومة 14 تموز في حديقة 19 تموز 
بمدنية كوباني، وذلك بحضور المئات من 
الذاتية،  اإلدارة  وممثلي  المقاطعة  أهالي 
تمَّ  الجاري  تموز  من  الخامس عشر  وفي 
19 تموز في  إلقاء محاضرتين عن ثورة 
إلى  باإلضافة  الجلبية،  وناحية  بندر  بلدة 
إقامة أمسية غنائية فلكلورية في حديقة 19 
تموز، وفي السادس عشر من شهر تموز 

المدينة  البدء بحملة نظافة وتزيين  الحالي 
تحت شعار “بلدنا منزلنا” من قبل أعضاء 
إلى  باإلضافة  المدينة،  مجالس وكومينات 
في  المدنية  والمؤسسات  المراكز  أعضاء 

المقاطعة. 
الرئيس  لصحيفتنا  تحدث  الصدد؛  وبهذا 
المشترك لمجلس مقاطعة كوباني وعضو 
الثاني  للمهرجان  التحضيرية  اللجنة 
إيتو  مصطفى  تموز   19 ثورة  النطالقة 
النطالقة  السادسة  الذكرى  “نهنئ  قائالً: 
ثورة روج آفا على الشعب السوري وعلى 
هللا  عبد  األممي  القائد  الخصوص  وجه 
أوجالن، الذي أوصلنا بفكره وفلسفته إلى 

هذه النقطة التاريخية”. 
أجواء  “نالحظ  بالقول:  حديثه  مواصالً 
احتفالية ملحوظة بين األهالي في كوباني، 
نواصل  السعيدة  األجواء  هذه  ظل  وفي 

فعالياتنا لالحتفال بهذه المناسبة”.
والجدير بالذكر أنه بتاريخ التاسع عشر من 
شهر تموز الحالي سيعقد المهرجان الثاني 
مدينة  مركز  في  آفا  روج  ثورة  النطالقة 
تمام  في  عكيد(  الشهيد  )ساحة  كوباني 

الساعة السابعة مساًء. 

تقرير/ سالفا أمحد

العالمي  اليوم  على  قليلة  أسابيع  مرور  بعد 
لحماية البيئة التي تأخذ طابعاً مدنياً في القوانين 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  بدأ جيش  الدولية، 
الحراجية  للمناطق  الممنهج والمقصود  التدمير 
والزراعية في مقاطعة عفرين، إضافة للتضيق 
الزراعية  آلياتهم  وسلبهم  المزارعين  على 

ووسائط نقلهم.

بروح المقاومة تستقبل شعوب روج آفا والشمال 
حملت  التي  تموز   19 ثورة  ذكرى  السوري 
واالنتصارات،  والنضال  الحرية  معاني  أسمى 
وكان  العظيمة،  اإلنجازات  من  العديد  وحققت 
ثورات  من  غيرها  عن  ميَّزها  خاٌص  طابٌع  لها 
األمة  نظام  إلى  استندت  حيث  العربي،  الربيع 
الديمقراطية واتخذت من أخوة الشعوب والتعايش 

المشترك شعاراً.
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المشتركة  الرئاسة  طرحت  ـ  األخبار  مركز 
مؤتمرها  خالل  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
سوريا  مستقبل  لقيادة  السياسية  الرؤيا  الثالث 
بنود  عدة  وتضمنت  الحالية،  األزمة  وحل 
الديمقراطية،  الالمركزية  على  التأكيد  أهمها 
الحفاظ على وحدة األراضي السورية واألمن 
وانتهى  االحتالل.  حالة  وإنهاء  واالستقرار 
سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  فعاليات 
تحت شعار »نحو حل  )االثنين(  الديمقراطية 
سياسي وبناء سوريا ال مركزية ديمقراطية« 
مختلف  من  وضيوف  بمشاركة 270 عضواً 
ووفد  السورية  والمحافظات  األطياف 
أوروبي، وبعد كلمة الرئاسة المشتركة لمجلس 
ورياض  أحمد  إلهام  الديمقراطي  سوريا 
السياسية  الرؤية  الرئاسة  اقترحت  درار، 
الحالية،  األزمة  وحل  سوريا  مستقبل  لقيادة 
حيث تهدف بنود الرؤيا المقترحة من الرئاسة 
تعيش  التي  المكونات  قضايا  لحل  المشتركة 
السورية،  المعارضة  مع  والحوار  في سوريا 
وحل قضية المرأة التي يعتبرها المجلس أساساً 

للقضايا كافة. وبنود الرؤية كالتالي:
العلمانية  الديمقراطية  تبني  على  التأكيد  ـ 
سوريا،  لمستقبل  وسياسياً  فكرياً  مشروعاً 
في  بها  ابتلينا  التي  الطائفية  لمشكلة  وحالً 
بالدنا، ويجب أن ننزع فتيل هذا البالء بتبني 
الدولة.  إدارة  في  العلماني  الديمقراطي  النهج 
اإلثنية  للمشكلة  حالً  تشكل  فالديمقراطية 
والقومية وهذه حاضرة في بالدنا بحكم التنوع 
والتعدد الذي هو غنى وثروة ال يقدرها إال عند 
من يدرك ذلك، ولكنه بسبب العنصرية الخفية 
االستبدادية  التربية  نتاج  بالنفوس  المستحكمة 
وفق  صحيح  وبشكل  بناء  إلعادة  يحتاج  فهو 
الحضارة  معالمها  أرست  التي  األساليب 
التي  الديمقراطية  تجارب  الديمقراطية وأيضاً 
وإنما  وحده،  االنتخاب  على صندوق  تقوم  ال 
على تنافس البرامج، وتعدد الرؤى وتنوعها، 
التقرير  في  والمساواة  باآلخر،  واالعتراف 
السلطات،  بين  الفصل  وعلى  والمصير، 
مسائل  وهذه  القانون.  وحكم  السلطة،  وتداول 
تحتاج رقياً في األذهان، وترفعاً في الممارسة، 
وخضوعاً للنتائج، واعترافاً بالحق حتى لو لم 
األولى  الخطوة  نبدأ  أن  يمكن  بهذا  يرضينا. 

لطريق السالم االجتماعي والوفاق الوطني.
وفق  السورية  األزمة  حل  على   التأكيد  ـ 

كحل  نفسه  يفرض  الذي  السياسي  المسار 
للمأساة ويفسح  وحيد قادر على أن يضع حداً 
لتقوم  المجتمع  مكونات  كافة  أمام  المجال 
على  المستقبل  سوريا  في  المطلوب  بدورها 
بناء مجتمع ديمقراطي  أسٍس ديمقراطية بغية 
ال  تعاقدية  دستورية  دولة  ومؤسسات  تعددي 
مركزية . ومن أجل وقف نزيف الدم السوري 
وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر التي تعاني منها 
سوريا وقواها السياسية والتي تسببت في هدر 
المجتمع السوري، ومن أجل مواجهة  طاقات 
بعد  جذوره  واجتثاث  أظافره  وتقليم  التطرف 
أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من دحر 
اإلرهاب المتمثل بداعش والقضاء على دولتها 

المزعومة.
فمن  الديمقراطية،  الالمركزية  على  التأكيد  ـ 
والعلمانية  الديمقراطية  مبادئ  تكريس  أجل 
يعتبر  توافقي  ديمقراطي  دستور  من  بد  ال 
الذاتية  اإلدارات  بين  يوحد  الذي  الضامن 
فالحكم  المشترك.  الوطن  ضمن  الديمقراطية 
الالمركزي لمستقبل سوريا هدف وعليه نقيس 
ومن  السياسية،  التجمعات  من  والبعد  القرب 
المواقف الحوارية ومن التطلعات المستقبلية، 
وفي وثيقتنا السياسية أكدنا أن اإلصرار على 
إلغاء  يعني  ال  مركزية  ال  اتحادية  سوريا 
من  سيتحول  المركز  إن  بل  كلياً،  المركز 
كونه أداة تحكم إلى وسيلة تنسيق وتوحيد بين 
احتفاظه  مع  الكل،  تشكل  التي  األقاليم  جميع 
الصفة  تحمل  محددة  أساسية  وظائف  بإدارة 
المشتركة.  والسيادية  العامة  االستراتيجية 
يؤكد على وحدة  المنشود  الحل  هذا  مثل  وإن 
األراضي السورية، بل هو معيار قوة وتمكين 
وتجاوز لألزمة السورية التي هي أزمة بنيوية 
ارتكزت على الدولة القومية األحادية الصيغة 
وعلى االستبداد وإنكار اآلخر، فال بد للحل في 
والتشاركية  الالمركزية  نحو  يتجه  أن  سوريا 
والديمقراطية الحقيقية لتمكين جميع المكونات 
من  والرؤى  الخصوصيات  اختالف  على 
يجب  الذي  المشترك  الوطن  في  ذاتها  تحقيق 
أو  إبعاد  أو  إقصاء  دون  الجميع  يحضن  أن 
تحكم أو احتكار أو تسلط، أي ال بد أن تسود 
المؤسسات  وتديره  العادلة  القوانين  وطننا 
الدستورية  الضمانة  التي ستكون  الديمقراطية 

الحقوقية لسوريا المنسجمة مع هذا العصر.
ـ التأكيد على الدعوة إلى مؤتمر وطني سوري 

جامع في الداخل السوري للقوى الديمقراطية 
أرضية  المؤتمر  هذا  واعتبار  والوطنية 
التحديات  وجه  في  عليها  للوقوف  مشتركة 
سوري  حوار  من  بد  فال  والدولية،  اإلقليمية 
ديمقراطية  بناء سوريا حرة  ـ سوري إلعادة 
للنسيج  المجتمعي  التنوع  احترام  أسس  على 
الجنسين  بين  والمساواة  والعدالة  السوري 
واعتبار حرية المرأة هي أساس كافة الحريات. 
السورية وحدة  الدولة  في  الشعب  أن  والتأكيد 
المتساوية  المواطنة  متكاملة عمادها  مجتمعية 
في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه، 
وهو حر وسيد على أرض دولته ويعتز بعمقه 
وهو  والمتنوع،  الثري  والثقافي  الحضاري 
متوافق على العيش المشترك والعمل للمصلحة 
الشعب؛  لتوصيف  القانوني  وبالربط  العامة. 
يعبّر  تاريخية  كصيرورة  سوريا  شعب  فإن 
شعوب  بين  المجتمعي  والوفاق  التفاعل  عن 
المنطقة من عرب وكرد وسريان  في  أصيلة 
وآشوريين وكلدان وقوميات أخرى كالتركمان 
الحق  مكوناته  ولجميع  واألرمن،  والشركس 
المشروعة  القومية  بالحقوق  بالتمتع  الكامل 
وفق  عادالً  ديمقراطياً  حالً  قضاياهم  وحل 
الشعب  فإن  وعليه  الدولية.  والمواثيق  العهود 
االعتراف  على  التأكيد  مع  واحد،  السوري 

بالتنوع المجتمعي والسياسي .
ـ التأكيد على مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية 
سياسي  مشروع  وأنها  األساسية  ومنطلقاته 
وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل 
من  السياسية  والكيانات  المجتمعية  المكونات 
من  الوطن  إنقاذ  في  مسؤولياتهم  تحمل  أجل 
الشعب  تطلعات  وتحقيق  يعيشها  التي  المأساة 
الديمقراطي  النظام  وبناء  الشامل  التغيير  في 
البديل. كما أن مجلس سوريا الديمقراطية هو 
من  وإنقاذها  سوريا  لتوحيد  يسعى  مشروع 
السنوات  خالل  أصابتها  التي  االنقسام  حالة 
الماضية. وهو المظلة السياسية لقوات سوريا 
التضحيات  قدمت  التي  القوات  الديمقراطية، 
في مواجهة التطرف وقوى اإلرهاب وستبقى 
جيش  من  وكجزء  سورية  كمؤسسة  تعمل 
ويضمن  ترابها  يحمي  الذي  الجديدة  سوريا 
أي  من  المحررة  المناطق  ويحمي  أمنها، 
ارتدادات قد تسببها القوى الظالمية والمتآمرة 
مكتسبات  ويصون  التحرير,  منجزات  على 
شرقه؛  وفي  السوري  الشمال  في  الشعب 

مركز األخبار ـ أعلنت القيادة العامة لمجلس 
منبج العسكري عن انسحاب الدفعة األخيرة 
العسكريين لوحدات حماية  المستشارين  من 
الشعب من منبج )األحد( بعد إتمام مهامهم، 
القيادة الشكر لوحدات الحماية على  وقدمت 
جهودهم لما قدموه من مساندة ودعم للمجلس. 
منبج  لمجلس  العامة  القيادة  وأصدرت 
قالت  الخصوص  بهذا  بياناً  اليوم  العسكري 
فيه: »يعلن مجلس منبج العسكري أن الدفعة 
في  العسكريين  المستشارين  من  األخيرة 
انسحابها  أكلمت  قد  الشعب  حماية  وحدات 
اليوم 15 تموز 2018، وذلك بعد أن أنهت 
العسكري  والتأهيل  التدريب  في  مهمتها 

فبعد  الدولي،  التحالف  مع  باالتفاق  لقواتنا، 
في  العسكري  منبج  تشكيل مجلس  أعلن  أن 
4 نيسان 2016، والتحضير لحملة عسكرية 
لتحرير مدينة منبج وريفها. وهي الحملة التي 
ضد   2016 حزيران  من  األول  في  بدأت 
والمساندة  الدعم  بطلب  قمنا  قد  كنا  داعش. 
من وحدات حماية الشعب والتحالف الدولي 
المدينة  من  داعش  طرد  في  للمشاركة 
منبج  مجلس  واستطاع  المدنيين.  وتحرير 
وبدعم  الشعب  حماية  ووحدات  العسكري 
بتاريخ  المدينة  تحرير  الدولي  التحالف  من 
ليتمكن اآلالف من األهالي  15 آب 2016 
من العودة لمدينتهم بعد أن تم توفير األمان 

والخدمات. بتاريخ 16 تشرين الثاني 2016 
تسلمنا في »مجلس منبج العسكري« اإلدارة 
وأعلنت  منبج،  في  والعسكرية  األمنية 
من  االنسحاب  الشعب  حماية  وحدات 
عرض  وعبر  رسمي،  بيان  عبر  المدينة، 
العسكري  المجلس  في  لكننا؛  عسكري. 
واصلنا إتمام بناء مؤسساتنا وتنظيم هيكليتنا 
في  طلبنا  على  وبناء  ولهذا  المدينة.  لحماية 
من  مجموعة  بقيت  العسكري  منبج  مجلس 
حماية  وحدات  من  العسكريين  المدربين 
الشعب في منبج بصفة مستشارين عسكريين 
مجال  في  العسكري  للمجلس  العون  لتقديم 
التدريب، وذلك بالتنسيق مع التحالف الدولي 
وبموافقته. وبعد مرور سنتين، وجد المجلس 
أنه بات قادراً على متابعة التدريب والحماية 
وأنه يمتلك القادة والخبرة الكافية في مجاالت 
مع  االتفاق  تم  وعليه  والقتال،  التدريب 
وحدات حماية الشعب )YPG( على سحب 
من تبقى من مستشاريها العسكريين من منبج 
على أن تجري عملية االنسحاب بدءاً من 3 
اليوم  لتنتهي  الجاري،  العام  من  حزيران 
من  االنتهاء  بعد  المستشارين  كل  بانسحاب 
مهامهم. نحن في مجلس منبج العسكري نعيد 
الشكر لوحدات حماية الشعب والمستشارين 
ودعم  مساندة  من  قدموه  لما  العسكريين، 
للمجلس، كما نشكر قوات التحالف الدولي، 
ونحيي التضحيات التي بذلت وقدمت لتحرير 

المدينة من مرتزقة داعش«.

من  الوفيات  عدد  يتزايد  ـ  األخبار  مركز 
أهالي عفرين المقيمين في مقاطعة الشهباء؛ 
الطبية  واألجهزة  األدوية  نقص  بسبب 
مشفى  في  اإلداري  ناشد  وعليه  الالزمة، 
إلدخال  المعنية  والجهات  المنظمات  آفرين 
الوفيات  من  للحد  الطبية  واللوازم  األجهزة 
في الوقت الذي ينتظر فيه  مئات المرضى 

العالج بشكل عاجل. 
تتابع اللجان الصحية التابعة للهالل األحمر 
الرغم  األهالي على  تجاه  الكردي واجباتها 
من ضعف اإلمكانيات من خالل فتح مشفى 
مناطق  في  الصحية  النقاط  وبعض  آفرين 
ونواحي مقاطعة الشهباء. وبسبب الحصار 
تتمكن  ال  الشهباء  مقاطعة  منه  تعاني  الذي 
اللجان الصحية من إدخال المواد واألجهزة 
الطبية لمعالجة المرضى أو إخراجهم خارج 
المقاطعة؛ مما يزيد من مخاطر ارتفاع عدد 
الوفيات. وبحسب اإلداري في مشفى آفرين 
بناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء محمد 
عفرين  أهالي  من  كبيراً  عدداً  أن  شيخو 
توجهوا إلى مقاطعة الشهباء نتيجة العدوان 
المدنيين.  بحق  المجازر  وارتكابه  التركي 
الصعوبات  من  الكثير  »نواجه  وأضاف: 
بسبب الحصار الذي نعاني منه في مقاطعة 
معالجة  القدرة على  نملك  كوننا ال  الشهباء 

األسف  ومع  المرضية  الحاالت  من  الكثير 
قدراتنا  تفوق  المعالجة  ألن  بالوفاة،  تنتهي 

الطبية بسبب نقص األدوية«.
إلخراج  بحاجة  »نحن  أيضاً:  قال  شيخو 
العالج  يتلقوا  لكي  المرضى  من  الكثير 
مريضاً   30 لدينا  يتواجد  لهم،  الالزم 
بالسرطان يحتاجون لجرعات بأسرع وقت، 
تالسيميا  مرضى  سبعة  سل،  مريض   27
على  الموافقة  ينتظرون  مريضاً  و450 
تتوفر  التي  األماكن  إلى  للخروج  أسمائهم 

فيها العالجات المطلوبة لهم«.
وناشد اإلداري في مشفى آفرين بناحية فافين 
في  شيخو  محمد  الشهباء  لمقاطعة  التابعة 
كافة  اإلنسان  حقوق  منظمات  حديثه  نهاية 
للمجيء إلى مناطق مقاطعة الشهباء ورؤية 
المقاطعة  في  عفرين  أهالي  ومعاناة  وضع 
ومساعدتهم بما يلزم للحد من حاالت  الوفاة 

ومعالجتهم.
هذا والجدير ذكره بأن العجز عن المعالجة 
ونقص األدوية تسبب بفقدان كل من )الطفل 
المواطن  سنة،  العمر  من  البالغ  دادا  بيرم 
صالح  عاماً،   45 البالغ  إبراهيم  صالح 
عبدو  مريم  والشابة  عاماً   56 البالغ  محمد 
البالغة من العمر 15 عاماً، والشاب محمود 

معمو بعمر الـ 20 سنة( لحياتهم.
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وضع صحي مزر يف الشهباء.. 
واملنظمات الدولية تتقاعس

انسحاب الدفعة األخرية لوحدات احلماية من منبج

يعبّر  من  هو  الديمقراطية  سوريا  ومجلس 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارات  عن  سياسياً 
وتحمل  بوثائقه  تقبل  التي  المدنية  والمجالس 
على  وسيعمل  الديمقراطي،  الحل  في  رؤيته 
مشروع تشكيل اإلدارة الذاتية الموحدة لشمال 
العالقة  تنظيم  على  التوافق  بعد  سوريا  شرق 
من خالل لجنة تحضيرية يشرف عليها مجلس 

سوريا الديمقراطية .
ـ التأكيد على ثوابت في منهجنا باعتبار حرية 
المرأة هي أساٌس وضمانةٌ لكافة الحريات. ما 
يدعونا للمطالبة بمواد دستورية تضمن مساواة 
واعتبار  الفعالة  والمشاركة  والرجل  المرأة 
جميع  في  الجنسين  بين  بالمناصفة  التمثيل 
سياسة  تبنّي  على  والتأكيد  الحياة،  مجاالت 
اقتصادية تحمي المجتمع والبيئة من التأثيرات 
االحتكارية وتغطي احتياجات المجتمع وتحقق 
التوزيع العادل للثروات والقضاء على ظاهرة 
واعتبار حق  فرد.  لكل  العمل  وتأمين  البطالة 
كافة  في  وثقافته  للغته  شعب  كل  ممارسة 
لإلنسان،  األساسية  الحقوق  من  المجاالت 
واعتبار  للجميع،  األم   باللغة  التعليم  وضمان 
تمثيلهم  يجب  المجتمع  في  فاعلة  قوة  الشباب 
التغيير  لعملية  طليعة  وهم  حقيقياً،  تمثيالً 
الديمقراطي، وضمان حقوق ذوي االحتياجات 
الحرب  ضحايا  خاص  وبشكل  الخاصة 
خالل  سوريا  وتعيشها  عاشتها  التي  المدمرة 
القدامى  المقاتلين  واعتبار  الحرب.  سنوات 
أحد القيم المعنوية للثورة مما يتطلب رعايتهم 
وضمان حقوقهم في حياة كريمة الئقة. وحماية 

واألعراف  القوانين  حسب  الطفولة  حقوق 
من  إلنقاذهم  خالقة  مشاريع  ووضع  الدولية 
سنوات العنف ومن تبعات التهجير والعسكرة 
المعنوية  القيمة  هم  الشهداء  واعتبار  واألمية، 
للثورة والمجتمع، إحياؤهم في ذاكرة المجتمع 
والتاريخ يعني الحفاظ على الثورة، واالهتمام 

بعوائلهم ورعايتهم واجب أخالقي.
السوريين  لكل  سوريا  تتسع  أن  أجل  ومن 
بمختلف قومياتهم وأديانهم؛ فإن مجلس سوريا 
المدنية  بقواه  يخوض  )مسد(  الديمقراطية 
الوطنية  وشخصياته  والعسكرية  والسياسية 
برنامجه  وفق  سياسية  نضاالت  واالعتبارية 
واالستبداد،  اإلرهاب  إنهاء  بهدف  وخططه، 
حالة  إلى  والوصول  السورية  األزمة  وحل 
نظام سياسي ال مركزي ديمقراطي يترجم مبدأ 
الالمركزية المعتمد من قبل المجلس، واالبتعاد 
نهائياً عن النظام المركزي الشمولي المتسلط، 
وإنهاء  السياسي.  التفاوضي  الحل  مسار  وفق 
الديمقراطي،  التغيير  وتحقيق  االحتالالت، 

واألمن واالستقرار في سوريا.
ولهذا؛ فإن مجلس سوريا الديمقراطية يمد يده 
لكل القوى الوطنية السورية ويرى بأن تجميع 
هذه القوى وتوحيد رؤاها الديمقراطية الهادفة 
إلى انتشال سوريا من واقعها التقسيمي واجباً 
سوريا  وحدة  يعزز  سورياً  ووطنياً  أخالقياً 
حاالت  أقصى  نبدي  ذلك  وفي  وسيادتها، 
جديدة  سوريا  نحو  سوياً  ننهض  كي  المرونة 
تليق بمكانتها التاريخية وتطلعاتها المعاصرة.

- العالمات العصبيّة غير الطبيعيّة.
- التراجع المدرسّي وتراجع النمو الخطّي.

-  الصداع الذي يوقظ الطفل من النوم.
تزايد  مع  الباكر،  الصباح  في  الصداع    -

شدته. 

- ترافق الصداع واالختالج خاصة إذا كان 
ذر بداية بؤريّة.

الطفل: أي طفل  العنقودّي عند  الصداع   -
دون الخمس سنوات وشكواه الرئيسيّة هي 

الصداع

- األعراض والعالمات العصبيّة البؤريّة. 
التدابير: 

المعالجة حسب السبب.
الصداع  كان  حال  في  للشقيقة:  بالنسبة 
العالج  يمكن  متكرر  وغير  خفيف 
بالمسّكنات مثل: سيتامول، بروفين.  وفي 
إلى  نحتاج  قد  متكررة.  النوب  كانت  حال 

العالج الوقائّي. 
ومن أهم األدوية الوقائيّة للشقيقة: 

- األميتريبتيلين
- فالبورات الصوديوم 

- توبيرامات 
- البروبرانولول

- السيبروهيبتادين
السبب  تعالج حسب  الصداع  أنماط  وباقي 

المستبطن. 

عند  الصداع  شكوى  تأكيد  يتّم  عندما 
هذه  إهمال  عدم  المهم  فمن  األطفال 
الطفل  أخذ  هي  األولى  والخطوة  الشكوى 

إلى الطبيب. 
القصة  من  للطفل  شامل  تقييم  إجراء  ويتم 
العصبّي  والفحص  المفّصلة   المرضيّة 
الدقيق ومن الممكن إجراء بعض التحاليل 
المخبريّة أو إجراء طبقّي محورّي للدماغ 

حسب الفحص السريرّي.
الصداع  حاالت  نسبة  فإّن  الحظ  ولحسن 
عن  الناجمة  والمراهقين  األطفال  عند 
يجب  ولكن   ،  %2 من  أقل  خطير  مرض 
إلى  تشير  قد  التي  للعالمات  االنتباه  دوماً 

مرض أكثر خطورة.
إلى  الطفل  أخذ  على  التأكيد  يجب  متى 

الطبيب: 
إذا تزامن الصداع مع ما يلي: 

- الغثيان واإلقياء. 
- فقدان الوزن أو السقوط المفاجئ. 

- تبدالت الشخصية. 
بقع  الرؤية-  )تشوش  الرؤية  تبدالت   -

عمياء- رؤية مزدوجة(. 
- الشلل أو الوسن. 

- اضطراب الكالم واالختالج.
عند  العصبّي  التصوير  استطبابات  ماهي 

الطفل المصاب بالصداع: 

إعداد الصفحة - جوليا خلو

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخ فالكون 
 Cape  – كانافيرال  )كيب  محطة  من   9
متجها  فلوريدا،  في  الجوية   )Canaveral

.)ISS( نحو محطة الفضاء الدولية
غير  الصاروخ  هذا  كون  من  الرغم  على 
المهمين على  الركاب  هناك بعض  مأهول، 

متنه: عشرون فأراً مخبريّاً.
الفئران هي جزء من دراسة أجراها مركز 
اإليقاع  وعلم  للنوم  ويسترن  نورث  جامعة 
ستكون  والخطة   ،)CSCB( البيولوجّي 
كالتالي: سيقضي عشرة فئران 90 يوماً في 
الباقية  العشرة  الفئران  ستعود  بينما  المدار، 

لألرض بعد 30 يوماً.
سيكتشف الباحثون من خالل ذلك كيف يؤثر 
للفئران  البيولوجيّة  اإليقاعات  على  الفضاء 
على  تحدث  التي  البيولوجيّة  )العمليات 
)البكتيريا  والميكروبيوم  ساعة(،   24 مدار 
في  تعيش  التي  األخرى  الدقيقة  والكائنات 
الفيزيولوجيّة  والعمليات  وعليها(،  الجسم 
الجديدة  الدراسة  هذه  اعتمدت  األخرى. 
على دراسة أخرى سابقة عمل عليها باحثو 

المركز ذاتهم: دراسة ناسا للتوائم.
رائد  أمضى  المشروع،  ذلك  أجل  من 
على  واحدة  سنة  كيلي”  “سكوت  الفضاء 

متن محطة الفضاء الدوليّة بينما بقي شقيقه 
رائد  هو  الذي   – مارك  المتطابق  التوأم 
فضاء أيضاً – على سطح األرض، كنموذج 
لمراقبة التغييرات. وأصدرت وكالة ناسا في 
وقت سابق من هذا العام النتائج األوليّة لهذه 
الذي قضاه  الوقت  أّن  إلى  الدراسة، مشيرة 
أثّر على 7% من  قد  الفضاء  في  “سكوت” 
المتجهة  فأراً  العشرين  ولمجموعة  جيناته. 
نحو محطة الفضاء الدوليّة أشقاء متطابقون 
أيضاً سيبقون على األرض في منشأة أبحاث 
ناسا. وسيختبرون هناك نفس الظروف تماماً 
الفضاء،  في  سيحلقون  الذين  أشقائهم  مع 
وما  الحرارة  درجات  نفس  اإلضاءة،  نفس 
إلى ذلك. لكنها ستكون متأخرة ثالثة أيام عن 

أشقائها في الفضاء.
مختلفون  والفئران  البشر  أّن  حين  في 
الدقيق  التكرار شبه  أن هذا  نأمل  بيولوجيّاً، 
للظروف ذاتها سيزّودنا بمعلومات أكثر دقة 
دراسة  في  الجسم  على  الفضاء  تأثير  عن 

التوائم السابقة.
على  “سكوت”  كان  بينما  ذلك،  كل  فبعد 
شقيقه  كان  الدوليّة،  الفضاء  محطة  متن 
التوأم “مارك” يمارس حياته الطبيعيّة على 
األرض، وقد يكون لألشياء التي مارسها في 

حياته الطبيعيّة على األرض تأثير على نتائج 
الدراسة. الطريق إلى المريخ:

نحن نعلم سلفاً عدداً ال حصر له من المخاطر 
الصحيّة المرتبطة بالتعّرض للفضاء، كفقدان 
الرؤية والسرطان واألمراض النفسيّة، لكننا 
ال نعلم بالتحديد المدة التي يقضيها البشر في 
الجسم.  في  التأثيرات  تظهر  حتى  الفضاء 
وبما أّن إرسال مهمة إلى المريخ سيستغرق 
معرفة  إلى  نحتاج  فإننا  لذا  عديدة،  سنوات 
الكوكب  إلى  شخص  أّي  إرسال  قبل  ذلك 
المجاور. في حين أّن 90 يوماً هي مدة قد 
ال تبدو طويلة، فهي في الحقيقة تساوي تسع 
سنوات من عمرنا على األرض. لذا فقد تكون 
هذه الفئران الفضائيّة الصغيرة هي المفتاح 
لمعرفة ما سيحدث لنا عندما نمضي فترة من 

حياتنا خارج الغالف الجوّي لألرض.

 إىل الفضاء لنعرف كيفية 
ً
عشرون فأرا

النجاة على سطح املريخ

د. أمحد  حممد صاحل

بالعدوى  انتقاالً  الحاالت  أكثر  التثاؤب هو 
يتثاءب  أن  يكفي  حيث  اإلطالق،  على 
شخص واحد في مكان به جمع غفير من 
ليتثاءبوا جميعاً خالل لحظات. كما  الناس 
يتثاءب  شخص  مشاهدة  بالضرورة  ليس 
به،  التفكير  يكفي  إذ  بالتثاؤب،  تبدأ  حتى 
أو القراءة عنه ) فمثالً هناك احتمال كبير 
أنّك تثاءبت على األقل مرة وأنت تقرأ هذا 
عندما  يتثاءبون  العميان  وحتى  المقال(، 
مأثور  قول  هناك  التثاؤب.  عن  يسمعون 
يؤّكد أن المتثائب الواحد يصيب )7( آخرين 
األمريكّي  البروفسور  تمّكن  وقد  بعدواه، 
روبيرت بروفين أستاذ علم النفس بجامعة 
القول عبر سلسلة  إثبات هذا  ماريالند من 
فقد  طالبه،  على  أجراها  التجارب  من 
عن  فيديو  شريط  مشاهدة  على  أرغمهم 
أّن  له  فتبيّن  مالحظاته،  ودون  التثاؤب، 
الرؤية تؤّدي دوراً أساسيّاً في نقل العدوى، 
بيد أنَّ مشاهدة فم يتثاءب ال تثير أّي رّدة 
فعل عند اآلخر إذا كان باقي وجه المتثائب 

لعلماء  أخرى  تجربة  وفي  بقناع.  مغطًى 
النفس، كانت النتيجة مختلفة، فقد تمَّ اختيار 
مرئّي  شريط  لمشاهدة  المتطوعين  بعض 
يعرض أشخاصاً يتثاءبون، ومراقبة ردود 
أفعالهم، فكانت خالصتها أّن عملية التثاؤب 
ال تنتقل إلى الجميع، بل إلى أفراد يتميزون 
السريع  للتأثر  واستعداد  مفرطة  بحساسية 
فقد  واألصدقاء،  األقارب  وسلوك  بأفكار 
المتطوعين  بعض  أّن  التجربة  هذه  أّكدت 
تجاوبوا بسرعة مع العرض واندمجوا في 
غالبية  يتأثر  لم  بينما  التثاؤب،  من  موجة 
في  كانوا  الجميع  أّن  ورغم  المشاهدين، 

عدوى التثاؤب

الصداع عند األطفال 3

أدمغتنا  أّن  تقبّل معظمنا منذ زمٍن طويٍل 
تشبه الجوز المتضّخم الذابل، ولكن لماذا 

تمتلك هذه التجاعيد والطيّات؟
 ،)Lisa Ronan  – رونان  )ليزا  تقول 
النفسّي  الطب  قسم  في  األبحاث  زميلة 
إنجلترا  في  )كامبريدج  جامعة  في 
-University of Cambridge(: »إّن 
الخارجّي  السطح  أو  الدماغيّة،  القشرة 
للدماغ الذي يُشار إليه بـ )المادة الرماديّة 
مع  يُطوى  ثم  يتمدد   )gray matter  –

تطّور أدمغتنا في الرحم«.
 :)live science( لموقع  رونان  تقول 
زيادة  يسبب  التوّسع  هذا  المجمل،  »في 
الخارجّي،  السطح  هذا  على  الضغط 

والذي يُخفَّف عن طريق الطيّات«. 
في األساس، تخيّل دفع أحد طرفي قطعة 
مطاٍط في اتجاٍه ما، سوف ينحني السطح 

استجابة للضغط المتزايد. 
فّكر  الجيولوجيا،  تحب  كنت  إذا  أو 
تكتونيتين  صفيحتين  وكأن  األمر  في 
يصبح  البعض،  بعضهما  مع  اصطدمتا 
نهاية  في  التصادم  عن  الناتج  الضغط 
األمر كبيراً إلى درجة أن تصبح الصفائح 

طيّة جيولوجيّة.
قالت رونان: »إّن هذه الطيات التي ال تُعّد 
المزيد  بامتالك  للبشر  وال تُحصى تسمح 
والتي  أدمغتهم،  في  العصبيّة  الخاليا  من 
تقّدماً  بدورها يمكن أن تعني أدمغة أكثر 

مع زيادة القدرات اإلدراكيّة«.
األدمغة غير  في  الطيات  فإّن  ذلك،  ومع 
ال  الحيوانات  معظم  أدمغة  ألّن  شائعة، 

توجد بها طيات. 
القشرة  تتوسع  ال  المثال،  سبيل  على 
كاٍف  بشكٍل  والجرذان  للفئران  الدماغية 
أثناء التطور لتؤدي إلى حدوث الطيات، 
ملساء  أسطٌح  هي  أدمغتها  أّن  بمعنى 
الدماغ،  في  الطيات  توجد  وحين  تماماً، 
فإنّها تحدث عند الحيوانات ذات األدمغة 
ليس  هذا  »لكّن  رونان:  تقول  األكبر. 

الكبيرة مثل  الثدييات  الحال دائماً، بعض 
لديها   )manatee  – البحر  )خروف 
الباحثون  يتوقع  مما  بكثيٍر  أقل  طياٌت 

مقارنة مع حجم أدمغتها«. 
أشكال  أنَّ  هو  لهذا؛  وجيهٌ  سبٌب  »هناك 
الكلّي  النمو  على  فقط  تعتمد  ال  الطيات 
على  أيضاً  تعتمد  بل  الدماغية،  للقشرة 
الخواص الفيزيائيّة لهذا الجزء من القشرة 
األقل  المناطق  تميل  المثال،  سبيل  )على 
من  أسهل  بشكٍل  تُطوى  أن  إلى  سماكة 

غيرها(.
النقطة  لكن  طيّات،  له  بدماٍغ  ُولدت  لقد 
الرئيسيّة والمثيرة للفضول هي أن يُطوى 

الدماغ في أنماط محددة«.
في  والوديان  التالل  أّن  من  الرغم  على 
 – )التالفيف  عليها  يُطلق  ـوالتي  الدماغ 
gyri(، و)األتالم – sulci(على الترتيب- 
تتناغم  الواقع  أنّها في  تبدو عشوائيّة، إال 

بين األفراد، وحتى بعض األنواع.
وتقول رونان: »إّن هذا االتساق مهٌم ألنّه 

يشير إلى أّن للطيات معنى«.
الخصائص  تعود  المطاف،  نهاية  في 
لكل  الفريدة  الطيات  وأنماط  الفيزيائيّة 

منطقٍة في القشرة الدماغيّة إلى وظيفتها.
أكبر  مساحٍة  امتالك  »إّن  رونان:  تقول 
أيضاً  يتعلق  بل  كافياً،  ليس  ذاته  حّد  في 
أدمغةٌ  للفيلة  الدماغيّة،  القشرة  بوظيفة 
من  لكن  البشر،  من  أكثر  وطياٌت  أكبر 
الواضح أنّنا في قمة شجرة التطور، وهم 

ليسوا كذلك«.
وبعبارٍة أخرى، فإّن وظيفة القشرة المخيّة 
لدينا متطورةٌ أكثر -على األقل في بعض 
النواحي- من القشرة الدماغيّة لدى الفيلة 
على الرغم من أّن دماغ الفيل لديه الكثير 

من الطيات والتجاعيد.
لذا، فإّن تلك التجاعيد التي تجعل أدمغتنا 
فهي  النهاية،  في  مفيدةٌ  الزبيب  مثل  تبدو 
قدرٍة  أكبر  على  الحصول  في  تساعدنا 

دماغيٍة في نفس مساحة الجمجمة.

ملاذا ألدمغتنا طيات؟

حالة مماثلة من اليقظة والنشاط وال يعانون 
اإلرهاق أو الرغبة في النوم.

محيّر  أمر  بالعدوى  التثاؤب  تفشي  إنَّ 
أّن  على  المعرفة  وتقتصر  لآلن،  غامض 
مركز  إلى  تنتقل  يتثاءب  شخص  رؤية 
إلى  تنتقل  هناك  ومن  الدماغ  في  الرؤية 
ميري  الدكتورة  تقول  التثاؤب.  مركز 
هاينز: »يمكننا القول إّن التثاؤب يعد عاطفة 
في  تكمن  التي  األخرى  العواطف  مثل 
نوازع اإلنسان الداخليّة، كالحب والخوف 
والجوع والضحك والبكاء، فاإلنسان يتأثر 
بالوسط المحيط به، فهو يضحك إن كان من 
حوله يضحكون، ويحزن إذا كان من حوله 
التثاؤب، لذا يمكننا  يحزنون، وهكذا يفعل 
أن نطلق عليها أيضاً اسم عاطفة مشاركة 
لدى  منها  التأّكد  تم  اآلخرين وهي عاطفة 
واألسود  والشمبانزي  والقرود  اإلنسان 
والنمور. إال أّن األطفال تحت سّن العامين 
والسبب  اآلخرين،  بتثاؤب  يتأثرون  ال 
يعود إلى أّن العدوى تنتقل من خالل الفص 
األطفال  عند  بعد  المتكون  غير  الجبهّي 
في تلك السن، والفص الجبهّي من الدماغ 
في  رئيسيّاً  دوراً  تؤّدي  التي  المنطقة  هي 
ضبط السلوك واالنفعاالت. ومن المالحظ 
أيضاً أّن المصابين بالفصام ال يتثاءبون إال 

نادراً، وأنّهم تقريباً محصنون ضده.
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بتحرر  إال  يتحرر  ال  المجتمع  ألن  شعاراً 
استطاعت  األساس  هذا  وعلى  المرأة، 
األيديولوجية  بأن  تثبت  أن  آفا  روج  ثورة 
أي  تجلب  ال  األخرى  الرجعية  والسياسات 
الحروب  سوى  والشعوب  للمجتمعات  شيء 

والدمار والنهب والمجازر.

من  سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة  تمكنت 
أيضاً  وبقدراته،  بنفسه  المجتمع  ثقة  إعادة 
لم يكن مضمون الثورة يقتصر على تحرير 
آفا  روج  في  للنظام  تابعة  معينة  مؤسسات 
رفع  هي  األساسية  الغاية  كانت  بل  فقط، 
االستبداد واالضطهاد وإعادة حقوق الشعب 
الجماهيري  الحراك  سارع  لذلك  المسلوبة، 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  قادته  الذي 
مع  ومصيرية  ُموسَّعة  اجتماعات  عقد  في 
المكونات المختلفة في كلِّ قريٍة وبلدة ومدينة 
كلُّ  فيها  يُمثَّل  شعبية  مجالس  تشكيل  بغاية 
ببناء  للبدء  ويتحرك  بإرادته  نفسه  مكون 

مؤسساته ذاتياً على األصعدة كافة.

بتضحياتها ونضاهلا
 دحرت اإلرهاب

باستطالع  صحيفتنا  قامت  السياق  هذا  وفي 
هذه  في  رأيهم  حول  النساء  بعض  آراء 
الثورة، فحدثتنا فلك محمد قائلةً: »بكل تأكيد 
ثورة 19 تموز هي ثورة المرأة، وكما شهدنا 
على مدى خمس سنوات أخذت المرأة ضمن 
ثورة روج آفا ترصُّ صفوفها وتُنظِّم نفسها، 
فأثبتت للعيان مدى قدرتها على القيادة وإدارة 
شؤونها على الكثير من األصعدة والمجاالت 
الصعيد  كان  أهمها  أن  أحد  على  يخفى  وال 
العسكري، فبات للمرأة الكردية ظهور واضح 
السالح  حملها  خالل  من  المجال  هذا  في 

المرتزقة  ومقارعتها  الرجل  ومشاركتها 
وفي مقدمتهم مرتزقة داعش ونسجها لمالحم 
الفداء والبطولة بأرقى صورها واستشهادها 
في سبيل تحقيق الحرية والنصر، كما قامت 
هذه  في  عظيمة  إنجازات  بتحقيق  المرأة 

الثورة زادتها رونقاً وجماالً«.
قائلةً:  رأيها  عن  فعبَّرت  علي  سوزدار  أما 
وقدمت  للكرد  جديدة  انبعاثة  كانت  »ثورتنا 
الحرية  وحققت  الحقوق  من  العديد  لنا 
القوة  وأعطتنا  للمجتمع،  والديمقراطية 
وروح المقاومة، كما خطت المرأة خطوات 
السياسية  المجاالت  في  وواضحة  جديَّة 
المرأة  وصارت  وغيرها،  واالقتصادية 
وأمام  التاريخ  أمام  مسؤولة  نفسها  ترى 
للتضحيات  مضافة  عملها  عن  شعبها  أبناء 
والجهود المبذولة من قبل مناضلي الثورة«.   
»هذه  قائلةً:  المصطفى  حنان  لنا  أكدت  كما 
وحقوقه  الشعب  متطلبات  مع  تتناغم  الثورة 
وحريته في البناء والتعبير، واستطاعت كل 
وشمال  آفا  روج  في  والمكونات  القوميات 
أن  عاليٍة  وبثقٍة  ديمقراطي  وبشكل  سورية 
تجد مكانها في نظام اإلدارة، وباتت صاحبة 
استطاع  هذه  الثورة  سنوات  القرار، وخالل 
والتعبير  الحرية  حق  يكتسب  أن  الشعب 
عالية،  مستويات  وعلى  والتنظيم  والفكر 
فثورة تموز لم تحرر الشعب من حقبة سلطة 
من  الكثير  من  حررتهم  بل  فحسب،  البعث 
وهذا  عليهم،  فرضت  التي  الجامدة  القوالب 
التي تحققت،  الثورة االجتماعية  ما تبين في 
وفي المقام األول ثورة المرأة التي كانت هي 
ودوراً  بارزاً  مكاناً  فأخذت  الثورة،  طليعة 

هاماً في كل مناحي وساحات النضال«.

جمتمٌع منظم وحر هو نتاج 
ثورة احلرية

إن من أهم ما حققته الثورة هو تشكيل لجان 
عن  بعيداً  االجتماعية  القضايا  لحل  العدل 
النساء  واتحدت  االحتكارية،  الدولة  مؤسسة 
من المكونات كافة في كل حي وقرية وبلدة 

ومشاريعهن  الخاصة  مجالسهن  ليشكلن 
استغالل  عن  بعيداً  واالقتصادية  االجتماعية 
المثقفون  اجتمع  كما  السلطة،  مؤسسات 
والحقوقيون  واألطباء  والفنانون  والمعلمون 
فئات  من  وغيرهم  والشبيبة  والرياضيون 
وشرائح المجتمع المهمشة في المنطقة ليشكلوا 
البنى األولية واألساسية التحاداتهم ونقاباتهم 
بعيداً عن سلطة الدولة وساهمت فيها المرأة 
بدءاً من الساحة العسكرية وصوالً إلى الساحة 
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، 
حيث كانت المرأة رائدة فيها وأخذت مكانها 
الرجل  مع  مناصفة  المشتركة  الرئاسة  في 
ليكون لها بصمتها في مراكز القرار، ونتيجة 
لهذه الخطوات التاريخية تتالت االنتصارات 
في  الذاتية  لإلدارة  والسياسية  االجتماعية 
تشكيل  كان  الداخل  فمن  والعالم،  المنطقة 
الهيئة الكردية العليا بمثابة النجاح في تحقيق 
الوحدة السياسية للشعب الكردي في الداخل، 
تدريجي  بشكل  الذاتية  اإلدارة  بناء  وكذلك 
تاريخي  وبقرار  رسمي  بشكل  وإعالنها 
وعفرين  كوباني  الثالث  المقاطعات  في 
في  كافة  للشعوب  المنقذ  فكانت  والجزيرة، 
روج آفا والممثلة إلرادتهم والمدافعة عنهم، 
لتتوالى من خالل هذه الخطوات االنتصارات 
الدبلوماسية والتعريف بالحقوق والمكتسبات 
فقد  وهكذا  أجمع  للعالم  السوري  الشمال  في 
ثار الكرد في 19 تموز 2012م بشكل سلمي 
ولم  السلطة  الصراع ألجل  إلى  وا  ينجرُّ ولم 
يقتلوا بدوافع طائفية، وحصلوا على حريتهم 
أنفسهم  من  يجعلوا  أن  واستطاعوا  بثورتهم 
مكانة عظيمة  لهم  التنظيم، وصار  قوة عبر 
وهذه  القوة,  بهذه  األعداء  احترام  وانتزعوا 
حقيقة معروفة في تاريخ الثورات التي تقوم 
حريتها  تترك  ال  فالشعوب  الشعوب،  بها 
ومكاسبها بعد وصولها إليها, فهي تدافع عنها 
في  أمالً  النفوس  من  والكثير  األثمان  بأغلى 
بقائها، فهي مثاٌل يحتذى به من قبل الشعوب 

األخرى التواقة إلى التحرر. 
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في  المنطقة  دخلت  آفا  روج  ثورة  بعد 
مرحلٍة جديدٍة ساهمت في والدة إرادة جديدة 
إدارة  خلق  قصيرة  فترٍة  خالل  واستطاعت 
الكردي  الشعب  ضمَّت  ديمقراطية  ذاتية 
ومكونات المنطقة من عرب وسريان وآشور 
وحفظت  المكونات  من  وغيرهم  وتركمان 
لهم حريتهم وكرامتهم وحافظت على ثقافتهم 

وتاريخهم العريق. 

الروابط االجتماعية أساسًا

مجتمع  وخلق  إنشاء  تم  آفا  روج  ثورة  في 
المجتمع  يستطيع  نظاٌم  ديمقراطي حر؛ ألنه 

بين  االجتماعية  الروابط  بناء  خالله  من 
الموجودة  واألديان  واإلثنيات  القوميات 
كافة،  ويفتح المجال أمام الشعوب لتُعبِّر عن 
نفسها وعن وجودها وحماية حقوقها الثقافية 
أي  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتماعية 
اتخاذ  في  األساس  هي  المجتمع  إرادة  أن 
القرارات وكيفية إدارة نفسها بنفسها. وأهم ما 
يتعلم  بأن  للكل الحق  الثورة أن  تحقق خالل 
كيفما  الدينية  طقوسه  ويمارس  األم  بلغته 
يشاء، ويشارك في إدارة مناطقه، كما أن للكل 
نجد  لذلك  ثقافته،  إلى  باالستناد  الوجود  حق 
جنٍب  إلى  جنباً  موجودين  المنطقة  أبناء  كلَّ 

في ساحات المعارك لحماية هذه المكتسبات، 
وتم  الديمقراطية،  سوريا  بقوات  متمثلين 
المرأة،  بمشاركة  عديدة  انتصاراٍت  تحقيق 

حيث كان لها بصمة 

الحياة،  ميادين  جميع  في  وعالمية  مميزة 
قاتلت  حيث  المعارك  ساحات  في  وبخاصٍة 
من  النيل  يحاول  من  وكل  المرتزقة  المرأة 
عزيمة وإرادة الشعب والمرأة، ويؤكد القائد 
ثورة 19  »إن  بقوله:  ذلك  أوجالن  عبد هللا 

تموز في روج آفا هي ثورة المرأة«.

حترر املرأة يعين حترر اجملتمع 

ثورة  هي  آفا  روج  ثورة  أنَّ  المرأة  أثبتت 
التي  المتسلطة  الذكورية  العقلية  ضد  المرأة 
وتكراراً كسر إرادة الشعوب  حاولت مراراً 
واستطاعت  المرأة،  إرادة  كسر  طريق  عن 
بشكل  العالم  على  تؤثر  أن  تموز   19 ثورة 
عام وعلى سورية بشكٍل خاص، وذلك ألنها 
الشعوب،  بين  المجتمعية  العدالة  إلى  دعت 
المشاركة  الجميع  على  »ينبغي  ومبدؤها: 
وفق  الديمقراطي  النظام  إلى  واالنضمام 
إيمانه ومعتقداته على أساس العيش المشترك 
وأخوة الشعوب«، واتخذت من حرية المرأة 

19 متوز ثورة املرأة ضد االستعباد والسلطة أ من ثورة روج آفا
َّ
رياضتنا جزء ال يتجز

تلعب الرياضة يف بلدان العامل كافة دورًا هامًا يف إبراز هويتها وهوية شعبها، ويف روج آفا مل تصل الرياضة خبطواهتا 
واملستغلة  وامُلتحجِّرة  السابقة  العقلية  مكافحة  واستطاعت  جبارة  جهودٌ  بُذلت  ولكنما  املنشود،  للمستوى 
للرياضة والرياضيني، فأصبحت الرياضة متغرية وهلا أهداف عكس السابق، ومشوار األلف ميل يبدأ خبطوة.

الطائفية  عن  بعيدون  الرياضيون 
ويمارسون دورهم 

الطائفية  ورقة  على  البعثي  النظام  لعب 
مباراة  في  وبخاصٍة  الرياضة  في  حتى 
لم  بعام 2004م، حينذاك  والفتوة  الجهاد 
مؤامرته وضرب  تثبيت  في  النظام  يفلح 
ببعض  بعَضها  آفا  روج  في  الشعوب 

من  كل  وجه  في  المسيرة  تكمل  واليوم 
يود خلق الفتن الطائفية ونشاهد في روج 
والكردي  العربي  السوري،  والشمال  آفا 
والمسيحي في فريق واحد وفي ناٍد واحد، 
عن  بعيدةً  رياضة  لخلق  يعمل  الجميع 
المحسوبيات، األمر الذي ليس بمستحيل. 
ظرف  في  تجاوزه  الصعب  من  ولكن؛ 

سنوات عدة. وثورة روج آفا مستمرة حتى 
لدينا  فتُبصر  السابقة  السلبيات  كلَّ  تُغيِّر 
الشوائب،  من  خالية  جديدة حرة  رياضةٌ 
والعمل جاٍر على إقامة أول دوري كروي 
على مستوى شمال سورية وهي خطوة 
السوري  الشمال  برياضة  تنهض  سوف 
الذي  الدمار  بسبب  تعاني  مازالت  التي 

داعش  مرتزقة  ظلم  اء  جرَّ بالمدن؛  حلَّ 
لتركيا  التابعين  الحر  الجيش  ومرتزقة 
البعثي  والنظام  السورية  وللمعارضة 
قبلهم، من روج آفا بمدنها كلِّها إلى المدن 
بثورتهم  مستمرين  كافة  سورية  بشمال 
من  يتجزأ  وال  هامٍّ  كجزء  الرياضية 

ثورة روج آفا التي ال بدَّ أن تصل لكامل 
أهدافها، وهي خلق رياضة متكاملة وذي 
مادية  وليست  ورياضية  أخالقية  أهداف 

ورأس مالية وطائفية.
روناهي/ قامشلو

2018م،  العالم  كأس  منافسات  انتهت 
لكرة القدم، وفاز المنتخب الفرنسي باللقب 
النهائية على نظيره  المباراة  تغلّبه في  اثر 
الكرواتي 4-2 على ملعب لوجنيكي.  وفيما 
واإلحصائيات  األرقام  من  مجموعة  يلي 
المباراة  انتهاء  بعد  لكم  جمعناها  التي 

النهائية:
ديدييه  الفرنسي  المنتخب  مدرب  أصبح   -
كالعب  العالم  بكأس  فائز  ثالث  ديشامب 
زاجالو،  ماريو  البرازيلي  بعد  ومدّرب، 

واأللماني فرانز بيكنباور.
 4 يحرز  منتخب  أّول  فرنسا  أصبحت   -
منذ  العالم  بكأس  نهائية  مباراة  في  أهداف 
ذاته  األمر  البرازيلي  المنتخب  فعل  أن 
على  )فاز  1970م،  مونديال  نهائي  في 

المنتخب اإليطالي 1-4(.
في  يخسر  منتخب  أّول  كرواتيا  باتت   -
ظهوره األّول بالمباريات النهائية لبطوالت 
كأس العالم، منذ أن حقّق المنتخب الهولندي 

األمر ذاته في مونديال 1974م.
- أصبح الكرواتي ماريو ماندزوكيتش أول 
العب يسّجل هدفاً في مرمى الخصم وآخر 
في مرمى فريقه خالل نهائي كأس العالم، 
في  عكسي  هدف  أول  صاحب  بأنّه  علما 

المباريات النهائية.
- ماندزوكيتش هو ثاني العب في البطولة 
فريقه،  لصالح  وآخر  عكسياً  هدفاً  يحرز 
منذ أن فعل الهولندي إرني براندتس األمر 
ذاته خالل مباراة أمام إيطاليا في مونديال 

1978م.
- يعتبر ماندزوكيتش خامس العب يسّجل 
ونهائي  العالم  كأس  نهائي  في  أهدافاً 
مسّمياته،  بمختلف  أوروبا  أبطال  دوري 
وزولتان  بوشكاش  فرينك  المجريّان  بعد 
زيبور، واأللماني جيرد مولر، والفرنسي 

زين الدين زيدان.  

العب  ثاني  هو  مبابي  كيليان  الفرنسي   -
بكأس  نهائية  مباراة  في  هدفاً  يسّجل  واعد 
العالم )19 عاماً و207 أيّام(، بعد البرازيلي 
 17( 1958م،  مونديال  نهائي  في  بيليه 

عاماً و249 يوماً(.

أهداف   10 غريزمان  أنطوان  أحرز   -
الكبرى  البطوالت  في  الفرنسي  للمنتخب 
)كأس العالم وكأس أوروبا(، ويتفّوق عليه 
ثالثة العبين فقط في هذه الناحية هم ميشيل 
 )13( فونتين  وجوست   )14( بالتيني 

وتييري هنري )12(.
الالعبين  قائمة  بيريسيتش  إيفان  يتصّدر   -
تسجيل  في  مساهمة  األكثر  الكروات 
 11 برصيد  الكبرى  بالبطوالت  األهداف 

هدفاً )أحرز 7 أهداف وصنع 4(.
هدفا  يسّجل  العب  ثاني  هو  بيريسيتش   -
جزاء  ركلة  احتساب  في  ويتسبّب  لبالده، 
النهائية  المباريات  إحدى  في  فريقه  على 
اإليطالي ماركو  العالم، واألّول هو  بكأس 
ماتيرازي )أمام فرنسا بمونديال 2006م(.
- أصبح بول بوغبا أّول العب من صفوف 
مباراة  في  هدفاً  يسّجل  يونايتد  مانشستر 
العب  أّول  أنّه  علماً  العالم،  بكأس  نهائية 
يسّجل  الممتاز،  اإلنكليزي  الدوري  من 
أحرز  أن  منذ  النهائية،  المباريات  في 
مواطنه إيمانويل بيتي هدفاً بنهائي مونديال 

1998م، في مرمى البرازيل.
- هدف بوغبا كان األّول من خارج منطقة 
فعل  أن  منذ  نهائية،  مباراة  في  الجزاء 
في  ذاته  األمر  تارديلي  ماركو  اإليطالي 

نهائي مونديال 1982م، أمام ألمانيا.
واحدة  كرة  جيرو  أوليفييه  يسّدد  لم   -
فيها  شارك  دقيقة   546 في  المرمى  على 

بالبطولة.

بروح املقاومة تستقبل شعوب روج آفا والشمال السوري ذكرى ثورة 19 متوز اليت محلت 
أمسى معاني احلرية والنضال واالنتصارات، وحققت العديد من اإلجنازات العظيمة، 
وكان هلا طابعٌ خاصٌ ميَّزها عن غريها من ثورات الربيع العربي، حيث استندت إىل 

نظام األمة الدميقراطية واختذت من أخوة الشعوب والتعايش املشرتك شعارًا.

»بروح  شعار  تحت  كوباني-  روناهي/ 
مقاومة العصر في عفرين سوف نجعل ثورة 
المرأة ثورة مجتمعية«، عقد مؤتمر ستار في 
إقليم الفرات كونفرانسه الثالث، في الخامس 
مركز  في  الجاري،  تموز  شهر  من  عشر 

باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني. 
في  ستار  لمؤتمر  الثالث  الكونفرانس  عقد 
كوباني بحضور 271 عضوةً على مستوى 
إقليم الفرات، باإلضافة إلى حضور ممثالت 
عن المرأة من مدينة الطبقة، والرقة، وعين 
وأعضاء  الجزيرة،  وإقليم  ومنبج،  عيسى، 
في  والمراكز  المؤسسات  في  وإداريات 
الناطقة  بحضور  وأيضاً  كوباني،  مقاطعة 
الرسمية باسم مؤتمر ستار في روج آفا أفين 

سويد. 
دقيقة  بالوقوف  الكونفرانس  فعاليات  وبدأت 
تاله  الشهداء،  ألرواح  استذكاراً  صمت 
إلدارة  للديوان  عضوات  خمس  انتخاب 
فعاليات الكونفرانس. وألقت الناطقة الرسمية 
كلمة  سويد  أفين  آفا  روج  في  ستار  لمؤتمر 
االفتتاح قائلة: »نهنئ جميع النساء في روج 
آفا وشمال سوريا والعالم انعقاد الكونفرانس 
في  الفرات،  إقليم  في  ستار  لمؤتمر  الثالث 
المستمرة  والهجمات  الراهنة  األوضاع  ظل 
إنهاء  يود  الجميع  السوري،  الشمال  على 
على  تستند  التي  الديمقراطية  األمة  مشروع 
نحن  السوري،  الشمال  مناطق  كل  أسسها 
من اتخذنا القرار منذ سبع سنوات بعدم قبول 

أي سلطة دكتاتورية على وطننا، ونحن من 
نساء  من  اآلالف  بأنفسنا،  أنفسنا  إدارة  نريد 
العالم يتوجهون إلينا لمعرفة كيف أثبتنا للعالم 
بنضالنا وكفاحنا أن ال شيء يقف أمام إرادة 

المرأة الحرة«. 
وأعوانها  التركية  »الدولة  أفين:  وتابعت 
عفرين  لمقاطعة  احتاللهم  خالل  من  أرادوا 
يوماً  تنتشر  التي  المرأة  حرية  على  القضاء 
على  تُشكِّل خطراً  العالم والتي  بين  يوم  بعد 

سلطاتهم الدكتاتورية«. 
القائد الكردي عبد هللا  بعدها قُرئت تعليمات 
تالها  والعربية.  الكردية  باللغتين  أوجالن 
قراءة التقرير السنوي لمؤتمر ستار الذي يقيِّم 
الوضع السياسي، والوضع التنظيمي للمرأة، 
إقليم  في  بها خالل عام  قمن  التي  واألعمال 
ثم  المنصرمين. ومن  العامين  الفرات خالل 
تم النقاش حول التقرير السنوي لمؤتمر ستار 
التي  والصعوبات  التنظيمي  الوضع  وعن 
تعاينها المرأة في ظل عادات وتقاليد المجتمع 
واألسرة في روج آفا والشمال السوري، كما 
والنشاطات  األعمال  عن  سينفزيون  ُعرض 
التي قام مؤتمر ستار بها خالل عام. وبعدها 
قُرئت القرارات التي اتخذت في الكونفرانس 

وأهمها: 
المجتمع،  في  المرأة  دور  وتفعيل  تطوير   -
أساساً  أوجالن  هللا  عبد  القائد  حرية  واتخاذ 
أكاديميات  وفتح  المرأة،  به  تقوم  عمل  لكل 
بعقد  واالستمرار  للنساء،  تدريبية  ودورات 

كل  في  توعية  ومحاضرات  اجتماعات 
بالعزلة  د  تُندِّ التي  الحملة  ومواصلة  مكان، 
أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على  المفروضة 
وتطوير  المرأة،  اقتصاد  وتنظيم  وتطوير 
في  دروٍس  وإعطاء  التدريب،  لجنة  وتفعيل 
مفتوحة  دورات  وفتح  مكان،  كلِّ  في  اللغة 
بروشورات  ووضع  النساء،  لجميع  ومغلقة 
للتدريب، وفتح دورات في جميع المجاالت، 

وافتتاح روضات لألطفال. 
على  الضوء  تسليط  اإلعالم  على  يجب   -
نضال وكدح المرأة في سبيل حرية الشعوب 

والمرأة. 
في  المرأة  علم  لجنة  دور  وتفعيل  تطوير   -
المجتمع، فتح مراكز للبحوث العلمية، كتابة 
تاريخ المرأة بشكل صحيح، وتعريف المرأة 

الكردية للعالم. 
الحماية  بهدف  عسكرية  دورات  فتح   -
بين  الدبلوماسية  العالقات  تقوية  الجوهرية، 

الداخل والخارج.
استمرت فعاليات الكونفرانس الثالث لمؤتمر 
للمنسقية  عضوات  خمس  بانتخاب  ستار 
وهم  الفرات  إقليم  في  ستار  لمؤتمر  العامة 
كل من: )سارا خليل، وزهرة بركل، وديالن 

حسن، وهال عمر، وألماز رومي(.
كما انتخَب مؤتمر ستار مجلسه المؤلف من 
الجديد  المجلس  وأدَّت عضوات  40عضوةً, 
واألرمنية،  والكردية  العربية  باللغة  القسم 
ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  ألقت  ثم  ومن 

هذا  »في  قائلة:  الختامية  الكلمة  آيدن  بيمان 
روحياً  اتحاداً  يعتبر  الذي  التاريخي  اليوم 
وفكرياً بين المرأة وجغرافية كردستان على 
أساس المناقشات الواسعة التي وسعت أفكار 
المرأة في طرحها آلراء حول مستقبل المرأة 
أساس  وعلى  واألطفال،  والشبيبة  والمجتمع 
مجتمع  نحو  الديمقراطية  األمة  وفكر  روح 
المرأة  وحرية  وإيكولوجي  أخالقي  سياسي 

فكان جوهر هذا الكونفرانس«. 
اليوم  »نحن  بالقول:  حديثها  بيمان  وأنهت 
النقاشات  خالل  ومن  الكونفرانس  هذا  في 
التي  القرارات  من  الكثير  اتخذنا  الواسعة 

جنة  إلى  الحياة  وتحويل  تطبيقها  منا  تتطلب 
المنظمة،  المرأة  وإدراك  بوعي  حقيقية 
الكوبانية  وبارين  الفدائية  أفيستا  وبروح 
امرأة  نحو  سنخطو  وبيرتان  وزيالن  ونودا 

حرة ومجتمع سياسي حر وأخالقي«. 
بترديد  الكونفرانس  فعاليات  وانتهت 
الحرة  المرأة  نضال  تحيِّي  التي  الشعارت 

ومقاومة إيمرالي. 

قرارات جديدة خالل الكونفرانس الثالث ملؤمتر ستار بإقيلم الفرات

أرقام املونديال: ماندزوكيتش ينضم 
لقائمة نادرة.. وجريو يواصل صيامه

تقرير/ وفاء الشيخ

 تقرير/ سالفا أمحد 

بطولة كرة الطاولة زخم يف املشاركة ومعاناة مع احلر؟!
باالنتشار  بدأت  التي  الطاولة  كرة  لعبة 
بشكٍل كبير بعدما وجهت صحيفتنا روناهي 
2015م،  عام  أواخر  في  إليها  األنظار 
ب تحت  حيث كانت مجموعة صغيرة تتدرَّ
الباقي  وعبد  سلمان  بشار  الكابتن  إشراف 
ملعب  ضمن  الواقع  الكافيه  في  جمال، 
قامشلو الكروي المغطى بقامشلو، ولتنتشر 
اللعبة ويرعاها االتحاد الرياضي في إقليم 
لمقاطعة  بدورها  وصلت  حتى  الجزيرة 
كوباني واليوم تشهد مشاركة مكثفة ببطولة 
عدد  فبلغ  الجزيرة،  إقليم  ألندية  الطاولة 
فيها 38 العباً من تسعة نواٍد،  المتنافسين 
شهداء  استاد  ضمن  اللعبة  بصالة  وذلك 

الثاني عشر من آذار بقامشلو.

مشاركة واسعة وحالة تزوير 
معيبة يف البطولة

مختلف  من  العباً   38 اللعبة  في  شارك 
بعد  األندية  بعض  لم  ولكن  اإلقليم،  أندية 
تعمد  فقد  االحترام،  بعين  لرياضتنا  للنظر 

العبين صغار  بإشراك  كانيه  سري  نادي 
مقبولة  غير  أعمار  وهي  الرجال  ببطولة 
وتم حرمانهم من اللعبة مع االحتفاظ باسم 
حارة  كانت  المنافسات  المشاركة؟؟؟!، 
كان  الختام  وفي  الصالة  في  األجواء  كما 
فاز  حيث  برخدان  نادي،  لالعبي  التوفيق 
بالمركز األول العب نادي برخدان صالح 
أحمد وجاء في المركز الثاني العب نادي 
المركز  وفي  جمال  محمد  عامودا  أهلي 

الثالث العب نادي برخدان دفاع حبو.

الالعبون يف فرن وحمرقة وليس 
بصالة رياضية؟!

في  المشاركين  لالعبين  شواء  حالة 
المنافسات، العرق يتصبب منهم ال مراوح 
التي  الصالة  أجواء  قليالً  يبرد  تكييف  وال 

بسبب  وحارة  محتدمة  كانت  باألصل 
المنافسات في ظل وجود خيرة من العبين 
األجواء  تلك  أثرت  ولكن  الطاولة،  لعبة 
تنهك  وكانت  كبير  وبشكٍل  سلباً  الحارة 
تخطّوا  من  بوجود  وبخاصٍة  المنافسين 
بأعمارهم الخمسين، وقد ناشد الرياضيون 
التاسع  للشهرين  القادمة  البطوالت  تأجيل 
وفصل  الحر  موجة  تذهب  حتى  والعاشر 
لصاالت  امتالكنا  عدم  وسط  الصيف، 
العب  وذكر  الحالي  الوقت  في  مكيفة 
ابراهيم  الكابتن  للطاولة  باز  جوانن  نادي 
ال  حيث  كبير،  بشكٍل  يُعانون  أنَّهم  جميل 
تستوعب الصالة عدد المشاركين واألجواء 
خلق  مما  مكيفة  غير  والصالة  الحارة 
على  القدرة  وعدم  الالعبين  على  تشويشاً 
غير  المياه  حتى  المباراة،  في  التركيز 

موجودة والخدمات بشكٍل عام غير ُمتوفِّرة 
وأضاف: »وموعد البطولة أيضاً في غير 
لألشهر  تأجليها  األفضل  من  وكان  مكانه 
القادمة حتى ينتهي الحر، والطاوالت غير 
األفضل  ونتأمل  كذلك  للعب عليها  مالئمة 

في القادم من البطوالت«.

بطولة الشطرنج مل ختتلف كثريًا 
عن بطولة الطاولة!

الشطرنج  أُقيمت بطولة  في سياٍق منفصل 
ألندية إقليم الجزيرة وشارك فيها 44 العباً 
ثالثة  ألبرز  غياب  وسط  نواٍد  ثمانية  من 
الجو  حرارة  بسبب  عامودا  من  العبين 
بحسب  للبطولة  المناسب  غير  والتوقيت 
كانت  البطولة  معلومات،  من  وصلتنا  ما 
لأللعاب  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  في 
بقامشلو،  الرياضية  الصالة  ضمن  القتالية 
حيث  القادم،  الجمعة  يوم  تستكمل  وسوف 
وهي  السويسري  النظام  على  اعتمدت 
الخامسة  الجولة  وبنهاية  جوالت،  تسع 
من  جوي  محمد  الالعبين  من  كلٌّ  تصدَّر 
نادي  من  بركات  ودلخواز  برخدان  نادي 
نقاط،  خمس  بنتيجة  الترتيب  األسايش 
استكمال  للعبة  الفنية  اللجنة  وقررت 
ولكن  القادم  الجمعة  في  المتبقية  الجوالت 
في  أيضاً  الجو  حرارة  من  الالعبون  شكا 
بطولة  الكريهة وعاشت  والروائح  الصالة 
بأمرين  هو  والحل  نفسها  الحالة  الكاراتيه 
فصل  انتهاء  لحين  البطوالت  بتأجيل  إما 
الصالة  لتبريد  مكيفات  تركيب  أو  الصيف 
األعمار  لمختلف  منافسات  تحتضن  التي 

ومن كال الجنسين.

تقرير/ جوان حممد
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خزاٍن  إلى  تحّولت  فقد  وبذلك  أخرى، 
كبير لكّل المناوئين للنظام السورّي من 
مناطق  ومعها  وهي  المناطق،  مختلف 
ريف حلب الشمالي آخر محطات األزمة 
التركيّة،  بالحصانة  وتحظيان  السوريّة 
وبذلك فإّن أّي عملية عسكريّة في إدلب 
تحرص  التي  ألنقرة،  تحريضاً  سيشكل 
بالمنطقة من خطر  تنأى  أن  اليوم  حتى 
إشعار  حتى  بها  واالحتفاظ  حرب،  أّي 
المساومات  طبخة  تنضج  ريثما  آخر 
وهي  السوريّة،  الجغرافيا  على 
واألمنيّة  السياسيّة  التداعيات  تخشى 
معارك  اندلعت  فيما  واالقتصاديّة 
نزوٍح  حركة  ستسبب  فالمعركة  كبيرة، 
التركيّة وستكون  كبيرة ستكون وجهتها 
موجات كبيرة وقد تتلقى أكثر من مليون 
ومن  المعارك،  أيام  أول  في  نازح 
على  البعيدة  آثاره  له  تكون  أن  الممكن 
الموقف األوروبّي والتفاهمات بين تركيا 

وأوروبا فيما يتصل بأزمة المهاجرين.

هل تضحي أنقرة
 بالفصائل املوالية؟

ال يسود االعتقاد بأن تكون أنقرة حريصة 
المسلّحة  الفصائل  ومصير  على سالمة 
جارحة  أدوات  مجّرد  لها  بالنسبة  فهم 
أّن مرتزقة جبهة تحرير  إرهابيّة وتعلم 

أحرار  ومعها  النصرة(  )جبهة  الشام 
اإلرهاب  قوائم  على  مصنفتان  الشام 
الدوليّة، ولكنها كغيرها تستثمر اإلرهاب 
لتحقيق أجندتها. وأمام أنقرة خياران إما 
التعطيل  أو  بأدواتها  المجانية  التضحية 
إدلب  وتكون  مواجهة،  في  والدخول 

ميدان إنهاء مفاعيل أستانه. 
القادة  من  المئات  بنقل  بدأت  تركيا 
المتطرفين  واإلسالميين  اإلرهابيين 
عوائلهم  إلى  إضافة  منها  المقّربين 
من  داعش  نساء مرتزقة  وعشرات من 
مناطق بإدلب عبر شاحنات نقل البضائع 
تحتلها  التي  عفرين  إلى  تركيا  عبر 
تركيا وفصائل مرتزقة في إطار عملية 
أردوغان  الزيتون«، كما بعث  »غصن 
برسائل طمأنة إلى حلفائه مرتزقة جبهة 
بعدم  لها  الموالية  والفصائل  النصرة 
كما  إدلب.  في  درعا  سيناريو  تكرار 
هّدد أردوغان نظيره الروسّي فالديمير 
هاجم  إذا  أستانه  اتفاق  بانهيار  بوتين 

الجيش السورّي إدلب.
إطالق  في  جادة  موسكو  أّن  والثابت 
في  عسكري  بعمل  بالقيام  تهديداتها 
من  صفقة  لتنفيذ  جاهزة  وهي  إدلب، 
أول  حلب  وكانت  حولها،  ما  صيغة 
التجارب، إذ تجاوزت عن قضية إسقاط 
طائرتها واغتيال سفيرها وكل المواقف 
الستيعاب  ومضت  العدائيّة  التركيّة 
حلب،  وهو  مغرياً  كان  فالثمن  أنقرة، 
التوافقات  كما كانت معركة درعا محل 
ولهذا  األطراف،  لتعدد  نظراً  األصعب 
لن تستبعد فكرة الصفقة حول إدلب ولكن 
إنجازها يتطلب جرأة إذ ستكون األكبر 
وسيُبنى  األخير،  الميدان  إدلب  ألنّها 
عليها مصير األزمة السوريّة وستوضح 

تركيا  تحتلها  التي  المناطق  مصير 
مباشرة )جرابلس والباب وعفرين(.

الفصائل  تتجاهل  ال  اآلخر  المقلب  في 
المحتشدة في إدلب عزم موسكو ونواياها 
على  تعّول  ال  وهي  إدلب  جبهة  بفتح 
فقد شهدت هشاشته  أستانه،  اتفاق  متانة 
الدولّي  الصمت  شهدت  كما  درعا،  في 
الع،  الجوّي  القصف  حيال  واإلقليمّي 
ويسود االعتقاد بأن كّل مخرجات أستانه 
ولذلك  النظام،  لصالح  نتائجها  في  آلت 
لوقائع أثبتت ضعف األطراف الضامنة 
في  عليه  االتفاق  تم  ما  على  التفافها  أو 
المؤتمرات الدولية، وبخاصة مخرجات 
التي  التصعيد  وقف  واتفاقيات  أستانه 
السهل  كان  ربما  النظام.  لصالح  انتهت 
فيما  وتوافقات  مصالحات  إلى  العبور 
يسّمى تسوية الوضع ولكن المعضلة هي 
وجود هيئة تحرير الشام، والذي يعطي 
إلى  إضافة  المنطقة،  لمهاجمة  ذريعة 
وغير  منضبط  غير  فصيالً  الهيئة  كون 
التعاون  عالقات  تربطه  وال  متعاون، 

والتنسيق مع الفصائل األخرى«.
األزمة  مجمل  في  الروسّي  الموقف 
يقوم على االنفراد والحصريّة  السوريّة 
اإلقليميّة  للمواقف  واضح  انحسار  بعد 
للمعارضة،  المؤيدة  الدوليّة  وكذلك 
موسكو  تمضي  األساس  هذا  وعلى 
النظام  قوات  بتمكين  خطتها  في  قدماً 
باستعادة السيطرة على أجزاء الجغرافيا 

األزمة،  بداية  من  اعتباراً  فقدتها  التي 
واليوم تعتبر إدلب آخر محطات األزمة 
الثورة  عن  الحديث  يعد  ولم  السوريّة، 
السوريّة قائماً بعد إنجاز معركة درعا، 
والعائق الوحيد في طريق معركة إدلب 
والذي  المباشر  التركّي  الحضور  هو 
أقام نقاط مراقبة متقدمة في ريف إدلب 
أنقرة جادة  أن  ويبدو واضحاً  الجنوبّي، 
أن تجعل إدلب رصيداً إضافيّاً لصالحها 
هو  فاألساس  القادمة،  المفاوضات  في 
وأما  مباشرة،  تحتلها  التي  األراضي 
الفصائل  حضور  ميدان  فهو  إدلب 
في  تجد  والتي  لها،  الموالية  اإلرهابيّة 
سياسة أنقرة مالذها الوحيد، وبذلك فإّن 
جبهة إدلب هي ميدان التنافس بين أنقرة 
المطروحة  القضايا  وأول  وموسكو، 
التركيّة  االنتخابات  إنجاز  بعد  بينهمتا 
الحكم  نظام  إلى  واالنتقال  األخيرة 

الرئاسّي.
هو  اإلنسانّي  الموضوع  بالمجمل 
مساومة  موضع  وهو  حاصٌل،  تحصيل 
وجدانيّاً  موضوعاً  منه  أكثر  وضغط 
العمى  تجمع  آلة  الحرب  وألّن  أخالقيّاً، 
مئات  مصير  فإّن  اإلصابة،  دقة  مع 
الموت،  مشارف  على  سيكون  اآلالف 
األسود  من  األبيض  الخيط  يتبين  حتى 
من فجر خالص األزمة السوريّة، والذي 
على  وترامب  بوتين  يتفق  أن  يفترض 
على  للتوافق  هلسنكي،  لقاء  في  ساعته 
غصن  مصير  ويُقرر  الخرائط  تجديد 
أم  لتنمو  شجرة  سيزرع  هل  الزيتون، 

يغدو حطباً في موقد التوافق؟

الديمقراطية  سورية  مجلس  عقد  الطبقة- 
مؤتمره الثالث في مدينة الطبقة تحت شعار 
المركزيّة  سورية  وبناء  سياسّي  حلٍّ  »نحو 
على  عام  من  أكثر  مرور  بعد  ديمقراطيّة« 
أيار  من  العاشر  في  الطبقة  مدينة  تحرير 
قوات  ومقاتلين  مقاتالت  يد  على  2017م 

سورية الديمقراطيّة.
مجلس  أعضاء  بحضور  االجتماع  حضر 
السياسيّة  واألحزاب  الديمقراطيّة  سورية 
االتحاد  حزب  ومنها  سورية  شمال  في 
الديمقراطي وحزب سورية المستقبل ووفود 
من أغلب المحافظات السوريّة. وبدأ المؤتمر 
ألرواح  إجالالً  صمت  دقيقة  بالوقوف 

الشهداء.
المشترك  الرئيس  الفرج  حامد  الشيخ  وألقى 
أّكد  كلمة  الطبقة  لمنطقة  التشريعّي  للمجلس 
الديمقراطية  سورية  مجلس  أّن  على  فيها 
في  المجتمع  إلدارة  السياسيّة  المظلة  يمثل 
شمال سورية، وأّن عقد المؤتمر في الطبقة 
احتضنت  التي  المدينة  فهي  دالالت  له 
منارات  إلى  البيوت  وحّولت  الفرات  نهر 
وباسم  زراعيّة،  إلى  القاحلة  واألراضي 
حامد  عاهد  الديمقراطيّة  المدنية  اإلدارة 
تقديم  مجال  في  النهوض  على  المجلس 
لقوات سورية  وبارك  للمواطنين،  الخدمات 
على  تحققت  التي  االنتصارات  الديمقراطيّة 
األرض السورّي بفضل تضحياتهم، وأشار 
الدعم  تطلب  التي  الجريحة  عفرين  إلى 
من  ر  وتتحرَّ لتنهض  الجميع  من  والعون 

اإلرهاب التركّي.
لمجلس  المشتركة  الرئاسة  ألقت  بعدها  و 
درار  رياض  كلمة  الديمقراطية  سورية 

وإلهام أحمد:
األنظمة  هيكليّة  في  بنيويّة  أسباب  إن   
العامل  هي  والخارجيّة  الداخليّة  وسياساتها 
الحروب  خلق  في  واألساسّي  المؤثّر 
منطقة  تشهدها  التي  األزمات  واستمرار 
الصراعات  حدة  تزل  ولم  األوسط،  الشرق 
األنظمة  فيه  تلعب  تصاعديّاً  منحًى  تأخذ 
االستبداديّة ومن خلفها نظام الهيمنة العالميّة 
وترسيخ  األزمات  تعميق  إلى  أدَّى  دوراً 
عام  بشكل  المنطقة  في  الهّدامة  الفوضى 

وبخاصٍة في سورية.
في  فعلها  تفعل  تزل  لم  الضيقة  المصالح 
سورية، وهي تشهد اليوم استقطاباً كبيراً بما 
تشتمل عليه من تجاذب القوى وتنافرها التي 
تفرز بدورها التفاهمات واالتفاقات المبرمة 
المتحاربة  أو  المتصارعة  األطراف  بين 
والتي يسعى كلُّ طرٍف فيها للسيطرة وقضم 
السوريّة، وما حدث  الجغرافيا  ما أمكن من 
في شمالّي سورية بعد احتالل تركيا لعفرين 
على   واضحة  داللةٌ   درعا،  في  حدث  وما 
على  بناًء  حدثت  التي  الدوليّة  التفاهمات 
مصالحها، ومن المرّجح أن تحدث في وقت 

الحق في إدلب.
تدخل  سورية  في  الحرب  أّن  يعني  وهذا   
انتهت مرحلة حروب  مرحلة أخرى، حيث 
أدوات  على  القضاء  يتم  واآلن  الوكالة، 
اإلبقاء  ويتم  التفاهمات،  الحروب من خالل 
في  دورها  لتلعب  المسبّبة   العوامل  على 
المجموعات  فجميع  المقبلة.  الجديدة  العقود 
المسلَّحة المرتبطة بتنظيمي داعش والنصرة 
مرمى  في  اآلن  تصبح  عام  بشكل  والقاعدة 
القوى الدوليّة المتحالفة في الملف السورّي. 
من  تعتبر  الديمقراطّي  التحّول  عملية  وألّن 
أصعب وأهم العمليات التي تحتاجها المنطقة، 
أنّه يتم الحفاظ على األنظمة الشموليّة  نرى 
بالرغم من انتهاء دورها ، من خالل عمليات 
ترقيع قد تنفع لمدة زمنية محددة، لكنها غير 
قادرة على طرح الجديد، بل مجرد إطالة في 
التي  االنتخابيّة  العمليات  ذلك  مثال  عمرها. 
وتركيا(  العراق  )لبنان،  من  كّل  في  حدثت 
وغيّرت  ذاته،  النظام  إنتاج  أعادت  جميعها 
وجوه السلطة فقط، فانتقلت من يد ألخرى .

كامل  تغيير  لعملية  تعّرضت  فقد  تركيا  أما 
مركزيّة  أكثر  أصبح  الذي  النظام  بنية  في 
القليلة  الديمقراطيّة  المقاييس  وتراجعت عن 
التي كان يحتويها الدستور. فأّي تغيير يحدث 
الوضع  في  يؤثّر  أن  بد  ال  الجوار  دول  في 

وبالتأكيد  به،  ويتأثر  مباشر  بشكل  السورّي 
ومقتدى  لبنان،  في  هللا  حزب  نجاح  فإّن 
تركيا،  في  وأردوغان  العراق،  في  الصدر 
الواقع  على  مباشرة  تداعيات  له  سيكون 

السورّي.
السوريّة  األراضي  على  التركيّة  الهجمة 
خاص،  بشكل  كردستان  وإقليم  والعراقيّة 
حدثت أيضاً بتفاهمات دوليّة، وتمت مقايضة 
الغوطة بعفرين، درعا مقابل إخراج إيران، 
حول  التفاهمات  تستمر  أيضاً  العراق  وفي 
إيران،  بمواجهة  ائتالفيّة  حكومة  تشكيل 
ووضع حزب هللا على قائمة اإلرهاب، يعني 
أّن مالمح الحرب القادمة في المنطقة سيكون 
أولى  من  ستكون  وسورية  إيران.  محورها 

الساحات التي ستتأثر بها.
األخطر في كّل عمليات االحتالل التي تحدث 
التغيير  عملية  هي  السوريّة،  لألراضي 

اإلقليميّة،  الدول  بها  تقوم  التي  الديمغرافّي 
العديد  في  توطين عائالت غير سوريّة  من 
األصليين،  أصحابها  إخراج  بعد  المدن  من 
في  الكرد  بدل  المقاتلين  عوائل  وتوطين 
هذه  تهدف  ممنهجة  سياسة  وهي  عفرين، 
القوى من ورائها إلى فرض سيطرتها على 
والديناميكيات  الطاقات  وبعثرة  المنطقة، 

األصيلة في نسيج المجتمع السورّي.
بعد مرور سبعة أعوام على األزمة السوريّة، 
مستمراً،  المفاوضات  عن  الحديث  زال  ال 
من  اهتمام  موضوع  مازال  جنيف  ومسار 
األسف  ومع  لكن  األطراف،  جميع  قبل 
حجة  الصفر،  نقطة  في  المحادثات  مازالت 
مستمّرة،  اإلقصاء  وعملية  التركّي  الفيتو 
والتشتت والتشرذم في صف المعارضة التي 
ارتهنت للدول اإلقليميّة في ازدياد، والنظام 
ويزيد  الفرصة  يستغل  حلفائه  من  وبدعم 
السوريّة  من رقعة سيطرته على األراضي 

واستعادة هيمنته .
فرض العسكرة على الواقع السورّي ورفض 
الحوار السلمّي بين األطراف، كان وال يزال 
من أكبر المصائب التي آلت بسورية إلى ما 
هي عليه اآلن. وبالرغم من التصريحات التي 
بانفتاحها  السورّي  النظام  قيادة  صدرت من 
على التفاوض مع قوات سورية الديمقراطيّة 
إال أنّها لم تتجاوز المستوى النظرّي، وظهر 
أّن التصريحات كانت بمثابة رسائل وّجهت 
تكون  أن  من  أكثر  وإقليميّة  دوليّة  ألطراف 
أساس  على  السوريّة  األزمة  بحّل  االقتناع 
نرى  ذلك  من  بالرغم  التفاوضّي.  مسارها 
أّن الحوار هو الطريق األمثل للوصول إلى 
واالقتتال،  الحرب  وإنهاء  األساسّي،  الحل 

والبدء بعملية إعادة اإلعمار.
سورية  مجلس  مهام  تعزيز  فإّن  هنا  ومن   
الوطنيّة  المعارضة  قيادة  في  الديمقراطيّة 

ودوره في ذلك على مستوى سورية بشكل 
اليوم بشكل كبير في  تتناسب  أنّها  تبدو  عام 
ظل الظروف السوريّة المعقّدة التي يمرُّ بها 

شعب سورية
سورية  مجلس  تأسيس  إلى  الدعوة  إّن 
و   8 في  األول  مؤتمره  وعقد  الديمقراطيّة 
بهدف  كان  2015م  عام  األول  كانون   9
دعم قضية الديمقراطيّة والعلمانيّة والتعدديّة 
عن  والدفاع  سورية،  في  اإلنسان  وحقوق 
دون  السوريّة  المكّونات  جميع  حقوق 
عبر  ذلك  تحقيق  على  والعمل  استثناء، 
مواجهة مهام مصيريّة بدأت بتمركز نشاطه 
في الدفاع عن مناطق الشمال السورّي ضد 
وبسبب  مسمياتها،  بكّل  اإلرهابيّة  الهجمات 
مؤامرات توالت فصائل مدعومة من جهات 
خارجيّة غايتها تقويض التعايش األخوّي بين 
الوحدات  تشكيل  وكان  المجتمع.  مكونات 

المرأة  وحماية  الشعب  حماية  على  القادرة 
وانخراطها في قوات مشتركة تحمل اسمها 
سورية  قوات  وهي  عنه  المعلن  الهدف  من 
الديمقراطية التي كان لها بفضل التضحيات 
ودماء الشهداء الزكية أن تحرر منبج والطبقة 
والرقة وشمال دير الزور كله، وتقضي على 
التنظيم اإلرهابي فيه. هذه القوات هي فخر 
ما أنجزته الثورة الشعبية التي تسعى للحرية 
أبناؤه من  لبلد عانى  والكرامة وبناٍء مستقر 
االستبداد واإلهمال والتهميش عهوداً طويلة.
جرت  المؤتمر  وهذا  الثاني  مؤتمرنا  بين 
تطورات على الساحة السورية تعطينا الدافع 
بعد  البناء  مواصلة  في  لالستمرار  القوي 
االنتصارات  تحقيق  فبعد  التحرير،  تحقيق 
على تنظيم داعش اإلرهابي، حلت في هذه 
على  تعمل  ديمقراطية  إدارات  المناطق 
االستقرار  وتحقيق  واألمن  السلم  إحالل 
وخدمته،  المواطن  حاجات  ورصد  والبناء 
هيكلة  إعادة  ضرورة  نرى   ذلك  أجل  من 
إلى  ليتحول  الديمقراطية  سورية  مجلس 
وطني  لبديل  يؤسس   سياسي  لبناء  حامل 
ديمقراطي سوري شامل، يتمثل بالتأكيد على 
باعتبارها  الوطنية  القضية  من  االنطالق 
حل  إلى  للوصول  استراتيجية   أولوية 
قضايا  فيها  بما  العالقة  االجتماعية  القضايا 
االستراتيجي  الخيار  هذا  المكونات،  حقوق 
والنظام  الديمقراطي  العلماني  بالحل  يتمثل 
شرطاً  باعتباره  الالمركزي  السياسي 
القائمة  الظروف  تمليه  وسياسياً  موضوعياً 
ظروف  وتفرضه  ومحلياً  وإقليمياً  دولياً 
الحرب التي مرت بها البالد وأنتجت نزاعاً 
يمكن أن يستمر إذا بقي يدار بنفس الطريقة 
نظام  بين  القائم  الصراع  في  تجلت  التي 
التي  واآلليات  االستبداد  وبين   ، وتطرف 
خلقها بشكل جماعات متناحرة ال تلتقي على 

سياسة وال عقيدة وال وال، وجعلت المتدخلين 
ويكرسون  للجميع  المسارات  يرسمون 

التطرف واستمرار النزاع.
ترتيب  يتطلب  االستراتيجي  الخيار   
على  ينعكس  بما  المنهج  وتحديد  األولويات 
شكل  وعلى  وتوجهه،  السياسي  الخطاب 
وعلى  وآلياته،  وبنيته  السياسي  الحامل 
نوعية  وعلى  بها  يتمتع  التي  اإلمكانيات 
النضالية  األهداف  يترجمون  الذين  الكوادر 

لهذا الخيار .
كما أن بنية مجلس سورية الديمقراطية التي 
تقوم على التحالف تفترض وجود التنوع في 
الرؤى، وتتطلَّب مساحة من االنفتاح، ووجود 
رؤيا تنظيمية ديمقراطية واضحة ال تسيطر 
حزبية  رؤيا  وال  محددة،  أيديولوجيا  فيها 
تسمو  مرجعية  من  للتحالف  فالبد  واحدة، 
ديمقراطي  وبناء  الحزبية،  المصالح  فوق 

وإنما  التطبيق،  في  النمطي  الشكل  اليعتمد 
يقوم على مضامين تحدد المسارات كميثاق 

أعلى من كل االعتبارات.
الجديد الذي نرمي إليه يتمثل في هوية تُْحيي 
سوريتنا، هوية عصرية منفتحة على الواقع 
ال تتخفى وراء الشعارات، تساهم في التغيير 
المكونات  تشترك  بالتنظير،  تكتفي  وال 
حضورها  يحقق  جامع  بعمل  فيها  السورية 
القومي والسياسي وتعبيراتها الثقافية والعمل 
قبل  فينا  اإلنسان  تحقيق شرعة حقوق  على 
أو  ناجزة،  قوانين  عبر  بتحقيقها  نطالب  أن 
بنفي  ل  يتحصَّ ذلك  إن  دول.  من  ضمانات 
العنصرية من نفوسنا وباالعتراف بالحقوق 

وأولها حق تقرير المصير.
أمر  السورية  المكونات  جميع  تفاعل  إن 
والمواطنة  الحقوق  دولة  في  عنه  غنى  ال 
الجمعي  التكوين  يلغي  ال  حيث  المنشودة، 
يستوعبه  ولكنه  مكون  أي  خصوصية 
عقد  على  التوافقات  تبنى  وحيث  ويحميه، 
لحقوق  الدولية  الشرعة  يعتمد  اجتماعي  
اإلنسان واالتفاقات الدولية ذات الصلة، بعيًدا 
النسيج  عن  ويعبر  والعرقية  الطائفية  عن 
االجتماعي كله وعن عالقات المواطنة التي 
مع  بحقوقهم  والجماعات  لألفراد  تعترف 

حرية االختيار والتعبير وتقرير المصير.
لدولة  التأسيس  نضمن  أن  يمكن  هذا  وفي 
حياد  يضمن  توافقي  دستور  وفق  وطنية 
والدينية،  العرقية  مكوناتها  تجاه  الدولة 
أية  تسلُّم  بما في ذلك  الجميع  فيها  ويتساوى 
الدولة  إلى رئاسة  الوظيفي  السلم  في  سلطة 
له  تصنيف  دون  مواطنة  أو  مواطن  ألي 
أو  هو  مذهب،  أو  طائفة  أو  قومية  أو  بدين 
للتفكير  يستدعي  وهذا  وكفى..  مواطن  هي 
أعيننا سورية  المجتمع نصب  قيم  تكون  أن 
أن  يعني  بما  والمرجعية،  واالنتماء  الصفة 

المؤكدة  السورية  الوطنية  هي  المرجعية 
به شعب  يمتاز  الذي  والتعدد  التنوع  لحقيقة 

سورية.
كلمة عوائل الشهداء رمضان رمضان الذي 
باركت لشعب السوري االنتصارات وتمنى 
تطلعات  تلبي  قرارات  المؤتمر  يفرز  أن 
سورية  إلى  والوصول  السوري،  الشعب 
إلى  والوصول  المركزية  تعددي  مفتحة 

شاطئ األمان.
الكلمة  ألقاها كميران وخالل  وكلمة عفرين 
ندد بالهجمات التركية واحتالل عفرين، وأكد 
االرتباط  يعني  الديمقراطي  الفكر  أنَّ  على 

بالحياة والتعلُّق بالتراب.
واشار كميران إلى تضحيات أهالي عفرين 
الصعوبات  ورغم  وعسكريين  مدنيين  من 
أهالي عفرين صامدون في مخيمات الشهباء، 
راجعون  وقال«  بالدهم  إلى  عائدون  وهم 
األزمة  من حل  والبد  راجعون«،  راجعون 

السورية وفق رؤية التعددية المركزية.
وألقى ليان أسعد ممثل وفد معارضة الداخل 
للمفاوضات في جنيف كلمة أكدت ان الرقة 
بنار  يجب  المرة  وهذه  مرات  ثالثة  دمرت 
رقة جديدة رقة تقوم على العدالة والمساواة 
والديمقراطية، وأشار ليان إلى أنَّه يجب أن 
األطراف  جميع  وبين  سورياً  الحوار  يكون 
الخليجي  التركي  اإلرهاب  وأن  السورية، 
الشعب  مكونات  بجميع  الضرر  ألحق 
السوري، ومنها اإلضرار بالمصالح الوطنية 
على  وللمحافظة  عفرين  احتالل  وآخرها 
الحوار  يكون  أن  يجب  الوطنية  المصالح 

سوري سوري.
مجلس  باسم  الناطقة  بركات  لينا  وتحدثت 
المرأة السورية عن أن المؤتمر ينعقد خالل 
وأنَّ  سورية،  بها  تمر  استثنائية  ظروف 
آخر من حرب  األزمة أصبحت تأخذ شكالً 
وآستانة  جنيف  مؤتمرات  وأنَّ  بالوكالة، 
وأنَّ  الحل،  للسوريين  تجلب  لم  وسوتشي 
المشاكل بدأت تظهر بشكل كبير بعد التحرير 
ومنها احتالل تركيا ألراضي سورية، وأنَّ 
من  السورية  لألزمة  لحل  بحاجة  سورية 
تعددية  على  يقوم  السياسي  االنتقال  خالل 
المركزية والمساواة بين الرجل والمرأة وأن 
تشارك المرأة في جميع مناحي الحياة بعد أن 

أثبت ذلك للعالم.
وأكد الناطق باسم قوات سورية الديمقراطية 
المرجعية  هي  مسد  أنَّ  على  كبرائيل  كينو 
حررت  أن  بعد  قسد  وأن  لقسد،  السياسية 
تأسيس  خالل  من  ألهلها  سلمتها  األراضي 
قوات  جهوزية  إلى  وأشار  محلية،  مجالس 
سورية الديمقراطية لحماية المنطقة المحررة 
والدفاع عن أهالي المنطقة، ودعا كينو إلى 
المخاطبة السلمية بين جميع األطراف ومنها 
االقتتال  لوقف  حل  ووضع  السوري  النظام 
إدارة  واختيار  سورية،  في  الدائر  البيني 
في  الجميع  فيها  يشارك  السوري  للشمال 

صنع القرار السياسي.
وتحدث ابراهيم القفطان رئيس حزب سورية 
المستقبل عن أنَّ ما يجري في سورية حال 
طبيعية نتيجة لألنظمة االستبدادية الشمولية، 
التغيير  آلية  في  للتفكير  الدعوة  ويجب 
سورية  تنقل  أن  تعني  والثورة  الديمقراطي 
من العنف إلى سورية ال مركزية و االنتقال 

إلى لغة الحناجر بدالً من صوت البنادق.
الراديكالي هو  الطرح  أن  القفطان  وأضاف 
عن  تعبر  ال  و  االستبدادية  األنظمة  نتاج 
الثورة السورية وسنعود إلى ثورة العقول ال 

ثورة االقتتال.
وبالنسبة لالنتصارات نريد تحقيق انتصارات 

لألوطان وليس انتصار لألنظمة. 
مدن  من  ووفود  منها  كلمات  عدةُ  أُلقيت  و 
وحماة  وحلب  الزور  ودير  الرقة  سوريا  
الكلمات  وأكدت  والسويداء.......إلخ 
وفق  السورية  األزمة  حل  وجوب  على 
تعددية  وشعار  والرؤيا  الديمقراطي  الفكر 

المركزية لوقوف نزيف الدم السورية.
 وبعد استراحة عقد أعضاء مجلس سورية 
الديمقراطي جلسة مغلقة لمناقشة التطورات 

واألحداث في شمال سورية.

روسّي  أمريكّي  لتوافق  قراءة  أّي  إّن 
بمستقبل  مباشرة  يتصل  دمشق  حول 
خفض  حول  فالتوافُق  وبالتالي  النظام، 
التصعيد حول دمشق يعني توافقاً حول 
واضحة  رسالة  ذلك  وكان  النظام.  بقاء 
إلجراء  اإلقليميّة  والدول  القوى  لكّل 
في  باالنعطاف   تقوم  وأن  تعديالت 
المتغير، تركيا كانت  سياستها وفق هذا 
الرسالة،  تلقفت  التي  الدول  مقدمة  في 
فكانت أستانه محطة االنعطاف وتشكيل 
ما سّمي بثالثية الدول الضامنة )روسيا، 

إيران، تركيا(.

إدلب يف مرمى التسديد 
بانتظار الضغط على الزناد

يمكن القول: إّن تحّرك الجيش السورّي 
هذا  وعلى  أستانه،  مع  متوافقاً  جاء 
األساس فتحت جبهات المنطقة الشرقيّة 
ورفع الحصار عن دير الزور والوصول 
معركة  كانت  فيما  البوكمال،  حتى 
دمشق  ألمن  تأكيداً  الشرقيّة  الغوطة 
ونقل المسلحين إلى شمال سورية، فيما 
احتاجت معركة درعا مزيداً من التوافق، 
على  ووقوعها  المنطقة  لحساسيّة  نظراً 
خط التماس مع إسرائيل، وكان المطلب 
هللا  حزب  إبعاد  واإلسرائيلّي  األمريكّي 
المنطقة.  الموالية إليران من  والفصائل 
العلم  رفع  حتى  قليلة  أيام  تمض  ولم 
في  أكثر من سبع سنوات  بعد  السورّي 
دليالً  تمزيقه  مشهد  يومها  وكان  درعا، 
سورية  لدخول  وتأكيداً  الثورة  على 

مرحلة جديدة حسب ما تراءى لهم.
سقف  ومعها  النبرة  ارتفعت  درعا  بعد 
العمليات  بوصلة  واتجهت  التهديدات 
العسكريّة إلى إدلب حيث الجغرافيا التي 
السوريّة،  األزمة  كّل  خالصة  أضحت 
والتي يشير إليها البعض ساخراً )مكبُّ 
تلقّت  والتي  السوريّة(  األزمة  نفايات 
من  قادمين  المسلحين  من  دفعة  آخر 
درعا، جاء التهديد من روسيا المصممة 
إنهاء كّل الجوالت لصالحها مهما  على 
المرة  هذه  وكان  ثمن،  من  ذلك  كلف 
بصيغة نصائح ُوّجهت للفصائل المسلحة 
رفض  ممن  حوران،  في  وحاضنتهم 
الدخول في االتفاق مع موسكو، والحفاظ 
التوّجه  وقّرروا  الثورة«  »ميراث  على 
من  وحذروهم  إدلب،  محافظة  إلى 
القادمة  العسكريّة  العملية  كون  الذهاب 

ستكون إدلب ميدانها،
موسكو تتطلع إلى فتح جبهة إدلب لعّدة 
إدلب أضحت  في  قرًى  أّن  منها  أسباب 
مستوطناٍت إلرهابيين من رعاياها وال 
ترغب موسكو بعودتهم والقضاء عليهم 
هو ضماُن عدم عودتهم، وتقول موسكو: 
الطائرة  منطلق  هي  الشغور  جسر  إّن 

المسيّرة التي استهدفت قواتها المرابطة 
الهدف  فإّن  في مطار حميميم، وبالتالي 
االستراتيجّي األول للروس في حال بدء 
العملية العسكريّة في إدلب سيكون مدينة 
من  القريبة  ومحيطها،  الشغور  جسر 

الحدود التركيّة.
التفاهمات  إطار  عن  إدلب  تنفصل  وال 
جهة  من  يرتبط  فمصيرها  الدوليّة، 
جهة  ومن  الروسّي   – التركّي  باالتفاق 
الروسّي،   - األمريكّي  بالتفاهم  أخرى 
فعليّاً  بدأت  قد  النظام  قوات  وكانت 
إدلب  على  السيطرة  استعادة  معارك 
واستعادة  بغطاء جوّي روسّي  مدعومة 
الضهور  أبي  في  العسكرّي  المطار 
عفرين،  على  العدوان  بدء  مع  وتوقفت 
الشرقيّة،  الغوطة  جبهة  تسخين  وليتم 
العسكريّة  العملية  حجم  عن  والحديث 
المرتقبة هل هي جزئيّة أم شاملة؟  وما 
وهل  فيها  الروسّي  التدخل  حجم  هو 
دوٌر  الموالية  للفصائل  يكون  أن  يمكن 
الفوعة  بلدتي  عن  الحصار  لرفع  فيها 

وكفريا المحاصرتين؟
إلى  منطقة  من  تنتقل  الروسيّة  الخطة 
أخرى بتسلسل زمنّي وجغرافّي وتوافق 
تنتقل  معها  وبالتوازي  ودولّي،  إقليمّي 
الغربيّة  والتطمينات  النظام،  قوات 
أدراج  ذهبت  والخليجيّة  والتركيّة 
الرياح، ولنتأكد من أّن الحديث عن تعقيد 
الضربات  لتبرير  تهويل  هو  ما  األزمة 
متى  الكبرى  فالدوُل  بقسوة،  العسكرية 
لتجعل األرض  اتفقت أغارت طائراتها 
حصيداً، وإن لم تتفق وضعت العراقيل 
ودعمت أطراف النزاع وأطالت عمره، 
أبداً.  الضحايا  بعدد  معنية  غير  ولعلها 
للحرب،  الذرائع والحجج  وهي ال تعدم 
مصنّفة  تنظيمات  معقل  وإدلب  فكيف 
إرهابيّة، )هيئة تحرير الشام التي تُشكل 
وتنظيمات  قوامه،  النصرة«  »جبهة 
أكثر تشّدداً، كـجبهة أنصار الدين، وكلها 
تحصر آمال بقائها بأنقرة فهل تستهلكها 

أو تساوم عليها؟.

إدلب ميدان التنافس
 الرتكّي الروسّي

مقصد  إدلب  كانت  األزمة  بداية  منذ 
القريبة  الساخنة  المناطق  من  الفارين 
سيطرة  عن  خارجة  منطقة  وباعتبارها 
فقد  التركيّة  الحدود  من  وقريبة  النظام 
المسلحة،  المعارضة  كّل  وجهة  كانت 
النظام  مع  التسوية  اتفاقات  إنجاز  ومع 
دفعات  تلقت  فقد  الترحيل  وعمليات 
على  المسلحة  المجاميع  من  إضافية 
والقلمون  حلب  من  أنواعها  مختلف 
وريف دمشق والغوطة الشرقية وحمص 
وجرود عرسال وآخرها من درعا جهة 
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رامان آزاد

املؤمتر الثالث جمللس سورية الدميقراطية
فهو  السوريّة،  األزمة  مساِر  يف  فارقة  عالمة  2017م  متوز   7 سيبقى 
قمة  هامش  على  وترامب،  بوتني  الرئيسني  بني  مصافحة  أول  تاريخ 
العشرين حيث توافقا حول إنشاء منطقة خفض التوتر جنوب دمشق.

أنظمة السلطة وأدواتها
 على احملك

ال يخفى على أحد أنَّ األنظمة الشمولية في المنطقة التي تأسست 
تحت تأثير القوى الخارجية، كانت نتيجة التوافقات الدولية، وبالتالي 
كانت الجهة الخدومة لتلك القوى حتى يومنا الراهن، فهذه األنظمة 
في  دورها  لعبت  قوموي،  بطابع  دول  شكل  على  استمرت  التي 
األجنبي،  للوجود  الرافضة  الدول  فأكثر  السابقة.  المئة  األعوام 
مارستها  سياسات  نتيجة  تشكلت  أيضا  وثورية  راديكالية  واألكثر 
لذلك؛  بالكامل.  المنطقة  المؤثر على  الدور  لها  كان  دول خارجية 
مهما تدعي تلك األنظمة االستقاللية، إال أنَّها تشكَّلت نتيجة تفاهمات 

واتفاقات دولية.
موجودة  غير  كانت  جديدة  لدول  حدوداً  رسمت  بيكو  سايكس 
بين عوائل  بالفصل  تسبَّبت  الحدود  تلك  أنَّ  من  بالرغم  باألساس، 
وعشائر ومدن وقرى، انقسم األقرباء بين حدود هذه الدولة وتلك، 
اليوم وبعد مرور عشرات األعوام على تلك االتفاقات والتقسيمات، 
نرى أنَّ تلك العوائل ال تزال تتطلَّع إلزالة تلك الحدود المصطنعة 
دون  البعض  بعضهم  بين  السالم  ويتبادلوا  أقربائه  إلى  كل  ليعود 
تحفظات أو الحاجة إلظهار جواز السفر لدى عبوره إلى الطرف 
اآلخر، كما أنَّ أصحاب الدولة القومية من العائلة الحاكمة، ترى أنَّ 
المساس بها، ومن يدعي  المقدسات ال يمكن  الحدود أصبحت من 
عكس ذلك يرى نفسه في غياهب السجون، مثالها األكبر الحكومة 
التركية التي بنت الجدران، وحفرت الخنادق، وثبتت اإلنارة على 
األسالك ووضعت كاميرات المراقبة، وبالطبع يعلمون لماذا يتخذون 
كل تلك التدابير، بالتأكيد ليس خوفاً من مرور مواطن بزيارة لذويه 
إلى الطرف اآلخر من الحدود خلسة، وال خوفاً من تسلُّل مجموعة 
ل إلى كتلة من نار، والدولة  مسلحة باعتبار أنَّ طرف الحدود تحوَّ
التركية بنفسها تدعم المسلحين، أي أنَّها تركت حدودها مفتوحة لهم 
في المسافة التي تراها مناسبة لهم. لكن؛ الخوف األكبر ينبع من كون 
هذه األنظمة لم تتشكل تلبية آلمال الناس. لذلك؛ هي غير مرغوبة بها 
وغير واثقة من نفسها ومن ممارساتها، ألنها تشكلت بتأثير خارجي 
بعد انتفاضات داخلية منها كانت مدعومة خارجيا ومنها حقيقة كانت 
ترغب باالستقالل وحق تقرير المصير. لذلك؛ ال تثق هذه األنظمة 
بشعبيتها، وهي تعلم أنَّ األصوات التي تجمعها في االنتخابات ليست 
حباً بها، إنما أصوات روتينية اعتاد عليها الناس ويرون أنفسهم تحت 

ضغط الخيارات القليلة والمعدومة تقريباً. 
فالنظام يعلم بصنيعه، لذلك؛ هو غير واثق من التأييد الشعبي له، ولو 
ألقينا نظرة على االنتخابات التي أقيمت في كل من لبنان والعراق 
وتركيا، فسنرى أنه ومن خالل النتيجة التي ظهرت، أنَّ الصندوق 
لم يكن له دوٌر فيها، إنما التوافقات المدعومة من دول كانت العامل 
األكثر تأثيراً. وهذا يعني حدثت انقالبات من نوع آخر. ففي تركيا 
على سبيل المثال، كان أردوغان خاسراً للجولة االنتخابية، لكنما أتاه 
الدعم أثناء الحملة االنتخابية وأثناء االنتخابات أيضا، غير واقعي من 
يدعي أنَّ أردوغان كسب األصوات من حملته على عفرين، علماً 
أنَّ الدول التي توافقت معه على الهجوم كان هدفها مساعدته لكسب 

األصوات أوالً، وضرب مكتسبات مشروعنا الديمقراطي ثانياً.
النظام أيضا في بلدنا نموذج يمكن أن نذكره في الكتابات بشكل دائم 
حتى يتم توعية األهالي وتتنور العقول. ولمجرد السؤال عن لماذا 
آلت إلى ما هي عليه األمور اآلن؟ أما كان ألحد أن يطفى النار؟ 
النظام أن يطفئها، لكنه أججها بمسميات متعددة،  نعم كان بإمكان 
فقط ليظهر للعالم براءته، أما كان النظام يملك القدرة على إيقاف 
القتال والحفاظ على سورية من مغبة الوقوع في حرب ال نهاية لها؟ 
نعم كان يملك القدرة، لكن الثقافة المتوارثة لم تعطه المجال، ودور 
الدول التي دعمته وأكدت على الموقف الرافض ألي عملية تغيير 
الحدود  الحفاظ على  ليس  هنا  األساس  فالموضوع  إذاً  ديمقراطي. 

المرسومة للدولة، إنَّما السلطة تكون األهم.
إذاً بإمكاننا القول: إنَّ الحكومات هذه ال تعمل بشكل مستقل، فكيفما 
تشكلت بتأثير سياسات القوى الخارجية، فهي غير مؤهلة اليوم ألن 
تتجاوز تلك السياسات، وال يمكنها أن تدعي االستقاللية بقرارها، 
فعندما يتفق الروسي مع التركي على أجزاء من األراضي السورية، 
هذا يعني أن النظام البعثي فاقد لوصايته على أرض دولته. الدول 

هي التي تفعل فعلتها بسورية حسبما يناسب مصالحها.
لم  للدول  الراهنة  الحدود  إنَّ  القول:  أود  الموضوع؛  المهم في هذا 
ترسم بيد سكان المنطقة، وإن رسمت حدود جديدة أيضاً فلن تكون 
بإرادة أهلها، إنما سيتبعون لها مرغمين. والنظام البعثي يحاول قدر 
اإلمكان الحفاظ على ما سلكته ضمن الحدود التي يسمح لها. صدام 
كان من أكثر الشخصيات التي تعادي الرأسمالية واألمبريالية، لكن 
بالحمالت التي قام بها خارج حدود بلده لم يخدم تلك القوى؟ بالتأكيد 

خدم، وفتح المجال أمام ضربات قوية قضت على حكمه.
اليوم من يدفع بالنظام السوري ليبتعد عن الحل ويعاند على عدم قبول 
ملفات هامة لحل األزمة أال وهي ملف المعتقلين والمخطوفين، علماً 

أنه ملف مهم ال يمكن التغاضي عنه أو التساهل بشأنه.
من يدفع بأردوغان في أال يقبل حل قضاياه الداخلية بطريق الحوار، 
من وضع حزب العمال الكردستاني على قائمة اإلرهاب هو الداعم 
من  واليوم  وتفاقمها،  تركيا  في  األزمة  باستمرار  واألخير  األول 
تركيا  أمن  يستهدف  أيضا  القائمة  من  الحزب  هذا  إزالة  يرفض 
ووحدتها، ألنه بالنهاية ال يمكن القضاء على قضايا الشعوب، وال بد 
من حلها حالً سلمياً بعيداً عن األطر القومية. القضايا نفسها موجودة 
في العراق ولبنان أيضاً، بمعنى أنَّ االنتخابات لم تحل قضايا الشعب، 

إنَّما قسمت الدولة الموحدة داخلياً أيضاً. 
النظام السوري إما أن يحل األزمة بالحوار، أو يستمر باألسلوب 

العسكري وبالتالي سيفقد كل ما كسبه من حرب السبعة أعوام.

إلهام أحمد

آفاق
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للمثقفين دور كبير في تطور المجتمعات  بما 
يحملون من أفكار وقيم سامية لها تأثيرها على 
الكثير من األحداث الجارية في البالد، والسؤال 
المجتمع السوري عامة  الذي يطرح نفسه في 
المنوط  المثقف دوره  وروج بخاصة هل أدى 
خالل  السورية،  األزمة  أحداث  خالل   به 

السنوات الماضية. 
المثقفين  اتحاد  وتأسيس  المثقفين  دور  حول 
المشتركة  الرئاسة  التقينا  وأعماله  ومهامه 
بشير  محمد  الحسكة   فرع  ــ  المثقفين  التحاد 

وستير عبدي: 

اهلدف من تأسيس احتاد املثقفني

بشير:  محمد  المشترك  الرئيس  قال  وعنه 
عبر  المجتمعات  تجارب  خالل  من  »الثابت 
كان  مجتمع  أّي  في  المثقفين  دور  أّن  التاريخ 
يعتبر صمام األمان ألفراد المجتمع  وبدأ يزداد 
دورهم  بعد الثورة في روج آفا، وأصبح من 
البد  كان  هامة  وكخطوة  المرحلة،  متطلبات 
لما  بهم،  خاص  مؤسساتّي  إطار  وجود  من 
عن  أهمية  تقل  ال  رسالة  من  المثقف  يحمله 
وجود  الضروري  من  وبات  المقاتل،  رسالة 
قادرين  ليكونوا  المثقفون  تحتها  يجتمع  مظلة 
على مواكبة الثورة بشكل أقوى، وقيادتها كما 
عبر  الثورات  في  المثقفين  من  الكثيرون  فعل 
الثوري  المثقف  عن  نتحدث  وهنا  التاريخ، 
وليس عن أولئك الذين يدعون أنهم يحملون هذا 
لوحده  مصيره  يواجه  المجتمع  وتركوا  االسم 

وأصبحوا أبواقاً لغيرهم«. 

التنظيم يف العمل الثقايف

وحول أهمية ؛ حدثتنا الرئيسة المشتركة ستير 
عمل  أي  في  التنظيم  أنَّ  ندرك  »نحن  عبدو: 
إيجابية   نتائج  ولها  وتطور،  قوة  مصدر  هو 
أنَّه يحد  البعض من  يفهمه  وفعالة، وليس كما 
والدة  كانت  لذلك  الحرية،  ويقيد  الحركة  من 
عمل  لتنظيم  وأساسياً   مهماً  مطلباً  االتحاد 
المثقفين ضمن مؤسسة ثقافية خاصة، من أجل 
تقديم  أفضل السبل الكفيلة بجمع وتوحيد رؤى 
المثقفين،  وتقديم الدعم والمساعدة لهم، المثقف 
ودوره وما يستطيع أن يفعل في هذه المرحلة 

التاريخية والمصيرية وما يمكن أن أن يقوم به 
خالل مراحل الثورة  لخدمة المجتمع وعليه تم 
تأسيس اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، والذي 
وخطوات  مشاريع  عليه  تبنى  أساسا  أصبح 
للثورة،  ملهماً  ويصبح  الثقافي  الجانب  تخدم 
وهكذا ُشكلت الهيئة اإلدارية وفروع للمناطق 

وبدأ العمل منذ ذلك الحين«.

رفع مستوى العمل وإقامة
 نشاطات أكرب

محمد  قال  االتحاد  بنشاطات  يتصل  وفيما 
الكثير،  المثقف  عاتق  على  يقع  بشير:« 
الثورات،  ومعايشة  المحن  أيام  في  وبخاصة 
فالمفروض به أن يكون طليعة المجتمع وقيادته 
مقارنة  بسيطاً  جزءاً  كان  كاتحاد  به  قمنا  وما 
باإلنجازات العظيمة التي تحققت على الصعيد 
العسكرّي، ومكتسبات ال يستهان بها، وما قام 
االتحاد به من نشاطات كان الهدف منها تسليط 
وتقييمها  المتسارعة،  األحداث  على  الضوء 
وبخاصة  اآلراء وطرح حلول حولها،  وإبداء 
االتحاد  قام  والثقافّي،  السياسّي  المجالين  في 
التي  والنشاطات  الفعاليات  بكل  بالمشاركة 
قامت، والتي كان الهدف منها مد الثورة بروح 
الكثير  وأقيمت  والمقاومة،  والنضال  الحماس 
األصعدة،  أغلب  على  الحوارية،  الندوات  من 
الشعراء  ذكرى  بإحياء  االتحاد  يقوم  وكما 
تيريج،  وسيداي  خوين  جكر  ومنهم  الخالدين 

مشتركة  متنوعة  فنيّة  معارض  أقام  وكما 
مهرجانات  وأقام  أيضاً  الفنانين  ولبعض 
والذي  كأمسية  قصيدة كوباني،  وأيام شعريّة 
تلك  في  ألقيت  التي  القصائد  من  كتاب  طبع 
األمسية، وأقيمت أمسيات شعريّة عن عفرين، 
الشهيد  باسم  كتاب  بمعرض  والمشاركة 
قبل  من  واسعة  بمشاركة  قامشلو  في  هركول 
الكثير من الكتاب ودور النشر، ويتم التحضير 
سيقام  الذي  منه  الثانية  النسخة  إلقامة  حاليا 
أوسع  بمشاركة  الشهر  هذا  من  العشرين  في 

وأضخم. 
العمل  مستوى  رفع  االمكانات  بكل  نحاول 
وإقامة نشاطات أكبر، في مجال آخر قام وفد 
وعفرين  وكوباني  باشور  بزيارة  االتحاد  من 
إبان مقاومتها االحتالل التركي كنا هناك رغم 
خط  على  بشرياً  دروعا  شكلنا  حيث  القصف 
التماس. كما كان االتحاد متواجدا في الكثير من 
القتال مع داعش في حمالت التحرير  خطوط 
والتقى  المحررة  المناطق  جميع  بزيارة  وقام 

بسكانها«.
وأضاف محمد بشير: »من جانب آخر شكلت 
أن  ونأمل  القادم  للكونفراس،  للتحضير  لجان 
بالنظام  يتعلق  مما  البنود  بعض  صياغة  يعاد 
مستوى  على  لتكون  واألهداف،  الداخلي 
نقاط  على  والوقوف  المرحلة  متطلبات  
فيه  لما  وتداركها  الخلل،  وأماكن  الضعف 
الثورة، وجعل هذا االسم يأخذ مكانه  مصلحة 
وهذا  وقيادتها  بل  الثورة  مواكبة  في  الطبيعي 
أقل ما نقوم به وجزء بسيط ويسير، نقدمه مقابل 
تحققها  التي  والعظيمة  المباركة  التضحيات 

قواتنا على األرض في المجال العسكرّي.

دور املثقف يف حتليل 
الواقع السياسّي 

على  عبدي  ستير  المشتركة  الرئيسة  أّكدت 
جوانب  في  والثقافة  السياسة  بين  العالقة 
األحداث  إن  القول  »نستطيع  بالقول  كثيرة 
تشكل  باتت  السورية  الساحة  على  المتسارعة 
ليس  ولكن  المسلسل،  من  األخيرة  الحلقات 
الجزء األخير منه فمرحلة داعش اقتربت من 
الفصائل  وأيضا  عسكريّاً،  األقل  على  نهايتها 
المسلحة التي يتم تجميعها في الشمال السورّي 

بقوة  ينذر  المحتلة  وعفرين  إدلب  وبخاصة 
التعبير،  إن صح  القاضية  أو  القاسية  الضربة 
في  والتكفيريين  المرتزقة  من  المتبقيين  على 
المناطق التي ذهبوا إليها بعد خروجهم المخزي 
من مناطق سيطرتهم لصالح النظام، وبمساعدة 
حلفائها من الروس واإليرانيين، هنا نسأل هل 
بالقضاء  معاً  والدوليّة  اإلقليمية  الدول  ستقوم 
مشتركة  مصلحة  انها  واعتقد  هؤالء؟  على 
خاصة بعد أن قاموا بدورهم في تنفيذ أجندات 
للخالص  الوقت  وحان  الدول  تلك  ومصالح 
منهم، ولكن يبقى ضمن سياق التحالفات القائمة 
اطار  تحالفات أخرى في  والتي ربما ستظهر 

التطورات الحاصلة.
إن المثقفين في روج آفا وشمال سوريا لهم دور 
كبير في رّد اإلشاعات واألكاذيب الملفقة حول 
والتي  الراهنة،  المرحلة  في  المفاوضات  سير 
يرّوج لها أعداء الشعب الكردي وذلك لتهميش 
دور الكرد في المفاوضات التي تقام في جنيف 
في  المشاركة  من  الكرد  وحرمان  غيرها،  أو 
عدم  بهدف  الجديد  السورّي  الدستور  وضع 
الدستور،  في  سياسيّة  حقوق  أّي  الكرد  منح 
يمكن  ال  ما  وهذا  الصفر.  نقطة  الى  والعودة 
قبوله من قبل شعوب في شمال سورية بعد ان 
حقق إرادته وحريته عبر نظام اإلدارة الذاتيّة 
الديمقراطيّة والتي كانت ثمرة استشهاد اآلالف 
من أبناء الشمال السوري وتضحياته الكبيرة .

نشاط  أو  حزب  أي  عمل  مباشرة  يجوز  ال 
سياسي على أسس دينية أو طائفية أو قبلية 
أو مناطقية، أو على التفرقة بسبب الجنس أو 

العرق أو اللون.
أما المادة 9 ومن الفصل نفسه تقول: )يكفل 
للمجتمع  الثقافي  التنوع  حماية  الدستور 
واعتبار  مكوناته،  بجميع  السوري، 
وطنياً  تراثاً  الثقافة  هذه 
وحدة  من  يعزز 
ت  نا لمكو ا

ة  ووحد
ض  ر أل ا

السورية(.
الباب الثاني ـ الفصل األول 
من الحقوق والحريات، المادة 33 )المواطنة 
مبدأ أساسي يتمتع بها كل مواطن، ويمارسها 
الحقوق  في  متساٍو  والكل  القانون،  وفق 
أو  الجنس  بسبب  بينهم  تمييز  والواجبات ال 

األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة(.
المادة 53 من الفصل األول من الباب الثاني 
معاملة  معاملته  أو  أحد  تعذيب  يجوز  )ال 

مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك(.
المادة 86 من الفصل األول من الباب الثالث، 
)ينتخب  الدولة،  سلطة  ـ  التشريعية  السلطة 

رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة(.
المادة 88 من الفصل والباب نفسه )ينتخب 
رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميالدية، 
الجمهورية  رئيس  انتخاب  إعادة  يجوز  وال 

إال لوالية واحدة تالية(.
مجمل هذه المواد تم صياغتها حديثاً، وهي 
تعبِّر وتؤكد على مدنية وديمقراطية محتواها، 
وهي دعوة حقيقية للعمل وفق حالة االنتماء 
واألجندات  السياسية  األهواء  لكن  لسورية، 
الداخلية المرتبطة بالسياسات الخارجية التي 
فجرت األزمة السورية حالت دون تطبيقها، 
عليها  تُعلَّق  شماعة  أصبحت  األزمة  وكأن 

كلُّ أخطاء النظام والمعارضة. 

دستور سوريا 2017م 
وكالة سبوتنيك

جديد،  سوري  لمشروع  روسية  مسودة 
أضافت صالحيات للبرلمان منها المادة 44 

من المسودة:
ـ إعالن الحرب.
ـ تنحية الرئيس.

ـ تعيين حاكم المصرف المركزي.
ـ تعيين المحكمة الدستورية.

)ينتخب  والثاني:  األول  البند   49 المادة 
أعوام  بسبعة  والمحدد  الجمهورية  رئيس 
في  سورية  مواطني  قبل  من  ميالدية 
انتخابات عامة ومتساوية ومباشرة وسرية، 
لمنصب  نفسه  الشخص  انتخاب  يجوز  وال 

رئيس الجمهورية إال لوالية واحدة تالية(.
عربية  تشير  تعابير  إزالة  المسودة  تقترح 
الجمهورية السورية وإحالل اسم الجمهورية 
في  التنوع  ضمان  على  للتشديد  السورية 
من  الثالث  البند  ومن  السوري.  المجتمع 
الذي  الوطني  التراث  )بصفة  نفسها  المادة 
التنوع  ضمان  يتم  الوطنية،  الوحدة  يعزز 
الثاني  البند  السوري(.  المجتمع  في  الثقافي 
الحكم  أجهزة  )تستخدم  الرابعة  المادة  من 
اللغتين  ومنظماته  الكردي  الثقافي  الذاتي 
متساويتين(،  كلغتين  والكردية  العربية 
وتشير المسودة إلى ضرورة مراعاة التمثيل 
والقومية  الطائفية  األطياف  لجميع  النسبي 
مع  الحكومية،  التعيينات  في  لسكان سورية 
تخصيص بعض المناصب لتمثيل األقليات, 
الجماهير  لدى  شكلت  وغيرها  المواد  هذه 
متباينة،  أفعال  ردود  السياسية  واألوساط 
واألحزاب  المكونات  أغلب  برفض  تمثَّلت 
لهذه المسودة. من جهة أخرى ال بد أن نتناول 
ولو باختصار ما تناولته مسودة مشروع هذا 
الدستور من النواحي السياسية واالجتماعية 
ألغى  فقد  التسمية  بدأ من  لقد  وغيرها كافة، 
كلمة العربية واكتفى بالجمهورية السورية، 
وبهذا  واحد،  لمكوٍن  ليست  سورية  كون 
عن  النظر  بغض  بانتمائه  فرد  كل  يحسُّ 
يلغي  ببند  وألحقه  واللغوية،  القومية  هويته 
الديانة المرافقة للرئيس، فيما اختارت جمعية 
وأعطتها  المحلية  اإلدارات  بدل  المناطق 
مبدأ  على  العمل  مقابل  أفضل،  صالحيات 
بمجمله  المشروع  هذا  االجتماعية،  العدالة 
يتعلق  ما  أما  2012م.  دستور  عن  يختلف 
بضرورة  الروسي  الدستور  أكد  فقد  بالكرد 
وجود الحكم الذاتي الثقافي الكردي، لكن من 
ليسوا  الكرد  بأن  الروس  يعرف  أن  األولى 
حالة ثقافية فحسب، بل هم القومية الثانية في 
الدستوري  االعتراف  يتطلب  سورية، وهذا 
جانب  إلى  مدارسهم  في  وتدريسها  بلغتهم 
اللغة العربية، وإدارة مناطقهم مع المكونات 

سوف  الدستوري  االعتراف  هذا  األخرى، 
السلم  عملية  بناء  في  جيداً  شوطاً  يقطع 
األهلي، وهذا المدخل سوف يعمل على تأمين 
على  والحفاظ  وخارجياً،  داخلياً  الدولة  أمن 
استقاللها ووحدة أراضيها، والعمل للوصول 
بالحالة السورية إلى بناء مجتمع مدني تسوده 

دية السياسية.  الديمقراطية والتعدُّ
يحتاج الشعب السوري بكل مكوناته وأعراقه 
يدون  بهم،  خاص  دستور  لوضع  ودياناته 
وفقاً إلرادتهم ومنطلقاً من تطلعاتهم وآمالهم، 
مكون،  أيَّ  يقصي  ال  ديمقراطياً  يكون  وأن 
األزمة  ينهي  ما  وهذا  الجميع؛  يحتضن  بل 
السورية ويحل محلها السلم واألمان والعيش 

المشترك.  
اخلالصة

في كل القضايا الوطنية تتوحد إرادة الشعب، 
يتخلى  بالوطن  تلحق  التي  األزمات  وفي 
كل الشعب عن انتماءاته السياسية والقومية 

والطائفية ويعلن عن انتمائه للوطن فقط.
2011م  أزمتها  بداية  ومنذ  سورية  في 
فأصبحوا  أنفسهم،  على  السوريون  انقسم 
السياسي  لياله  على  يغني  فكلٌّ  ونحالً،  ِملالً 
والطائفي، في الشمال السوري لم يكن الكرد 
بتلك الصيغة الضيقة، بل عملوا على وحدة 
فكان  لإلرهاب،  والتصدي  المكونات  كل 
مشهداً اجتماعياً قلَّ نظيره في كل سورية، بل 
عمل على بناء المؤسسات المدنية والخدمية 
والحث  والبيئة  والشباب  بالمرأة  واالهتمام 

على العيش المشترك وأخوة الشعوب.
أمام هذا العمل الوطني والمجتمعي يأتي من 
حقهم  للكرد  يعطي  الذي  للدستور  ال  يقول 
الكرد  وكأن  والتاريخي،  واللغوي  الثقافي 
من كوكب آخر ودماء أبنائه من مياه آسنة، 
وقانونياً  طبيعياً  حقاً  للكرد  بأن  يدري  وال 
ودستورياً في سورية، ألنهم منذ البدء عملوا 
التي  المجتمعية  الثقافة  وتفعيل  إحياء  على 
استثناء،  دون  كلها  المكونات  فيها  تتساوى 
هو  الكرد  يتجاوز  سوري  دستور  وأي 
دستور غير عادل، وال يمكن لهذا الدستور 
حقوق  طياته  في  يحمل  ال  كونه  يستمر  أن 

القوميات واألقليات في عموم سورية.   

املراجع.
سوري  ملشروع  روسية  مسودة  ـ 

جديد........وكالة سبوتنيك. 
التحوالت  في  الدساتير  صياغة  ـ 
الدميقراطية...املؤسسة اللبنانية للسلم 

األهلي الدائم.

مهرجان »الكناوة«... موسيقا العامل
تقرير/ آلدار آمـد                                      

يعتبر مهرجان »الكناوة« من أبرز المهرجانات 
الثقافية الموسيقية في العالم، وقد انطلقت النسخة 
األولى منه عام 1987م. في مدينة »الصويرة« 
اإلقبال  ويزداد  فيها،  يقام  زال  وال  المغربية 
الجماهيري المحلي والعالمي عليها في كل عام، 
حتى أنَّ عدد من يحضرون المهرجان وصل إلى 
ما يقارب الربع مليون متابع ومشاهد، ويستمر  

عادة أربعة أياٍم.

مدينة أثرية وموسيقا عاملية

تاسورت«   « الرياح  بمدينة  »الصويرة«  تكنى 
السياحيّة  المدن  وتعتبر من أهّم وأعرق وأجمل 
في المملكة المغربية، والتي تُشرف على المحيط 
جعلها  ما  والجمال  الفرادة  من  ففيها  األطلسي؛ 
قبلةً للسيّاح من الطراز األول، يقصدونها بهدف 
أجمل  وتمضية  الخالّبة،  بمناظرها  االستمتاع 
األوقات، وتتميز بطابع فريد  ومتميّز من حيث 

البناء والعمران، واالعتدال في المناخ، واألسوار 
التاريخيّة العظيمة  والحصون واألبراج واآلثار 
إلى  إضافةً  المتناسقة،  األثريّة  بالمباني  وغناها 
من  المتوارث  والعظيم  العريق  الثقافي  إرثها 
األرض  تلك  استوطنت  التي  واألمم  األجيال 
السياحي، وكذلك نشاطها  النشاط  مما يزيد فيها 
أهمها  ومن  األنظار  يُلفت  الذي  والفني  الثقافي 
مهرجان »الكناوة« الذي أصبح جزءاً من تاريخ 
الصويرة الحديث الذي يربط الماضي بالحاضر 
التي  والحديثة  الروحية  الموسيقا  من  رباط  في 
د وانبعاث الحياة  تمزج بين عراقة الماضي وتجدُّ

المتجددة.

الكناوة....حكاية أمل 
وموسيقا روح

الروحية  الموسيقا  بين  »الكناوة«  موسيقا  تجمع 

د من خالل معاناة  المتجدِّ القديم  واأللم اإلنساني 
»العبيد« في حلِّهم وترحالهم ورحالتهم القسرية 
من بلد آلخر وقصص الذل واالستعباد والرق، 
ويُرِجع بعض الباحثين كلمة »كناوي«  إلى كلمة 
العريق  الفن  فهذا  أي عبد،  أو »قن«  »قناوي« 
ومعاناتهم  آالمهم  مجسداً  العبيد  بين  بداية  ظهر 
وأنينهم المكبوت، ويعيد بعض المؤرخين أصل 
الذي  األمازيغي  »أكناو«  مصطلح  الى  الكلمة 
يشير إلى الشخص الذي يتكلم بلغة غير مفهومة 

وكذلك لألبكم.
أما أصل هذه الموسيقا فتعود إلى القرن السادس 
واألهازيج  األلحان  من  خليط  وهي  عشر، 
البربرية، األفريقية واألغاني العربية اإلسالمية 
تشتمل  أنَّها  كما  والعبادة.  بالحياة  تحتفي  والتي 
على رقصات بهلوانية وحركات ارتجالية تتفاعل 
بالروحانية  تتميز  الموسيقا  وهذه  الحدث،  مع 
عن  النظر  بغضِّ  الناس  من  للعديد  وتروق 
األفريقي  األثر  الدينية، ورغم وضوح  تياراتهم 

لكنها تظهر وبوضوح في الجزائر والمغرب.

من حدث حملي إىل تراث عاملي

عالمياً  المغربية  الفرق  مشاركات  عبر   
ومن  للعالم،  الموسيقا  هذه  إبراز  استطاعت 
العشرات  استقطبت  الصويرة  مهرجان  خالل 
من الفرق العالمية، ليتحول الحدث إلى مهرجان 
والروك  الجاز  كموسيقا  العالمية،  للموسيقا 
والبوب وموسيقا العالم المعاصر في دول متعددة 
لالستمتاع بتجربة تبادل أفكار موسيقية عالمية. 
خالل  من  »الكناوة«  موسيقا  استطاعت  وبذلك 
الحديثة  العالميّة  الموسيقا  بين  المزج  المهرجان 
والروحانية. مجموعة موسيقا »الكناوة« تتكون 
من رئيس الفرقة ويسمي »المعلم« وباقي أفراد 
»الكمبري  هي  الموسيقية  اآلالت  وأهم  الفرقة. 

والقرقابة والطبل« ويرتدي أعضاء الفرق أزياء 
وينسجمون  طويلة  وقبعات  لماعة  مزركشة 
من  العديد  إليهم  تجلب  روحانية  طقوس  في 
موسيقية  طقوس  في  ليشاركوهم  المشاهدين 
والمتفرجون،  المؤدون  فيها  يتشارك  روحانية 
فتلك الموسيقا تعمل على االنسجام الروحي بين 
الجميع وتناغم وانسجام الروح بالجسد في حالة 
تطوف  الموسيقا.  تلك  وجود  دون  تتكرر  ال  قد 
جموع الفرقة الموسيقيّة  شوارع وطرق المدينة 
في طقوس احتفالية وهي تستعرض فنها األصيل 
للتفرج،  تحتشد  التي  الجماهير  تفاعل  وسط 
والمشاركة احياناً في تلك الرقصات والحركات 
البهلوانية، وترديد تلك األغاني النابعة من صميم 
الذاكرة  إلحياء  عنوانًا  يكون  وبذلك  الروح، 
عالمية  موسيقية  ألوان  بين  والمزج  والتقاليد 
مختلفة. وما بين »الكناوة والعيساوة واألحواش« 
وعلى  متنوعة  احتفالية  موسيقية  طقوس  وهي 
تستعمل  نحاسية  )آالت  والقراقب  الطبول  قرع 
المشاركة  الموسيقية  الفرق  تقدم  العزف(،  في 
في الكرنفال، أهازيج ورقصات أفريقية كناوية 
المحتشدة على  الجماهير  تتفاعل معها  وشعبية، 
جنبات مسار الكرنفال، وتمر الجموع من »باب 
إلى  لتصل  واألحياء  الشوارع  عبر  دكالة« 
»ساحة موالي الحسن« حيث المنصة الرسمية 
الحادية  وهي  القادمة  نسخته  في  للمهرجان. 
 23 في  المهرجان  انطالقة  ستكون  والعشرين 
تموز القادم وجماهير عشاقه على موعد ليلتقي 
الشباب  المبدعين  العالم؛ وجيل  أعظم موسيقيي 
أيضاً مع »المعلمين« الذين حملوا طويالً رسالة 
الحب  ثقافة  نشر  في  لتستمر  واألصالة  العراقة 

والتسامح واالرتقاء بالروح واالنسان.

إعداد عبد الرمحن حممد

العامة  الحريات  الدستور على ضمان  وأكد 
الحريات  كون  مواطن،  لكل  واألساسية 
كلَّ  وتحقِّق  بالفرد  تسمو  التي  هي  العامة 
معانيه الشخصية واإلنسانية، إلى جانب نشر 
االنتماء  وتعزيز شعور  اإلخاء،  ثقافة روح 
من  إليه  بحاجة  فالوطن  فرٍد،  لكل  للوطن 
تعمل  أن  بشرط  عنه،  بالدفاع  قيامه  خالل 
الدولة على تحرير المواطن من حاالت الفقر 
نظام  بإقامة  واالهتمام  والجهل،  والمرض 
االجتماعية،  العدالة  للكل  يحقق  اقتصادي 
ز ثقة المواطن بالدولة  ومن جانب آخر تُعزِّ
من خالل وضع سياسة واضحة في الحقوق 
كي  شخصيته،  وتقويم  وتثقيف  والواجبات، 
خالل  من  الوطن  عن  مسؤول  بأنه  يحسَّ 
ثقافة وطنية، هذه مقدمة الدستور وهي جزء 
ال يتجزأ منه. ومن المالحظ أنَّ أغلب مواد 
ق إلى مفاهيم قومية وال  هذا الدستور لم يتطرَّ
للوطن  االنتماء  على  يؤكد  ما  بقدر  دينية، 
والطائفة،  والدين  الِعرق  عن  النظر  بغضِّ 
الحقيقي  المواطن  لبناء  حقيقية  بداية  وكانت 
إلى  النظر  دون  للوطن  بانتمائه  يعتزُّ  الذي 
الدساتير في  القومي والديني. وككل  انتمائه 
القضايا من خالل فصول  يتناول كل  العالم 
متعددة ولكل فصل مواد محددة، ال يمكن أن 
ننسخ كل الدستور هنا بقدر ما يهمنا المواد 
التي تتناول حقوق القوميات واألقليات التي 
الفصل  الكرد،  ومنهم  سورية  في  تعيش 
الثاني من المادة 16 تنص على )للسوريين 
سلمية  بصورة  والتظاهر  االجتماع  حق 
الفصل  من   18 المادة  أما  سالح(،  ودون 
تأليف  حق  )للسوريين  على  فنصت  نفسه؛ 
غاياتها  تكون  أن  على  السياسية  األحزاب 
هذين  يقرأ  من  سلمية(.  ووسائلها  مشروعة 
البندين يتأكَّد من أنَّ هذا الدستور كان أكثَر 
رقياً من كل الدساتير التي جاءت فيما بعد، 
يدعو  ما  كل  منعت  المتعاقبة  السلطات  ألن 
التعددية  وأن  التظاهر،  خالل  من  للرفض 
الحزبية تجعل من الحياة االنتخابية منافسات 
األحزاب،  تلك  برامج  خالل  من  شريفة 
الفصل الرابع المادة 71 ينص على ) ينتخب 
النواب  مجلس  قبل  من  الجمهورية  رئيس 
السري( والمادة 72 تحدد مدة  وبالتصويت 
يجوز  وال  انتخابه،  منذ  الجمهورية  رئاسة 
تحديدها إال بعد مرور خمس سنوات كاملة 
سورية  بأن  يعني  أال  الرئاسة،  انتهاء  على 
حافظت  ولو  ديمقراطية،  حالة  تعيش  كانت 
بها  وعملت  المواد  هذه  على  الحكومات 
حروب  في  اآلن  السوري  الشعب  دخل  لما 

وويالت وتهجير وإقصاء؟.  
          

دستور األسد األب

دستور سوريا وتعديالته 1980م: 
الفصل  ـ  األساسية  المبادئ  ـ  األول  الباب 
العربي  البعث  )حزب   8 المادة  األول، 
المجتمع  في  القائد  الحزب  هو  االشتراكي 
يمكن  الدستورية  المادة  هذه  من  والدولة!(. 
لكل  واضحة  باتت  النهاية  بداية  إنَّ  القول: 
هذه  ألن  سورية،  وخارج  داخل  المراقبين 
لتطلعات  واضحاً  إطاراً  رسمت  المادة 
الشعب السوري، وبمختلف تياراته وأحزابه 
صوت  فوق  يعلو  صوت  فال  السياسية، 
البعث، وهذا تأكيد فاضح على أن الشمولية 
عطلوا  ألنَّهم  اللون،  فاقَع  أصبح  الحكم  في 

الحركة السياسية بشكٍل كامل. 
نظام  )يهدف  الثالث  الفصل  من   21 المادة 
التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي 
بتاريخه  مرتبط  التفكير  علمي  اشتراكي 
في  أمته  أهداف  تحقيق  أجل  من  وأرضه 

هذه  أما  واالشتراكية(،  والحرية  الوحدة 
المادة فقد أصبحت كالسيف على رقاب كل 
من ال ينتمي للعروبة وما أكثرهم!، فإما أن 
أو  ثقافتك  كل  العروبة  ذاكرة  من  ترتشف 
الرابع  الفصل  من   39 المادة  لك.  ثقافة  ال 
)للمواطنين  والواجبات  والحقوق  الحريات 
إطار  في  سلمياً  والتظاهر  االجتماع  حق 
ممارسة  القانون  وينظم  الدستور،  مبادئ 
هذا الحق(، من يقرأ نص هذه المادة يشعر 
بالسعادة، وكأنها من نصوص دساتير بعض 
األحكام  كانت  البدايات  فمنذ  الراقية،  الدول 
العرفية تمنع أي تجمع أو تظاهر في عموم 
واالعتقال  القتل  كان  وإال  سورية،  شوارع 

مكافأة كل متظاهر. 
  

دستور األسد االبن

في الشهر السادس من عام 2000م تم تعديل 
المادة 83 من الدستور السوري، ووقَّع عليها 
خدام،  الحليم  عبد  الجمهورية  رئيس  نائب 
فأصبحت المادة على الشكل التالي )يشترط 
في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون 

متمتعاً  سورياً  عربياً 
المدنية  بحقوقه 

والسياسية، 
متماً 

الرابعة 
ثين  لثال ا و

عاماً من عمره(.
المادة هي من قصمت  هذه 

ظهر البعير حين استعجل كل من له مصلحة 
بوضعها، وكأن الدستور قطعة قماش يمكن 
أعلى  يعتلي  من  مقاسات  حسب  بها  التحكم 
الهرم السياسي.  دستور 2012م هو الخامس 
للبالد منذ والدة سوريا الحديثة عام 1920م، 
في  سورية  دخول  نتيجة  الدستور  هذا  جاء 
أزمة سياسية، وكردِّ فعل لتصحيح وجهة البلد 
)المساواة  منها:  إصالحات  مجموعة  وهي 
بين المواطنين، واالعتراف بالتنوع الثقافي، 
بين  والفصل  السياسية  بالتعددية  ويسمح 
السلطات(. لكنها ومع األسف ما زالت رهن 
حين  في  الرئيس،  قبل  من  واالعتقال  القيد 

بقي البرلمان معطالً خالياً من أي صفة.  
الفصل األول ـ المبادئ األساسية ـ المادة 7 
القسم الدستوري: )أن أرعى مصالح الشعب 
العدالة  تحقيق  على  أعمل  وأن  وحرياته، 
فقط  الحكومة  التزمت  لو  االجتماعية(. 
لما دخل  العدالة االجتماعية  بتطبيق شروط 
ما  ولما جرى  األزمة  هذه  السوري  الشعب 
جرى من حروب وقتل وتهجير؛ ألن العدالة 
ح كل األزمات بين الشعب  االجتماعية تُصحِّ
على  ومكون  فرد  كل  ويحصل  والدولة، 

حقوقه السياسية من خالل دستور وطني.
األساسية،  المبادئ  فصل  من   8 المادة  أما 
التي تؤكد على عمل األحزاب السياسية بأنه 

الدستور السوري بني الواقع والطموح -2-
اجتمع ممثلو الشعب يف بداية االستقالل1950م لوضع دستور للبالد )سورية( كي حيققوا 

وأسٍس  العدل،  منها  نبيلة  قيم  على  فاعتمدوا  الشعب،  هبذا  تليق  مقدسة  أهداف 

ه من خالل توفري قضاء نزيه يف ظل حكم مجهوري دميقراطي حر.  مواطٍن حقَّ
ِّ
تضمن لكل

مثقفو اجلزيرة... نشاط مستمر وحتضري للمؤمتر الثالث

حتقيق/ فريوشاه أمحد

ً
دعوني أبكي فرحا

دمعة  الحزن  دمعة  تغسل  أن  أريد  ال 
الفرح، ال أريد أن أتذكر الماضي، أرجوكم 
فتشوني...عبارات  أرجوكم  فتشوني... 
التفتت  مسامعي،  على  الوقع  قاسية  كانت 
يرتدي  القامة  طويل  برجل  فإذا  لمصدرها 
بغطاء  قلم  يزين جيبه  البياض,  ناصع  ثوباً 
يتخللها خطٌّ  تلمع.  بيضاء  أزرق, ومحرمة 
مستقيم , وفي يده عكازة تلمع وهي تعكس 
الغضب  من  بعض  الصباح,  شمس  أشعة 
يد  وحركات  الشفاه،  بتمتمة  الممزوج 
الرجل العجوز وهو يمسك يد صبية تناهز 
أخاديد  عبر  يسير  دمع  ويسبقه  العشرين، 
ثُه  تُحدِّ والفتاة  السنين،  تركتها  التي  وجهه 

برجاء وتجذبه برفق إلى طرف الطريق.
تعال   بك,  ما  أرجوك     ... أرجوك  أبي   «
تتغلب  أبي«  أرجوك  السرفيس   ولنستقل 
عليها دموع تحاول حبسها، تحاول  إيقافه, 
العجوز  يتعثَّر  عكازته,  وتسبقه  يسير 
رجل  يد  تمنعه  أخرى،  يٌد  به  وتمسك 
وجهه  يرفع  يسقط  أن  من  »األسايش« 
يشكره  أرضاً  الوقوع  من  منعه  من  باتجاه 
إليه  الرجل  يستمع  ضرير،  إنه  ويفاجئه... 
والجلوس  واالسترخاء  الهدوء  منه  يطلب 
في الداخل لبرهة ريثما يهدأ انفعاله، يخرج 
به  يمسح  طاووس  بصورة  زاً  ُمطرَّ منديالً 

عرقه البارد.. 
أنَّه  علم  أن  بعد  عبارته  يعيد  وهو  أتأمله 
فتشوني...يرفض  »األسايش«:  يخاطب 
الجميع،  يستغرب  لغرفتهم،  الولوج 
يراقبون،  والجميع   توقفت،  السيارات 
البعض نزل من سيارته  واقترب مستفسراً، 
يكرر  وهو  دهشة،   في  يراقب  والبعض 

فتشوني ....فتشوني.
يطلب من  بزي عسكري،  أربعيني  يقترب 
العرق  وجهه  عن  يمسح  الهدوء،  العجوز 
ثُه برفٍق: تفضل ولنتحدث في  من جديد، يُحدِّ
الداخل أرجوك  أيها العم  .... أرجوك  أن  
تأتي معي لترتاح  وتغسل وجهك ولنسمعك.
عبارة  ر  ويكرِّ العجوز  صراخ   يزداد 
ويُرِدف  .....فتشوني،  ...فتشوني  فتشوني  
بشيء من الرجاء:  كنت أحلم أن يكون من 
يقربني، هو من يسكن في  يفتشني هو من 
قريتي، من ينطق لغتي، من يقول »عماه« 
بألمي ويقاسمني رغيفي   ويعدُّ  من يشعر 

معي أيام  سجني ......
ر أرجوكم فتشوني ..... ويعيد  العجوز يُكرِّ
األسايش؛  رجال  أحد  .....ينهض  ة  الكرَّ
ة،  الكرَّ ويعيد  طلبه،  على  بناًء  يفتشه 
مني  نالت  لقد  بحرقة:  العجوز  يتحدَّث 
وعبارات  السجون،  وقضبان  المصائب 
الشتم والتجريح من أوالد العاهرات وخيانة  
ترف  من  للقبر  أقرب  فأصبحت  األهل،  
وصيتي  ولكن   الشباب  وأماني  القصور 
تتنكَّروا  وال  أصولكم  تخونوا  ال  لكم:  
وقاتلي  أعدائكم  في حضن  تجلسوا  ال  لها، 
أوالدكم، ال تضعوا أيديكم في  أيدي  سجاني  
كرامتكم  عن  فتتنازلوا  تنافقوا  ال  أخوانكم، 

عندها تُستَباح أعراضكم وتُدنَّس أرضكم.
كثيراً  قبل  من  بكيت  تبِك،  لم   تسألوني  ال 
لغة  أوالدها  تعلِّم  األمهات  كانت  عندما 
المستعمر، بكيت عندما استُبيحت مقدساتي 
بكيت  نسائي،  وُسبيت  عرضي  وانتُهك 
يتشدَّق  من  وأسمع  أرى  عندما  وأبكي 
أحضان  في  يجلس  والكرامة  بالوطنية 

مغتصبي وجالدي.
أبكي  نعم  فرحاً،  أبكي  اليوم   تلوموني  ال  
ألن  فرحاً،   أبكي  أنِّي  أقسم    .... فرحاً 
صاحب  فلسفة  وعلم  وبرنامج  ومؤسسات 
تدير شؤون  أحبتي،  سأرحل  وأنا مطمئن  
سأنقل هذا للخالدين، في لحظات السمر في 

قبري،  فدعوني أبكي فرحاً  ال حزناً.
األرض،  عانق  كلماته،  الرجل  أنهى   
دموع  فانهمرت  السماء،  روحه  وصعدت 
لتعانق  البكاء  أصوات  وتعالت  الجميع  
أقوى  الصدى  وليعود  ابنته،  بكاء  صوت 

واعداً بيوم جديد.

تأمالت

أزهر أحمد
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أعمال خدمية لبلدية الشعب 
يف جل آغا

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6

كوباني شرارة الثورة السورية 
احلقيقية

عام  من  آذار  شهر  في  السوري  الشعب  بدأ 
النظام  ضد  بتظاهرات  بالخروج  2011م، 
البعثي بعد عملية اعتقال مجموعة من األطفال 
الكثير  في  التظاهرات  انتشرت  حيث  بدرعا، 
آفا،  روج  مدن  وبخاصٍة  السورية  المدن  من 
درعا  مع  تتضامن  خرجت  الفور  على  التي 
شعار  وليرفع  األخرى،  والمناطق  وبانياس 
واحد«،  السوري  الشعب  واحد  واحد  »واحد 
ولكن بعد مضي ستة شهور اختلفت األوضاع 
الثورة  لتحرف  وعالمية  إقليمية  دول  ودخلت 
وجرائم  واعتقال  لنهب  وتتحول  مسارها  عن 
النظام  بين  متبادلة  وصراعات  واغتصابات؛ 
شعوب  لتبرز  المعارضة،  ومرتزقة  البعثي 
روج آفا نفسها كخط ثالث ومع طرح اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية وبعدها مشروع الفيدرالية 
الثورة  لتبدأ  السوريين  كل  يشمل  كحل 
السورية،  الثورة  مهد  كوباني  من  الحقيقية 
المدينة  من  البعثي  النظام  أخرجت  حيث 
آفا،  بروج  المدن  لباقي  الشرارة  هذه  ولتنتقل 
األمنية  المربعات  بعض  في  النظام  بقاء  مع 
بقامشلو والحسكة، ولتقام إدارة ذاتية للمناطق 
حصل  الذي  والسياسي  الخدمي  الفراغ  وتسد 
سياسية  منظومة  بناء  في  الشعوب  وتكاتفت 
وعسكرية واجتماعية موحدة كانت كفيلة بدحر 
الحر  الجيش  من  المعارضة  مرتزقة  هجمات 
تكن  لم  الثورة  هذه  أخيراً،  وداعش  والنصرة 
روج  أبناء  من  اآلالف  تضحيات  لوال  لتأتي 
آفا والشمال السوري، واليوم تعيش حالة أمن 
واستقرار، وترى الشعوب بروج آفا والشمال 

السوري أنَّ لغة الحوار والتفاهم هي الوحيدة 
التي ستصل بالبالد لبر األمان، حيث لم يجِن 
الشعب السوري من الحرب غير الدمار واأللم 

والهجرة والموت بمختلف األلوان. 

حنن شعب واحد وهدفنا سورية 
دميقراطية بروح ثورة روج آفا

مع انطالقة ثورة روج آفا في التاسع عشر من 
تموز من عام 2012م، بدأت مرحلة جديد في 
السوري عامةً، حيث  والشمال  آفا  مدن روج 
الفراغ  وسد  نفسها  إلدارة  الشعوب  تكاتفت 
فيها  شارك  مجتمعية  ثورة  وكانت  الحاصل 
كل األعمار والفئات ومن كال الجنسين، ولعل 
الطائفية،  الصبغة  بعدها عن  فيها هي  األبرز 
والكردي  والعربي  المسيحي  حيث  كان 
الحروب  كل  مواجهة  في  واحد  خندق  في 
المجتمع،  تواجه  كانت  التي  والمعوقات 
الديمقراطية  األمة  فكر  بتطبيق  واستطاعوا 
الجميع  أخذ  خالل  من  المجتمع  تأهيل  إعادة 
الوطن  لخدمة  والعمل  المناسبة  أداورهم 

واالرتقاء به. 
العربي  الشعب  أبناء  من  ذلك  على  أكد  كما 
والشؤون  العمل  لهيئة  المشترك  الرئيس 
عبود؛  محمد  الجزيرة  إقليم  في  االجتماعية 
الدائرة  واألزمة  الحرب  هذه  »في ظل  قائالً: 
لتحتضن  آفا  روج  ثورة  جاءت  المنطقة  في 
ظل  تحت  السوري  الشمال  في  الشعوب  كل 
الديمقراطية  الديمقراطية وبفكر األمة  اإلدارة 
لتكون إنجازاً عظيماً لكل الشعوب في الشمال 

السوري«.
الكردي  الشعب  أبناء  من  المواطن  حدثنا  كما 
ثورة  »تعتبر  قائالً:  قامشلو  من  عبدو  أحمد 

روج آفا يوم تحرر الكرد من الظلم والعبودية 
حرية  وكذلك  الكردي  الشعب  حرية  فيه  وبدأ 
فبهذه  كافة،  السوري  الشمال  في  الشعوب 
وأشرقت  الحرية  طعم  ذقنا  مرة  ألول  الثورة 
داً »على أنَّها لعبت الدور  علينا شمسها«، مؤكِّ
األساس لتكاتف الشعوب في سورية كافة دون 
الديمقراطية  األمة  راية  تحت  تمييز  أو  تفرقة 
عبد  األممي  القائد  وبفكر  المشترك،  والعيش 
شعوب  »توحدت  مضيفاً:  أوجالن«،  هللا 
وعلى وجه  المجاالت  وبكل  السوري  الشمال 
األعداء  ضد  القتال  جبهات  في  الخصوص 
حيث امتزج الدم العربي والمسيحي والكردي، 
فكان لذلك تأثيراً إيجابياً وفعاالً على الشعوب 
منا  »يتطلب  منوهاً:  السوري«،  شمالنا  في 
جسدنا  في  دم  قطرة  آلخر  ثورتنا  نحمي  أن 
لدماء شهدائنا الطاهرة، فكل  احتراماً وتقديساً 
يرى  أن  يجب  السوري  الشمال  في  مواطن 
من  تحريض  أي  ضد  ومناضالً  مقاتالً  نفسه 
حديثه  عبدو  واختتم  المغرضة«،  الجهات 
ومقاتلينا  بشعوبنا  قوي  إيمان  »لدينا  بالقول: 
أهدافنا  كامل  إلى  للوصول  ثورتنا  وستستمر 

للعيش بحرية وديمقراطية«.    
الجميع  انخراط  آفا  روج  ثورة  في  وتتضح 
آفا  روج  في  الشعوب  ومن  فيها،  للمشاركة 
الشرائح  كلِّ   ومن  كافة  السوري  والشمال 
ثورة  فكانت  الجنسين،  كال  ومن  واألعمار 
تختلف عن باقي الثورات، فهي ثورة أخالقية 
تماسكت  لذلك؛  األولى.  بالدرجة  ومجتمعية 
ومازالت مستمرة حتى اآلن، ألنها بنيت على 
فيها  وامتزجت  الشعوب  بين  واألخوة  التآخي 
خلق  سبيل  في  كافةً،  آفا  روج  شعوب  دماء 
لذلك  والعنصرية،  الطائفية  عن  بعيد  مجتمع 
الصمود  قلعة  من  آفا  روج  ثورة  انطلقت 
الواحد،  الحزب  نظام  ضد  وكانت  كوباني 
على  وتعمل  اآلن  حتى  مستمرة  الثورة  وهذه 
ولم  سائدة  كانت  التي  الرجعية  الذهنية  تغيير 
يبصر  الذي  للمجتمع  السلبية  بالنتائج  إال  تأت 

النور بفضل فلسفة ونهج األمة الديمقراطية.

روناهي / كركي لكي - بهدف تسيير األمور 
التي من شأن البلدية خدمة المواطنين فيها 
من ناحية البناء واإلعمار وافتتاح المحال 
والضرائب المفروضة وتسيير المعامالت 
الشعب  بلدية  قامت  الخدمية،  واألعمال 
الجديدة  الرئاسة  تشكيل  آغا ومنذ  في جل 
واالختصاصات  الخبرات  ذوي  وتعيين 
وبعد انتخابات حرة و ديمقراطية الختيار 
من  بالكثير  الشعب،  قبل  من  األفضل 
التغيرات واإلصالحات ومن كل النواحي 
في البلدة. ولمعرفة المزيد عن هذه األعمال 
رئيس  مع  حواراً  وأجرينا  بزيارتهم  قمنا 

البلدية الذي زودنا بالمعلومات التالية:

أعمال خدمية وفنية 

على  يتوجب  التي  األعمال  جملة  ومن 
الرئيس  عنها  حدثنا  بها؛  القيام  البلدية 
الشعب في جل آغا ياسر  لبلدية  المشترك 
في  العمل  استالم  »تم  قال:  حيث  عويد 
بداية هذا العام وقمنا بأعمال خدمية وفنية 
كان يتوجب علينا البدء بها كافتتاح مسلخ 
للذبائح بسبب فوضى المسالخ للحفاظ على 
بشكل  ومراقبتها  وصحتها  الذبائح  ضبط 
السوق  نظافة  على  الحفاظ  وأيضاً  جيد، 
وهذا ضمن دراسة فنية وشروط«، منوهاً: 
»إلى أنَّ هذا المسلخ تابع للبلدية وهو يبعد 
لما تحدثه من  السكنية تجنباً  المناطق  عن 
عنها،  بغنى  المواطن  وأوساخ  روائح 
إطاره،  ضمن  للعمل  برنامج  وضع  وتم 
مع  قبلنا  من  ومراقبة  إشراف  تحت  وهذا 
على  مراقب  بيطري  بطبيب  االستعانة 
عن  مسؤولين  عاملين  وتواجد  المواشي، 
إلى  متتالية  جوالت  ولدينا  فيها،  النظافة 
وهنالك  األمور،  هذه  من  نتأكد  كي  هناك 
حيث  لها،  مخصصة  وحاويات  مكبات 
التي  للروائح  مخصص  دواء  برش  نقوم 

تصدر من الذبائح بشكل مستمر«.
بدهن  »قمنا  قائالً:  عويد  واستطرد 
الموجودة  التجارية  المحالت  واجهات 
قبل  من  المحدد  باللون  آغا  في سوق جل 

الطريق  تشجير  على  والعمل  البلدية، 
منظمة  مع  والتنسيق  بالتعاون  األخضر 
كما  كامل،  بشكل  الحدائق  وتشجير  شار، 
في  للقمامة  مكب  تخصيص  على  عملنا 
مجلس  مع  بالتعاون  والعمل  البلدة،  نهاية 
على  للبلدة  التنفيذي  والمجلس  الناحية 
بداية  في  الجرة  دوار  وهم  دوارين  إنشاء 
ودوار  البلدة،  ثقافة  إلبراز  وهذا  السوق، 
لمسة  وإضافة  الجمالية  إلضفاء  الناعورة 
اآلن  أما  آغا،  جل  سوق  وسط  في  جديدة 
نعمل على وضع مجارير صحية وشارفنا 
على االنتهاء لتغطي المناطق في البلدة«، 
مياه  شبكة  بتمديد  قمنا  »وأيضاً  مضيفاً: 
حوالي 400م في حي صالح الدين وقرية 
توكل، وكما عملنا على تمديد غطاسات في 
عدة قرى تابعة لناحية جل آغا وإصالحها، 
االرتوازية  لآلبار  غرف  ثالث  وإنشاء 
المتواجدة في حي صالح  من أجل اآلبار 
لتلبية  الكومينات  مع  والتواصل  الدين، 
احتياجاتهم، وتم رفع طلبات من الكومينات 
بهدف مشاريع خدمية كالعمل على تزفيت 
المكتب  قبل  من  دراستها  وتمت  الطرق، 
تم تحضير كتاب  الفني وبناًء على طلبهم 
ورفعه إلى بلدية الشعب في قامشلو، واآلن 
بالخدمة  لنقوم  الميزانية  انتظار  في  نحن 
بشكل متكامل، ونعمل على استثمار حديقة 
الشهيد آمد«، وأكد: »في المستقبل القريب 
البلدة«،  في  الموجودة  الحدائق  سنفعل 
على  نعمل  »كما  عويد:  ياسر  واستطرد 
زيارة عوائل الشهداء بالتنسيق مع مجلس 
عملنا  التي  المخالفات  عن  أما  عوائلهم، 
من  عليها  الضبط  بسبب  قليلة  فهي  عليها 
إلى  الخطية  اإلنذارات  بعد  قبلنا وتحويلها 
الهد  في  رغبتنا  لعدم  وهذا  الشعب،  نيابة 

ألنه منظر غير الئق وينافي الحضارة«.

مشاريع هامة ستقوم بها البلدية 

الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  واختتم 
في جل آغا ياسر عويد: »هنالك مشاريع 
عليها  العمل  وسيتم  الدراسة  قيد  عديدة 
قريباً، ومنها إنشاء سوق للخضرة والهدف 
منها الحفاظ على البيئة واختصار الطريق 
لسهولة  كراج  وافتتاح  األهالي،  على 
األوقات  كل  في  وتوفرها  المواصالت 

لخدمة المواطنين«.

الصلح  لجنة  حلت   - الجرنية  روناهي/   
الجرنية  بلدة  في  المدني  للمجلس  التابعة 
بالتعاون مع قوى األمن الداخلي في البلدة 
خالف بين أفراد من عشيرة الزويقات دام 

20 سنة تقريباً.
ملكية  تنازع  إلى  أصالً  الخالف  ويرجع 
جنوب  المهناوي  قرية  في  أرض  قطعة 
التي  الجهات  كل  تستطع  لم  حيث  البلدة، 
تدخلت الفصل في القضية. وبحسب قريب 
للقرية  المحلي  المجلس  ورئيس  الطرفين 
عبد العزيز خيرو أن هذه المشكلة لم تحل 
رغم عرضها مراراً وتكراراً سواء على 
تلك  أم  للنظام  التابعة  الرسمية  المحاكم 

المحلية الشعبية«.
اجتمعت  إنه  حديثه  في  خيرو  وذكر  هذا 
األمن  قوى  إدارة  برفقة  الصلح  لجنة 
طرفي  جانب  إلى  الجرنية  في  الداخلي 
النظر  وجهات  تقريب  تّم  حيث  الخالف، 

يرضي  حل  إيجاد  إلى  وصوالً  والرؤى 
ملكية  بتقاسم  يقضي  والذي  الطرفين، 
خيرو  وشكر  عليها.  المتنازع  األرض 
التي  األطراف  وجميع  الصلح  لجنة 

ساهمت بحل هذه المشكلة.
منذ  الصلح  لجان  أن  بالذكر  والجدير 
مئات  حلت  العام  حوالي  قبل  تأسيسها 
القضايا العالقة بشكل ودي دون الوصول 

إلى المحاكم.

ثورة روج آفا.. نبض الشعوب حنو 
احلرية والدميقراطية

جلنة الصلح وجمهودها حلل 
خالف باجلرنية؟!

روناهي / قامشلو - من انتفاضة قامشلو اليت انطلقت شرارهتا بتاريخ 2004/3/12م، واليت انتشرت يف األجزاء األربعة من كردستان والداخل السوري 
ومدن وعواصم عاملية ضد جمزرة النظام البعثي حبق الشعب الكردي األعزل واستغالل مباراة اجلهاد والفتوة حينذاك، مرورًا بثورة روج آفا ثورة احلرية 
الواحد، واليت بدأت من كوباني قلعة  الفكر الشمويل واحلزب  للتحرر من  والكرامة وثورة تكاتف الشعوب عربًا كردًا ومسحيني وكل األطياف واألديان 
الصمود وأيضًا ضد النظام البعثي بتاريخ 2012/7/19م، واليت مازالت مستمرة حتى اآلن يف وجه احملتل الرتكي ومرتزقته يف عفرين مدينة الزيتون والسالم.

تقرير/ ميديا غامن ـ جوان حممد
تقرير/ ليكرين خاني

األغذية  سالمةُ  تُعتبر  ـ  قامشلو  روناهي/ 
األساسية  المتطلبات  أحد  وشراُؤها 
تأمين  أجل  ومن  اإلنسان،  صحة  لضمان 
بفترة  يعرف  ما  ابتكار  تم  السالمة  هذه 
التي  الزمنية  المسافة  وهي  الصالحية، 
تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع 
وتاريخ  الغذائية،  المادة  إعداد  أو  تعبئة  أو 
انتهاء صالحية المادة الغذائية، ففي اآلونة 
الصيف  فترة  خالل  وبخاصة  األخيرة 
مدتها  النتهاء  الغذائية  المواد  تتعرض 
بعض  ولكن  لألكل،  قابلة  غير  وتصبح 
تاريخ  بتغطية  يقومون  المحالت  أصحاب 
الموجودة  المواد  لبيع  صالحيتها  انتهاء 

لديهم كافة وغش المواطنين.
صحيفتنا  قابلت  الموضوع  هذا  وألهمية 
لبلدية  المشترك  الرئيس  »روناهي« 
حدثنا  الذي  جمعة  خالد  الغربي  قامشلو/ 
الفائت  الشهر  »في  قائالً:  الصدد؛  بهذا 
صادرت إدارة الضابطة الكثير من المواد 
 24 صادرت  حيث  الصالحية،  المنتهية 
كيَس طحيٍن« )دون ذكر أسماء األفران(؛ 
حيث  مالية،  ضريبة  دفعهم  إلى  أدى  مما 

المحالت  ألصحاب  مخالفة   123 خالفت 
في  وزيادة  الصالحية  منتهية  مواد  لبيع 
بتاريخ  انتهائها  تاريخ  وتبديل  سعرها 
أي  يبق  ولم  الالصق  بواسطة  عنها  بديل 
لغش  الغذائية  المواد  على  موجود  تاريخ 
البناء؛  مواد  ناحية  ومن  المواطنين، 
وصادرت إدارة الضابطة 500 كيلو غرام 
من المواد التالفة غير صالحة لالستخدام«. 
في  حرقها  أو  إتالفه  يتم  صودر  ما  وكل 
الحفر في منطقة نافكر بحضور الضابطة 
والبيئة.  المستهلك  حماية  وضابطة  البلدية 
المحالت  أصحاب  على  »يجب  وأضاف: 
الصالحية  المنتهية  المواد  إتالف  كافة 
يجب  كما  المواطنين،  وصحة  لسالمة 
تعريض  عدم  البسطات  أصحاب  على 
ارتفاع  بسبب  الشمس  ألشعة  موادهم 
درجات الحرارة، ففي حال لم يتم التقيُّد فإن 
ستقوم  المستهلك  وحماية  الضابطة  إدارة 

باإلجراءات الالزمة. 
كما وينبغي على كلِّ ربَّة منزل غسل أنواع 
بالماء  تناولها  قبل  كافة  والفواكه  الخضار 
من  للتخلص  الفاتر  بالماء  وبعدها  المالح 

الحشرات كافة للحفاظ على الصحة، وعلى 
غذائية  مادة  أي  شراء  قبل  المواطن  كل 
ففي  واالنتهاء  اإلنتاج  تاريخ  من  د  التأكُّ
حال كانت منتهية الصالحية فيجب إخبار 
إدارة الضابطة ألخذ اإلجراءات الالزمة، 
ففي الفترات األخيرة دخلت المواد المنتهية 
الصالحية عبر طرق غير شرعية  داخل 
منطقتنا فليأخذ المواطنون الحذر واالحتياط 

تجاه ذلك«. 

قليلة  أسابيع  مرور  بعد  ـ  الشهباء  روناهي/ 
تأخذ  التي  البيئة  لحماية  العالمي  اليوم  على 
جيش  بدأ  الدولية،  القوانين  في  مدنياً  طابعاً 
االحتالل التركي ومرتزقته التدمير الممنهج 
والزراعية  الحراجية  للمناطق  والمقصود 
على  للتضيق  إضافة  عفرين،  مقاطعة  في 
المزارعين وسلبهم آلياتهم الزراعية ووسائط 

نقلهم.
الغابات  من  هكتار  ألف   25 من  أكثر 
الحراجية الطبيعية واالصطناعية تتوزع في 
مقاطعة عفرين التي عرفت بجمال طبيعتها 
المنطقة  شكلت  وبهذا  الزراعي،  وتنوعها 
والخارجية  الداخلية  للسياحة  جذب  منطقة 
فيها.  عريقة  أثريَّة  صروٍح  لوجود  أحياناً 
الخضراء  المنطقة  عفرين  غابات  وتشكل 
بعد  السوري  الشمال  في  المتبقية  الوحيدة 
إذ  2012م  عام  منذ  السورية  األزمة  تأجج 
وظفت اإلدارة الذاتية الديمقراطية إمكاناتها 
من  ومنعها  النباتي  الغطاء  لحماية  المتوفرة 
الجائر  والرعي  القطع  من  والحد  التدهور 
من مبدأ الحفاظ على البيئة وارتباط البشرية 
الديمقراطية،  األمة  مبدأ  وفق  باإليكولوجيا 
وتتصل غابات منطقة عفرين التي تمتد على 
مساحة تقدر بـ25 ألف هكتار منها 12147 
هكتاراً اصطناعياً، مع حراج تركيا من جهة 
الشمال ومع غابات منطقة جبل سمعان من 
الجهة الجنوبية الغربية وتتألف هذه الغابات 
وأصناف  سنديان   / مساحتها  من  من %75 
من  و%20  العريضة/  األوراق  ذوات 
مساحتها /صنوبر بروتي وثمري/ و5% من 
 - اصطرك   - زعرور   - /قطلب  مساحتها 

زيتون بري بطم/. 
مقاطعة  على  التركي  العدوان  وخالل 
الثاني  كانون  شهر  من  الـ20  في  عفرين 
التركي  االحتالل  استهدف جيش  المنصرم، 

الغابات،  فيها  بما  الحيوية  المرافق  جميع 
التركي  للجيش  العسكرية  السيطرة  وبعد 
بالتدمير  الماضي  أيار  منذ  بدأ  ومرتزقته، 
المناطق  وبالتحديد  المنطقة  لبيئة  الممنهج 
الموارد  واستغالل  الطبيعية  الحراجية 
)مهجري  المستوطنين  لخدمة  الزراعية 
إلى  السورية  المناطق  من  وغيرها  الغوطة 

عفرين( بطرق عدة.
وتوثيقها  رصدها  تم  التي  االنتهاكات  ومن 
في مقاطعة عفرين والتي استهدفت المناطق 
العائدة  الزراعية  واألشجار  الحراجية 

لألهالي في عفرين هي:
األراضي  حرق  15-7-2018م   -1
قرية  بين  الواقعة  جرقا  جبل  في  الحراجية 

علمدارة وجرقا في ناحية راجو.
ألف  من  أكثر  حرق  13-7-2018م   -2
قرية  ألهالي  ملكيتها  عائدة  زيتون  شجرة 
الشرقية  الجهة  في  الواقعة  تحتاني  خوزينا 
ومنع  )معبطلي(،  ماباتا  لناحية  الشمالية 
مما  الحرائق  إطفاء  من  األهالي  المسلحين 
تسبب في امتدادها إلى األراضي الحراجية 

المتاخمة.
منازل  من  عدد  حرق  11-7-2018م   -3
ماباتا  لناحية  التابعة  ساريا  قرية  أهالي 
)معبطلي( والتي تسببت في امتداد الحرائق 

إلى األراضي الحراجية المتاخمة.
أشجار  من  العديد  اقتالع  4- 6-7-2018م 
الشمالية  الجهة  الزيتون في قرية سيويا من 
الجنوبية المطلة على بلدة بعدينا بالقرب من 

اإلحراج الواقعة في القرية .
5- 6-7-2018 م حرق األشجار الحراجية 
في وادي النشامة  ) كلي تيرا  ( وتبلغ مساحته 
الطريق  على  والواقع  هكتار   2 حوالي 
النيران  )إضرام  راجو  منطقة  إلى  المؤدية 
من  مباشرة  بأوامر  كانت  المنطقة  تلك  في 

المخابرات التركية(. 
الحراجية  المناطق  6- 6-7-2018م حرق 
وحجيكا  فوقاني  حجيكا  قرى  من  الممتدة 
ودرويش  قدا  قرية  إلى  وصوالً  تحتاني 
هذه  أنَّ  علماً  راجو،  ناحية  في  وموسكا 
الطبيعية  األصول  على  تحتوي  المنطقة 
تشتهر  الذي  الزيتي  صنف  البري  للزيتون 
به عفرين، إضافة ألصناف حراجية متعددة.
7- 7-7-2018م إضرام مرتزقة االحتالل 
التركي النيران في حوالي 2500 من أشجار 
األراضي  في  والعنب  والرمان  الزيتون 
الزراعية العائدة ملكيتها ألهالي قرية عداموا 
التابعة لمنطقة راجو، الواقعة على الطريق 
العام المؤدي إلى قرية ميدان اكبس، وتعود 
عثمان  المواطنين  )محمد  من  لكل  ملكيتها 
سالم 100 شجرة، رجب عثمان سالم 100 

شجرة، سليمان محمد محمد 100، وليد محمد 
 ،100 اسماعيل  حسن  محمد   ،100 محمد 
يحيى رشيد مصطفى 300 شجرة (، إضافةً 
إلى حرق 1500 شجرة رمان و300 شجرة 
عنب للمواطن محمد بكر شيخ دادا. وحرق 
الزراعية من  الري  متر من خراطيم   800
نوع 4 انج، للمواطن عبد الرحمن اسماعيل 
من أهالي قرية علطانية، بعد نهب المرتزقة 

محصوله من القمح وإرساله إلى تركيا .
في  النيران  إضرام  6-7-2018م   -8
كيلو  أراضي زراعية ممتدة على مسافة 4 
متر من الجهة الغربية لقرية عتمانه بمنطقة 

راجو، بما فيها أشجار السنديان والزيتون.
االحتالل  جيش  قطع  30-5-2018م   -9
ملكيتها  عائدة  زيتون  شجرة   500 التركي 
قرية  من  قرمو  )محمد علي  مدنيين،  لثالثة 
حج جمال تابعة لمنطقة راجو، محيي الدين 
علطانيا(  قرية  من  صالح  واحمد  بالدينو 

لمرتزقتها،  تدريب  معسكر  إنشاء  بهدف 
لهم:  قالوا  ذلك  لمنع  الشكوى  تقديم  وعند 
من  فهل  عفرين،  واحتالل  بغزو  »قمنا 
ونقتلع  أرضك  لنأخذ  نستأذنك  أن  المعقول 
جيش  قطع  بليلكو  قرية  وفي  األشجار؟«، 
إلنشاء  حراجية  أشجاراً  التركي  االحتالل 

مكان هبوط لطائرات الهيلوكوبتر.
المحاصيل  حرق  8-6-2018م   -10
وهم  للمدنيين  ملكيتها  العائدة  الزراعية 
عائلة )عرفوا( من قرية قيبار، حرق أرض 
حرق  عائلة)نعسان(  هكتارات،   3 بمساحة 
عائلة  هكتارات،   4 بمساحة  لهم  أرض 
)زكريا شيخ حمزة( من قرية دار كره، حرق 
مساحة 3 هكتارات عند مدخل المقاطعة في 

الجهة الشرقية الشمالية.
11- 8-6-2018م حرق أراضي، مزروعة 
بأشجار الزيتون والشعير في شمال في قرية 
ناحية  في  براد  قرية  وشرقي  قاص  برج 

شيراوا.
حرق مرتزقة االحتالل التركي في   -12
من  واسعة  مساحات  الفطر  عيد  أيام  ثاني 
األراضي الزراعية في قريتي بينه وباصلة.

ميليشيا  عناصر  أقدم  29-6-2018م   -13
للجيش  التابعة  المتطرفة  الشرقية  أحرار 
التركي على حرق قرية بانيكه التابعة لناحية 
راجو في ريف عفرين الغربي وامتد الحريق 
الحراجية  األراضي  إلى  القرية  منازل  من 

المتاخمة للقرية.
حرق  21-6-2018م   .22  -14
األشجار الحراجية الواقعة في الجهة الشرقية 
الواقعة  الوحيدة  والجزيرة  ميداني،  لبحيرة 

في منتصف بحيرة ميداني.

فوائد الغابات

الطبيعية  المصانع  من  الغابات  تعتبر 
ثاني  غاز  بامتصاص  تقوم  التي  الضخمة 
أكسيد الكربون وإطالق األكسجين، وتجلب 
الجوفية،  المياه  مخزون  وتزيد  األمطار 
وتعدل المناخ وتلطفه وتنقي الجو من التلوث 
األخشاب،  من  قسم  وتؤمن  والضجيج، 
خصوبتها  من  وتزيد  التربة  على  وتحافظ 
التصحر،  ووقف  انجرافها  ومنع  وتثبيتها 
وسائر  والحيوان  لإلنسان  الطعام  توفر  كما 
الجميلة  المتنزهات  وتؤمن  الحية  الكائنات 

وأماكن السياحة. 
ويقول المعنيون: »إن الغابات بيتنا الخشبي 
ومقعد  وسريرنا  معولنا  وقبضة  ومدفأتنا 
تحتضن  األمين  الحارس  وهي  دراستنا، 
التربة وتمنع انجرافها وهي مصدر طعاِمنا 

األطفال  وبسمة  األمل  فسحة  وهي  ودوائنا 
وراحة النفس وهي جنة األرض«.  

هل ترقى انتهاكات الدولة 
الرتكية حبق الطبيعة جلرائم 

حرب؟

في  بالبيئة  المعنية  الدولية  القوانين  وبحسب 
الحروب، تصف هذه القوانين البيئة »بصفة 
المقصود  تدميرها  يمنع  وبالتالي  مدنية« 
األساسي  روما  نظام  ويعتبر  فيها،  والعبث 
1998م  لعام  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
جريمة حرب كل األعمال التي تلحق ضرراً 
بالبيئة  األجل وشديداً  النطاق وطويل  واسع 
وتحظر  التناسب،  مبدأ  وينتهك  الطبيعية 
األراضي  تدمير  أخرى  خاصة  أحكام 
الزراعية ومرافق مياه الشرب بقصد إلحاق 
اإلضرار بالسكان المدنيين، وكل هذا ينطبق 
بشكٍل فعلي ومباشرة على االنتهاكات السابقة 
الزراعة  وهيئة  اإلعالم  وسائل  وثقتها  التي 

في عفرين.
وتنص المواثيق الدولية على عدم استهداف 
عسكرية،  ألغراض  يستخدم  لم  إذ  البيئة 
الدولي  األحمر  الصليب  منظمة  وتقول 
البروتوكول  خالل  المتحدة  لألمم  التابعة 
الذي رفعته لألمم المتحدة: »تنطبق األحكام 
العامة المتعلقة بسير العمليات العدائية على 
البيئة، إْذ تكون البيئة في الغالب ذات طبيعة 
بالتالي شن هجمات ضدها  مدنية وال يمكن 
إال في حال تم تحويلها إلى هدف عسكري. 
كما يتعيّن مراعاة التدمير الذي تتعرض له 
الهجوم  في  التناسب  مدى  تقييم  عند  البيئة 

على أهداف عسكرية«.
خاصاً  نصاً  األول  البروتوكول  وأضاف 
لحظر: »استخدام وسائل أو أساليب للقتال، 
يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة 
االنتشار  وواسعة  بالغة  أضراراً  الطبيعية 
البروتوكول  يحظر  كما  األمد«.  وطويلة 
هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية 

من قبيل االنتقام.
المحتلين  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دولة 
الطرق  بشتى  يعملون  عفرين،  لمقاطعة 
تدمير  خالل  من  المنطقة  معالم  تغيير  على 
اآلثار وسرقتها والتغيير الديمغرافي لسكانها 
طبيعتها  يحاربون  باتوا  واليوم  األصليين، 
وجبالها بطريقة انتقامية ويعيثون فيها حرقاً 
عن  المدافعة  المنظمات  مرأى  أمام  وقتالً 

البيئة.
تقرير/ صالح إيبو

 مل تسلم من همجية االحتالل الرتكي
ً
الطبيعة أيضا

صيانة خطوط وشبكات الصرف 
الصحي يف الرقة

الصيانة  ورشات  أنهت  ـ  الرقة  روناهي/ 
التابعة للجنة إعادة اإلعمار في مدينة الرقة 
صيانة  أعمال  2018/7/15م  األحد  يوم 
أحياء  في  الصحي  والصرف  المياه  شبكات 
المدينة، وبدأت الورشات بالعمل على تأهيل 
األعمال  نتيجة  المتضررة  الخطوط  جميع 
من  داعش  مرتزقة  بها  قام  التي  التخريبيَّة 
المتعمد،  والتخريب  األنفاق  حفر  خالل 
واستمر المشروع ُمدة ثمانية أشهر ونصف 
التالفة  األنابيب  استبدال  على  واشتمل 

المياه  وخطوط  الصحي  الصرف  وقساطل 
الساعة  دوار  بين:  الرابطة  الخطوط  وهي: 
بغداد،  باب  ـ  الساعة  دوار  القديم،  الجسر  ـ 
تقاطع شارع المنصور ـ سور بغداد، دوار 
البتاني، الساعة ـ دوار النعيم، شارع باسل. 
وفي لقاء أجرته صحيفتنا مع المشرف على 
قائالً:  حدثنا؛  الذي  الزعيتر  أحمد  العمل 
»هذه خطوة أوليَّة لصيانة ُخطوط المياه في 
في  األولويات  من  تعتبر  التي  الرقة  مدينة 
هذه المرحلة، وسنقوم بضِخ المياه إلى أحياء 
فحص  من  االنتهاء  بعد  الفور  على  المدينة 

ُخطوط وشبكات المياه التي أنجزناها«.  تقرير/ ايفا ابراهيم 

ليأخذ املواطنني احلذر من املواد منتهية الصالحية


