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أكاديمية  خرجت   - الطبقة  روناهي/ 
دورة  الطبقة  في  عليوي  خالد  الشهيد 
المغالج  هللا  عبد  الشهيد  اسم  حملت 
غضب  عملية  خالل  استشهد  الذي 
الدورة  وهدفت  الرقة.  لتحرير  الفرات 
من  ومتدربة  متدرباً   36 ضمت  التي 
التوعية  إلى  المدني  المجتمع  مؤسسات 
المؤسسات  إدارة  على  والقدرة  الفكرية 
الدورة  واستمرت  عملها،  وتطوير 
دروساً  المتدربون  فيها  تلقى  يوماً   27
الهادف  الذاتي  والنقد  النقد  حول  فكرية 
لتطوير العمل اإلداري وتالفي السلبيات 
واألمة  الطبيعي،  والمجتمع  العمل  في 
وتاريخ  التدريب،  وأهمية  الديمقراطية، 

بين  والفرق  األوسط،  والشرق  سوريا 
مفهوم الدولة والسلطة، وأساليب اإلدارة 

في نجاح المجتمع.
دقيقة  بالوقوف  التخرج  مراسم  وبدأت 
صمت استذكاراً ألرواح الشهداء. وألقى 
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس 
أكد  كلمة  محمد  شيار  الطبقة  لمنطقة 
اإلدارة  بخلق  التدريب  أهمية  على  فيها 
الصحيحة واالنضمام لمثل هذه الدورات 

الفكرية.
التي  الخامسة  الدورة؛  هذه  وتعتبر 
خرجت  حيث  األكاديمية،  خرجتها 
المؤسسات  من  المتدربين  من  المئات 

المدنية كافة.

مذكرة دعوة

فض عروض مناقصة شبكة 

الصرف الصحي حلارة 

الشهيد كورجان

املرأة يف حزب سوريا املستقبل.. 
تنظيم وإدارة

كهرباء احلسكة بني التقنني 
 جذري

ّ
واحلاجة حلل

 الكتاب الثاني يف روج آفا
ُ
ّمعرض

ة وغىن ثقايف
ّ
 فني

ٌ
 تظاهرة

«بروح الوفاء لشهدائنا سنواصل 
مسرية رياضتنا حىت النصر«

تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
من أهم مقومات بناء المجتمع الديمقراطي 
التقدم  نحو  األولى  الخطوة  ألنها  الحر 
واالزدهار، فالمشاركة تعني صنع القرار 
السياسي واإلداري والتأثير المباشر على 

الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمع.

الجزيرة  إقليم  في  الكهرباء  مشكلة  تُعد 
من المشاكل التي تحتاج إلى حلٍّ جذري، 
المشكلة  هذه  الحسكة  مقاطعة  وتعيش 
أيضاً؛ وال سيما في فصل الصيف وبعد 
العمل.  عن  الكهربائية  المولدات  توقُّف 
ولمعرفة المزيد عن واقع الكهرباء وآلية 

عمل المولدات.

انطلقت فعاليات مهرجان الكتاب الثاني في 
روج آفا في قامشلو في 2018/7/20م في 
صالة زانا للمعارض والمؤتمرات، وفي 
هذا العام كانت النسخة الثانية منه، وكان 
المعرض األول قد أقيم في العام الماضي 

بالفترة ذاتها واستمّر أيضاً لخمسة أيام.

عنجهية  من  أيضاً  الرياضيون  يسلم  لم 
لعفرين  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
قوا في مناطق الشهباء، وألن شبعنا  وتفرَّ
ال يهاب المحتلين ويبقى شعاره »المقاومة 
بتنظيم  جديد  من  الرياضيون  بدأ  حياة« 
الشباب  هيئة  بجهود  الشهباء  في  أنفسهم 
الرياضي  واالتحاد  بعفرين  والرياضة 
على  القدم  لكرة  تنشيطية  دورة  وأقيمت 
تل  بقرية  الواقع  سردم  ملعب  أرض 

سوسين التابعة لناحية فافين.

لعام   /260/ أساس  رقم  الدعوى  في 
2018م.

الحميد  العبد  اسماعيل  السيد:  على 
العدالة  ديون  إلى  الحضور  األعرج 
االجتماعية في الكرامة وذلك في تمام 
الساعة الـ 10 صباحاً من يوم االثنين 
في  للنظر  30/7/2018م  في  الواقع 
/حليمة  السيدة  من  المقامة  الدعوى 

السحاب بنت حمد.
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  إن 

ستجري بحقك االجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية 
بالكرامة

في  الشعب  بلدية  أعلنت  أن  بعد 
الثانية  للمرة  مناقصة  الدرباسية 
مشروع  لتنفيذ  المختوم  بالظرف 
للشارع  الصحي  الصرف  شبكة 
كورجان  الشهيد  لحارة  الرئيسي 
الشرقي  الشمالي  الحي  )هيسيرا( في 
قامت   2018 لعام    أولى(  )مرحلة 
بتاريخ  السبت  العروض  فض  لجنة 
عروض  بفض   21/7/2018
بحضور  الصحي  الصرف  مناقصة 
األطراف المقدمة على المناقصة وقد 
رست المناقصة على المتعهد “أحمد 
من    3% بضم  محمد”  موسى  شيخ 
 : للمشروع  التقديري  الكشف  قيمة 

)13898974(
مدة التنفيذ: 90 يوماً. 

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

 واحلوار البناء
ّ
 الدميقراطي

ّ
زياد وطفة:  «توحيد صفوف املعارضةمشروعنا هو مبدأ احلل السياسي

نفى مستشار اإلدارة الذاتية الديمقراطيّة في شمال سوريا بدران جيا كرد في حواراً  كفيل حبل األزمة السورية«
خاص له مع صحيفتنا وجود أّي حواٍر أو لقاٍء مباشٍر بين اإلدارة الذاتيّة والنظام في 
دمشق، لكنّه أّكد على أّن »مبدأ الحّل السياسّي الديمقراطّي والحوار البنّاء« هو أساس 
مشروعهم لدمقرطة سوريا، وأّن اإلدارة الذاتيّة تطمح إلى حوار سياسّي شامل بوجود 

األزمة أطراف دوليّة ضامنة للحل. حّل  عن  اخلارجية  املعارضة  عجزت 
وسعت  خارجية،  بدول  وارتبطت  السورية، 
وضع  إىل  النظر  دون  فقط  مآربها  لتحقيق 
تنهي  جذرية  حلول  ووضع  السوري  الشعب 
السورية  األزمة  فحل  لذا؛  املتفاقمة.  أزمتها 
الداخلية  املعارضة  صفوف  توحيد  يتطلب  اليوم 
دميقراطية  رؤية  متتلك  اليت  الوطنية 

وحتافظ على وحدة سوريًا أرضًا وشعبًا...

2»

4»

إدلب يف سوق املتاجرة بعد اجلنوب السوري

قامشلو أقوى من إرهابكم

7»

8»
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اختتام دورة الشهيد عبد اهلل املغالج لإلدارة بالطبقة

من ورود الشهادة...
 الشهيد راج آل خشو

صور قوات األسايش تزين 
معرض الكتاب بقامشلو 

ثورة  وجسدوا  القيم  عن  دافعوا  أبطال 
سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة  ضمن 
حوله  ما  يضيء  نبراساً  وكانوا 
آفا  روج  ثورة  مقاتلو  إنهم  بصنيعهم.. 
ممن حفروا في الصخر ودافعوا عن قيم 

المجتمع والتصدي للتطرف واإلرهاب 
ولم يستسلموا أمام طغيانهم... ومن هذه 
القامات... الشهيد راج آل خشو القيادي 
في وحدات حماية الشعب الذي ارتقى 
من  الحسكة  تحرير  حملة  في  شهيداً 

مرتزقة داعش في السادس والعشرين 
قرية  في  2105م  عام  تموز  من شهر 

عبدة... برفقة أربعة من رفاقه....

معرض  خالل  ـ  قامشلو 
الكتاب الثاني “معرض الشهيد 
هركول”؛ تم عرض 25 صورة 
لقوات األسايش؛ بهدف اطالع 
الشعب على حياة وأعمال قوات 
الصور  وتمحورت  األسايش. 
حول التدريب، الخدمات وحياة 
تضمنت  كما  األسايش،  قوات 
صور لقوات مكافحة اإلرهاب 

وقوات النجدة.

وبهذا الصدد أشار عضو إعالم 
قوات األسايش خوين ريج تمي 
بأن الهدف من نشر هذه الصور 
حياة  على  الشعب  اطالع  هو 
“تعمل  وقال:  األسايش،  قوات 
توفير  على  األسايش  قوات 
األمن لألهالي”. وبالنسبة للعام 
الماضي فقد تم نشر 30 صورة 

لقوات األسايش في المعرض.

تتجه  أستانه؛  مخططات  فشل  بعد 
السوري  والنظام  من روسيا  كل  أنظار 
أن  بعد  بها  والمتاجرة  إدلب  منطقة  إلى 
أصبحت معقالً للمرتزقة الذين أجمعتهم 
لسهولة  فيها  التركي  االحتالل  دولة 
التدخل في الشأن السوري، حيث تجري 
اتفاقيات بين النظام السوري وروسيا في 
شّن هجوم على إدلب وإخراج المرتزقة 
إلى  بتمريرهم  منهم  والتخلص  منها 
إيران...  لمهاجمة  واستخدامهم  العراق 
أخرى  مرة  السوري  الشعب  سيقع  فيما 

ضحية لمثل هذه المتاجرات... 
2»

3»

دول  أغلب  في  الوطنية  المجالس  كانت 
تتشكل وتجتمع  السنين  العالم ومنذ مئات 
في حالتي الحرب والسلم للبحث في قضايا 
بالضرورة  وليس  والمواطن،  الوطن 
للقومية  المجلس  أعضاء  كل  ينتمي  أن 

يجمعهم  بل  نفسها،  الطائفة  أو  الدين  أو 
انتماُؤهم للوطن، وبذلك يتكاتفون لالرتقاء 
البيت  لترميم  أو  األفضل  نحو  باآلخرين 

الداخلي، أو للدفاع عن الوطن.

هادئاً  صباحاً  كان  حيث  قامشلو؛  في 
األطفال يلعبون أمام منازلهم والمواطنون 
كان  وبعضهم  عملهم،  ألماكن  يتجهون 
الزال نائماً.. وآخرون كانوا يحتسون قهوة 
الصباح... كان هدوء ما قبل العاصفة فجأة 
اقتربت شاحنة يقودها شخص حاقد تغذى 

بصلة  دين  ألي  تمت  ال  متطرفة  بأفكار 
الغربي،  بالحي  عامودا  لشارع  ووصلت 
وفجر نفسه ليخلق دماراً كبيراً فيمن حوله 
من  ألكثر  باإلضافة  العشرات  واستشهد 
مئة جريح، وذلك بتاريخ 2016/7/27م.

5»

6»

 الشعوب
ٌ
 وطني ومظلة

ٌ
جملس سوريا الدميقراطية... انتماء
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مركز األخبار ـ أقام حزب سوريا المستقبل ندوة 
مدينة  في  األحالم  صالة  أرض  على  حوارية 
قدموا  الذين  الحسكة  مقاطعة  مثقفي  الحسكة مع 
وسري  تمر  تل  مثل  كافة  المقاطعة  مناطق  من 
كانيه والشدادي وغيرها، وبدأت الندوة بالوقوف 
تحدث  ثم  الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة 
القفطان  ابراهيم  المستقبل  سوريا  حزب  رئيس 
عن آخر التطورات السياسية الجارية في المنطقة 
وسوريا خاصة وأشار إلى أهمية العمل المشترك 
بين األحزاب والحركات السياسية من أجل إيجاد 
أكثر  عليها  مرت  التي  السورية  لألزمة  حل 

تأسيس حزب  أهمية  من سبع سنوات، وأوضح 
الوطني  مشروعه  يحمل  الذي  المستقبل  سوريا 
بالدرجة  السورية  المواطنة  على  يؤكد  والذي 
بين مكون وآخر كما تطرق  تمييز  األولى دون 
الى موضوع الحوار السوري ـ  السوري والذي 
بحضور  عيسى  عين  منطقة  في  له  التمهيد  بدأ 
ممثلين عن األطياف السورية كافة والتي ستشكل 
اتفق  حيث  السوري،  ـ  السوري  للحوار  النواة 
تأسيس  ضرورة  على  الحوار  في  المجتمعون 
دستورية  تعددية  مركزية  ال  ديمقراطية  سوريا 
تضمن حقوق الجميع، وأكد القفطان على التزام 

مع  السوري  بالحوار  المستقبل  سوريا  حزب 
األطراف كافة بما فيها النظام السوري من أجل 
التوافقات  ظل  في  لألزمة  المناسب  الحل  إيجاد 
قبل  من  حياكتها  تتم  التي  والمؤامرات  الدولية 
بكل  تحاول  التي  تركيا  وبخاصة  سوريا  أعداء 
النظام  وعودة  الديكتاتورية  إرساء  الوسائل 
بها  القبول  يمكن  ال  والتي  سوريا  إلى  الشمولي 
من قبل الشعب السوري بعد كل هذه التضحيات، 
ثم بدأت المناقشات بين المثقفين من جهة ورئاسة 
إغناء  في  زادت  مما  أخرى  جهة  من  الحزب 

الندوة.

11أخبار صحة وعلوم2

السياسي  المكتب  عضو  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
وطفة  زياد  المعارضة  الوطنية  التنسيق  هيئة  في 
لذا؛  سقط.  الخارجية  المعارضة  مشروع  أن 
الوطنية  المعارضة  جهود  لتوحيد  اجتماع  يتطلب 
سوريا  مجلس  أن  موكداً  سوريا،  في  الديمقراطية 
أجل  من  مستمرة  وحرب  كفاح  في  الديمقراطية 

سوريا ديمقراطية تبدأ بتغير جذري وشامل. 
خالل لقاء أجرته وكالة أنباء هاوار مع عضو المكتب 
السياسي في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة زياد 
وطفة حول آخر المستجدات على الساحة السورية 
سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  في  ومشاركتهم 
قال  السوري؛   – السوري  والحوار  الديمقراطية 
بأحداث  السوري  المشهد  اختصار  »يمكن  وطفة: 
مهمة على رأسها استعادة النظام للكثير من المناطق 
منها  السابقة  الفترة  في  سيطرته  خارج  كانت  التي 
الجنوب  ومنها  العاصمة  محيط  تمثل  التي  الغوطة 
عدة  على  المناطق  دخلت  فيما  درعا،  يمثل  والذي 
المناطق  من  للكثير  النظام   استعادة  أولها  مشاهد 
الدولة  مع  خارجي  تواطؤ  هو  الثاني  والمشهد 
لسوريا  الغربي  الشمال  من  قسم  الحتالل  التركية 
وتحديداً عفرين وغربها وصوالً إلى أطراف مدينة 
الحلول  أفق  انسداد  فهو  الثالث  المشهد  أما  منبج، 
سمي  بما  سابقاً  تجسدت  التي  الخارجية  السياسية 
وباقي  سوتشي  مسار  أو  استانا  أو  جنيف  مسار 
األزمة  لحل  عقدت  التي  األخرى  االجتماعات 

السورية في الخارج«.
وبيّن وطفة أن مؤتمر سوتشي اآلن في حالة العناية 
إنقاذه،  الخارجية  األطراف  بعض  تحاول  المشددة 
التي  الوطنية  المعارضة  كافة  على  أنه  إلى  مشيراً 
على  الحفاظ  على  ترتكز  ديمقراطية  رؤيا  تمتلك 
سوريا الواحدة ومنع أو رفض التدخالت الخارجية 
دولة  لبناء  السياسي  بالحل  وإيمانها  سوريا  في 
علمانية ال مركزية ديمقراطية، هذه القوة أمام مهمة 
رؤيا  وتقديم  ذاتها  تجميع  مهمة  وهي  ضرورية 

تفاوضية واالتفاق على سوريا المستقبل.
المعارضة  قوى  واجب  من  أن  وطفة  زياد  وأكد 
مع  الحوارات  حضور  الداخل  في  السورية 
المؤمنة  المنطقة  في  الموجودة  المعارضة  القوى 
رؤيا  على  التوافق  أجل  من  المشتركة  بالتوجهات 
تفاوضية ورؤيا لمستقبل سوريا: »نتمنى أن يتعمق 
اللقاء ليشمل الجميع دون أن يهمش أحد األطراف 

األخرى المتمثلة بالمعارضة السورية«.

يحملها  التي  السياسية  الرؤيا  وطفة  زياد  واعتبر 
الديمقراطية رؤيا متقدمة تنسجم مع  مجلس سوريا 
ديمقراطياً  حساً  وتمتلك  السوري  المجتمع  أزمات 
سوريا  مجلس  يؤيدون  بأنهم  مؤكداً  ثورياً، 
الطروح  ويعتبرون  توجهاته  بمجمل  الديمقراطية 
والمؤتمر  الحوار  خالل  المجلس  طرحها  التي 
-السوري  السوري  للحوار  بالنسبة  أما  لهم،  أساساً 
فنوه وطفة بأن الحوار في مرحلة المراجعة النقدية  
لتقديم خطاب أكثر توافقاً وأكثر مقاربة للمزاج العام 
مجلس  أن  »نرى  السوري:  والشعب  للمعارضة 
من  مستمرة  وحرب  كفاح  في  الديمقراطية  سوريا 
أجل سوريا ديمقراطية تبدأ بتغيير جذري وشامل«.

مشتركات  إلى  حديثه  خالل  وطفة  زياد  ولفت 
وقال:  سوريا،  في  المعارضة  القوى  بين  كثيرة 
المستقبل  »وال يختلف أحد على ديمقراطية سوريا 
وحتى على علمنتها وال مركزيتها بغض النظر عن 
اختالفات تفصيلية والحوارات السورية - السورية 
بمعالجتها  كفيلة  السوري  الداخل  في  تنعقد  التي 
أكثر من  الداخلية مشتركاتها  السورية  والمعارضة 
اختالفاتها عيوبها الشخصية واألمراض ناتجة عن 
في  االستبداد  أنظمة  في  تاريخياً  القوى  هذه  نشأة 

ظروف غياب عمل سياسي«.
وعن أهمية الحوار وعقد الحوارات قال زياد وطفة: 
»قد تكون الحوارات مساراً لألزمة السورية فيجب 
بشكل  السوري  الشعب  تمثل  قوة  هنالك  يكون  أن 
قطب  تشكيل  فعند  السوري،  النظام  تفاوض  كامل 
عن  النظام  سيعجز  السورية  المعارضة  من  واسع 
التجاهل باعتباره سيكون ممثالً ألقليات ومناطق في 
وقتها وسيكون من اإلجبار التفاوض من أجل سوريا 

ديمقراطية جديدة«.
تعمل  التي  الخارجية  المعارضة  أن  وطفة  وبين 
في اسطنبول والدول األخرى لم ولن تمثل الشعب 
فرضت  األطراف  تلك  أن  موكداً  يوماً،  السوري 
عليها فرضاَ من قبل القوى الخارجية ال عالقة لها 
الوطني  التغيير  بمشروع  أو  ومشاريعها  بأجنداتها 
حملت  ومعارضتها  الخارجية  القوى  سوريا،  في 
مشروعاً إسقاطياً مرتبطاً بأجندات خارجية جسدت 
الفصائل  بعض  أو  لالئتالف  السياسي  بالخطاب 

العسكرية.
المعارضة  مشروع  أن  إلى  وطفة  زياد  وأشار 
جهود  لتوحيد  اجتماع  يتطلب  لذا؛  سقط.  الخارجية 
المعارضة الوطنية الديمقراطية إن كانت في الداخل 
السوري أو وجود جغرافي بالمهجر نتيجة مالحقة 
خطاباً  تمتلك  التي  »المعارضة  وأكد:  لها،  النظام 
يتوافق مع خطاب مجلس سوريا الديمقراطية يمكن 
التفاوض معها ألن هذه القوة أثبتت نفسها في الداخل 
التغيير  يتضمن  الذي  ففكرها  والخارج  السوري 
الديمقراطي والتغيير الجذري الشامل يمكن أن يكون 

حالً لألزمة السورية ومستقبالً لسوريا جديدة«.
التنسيق  هيئة  في  السياسي  المكتب  عضو  وأنهى 
بالقول:  حديثه  وطفة  زياد  المعارضة  الوطنية 
سوريا  مجلس  وجود  لعدم  الرياض  مؤتمر  »فشل 
الديمقراطية واآلن عقد أي مؤتمر يغيب قوة سياسية 
إنه على الجميع  أنا ال أقول  التمثيل  يكون منقوص 
حواراتنا  في  يتواجد  فلن  الحوار،  في  يتواجد  أن 
المسلحة  العسكرية  الفصائل  أو  المسلمون  اإلخوان 
أو  الخليج  مع  مرتبطة  قوة  تتواجد  أن  نسمح  ولن 
في  كبيرة  سياسية  قوة  فهنالك  التركي،  االحتالل 
سوريا يجب أن تحضر هذا الحوار ويجب أن نصل 
من  عليه  نتوافق  مشترك  برنامج  إلى  الحوار  عبر 

أجل التفاوض والتغيير«.

مركز األخبار ـ رد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
حسن  اإليراني  الرئيس  تهديدات  على  )االثنين( 

روحاني محذراً إياه من عقبات وخيمة. 
الرئيس  ترامب  دونالد  األميركي،  الرئيس  حذر 
أخرى،  المتحدة مرة  الواليات  تهديد  اإليراني، من 
حسن  أطلقها  تهديدات  على  رد  أحدث  في  وذلك 
روحاني مفادها بأن الحرب مع إيران هي »أم كل 
حسابه  على  تغريدة  في  ترامب  وقال  الحروب«. 
ال  روحاني.  اإليراني  الرئيس  »إلى  تويتر:  في 
تحاول أبداً تهديد الواليات المتحدة مرة أخرى، وإال 
ستعاني من عقبات وخيمة«. وأضاف: »لم نعد دولة 

والموت.  العنف  بشأن  المختلة  كلماتكم  مع  تتهاون 
كن حذراً!«.

ترامب،  األمريكي  نظيره  حذر  قد  روحاني  وكان 
لطهران  العدائية  السياسات  مواصلة  من  )األحد(، 
إيران  السالم مع  تعلم أمريكا أن  قائالً: »ينبغي أن 
كل  أم  هي  إيران  مع  والحرب  الحقيقي  السالم  هو 

الحروب«.
لألنباء عن روحاني  اإليرانية  الطلبة  وكالة  ونقلت 
قوله أمام حشد من الدبلوماسيين اإليرانيين: »يا سيد 
ترامب ال تعبث بذيل األسد فهذا لن يؤدي إال للندم«.

زياد وطفة: «توحيد صفوف املعارضة كفيل 
حبل األزمة السورية«

ترامب لروحاني: ستعاني 
من عقبات وخيمة

الوفاة في بعض االحيان؛  خطيٌر يؤّدي إلى 
فقد بلغ متوسط عدد الوفيات 400 حالة كّل 
أّن  كندا  في  مختصون  حيث الحظ  صيف؛ 
الوفيات الناجمة عن حرارة الجو المرتفعة، 
معظم  أمضوا  الذين  لدى  نسبيّاً  أعلى  كانت 
التكييف.  بوحدات  مبّردة  أجواء  في  أوقاتهم 
أجواء  في  طويلة  لمدة  الجلوُس  ويعتبر 
أسباب  أحَد  التكييف  بوحدات  بشّدة  مبّردة 
أو  الجسم  حرارة  درجة  انخفاض  حدوث 
هايبوثيرميا )عندما تصل حوالي 35 درجة 
وسرعة  الدوار  أعراضه:  ومن  مئويّة(، 
وظائف  واختالل  الضغط  وضعف  التنفس 
أخرى.  وأعضاء  العصبّي  والنظام  القلب 
فشل  إلى  الظروف  تؤّدي  قد  عالج  وبدون 
والدماغ  فالقلب  والموت.  التنفسّي  الجهاز 

بالبرد حيث يتباطأ النشاط  هما األكثر تأثراً 
وترتعش  للبرد،  فعٍل  كرّد  فيهما  الكهربائّي 
االنقباض  فيعمل  دافئين،  إلبقائنا  أجسادنا 
إلنتاج  لعضالتنا  المتسارع  واالنبساط 
إلعادة  الدمويّة  األوعية  وتنقبض  الحرارة. 
توجيه الدم إلى األنسجة األعمق، فيُساعد هذا 
في تقليل كمية الحرارة المفقودة للخارج، ما 
إن تصل درجة حرارة أجسامنا إلى 32 يبدأ 
معدل تنفسنا وضربات قلبنا باالنخفاض إلى 
درجات خطرة. وسيؤدي هذا في النهاية إلى 
فقدان الوعي، ولكن قبل ذلك يشعر الشخص 
باالرتباك بالتحدث والتفكير بخمول، بل إّن 
وزوال  للذاكرة  متقدم  فقدان  يختبر  البعض 
داخليّة  حرارة  وبدرجة  المنطقّي،  التفكير 
تتراوح بين 21 و29 مئويّة يدخل الشخص 

الحركة  على  القدرة  عدم  نتيجة  غيبوبة  في 
تنخفض  إن  وما  المنخفض،  الدم  وضغط 
الحرارة عن 21 تبدأ العضالت في التصلّب 
يصل  حتى  التنفس  انخفاض  معدل  ويزداد 

الشخص إلى الموت.
المراجع: مواقع عربيّة و أجنبيّة                                      

الجفن،  )الملتحمة،  التهابات  الربو، 
المسالك  البولية،  المسالك  األعصاب، 
يتسبّب  نتائٌج  هي  الموت،  وحتى  التنفسيّة( 
إذ  التكييف،  وحدة  باستخدام  اإلفراط  بها 
لألعصاب  التهاباً  الصناعّي  الهواء  يسبب 
والروماتيزم.  الدم  ضغط  في  وانخفاضاً 
فالرطوبة المتشّكلة من دوران الهواء البارد 
إن  والتي  التكييف  مراوح  في ريش  تتراكم 
تُرَكْت بدون تنظيف تتحّول إلى بيئة خصبة 
للمجلة  وفقا  والفطريات،  البكتيريا  لنمو 
البكتيريا  تلك  تنتشر  ثم  األوبئة  لعلم  الدوليّة 

بكّل أرجاء المكان. 
يصابوا  أن  التنفسّي  الجهاز  لمرضى  يمكن 
في  وضيق  الرئة  في  خطيرة  بالتهابات 
لمراكز  وفقاً  للوفاة،  تؤّدي  قد  التنفس، 

منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 
الُملّوثة  الهواء  المكيّفات  تنقل   .)CDC(
تسبّب  التي  الهوائيّة  الليجيونيال  ببكتيريا 
ومن  والمميت،  المعدي  الفيالقة  مرض 
ارتفاع  التعب،  الصداع،  الخفيفة:  أعراضه 
دراسة  أثبتْت  العضالت.  وآالم  الحرارة 
الطويل  التعّرض  أّن  سانتيه«  لمجلّة »توب 
للمفاصل  أمراضاً  يسبّب  التكييف  ألجهزة 
تتأثّر  حيث  التنفسّي،  والجهاز  العيون  و 
الحرارة  درجات  باختالف  الغضاريف 
القدرة  يُفقد  التعّرض  هذا  المفاصل.  فتتيبّس 
على التأقلم مع الحرارة، وباالنتقال المفاجئ 
الجسم  يتعرق  حاٍر،  إلى  بارٍد  مكان  من 
فيخسر األمالح، ويبقى ضغط الدم منخفضاً 
رغم أّن القلب ينبض بقوة، وهذا االنتقال أمٌر 

إعداد الصفحة - جوليا خلو
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فوائد عصري الشمندر: 13 فائدة مذهلة!هل يوقف التخدير العام الوعي

لعصير  أن  األبحاث  من  العديد  أظهرت 
الشمندر فوائد مذهلة لصّحتك وجمالك:

1- خفض ضغط الدم
ضغط  خفض  على  الشمندر  عصير  يساعد 
الدم، إذ يحتوي على مركبات النيترات والتي 
النترات  أكسيد  إلى  هضمها  عند  تتحّول 
الذي يساعد على توّسيع الشرايين وإرخائها 
تدفّق  وتسهيل  الدم  ضغط  خفض  وبالتالي 

الدورة الدموية في الجسم.
2- إبطاء وتيرة تقّدم مرض الزهايمر

تبعاً لبعض الدراسات، فإّن النترات الموجودة 
في عصير الشمندر قد تحسن تدفّق الدم إلى 
الدماغ لدى كبار السن، ما يبطّئ من وتيرة 
الدماغ  وأمراض  الزهايمر  مرض  تقّدم 

واألعصاب األخرى.
3- منح البشرة نضارة فائقة

من  الدم  تنقية  على  الشمندر  عصير  يعمل 
على  يساعد  الذي  األمر  والسموم،  الشوائب 
جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من 
على  الشمندر  عصير  يحتوي  كما  رونقها. 
من  وحمايتها  البشرة  لتنقية  الهام   c فيتامين 

التصبّغات الجلديّة.
4- تعزيز الطاقة والقدرة على التحّمل

على  يساعد  الشمندر  عصير  ألّن  نظراً 
على  يساعد  فإنّه  الدموية،  األوعية  توسعة 
ما  عام،  بشكل  الجسم  في  الدم  تدفّق  تحسين 
النشاط ويرفع كذلك من مستويات  يزيد من 
الشمندر  عصير  وتناول  الجسم.  في  الطاقة 
إليقاظ  الطرق  أفضل  من  يكون  قد  صباحاً 
التمرينات  مع  بتناوله  ينصح  كما  جسمك، 

الرياضية لتحقيق االستفادة القصوى.
5- تحسين الهضم

فإّن  باأللياف،  الشمندر  عصير  لغنى  نظراً 
الهضم  عمليات  تنظيم  على  يساعد  تناوله 

وتحسينها، كما يساعد على معالجة اإلمساك. 
تحّسن  التي  البيتاين  بماّدة  غنيٌّ  والشمندر 
عصير  من  وكوٌب  عموماً.  الهضم  عملية 
الشمندر قد يكون الحلَّ المثاليَّ الضطرابات 

المعدة العابرة.
6- الحماية من فقر الدم

الشمندر على كميّات كبيرة جداً من  يحتوي 
الحديد، حيث يساعد الحصول عليه بكميّات 
ومنع  األنيميا  مكافحة  على:  ومناسبة  كافية 
تجّدد  عمليّات  تعزيز  الدم،  بفقر  اإلصابة 
في  الموجود   c فيتامين  أّن  كما  الدم.  خاليا 
على  طبيعي  بشكل  يعمل  الشمندر  عصير 

تعزيز امتصاص الحديد بشكل مثالّي.
7- تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات

الذي  البيتاين  على  الشمندر  عصير  يحتوي 
مستويات  لخفض  الهاّمة  المواد  أحد  يعتبر 
طبيعي،  بشكل  الجسم  في  الهوموسيستين 
يتسبّب  الهوموسيستين  مستويات  فارتفاع 
بالعديد من المشاكل الصحية لجهاز الدوران. 
كما أّن المستويات العالية من البوتاسيوم التي 
على  تساعد  الشمندر  عصير  عليها  يحتوي 
وأمراض  بالجلطات  اإلصابة  فرص  خفض 

القلب عاّمة.
8- الحفاظ على وزن صحي

يحتوي عصير الشمندر على كميّة منخفضة 
تكاد  وكميّة  الحرارية،  السعرات  من  جداً 
َخيَاراً  يعتبر  لذا  الّدهون،  تكون معدومة من 
الجسم  تزّود  التي  العصائر  من  كنوٍع  مثالياً 
بداية  مع  وخاّصةً  الغذائية  والمواد  بالطاقة 

اليوم.
9- مكافحة السرطان

أنواع  أحد  من  الرائع  لونه  الشمندر  يكتسب 
فيه،  المتواجدة  الهامة  األكسدة  مضادات 
من  النوع  وهذا  بالبيتالينات.  والمدعّوة 

مضادات األكسدة بشكل خاّص يحمي الجسم 
كما  السرطانيّة،  الخاليا  أنواع  بعض  من 
يعتقد الباحثون أن البيتالينات تبحث في داخل 
أو  المستقّرة  غير  الخاليا  كافّة  عن  الجسم 

السرطانيّة لتدمّرها.
10- حماية وتحصين الكبد

إذا أصبح الكبد مرهقاً جداً، فإّن هذا قد يؤّدي 
وبعض  الكبد،  تليّف  أو  بتشّمع  لإلصابة 
هي:)حمية  كبدك  تتعب  قد  التي  الممارسات 
الكحوليّات،  تناول  في  إفراط  فقيرة،  غذائيّة 
في  البيتاين  مادة  ساّمة(  لمواد  التعّرض 
الدهون  تراكم  مكافحة  على  تساعد  الشمندر 

والسموم في الكبد.
11- مصدر جيد لحمض الفوليك

إّن حمض الفوليك هو أحد العناصر الغذائيّة 
الهاّمة لمنع إصابة األجنّة بأيّة عيوب خلقيّة، 
فرص حصول  تقليص  على  يساعد  أنّه  كما 
الشمندر  عصير  ويعتبر  مبكرة.  والدات 
مصدراً جيداً لحمض الفوليك، لذا فإْن كانْت 
المرأة في سن الخصوبة، فإنّها تنصح بتناول 
مناسب  بشكل  ووضعه  وعصيره  الشمندر 

ضمن حميتها الغذائيّة.
12- المساعدة على خفض الكولسترول

الكولسترول،  ارتفاع  من  تعاني  كنت  إذا 
الشمندر  تضمين  في  التفكير  عليك  فربّما 
وعصيره في حميتك الغذائية. فقد دلّْت بعض 
على  تساعد  الشمندر  أّن خالصة  الدراسات 
في  السّيء  الكولسترول  مستويات  تخفيض 

الجسم، ورفع مستويات الكولسترول الجيد.
13- مصدر جيّد لفيتامين c والبوتاسيوم

يعتبر عصير الشمندر مصدراً جيداً لفيتامين 
الهاّمة  c، والذي يعدُّ أحد مضاّدات األكسدة 
وحماية  المناعة،  جهاز  لتقوية  والضروريّة 

الجسم من تأثير الشوارد الحّرة الضاّرة.

حين  مستيقظاً  يكوَن  بأْن  منّا  أيٌّ  يرغب  ال 
خوٌف  ذلك  في  ألنَّ  جراحية  عمليّة  له  تجرى 
في  تحملّهما؛  المرء  على  يصعب  شديدان  وألٌم 
العصر الفرعوني كان يُضرب المريض بعصا 
على رأسه ليفقد وعيه وتُجرى له العمليّة! حيث 
تطّور مع  لكنّه  القِدم،  في  التخدير موجوداً  كان 

اكتشاف سبل جديدة أقّل ألماً.
عمليّات  بعض  في  أنّه  جديدةٌ  دراسةٌ  أظهرْت 
شبه  حالٍة  في  أدمغتنا  تبقى  قد  العام،  التخدير 
أجزاٌء  تظّل  الكامل  الوعي  غياب  رغم  نائمة؛ 
من الّدماغ قادرة على تمكين اإلحساس بالمحيط، 
بعد  ذلك  تذّكر  المريض  يستطع  لم  وإْن  حتّى 
توركو  جامعة  من  باحثون  قارن  استيقاظه. 
األدوية  من  لزوٍج  العصبية  اآلثار  فنلندا  في 
يُستخدمان بشكٍل شائع لتقليل استجابة المرضى 
وكان  الجراحيّة،  أو  الطبّية  اإلجراءات  قبل 
تعود  االستجابة  قلّة  كانْت  ما  إذا  تحديد  هدفهم 
بشكٍل كبيٍر إلى )األثر المباشر( للعقاقير عينها، 
يرسلنا  ما  هو  لها  المباشر(  غير  )األثر  أنَّ  أم 
إلى عالم األحالم؟ ليس الفرق أكاديميّاً فقط، فإذا 
كان السبب هو )األثر غير المباشر(، فإّن عمليّة 
التخدير ببساطة تُنشئ انتباهاً أكثر منه في حالة 
عمليّات  بعض  أّن  يعني  وهذا  الوعي،  غياب 
يقول  التخدير!  أثناء  فّعالة  تظل  الواعية  الدماغ 
باحثون: »عدم االستجابة ال يعني عدم الوعي، 
فربما تظل واعياً ولكن ال تبدي استجابة«. ومع 
وبَكمِّ  الحديث،  العصر  في  الطبيّة  العلوم  تقّدم 
فقد  الموضوع  حول  ُجمعْت  التي  المعلومات 
عمليات  استُخدمت  إذ  جواباً،  وجدنا  أننا  يُخيّل 
عاماً   170 مدى  على  المرضى  على  التخدير 
تقريباً، لكّن  التفاصيل حول كيفية تغيير األدوية 
وحول  قليالً.  غامضة  تزال  ال  الدماغ  لوظائف 
هذه الجزئية -حيث ال نعلم الكثير عن كيفية عمل 
الوعي- بمقدورنا رسم خريطة وظيفيّة لمناطق 
موجات  تذبذب  تسجيل  أو  الدماغ،  في  العمل 
يكون  قد  األثر  عن  السبب  فصل  لكنَّ  نشاطه، 

صعباً. 
متطوعاً   47 ُحقن  وفيها  دراسةٌ  أُجريْت 
)الديكسميديتوميدين(،  بـالمسّكن  إّما  أصّحاء 
تُسجل  أن  قبل  )بروبوفول(  العام  بالمخّدر  أو 
تسجيالت  تُستخدم  حيث  أدمغتهم.  موجات 
وبيتا)السريعة(،  المدى(،  ألفا)متوسطة  أمواج 
ودلتا)الموجات البطيئة( بصورة روتينيّة لمعرفة 
حالة الدماغ إْن كان مستيقظاً أم نائماً. فموجات 
حين  تنشأ  حيث  اليقظة  الحالة  موجات  هي  بيتا 
نكون ُمنبَّهين، أّما موجات ألفا  فتظهر في حالة 
دلتا  بينما   هادئين،  نكون  حين  الواعي  النشاط 

من  كلٍّ  عن  نتج  العميق.  النوم  موجات  فهي 
معيّنة،  عند جرعاٍت  لالستجابة  فقداٌن  العقارين 
فنصف  بكثير.  تخديراً  أقوى  البروبوفول  وكان 
بالديكسميديتوميدين  ُحقنوا  الذين  المجموعة 
أُمكن إيقاظهم بواسطة الهز أو الصراخ العالي، 
بروبوفول  أُعطيت  التي  المجموعة  من   ٪42
تسجيالت  أظهرت  ترنّح.  حالة  في  استيقظوا 
موجات  في  ارتفاعاً  الدماغ  موجات  تخطيط 
العميق  النوم  بين  تقلّباً  يعني  وهذا  ودلتا،  ألفا 
استطاع جميع  الهادئ. الحقاً،  الواعي  والنشاط 
المسّكن  العقار  مجموعتي  كلتا  في  المتطوعين 
والعقار المخّدر تذّكر الحدث، إن لم يكن بشكٍل 
ش. يقول Antti Revonsuo عالم  ُمبهم أو ُمشوَّ
عن  تقريباً  المشاركين  جميع  »تحّدث  النفس: 
بالواقع«.  المخلوط  الحلم  تشبه  بحالٍة  مرورهم 
لت تسجيالٌت للمجموعتين تضّمنْت جمالً  وقد ُشغِّ
السماء  »امتالء  مثل:  غريبة  بنهاياٍت  ُختمت 
كانت  أُخرى  وتسجيالت  بّراقة«،  بطماطم  ليالً 
طبيعيّةً تماماً. عبّرت تسجيالت تخطيط موجات 
عن  بمسّكناٍت  ُحقنوا  الذين  للمتطوعين  الدماغ 
ومحاولة  الغريبة  الجمل  سماع  على  قدرتهم 
على  قادرين  غير  كانوا  وإن  حتى  تفسيرها، 
تذّكرها الحقاً. أما مجموعة المخّدر فلم يحاولوا 
كانت  إذ  الغريبة،  الجمل  مع  يتفاعلوا  أْن  حتّى 
لكْن  متواصلة.  في حالة غفوٍة  أدمغتهم  موجات 
ألصواٍت  تسجيالٌت  للمجموعتين  ُشّغلت  حين 
انتبهوا  قد  المجموعتين  ِكال  أّن  بدا  سارٍة  غير 
بشكٍل  أدمغتهم  تفاعلت  استيقظوا،  وحين  لها، 
وكأنّهم  ظهر  والتي  الضوضاء،  مع  أسرع 
 Harry التخدير  عالمة  تقول  إدراكها.  تعلموا 
Scheinin:»في كلماٍت أخرى، يستطيع الدماغ 
لم  وإن  حتّى  والكلمات  األصوات  يدرك  أن 
يستطع تذّكرها فيما بعد، وخالفاً للشائع المعتقَد، 
للوعي، إذ يكفي  ال يتطلّب التخدير فقداناً كامالً 
دراسةٌ  ربطت  المحيط«.  عن  المريض  فصل 
تحت  الوعي  بحاالت  الدماغ  موجات  سابقةٌ 
سمح  بالجرعات  الجيّد  التحّكم  أّن  بيد  التخدير، 
للعقارات وتغيّر  وفقاً  التغيّرات  للباحثين معرفة 
مع  العمل  هذا  نتائج  واشتركْت  الوعي.  حالة 
دراساٍت أُخرى تفيد أّن التخدير ال يفصل أجزاء 
الدماغ تماماً بقدر ما يمنعها من التواصل بحّرية. 
وباألحرى، إنه كالنوم الطبيعّي، إذ تبقى أدمغتنا 
بدا  إذا  إدراكنا.  توقّف  وإن  حتى  متنبّهٍة  نصف 
فهذا  عميقاً،  نفساً  لك، خذ  بالنسبة  ككابوٍس  هذا 
أننا نستطيع اإلحساس بمشرط الجراح  ال يعني 

حين نستلقي مقيدين على سرير الجراحة.

أشارت غرفة عمليات غضب  ـ  األخبار  مركز 
بيان بأن قواتهم نفذوا عملية في  الزيتون خالل 
االستطالع  مجموعة  قائد  ضد  راجو،  منطقة 
غرفة  أصدرت  الشام.  فيلق  لمرتزقة  التابعة 
كتابياً،  بياناً  )االثنين(  الزيتون  غضب  عمليات 

راجو  منطقة  في  قواتهم  نفذتها  عملية  حول 
بعفرين.

الـ 22  البيان: »نفذ مقاتلونا في  وجاء في نص 
من شهر تموز 2018، عملية ضد قائد مجموعة 
الشام محمد علي،  فيلق  االستطالع في مرتزقة 

الملقب بـ »أبو دوجانة«، وهو من أهالي محافظة 
ضد  مقاتلونا  نفذها  العملية  السورية.  الالذقية 
سيارته  يستقل  كان  عندما  علي  محمد  المرتزق 
وقرا  أكبس  ميدان  بين  الواصل  الطريق  على 

بابا، التابعتان لمنطقة راجو بعفرين«.

إدلب يف سوق املتاجرة بعد اجلنوب السوري

غضب الزيتون تنفذ عملية ضد قائد مرتزقة فيلق الشام

مركز األخبار ـ تم جمع جميع الفصائل المرتزقة 
وإعزاز  وجرابلس  إدلب  بمناطق  سوريا  في 
هيئة  مرتزقة  رأسهم  وعلى  وعفرين  والباب 
من  حيث  سابقاً(،  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير 
المتوقع أن تشهد تلك المناطق تطورات كبيرة في 
األيام المقبلة، فإما يتم تصفية كامل المجموعات 
المرتزقة هناك، أو يكونوا ورقة تهدد بها تركيا 
أمن واستقرار المنطقة وبشكل خاص مدينة حلب 

التي أصبحت بمثابة حلم تركي. 
على  كبيرة  تطورات  األخيرة  اآلونة  شهدت 
المناطق  في  خاص  وبشكل  السورية  الساحة 
باإلضافة  والقنيطرة(،  )درعا  لسوريا  الجنوبية 
الفوعة  بلدتي  في  لريف حلب  الجنوبية  للمنطقة 
من  محاصرتين  كانتا  اللتان  الشيعيتين  وكفريا 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة  قبل 

سابقاً(.
بأهمية  السوري  الجنوب  معركة  وتحظى 
استراتيجية كبيرة لعدة أطراف دولية في الصراع 
السوري الدائر منذ سبعة أعوام؛ ألن درعا التي 
الجنوبية  البوابة  تشكل  األحداث  حولها  دارت 
للعاصمة دمشق، وقربها من األردن يقلق عمان 
الحرب  من  الفارين  المهجرين  آالف  تدفق  من 
لمحاذاتها  باإلضافة  المنطقة،  تلك  في  الدائرة 
األردن  مثلث  في  ووقوعها  إسرائيل،  لحدود 
وإسرائيل، كما لها أهمية كبيرة لكل من روسيا 
هلسنكي  قمة  بعد  جلياً  ذلك  وظهر  وأمريكا، 
أن  حيث  وروسيا،  أمريكا  رئيسي  جمعت  التي 
بوتين: »إن جيشي  اتفقتا، وبحسب  القوتين  كال 
البلدين يعمالن بشكل ناجح في سوريا، متطلعين 
أن  المراقبون  ويرى  بينهما«.  التعاون  لتمتين 
المناطق  تعود  أن  على  اتفقتا  وأمريكا،  روسيا 
إلى  وإسرائيل  األردن  من  كل  مع  الحدودية 
سلطة النظام لضمان أمور متعلقة بالطرفين في 
اتفاقية  تنفيذ  النظام  االتفاق، وهما: أوالً، متابعة 
1974 المتعلقة بقواعد فك االشتباك مع إسرائيل 
المنفذ االقتصادي مع  من جهة، وثانياً، استعادة 
المنطقة  تلك  إفراغ  ثانية، وثالثاً  عمان من جهة 
كما حدث  والمرتزقة  المسلحة  المجموعات  من 

في الغوطة.
بدء  السوري، منذ  للنظام  أساسية  روسيا داعمة 
الحراك الثوري في سوريا وتحول فيما بعد إلى 
الواليات  أعلنت  جانبها  ومن  مسلح،  صراع 
المتحدة منذ بداية العمليات أنها لن تتدخل؛ األمر 
وبعدها  درعا  في  الفصائل  دعوة  يعني  الذي 
القنيطرة لالستسالم في حقيقة األمر، ويشير إلى 
أمريكي- إسرائيلي مسبق حول   - تفاهم روسي 
العمليات الجارية بعد تعهد روسيا إضعاف نفوذ 
إخراجهم  على  والعمل  المنطقة  في  اإليرانيين 
السوري  النظام  جيش  شن  لذلك؛  سوريا.  من 
وبكل أريحية بدعٍم روسي، في الـ 19 من شهر 
حزيران المنصرم، هجوماً على محافظة درعا، 
السورية«  »الثورة  شرارة  منها  انطلقت  التي 
النظام  قوات  واستخدمت  آذار 2011.   15 في 
األسلحة،  وصنوف  أنواع  مختلف  وحلفاؤها 
التحتيّة  البنى  في  واسع  تدمير  عن  أسفرت 
الخاصة.  المواطنين  وأمالك  العامة  والمرافق 
وتمكن النظام وروسيا من بسط سيطرتهم على 

أكثر من ثلثي المحافظة في غضون 15 يوماً.
وتمكن جيش النظام السوري من استعادة مدينة 
نصيب  ومعبر  البلد(  )درعا  القديمة  درعا 
التجاري الهام مع األردن، وأكثر من 90٪ من 
على  للسيطرة  بسرعة  ويتقدم  درعا،  محافظة 
في  فيها  قرية  أول  دخول  من  وتمكن  القنيطرة 
أبرم  للذي  مماثل  اتفاق  بعد  الجاري  تموز   20
السوري  النظام  وجيش  المسلحة  الفصائل  بين 
والذي  درعا  في  حدث  كما  روسية،  برعاية 
بدء  ترفض  التي  الفصائل  إخراج  على  ينص 
عودة انتشار قوات النظام في المحافظة الواقعة 
على الشريط الحدودي مع الجوالن المحتل إلى 
بالمعارضة  تسمى  ما  تفقد  وبهذا  إدلب،  منطقة 
السورية آخر معاقلها في جنوب غربي سوريا، 
وكذلك كافة المناطق الحدودية مع دول الجوار، 
باستثناء أرياف حلب وإدلب الحدودية مع تركيا 
والتنف بالتوازي مع ذلك، يستمر التواصل بين 
الثانية  روسيا وإسرائيل حول سوريا، مع تأكيد 
العسكري  الوجود  ضد  التحرك  ستواصل  أنها 
اإليراني هناك، مقابل سعي موسكو لمنع وقوع 

صدام إيراني إسرائيلي.
المفاوضات  تجري  المراقبين  بعض  وبحسب 
التنف  حتى  الشرقي  الجنوبي  الجزء  الستعادة 
على رأس المثلث الحدودي السوري ـ األردني 
النظام على  الذي يسيطر  الوقت  العراقي، في  ـ 
على  عالوة  وتدمر(  )حمص  الوسطى  المنطقة 
المركزية  المنطقة  في  الكبرى  والمدن  الساحل 

االستراتيجية )الغربية(.
النظام  بين  اتفاق  جرى  نفسه؛  السياق  وفي 
سبعة  إخراج  على  تركية   - روسية  برعاية 
آالف عائلة من بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين 
البلدتين  وتسليم  لحلب،  الجنوبية  المناطق  إلى 
النصرة  )جبهة  الشام  تحرير  هيئة  لمرتزقة 
من  البلدتين  تفريغ  تم  االتفاقية  وبهذه  سابقاً(. 
السوري  المشهد  إلى  بالنظر  األصليين.  سكانها 
في اآلونة األخيرة، أي بعد هجوم النظام السوري 
بدعم روسي وصمت دولي على محافظة درعا 
النظام  بين  أبرمت  التي  واالتفاقات  والقنيطرة، 
برعاية  المحافظتين  في  المسلحة  والفصائل 
إلى  تحولت  التي  إدلب  إلى  وإخراجهم  روسية 
التي  والمرتزقة  المتطرفة  الفصائل  تجمع  بؤرة 
تتلقى دعمها من تركيا، باإلضافة إلفراغ بلدتي 
كفريا والفوعا، وجعل منطقة إدلب معقالً خالصاً 
وبإشراف  التركية،  السيطرة  وتحت  للمرتزقة 
بعد  تركي،  وبطلب  الشام  تحرير  هيئة  مرتزقة 
عدة  سرد  يمكننا  ذلك.  على  روسيا  مع  التوافق 
ومن  مستقبالً.  الحدوث  محتملة  نظر  وجهات 
يكون  قد  إدلب  مصير  أن  الوجهات  هذه  أبرز 
سيطرة  أي  ودرعا،  الغوطة  لمصير  مشابهاً 
النظام والتهجير، ويرى البعض أن هذه الوجهة 
مستبعدة قليالً نتيجة التفاهمات الروسية التركية 
والبعض  أستانة،  مفاوضات  إجهاض  لمنع 
منطقة  إنشاء  ذلك  من  الهدف  بأن  يرى  اآلخر 
سنية برعاية تركية في كل من جرابلس وإدلب 
تطالب  التي  حلب  خاصرة  في  أي  وإعزاز، 
تركيا بوصايتها اآلن. وبشكل خاص مدينة إدلب 
يتواجد ضمنها مرتزقة هيئة تحرير الشام )جبهة 

النصرة سابقاً(، مما يشّكل عقبة أمام أي تسوية 
ممكنة تخّص المنطقة، فهي تنظيم إرهابي حسب 
وبشتى  تحاول  تركيا  لذلك  الدولي.  التصنيف 
السبل إنهاء تواجد مرتزقة الهيئة في إدلب، عبر 
بفصائل أخرى غير  اندماج عناصرها  أو  حلّها 
مصنفة في لوائح اإلرهاب. وعمليات االغتياالت 
التي تجتاح إدلب منذ أشهر لقياديين في فصائل 
الشام  تحرير  هيئة  مختلفة، من ضمنها مرتزقة 

لربما دليل على ذلك.
كفريا  بلدتي  أهالي  إخراج  بأن  البعض  ويرى 
والفوعة هي بداية لشن حملة عسكرية سورية - 
روسية على مناطق إدلب وتحويل تلك المنطقة 
ما سعت  إذا  الدم. وبشكل خاص  إلى حمام من 
بأن  يبدو  والتي  حلب،  نحو  التوجه  إلى  تركيا 
محاوالتها تدور وراء الكواليس حتى وإن بدت 

العكس.
إدلب،  مناطق جرابلس،  تشهد  أن  المتوقع  ومن 
في  كبيرة  تطورات  وإعزاز  عفرين  الباب، 
األيام المقبلة، إما يتم تصفية كامل المجموعات 
المرتزقة هناك، أو يكونوا ورقة تهديد بيد تركيا 

تهدد بها أمن واستقرار المنطقة.
لجيش  اإلعالمي  الناطق  أشار  الصدد؛  وبهذا 
الثوار دلشير إدلبي إلى أن ورقة الضغط التركية 
في إدلب ذهبت في مهب الريح وأن السيطرة على 
المحافظة ستسلم مرة أخرى للنظام والروس بعد 
ودعا  المرتزقة،  المجموعات  من  تركيا  تخلص 
الوصول  إلى  اإلرهاب  بمحاربة  المعنية  الدول 
لتوافق بشأن إدلب لمنع حدوث محرقة؛ وذلك في 
لقاء أجرته وكالة أنباء هاوار معه حول مجريات 

األحداث في إدلب.
الدولية  القوى  أن  بذكر  حديثه  إدلبي  وبدأ 
األزمة  بداية  ومنذ  سعت  كافة  واإلقليمية 
السورية إلى تعميق األزمة من جانبين السياسي 
وحسب  لهم  يحلو  كما  وتوجيهها  والعسكري، 
من  اآلن  إدلب  منطقة  »تعد  وتابع:  مصالحهم، 

أهم ساحات الصراع في األزمة السورية«.
المجموعات  جميع  بتجميع  أنه  إدلبي  ونوه 
التركستان،  مثل  إدلب  في  واإلرهابية  المرتزقة 
وخاليا  والنصرة  الشيشيان  األوزبك،  القوقاز، 
أضحت  الزور  دير  من  هروبهم  بعد  داعش، 
المجموعات  فيها  تتمركز  جغرافيا  أخطر  إدلب 

اإلرهابية.
األزمة  في  تدخلها  وبعد  تركيا  أن  إلى  وأشار 
المباشر »سهّلت  تدخلها  بعد  وبخاصة  السورية 
وهي  سوريا  إلى  العبور  المرتزقة  للمجموعات 
وعليه؛  عليهم،  القضاء  في  تساهم  اآلن  نفسها 
في  ذهبت  إدلب  في  التركية  الضغط  ورقة  فإن 
مهب الريح ومن دون أي مقابل، فاتفاقية كفريا 
والفوعة هي بمثابة الطعنة ألهالي إدلب«. ودعا 
إدلبي في حديثه الدول المعنية بمحاربة اإلرهاب 
في الوصول لتوافق لمحاربة اإلرهاب في إدلب، 
وقال: »هذا بهدف منع حدوث محرقة قد يقوم بها 
النظام السوري بحجة محاربة اإلرهاب«. وأشار 
الناطق اإلعالمي لجيش الثوار دلشير إدلبي في 
الختام إلى ضرورة الدخول بعدها لمرحلة الحل 

السياسي السوري - السوري.
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لينا بركات

ما املطلوب من 

املرأة السورية؟!

على  ظهرت  التي  الطروحات  تعددت 
ولم  األزمة،  لمعالجة  سوريا  في  األرض 
عن  سوى  األطروحات  تلك  أغلب  تعبر 
شكل األزمة بعيداً عن جوهرها، وال تمت 
صلة،  بأي  السورية  القضية  على  للعمل 
اإلسالمية  الطروحات  جميع  أن  حيث 
والعلمانية على حٍد سواء ظلت تركز على 
سوريا البلد الواحد والشعب الواحد والدين 
الواحد عبر طرح مفهوم إسالموية الدولة، 
األخرى  المكونات  ودور  أهمية  وإهمال 
األخالقية  األزمة  هذه  في  المرأة،  ودور 
التي تمر بها سوريا قبل أن تكون سياسية.

هذه  تواجه  أن  الطبيعي  من  وكان   
المكونات  رفض  الشمولية  الطروحات 
نظام  إنتاج  إعادة  تخشى  التي  السورية 
سياسي وأخالقي أكثر تشدداً من ذلك الذي 
ساد. فلم تتمكن القوى التي عملت في ظل 
األزمة السورية الحالية سوى إبراز الميول 
االنحرافية نحو الشمولية الدينية والطائفية 
وتقزيم دور الدولة عبر إنتاج مناهج حياتية 
تعود بأصولها إلى الصراعات التي أعقبت 

عهد النبي محمد )ص( منذ 1400عام.
العقالنية  عن  تعبير  الفيدرالية  طرح  فهل 
مكانتها  أخذ  للمرأة  سيتيح  وهل  السياسية 
أن  بعد  القرار  صنع  مواقع  في  الحقيقية 

همشت لعقود عن هذا الدور؟
المؤيدة  اآلراء  فيه  باتت  الذي  الوقت  في 
الستحالة التعايش المشترك سورياً مسيطرة 
واالجتماعية  السياسية  المواقف  على 
الشمال  في  الحل  قوة  تبرز  عموماً، 
الفيدرالية  مفهوم  طرح  الذي  السوري، 
كحل أمثل لقضيٍة باتت األكثر تعقيداً على 
الشرق األوسط. ال شك من كون  مستوى 
المشروع حامالً  الذي يطرح هذا  الطرف 
المكونات  بين  والتعايش  الديمقراطية  لقيم 
لتلك  المتبادل  االعتراف  خالل  من 
المكونات بحقوق بعضها البعض في إطار 
للجميع باستظاللها  جغرافية وطنية شاملة 
للنظم  بديلة  فكرية حديثة،  بمظلة منظومة 
منذ  الموروثة  السلطوية  لألنظمة  الفكرية 
والمتحكمة  الطبقية  المجتمعات  ظهور 
إضافة  عموماً،  المنطقة  شعوب  بإرادة 
في  المرأة  لعبته  الذي  المميز  الدور  إلى 
قيادة المجتمع على كل األصعدة والحقوق 
الفعالة  ومشاركتها  عليها  حصلت  التي 
تحقيق  عملية  في  الحقيقي  دورها  ولعب 
في  والرجل  المرأة  بين  الكاملة  المساواة 
الشرق  في  نوعها  من  األولى  تعد  ظاهرة 
ما  موجة  ضربتها  التي  والبالد  األوسط 
يسمى الربيع العربي، فوجود حركة نسوية 
حقيقية في سوريا واعية لذاتها هو دليل أن 
الحركة  هذه  وأن  جذور  النسوي  للنضال 
هي حركة تحرر حضارية مقاومة عانت 
والدكتاتورية  الرجعية  القوى  مختلف  من 
األزمة  ومن  واالستعمار  االحتالل  وقوى 

والحرب التي حلت في سوريا.
وهذا مايضعنا أمام تساؤالت البد من إيجاد 
اإلجابة عنها. فما هو المطلوب لتأخذ المرأة 

دورها الحقيقي في المجتمع السوري؟
السورية في  المرأة  المطلوب من  وما هو 
المرأة  ستبقى  متى  وإلى  المرحلة؟  هذه 
شخصيات  وجود  من  بالرغم  السورية 
نسوية سورية قيادية مبعدة عن المشاركة 
سوريا  في  والحل  المفاوضات  عملية  في 
وهل  الجديد؟  السوري  الدستور  وصياغة 
يطرح  أن  األزمة  أنتج  الذي  للفكر  يمكن 
المرأة  إقصاء  تبقى سياسة  لها وأن  حلوالً 
لألزمة  الحلول  إيجاد  في  المشاركة  عن 

متبعة؟
)مقتطفات من الكلمة التي ألقيتها في الملتقى 
الحواري السوري- السوري الذي انعقد في 

عين عيسى بتاريخ 18-2018/7/19م(.

التأنيث

في  القرار  اتخاذ  تم  الرقة،  مدينة  في  للحزب 
توسيع الفروع في جميع المناطق على مستوى 
واليوم  والجزيرة،  الفرات  إقليمي  في  سوريا 
في  الجزيرة  فرع  الحزب  مكتب  بافتتاح  قمنا 
مقاطعتي  فرعين  ويتضمن  الحسكة  مقاطعة 
الحسكة وقامشلو، والهيكل التنظيمي تم إعداده 
الموجودة  المناطق  مكاتب ضمن  تسع  ليشمل 
في كل األنحاء، وتعتمد على ثالث لجان رئيسة 
كخطوة بدائية وهي لجنة المرأة ولجنة الشبيبة 
واللجنة التنظيمية الذين تولَّتا أول خطوة كبناء 
وترسيخ النظام وأهداف سوريا المستقبل وآلية 

العمل في الحزب«. 
قبل  من  الحزب  هذا  تمثيل  »يتم  وأضافت: 
رئيس يمثل الحزب واألمين العام تمثله امرأة، 
وديمقراطي  حضاري  للمجتمع  تقييمنا  وألن 
الحزب  أعطى  ديمقراطية  سوريا  لمستقبل 
مستعدة  بدورها  والمرأة  للمرأة،  بارزاً  دوراً 
الجماهيري  واإلقبال  الخطوة  لهذه  وجاهزة 
تقارب  ويوجد  سوريا،  مستوى  على  قوي 
وتفاؤل على فهم هذا البرنامج، والتقرب يكون 
إذ  والندوات،  واالجتماعات  الحوارات  ضمن 
الحل  سنضع  أنَّنا  على  السوري  للشعب  نؤكد 
لألزمة السورية، ألن برنامج الحزب والبيان 
النقاش والتحضير له على أسس  التأسيسي تم 
تشمل الحلول الكاملة لألزمة السورية، وسوف 
في  الجماهير  خطوة  إكمال  في  الدور  يلعب 
سوريا  بناء  هو  فالهدف  القريب،  المستقبل 
والسياسات  المفاهيم  على  تعتمد  ال  مستقلة 
إرادة  يمثل  صوتاً  سيكون  بل  الخارجية، 
العون  يد  وسنكون  عام،  بشكل  الجماهير 
على  مفتوح  الحوار  باب  أن  كما  للجميع، 
المستوى الداخلي والخارجي بشكل ديمقراطي، 
إيصال  إلى  ونهدف  للحوار  مستعدون  ونحن 
سوري،  وفرد  بيت  كل  إلى  وأهدافنا  برامجنا 
وأن يصله المفهوم األساسي من أننا ال نريد أن 
نكون فقط جزءاً من الحل، بل سنكون المثال 
الذي يحقق السالم والديمقراطية والحل السلمي 
سنحمي  وبأننا  كافة،  سوريا  مستوى  على 
للمجتمع  شافياً  جواباً  ونكون  المقاومة  صوت 
بإعادة  األساسية  الصورة  وسنوصل  بأكمله، 
مجتمع حر يمثل صوته بإرادته وهويته الثقافية 
سواًء أكان عربياً أم سريانياً أم كردياً ومن أي 
على  المتواجدة  والقوميات  واألطياف  األديان 
لالندفاع  مستعدون  ونحن  السورية،  الساحة 
المستقبل  تجاه  مسؤولية  أصحاب  نكون  وأن 
سياسة  نبني  بأننا  الضمان  ونعطي  السوري، 
برمته  السوري  المجتمع  تخدم  ديمقراطية 

وستلعب  األوسط  لشرق  النموذج  وستكون 
دور التعددية، وهذه التعددية هي صفة وشعار 

الحزب والنصر لرسالتنا«.

املرأة أثبتت نفسها سياسيًا

من  مارديني  سميرة  تحدثت  السياق  وفي 
المستقبل  سوريا  حزب  في  المرأة  مكتب 
قائلةً: »خالل مراحل التاريخ الطويلة لم تأخذ 
بعض  في  نادراً  إال  السياسي  الدور  المرأة 
المجتمعات، ولعل هذا السبب أدى إلى تأخير 
ومما  طويلة،  لفترات  النضالية  المرأة  مسيرة 
الذي  السلطوي  الذكوري  العقل  معاناتها  زاد 
المرأة  وبين  بينه  المساواة  الواقع  في  يتقبل  لم 
إلى  السياسية  الحياة  المرأة  مشاركة  ورفض 
في  الثورة  اندالع  مع  ولكن  الرجل،  جانب 
روج آفا وشمال سوريا، أخذت المرأة في حمل 
خطوة  بذلك  فأخذت  والمقاومة  النضال  شعلة 
جميع  الرجل  مع  وشاركت  التقدم  نحو  كبيرة 
واالجتماعية  والسياسية  العسكرية  الميادين 
واالقتصادية، فلم تدخل المرأة مجاالً إال وأثبتت 
على  تفوقت  أنها  حتى  وتقدير،  بجدارة  نفسها 
الرجل في بعضها، وكان لتأسيس حزب سوريا 
المستقبل قفزة نوعية باتجاه تحرر المرأة، فقد 
القيود  أخذ على عاتقه النهوض بالمرأة ورفع 
التي تحد من حريتها ومساواتها في المجتمع، 
بناء  في  عليها  تبنى  التي  أهدافه  خالل  من 
مجتمع أخالقي ديمقراطي حر، وهذا الهدف ال 
يتحقق إذا لم تأخذ المرأة جميع حقوقها، لذلك 
للحزب،  العام  األمين  منصب  المرأة  أخذت 
مقاطعة  ومكتب  الجزيرة  فرع  افتتاح  تم  وقد 
والشبيبة  المرأة  مكتب  يضم  الذي  الحسكة 
المرأة في حزب سوريا  والتنظيم، وقد أخذت 
المستقبل على عاتقها تنظيم المرأة في المجتمع 
وزيادة فعالية دور المرأة التي تلعبها في الحياة 
السياسية  فالمشاركة  السياسية  الحياة  وخاصة 
أمور  في  التحكم  على  القدرة  المرء  تعطي 
الحياة، ويجب على المرأة  السورية أن تلعب 
حقوقها  على  الحصول  من  لتتمكن  الدور  هذا 
الحلول  وإيجاد  قضاياها  وإبراز  المشروعة، 
المناسبة لها، مما يزيد من عملية تنمية المجتمع 
وبناء مجتمع ديمقراطي أخالقي يسوده العدالة 

االجتماعية والمساواة بين الجنسين«.

في  المرأة  مشاركة  تعتبر  ـ  الحسكة  روناهي/ 
الحياة السياسية من أهم مقومات بناء المجتمع 
نحو  األولى  الخطوة  ألنها  الحر  الديمقراطي 
صنع  تعني  فالمشاركة  واالزدهار،  التقدم 
المباشر  والتأثير  واإلداري  السياسي  القرار 

على الحياة االجتماعية والثقافية للمجتمع.
إن بناء المجتمع الديمقراطي األخالقي يتطلب 
إعادة تركيب المجتمع وتقديم المساواة والعدالة 
المرأة  بحقوق  واالعتراف  الجنسين  بين 
والفكرية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 
وقد شهدت منطقة الشرق األوسط والدة العديد 
أن  إال  السياسية،  والتنظيمات  األحزاب  من 
يكون  مما  أكثر  شكلياً  فيها  كان  المرأة  وجود 
والقمع  التسلط  سياسة  ممارسة  نتيجة  عملياً، 
من قبل المجتمع الذكوري السلطوي، وفرض 
والتقاليد،  العادات  بحكم  االجتماعية  القيود 
وكان لألنظمة الحاكمة تأثيراً كبيراً في طمس 
جمالية المرأة الفكرية والسياسية في ظل انعدام 
منعت  حيث  السياسية،  والتعددية  الديمقراطية 
المرأة من ممارسة الحياة السياسية التي تشكل 
الركن األساسي في بناء المجتمع الديمقراطي 
والرافعة األساسية في تعميق النهج الديمقراطي 
أن  يمكن  ال  المرأة  بأن  مؤكدين  األخالقي، 
لتنجب األطفال  السياسة، وإنما خلقت  تمارس 
وتربيهم وتقوم باألعمال المنزلية، إال أن المرأة 
استطاعت  سوريا  وشمال  آفا  روج  ثورة  في 
دورها  تبرز  وأن  الخاطئة  المفاهيم  تغير  أن 
الريادي في أحداث الثورة، ومع اإلعالن عن 
تأسيس حزب سوريا المستقبل وترسيخ أهدافه 
في بناء المجتمع الديمقراطي واألخالقي يتطلب 
والمساواة  السياسية  الحياة  في  المرأة  مشاركة 
بينها وبين الرجل والتي تشكل إحدى أهم آليات 
التغيير الديمقراطي في المجتمع فوجود المرأة 
يعزز من انخراطها في العمل لتخلص جنسها 
الذكوري  والنظام  االجتماعي  الموروث  من 

والعادات والتقاليد المجتمعية البالية.
بعض  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  الصدد؛  بهذا 
المستقبل خالل حفل  في حزب سوريا  النساء 
مقاطعة  في  الجزيرة  فرع  الحزب  مقر  افتتاح 

الحسكة.

»شعارنا بناء سوريا تعددية ال 
مركزية«

رانيا  الجزيرة  فرع  مكتب  رئيسة  والتقينا 
فرمان وحدثتنا قائلةً: »إن اإلعالن عن تأسيس 
)بناء  شعار  تحت  المستقبل  سوريا  حزب 
جاء  مركزية(  ال  تعددية  ديمقراطية  سوريا 
تلبية لمطالب الجماهير المؤمنة بوحدة سوريا 
قادرون  أنهم  أيقنوا  والذين  وشعباً،  أرضاً 
الفكري  للتعبير  المثلى  األرضية  تمثيل  على 
التعددية  نهج  اعتماد  من  النضالي  والتراكم 
وأخوة الشعوب بين أطياف المجتمع السوري 
طبقات  بين  واإلثنية  العرقية  الهوة  وتقليص 
للمجتمع  متينة  أسس  لبناء  المتعطش  المجتمع 
الحضاري  إرثه  على  اعتماداً  المتحضر، 
الفكر  وفق  السنين  جذوره آلالف  تمتد  والذي 
يعيق  ما  كل  وتجاوز  األممي،  الديمقراطي 
حر  ديمقراطي  مجتمع  لبناء  وتطويره  تحديده 

للداخل السوري«.
مفاتيح  بأن  نؤمن  أنَّنا  »إلى  رانيا:  وأشارت 
الذي  السوري  شعبنا  أبناء  بيد  السياسي  الحل 
الفكري  وعيه  الماضية  السنوات  خالل  أثبت 
المخططات  وراء  االنجرار  عدم  والسياسي 
المشكلة  أن جوهر  والدولية، وأدرك  اإلقليمية 
السورية ينحصر في شكل وطبيعة نظام الحكم 
أحادي معتمد  إلى نظام حكم مركزي  المستند 
على قومية واحدة ولغة واحدة متجاهالً جميع 
القوميات والثقافات التي تنتمي إلى هذا الوطن 
والدولة  السلطة  احتكار  مفاهيم  بذلك  ليرسخ 
المركزية ويعتبر كل من يعادي هذا المشروع 
إبعاد  إلى  ويهدف  القومي،  لألمن  تهديٌد  أنَّه 
الهوية  حقيقة  إدراك  عن  السوري  المجتمع 

االستبدادية للسلطة واحتكارها«. 
المشاريع  األنظمة  هذه  »تعتبر  وأكدت: 
الديمقراطية هي األخطر على ديمومة حكمها، 
لعدم  األشكال  بكل  محاربتها  على  وتقوم 
نقول  وعليه  المشروعة  أهدافها  إلى  وصولها 
بأن حزب سوريا المستقبل على أتم االستعداد 
بدعم  تساهم  مؤسسة  أو  فرد  كل  مع  للتعاون 
الحرية الفكرية والسياسية واالجتماعية إلعادة 
سوريا إلى دورها الريادي في إنتاج الحضارة 
سوريا  إلى  للوصول  االجتماعية  النظم  وبناء 
المستقبل بنموذجها الديمقراطي والحضاري«. 

»حنتضن املكونات واألطياف 
واألديان كافة«

الشبيبة  لجنة  في  العضوة  حدثنا  جهتها؛  ومن 
قائلةً:  الظاهر  لينا  المستقبل  سوريا  بحزب 
القرارات بخصوص األزمة  اتخاذ بعض  »تم 
والتدخالت  السورية  الساحة  على  الموجودة 
الخارجية واإلقليمية والدولية وحتى السياسات 
الحاكمة السائدة ألعوام، وكان من الضروري 
تأسيس حزب سوريا المستقبل الذي يتكون من 
والقوميات  واألديان  والفئات  المكونات  جميع 
ديني  أو  عرقي  تمييز  أو  عنصرية  أية  بدون 
على  مقبلون  اليوم  نحن  لذلك  طائفي،  أو 
على  التركيز  تم  التاريخية،  الخطوة  هذه 
هذه  وضمن  مركزية،  ال  تعددية  سوريا  بناء 
على  اعتمدنا  المستقبلية  واألهداف  البرنامج 
األمة  تجسيد  بمفهوم  والمواطن  الموطن  دور 
الديمقراطية على أسس األخوة وأخوة الشعوب 
واآلن  السورية،  األراضي  في  الموجودة 
الرئيس  المركز  وافتتاح  الحزب  تأسيس  بعد 

المرأة  شعار  تحت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
عقد  سياسي  أخالقي  لمجتمع  الحرة ضمانة 
المؤتمر   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب 
هذا  في  شارك  المرأة,  لتنظيم  التأسيسي 
مختلف  في  النسوة  من  العشرات  المؤتمر 
مكتب  ورئيسة  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
وممثلة  العربية،  الوطنية  بالهيئة  المرأة 
المرأة في مجلس سورية الديمقراطي وعدد 

من ممثالت األحزاب السياسية.
المؤتمر  فعاليات  روناهي  صحيفة  تابعت 
االتحاد  حزب  في  المرأة  لتنظيم  التأسيسي 
الديمقراطي وفي هذا السياق أجرينا لقاء مع 

عضوتين في المجلس العام للحزب.

»مؤمتر تنظيم املرأة يف احلزب 
يعترب يومًا تارخييًا«

المجلس  في  العضوة  عمر  أمينة  وتحدثت 
لصحيفتنا  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  العام 

هذه  انتهاز  المرأة  على  أنَّ  »على  مؤكدة: 
مرة  وألول  نعقد  اآلن  لكوننا  الفرصة 
ممثالت  بحضور  التأسيسي  مؤتمرنا 
حيث  كافة،  والمجالس  السياسية  األحزاب 
الحراك  في  أساسياً  دوراً  تلعب  أن  يمكنها 
ومن  المجتمع,  إدارة  وتستطيع  السياسي 
هذه  في ظل  المؤتمر  هذا  مثل  انعقاد  المهم 
المنطقة،  بها  تمر  التي  الحساسة  الظروف 
استغاللها  يمكنها  كبيرة  قدراٍت  للمرأة  ألن 
لتنشيط دورها في المجتمع واحتضان المزيد 
وإيجاد  المرأة  مشاكل  وتقييم  األعمال  من 

الحلول المناسبة لها«.

إدخال نظام املكاتب إىل احلزب 
وتطويره بشكل أفضل

»حضر  حسن:  شريفة  قالت  وبدورها 
أتين  الالتي  ضيفة،   66 اليوم  المؤتمر 
السوري  الشمال  في  المناطق  جميع  من 

الزور  ودير  والرقة  وعفرين  )الطبقة  مثل 
وحلب(, و 250 عضوة أساسية في الحزب، 
بنساء  خاص  مؤتمر  بانعقاد  سعداء  وإننا 

حزب االتحاد الديمقراطي«.
توسيع  نود  أنَّنا  »على  شريفة:  وأكدت 
المكاتب,  نظام  ولوج  خالل  من  الحزب 
مكاتب  جميع  ضمن  العمل  كيفية  ونشر 
خالل  من  العمل  آلية  وتوضيح  الحزب 
اليوم،  الموجودات  النسوة  قبل  من  التقييم 
والمكاتب هي )مكتب التنظيم ومكتب المرأة 
العالقات  ومكتب  والمالية  اإلعالم  ومكتب 
والبحوث  الدراسات  ومكتب  الدبلوماسية 

ومكتب الشبيبة(.  
المؤتمر  انعقاد  من  »القصد  قائلة:  وتابعت 
اليوم هو إيقاظ المرأة من غفوتها كي تعرف 
ما لها وما عليها من واجبات وحقوق. وأكدن 
ضمن هذه المؤتمر على توضيح حقوقها وما 
يترتب عليها من أعمال كي تقوم بها، ألننا 
ذلك  ومع  حساسة  بفترة  نمر  الحقيقة  وفي 
هذا  ضمن  النسوة  جمع  على  قادرات  كنا 

المؤتمر«.

زيادة نسبة النساء املنظمات 

المرأة في  ومن جهتها حدثتنا رئيسة مكتب 
قائلةً:  عبود  عبير  العربية  الوطنية  الهيئة 
»يزداد عدد النساء المنظمات في المؤسسات 
بنسبة  النسائية  والحركات  واألحزاب 
هذه  من  نستفيد  أن  ويجب   ,٪50 عن  تزيد 
التجمعات النسوية والمؤتمرات كي نستطيع 
ومفيد,  موسع  بشكل  بيننا  فيما  التحاور 
المواضيع  كل  نناقش  أن  اليوم  ونستطيع 
الهامة المتعلقة بالوضع الراهن، وأن تدلو كلُّ 
امرأة بدلوها ضمن مقترحات واضحة، كما 
بعمل المرأة في سوريا  يمكننا المضي قدماً 
والخروج بنتيجة جيدة من اإلطار الضيق إلى 
الرأي العام، وأن نعمل على هذا الموضوع 
بشكل جاد، واألخذ بعين االعتبار أن يكون 
العمل تشاركياً، ونبتعد عن كل ما يعكر صفو 

حياتنا«.

املرأة يف حزب سوريا املستقبل.. تنظيم وإدارة

تقرير/ دالل جان  

تقرير/ سارة جلود - ليكرين خاني

كلى مجو لروناهي: بروح الوفاء لشهدائنا سنواصل مسرية رياضتنا حىت النصر
يهاب احملتلني  الشهباء، وألن شبعنا ال  لعفرين وتفرَّقوا يف مناطق  الرتكي ومرتزقته  أيضًا من عنجهية االحتالل  الرياضيون  مل يسلم 
ويبقى شعاره »املقاومة حياة« بدأ الرياضيون من جديد بتنظيم أنفسهم يف الشهباء جبهود هيئة الشباب والرياضة بعفرين واالحتاد 

الرياضي وأقيمت دورة تنشيطية لكرة القدم على أرض ملعب سردم الواقع بقرية تل سوسني التابعة لناحية فافني.

توزيع الشهادات على العبي 
التايكواندو بديرك

فيها  تقابل  افتتاحية  بمباراة  الدوري  وبدأ 
وكرزان  مسلمية«  »معراته  من  حمودة  فريقا 
الرياضي، وبحضور ممثلين عن هيئة الشباب 
والعشرات  آفا  روج  شبيبة  واتحاد  والرياضة 
من أهالي المخيم، وانتهت المباراة بفوز فريق 
مع  اتصال  وفي  حمودة،  فريق  على  كرزان 
بعفرين »كلى  والرياضة  الشباب  هيئة  رئيسة 
أكدت  الشهباء  في  حالياً  والمتواجدة  جمو« 
واالنتماء  االنتقام  »بروح  شعار  »تحت  لنا: 

شهداء  وهم  وبروسك،  هاوار،  كرزان،  لـ 
العصر  مقاومة  في  والرياضيون  الشبيبة  من 
سنواصل  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  ضد 
على  القدم  لكرة  دوري  أقيم  ولذلك  المسير«، 
العصر«،  »مقاومة  باسم  الشهباء  مستوى 
ثالث  على  عوا  ُوزِّ فريقاً   12 فيه  ويشارك 
مجموعات، ويهدف الدوري إلى تنظيم الشبيبة 
والرياضيين مجدداً، وأضافت: »هناك تجهيز 
بطولة  إلى  باإلضافة  العمرية  الفئات  لدوري 

الشابة  المرأة  وبخصوص  الطائرة«،  لكرة 
لقاء  إلجراء  التجهيز  »يتم  قالت:  الرياضية؛ 
الشابات  جمع  بغية  الصدد،  بهذا  كروي 
ختام  في  وأكدت  رياضياً«،  تنظيمهن  وإعادة 
لتنظيم  أنَّهم ماضون في طريقهم  حديثها على 
عفرين  تحرير  حتى  والشبيبة  الرياضيين 
والعودة لتراب مدينة الزيتون والسالم عفرين.

تقرير/ جوان حممد

ماذا حدث يف بطولة الشطرنج بقامشلو؟!
للرجال  الشطرنج  بطولة  منافسات  استُكملت 
جوالت  خمس  اختتام  بعد  الجزيرة  إقليم  ألندية 
األربع  للجوالت  بعد  فيما  لتُستكَمل  بدايتها  في 
المعتمد  السويسري  النظام  كان  حيث  المتبقية، 
فيها  وشارك  جوالت،  تسع  على  وهو  باللعب 
منافستها  واحتضن  نواٍد  تسعة  من  العباً   44
صالة الشهيدة زالل منذر لأللعاب القتالية ضمن 

الصالة الرياضية بقامشلو.
استطاع العب  المشاركين؛  بين  منافسات  وبعد 
ل  نادي برخدان محمد جوي الفوز بالمركز األوَّ
األسايش  نادي  العب  الثاني  المركز  في  وجاء 
الالعب  الثالث  المركز  واحتل  بركات  دلخاز 
ولكن  كانيه،  سري  نادي  من  شاكر  ابراهيم 
مشاكل ومعوقات  تواردت بحصول  المعلومات 
ضمن البطولة، وعلى لسان رئيس اللجنة الفنية 
للعبة الكابتن كادار شيخي الذي أشار لصحيفتنا 
سيئاً  كان  الفني  المستوى  أنَّ  »إلى  روناهي: 
نسبياً ومعظم الالعبين المشاركين ليس لديهم أي 
اطالع على قوانين اللعب وقواعد المنافسات«، 
تنظيميٌّ  ضعٌف  هناك  كان  أنَّه  إلى  أيضاً  ونوه 
قيام  إلى عدم  باإلضافة  الساعات  قلة عدد  سببه 
أكمل  على  واجبهم  بأداء  المساعدين  الحكام 
فحدثت  لديهم  التحكيمية  الخبرة  وضعف  وجه 
انطالق  موعد  عن  ر  التأخُّ إلى  أدَّت  أخطاء 
البطولة فانعكست سلباً على البطولة من الناحية 
التنظيمية وأضاف: »إن كثرة الضوضاء وعدم 

االلتزام بقرارات الحكم الرئيس وكثرة االحتجاج 
بالحكم  بالقوانين دفع  الجهل  الناجم عن  والجدل 
الرئيس إلى حصر اللعب بالالعبين المتصدرين 
وكان  فقط  األولى  المراكز  على  المنافسين 
وعددهم 12 العباً وقد تم صرف باقي الالعبين 
األولى  المراكز  أحد  بتحقيق  لهم  أمل  ال  الذين 

لتأمين األجواء المناسبة لالعبين المتصدِّرين«، 
البطولة  مفاجئة  إلى  باإلشارة  حديثه  واختتم 
األربعة  ذي  خليل  زكريا  برخدان  نادي  العب 
قدَّمه،  الذي  الالئق  المستوى  على  ربيعاً  عشر 

حيث تمكَّن من جمع 6.5 نقطة من 9.
روناهي/ قامشلو

افتتاح صالة رياضية باحلسكة
االتحاد  في  الفردية  األلعاب  مكتب  يستمر 
الرياضي بالعمل لالرتقاء بواقع األلعاب الفردية 
التي تعاني من نقص في المنشآت الخاصة لهذه 
بين  كثيرة  مشاكل  لوجود  باإلضافة  األلعاب 
المدربين في مختلف األلعاب، وفي خطوة رائدة 
باسم  رياضية  صالة  افتتاح  تم  الحسكة  بمدينة 
الشهيد »نضال خليل« في مدرسة جان حجار، 
في  الرياضي  واالتحاد  الشهيد  عائلة  بحضور 
بالمدينة،  الرياضي  والمجلس  الجزيرة  إقليم 
والدة  قبل  من  االفتتاح  شريط  قص  تم  حيث 

الشهيد، وستحضن الصالة ألعاب الجمباز وهي 
للمالكمة  باإلضافة  اإلقليم،  في  مرة  تُفعَّل ألول 
ضعف  من  تعاني  الجمباز  ولعبة  والتايكواندو، 
واحدة  العبة  توجد  قامشلو  وفي  يمارسها  من 
فقط وبعض الالعبات في الحسكة وهناك جهود 
اللعبة  هذه  لتنشيط  الفردية  األلعاب  مكتب  من 
ومحاولة فتح مراكز أخرى لها في مختلف المدن 

والبداية كانت في الحسكة. 
روناهي/ قامشلو

حصاد روناهي الرياضي

ـ تُقام يوم الجمعة القادم بتاريخ 2018/7/27م، 
وهي  الجزيرة  إقليم  ألندية  الكاراتيه  بطولة 
لمواليد 2005 ـ 2006 ـ 2007 ـ 2008م، 
زالل  الشهيدة  صالة  في  وذلك  »ناشئين«، 
منذر لأللعاب القتالية ضمن الصالة الرياضية 
الساعة  تمام  بأخذ األوزان في  بقامشلو، وتبدأ 

9 صباحاً.
الطاولة  كرة  بطولة  القادم  السبت  يوم  تقام  ـ 
ضمن  وذلك  الجزيرة،  إقليم  ألندية  لإلناث 
صالة اللعبة بإستاد شهداء الثاني عشر من آذار 
دون،  وما  2003م،  لمواليد  وهي  بقامشلو، 

وتبدأ المنافسات بتمام الساعة 10 صباحاً.

ـ فاز شباب نادي قامشلو على شباب شبيبة تل 
كوجر وبأربعة أهداف مقابل ثالثة ضمن إطار 
استعدادات الناديين لدوري الشباب القادم وذلك 

على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو
روناهي/ قامشلو

أناستازيا سيفاستوفا تتوج ببطولة 
بوخارست للتنس

فازت الالتفية أناستازيا سيفاستوفا على الكرواتية 
بوخارست  بطولة  نهائي  في  مارتيتش  بيترا 

للتنس، لتتوج باللقب.
وفازت أناستازيا سيفاستوفا على بيترا مارتيتش 
بمجموعتين بدون رد بواقع 7-6 )7-4( و2-6 
بطولتي  بعد  مسيرتها  في  لقب  ثالث  لتحقق 
وكالهما  البرتغالية  وأويرس  اإلسبانية  مايوركا 

كان في 2017م.

الـ22  المصنفة  الالتفية،  الالعبة  واحتاجت 
منافستها  على  لتتنصر  ونصف  لساعة  عالمياً، 
األولى  المجموعة  في  نداً  كانت  التي  الكرواتية 

لكنها انهارت الحقا.
مع  لها  لقب  أول  تحقيق  في  الكرواتية  وفشلت 
نهائية  مباراة  فيها  خاضت  مرة  أول  بأن  العلم 

كانت في 2012م، ببطولة كوااللمبور.

املرأة احلرة ضمانة جملتمع أخالقي سياسي
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ة تكتب بالدم
ّ
صفحات سوري

سبع سنين يسيُل فيها الدُم السورّي لكّل شاردٍة وواردٍة ولكّل 
صغيرٍة وكبيرٍة، فغزاة سوريا ال يهّمهم الدُم السورّي، فيما 
باسم سوريا أصبح  الثورة وقاتل  باسم  الذي ظهر  السورّي 
هّمه كلَّ شيٍء إال الدم السورّي. وأما الحلُّ السياسّي وعملية 
التغيير والتحّول الديمقراطّي فمشروٌع مطروٌح على الطاولة 
منذ بدايات األحداث، وحتى قبلها أيضاً، لكنه ُجوبه بالرفض 
أّن عملية التغيير الديمقراطّي تحتاج  دائماً حتى اآلن. علماً 
لقليٍل من التنازل ألهل الوطن نفسه، وليس للغرباء كما يحدث 
اآلن. قليٌل التنازل كان سينقذ البلد من الخراب والدمار والهول 
ما  سينقُذ  أنّه  البد  اآلن  العقالنيِّة  من  قليٌل  العظيم.  والهالك 
تبقّى من أرواح وعمران، والعقالنيّة ليست بمواصلة ما بدأت 
به األطراف والسير حسب مبدأ حكم القوي على الضعيف، 
بل العقالنيّة تعني البدء بخطوات جاّدة إلنهاء الحرب وإنقاذ 

سوريا من أهوال تنهِش جسَدها وقضمه قطعةً قطعةً.
أكثر  بقوٍة  الساحة  نفسه على  السياسّي يطرُح  الحلُّ  ال زال 
من أّي وقت مضى، واألطراُف ال تُعير االهتمام له ظناً منها 
هذا  لكن  لصالحها،  النتيجة  حسم  على  قادرةٌ  بالحرب  أنَّها 
الحسم ظاهرّي فقط، ولن يكون بالطبع حالً مقبوالً طوعيّاً، 
بالمسألة،  القرار  ألنّه سيُفرض باإلجبار، واإلكراه هو سيّد 
ِد الصراع بأشكاٍل جديدٍة واردةٌ  وبالتالي فإّن احتماالت تجدُّ
بكلِّ األحواِل، فاإلنساُن بطبيعته ُولد ليعيش حّراً، وإن لم يلَق 
ذلك الحيّز، ال بد وأنّه سيبحث عنه دائماً إلى أن يلقاه، وبخاصة 
عندما يشعر بالغبن فال بد أنّه سيحاول استرداد كرامته ولو 
في أحلك الظروف. وقد يختلف الناس حتى على فَقِد دجاجة! 
ليس ألنّها غالية، ولكن رفضاً لخداع اآلخرين، وكرهاً للظلم. 
كثيراً،  الناس  أخالق  تغيّرت  الماضية  األعوام  خالل  طبعاً 
والجشُع  الطمُع  وأفسد  نفوسهم،  في  األحقاُد  وتراكمِت 
أخالقَهم، وأجبرهم الفقُر والعوُز على السيِر في مسالك غير 
شرعيّة لكسِب الرزِق. ولجأِت المرأةُ لبيوت الدعارة لترعى 
أطفالها اليتامى. ألّن الحرب دّمرت الحجَر والبشَر، أحرقِت 
األخضر واليابس، أفسدت كّل جميٍل، فقط ليعيَش األمراء في 

قصورهم  بسالٍم ومعبئين بالجواهر.
فيها،  مصلحة  للسوريين  وليس  لسوريا،  تُرسم  سياساٌت 
جملة  الخارجّي  والتدّخل  االحتالل  لفكرِة  رافٌض  فالجميُع 
وحدة  على  الحفاظ  بشعاِر  تبدأ  البياناِت  وكلُّ  وتفصيالً، 
األراضي السوريّة، ولكن عمليّاً لم يثبت ذلك، فمن اتّهم الكرد 
بالسعي لتقسيم األراضي السوريّة، يقوم اليوم بعمليات استفتاء 
الفرات  درع  مناطق  إلحاق  على  الناس  لتعبئة  وتحريض 
بالدولة التركيّة، ومن اتّهم الكرد بالتهجير القسرّي للعرب، 
الكردّي  الشعب  بحقِّ  أعوام  منذ  السياسات  تلك  يمارُس 
تُرفع  ليست شعاراٍت  القصة  إذاً  الشهباء وعفرين.  بمناطق 
بّراقٍة.  المخفية خلف شعاراٍت  المشاريع  إنّما  معيٍن،  لهدٍف 
مع  يتّحد  لكنه  السوريّة،  األراضي  بوحدِة  ينادي  فالبعُض 
المشاريع التقسيميّة ويخدمها لصالح دولة مجاورة فقط لتأمين 
ارتزاقه المؤقّت اليومي. وسيأتي يوٌم تنتهي مهام المرتزقة 
وتراهم إّما مرميين جثثاً في شوارع إحدى المدن التركية، أو 

مطرودين من كّل بالد اإلنس.
السورّي، ومفعوالً  بالشأن  متدخلين  يُعتبر هؤالء  وبالنتيجة 
السوريّة،  الهوية  يفقدون  بأفعالهم  ألنّهم  الوقت،  بنفس  بهم 
ويكتسبون هوية أجنبيّة، وبها يحاربون الهوية السوريّة. أما 
بتوجيهات خارجيّة من قوى  أيضاً  البالد، وائتمر  من حكم 
تدّخلت بالشأن السورّي، فال يمكنه أن يأخذ قراره باستقالليّة، 

فالقرار السورّي مصادٌر من قبل قوى دخيلة. 
أوالً  بدَّ  ال  والتشرذم  التشتت  حالة  من  سوريا  إنقاذ  فألجل 
كي  المسلوبة.  وإرادتهم  قرارهم  السوريون  يستعيد  أن  من 
يكونوا قادرين على حّل قضاياهم بما يناسب السوريين، وال 
المصالح.  كّل  فوق  السوريّة  المصلحة  الجميع  يضع  أن  بد 
ثقافاتهم  بكّل  السوريين  مصلحة  تعني  السوريّة  فالمصلحة 

وانتماءاتهم القوميّة.
فالنظام وطوال عشرات األعوام أنكر التنوع الثقافّي والقومّي 
التي  بالعروبة  الكّل  وعّرف  السورّي،  المجتمع  نسيج  في 
تحت شعارات  وفتتها وشتتها  السوريّة  األمة  بجسد  نخرت 
كالوحدة العربيّة واالشتراكية، ومطابقة العروبة باإلسالمويّة، 
الشعارات  تلك  تزال  ال  الدمار  من  سنين  سبع  وبعد  واآلن 
مرفوعة، وال يقتنعون أنّها هي سبُب كلِّ البالء. مع العلم أّن 
اإلصرار على هذه الشعارات يعني اإلصرار على استمرار 
األزمة والحرب. إذ ال بد من البدء بمرحلة جديدة من عملية 
بالعقول والذهنيّة  باألبنية والسكن، وإنما  ليس  البناء،  إعادة 

والثقافة، وهذا ما نسّميه بالثورة الفكريّة الثقافيّة.
تغيّر  ومهما  القوانين،  تغيّرت  مهما  الثقافيّة،  الثورة  بدون 
شكل األبنية، إال أنّها لن تحقق الحرية واالستقرار للمجتمع، 
والثورة الثقافيّة لن تتحقق إال إذا اقتنع الجميع بأنّهم سائرون 
على الدرب الخاطئ، وال بد من التراجع عنه ليترك حيزاً من 
التفكير والبدء من جديد بأسلوب يخدم المصلحة العامة. وكّل 
هذا لن يأتي من نفسه، إنّما ببذل الجهود للوصول إلى الحّل 

النهائّي لالزمة.
التناقضات  من  أُشبع  الذي  النموذج  تكون  أن  يمكن  سوريا 
يحقّق  سبيل  عن  البحث  سوى  أمامها  يبَق  ولم  والخالفات، 
اآلمال التي علّقت عليها األمل منذ سنين فأوصلتها إلى هذه 
الحال نتيجة سلوكها األسلوب الخاطئ وتقليدها المجرَّب دون 

إبداع أسلوٍب جديٍد يوصلها إلى الهدف.

إلهام أحمد

آفاق

تواصٍل  قنواِت  اليوم عن وجوِد  -هناك حديث   
بين اإلدارة الذاتيّة والنظام السورّي، ما صّحة 
هذا الكالم؟ وكيف يمكن أن يكون شكل التواصل 

إن أمكن مستقبالً؟
 أّكدنا مراراً كإدارة ذاتيّة في شمال سوريا على 
مبدأً  ونتخذه  البنّاء،  السياسّي  الحوار  مع  أنّنا 
استراتيجيّاً لمعالجة القضايا المصيريّة، والتزمنا 
والوسيلة  المختلفة،  النضاليّة  المراحل  في  به 
السياسّي  مشروعنا  عليها  يعتمد  التي  األساسيّة 
والحوار  الديمقراطّي  السياسّي  الحل  »مبدأ  هي 
مع  تواصلنا  عن  مؤخراً  الحديث  وأما  البنّاء«، 
األحداث  في ظل  وبخاصة  ترويٌج،  فهو  دمشق 
السورّي  للجيش  الكاملة  السيطرة  بعد  الراهنة 
في  الدائرة  والمناقشات  درعا  مدينة  على 
لجنة صياغة  تشكيل  المتحدة حول  األمم  أروقة 
الدستور. هذه ليست صدفة محضة بل هي عمٌل 
يهدف لتمرير غايات دنيئة وبعيدة عن المسؤولية 
لهدم  العكر  بالماء  صيٍد  ومحاولة  الوطنيّة، 
جسور الثقة فيما بين اإلدارة ومكّوناتها السياسيّة 

والجماهير. 
سياسّي  حوار  أّي  هناك  ليس  أنّه  على  ونؤّكد 
يكون  فلن  حصل  وإن  دمشق،  مع  اآلن  حتى 
سريّاً، بل بمشاركة المكّونات السياسيّة واإلثنيّة 
للرأي  النتائج  كّل  وستُعلن  كافة  سوريا  بشمال 
التواصل مع خبراء  تّم  السد  العام، وبخصوص 
تنجم  قد  التي  الخطورة  للحد من  وفنيين سابقين 
المرتزقة  بها  قام  التي  التخريب  عمليات  من 
سياسّي  حوار  هو  وطموحنا  اإلرهابيّون. 
ثّمة  ألّن  ضامنة،  دوليّة  أطراف  بوجود  شامل 
تحّديات تواجه العملية السياسيّة، إذ أّن الكثيرين 
المستفيدون  وهم  السياسّي  بالحّل  يؤمنون  ال 

الوحيدون من الحرب الكارثيّة المدّمرة.

بين  المباشر  التفاوض  أو  الحوار  حدث  -إن 
اإلدارة الذاتيّة والحكومة السوريّة، كيف سيؤثّر 

ذلك على توازن القوى بالمنطقة؟

يمكن الجزم أن أول نتيجة للتفاوض المباشر هو 
وثانياً  المتاجرة،  حالة  من  وأرضنا  شعبنا  إنقاذ 
هناك تفاهٌم روسّي أمريكّي إسرائيلّي جديد حول 
بدمشق  الراهن  النظام  وتغيير  سوريا،  مستقبل 
فالنظام  لهم،  بالنسبة  استراتيجيّة  قضية  ليس 
الحاكم بدمشق استعاد شرعيّته الدوليّة بعد سحبها 
مع  يتوافُق  دمشق  مع  تفاوٍض  فأّي  وبهذا  منه، 
مشروعنا السياسّي يكسبه مشروعيّة سوريّة مع 

ضمانات دستوريّة.
المفروضة على  العزلة  الحوار سيكسر  أّن  كما 
وقوى  تيارات  قبل  من  السياسّي  مشروعنا 
عن  بعيدة  أجندات  تحمل  وعنصريّة  شوفينيّة 
وسيتحّول  الديمقراطّي،  السورّي  الطابع 
مشروعنا إلى نموذج سياسّي ديمقراطّي يتفاعل 
إيجاباً مع الداخل السورّي. وبهذا سيكون الشمال 
في  وثقافيّة  سياسيّة  قوة  الديمقراطّي،  السورّي 

دمقرطة سوريا.
وثالثاً سيحاصر التفاوُض جميَع التيارات الدينيّة 
الراديكاليّة المتطرفة التي تفرز اإلرهاب، لصالح 
البعيد  الديمقراطّي  العلمانّي  التيار  وتطّور  نمو 
التطور  وهذا  والعرقيّة.  الطائفيّة  النعرات  عن 
الديمقراطّي(  )العلمانّي  االستراتيجّي  السياسّي 
قد يؤّدي إلى تفاهم جديد فيما بين القوى الثالثة 
أنها  إذ  سوريا  شمال  مستقبل  حول  المذكورة 
تحدُّ التطّرف واإلرهاب وكذلك الدور اإليرانّي 

التفاوض  سيؤدي  وأخيراً  سوريا.  في  والتركّي 
الوطنيّة  الكتلة  وتعاضد  نمو  إلى  دمشق  مع 
المعارضة لالحتالل الخارجّي وبخاصة تركيا، 
من  للخروج  تركيا  على  ضغوطات  خلق  وإلى 

سوريا.

هو  ما  درعا،  في  أستانا  اتفاق  انهيار  -بعد 
الوجود  على  وكيف سيؤثر  إدلب  في  مصيرها 

التركّي هناك وأنقرة تصرُّ على بقائها؟

 بدأت اتفاقية آستانا باالنهيار مع توجيه ضربات 
مواقع عسكريّة  وإسرائيليّة على  أمريكيّة  جويّة 
سوريّة وإيرانيّة داخل سوريا، وكان أحد أهداف 
الهجمات فّك االتفاق الثالثّي بينهما ونزع مبادرة 
ومعركة  الدول،  هذه  يد  من  السورّي  الملف 
درعا وجهت ضربة قاضية لهذا االتفاق من قبل 
األمريكّي  الروسّي  التفاهم  بعد  أنفسهم  الروس 
اإلسرائيلّي، وجد الروس أنّه لم يعد هناك حاجة 
حصدوها.  التي  المكاسب  بعد  آستانا  الستمرار 
ومعركة إدلب ال بدَّ منها وإن بقيت على ما هي 
كسبوه  ما  كّل  والنظام  الروس  سيخسر  عليه 
أنقرة  يُرضي  وهذا  األخيرتين.  السنتين  خالل 
المجموعات بأسماء  التي تريد اإلبقاء على تلك 
وعناوين أخرى لتستخدمها أوراقاً ضاغطة ضد 
االستعمارّي  نفوذها  ولتوسيع  معها  يختلف  من 
بالمنطقة، ولذلك فتركيا تخاف من خسارة إدلب 
نهاية  ستكون  الحقيقة  في  المجموعات.  وتلك 
آستانا في إدلب وستعمل تركيا على خلق أرضيّة 
السورّي،  الشمال  حساب  على  جديدة  لصفقات 
مع الحفاظ على المجموعات الجهادية المتطرفة 
أو  كعفرين  أخرى  مناطق  إلى  ونقلها  إدلب  في 
في  الستخدامهم  مغلقة  بمعسكرات  تركيا  داخل 

مخططاتهم المستقبليّة بالمنطقة.

القادمة  الوجهة  إّن  تقول:  التكهنات  -معظم 
للنظام السورّي وحلفائه بعد درعا مدينة إدلب، 
مباشرة  مواجهة  حدوث  احتماالت  هي  ما 
استمرار  ظل  في  السورّي  والنظام  تركيا  بين 
التفاهمات الروسيّة التركيّة؟ وكيف سيؤثر ذلك 

على وضع عفرين في المعادلة؟

المعقّد  الوحيد  الملف  يبقى  الجنوب  بعد  بالتأكيد 
لدى الروس والنظام هو الشمال السورّي، وهذا 
قوى  لوجود  سابقاته  كّل  عن  يختلف  الملف 
وعوامل أخرى في مناطق اإلدارة الذاتيّة، ونعتقد 
المناطق  بهذه  مختلٌف  تعامٌل  هناك  بأنه سيكون 
ومرتزقتها  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  أما 
المناطق  لكّل  خلفيّة  جبهات  كانت  مناطق  فهي 
والموقف  للصفقات.  تعّرضت  التي  األخرى 
المستبعد حصول صدام  ومن  ومصيرّي  حاسم 
مباشر بين النظام وتركيا، ويمكن إرضاء تركيا 
والتابعة  األخوانيّة  السياسيّة  المجموعات  بضّم 
للعملية السياسيّة بعيداً عن المجموعات المسلّحة 
التي يجب تصفيتها حسب مفهوم النظام السوري. 
قرب  عن  ببعضها  مرتبطة  المناطق  تأكيد  بكّل 
وبخاصة العالقة بين إدلب وعفرين، وثيقة جداً 
قد تؤدي إلى تغييرات مهمة بعفرين، نعتقد بأنّه 
ليس من مصلحة أّي طرٍف دولّي أن تجتمع في 
عفرين كّل المجموعات الجهادية وتصبح مركزاً 
لإلرهاب الدولّي لخدمة مخططات الدولة التركيّة 

بعد إدلب.

-هناك دعوات سوريّة وروسيّة لخروج القوى 
األجنبيّة من سوريا، وبعد اجتماع هلسنكي بين 
ثمة  أنّه  نجد  والروسّي،  األمريكّي  الرئيسين 
سوريا،  في  اإليرانّي  النفوذ  تقييد  على  توافق 
برأيكم ما هي التوافقات األخرى التي قد جرت 

بين أمريكا وروسيا؟

 لقاء هلسنكي استراتيجّي ومهٌم للغاية للعالم كله 
القضايا  حيث  من  وسوريا  للمنطقة  فقط  وليس 
المحوريّة التي تناولها، إذ يتصل باألمن الدولّي 
األسلحة  انتشار  من  والحدِّ  اإلرهاب  ومحاربة 
النوويّة، حيث تّم تبادل وجهات النظر ولم يتبلور 
تحديد  يكون  وقد  الخصوص  بهذا  اختالف  أّي 

إحدى  سوريا  وبخاصة  بالمنطقة  إيران  دور 
الوصول  الطرفين  حاول  التي  األساسيّة  النقاط 

إلى اتفاق وليس تفاهم.
من  إيران  إخراج  موضوع  ستدرس  وروسيا   
سوريا بعمق مقابل النتيجة التي ستحصل عليها 
النهائّي  القرار  تتخذ  ولم  وأمريكا  إسرائيل  من 
بعد، وتُشير بعض المعلومات إلى أنّهما يحاوالن 
الوصول إلى تفاهم حول بقاء أمريكا والتحالف 
في الشمال السورّي وطرح صيغة تفاهم لشمال 
السياسّي  الكيان  شكل  تحديد  حيث  من  سوريا 
مع  الكيان  هذا  تعاون  بشرط  ولكن  واإلدارّي، 

دمشق وروسيا.
منتصراً،  بوتين  خروج  اللقاء  في  والمهم   
القوى  وتتحدى  المتحدة  للواليات  منافسة  قوةً 
ثاني  نفسه  من  وجعل  تعرقله  التي  واألقطاب 
وهذه  المتحدة  الواليات  جانب  إلى  نوويّة  دولة 

هي الخسارة األكبر ألمريكا.

-هل يمكن ألمريكا أن تنسحب من سوريا وتترك 
المجال أمام روسيا مقابل مكاسب اقتصاديّة في 

الشرق األوسط؟

-على األقل في هذه المرحلة ليست واردة، ما يهمُّ 
الواليات المتحدة هو الهيمنة العالميّة واإلقليمية 
تشّكل  التي  والقوى  بالعوامل  التحكم  خالل  من 
من  وتمّكنها  وسوريا  للمنطقة  الرئيس  العصَب 
منافستان  دولتان  هما  وبالتالي  المنطقة،  توجيه 
وستطلب  ضمانات.  دون  التراجع  يمكنهما  وال 
يتّم  ال  وهذا  إسرائيل.  ألمن  ضمانات  أمريكا 
وتوفير  سوريا  كامل  من  إيرانّي  بانسحاٍب  إال 
المجموعات  وتنظيم  ظهور  لعدم  ضمانات 
الجهاديّة ثانية في سوريا بعد الحرب، ويبدو أن 
هناك نوع من التقاسم والتفاهم بهذا الخصوص 
السوريّة  الشرعية  إكساءها  يحاوالن  ولكنهما 

والدوليّة.

بيد طرفين  غالبيته  في  السورّي  الميدان  -بات 
سوريا  و«قوات  السورّي«  »النظام  هما 
التوافق  احتماالت  هي  ما  الديمقراطيّة«، 

الميدان  في  الطرفين  هاتين  بين  التنافر  أو 
والسياسة؟

سوريا  وقوات  السورّي  النظام  بين  -التوافق 
وماراثونية  وشاقة  معقّدة  عملية  الديمقراطيّة، 
العوامل  من  والكثير  السياسّي  التوافق  تتطلب 
السلطة  وبخاصة  والسياسيّة،  والثقافيّة  البنيويّة 
حديد  من  بيد  البالد  حكمت  التي  الحاكمة 
للوصول  الوحيد  السبيل  لكنها  منازع،  ودون 
العوائق  كّل  رغم  المنشود،  المستقبل  إلى 
والصعوبات. باعتقادي أن هذا المنحى هو الكفة 
الراجحة فيما بين الطرفين، حيث باتت مؤسسات 
الدولة منهكة وغير قادرة على الحلول العسكريّة 

، وهي غير مقتنعة به  وسترى الحوار جرعة ُسمٍّ
نتيجة الثقافة المتجذرة التي ال تقبل اآلخر ولكنها 
والصداُم  االعتبار.  بعين  التبعيات  كّل  ستأخذ 
األزمة  سيعيد  الطرفين  هذين  بين  العسكرّي 
السوريّة إلى المربع األول وخسارة النظام كّل ما 
التصادم  وهذا  األخيرتين  السنتين  اكتسبه خالل 
المجموعات  مع  المعارك  عن  مختلفاً  ستكون 
واأليديولوجّي  السياسّي  اإلطار  لذلك  األخرى، 
والعقائدّي مختلف تماماً الى جانب وجود عوامل 
دوليّة أخرى تؤثر مباشرة لذلك يبقى هذا المنحى 

مستبعداً.

مشتركة  تنسيقيّة  لجان  إنشاء  فكرة  -طُرحت 
مؤتمر  خالل  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق 
يُفهم  كيف  األخير،  الديمقراطّي  مجلس سوريا 

هذا الطرح بهذا التوقيت بالذات؟

وشرق  شمال  لمناطق  عليا  منسقيّة  -تشكيل 
فرضت  التي  القصوى  األهمية  من  ُولد  سوريا 
نفسها في هذه المرحلة، وبخاصة بعدما شارفت 
على  الزور  بدير  داعش  العسكريّة ضد  الحملة 
نهايتها وبات من الضرورّي وجود إدارة متناسقة 
على  الحفاظ  مع  المناطق  هذه  في  ومتكاملة 
المجالس  وعمل  بتشكيل  منطقة  كّل  خصوصيّة 
صالحيات  مجلس  كّل  يمتلك  حيث  المدنيّة، 
والثقافيّة  اإلثنيّة  خصائصه  على  للحفاظ  كافية 

والسياسيّة واالجتماعيّة.
السلم  أعلى  في  المجالس  هذه  تلتقي  أن  ويجب 
مشروعنا  أن  على  للتأكيد  أوالً  أسباب،  لعدة 
القومومي  النهج  على  مبنيٍّ  غير  السياسّي 
والفواصل والخطوط الحمر بين منطقة وأخرى، 
منذ  اجتماعيّاً  تشابكيّة  حالة  تعيش  فالمنطقة 
فيما  سياسيّة،  لغايات  الفصل  يمكن  وال  األزل، 
يعتمد مشروعنا على التعايش المشترك والتالحم 
تقديم  فيما بينهم على أساس تمييز إيجابّي. ثانياً 
خدمات لكّل مناطق شمال وشرق سوريا بشكل 
متكامٍل ولكلٍّ حسب الحاجة وبشكل عادل، ثالثاً 
القوات العسكريّة في قسد بمختلف تشكيالتها هي 
التي حررت وتحمي هذه المناطق من اإلرهاب، 

بهذه  سياسيّاً  موازية  مدنيّة  إدارة  والمطلوب 
المنطقة لتشّكل إقليماً سياسيّاً بكّل مؤسساته متمم 
للمناطق السوريّة األخرى وكجزء من الجغرافيا 

السوريّة وضمن الحدود السياسيّة الراهنة.

نجاح  فرص  هي  ما  الظروف،  هذه  ظل  -في 
إيجاد حّل سياسّي لألزمة السوريّة مع الحديث 
عن تحضيرات لصياغة الدستور وعقد مؤتمر 
جنيف؟ وما هو مكان إدارة شمال شرق سوريا 

في هذه األعمال؟

- نجاح الحّل السياسّي مرتبط بعدة عوامل أولها 
توّحد القرار الدولّي والتفاهمات األخيرة قد تكون 

الترتيب وإنتاج حل سياسّي  بداية جديدة إلعادة 
بل  القريب  المدى  على  ليس  ولكن  توافقّي، 
مرتبطة بتصفية المجموعات المسلّحة وإخراجها 
خارج دائرة التهديد، حيث أّن العمليات العسكريّة 
النهائيّة  الجولة  نحو  تتجه  سوريا  عموم  في 
والحاسمة لذلك سيتبلور أفق الحّل السياسّي وفق 

المعطيات الميدانيّة.  
وما يجري اآلن هو تحضيرات لما بعد العمليات 
العسكريّة األخيرة وتشكيل لجنة إعداد الدستور 
بهذا الشكل وفي هذه الظروف مناورة سياسيّة، 
على  المسلحين  وإقناع  للمعارضة  إللهاء 
ولكن  السياسيّة  العملية  إلى  وضّمهم  االستسالم 
قبل  من  األهداف  هذه  تحقيق  بعد  الحقيقة  في 
الدولة ستختلف النبرة وآلية العمل والتعاطي مع 

الدستور الجديد .
أما عدم ضّم ممثلي اإلدارة الذاتيّة إلى لجنة تشكيل 
الدستور فهو إقصاٌء لشعوب شمال سوريا ودليٌل 
على أّن العملية ستفشل وتعيد الصراع السورّي 
يكون مخرجاً  لن  دستور  وهكذا  األول،  للمربع 
لألزمة السوريّة بل سيزيدها تعقيداً، لذلك نناشد 
القوى التي يهمها الشأن السوري واألمم المتحدة 
الدستور،  تشكيل  لجنة  ُسّمي  بما  النظر  إعادة 
إرادة  عن  تعبر  عادلة  توافقيّة  لجنة  وتشكيل 
أمام  أنهم  حيث  أطيافه  وكل  السوري  المجتمع 

مسؤوليّة تاريخيّة كبيرة.
 لذلك يجب وضع أرضيّة جديدة للحوار ومختلفة 
عن سابقاتها، لقد كان وضع النظام عام 2012م 
المعارضة  وكذلك  الحالي،  وضعه  عن  مختلفاً 
المشروعيّة  النظام  وكسب  الدوليّة،  والتوافقات 
الدوليّة قضية مهمة جداً في طرح برنامج الحوار 
والمرحلة  األسد  بشار  إبعاد  كان  فقد  السياسّي، 
االنتقالية أحد الشروط األساسيّة للحل السياسّي، 
فيهم  بما  األسد  بقاء  على  اتفق  الجميع  واآلن 
إسرائيل، وستكون هناك ترتيبات ومرحلة جديدة 
الواقع  أرض  من  ومخرجات  معطيات  وفق 

وهلسنكي إضافة إلى إسرائيل.

جاء االتفاُق على إنشاِء مناطِق خفض التوتر 
في البيان الختامّي للجولة السادسة للمحادثات 
 /5/15 في  أستانا  المنعقدة  سوريا  حول 
2017م حيث توافقت الدول الضامنة )روسيا 
مناطق  في  عمٍل  آليّة  على  وإيران(  وتركيا 
مناطق  مذكرة شملت  بصيغة  التوتر  خفض 
محافظة  شمال  وأجزاء  الشرقيّة،  )الغوطة 
أجزاء  وبعض  إدلب،  ومحافظة  حمص، 
وحماة،  )الالذقية،  لها  المتاخمة  المحافظات 
مع  سوريا(.  جنوب  أجزاء  وبعض  وحلب( 
التوتر  خفض  مناطق  إقامة  أّن  على  التأكيد 
هي إجراٌء مؤقٌّت لمدة 6 أشهر بالبداية، قابلة 
للتمديد التلقائّي بإجماِع الدوِل الضامنة. وأنّها 
ووحدةَ  واستقاللها  سوريا  سيادةَ  تمسَّ  لن 
لمراقبة  قواٍت  نشر  يتّم  أن  أراضيها، وعلى 
خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في 
أنقرة في 8 أيلول، وبموجب شروط وضعتها 
اآلمنة  المنطقة  في  المشتركة،  العمل  لجنة 
بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع 
المتنازعة.  األطراف  بين  اشتباكات  وقوع 
وتم تأكيُد العزِم على مواصلة الحرِب ضد 
وجماعات  النصرة  وجبهة  داعش  مرتزقة 
والقاعدة  بداعش  مرتبطة  أخرى  وكيانات 
داخل مناطق خفض التوتر وخارجها، وعلى 
لتأمين  التوتر  خفض  مناطق  من  االستفادة 
إيصاٍل سريٍع وآمٍن ودون إعاقة للمساعدات 
النزاع،  أطراف  يُدعى  أن  على  اإلنسانيّة، 
والمجتمع  السوريّة  المعارضة  وممثلو 
المدنّي الستغالل الظروف المالئمة الناشئة 
العملية  ودفع  السوريين  بين  الحوار  لتفعيل 
بجنيف  أمميّة  رعاية  تحت  لألمام  السياسيّة 

وغيرها.
واليوم نجد أّن قوات النظام قد اقتحمت بعَض 
المناطق التي شملها خفُض التوتر وأُجريت 
فيها المصالحاُت والتسوياُت ونُقل المسلّحون 
إلى  ــ  باإلرهابيين  يُسّمون  كانوا  بعدما  ــ 
»الشمال«  كلمةَ  أّن  إلى  نشيُر  و  »الشمال« 
فضفاضةٌ إذ يُقصد بها محافظة إدلب إال أّن 
تركيا تمّرُر المسلحين وعوائلهم إلى عفرين 
فيها،  الديمغرافّي  التغييِر  عمليِة  سياِق  في 

بعدما احتلتها ومعها المرتزقة الموالين لها.

مصافحتان بينهما عام

جرت أول مصافحة بين الرئيسين األمريكّي 
بوتين  فالديمير  والروسي  ترامب  دونالد 
في 2017/7/7م على هامش قمة العشرين 
عن  الرئيسان  أعرب  وقتها  بهامبورغ، 
اللقاء.  على  والثناء  وارتياحهما  سعادتهما 
باللقاء  ترامب  األمريكّي  الرئيس  وأشاد 
وقال: إنّه يتطلع إلى »أشياء إيجابيّة« لروسيا 
وقال  المعنيين.  ولجميع  المتحدة  وللواليات 
»إنّه ليشرفني أن أكون معك«. وعبّر بوتين 
بدوره عن سروره وقال: »إنّه يسعى لمناقشة 
إلحاحاً،  األكثر  والدوليّة  الثنائيّة  القضايا 
وأعرب عن أمله في »نتائج إيجابية«. وبعد 
أُعلن في واشنطن عن  التاريخيّة  المصافحة 
التوصل لوقف إلطالق النار جنوب دمشق، 
بتوكيل  جانبها  من  واضحة  إشارة  وهي 
وربما  السوريّة،  األزمة  بملف  موسكو 
لهذا  المقابل  الثمن  معرفة  تماماً  يتسنَّى  ال 
أّن موسكو  التوكيل، ولكن ما يمكن معرفته 
إيجابّي  بمقابل موقف  نظرها  مّررت وجهة 

من واشنطن. 
عقد  اللقاء  هذا  على  عام  نحو  مرور  بعد 
ونظيره  ترامب  األمريكّي,  الرئيسان 
الفنلنديّة  بالعاصمة  اجتماعاً  بوتين  الروسّي, 
هلسنكي في 16 تموز الحالي. واعتبر بوتين 
وأنّه جرى  ومثمراً«  »ناجحاً  كان  اللقاء  أّن 
في أجواء »بنّاءة وإيجابية«, مضيفاً: »القّمة 
في  األنقاض  جميع  إزالة  من  تتمّكن  »لم 
عالقتنا« إال أنّه استدرك قائالً: إنّها »الخطوة 
األولى في هذا االتّجاه«. وأوضح بوتين أّن 
تماماً«  أخرى  »تحّديات  يواجهان  البلدين 
آليات  لتوازن  الخطير  »االنعدام  بينها  من 
األمن الدولّي واالستقرار, األزمات اإلقليميّة 
العابرة  والجرائم  اإلرهاب  تهديدات  وتمّدد 
للقارات والعناصر اإلجراميّة« وأال حّل لكّل 
وعبّر  الجهود.  »بتضافر  إاّل  المشاكل  هذه 
لحّل  لفهٍم مشترك  بالتوّصل  أمله  بوتين عن 
الدولّي مع الشركاء  المشاكل على المستوى 
مع  المحادثات  أّن  وأوضح  األمريكيين«, 
بإصالح  أظهرت »رغبة مشتركة«  ترامب 
»الوضع السلبي في العالقات الثنائيّة ورسم 
إلى  وإعادتها  لمعالجتها  األولى  الخطوات 

الدرجة المقبولة من الثقة«.
القّمة  األمريكي  الرئيس  وصف  جانبه,  من 
بـ«الجيّدة جّداً« قائالً: إنّها »البداية الستعادة 
العالقات« مضيفاً:  »من مصلحِة واشنطن 
ثقته  عن  ُمعرباً  الحوار«  مواصلة  وموسكو 
بوتين  مع  المستقبل  في  كثيراً  سيلتقي  بأنّه 
ناقشناها  التي  للمشاكل  »حلٍّ  إلى  للتوّصل 
األمريكيين  السياسيين  كبار  أنَّ  إال  اليوم«، 
يُفصح  لم  ما  جديٍد  لقاٍء  من  الرئيس  حّذروا 

عن تفاصيل لقائه األخير.
ترامب  أّكد  السوري,  بالشأن  يتعلّق  وفيما 
روسيا  مع  التعاون  »تحسين  ضرورة  على 
الجانبين  أّن  إلى  مشيراً  البلد«,  هذا  في 
الناس  آالف  حياة  إنقاذ  على  القدرة  »لديهما 
وشدَّد  هناك«  الدائرة  األهليّة   الحرب  في 
من  »باالستفادة  إليران  السماح  عدم  على 

الحملة الناجحة على داعش«.
ولعل المسألة األكثر حساسيّة التي توافقت قمة 
هلسنكي حولها هي أخذ المطالب اإلسرائيليّة 

مسألةٌ  إسرائيَل  فأمُن  الجد،  محمل  على 
إبعاِد  قضية  نُوقشت  أساسها  وعلى  ثابتةٌ، 
القواِت اإليرانيّة عن منطقِة الجنوب، وسبق 
إلسرائيل أّن نفّذت ضربات جويّة قالت: إنّها 
ضد أهداٍف إيرانيّة على األراضي السوريّة 
آخرها قصف في محيط معمل الدفاع بمنطقة 
الزاوي بمصياف مساء األحد وقبلها قصف 

موقٍع شمال مطار النيرب بحلب. 
طرأت  كبيرة  أحداث  ثّمة  المصافحتين  بين 
تثبيُت  مقدمها  وفي  السورّي،  الميدان  على 
مراحل  عبر  قواته  ُم  وتقدُّ النظام  بقاِء 
واستعادتُه مساحاٍت شاسعة ومناطق حّساسٍة 
الحدود  من  االقتراب  فكان  جدل،  ومحل 
إطار  في  البوكمال  مدينة  حتى  العراقيّة 
سوريا،  عن  بالعراق  اإلرهاب  محاصرة 
للسعوديّة  الموالية  المسلحة  الفصائل  وإنهاء 
بريف دمشق )جيش اإلسالم( وترحليهم إلى 
الشمال عبر التوافق مع تركيا، التي قبضت 
ثمنه في عفرين فدخلتها قواتها محتلةً تسوُق 
أماَمها عشراِت الفصائل اإلرهابيّة المرتزقة 
العلِم  وبرفِع  مريب،  دولّي  صمٍت  وسط 
أكثر من سبع  بعد  السورّي في مدينة درعا 
سنوات، تّم اإلعالن عن توافق غير رسمّي 
بتمكين قوات النظام من الوصول إلى درعا 
تّم تمريرها للحليفين اإليرانّي  مقابل شروط 
وحزب هللا. وبجمع محصلتي معركة الغوطة 
الشرقيّة ودرعا تنتهي مفاعيل جوالت جنيف 
النازحين  أمام  نصيب  بوابة  وتُغلق  تماماً 

السوريين واإلمداد السعودّي.
التطبيَق  أّن  بوضوح  نلحظَ  أن  يمكننا 
بجوالت  أطاح  قد  هامبورغ  لقمة  العملّي 
اجتماعات جنيف التسع، والتي راوحت في 
كبيرة  ضغوطٌ  ومورست  الحوار،  شكليات 
ممثلي  حضور  لمنع  سعت  فتركيا  لتعطيلها 
بحضور  تحّكمت  والسعودية  سوريا،  شمال 
إحدى  وفي  »المعارضة«  وفد  وتمثيل 
المرات أوعزت لهم بالمغادرة. وبهذا ُدفنت 
بتوافٍق  حوران  بمنطقة  جنيف  اجتماعات 
دولّي وبمراسَم غاب عنها اإليرانّي وحزب 
هللا. وإن حصل حديث عن جنيف فهو وقوٌف 

على األطالل، أو مبادرةٌ جديدةٌ.
القادمة  المعركة  عن  جديٌّ  اليوم  الحديث 
وميدانُها إدلب، فإذا كانت المصافحة األولى 
مع  الحدود  إلى  النظام  قوات  أوصلت  قد 
تُطيُح  الثانية  المصافحةَ  فلعل  األردن، 
بمخرجات آستانه 6، فتِصُل قواِت النظام إلى 
الحدود التركيّة وتحديداً جسر الشغور والتي 
درعا،  رمزيّة  تقابل  أخرى  رمزيّة  تحمُل 
لجهة المجزرة التي نُفّذت بحقِّ عناصِر قسِم 

مزالِق  في  الثورة  وتورط  العسكرّي  األمن 
العسكرة وسلوك طريق الال عودة والدخول 

المسلّح إلى المدن 
الجغرافيا  كّل  تحّوُل  ثم  ومن  والبلدات، 
فيها  تعّددت  حروب  ميادين  إلى  الوطنيّة 
أطراف الصراع المسلّحة والجهاُت الداعمةُ 
تدميُر  هو  واحٍد  بعمٍل  اشتركت  ولكنها  لها 

الوطِن السورّي. 
بّكلِّ األحوال معركة إدلب باتت قاب قوسين 
من  البتر  سياسة  تعتمد  وموسكو  أدنى،  أو 
المسلّحين  لتضع  الكثيف،  القصف  خالل 
أو  بالتسويّة  التسليم  إما  خيارين  أحد  أمام 
إلى  الجوهرّي:  والسؤال  الباصات،  ركوب 
هو  إدلب؟  بعد  اإلرهاب  وجهة  ستكون  أين 
حساٍب،  ألَف  أنقرة  له  تحسُب  شائٌك  سؤاٌل 
ولذلك ستحاوُل المحافظة على هذه المجاميع 
هو  آخر  سيناريو  وأّي  إدلب،  جغرافية  في 
محرٌج بالنسبة لها، إال أنّها ستقوم بنقلهم إلى 
جبهاٍت جديدٍة وإعادةُ تدويِر استخدامهم، وقد 

تمَّ تداوُل حديٍث عن نقل مسلّحين من سوريا 
أو  قنديل  ضّد  أنقرة  حرِب  في  الستخدامهم 

قرب الحدود مع إيران.

اجلماعاُت اجلهادّيُة 
واملعارضُة يف إدلب

مسلّحة  مجموعات  فيه  تنتشر  ميداٌن  إدلُب 
جهاديّة  مرتزقة  بين  ما  تنقسم  مختلفة، 
السلوك.  في  اختالف  غير  من  ومعارضة 
وفي 2018/1/7م بدأت قواُت النظام عمليةً 
واستعادت  الجنوبّي،  إدلب  بريف  عسكريّة  
المجاميع  وبتعّرِض  الضهور،  أبي  مطار 
لتطلَق  لنكسة كبيرة، حشدت قواها  المسلّحة 
»رّد  حملة  األولى  عسكريّتين،  حملتين 
المعارضة  يسّمى  ما  لفصائل  الطغيان« 
:«وإن  المتشددون حملة  نظّم  فيما  المعتدلة، 
التنافس  أنَّ  على  لقدير«.  نصرهم  على  هللا 
على  للسيطرة  خاٍف  غيُر  الطرفين  بين 
يهّددهم.  الذي  الخطَر  وحدة  رغم  المحافظة 
مجموعتان  انضّمت  المواجهات  وخالل 
جهاديتين صلتهما وثيقة بالقاعدة هما »جيش 
وأثبتتا حضوراً  المالحم«  البادية« و«جيش 
االتهاُم  تبُودَل  المناطِق  خسارة  ومع  الفتاً. 
الشام  تحرير  هيئة  بين  للنظام  إدلب  ببيع 

والمجموعات األخرى.
تضمُّ  مسلّحٍة،  بفصائَل  اإلدلبيُّ  الميداُن  يعجُّ 
عشراِت الجماعات المتناحرة في مشهد معقّد 

يكتنفه الغموض منها:

هيئة تحرير الشام:
تنظيم  فرع  النصرة«  »جبهة  نفسها  هي 
بعد  بإدلب  نفوذاً  األكثر  السورّي،  القاعدة 
قطيعٍة  خبِر  تداوُل  وتّم  الشركاء.  استبعاد 
القاعدة  وتنظيم  الشام  تحرير  هيئة  بين  ما 
ارتباِط  فكَّ  اُعتبر  فيما  2016م  تموز  في 
أّدى  ما  القاعدة،  بتنظيم  النصرة  جبهة 
وألزم  بسوريا،  القاعدة  معسكر  النقسام 
المعروفة  الجهاديّة  والشخصياِت  الجماعاِت 
باالصطفاف مع أحد الطرفين، مع انشقاقات 
البادية«  »جيش  بظهور  فتسبّب  داخليّة. 

و«المالحم«، تعقيَد المشهد.
جيش البادية والمالحم

فصيالن جهاديّان صغيران، والؤهما لتنظيم 
الشام  تحرير  هيئة  عن  انشقّا  األم،  القاعدة 
عن  انفصالها  بسبب  2017م  عام  أواخر 

تنظيم القاعدة.
الحزب التركستانّي اإلسالمّي

القاعدة،  لتنظيم  القدماء  الموالين  من  كياٌن 
نشأ شمال غرب الصين بمقاطعة شينجيانغ، 
وله وجوٌد راسخ في سوريا. وقد نشط وحاز 
احترام كلٍّ من الجهاديين والمعارضة، وقاتل 
على  والمعارضة  الجهاديّة  األطراف  مع 
أطراف  بين  الصراع  عن  ونأى  سواء،  حدٍّ 

المعارضة.
داعش »تنظيم الدولة اإلسالّمية«

في  النظام  قوات  ضّد  الحرب  في  شارك 
كلِّ  من  باألعداء  ُمحاطٌ  أنّه  رغم  إدلب، 
األطراف. وينافُس بقوة الجماعات الجهاديّة 
وقد  بإدلب.  األخرى  دة  المتمرِّ والمعارضة 
استولى على قرًى وبلداٍت على الحدود بين 
»هيئة  سيطرة  من  وانتزعها  وإدلب  حماة 
تحرير الشام« التي كانت قد طردته من إدلب 

قبل سنوات. 
جماعات معارضة أخرى

في  شاركت  أخرى  معارضة  جماعات 
الطغيان«  »رد  حملة  ضمن  إدلب  معارك 
العسكرية، ومنها الفصيُل اإلسالمّي »حركة 
تحرير  هيئة  استولت  وقد  الشام«،  أحرار 
الشام على قواعده بإدلب في تموز 2017م 
وحركة نور الدين الزنكّي، وجيش األحرار؛ 
وفيلق الشام؛ وجيش العزة )جزء من الجيش 

السورّي الحّر( إضافة لفصائل أصغر.

بًا  جيش جديد يف إدلب حتسُّ
ملعركة قادمة

إدلب  في  مسلّحة  معارضة  فصائل  أعلنت 
وريف حماة الشمالّي وريف الالذقية الشمالّي 
مسّمى  تحت  جديٍد  فصيٍل  تشكيَل  الشرقّي 
عّدة  باندماج  للتحرير«،  الوطنيّة  »الجبهة 

فصائل كما في جنوب سوريا.
الجديد  التشكيل  هذا  أّن  مصادر  ونقلت 
الشام،  )فيلق  هي  مسلّحاً  »يضّم 11 فصيالً 
وجيش إدلب الحّر، والفرقة الساحليّة األولى، 
الثاني،  والجيش  الثانية،  الساحليّة  والفرقة 
وجيش النخبة، والفرقة األولى مشاة، وجيش 
النصر، وشهداء إسالم داريا، ولواء الحرية، 

والفرقة 23(.
حقيقّي  هدٍف  أيَّ  الجديُد  التشكيُل  يعلن  ولم 
له، وأشار بياُن تشكيله إلى أنَّ االندماج جاء 
بسبب »المخاطر من جّراء تفّرق الفصائل«. 
لحقوق  السوري  »المرصد  أشار  فيما 
»الجبهة  تشكيل  إعالن  أّن  إلى  اإلنسان«، 
الوطنيّة للتحرير« سعٌي لجمع كلمة الفصائل 

المقاتلة.
تنافُس الفصائل المسلّحة وتشكيالتُها المتعددة 
سوريا  شمال  النفوذ  مناطق  على  للسيطرة 
أّدى إلى اقتتال عنيف شهدته محافظة إدلب، 
ُممنهجة  وتفجير  اغتيال  عمليات  ونُفِّذت 
للتصفية.  تكون  ما  أقرب  الفاعل،  مجهولة 
وكان االقتتال على أشّده بين حركتي »نور 
بمقابل  الشام«،  و«أحرار  الزنكّي«  الدين 
لوقف  ل  التوصُّ وبعد  الشام«.  تحرير  »هيئة 
االغتيال  عمليات  تصاعدت  النار  إطالق 

وشهد شهر أيار وحده 16 عمليةَ اغتياٍل.
وتزامناً مع إقامة »جبهة النصرة« و«الحزب 
منيعةً،  تحصيناٍت  التركستانّي«  اإلسالمّي 
النظام  لقوات  عسكريّة  تعزيزاٌت  وصلت 
لعملية عسكريّة تكسر  استعداداً  غرب حلب 
فيما  الغربيّة،  بجبهات حلب  التماِس  خطوط 
أقامت تركيا نقطة مراقبة بخان العسل، عدا 
الغربّي  الجنوبّي  حلب  بريف  أخرى  نقاط 
النظام  قوات  بين  مواجهة  أّي  دون  لتَحوَل 
تدعمها  التي  المسلحة  المعارضة  وفصائل 
إدلب  في  استفتاء  حديٌث عن  أنقرة، وجرى 

لضّمها لتركيا.
معركة  اقتصار  الُمرّجح  من  كان  وإذا 
جبهة  على  حلب  غرب  السورّي  الجيش 
بعد  المدينة  غرب  شمال  الزهراء  جمعية 
شمال  منشوراٍت  السورّي  الطيران  إلقاء 
المسلحين  الغربّي تدعو  إدلب، وريف حلب 
الخطِة  تعديِل  بعد  أنّه  إال  السالح،  إللقاء 
والتحّول جنوباً والسيطرة على درعا، بقيت 
الستهالِك  االنتظاِر  ذمِة  على  الشمال  جبهةُ 
أنقرة  ولتُوضَع  آلستانه،  المتبقية  الصالحيِّة 

أماَم خياراٍت صعبٍة.

ة بني مصافحتني
ّ
األزمة السوري

رامان آزاد
حاوره/ صالح إيبو

ّبدران جيا كرد: 
مشروعنا هو مبدأ احلل السياسي

 واحلوار البناء
ّ
 الدميقراطي

نفى مستشار اإلدارة الذاتية الدميقراطيّة يف مشال سوريا بدران جيا كرد يف حوارًا خاص له مع 

صحيفتنا وجود أيّ حواٍر أو لقاءٍ مباشٍر بني اإلدارة الذاتيّة والنظام يف دمشق، لكنّه أّكد على 

أنّ »مبدأ احلّل السياسيّ الدميقراطيّ واحلوار البنّاء« هو أساس مشروعهم لدمقرطة سوريا، 

وأنّ اإلدارة الذاتيّة تطمح إىل حوار سياسيّ شامل بوجود أطراف دوليّة ضامنة للحل، هذا 

احملور وملفات أخرى مهمة يف مستقبل سوريا كانت مضمون احلوار الذي جاء كما يلي:
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املعىن...ضمري الكلمة

الملتهبة عن  تموز  شدة حرارة  تمنعه  لم   
الخروج من بيته, ال يعرف إلى أين يذهب, 
متردٌد في أّي اتجاه يسير, وهو منفعل ليس 
على لسانه سوى )إذا فقدت الكلمة معناها 
فُقد الضمير(. وهو ينظر إلى هاتفه  النقال 
الهاتف  أيها  أكرهك  أصبحت  ويخاطبه: 
الخونة،  يدنسك  أن  ترضى  لماذا  اللعين، 

لماذا ترضى أن تغيّر الحقائق،... لماذا؟ 
ذاك  نسرين  أبا  العم  أتأمل  وأنا  استغربت 
الهادئ وهو بهذه العصبيّة، شّدني  الرجل 
الفضول لالقتراب منه أكثر فأكثر، ارتفع 
صوته أكثر مع ارتفاع يده كي يحطم هاتفه 
تهدئته  تمّكنت من  اللحظات األخيرة  وفي 
خاطبته  يجلس،  أن  راجياً  بيده،  وأمسكت 
بهدوء: أرجوك اجلس، طلبت له كأَس ماٍء 
بارد لتروي عطشه، وأردفت: ما بك أيّها 
العم العزيز, فإذا به يقول: انظر, اقرأ ماذا 
بكالمه  وارتضى  الثقافة,  يّدعي  من  كتب 

هذا الهاتف اللعين؛ انظر.. 
فإذا بكلمات من مثقف يقول فيها )لكم أن 
تعرفوا الحقائق بعد سبع سنين عجاف وهو 
كّل  تسجيل  فتم  حرَّ لديه،   ما  بأغلى  يدافع 
أنّه  على  أوهام  من  قصوراً  بنيتم  شيٍء  
واستالب  الفكر  سجن  حاولتم  المستقبل 
األنفس( أال يستحق هذا الهاتف أن أكسره 

على رأس ذاك المثقف.  
ألست ُمحقاً يا أستاذ! استغربت تلك الكلمات 
أثارت  للحقيقة،  تفتقد  كلمات  مثقف،  من 
على  أنّه  أيقنت  نسرين،  أبي  العم  حفيظةَ 
وعاد  العم،  أيها  تنزعج  ال  له:  فقلت  حق 
تعرفوا  أن  عليكم  المثقف  يقول  لحديثه: 
يريد  ال  ولمن  ولهم  له  أقول  الحقائق... 
اليوم يستطيع كلٌّ منا أن  الحقائق،  معرفة 
يقول أنا موجود، بلوني ولغتي، لي برنامج 
وفلسفة ورؤية للمستقبل, ذاك المثقف نفسه 
يرسل أوالده ليتعلم في مدارس مستعمره، 
ذاك المثقف نفسه من شّجع أوالده للهروب 
من  أنا  الوجدان:  فاقد  يا  الوطن،  خارج 
المثقف  ذاك  وليس  لدّي  ما  بأغلى  دفعت 
االنتهازّي، أنا الحقيقة, أنا من ضّحى بفلذة 
كبده شهيداً... نعم أنا  خسرت روحاً, كي 

ينعم الجميع بحقوقهم.
هل  شيء؛  كلَّ  حرفتم  إنّكم  المثقف  يقول 
ينشرها  وهو  المستعمر  روايات  كانت 
غجر،  أقواٌم  بأنّنا  مدارسه  في  يدرسها  و 
وحوش متخلفون، هي الحقائق؟ هل عندما 
رقيب«  »هي  وأنشودة  األم  لغة  أعدنا 
ألم  الحقائق؟  نغيّر  كنا  آفا  روج  وجامعة 
شعبنا،  قاتل  وصور  بشهادات  نتباهى 
من  نحن  ألسنا  حقيقة؟  مزوبوتاميا  أليست 
وداعش؟  والسلطة  الدولة  فكر  ضد  وقف 
الشعوب   أخوة  فلسفة  نشر  من  نحن  ألسنا 
األمم،  بين  والخوف  الوهم  جدران  لتزال 

أيّة حقائق  أيّها المثقف المتناسي؟
ما زلت أتذكر كلمات ابنتي نسرين عندما 
كانت  آمارا  فيان  الشهيدة  )إّن  لي:  كتبت 
معناها  الكلمة  »تفقد  رسائلها  في  تقول 
اإلنسان  ويكون  الضمير،  عنها  فيبتعد 
األخالق  وتسقط  الضمير  من  غفلة  في 
وستكون في النهاية الخيانة  تماماً كالحرب 

بين »أهريمان وأهورامزدا«.
أال يحقُّ لي أن أغضب يا أستاذ؟ ال تندهش 
أيّها العم العزيز فالخيانة أرجوحةٌ مازالت 
وتجاوزت  شعبنا،  جسد  بداخل  ما  تمزق 
حدود قتل الجسد. والمثقف هو ذاك المدافع 
للزاوية  أينما وجدت والمنير  الحقائق  عن 
المظلمة من حياة الشعوب. حان الوقت أن 
أيها العم، أيّها المثقفون لنتحدث  نفكر معاً 
سيكون  صراع   هذا  جيّداً،  ونعمل  جيّداً 

المنتصر فيه نور آهورمزدا.

تأمالت

أزهر أحمد

وأن  الوطن،  لكل  حصٌن  هم  الديمقراطية 
المجتمع  إلدارة  سياسية  مظلةً  يشكل  المجلس 
أكدت  في حين  في شمال سوريا،  بكل شعوبه 
الكلمات على أن البنيوية الهيكلية التي تعتمدها 
من  المنطقة  في  االستبدادية  السياسية  األنظمة 
هي  إنما  والخارجية،  الداخلية  سياساتها  خالل 
واألزمات  الحروب  أشعلت  التي  األسباب 
حجم  من  زادت  والتي  األوسط،  الشرق  في 

الفوضى السياسية.
المصالح الضيقة ما زالت هي الهدف األسمى 
وهذه  السوري،  الداخل  في  المتصارعين  لكل 
الدول  بدخول  ساهمت  التي  هي  المصالح 
أقدم  وما  سوريا،  إلى  أيضاً  والدولية  اإلقليمية 
عليه النظام التركي باحتالل عفرين لهو تأكيد 
ما  كهذه  ألنظمة  الموالين  المرتزقة  أن  على 
وما  الرخيص،  السياسي  فعلهم  يفعلون  زالوا 
تفاهمات  على  تأكيٌد  اآلن  درعا  في  يحدث 
التحول  دولية بحسب مصالحها، وتبقى عملية 
الصعبة؛  األمور  من  سوريا  في  الديمقراطية 
بشتى  تحاول  الدولية  االستراتيجيات  ألن 
داخل  الشمولية  األنظمة  على  الحفاظ  الوسائل 
المنطقة، لكن لم يبق من الزمن إال القليل إلنهاء 
من  أقوى  الشعوب  إرادة  ألن  األنظمة  هذه 

اإلبقاء على هذه الهيكلية.
االحتالل  بدولة  أدت  وغيرها  األسباب  هذه 
التركي أن تغير وبشكل كامل من بنية نظامها 
محورية،  حالة  المركزية  فجعلت  السياسي، 
وسوريا  ديمقراطية،  مقاييس  عن  وتراجعت 
كجارٍة لتركيا؛ ال بد أن تتأثر بهذه التغييرات، 
فكانت الهجمة الشرسة لجيش االحتالل التركي 
والعراقية  )عفرين(  السورية  األراضي  على 
التغييرات،  هذه  نتائج  من  كردستان(  )باشور 
ممنهج  ديمغرافي  تغيير  على  تركيا  وعملت 
في عفرين وذلك بتوطين القادمين من الغوطة 
من  وغيرها  عفرين  أبناء  بيوت  في  وغيرها 
زالت  ما  ويحدث  حدث  ما  جراء  المناطق. 

على  سيطرتها  تفرض  والعسكرة  الحرب  آلة 
ز  المشهد السوري، من هنا بقي للمجلس أن يُعزِّ
دوره الوطني الفعال بدعم القضية الديمقراطية 
والتعددية السياسية والدفاع عن جميع المكونات 
ومن  اإلرهاب  قوى  ضد  شمالها  في  السورية 

يسانده.

رسالة جملس سوريا الدميقراطية

األول  مؤتمره  في  بيانه  محتوى  من  انطالقاً 
أكد  الداخلي،  نظامه  يتضمنه  وما  2015م 
الساسة  لكل  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
بأنه  وخارجه  السوري  الداخل  في  والمهتمين 
يحمل رسالة وطنية إنسانية تشمل كل المكونات 
وهم  واليوم  والمذاهب،  والطوائف  والقوميات 
المقاييس  على  يؤكدون  الطبقة  في  يجتمعون 
الوطنية نفسها التي جمعتهم في محراب أهدافها 

بديرك.
قوات  ومقاتالت  مقاتلو  حملها  الرسالة  هذه 
ضد  معاركهم  كل  في  الديمقراطية  سوريا 
في  البطولة  آيات  أسمى  وتجلت  المرتزقة، 
والطبقة  منبج  في  لداعش  ودحرهم  تصديهم 
الناحية  من  أما  الزور،  دير  في  ثم  والرقة 
الذهنية  بأن  المكونات  كل  آمنت  فقد  الفكرية 
التشاركية والتي تدعو إلى العيش المشترك لهي 
الذهنية اإلنسانية التي ال تميز بين مكوٍن وآخر، 
ويعمل المجلس على إحياء وتفعيل كل الثقافات 
التي ترتقي بالمجتمع السوري نحو المجتمعات 
الحضارية التي تقودها مؤسسات مدنية وثقافة 

سياسية وأخالقية.

بناء سوريا موحدة أرضًا وشعبًا

ال يمكن لفكر يمثله مجلس سوريا الديمقراطية 
سياسية  مهام  بمجموعة  ويختزل  يلخص  أن 
إنما  قصيرة،  فترة  خالل  بها  قام  وعسكرية 
يمكن أن نلخِّص بالقول:  إنَّه خالل هذه الفترة 
المهام  من  كثيراً  حقق  قد  عمره  من  القصيرة 
مهامه،  أنهى  أنَّه  يعني  ال  وهذا  واإلنجازات، 
المجلس  عمل  مهما  ينتهي  ال  الوطني  فالعمل 
عليه، ألن الوطن هو اإلنسان وال يمكن أن يبنى 
المكونات  اإلنسان إال بذهنية تجتمع عليها كل 
سوريا  بناء  أجل  من  وتتكاتف  معها  وتتفاعل 
المشترك  العيش  قوامها  وشعباً،  أرضاً  موحدة 
وطن  في  وتفاعلهم  الشعوب،  أخوة  ظل  في 

الحقوق والمواطنة.
_________

املراجع

ـ الوثيقة التي أقرها مؤمتر سوريا الدميقراطية 
2015م.

ـ مبادئ جتمع املدافعني عن سوريا دميقراطية 
لكل أبنائها.

ـ النظام الداخلي جمللس سوريا الدميقراطية.
الدميقراطية  سوريا  جمللس  الثالث  املؤمتر  ـ 

2018م.

بمثابة  المجالس  تَُعدُّ  ولغيرها  األسباب  لهذه 
الدول والسلطات، كونها  أمام  الشعوب  صوت 
تهتم بحاجات الشعب، فأصبحت هذه المجالس 
الداخلية  شعوبها  قضايا  عن  تتحدث  بعد  فيما 
السلطة  الحد من  والخارجية؛ ألنها تعمل على 
من  مؤلفة  رسمية  مؤسسة  كونها  المطلقة، 
بروح  بينهم  فيما  ويتعاملون  المكونات،  أغلب 
مع  يتواصلون  أخرى  جهة  ومن  المسؤولية، 
يمكن  وال  رئيس،  كمبدأ  بالديمقراطية  الشعب 
أن يرتقي هذا المجلس بعمله إال من خالل رفع 
سوية أعضائه السياسية والذهنية وجعلهم أكثر 
تمثيالً للشعب، وتعزيز دورهم بعد انتقائهم من 

خالل صناديق االقتراع.
وحقيقي  صادق  تعبير  هو  المجلس  بالمحصلة 
واالقتصادية  السياسية  الشعب  تطلعات  عن 
وغيرها من األمور، لهذا يجب أن يكون واحداً 
من أهم مؤسسات المجتمع الديمقراطية، المبني 
الحزبية  والتعددية  السياسية  التشاركية  على 
والتنوع الثقافي، من هذا المنطلق تبقى العالقة 
حجم  كان  مهما  مؤسسات  هكذا  مع  صحيحة 
أيضاً،  قليالً  أعضائها  وعدد  متواضعاً  عملها 
إمكاناتها  من  الرغم  وعلى  الحقيقية  في  ألنَّها 
المتواضعة يبقى لها دور إيجابي وفعال، بشرط 

أن يتعاوَن معها اآلخرون.

ملاذا جملس سوريا الدميقراطية؟

دخلت سوريا من أقصاها إلى أقصاها في أزمة 
بين  التوافق  عدم  نتيجة  وسياسية؛  اجتماعية 
النظام واألحزاب والقوى االجتماعية التي تدعو 
المجتمع  انقسم  حينها  واإلصالح،  التغيير  إلى 
السوري على نفسه، وأصبحت كل منطقة تعالج 
حصدت  الحرب  آلة  أن  إال  بطريقتها،  األزمة 
الخوف  أشكال  السوريين، ونشرت كل  أرواح 

والقتل والدمار والتهجير.
المصالحة،  تتوقف جهود  لم  نفسه؛  السياق  في 
من  يعمل  والمجتمعي  السياسي  الحراك  وبات 
السوري،  المستقبل  في  الرؤى  توحيد  أجل 
كثيرة،  ولقاءات  ومبادرات  مؤتمراٌت  فُعقدت 
خارطة  ترسم  أن  تستطع  لم  المعارضة  لكن 

على  تقدر  ولم  السوريين،  لكل  جامعة  طريق 
تفعيل هذه الخارطة كي تصبح مخرجاً ومنقذاً 
تدخل  السورية  األزمة  جعل  ما  للسوريين، 
والدولية  اإلقليمية  الدول  ل  تدخُّ بعد  مظلماً  نفقاً 
والعسكرية،  السياسية  المعارك  ساحات  في 
وتمّزق  والعنف،  القتل  ثقافة  من  زاد  ما  وهذا 
إلى  الكل  لجوء  بسبب  االجتماعي  المشهد 
الكل  أدرك  العنف واالقتتال واالنتقام، من هنا 
غير  أجل  إلى  تستمر  أن  يمكن  األزمة  أنَّ 
سياسي  حلٍّ  إلى  الجميع  يتوصل  لم  ما  مسمى 
ديمقراطي يضمن حقوق األفراد وكل المكونات 

والقوميات. 
واضح  دور  السوري  الوطني  للميثاق  إن 

بانطالقة مجلس سوريا الديمقراطية على خلفية 
سوريا  عن  المدافعين  )تجمع  اعتمدها  مبادئ 

ديمقراطية لكل أبنائها(.
االستبدادي،  النظام  إنهاء  المبادئ:  تلك  ومن 
وبناء نظام ديمقراطي برلماني تعددي في دولة 
الجماعات  محاربة  إلى  باإلضافة  مركزية،  ال 
السوري،  المجتمع  بتنوع  واإلقرار  اإلرهابية 
الكردي  بالشعب  الدستوري  واالعتراف 
السورية،  والمكونات  الشعوب  من  وغيرهم 
كافة،  للحريات  ضمانة  المرأة  حرية  واعتبار 
حماية  جانب  إلى  فاعلة  قوة  الشباب  واعتبار 
في  االجتماعية  العدالة  مبدأ  وإحقاق  الطفولة، 

قضايا التعليم والصحة والعمل.

تأسيس اجمللس ضرورة وواجب وطين 
إنساني

الوطني  والواجب  التاريخية  للضرورة 
واإلنساني، وفي الشهر األخير من عام 2015م 
المعارضة  الديمقراطية  المجتمع  حركة  دعت 
السورية المعتدلة لعقد مؤتمر تحت شعار )معاً 

نحو بناء سورية حرة ديمقراطية(. 
جسم  والدة  عن  اإلعالن  تم  المؤتمر  خالل 
سياسي جديد وهو مجلس سوريا الديمقراطية، 
)مجلس  إنَّ  منها:  سياسة  أعمال  بجدول  وأقر 
سياسي  مشروع  هو  الديمقراطية  سوريا 
كل  على ضم  يعمل  ديمقراطي سوري  وطني 
في  السياسية  والكيانات  المجتمعية  المكونات 
وأكد  المصيرية(،  االستثنائية  المرحلة  هذه 
البيان: على أنَّ هذا المجلس يخوض بكل قواه 
االعتبارية،  وشخصياته  والسياسية  المدنية 
المعارك السياسية القادمة من أجل انتقال البالد 
دولة  إلى  ف  والتطرُّ واالستبداد  العنف  من 
من  وطنهم  إلنقاذ  المسؤولية  ل  وتحمُّ القانون، 
المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات شعبهم في 

التغيير الديمقراطية البديل والشامل.       
وجاء هذا المؤتمر بعد االتفاق مع قوات سوريا 
ممثالً  المجلس  يكون  أن  على  الديمقراطية 
عنه، في حين أكدت قوات سوريا الديمقراطية 

التزامها بالرؤية السياسية للمجلس وتفاهماته في 
المفاوضات التي يخوضها، من هنا أكد المجلس 
على أنَّه يدرك جيداً أال وصفات جاهزة وكاملة 
سوف  استمر  إذا  والذي  المعقد،  الواقع  لهذا 
ويؤمن  يدرك  لهذا  كله،  والعالم  المنطقة  يهدد 
وأصدقائهم  سوريا  ألبناء  الخيرة  الجهود  بأن 
ما  إنقاذ  على  قادرة  مشاريع  عن  تثمر  سوف 
كل  المختلف،  اآلخر  وحماية  سوريا  من  تبقى 
وهذه  موضوعية،  رؤية  خالل  من  يأتي  هذا 
مشروعه  خالل  من  المجلس  طرحها  الرؤية 
الذي ال بدَّ من أن يلتزم به الجميع وبكل إيمان، 
الحل  بالمشاركة في  للجميع  الرؤى تسمح  هذه 
ديمقراطياً  وطناً  سوريا  تصبح  حتى  والبناء، 

احترام  أساس  على  السوريين  لكل  مركزياً  ال 
وفق  المكونات  لكل  الديمقراطية  الحقوق 
عليها  المنصوص  الدولية  واألعراف  القوانين 

وبضمانات دستورية.

حنو حل سياسي وبناء سوريا ال 
مركزية دميقراطية

تحت هذا الشعار الوطني عقد المجلس مؤتمره 
تموز  من  العاشر  في  الطبقة  مدينة  في  الثالث 
المحررة  الطبقة  مدينة  اختيار  وكان  2018م، 
وإنما  للمؤتمر،  مكاناً  المرتزقة  من  حديثاً 
سوريا  قوات  ومقاتالت  مقاتلي  بأن  ذلك  يعني 

 الشعوب
ٌ
 وطني ومظلة

ٌ
جملس سوريا الدميقراطية... انتماء

كانت اجملالس الوطنية يف أغلب دول العامل ومنذ مئات السنني تتشكل وجتتمع يف حاليت احلرب والسلم للبحث يف قضايا 

الوطن واملواطن، وليس بالضرورة أن ينتمي كل أعضاء اجمللس للقومية أو الدين أو الطائفة نفسها، بل جيمعهم انتماؤُهم 

للوطن، وبذلك يتكاتفون لالرتقاء باآلخرين حنو األفضل أو لرتميم البيت الداخلي، أو للدفاع عن الوطن.

حتقيق/ فريوشاه أمحد

وأن هناك حاجة ماّسة لإلعالمّي المتمرس المتمكن، 
وكذلك ضرورة التفريق بين اإلعالم في شمال سوريا 
إقامة مؤسسات  واإلعالم »العامل« فيه، وضرورة 
العمل االعالمّي، وضرورة  للتدريب على  أكاديميّة 
أمن  أساليب  على  اإلعالميين  لتدريب  ُسبل  إيجاد 
والدور  حياتهم  على  للحفاظ  اإلعالميين  وحماية 

المنوط باتحاد اإلعالم الحر في هذه المجاالت.
كما تضمنت حوارات الطاولة المستديرة حواراً دينيّاً 
ورجال  العلماء  من  عدد  فيه  شارك  اليوم  ذات  في 
الدين بعنوان »الدين وتطّورات العصر« وطرحت 
فيه العديد من النقاشات والحوارات حول حقيقة الدين 

واستغالله وتشويهه ومسائل التطرف الدينّي.
محاضرة  كانت  ألقيت  التي  المحاضرات  بين  ومن 
بعنوان« الكتاب الكرد الذين كتبوا باللغة بالعربيّة« 
إشكاليّات  فيها  وتناول  محمود  سليمان  لألستاذ 
االنتماء والهوية الثقافيّة في نتاج الكتاب الكرد الذين 
يكتبون بالعربيّة، واللغة الثقافيّة واللغة األم وتنسيب 
ودارت  العربيّة،  أم  الكرديّة  للمكتبة  األعمال  تلك 
نقاشات مستفيضة بين المحاضر والحضور أضافت 

المزيد من الغنى والتنوع في اآلراء.
»قصيدة  بعنوان  محاضرة  ألقيت  الثالث  اليوم  وفي 
الحرب في روج آفا« لجوان نبي تحّدث خاللها عن 
وانخفاض  الثوريّة  القصيدة  وغياب  الحرب  أدب 
المستمرة  الثورة  رغم  غيها  الحماسة  وتيرة 
والمتأججة، وما تبنى عليه تلك القصيدة من مفردات 

ومعاٍن  ودورها في النضال الثورّي.
أدب  في  »المرأة  بعنوان  محاضرة  أُلقيت  كما 
بعنوان  ومحاضرة  مراد«  للكاتبة »روناك  الثورة« 
»المسرح« للكاتب بشير مال، وفي حوارات الطاولة 
»تطورات  بعنوان  حوار  هناك  كان  المستديرة 

الموسيقا العالميّة والكرديّة«.
كتاب  هي  كتب  ثالثة  توقيع  المعرض  شهد  كما 
»مغامرة صحفي مصرّي في دولة داعش« للكاتب 
األطفال  »أدب  وكتاب  الفتاح،  عبد  سيد  المصرّي 
في الثقافة الكرديّة« للكاتب عبد مجيد قاسم، وكتاب 
عبدالرحمن  للكاتب  الممنوعة«  األزمنة  »عشق 

محمد.
من  الكثير  شمل  أدبّي  ومهرجان  ثقافيّة،  تظاهرة 
ضّم  فيما  مناهلها،  من  والعديد  الثقافة  جوانب 
الكتب  من  1500عنوان  الـ  يقارب  ما  المعرض 
الندوات  من  والعديد  الموضوعات،  متنوعة 
والحوارات والمحاضرات القيّمة، لترسم مالمح غد 

مشرق، وتعد بثقافة مجتمعيّة رائدة. 

تقرير: عبد الرمحن حممد 

أبيض  تل  سبي/  كري  مهرجان  افتُتح  أبيض:  تل 
الثاني للثقافة والتراث في بلدة »عين العروس التابعة 
وحضر  2018/7/21م  السبت  سبي  كري  لمقاطعة 
من  عدٍد  وممثلو  سوريا،  شمال  من  وفوٌد  المهرجان 
قوى  من  وحدات  إلى  باإلضافة  السياسيّة،  األحزاب 
خالل  المواطنين  سالمة  على  حفاظاً  الداخلّي  األمن 

المهرجان

التعريف مبهرجان الثقافة والرتاث 
يف تل أبيض/ كري سيب 

تل  مدينة  في  والتراث  للثقافة  الثاني  المهرجان  هو  
أبيض ويضم العديد من الفعاليات، ويهدف المهرجان 
من  أبيض  تل  منطقة  شعوب  بتراث  التعريف  إلى 
عرب وكرد وأرمن وغيرها من المكّونات األخرى، 

وينظّم المهرجان من قبل اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة 
المهرجان  فعاليات  وتتزامن  أبيض،  تل  بمقاطعة 
أُوقدت  التي  تموز   19 لثورة  السادسة  الذكرى  مع 

شرارتها في كوباني.

العروض الرتاثّية اليت تضمنها 
املهرجان يف يومه األول 

التي  التراثيّة  العروض  من  العديد  المهرجان  تضمَّن 
الدبكات  ومن ضمنها  المنطقة  شعوب  ثقافات  تعكس 
مثل  المنطقة،  لشعوب  القديمة  الشعبيّة  واألهازيج 
البدويّة« وعروض الخيل العربّي التي تعود  »الدحة 
منطقة  في  ِعنَزة  قبيلة  بها  وتشتهر  السنين  مئات  الى 
الزيدي التابعة لناحية سلوك، باإلضافة إلى العرضة 
العسكريّة المذكورة آنفاً، يرافقها العديد من األصوات 

الغريبة التي ترافق » الدحة«  وهي رقصة الحرب، 
عندما كانوا يجبرون على الحرب للدفاع عن أنفسهم، 
الفرسان  نفوس  في  الحماسة  لبثِّ  بها  ويقومون 
المحاربين. ويذكر أنّها تعود إلى معركة ذي قار بين 
العرب والفرس حين استقدم الفرس في المعركة الفيلة 
وكان على المقاتلين حينها اختراع خدعة لبثِّ الذعِر 
في الفيلة جعلها تهرب فهي تقوم على صنع أصوات 

غريبة أشبه بزئير األسود«
الفّعاليات األخرى منها  ويتخلَّل المهرجان العديد من 
الدبكات واألهازيج واألغاني القديمة التقليديّة لشعوب 
المنطقة من المكّون الكردّي، وعرض األلبسة التراثيّة 

لشعوب المنطقة.
أبيض  تل  مهرجان  في  والشبابيّة  الرياضيّة  األنشطة 

الثاني  للثقافة والتراث
للجري  سباقاً  المشاركين  عشراُت  خاض  ذلك  بعد 
»المارثون« بدأ من دوار البلدية وسط المدينة وصوالً 
إلى مكان المهرجان، حيث فاز كلٌّ من عبدهللا خطَّاب 
في المركز األول وقَُصي الطويل في المركز الثاني، 

أما المركز الثالث فقد حاز عليه عمر الخضر وذلك 
فيما  متٍر،   3000 مسافة  المتسابقون  قطع  أن  بعد 
ففاز  الهوائيّة  للدراجات  سباق  المهرجان  خالل  نُظّم 
بالمرتبة األولى المتسابق علي عثمان، فيما حصل كلٌّ 
المركزين  أبي سطل على  الحسين ومحمد  أحمد  من 
الثاني والثالث، وتخلّل المهرجان العديُد من األنشطة 
الطائرة،  نهائي دوري كرة  مثل  األخرى،  الرياضيّة 
عين  فريق  فاز  المهرجان  أخرى ضمن  فعالية  وفي 
ثالثة  بنتيجة  التركمان  فريق  منافسه  على  عروس 
على  جمعتهم  الطائرة  كرة  مباراة  في  واحد  مقابل 
عروس،  عين  بلدة  من  بالقرب  المهرجان  أرضية 
نظّمها  والمارثون  الشطرنج  لمباريات  باإلضافة 
أن  الُمقّرر  ومن  أبيض،  تل  لشبيبة  الرياضّي  النادي 
ليومين وتتضمَّن نشاطاٍت  المهرجان  فّعاليات  تستمر 

ِعدَّة وعروضاً فلكوريّة وتراثيّة ومأكوالت شعبيّة.

مهرجان كري سيب للثقافة والرتاث جتسيٌد 
لثقافة الشعوب والعيش املشرتك

معرُض الكتاب الثاني يف روج آفا
 تظاهرٌة فنّية وغنى ثقايّف

فقط  الكتب  على  المعرض  فّعاليات  تقتصر  لم 
نسختي  خالل  الالفت  بل  وبيعها،  وعرضها 
التي  العديدة  والفّعاليات  النشاطات  هو  المعرض 
إقباالً  واألنشطة  الفعاليات  تلك  وتشهد  ترافقه، 
تظاهرة  المعرض  يكون  وبذلك  واسعة،  ومشاركة 
الثقافة  ومحبو  عشاق  فيها  يجد  شاملة  ثقافيّة 
حواريّة،  وندوات  ومحاضرات  كتب  من  ضالَّتهم، 
لوحدات  الموازي  الصور  لمعرض  كان  فقد  كذلك 
ومعرض  المرأة  حماية  ووحدات  الشعب  حماية 
المتابعين  من  وجمهوراً  حضوراً  األسايش  صور 
الفنيّة  اللوحات  وكذلك معرض  الصور  من عشاق 

لرابطة المرأة المثقفة.

حماضرات وندوات حوارية

الموازية  نشاطاته  في  المعرض  برنامج  تضمَّن 
عدداً من الندوات الحواريّة والمحاضرات ونقاشات 
الطاولة المستديرة، بعد مراسم االفتتاح وكان هناك 
شوبدارن  »مركز  وإخراج  إعداد  من  قصير  فيلٌم 
في  العصر  مقاومة  عن  يتحدث  للثقافة«  روجه 
عفرين ورْصِد بعٍض من جوانب البطولة فيها ومدة 
بعنوان  حواريّة  ندوة  قُّدمت  كما  ساعة،  ربع  الفلم 
من  كل  نظمها  آفا«   روج  في  الثقافّي  »الوضع 
المحاضرين » حسن زيدو، وعبدو شيخو، وعباس 
موسى« وكان المحاضرون الثالثة قد أعدوا دراسة 
عام  ولغاية  آفا  روج  ثورة  انطالقة  منذ  مسبقة 
االقتراحات  من  العديد  الدراسة  في  وجاء  2016م 
والتوصيات ورصد ودراسة ميدانية بيّنت باألرقام 

وتكاليفها  الكتب  ونشر  الجوانب عن طباعة  بعض 
نشر  ونسبة  اإلصدارات  تتناولها  التي  والمواضيع 
أساليب  كذلك  الكرديّة،  إلى  العربيّة  المطبوعات 
نشر  يتّم  خاللها  من  التي  والنشر  الطباعة  وطرق 

الكتب وطباعتها.
مؤّكدة  الردود  كانت  والحوارات  النقاشات  وفي 
الثقافّي  الحراك  طال  الذي  الجذرّي  التحّول  على 
اللغة  في  الكبير  م  والتقدُّ المنصرمين،  العامين  في 
الكرديّة وكذلك عدد وموضوعات الكتب المطبوعة 
المطابع  وكذلك  الثقافيّة  المؤسسات  في  وبخاصة 
رفع  في  تساهم  التي  األخرى  الثقافيّة  والوسائل 

المستوى الثقافّي.

حوارات بنَّاءة حول
 الطاولة املستديرة

الطاولة  حوارات  الثاني  اليوم  في  كانت  كذلك 
دور  الحرب  »في  بعنوان  كانت  والتي  المستديرة 
فيها  شارك  والتي  الشعوب«  ومعنويات  اإلعالم 
شمال  في  اإلعالميّة  المؤسسات  من  عدٍد  إعالميو 
سوريا، ودارت النقاشات حول واقع اإلعالم ودوره 
في  اإلعالم  قام  وهل  والسلم،  الحرب  أوقات  في 
الشمال السوري بمهمته كما يجب، كما دار النقاش 
واإلعالم  اإلعالميّة  والمصداقيّة  المهنيّة  حول 
ومقترحات  متقاربة  آراء  هناك  وكانت  المعادي، 
عّدة منها أنَّه ال يمكن تقييم وضع اإلعالم في شمال 
سوريا في ظروف استثنائيّة كالتي تمّر بها المنطقة 
اآلن، وأن العبرة اليوم تكون في الكيف وليس الكم 

انطلقت فعاليات مهرجان الكتاب الثاني يف روج آفا يف قامشلو يف 2018/7/20م يف صالة زانا للمعارض واملؤمترات، ويف 
هذا العام كانت النسخة الثانية منه، وكان املعرض األول قد أقيم يف العام املاضي بالفرتة ذاهتا واستمرّ أيضًا خلمسة أيام.

تقرير: حسام امساعيل 
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إقليم  في  الكهرباء  مشكلة  تُعد  ـ  الحسكة  روناهي/ 
حلٍّ جذري،  إلى  تحتاج  التي  المشاكل  من  الجزيرة 
وتعيش مقاطعة الحسكة هذه المشكلة أيضاً؛ وال سيما 
الكهربائية  المولدات  توقُّف  وبعد  الصيف  في فصل 
عن العمل. ولمعرفة المزيد عن واقع الكهرباء وآلية 
الجهات  بعض  إلى  جولة  لنا  كان  المولدات؛  عمل 
فيها؛  بالمعنيين  وااللتقاء  الحسكة  مدينة  في  المعنية 

كما في تقريرنا التالي:

قطع املياه من تركيا سبَّب تقليل 
ساعات التوليد

تابعت صحيفة روناهي هذه القضية والتقت بالجهات 

المسؤولة للرد على كل إشارات االستفهام لدى أبناء 
نقل  دائرة  برئيس  التقينا  للبدء  نقطة  وخير  شعبنا، 
وتوزيع الطاقة في إقليم الجزير عيسى عبد هللا والذي 
الحسكة  في  الكهرباء  واقع  عن  شامالً  عرضاً  قدم 
المتاحة  اإلمكانات  ضمن  الكهرباء  »نولد  قائالً: 
الحرية(،  الطبقة، وسد  آفا، سد  لدينا )سد روج  لنا، 
قطع  لكن  كبيرة،  استطاعة  تقدم  تعمل  وعندما 
الحكومة التركية للمياه يؤثِّر سلباً على كل استطاعة 
تلك السدود، ألن المياه هي المصدر األساسي لتوليد 
الكهرباء، فضالً عن حالة الحصار ورفض عقودنا 
علينا  مسلطة  سيوفُها  والتي  الجوار  دول  قبل  من 
والتحديات  االستقرار  عدم  جو  في  تبقينا  أن  وتريد 

األخرى«.
أما عن كمية الكهرباء التي تصل إلى هيئة الطاقة قال 

عبد هللا: »تصلنا كمية الكهرباء من أربع ساعات إلى 
التي  الطاقة  هيئة  نتيجة جهود  وذلك  ثمان ساعات، 
والحسكة،  الرقة  بين  الواصل  الخط  بإصالح  قامت 
لكن  حديثاً،  الخدمة  دخل  الذي  الطبقة  سد  وإصالح 
كما ذكرت سابقاً إن قطع المياه من قبل الدولة التركية 

حالت دون االستفادة منه«. 

ال عالقة هليئة الطاقة باملولدات

الساعات  أو  الكمية  تلك  توزيع وتنظيم  آلية  أما عن 
المولدات  األحياء وتقاطعها وتوافقها مع عمل  على 
ثمان  إلى  تصل  نقدمها  التي  »الكمية  بقوله:  أجاب 
خفيفة،  حمولتها  تكون  التي  األحياء  لبعض  ساعات 
وأربع  أخف  حمولتها  تكون  للتي  ساعات  وست 
الكهرباء  بتأمين  نقوم  كما  األحياء،  لبعض  ساعات 
للمشافي العامة والخاصة والدوائر الخدمية األساسية 
بشأن  وأضاف  العسكرية«.  والنقاط  والمواقع 
في  »لدينا  المولدات:  مع  والتوافقات  التقاطعات 
يمكن  وال  حياً،  و12  مولدة   600 حوالي  الحسكة 
التحكم بضبط التوقيت خالل عمل المولدات أو  أبداً 
فترة استراحتها، ويعتقد المواطن أن هناك تنسيقاً بين 
الهيئة وأصحاب المولدات، فمن السذاجة اعتقاد ذلك، 
عصراً  الثالثة  الساعة  من  المناسب  التوقيت  وجدنا 
لذلك مثال:  الحادية عشرة ليالً ووضعنا خطة  حتى 
تصله  الشهر  من  األول  الثلث  ففي  الغزل(  )خط 
الكهرباء من الساعة الثالثة إلى الخامسة وفي الثلث 
الثاني من خمس إلى سبع ساعات، والثلث األخير من 
لبقية األحياء  بالنسبة  إلى تسع ساعات، وهكذا  سبع 
فمن الطبيعي التالقي والتقاطع مع عمل المولدات«. 
سلطة  »ال  حديثه:  ختام  في  هللا  عبد  عيسى  وأكد 
للهيئة على أصحاب المولدات، وكان من المفترض 
أن تعمل المولدات تحت إشراف الهيئة«. كما أشار 
إلى أن هنالك لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يشرفون 
اإلدارية  التقينا  ذلك  بعد  المولدات.  عمل  ويتابعون 

سوزان  الطاقة  هيئة  في 
تصلنا  التي  الكهرباء  »نستقبل  قائلة:  وحدثنا  شاكر 
فنقوم بتنظيمها وتوزيعها حسب البرنامج الموضوع 
ومتابعة  اإلداري  العمل  تنظيم  على  نعمل  كما  لنا، 
المناوبين، وال عالقة لنا بعمل المولدات«. كما أكد لنا 
الرئيس المشترك لمؤسسة كهرباء الحسكة مصطفى 
عن  الطاقة  هيئة  مسؤولية  عدم  على   بدوره  آزاد  
عمل المولدات: »هناك لجنة تقوم بهذا الدور، ونحن 
إذا  اللجنة  مع  للتعاون  ومستعدون  شعبنا  لنخدم  هنا 

تطلب منا األمر ذلك«.

جلنة خمتصة 

الحسكة،  المولدات في مقاطعة  لجنة  إلى  ثم توجهنا 
المولدات فرحان  والتقينا بأحد المشرفين على عمل 
المولدات  مفصالً عن واقع  قدم عرضاً  الذي  داوود 
وأسباب عدم رضى المواطنين عن بعض أصحاب 
الكثيرة  الشكاوى  »نتيجة  قائالً:  والحلول  المولدات 

من المواطنين على بعض أصحاب المولدات، وعدم 
التزامهم بالقرارات والتعليمات، قمنا بدعوة أصحاب 
الصناعة  المولدات، واجتمعنا معهم بحضور غرفة 
البلديات  في  المولدات  عن  والمسؤول  والتجارة 
وهيئة  الديمقراطي  المجتمع  حركة  عن  وممثلين 
التزامهم  الطاقة، واستمعنا إلى آرائهم وأسباب عدم 
مناقشات  وبعد  الصادرة،  والتعميمات  بالتعليمات 

مستفيضة توصلنا إلى قرار بإضافة ساعة إلى عمل 
الواحدة  الساعة  المولدة من  المولدات، أي أن تعمل 
السابعة  الساعة  ومن  مساًء،  الخامسة  حتى  ظهراً 
مساء حتى الثانية عشرة ليالً، وقيمة اآلمبير الواحد 
بـ 1500 ليرة سورية، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ 
يتعرض  االلتزام  عدم  حال  وفي  2018/7/1م، 

صاحب المولدة للعقوبة والسجن أيضاً«.
مراقبة  لجنة  »تراقب  داوود:  فرحان  وأضاف 
عاجزة  وليست  المولدات  عمل  كثب  عن  المولدات 
صرخات  كانت  ربما  المخالفين،  جماح  كبح  عن 
هذا  قبل  المولدات  إيقاع  خلف  ضائعة  المواطنين 
بأننا سنشهد  نعتقد  التعميم ال  بعد هذا  القرار، ولكن 
الكومينات  رؤساء  من  طلبنا  وقد  جديدة،  شكاوى 
وتبليغنا عن  اللجنة  مع  التعاون  المواطنين  واألخوة 

المخالفات«.

بفكر األمة الدميقراطية سيبلغ 
كونفرانس الشبيبة أهدافه

روناهي/ كوباني - حلت اللجنة العليا للصلح 
بين عشيرتي شيخان  في إقليم الفرات خالفاً 
سبيع  وبو  وبني عصيد  وبني سعيد  الكردية 
من العشائر العربية في ناحية صرين، الذي 

دام قرابة ثالث سنوات.
حيث كان الخالف شخصياً مما أدى إلى قتل 
شخص من عشيرة شيخان الكردية من قرية 
بئر عمر الجنوبي، في أحد مخيمات الالجئين 
في تركيا، وقتل اثنان من عشيرتي بني سعيد 

وبني عصيد و)بو سبيع( العربية بصرين. 
العليا  الصلح  للجنة  المتواصل   العمل  وبعد 
في إقليم الفرات وبالتنسيق مع شيوخ العشائر 
العربية في صرين الذي دام لثالثة أشهر،  تم 

حل هذه القضية بين الطرفيين؛ وذلك خالل 
مراسم أقيمت في جنوبي صرين في مضافة 
الطرفين  وبحضور  الجاسم،  محمد  الشيخ 
المتنازعين، وعدد من شيوخ عشائر صرين 
ومنبج، واللجنة العليا للصلح في إقليم الفرات، 

وممثلي اإلدارة الذاتية في مقاطعة كوباني.
المشترك  الرئيس  من  كل  الصلح  وحضر 
حسن،  شيخ  عصمت  الذاتية  الحماية  لقوات 
والرئيس المشترك لمجلس كوباني مصطفى 
حركة  لمجلس  المشترك  والرئيس  آيتو، 

المجتمع الديمقراطي أحمد شيخو.
وبدأت مراسم الصلح بالوقوف دقيقة صمت 
استذكاراً ألرواح الشهداء، وتالها إلقاء كلمة 

ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  من  كل 
صرين محمد سلمو، وعضو لجنة الصلح في 
لجنة  الشاشو، وعضو  ناحية صرين عيسى 
الصلح في مقاطعة كري سبي زعيم الكردو، 

وممثل عشيرة بني سعيد عبد هللا رصاف.
الشعوب  أخوة  على  كلماتهم  مجمل  وأكدت 
وتحقيق  كافة،  السوري  الشمال  شعوب  بين 
أبناء  بين  األخوة  وترسيخ  والصلح  السلم 
في  عثرٍة  حجَر  ليكونوا  السوري؛  الشعب 

وجه من يريد النيل من وحدتهم وكرامتهم. 

املرتزقة فشلوا يف الوصول 

ألهدافهم

بين  شرخ  خلق  داعش  مرتزقة  حاول 
للمدينة وإدخال  الحامية  المواطنين والقوات 
قامشلو؛  أبناء  قلوب  في  والخوف  الذعر 
فأحدثوا هذا التفجير للوصول إلى مبتغاهم، 
قوات  ضربات  تحت  كانوا  وأنَّهم  بخاصٍة 
ودولتهم  منبج  في  الديمقراطية  سوريا 
ومن  والهالك،  لالنهيار  تتجه  المزعومة 
هذا المنطلق حاولوا توجيه األنظار لمناطق 
أخرى، ومنها قامشلو ولكن لم يعلموا أنَّ هذه 
المخططات لن تجدَي نفعاً مع شعب مكافح 
المستبدة  األنظمة  ليقاوم  خلق  ومناضل 
المشابهة لها، وإن شعبنا بكبيره  والحركات 
القوات  مع  ومتكاتف  متعاضد  وصغيره 
أبنائهم  من  هي  القوات  فهذه  لهم  الحامية 
وأخوانهم، لذا باَءت تلك المخططات بالفشل 
بدأت ورش  بساعات  التفجير  وبعد  الذريع، 
األهالي  شيع  بينما  األنقاض  ترفع  العمل 
في  للكفاح  وعادوا  شهداَءهم  قامشلو  وأبناء 
اإلرادة  كسر  يمكنه  شيء  ال  ألن  حياتهم؛ 
وهذا  يملكونها،  التي  والعزيمة  والتصميم 
أنَّهم  معلنين  المرتزقة  على  كافياً  رّداً  كان 
مستمرون في الحياة ولن يغادروا أرضهم؛ 
نهاب  نهابكم وال  مؤكدين على مقولة: »لن 

أعمالكم التخريبية«.

زنار شعلة األمل واالنتصار

توجهنا لمكان التفجير حيث مازالت مخلفاته 
موجودة في الكثير من المباني والبعض منها 
بنيت في مكانها من جديد، كل خطوة تذكر 
بقصة شهيد وفي الوقت نفسه تظهر جسارة 

هذا الشعب المقاوم والصنديد، وكم تحمَّل من 
الهجمات والمؤامرات وهو مستمرٌّ بال هوادة 
للوصول لخالصه من ظلم األنظمة الشمولية 
التي ظهرت مع بداية  والحركات المتطرفة 
الثورة السورية التي حملت شعوب روج آفا 
والذين  الحقيقية  شعلتها  السوري  والشمال 
آفا ومنها استمدوا  تجمعوا بنور ثورة روج 
لتصليح  محل  لندخل  المسير  أكملنا  قوتهم. 
الكهربائية، والحظنا صورة شهيد  األدوات 
معلقة نعم إنَّه »زنار« الجميل الذي أحب أن 
يتعلم منذ الصغر الحرفة من أبيه، ال بل زاد 
أنَّه مازال ابن 16 ربيعاً، واآلن  عليه رغم 
أين  ويسألون:  المحل  إلى  الزبائن  يتردَّد 
ألنه  المنطقة،  في  معروفاً  كان  فهو  زنار؟ 
أتقن عمله ولذلك ما كانوا ليسألوا عن والده 
ألنه بالفعل أكتسب الخبرة الالزمة في مجال 
عمله لِما كان عليه من الفطنة والذكاء، ويرد 
استقر  حيث  اآلن  المزار  في  »هو  األب: 
محمود  الرحمن  عبد  التفجير«،  بعد  هناك 

يوم  في  ذكر  محمود،  أبي  بـ  والمعروف 
التفجير أن زنار كان يأتي في الصباح الباكر 
بهمة عالية ونشاط، ليقوم بفتح المحل الواقع 
متابعاً:  التفجير،  مكان  عامودا  طريق  على 
يعملون  كانوا  حيث  وأخوته  أنا  نأتي  »كنا 
وكانوا  المدارس،  عطلة  كانت  ألنها  معي 
بها  أعمل  التي  المهنة  هذه  لتعلُّم  يستغلونها 
وهي تصليح األدوات الكهربائية«، وأضاف 
محمود: »وعندما حصل التفجير أتينا لمكان 
الحادثة بعد التفجير بقليل ورأيت زناراً ملقًى 
على األرض فطلبت منه أن يقوم وكان زنار 
مطيعاً بشكٍل كبير لي لدرجة كان قد أصيب 
بشظية في رأسه ولكنه كان يحاول أن يقوم، 
وسط  المشفى  نحو  به  وهرعت  فحملته 
الجثث المتطايرة حتى أني دهست جثة ذاك 

ر نفسه، وكنت أشعر بأني  المرتزق الذي فجَّ
في قصة خيالية، وبعدها قابلنا سيارة إسعاف 
للمشفى  »وصلنا  وتابع:  للمشفى«،  لتنقلنا 
حياته  قالوا  ألنهم  سيستشهد  أنه  نتوقع  ولم 
في  ولكن  األطباء  بحسب  خطر  في  ليست 
اليوم الثاني استشهد بسبب توقف كليتيه عن 
العمل جراء الحروق التي تعرض لها، وجل 
ما يحزن في األمر بأن المشافي الخاصة لم 
التفجير وال  األهالي وقت  مع  تتجاوب  تكن 
من  استشهدوا  البعض  لذلك  الطبية  الكوادر 

جراء إهمالهم«.
من  بالخروج  التفكير  »راودني  وأضاف: 
ولكن  الحادثة  أنسى  لكي  والسفر  قامشلو 
الشهيد  ابني  قبر  أترك  كيف  لنفسي  قلت 
وهذا الشارع وكل الذكريات التي نقشت في 
سنوات  منذ  فيه  أعمل  الذي  ومحلي  قلوبنا، 
الحادثة  بعد  آخر  في محل  أني عملت  رغم 
لشهرين في الهاللية، ولكن ما كان بالي يهدأ 
للمكان  عدت  لذلك  يوم  كل  إليه  أتي  وكنت 
ولن  أبنائي،  ومعي  أعمل  أنا  وها  نفسه، 
حصل  فما  جباٍن  إرهابي  عمٍل  أيُّ  يخفينا 
فهذه  األخالقي،  انحطاطهم  على  دليالً  كان 
هي ثقافتهم وعقليتهم وجل قوتهم هي محاولة 
قلوبنا ولكن هذا  زرع الخوف والرعب في 
األمر لن يتحقق أبداً، وقد جعلنا من قبر زنار 
الزهور  أنواع  بكلِّ  مزينة  روضة خضراء 
فهذا يدل على قوة إيماننا بشهدائنا، ونزوره 
قوتنا  منه  لنستمد  يومي  بشكٍل  ووالدته  أنا 
لمتابعة حياتنا«، حدثنا والد زنار وهو ينظر 

أنه  على  المحل مؤكداً  المعلقة في  لصورته 
الذي  زنار  الشهيد  يفارقهم،  ولم  قلوبهم  في 
كانوا  الذين  الشهداء  قافلة  ضمن  من  كان 
ضحية عملية جبانة من قبل المرتزقة ولكنهم 
عادوا  قامشلو  فأبناء  ألهدافهم  يصلوا  لم 
المسير  يكملون  هم  وها  جديد  من  للحياة 
إلخالء المدن كافة من المرتزقة واإلرهاب 
وخالياهم النائمة وبأمثال الشهيد زنار نقتدي 

لنصل إلى درب النصر.

 روناهي/ قامشلوـ  »بالشبيبة بدأنا وبالشبيبة 
هللا  عبد  األممي  القائد  قالها  سننتصر«؛ 
في  الريادة  هم  الشباب  وألن  أوجالن، 
المجتمعات كافة ولهم األهمية األكبر اليوم 
في ثورة روج آفا والشمال السوري، وألنهم 
الدول  قبل  من  خاصة  لحرب  يتعرضون 
من  بدَّ  ال  كان  واالستعمارية،  اإلمبريالية 
تنظيم الفئة الشابة تحت مظلة مناسبة وهي 
الديمقراطية ولتكون قادرة على  نهج األمة 
تُحاك  التي  المخططات  كل  وإفشال  ردع 
ضدهم في الداخل والخارج، ولذلك فالعمل 
من  الثاني  هو  كونفرانس  عقد  على  جار 
والذي  األوسط،  الشرق  في  للشبيبة  نوعه 

من المزمع أن يكون في روج آفا.
ناجح  كونفرانس  لعقد  التحضير  وبهدف 
عقد  واإلدارية  التنظيمية  النواحي  كلِّ  من 
جان  الشهيدة  مركز  في  تحضيري  اجتماع 
عن  ممثلين  ضم  حيث  بقامشلو،  والط 

التنظيمات والحركات الشبابية.

أهداف الكونفرانس وأهميته

عقده  وأهمية  الكونفرانس  أهداف  وعن   
حدثنا  أخرى  وتفاصيل  الحالي  الوقت  في 
للكونفرانس  التحضيرية  اللجنة  عضو 
الثاني،  أنَّه  إلى  ونوه  مصطفى،  عاكف 
باكور  في  األول  الكونفرانس  »عقد  وقال: 
قرار  اتخاذ  تم  وحينها  بآمد،  كردستان 
ولذلك  آفا،  بروج  الثاني  الكونفرانس  بعقد 
تنظيم  أهدافه  أهم  ومن  إلقامته،  العدة  نعد 
والثورية  الديمقراطية  تياراتها  بكلِّ  الشبيبة 
فيما  تنسيق  ووضع  األوسط،  الشرق  في 
لها،  تنظيمية  وهيكلية  مظلة  وتحديد  بينها 
حسب  نفسها  إدارة  خاللها  من  لتستطيع 
وأضاف:  الحالية«،  المرحلة  متطلبات 
تكون  ومجالس  لجان  تشكيل  نتخذ  »سوف 
قادرة على توحيد جهود الشبيبة في الشرق 
ه  األوسط بغية تنظيمها بشكل أفضل«، ونوَّ
بالكامل  األوسط  الشرق  أن  إلى  مصطفى 
يمرُّ بمشاكل وأزمات متعددة وكثيرة ومنذ 
الحقيقي  الحل  وبرأينا  »لذا  بعيد:  زمن 
تطبيق  في  تكمن  األزمات  لهذه  واألمثل 
هذه  أخذنا  ولذلك  الديمقراطية،  األمة  فكرة 
على  مؤكداً  الشبيبة،  عاتق  على  المهمة 
أوجالن: »إنَّ  األممي عبد هللا  القائد  مقولة 
الشبيبة هم الريادة في المجتمع وهم الطليعة 
المبدأ  هذا  ومن  حقيقية«،  ثورة  كل  ونواة 
خطونا نحَو عقِد الكونفرانس األول ونستعد 
للثاني ونعمل للوقوف ضد القوة الرأسمالية 

والدولة القوموية التي لم تجلب غير الدمار 
والحروب والصراعات الطائفية، والحظنا 
أنَّ المجتمع والشبيبة لم يستطيعوا التأقلم مع 
الديكتاتورية، ومن  القومية والسلطة  الدولة 
خلق  وهو  البديل  تأتي ضرورة وضع  هنا 
أساس  على  مبني  وديمقراطي  حر  مجتمع 
دوره  يأخذ  فيه  الجميع  الشعوب،  ة  أخوَّ
عاكف  ق  وتطرَّ بنفسه«؛  نفسه  ويدير  فيه، 
وضمن  الشبيبة  واجب  من  أنَّ  إل  أيضاً 
الخاصة  للحرب  التصدي  الكونفرانس  هذا 
ضد  الخصوص  وجه  على  تمارس  التي 
»نشكل  متابعاً:  المجتمع،  في  الشباب  فئة 
والتنسيق  اإلعالم  منها  مختلفة  لجان  حالياً 
الشبابية  الحركات  مع  للتواصل  والعالقات 
في الداخل ومن أجل التواصل مع الحركات 
شكلت  حيث  آفا،  روج  خارج  في  الشبابية 
وتركيا  كردستان  باكور  في:  اللجان 
وفي  العراق  وفي  كردستان  باشور  وفي 
لمصر  باإلضافة  كردستان،  روجهالت 
ولبنان وبعض المناطق األخرى، ومن اآلن 
لشهرين يفترض أن نعقد هذا الكونفرانس«.

دور املرأة الشابة يف الكونفرانس

في  الشابة  المرأة  دور  صعيد  وعلى 
اتحاد  في  اإلدارية  أوضحت  الكونفرانس 
الخطة  في  أنهن  أحمد  آلبين  الشابة  المرأة 
شبابي  نضالي  عمل  كل  في  المقدمة 
ريادياً  سيكون  ودورها  كافة،  للمجاالت 
كما قال القائد األممي أوجالن، وهذا األمر 
دور  لعب  على  قادرة  ألنها  منها  مطلوب 
الشرق  في  العالقة  المشاكل  حل  في  كبير 
األوسط، وتقع على عاتقها ضمن هذه اللجنة 
»تميزت  وأضافت:  التحضيرية،  المهام 
العربي  الشعب  بوجودها من  الشابة  المرأة 
والسرياني واألرمني ومن مختلف المناطق 
لديها  ما  بكل  آفا وسوريا، وستسعى  بروج 
ألهدافه  والوصول  الكونفرانس  هذا  لنجاح 
بمناشدة  حديثها  واختتمت  الموعودة«، 
في  يجب  كما  دورها  ألخذ  الشابة  المرأة 
األمة  نهج  طريق  على  والسير  المجتمع 
المجتمع  أفراد  بين  ونشرها  الديمقراطية 
قوة  وهن  ذلك  لفعل  قادرات  ألنهن  كافة؛ 
األمان  لبر  المجتمع  سيصل  وبهن  أساسية 

وحل األزمات في كامل الشرق األوسط.
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تقرير/ ميديا غامن

تقرير/ سالفا أمحد

تقرير/ جوان حممد

قامشلو أقوى من إرهابكم
واملواطنون  منازهلم  أمام  يلعبون  األطفال  هادئًا  صباحًا  كان  قامشلو؛  يف  ـ   قامشلو  روناهي/ 
نائمًا.. وآخرون كانوا حيتسون قهوة الصباح...  يتجهون ألماكن عملهم، وبعضهم كان الزال 
كان هدوء ما قبل العاصفة فجأة اقرتبت شاحنة يقودها شخص حاقد تغذى بأفكار متطرفة 
ليخلق دمارًا كبريًا  نفسه  الغربي، وفجر  باحلي  ال متت ألي دين بصلة ووصلت لشارع عامودا 
فيمن حوله واستشهد العشرات باإلضافة ألكثر من مئة جريح، وذلك بتاريخ 2016/7/27م.

الصلح بني عشائر إقليم الفرات.. 
نتاج نهج أخوة الشعوب

روناهي/ الرقة ـ ما زالت أعمال مجلس الرقة 
المدني على إصالح الجسر القديم الواصل بين 
سيكون  حيث  مستمرة،  الفرات  نهر  ضفتي 
بعد  أطنان  أربعة  حمل  على  قادراً  الجسر 
افتتاحه،  عن  واإلعالن  إصالحه  من  االنتهاء 
بناء  على  اإلشراف  لجنة  أعضاء  أحد  وقال 
محمد  الرحمن  عبد  الرقة  في  القديم  الجسر 
القواعد  بناء  مرحلة  في  اآلن  »نحن  الحسن: 
والجدران، وقمنا حتَّى اآلن بصب أربع قواعد 
التجهيز  قيد  األخرى  والثالث  سبع  أصل  من 
ا بالنسبة للجدران فتم صب  لصَب اإلسمنت، أمَّ

أربعة جدار«.
فتنقصنا  المعدنيَّة  لألعمال  »بالنسبة  وأضاف: 
صفائح معدنية لكننا تفادينا هذا النقص باستبدال 

»H تلك الصفائح بجسور
الجسر  بناء  على  اإلشراف  لجنة  وأكد عضو 

الحسن:  محمد  الرحمن  عبد  الرقة  في  القديم 
»على أنَّ أمور العمل وسيرها تحت السيطرة، 
ونعمل  األعمال  جميع  لتغطية  كافية  واآلليات 

وفق المخطط الزمني المطلوب«.

الزراعة  مديرية  تعمل   - الطبقة  روناهي/ 
المدنية  االدارة  في  االقتصاد  للجنة  التابعة 
الزراعية  قطاع  تأهيل  على  الديمقراطية 
والعمل على تطويرها كون المنطقة تعتمد 
بشكل أساسي على الزراعة وتعد الزراعة 
من األعمال القديمة في المنطقة لوجود مياه 
العصب األساسي  التي تشكل  الفرات  نهر 

للزراعة في المنطقة.
مركز  افتتاح  بصدد  الزراعة  ومديرية 
بلدة  في  الزراعي  المجتمع  لتطوير 
البلدة  المنصورة لتطوير الزراعة في تلك 
المعروفة بمساحته الزراعية الواسعة التي 
لقاء  وفي  دونم؛  ألف   40 من  بأكثر  تقدر 
مع رئيس قسم المصرف الزراعي بمديرية 
الزراعة عبد العزيز الموسى أكد على أنَّه 
افتتاح مركز تطوير  خالل 15 يوماً سيتم 
بعد  المنصورة  بلدة  الزراعي في  المجتمع 
الستقبال  جاهزاً  ليكون  المستودع  تجهيز 

مادة السماد لتوزيعها على الفالحين.
مركز  خالل  من  أنه  إلى  الموسى  وأشار 
على  السماد  مادة  توزيع  سيتم  التطوير 
اإلدارة  إصدار  بعد  وبخاصة  الفالحين 
البيع  بمنع  تعميماً  الديمقراطية  المدنية 
خالل  من  إال  السماد  بمادة  واالتجار 
المركز لضبط عملية بيعها وعدم احتكاره 
وبعد  المادة،  هذه  أسعار  في  والتالعب 
تجهيز المركز سيتم توزيع ـ كحالة إسعافية 
على  اليوريا  سماد  من  طٍن   300 نحو  ـ 
الفالحين المرخصين للمحاصيل الصيفية، 
مجهز  المركز  في  الموجودة  والمستودع 
السماد،  الستقبال أكثر من1000 طٍن من 
خالل  القادمة  الزراعية  الخطة  وفي 
توزيع  سيتم  القادم  الشتوي  المحصول 
التراخيص  وفق  الفالحين  على  السماد 

المقدمة من الفالح والخطة الزراعية خالل 
الموسم، ويحدد سعر طن السماد حالياً من 

المركز بـ250 ألف ل.س.
وبالحديث عن الصوامع في المنطقة؛ التقت 
صحيفتنا برئيس قسم الصوامع في المديرية 
أحمد الحمادة والذي أكد على أن الصوامَع 
الطبقة هي )صوامع  الموجودة في منطقة 
البو عاصي، وهنيدة، والجرنية، وصومعة 
جاهزة  غير  وهي  المنصورة(  في  معدنية 

الستقبال الحبوب.
أن  بعد  المديرية  أن  إلى  الحمادة  وأشار 
نجحت بالدخول إلى صوامع هنيدة وجدت 
قد  الصوامع  داخل  المخزنة  الحبوب  أنَّ 
فسدت بشكل شبه كلي وال يمكن االستفادة 
األلغام  نزع  في  ر  التأخُّ بسبب  منها 
الموجودة في الصوامع، حيث كانت تحوي 
على ألغام ليزرية وكيماوية نزعها داعش 
قبل تحرير الصوامع من قبل قوات سوريا 

الديمقراطية.
المنطقة  في  الموجودة  الصوامع  وبصدد 
الحمادة  البو عاصي أكد  بدءاً من صوامع 
وهي  يتجاوز٪20  فيها  التدمير  أنَّ  على 
بعض  إلى  وتحتاج  إسمنتية  صوامع 
اإلصالح لتكون جاهزة الستقبال الحبوب.

االكبر  الصوامع  تعتبر  هنيدة  وصوامع 
طاقتها  وتُقدر  المنطقة  في  واألحدث 

من  طن  ألف   100 من  أكثر  التخزينية 
القمح ويتجاوز فيها التخريب حوالي ٪40، 
للغاية،  مكلف  وإصالحها  تأهيلها  وإعادة 
حيث تعرضت للنهب والسرقة وتُقدر أكبال 
الكهرباء المسروقة من الصوامع بـ 20كم، 
المنصورة  وحدة  الجرنية  صوامع  أما 
المعدنية فتعرَّضت للتخريب بنسبة تتجاوز 

60٪ وال فائدة اقتصادية من إصالحها.
الصوامع  »كون  الحمادة:  أحمد  وأضاف 
صالحة  غير  المنطقة  في  الموجودة 
بديلة  خطة  استخدام  من  بدَّ  فال  للتخزين؛ 
للتخزين وهي استخدام التخزين في العراء 
عن طريق األكداس وفيها تقليل للمصاريف 
من الناحية المادية وبخاصة مصاريف نقل 

الحبوب«.
وفي إطار دعم الزراعة والفالحين؛ أكدت 
خالد  الزراعة  لمديرية  المشتركة  الرئيسة 
العسكر على أنه تم توزيع المحروقات على 
الصيفية  للمحاصيل  المرخصين  الفالحين 
وفق الكميات المطلوبة وفي المناطق سواء 

الطبقة أم المنصورة أم الجرنية.
 روناهي/ عين عيسى ـ  تم االنتهاء من أعمال 
عين  ناحية  داخل  الطرق  وترميم  التزفيت 
عيسى التي بدأت منذ شهر، وتم تزفيت مداخل 
ناحية عين عيسى والطرق الفرعية فيها، والتي 

راً، بطول 3555 متراً. تعد األكثر تضرُّ

بلغت  حيث  كامالً،  شهراً  العمل  واستمرت 
الكلفة التقديرية للعمل 40 مليون ليرة سورية.

للجنة  المشترك  الرئيس  التقينا  الصدد  وبهذا 
ببلدية عين عيسى عثمان بوزان فحدثنا  الفنية 
على  الطرق  تزفيت  عملية  »جاءت  قائالً: 
وذلك  لها؛  الفرعية  والطرق  الناحية  مداخل 
من  عانوا  الذين  السائقين  لمطالب  استجابة 
األعمال  نتيجة  الناحية  داخل  الطرقات  تردي 
التخريبية أثناء سيطرة المرتزقة على الناحية«.
بالريف  الناحية  تربط  التي  الطرقات  وعن 
إلعادة  خطة  لديها  البلدية  بأن  بوزان  أوضح 
تأهيلها عما قريب، عند توفُّر الميزانية الكافية 

لذلك.

تقرير/ قاسم ابراهيم

تقرير/ مصطفى السعيد

تقرير/ صاحل العيسى

كهرباء احلسكة بني التقنني واحلاجة حلل جذري

مديرية الزراعة بالطبقة... ترسيخ ثقافة الزراعة 

انتهاء أعمال صيانة الطرق بناحية عني عيسى

ترميم اجلسر القديم يف الرقة 


