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الكونفرانس األول لقوات 
محاية اجملتمع يف كوباني

جملس سوريا الدميقراطية 
التشكيلة واملخطط ومشروع حل 

األزمة ـ2ـ

معرض للرسم والنحت 
يف خميم برخدان

عقدت قوات حماية المجتمع في مقاطعة 
كوباني كونفرانسه األول بعد ثالثة أعوام 
نوروز  صالة  في  وذلك  تأسيسها،  من 
وبحضور 800  المدينة،  جنوبي  الواقعة 
من أعضاء قوات حماية المجتمع من مدينة 
إلى  إضافةً  وبلداتها،  ونواحيها  كوباني 
المراكز والمؤسسات في  حضور ممثلي 
المقاطعة، وكان من بين الحضور الرئيس 
الذاتية  والحماية  الدفاع  لهيئة  المشترك 
المشترك  الرئيس  حسن،  شيخ  عصمت 
لحركة المجتمع الديمقراطي أحمد شيخو، 
ونائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة 
إلى  إضافةً  إسماعيل،  كاميران  كوباني 

ممثل عن قوات األسايش في المقاطعة. 

الديمقراطية من أبرز  يعد مجلس سوريا 
الثورة  خالل  تأسست  التي  المجالس 
السورية لحل األزمة السورية من خالل 
مشروعها الديمقراطي الالمركزي, والتي 
تضم جميع األطياف السورية بين لجانها 
ورئاستها، فخالل مؤتمرها األخير تمكن 
التنظيمية  الهيكلية  إعادة  من  المجلس 
مشتركة  إدارة  أو  تنسيقية  لجان  وتشكيل 

في الشمال السوري.

افتتح يوم األربعاء الفائت 2018/8/15 م 
في مخيم برخدان معرض للرسم والنحت 
طفالً   70 من  أكثر  بمشاركة  للصغار 
وطفلة، قدموا ما يقارب 130 لوحةً رسم، 
وطرحت اللوحات عدة مواضيع وأفكار، 
عفرين  قرى  طبيعة  عن  كانت  بعضها 
وبعضها كانت عن شخصيات كرتونية، 
والرجوع  السالم  فكرة  تطرح  وبعضها 
إلى الوطن، وكانت هنالك لوحات مشغولة 
الطبيعة  عن  الفحم  أو  الرصاص  بالقلم 

الصامتة بأسلوب فني رفيع. 

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.

r.ronahi2011@gmail.com
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«معركة إدلب قرار روسي بامتياز««هدفنا حل األزمة السورية«
الضغط  من  نوع  هي  العقوبات  هذه  إن 
وعدم  الناتو،  إلى  الحليف  هذا  إلعادة 
الروسية  وللسياسات  بوتين  إلدارة  تركه 
هي  البرية  المعركة  كذبها.  في  المغرقة 
الجوي  الغطاء  بامتياز،  روسي  قرار 
السياسي  والغطاء  لروسيا  هو  الفاعل 

وهو  لروسيا،  أيضاً  هو  والدبلوماسي 
الغطاء الذي سيضمن عدم التدخل األمريكي 

المباشر، وسيضمن عدم انفجار مواجهة 
كبيرة بين تركيا والحكومة السورية، 

إلى  بوتين  إدارة  تلجأ  لن 
إدلب  في  البرية  المعركة 

طالما لم تضمن حياد اإلدارة األمريكية وتواطؤ الحكومة التركية.
4»

6»
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في اللقاء األول لم يتم االتفاق على أي شيء سوى تشكيل اللجان, وفي 8/ آب تم اللقاء 
الثاني وتم فيه تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية, وسبعة 
من النظام السوري, وبينت أمينة أنه تم النقاش بين وفد مجلس سوريا الديمقراطية والنظام 
السوري على مشروع اإلدارة الذاتية, وقانون اإلدارة المحلية رقم )107(، حيث ستستمر 

هذه اللقاءات لفترة طويلة؛ من أجل الوصول إلى حل األزمة السورية على أساس 
«3سوريا ديمقراطية ال مركزية.
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

عيد األضحى... تآلف وسالم بني الشعوب

عوائل  مؤسسة  تعمل   - الطبقة  روناهي/ 
الشهداء في الطبقة منذ حوالي أكثر من أربعة 
أشهر على تنظيم شؤون عوائل الشهداء وتأمين 
متطلباتهم وتأتي أهمية المزار تكريماً للشهداء 
زيارة  وفي  الستذكارهم.   معنوي  رمز  فهو 
لصحيفتنا روناهي إلى مؤسسة عوائل الشهداء 

فحدَّثنا  ريش  أبي  الكريم  عبد  باإلداري  التقينا 
للشهداء  بتجهيز مزاٍر  المؤسسة  قائالً: »بدأت 
10دوانم  مساحة  على  ويقع  أشهر،  ثالثة  منذ 
للشهادة  ومنصة  خارجي  سور  من  ويتألف 
الرخام«.  بمادة  تجهز  حيث  حديقة،  تتوسطه 
وأكد أبو ريش أن المؤسسة تقوم منذ التأسيس 

على تحقيق الهدف المنشود منها وتشرف على 
في  الشهداء  وأبناء  أهالي  مع  الروابط  تعميق 

بمقام  يليق  مكاناً  المزاُر  ويعد  الطبقة  مدينة 
الشهيد كونه الرمز المعنوي للمجتمع وعرفت 

بعوائل الشهداء كونها تعتبر الشهيد من نتاجهم 
وتربيتهم.

وأشار عبد الكريم أبو ريش إلى أن المؤسسة 
حسب  الشهداء  لعوائل  الممكنة  الخدمات  تقدم 
اإلمكانات المتوفرة من خالل تقديم مساعدات 
في  الشهداء  لزوجات  المنازل  وتأمين  مادية 
طبية  ومساعدات  المسكن  توفر  عدم  حال 
لعوائل الشهداء كافة، وتستمر بالزيارة الدورية 

خالل الشهر لمنازل الشهداء. 
ونوه عبد الكريم إلى أن المؤسسة تقوم باستذكار 
تعبيراً  السابق  الشهر  لشهداء  مستمر  شهري 
بالذكر  والجدير  والشهداء.  الشهادة  لقيمة  منها 
أن عدد شهداء مزار الطبقة 124 شهيداً وأن 
مؤسسة عوائل الشهداء وفية لقيم الشهداء لذلك 
تنصب صور الشهداء على دوارات ومنصفات 

الشوارع في مداخل مدينة الطبقة ومخارجها.

جتهيز مزار للشهداء يف الطبقة

العيد عيدان يف منبج

المبارك  يقبل عيد األضحى  ـ  الرقة  روناهي/ 
ريف  في  األبيض  الرجم  مخيم  أهالي  على  
كبير  بشكل  معاناتهم  وتزداد  الشمالي،  الرقة 
في ظل غياب المساعدات اإلنسانية واإلغاثية، 
من  تُسمن  وال  تُغني  ال  فهي  توفرت  وإن 
جوع، ووعوٌد ُمتكررة بدعم هذا المخيم مراراً 
ال  كالماً  الوعود  هذه  تبقى  ولكن  وتكراراً، 
مئات  المذكور  الُمخيم  ويقطن  األلُسن،  يتعدى 

األراضي  من  بالقُرب  ويقطنون  النازحين 
الزراعيَّة وقنوات الري.

المذكور؛  المخيم  على  لصحيفتنا  جولة  وفي 
ريف  من  عالء  أبي  النازح  مع  لقاء  لنا  كان 
الوعود  مللنا  »لقد  قائالً:  حدثنا  الزور؛  دير 
واألقاويل الكثيرة من قبل المنظمات اإلنسانية 
فقط،  اإلحصائيات  لعمل  موظفوها  يأتي  التي 
علينا  يُقبل  واآلن  شيئاَ،  منهم  نتأمل  نعد  لم 

نفرح به  المبارك وال نجُد شيئاً  عيد األضحى 
أطفالنا«.

ما  منذ  المخيم  »نقطن  عالء:  أبو  ويضيُف 
يقارب السنة، وبدأنا باالعتماد على أنفسنا في 
العمل بالزراعة كعمال مياومة، وبهذه الطريقة 
نستطيع أن نُعيل أسرنا الكبيرة، وأحياناً نتقاسم 
على  األخرى،  األسر  من  غيرنا  مع  القُوت 
الموسم  تأثُّر  ولكن  والتعاون،  التكافل  سبيل 
الزراعي لهذا العام باألمراض جعل أصحاب 
تشغيل  عن  يعزفون  الزراعيَّة،  األراضي 
كاهلهم  أثقلت  التي  المصاريف  لتوفير  العمال 

وبالتالي االستغناء عن الكثير من العمال«. 
من جانبها؛ حدثتنا النازحة أم عبد الرحمن التي 
تحدثت بتهكم عند سؤالنا لها عن اقتراب العيد، 
بالقول:  فبادرت  شيئاً؟  ألطفالك  هل حضرتي 
نعرف  لم  تتحدثون،  عيد  أي  عن  أعرف  »ال 
معنى العيد منذ سنوات، واآلن وفي ظل عدم 
أسرنا  إعالة  نستطيع  ال  الالزم  المال  توفر 
بادئ األمر حتى نقوم بشراء شيء ما لهؤالء 

األطفال«. 
القادم  العيد  يُقبل  أن  تمنت  حديثها  نهاية  وفي 
كلُّ  ويعود  والسالم  بالخير  سوريا  كامل  على 

النازحين والمهجرين إلى بيوتهم.
والجدير ذكره أنَّ مخيم الرجم األبيض هو من 
المخيمات العشوائية التي تبُعد عن مدينة الرقة 
ما يقارب 25 كلم في الريف الشمالي، ويفتقر 
الضرورية  الخدمات  مستويات  أدنى  إلى 

الصحية  الرعاية  غياب  ظل  في  واألساسية 
قبل  من  الخجولة  اإلنسانية  والمساعدات 
لمدينة  الشمالي  الريف  في  العاملة  المنظمات 

الرقة.

ابو عالء ام عبد الرمحن

تقرير/ حسام امساعيل

روناهي/ منبج ـ  للعيد في منبج أجواء ساحرة لما فيها من 
التعبير عن مظاهر البهجة والسرور، ذلك أنه يكرس حالة 
اجتماعية بالغة األهمية، من كون العيد يتزامن مع ذكرى 
فرحتين  تعيش  منبج  داعش.  مرتزقة  من  المدينة  تحرير 
في ظاهرة فريدة سيذكرها التاريخ، فمنذ أيام قليلة خرجت 
جميلة تجر  ل عروساً  أبيض في عيد ها األوَّ بلباس  منبج 
ذيل الخيالء افتخاراً بالنصر، وتضع إكليل الغار، وتحمل 
وروداً حمراء قانية لتضعها شرفاً لدماء الشهداء األحرار. 
إذ أضاءت شمعتين في الذكرى السنوية الثانية من التحرير 
بالفكر الظالمي،  العالم والمتمثل  المرتزقة في  أمام أعتى 
والخروج منتشية بثوب العز والفخار بعد حقبة دامية، فاح 
في ثناياها رائحة الدم وصور الذبح الشنيعة.   خرجت منبج 
وهي تشي بدمعتها بالحزن على األحبة واألحباب أمام مزار 
الشهداء وأمام مؤسسة عوائل الشهداء. رقد الشهداء تحت 
الثرى دون أن يكونوا معها في هذا العيد، لكن أهالي منبج 
أقنعوها أن تبتهج وأن تشاركهم فرحتهم ألن األبيض يليق 
بها ال األسود.  فاألهالي أصروا على متابعة دراما الحياة 
بخطا ثابتة كلها تفاؤل وأمل ، وهاهم قد ملؤوا األسواق في 
الشوارع  بهم  وتكتظ  البسمات  وجوههم  تعلو  شارع   كلَّ 

حتى ال تجد لك موضع قدم للمرور.  فمنذ ساعات الصباح 
أجمل  في  المنتجات  بعرض  األسواق  تتنافس  األولى، 
منظر، يُعبِّر عن التآلف والوحدة تضامناً مع العروس منبج 
في تصديها لالعتداءات المتكررة لضرب الحياة والروح 
الجماعية فيها. وهذا ما يحاول عمالء تركيا ومرتزقة درع 
المدينة  في  شوارع  عدة  بتفجير  قاموا  حين  فعله  الفرات 
في محاوالت متكررة لثني منبج عن االحتفاالت بالنصر 
والعيد.   وبهذا الخصوص؛ حدثنا المواطن معاوية الصالح 
الشهداء  من خالل  بيدها  انتصارها  منبج  قائالً: »صنعت 
هذه  لنعيش  للنصر،  ثمناً  أرواحهم  قدموا  إذ  األحرار، 
أفراح  فيه من  العيد وما  بحلول  احتفاالً  المباركة  األجواء 
وبهجة. ومن ثم يأتي عمالء دولة االحتالل ليُنغِّصوا علينا 
تثنينا  أن  التي تحاول  التهديدات  لكل  لن نركع  فرحتنا. ال 
عن مسارنا في وحدة سوريا وإحالل السالم في ربوعها. 
لينظر أردوغان لحاله إذ أننا نرأف بحاله بعدما غدا جباناً 
أنوفهم،  رغم  ستحتفل  منبج  األمريكية.  العقوبات  أمام 

وليذهب أردوغان ومرتزقته إلى الجحيم«.

تقرير/ خضر اجلاسم

أجواء مميزة يعيشها الشمال السوري بحلول عيد 
األضحى المبارك؛ وذلك من خالل تناغم شعوبها 

وتالحمهم وعيشهم المشترك، فيهنئون بعضهم البعض 
ويتبادلون الزيارات، كما ويزورون أضرحة الشهداء 

صبيحة العيد، وما يزيد العيد جماالً هو األمان الذي يسود 
شمال سوريا من خالل قيام أبنائها بالذود عنها وإدارة 
مناطقهم بأنفسهم؛ والذين أكدوا أن الدين في مفهومه 
ما هو إال رحمة وعطف، إال أن االحتالل التركي حّرفه 
لتحقيق مصالحه وبات يرتكب المجازر باسمه وال سيما 

في عفرين؛ تماماً مثل داعش الذي عاث في األرض فساداً 
بممارساته الالأخالقية باسم اإلسالم... 
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مركز األخبار ـ باركت الهيئة التنفيذية لحركة 
المجتمع الديمقراطي عيد األضحى على الشعب 
كافة،  اإلسالمية  واألمة  والكردي  السوري 
وناشدت بإعادة كل الخارجين عن ديارهم إلى 
بأن  أهالي عفرين، مؤكدة  بينهم  أرضهم ومن 

»خيار تحرير عفرين ال عدول عنه«.
لحركة  التنفيذية  الهيئة  أصدرت   
إلى  كتابياً  بياناً  اليوم،  الديمقراطي،  المجتمع 
على  األضحى  عيد  فيه  باركت  العام  الرأي 
اإلسالمية  واألمة  والكردي  السوري  الشعب 
الحلول  انعدام  »أمام  البيان:  في  وجاء  كافة. 
الشعب  يستقبل  سوريا  في  اآلن  حتى  الفعلية 
وضع  في  المبارك  األضحى  عيد  السوري 
من  هناك  يزال  ال  حيث  صعب،  تراجيدي 
الفوضى  خلق  ويريد  الصراع  تأجيج  يريد 
وإنقاذ اإلرهاب تحت مسميات مختلفة، ندرك 
نلتزم به  لذا؛  الحل.  بأن الحوار جزء هام من 
بأن  ونأمل  إلى ترجمته على األرض  ونسعى 
يكون الحوار سبيالً معتمداً لدى كل السوريين. 
عفرين  في  شعبنا  على  يمر  الثاني  العيد  هذا 
وال تزال الدولة التركية ومرتزقتها يمارسون 
الفظائع في عفرين، وأهلنا في مخيمات مقاطعة 
ووضع  صحية  ظروف  من  يعانون  الشهباء 
أن  المؤسف  من  إنه  للغاية،  صعب  إنساني 
ويتم  دياره  خارج  أصيل  شعب  هناك  يكون 
صامتاً  يزال  ال  والعالم  بحقه  اإلبادة  ممارسة 
لحركة  التنفيذية  الهيئة  في  إننا  تحرك.  دون 
بمناسبة  بالتهاني  نتقدم  الديمقراطي  المجتمع 
أبناء  لعموم  المبارك  األضحى  عيد  قدوم 
وذويهم،  الشهداء  عوائل  المقدمة  وفي  شعبنا 
الشعب  أبناء  وعموم  الجرحى  أبطالنا  كذلك 
أن  آملين  اإلسالمية،  األمة  وسائر  السوري 
وأن  قريباً  واالستقرار  السالم  إرساء  يكون 
تعيد  أن  يمكن  التي  الحلول  في سوريا  يتحقق 
قلوب  إلى  والدينية  الرمزية  المناسبات  فرحة 
المناسبة على ضرورة  ننادي في هذه  أبنائها، 
عودة كل األهالي إلى ديارهم األصلية بما فيهم 
كل  يتحرك  أن  إلى  ونتطلع  عفرين،  في  أهلنا 

من له دور ذو مسؤولية في إبداء واجباته حيال 
كذلك  نؤكد  السوري.  والشعب  الحل  خدمة 
في  ساماً  خنجراً  يمثل  التركي  االحتالل  بأن 
الجسد السوري وال بد من التحرك إلخراجه، 
كما نؤكد على أن اإلرهاب يجب أن ال يكون 
هناك مخططات  أن  إال  ونشير  قدم  موطئ  له 
من  سوريا  في  اإلرهاب  إنقاذ  هدفها  تركية 
خالل محاوالت إنشاء ميلشيات وفصائل تحت 
مسميات معينة باطنها خالف ظاهرها كما حال 
السياسة التركية دوماً. نعاهد شعبنا في عفرين 
على دوام مسيرة المقاومة وأن العودة خيارنا 
التزامنا  وتحرير عفرين قرار ال عدول عنه، 
بتحرير  مرهون  الحوار  نحو  وجهودنا  بالحل 
عفرين وتحقيق ما يلبي طموحات جميع أبناء 
الشعب السوري، بما أن عفرين تمثل خيار حل 
مسؤولية  كذلك  تحريرها  فإن  السوريين؛  لكل 
ونؤكد  دوماً  العهد  نجدد  الختام  وفي  سورية. 
الشهداء  وذكرى  بنهج  بااللتزام  ماضون  بأننا 
الديمقراطية وفق  حتى تحقيق النصر وتحقيق 
مبادئنا الثابتة التي نؤمن بها من خالل مشروع 
االستقرار  نحو  السبيل  الديمقراطية،  األمة 
والسالم. كل عام وأبناء شعبنا وعموم شعوب 
ومكونات المنطقة بخير، أعاده هللا على الجميع 

بالخير والسالم«.
جامع  شيخ  خالو،  ابراهيم  مال  هنأ  وبدوره؛ 
الصديق، المعروف بجامع شيخ صوفي عيسى 
في حي الهاللية بمدينة قامشلو في إقليم الجزيرة 
شعوب  على  المبارك  األضحى  عيد  قدوم 
العالم،  في  اإلسالمي  الشعب  وعموم  المنطقة 
وتمنى أن يسود األمن واألمان واالستقرار في 

سوريا.
األضحى  عيد  أن  خالو  ابراهيم  مال  وأشار 
المبارك هو عيد يوحد المسلمين كافة على وجه 
هذه األرض، وقال: »من المعلوم أننا اآلن في 
عرفة،  بوقفة  المعروفة  األضحى،  عيد  وقفة 
وفي هذا اليوم يجتمع جميع المسلمين الحاجين 
عرفة،  جبال  على  كافة  األرض  أصقاع  من 
ألن هللا تعالى قد نزل الخير والبركة على هذه 

الجبال«. وجاء مال ابراهيم بآية قرآنية، منها: 
لألنام«، وشرح مضمون  »واألرض وضعها 
اآلية وقال: »إن هذه األرض خلقت لإلنسانية 
والعرب،  للفرس  وال  لألتراك  وليس  جمعاء، 
تعيش  التي  اللغات  وجميع  األمم،  لجميع  بل 
عليها«. وعن الهجمات التي يشنها باسم الدين 
الدين  في  يوجد  »ال  قال:  الحنيف،  اإلسالمي 
للتعصب، ولم يذكر في الدين  اإلسالمي مكاناً 
اإلسالمي بأن يعيش قوم على دماء قوم آخرين 
التواضع  دين  اإلسالم  دين  وأن  الدين،  باسم 

واألخوة والمحبة«.
تركيا  كحكومة  البعض  أن  ابراهيم  مال  وبيّن 
نهب  يحاولون  داعش  ومرتزقة  ومرتزقتها 
واغتصاب حق من حقوق اإلنسان، ويفرضون 
ويأتون  وثقافتهم على اآلخرين،  لغتهم ودينهم 
المنطقة  شعوب  باقي  على  والتسلط  بالظلم 
األرض  على  العيش  ألحد  يرغبون  وال 
أمثال  دوالً  أن  ابراهيم  مال  وأوضح  سواهم، 
النبوية،  السنة  حرفوا  قد  ومرتزقتها،  تركيا 
الشخصية،  مصالحهم  خدمة  في  ووضعوها 
واسم هللا  اإلسالم  اسم  تحت  العالم  ويحاربون 

تعالى.
وأشار مال إبراهيم لهدم الدولة التركية للمدارس 
ال  األفعال  »هذه  قائال:  والكنائس،  والجوامع 
يُقبل بها بتاتاً، وال يحق ألحد استهداف الجوامع 
الدين«، وأشار  والكنائس، وال يجوز ذلك في 
إلى أن هذه األفعال والممارسات هي إجرامية 
والعقلية  اإلنسانية  والمبادئ  القيم  عن  وبعيدة 
ذلك  على  تدل  قرآنية  بآية  وجاء  البشرية«. 
وقال:  لتعارفوا«،  وقبائل  شعوباً  »وجعلناكم 

»وليس لتتقاتلوا، بل لتتعارفوا«.
علماء  باسم  رسالة  خالو  ابراهيم  مال  ووجه 
الجزيرة  إقليم  في  اإلسالمي  الدين  ورجال 
»نوجه  فيها:  قال  سوريا،  شمال  لشعوب 
أمام  الخنوع  لعدم  اإلسالمي  لشعبنا  برسالتنا 
العدو، وأن يكونوا على يقظة دائماً ومطالبين 
عن  يدافعوا  وأن  حقوقهم  وإحقاق  لغتهم  بحق 

ذاتهم وأرضهم وعرضهم«.

األضحى  عيد  اقتراب  مع  ـ  األخبار  مركز   
ناحية  في  األسايش  قوات  وضعت  المبارك 
عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي، قواتها 
في حالة الجاهزيَّة التامة، لحفظ األمن والسعي 

لمنع وقوع أي حادث خالل فترة العيد.
إحدى  من  حالياً  عيسى  عين  ناحية  وتعتبر   
بسبب  سكانية  كثافة  تشهد  التي  المناطق 
كبيرة  أعداد  ووجود  فيها،  واألمان  االستقرار 
عيسى  عين  ناحية  وتشهد  النازحين،  من 
اقتراب عيد األضحى،  مع  ازدحاماً  وأسواقها 
الجزيرة  إقليم  بين  وصل  صلة  تعتبر  ألنها 

ومنبج واقليم الفرات وتربطها ببعضها.
الشاحنات  دخول  األسايش  قوى  ومنعت 
األحد  يوم  منذ  احتياطاً  الناحية  إلى  الكبيرة 
المقبل،  األربعاء  يوم  حتى   2018/8/19
الغذائية،  بالمواد  المحملة  الشاحنات  باستثناء 

تالفياً لوقوع حوادث أمنية.
كما وشددت قوات األسايش اإلجراءات األمنية 
على حواجزها على مداخل الناحية، والمداخل 
بناحية عين عيسى ومنعت  المخيم  التي تصل 
األوضاع  في  إال  الناحية  دخول  من  النازحين 
الخاصة كالحاالت المرضية، وقامت بالتنسيق 
التي  )الجوهرية(  المجتمع  حماية  قوات  مع 

تشاركها في حماية الناحية. 
قوات  في  اإلداري  تحدث  الخصوص  وبهذا 
األسايش مروان عبدو لصحيفتنا قائالً: »نحن 

كقوى األسايش في المنطقة من أولوياتنا توفير 
وقواتنا  المواطنين  لجميع  واالستقرار  األمن 

جاهزة ومستعدة دائماً ألي طارئ«.
وعاهد مروان عبدو في نهاية حديثه المواطنين: 
ليالً  الساهرة  العين  وسنظل  بواجبنا  »سنقوم 
وتأمين  المنطقة  وسالمة  األمن  لحفظ  ونهاراً 
قوات  للتعاون مع  األهالي  داعياً  االستقرار«، 

األسايش والتقيد بتعليماتها.

مركز األخبار ـ ربط رئيس حزب سوريا 
المستقبل ـ فرع حلب، حل األزمة السورية 
المناطق  من  التركي  االحتالل  بخروج 
وإشراك  السوري  الشمال  في  المحتلة 
الشعب السوري في أي مسعى لحل األزمة. 
أنباء  لوكالة  مصطفى،  حجي  محمد  وقال 
هاوار خالل لقاء أجري معه بمدينة حلب 
شمال غرب سوريا: »ما يدور في سوريا 
الدموية  وتيرتها  وارتفاع  صراعات  من 
زاد  وما  مستقبل مجهول  القلق حول  يبث 
طاولة  عن  شعبها  إبعاد  هو  بلة  الطين 

النقاش والمفاوضات«.
من  الممتدة  المساحة  تركيا  واحتلت 
إلى  ووصوالً  عفرين  إلى  جرابلس  مدينة 
سلمت  روسيا  مع  مساومات  بعد  الباب 
الخاضعة  المناطق  بعض  بموجبها  تركيا 
وحلفائه،  السوري  النظام  إلى  للمرتزقة 
لن  السالم  أن  وأكد   .2016 عام  صيف 
يتحقق »إال بعد طرد االحتالل من الشمال 
طرفاً  السوري  الشعب  واعتبار  السوري 

في االتفاقيات واالجتماعات«.
السورية  األزمة  تشابك  مصطفى  وأرجع 
في  دوليين  العبين  دخول  إلى  وتعقيداتها 
وقال:   2011 عام  منذ  المندلع  الصراع 
الصراعات  هو  األزمة  تعقيد  زاد  »ما 
أجنداتها  ودخول  الدولية  والتناقضات 
ثقته  عدم  وأعرب عن  سوريا«.  قلب  إلى 
بزعم حل  تعقد  التي  الدولية  باالجتماعات 
األزمة السورية، مضيفاً: »على الرغم من 
والوصول  االجتماعات  من  العديد  انعقاد 
إلى اتفاقيات بين تلك الدول إال أن النتيجة 
وكانت  الواقع  أرض  لتتحقق على  تكن  لم 
غياب  بسبب  األزمة  بداية  إلى  بهم  تعود 
المرير  الصراع  لهذا  الرئيس  الحل  مفتاح 
وهو الشعب السوري«. ولفت رئيس حزب 
معاداة  إلى  حلب  فرع  ـ  المستقبل  سوريا 
األنظمة الحاكمة لنظم اإلدارة القائمة على 
المناطق  في  كما  لنفسها  الشعوب  إدارة 

المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
قائالً:  سوريا  شرق  وشمال  شمال  في 
بإدارة ذاتية وفي  »يتمتع الشمال السوري 
السويداء طبق األهالي النمط اإلداري نفسه 
لتفادي فتيل الحرب الذي انتشر في أرجاء 
سوريا إال أن القوات المعادية تسعى إلحباط 
ذاك النظام الذي حقق ألهله السالم«. وقال 
إلى  متطرفين  ترسل  تركيا   « مصطفى: 

حدود مدينة منبج بهدف زعزعة أمنها«.
الملفات  أكبر  إحدى  إدلب  موضوع  وفي 
جاهدة إلعاقة  تركيا  تسعى  والتي  الشائكة 
جبهة  مرتزقة  من  لتحريرها  محاولة  أية 
النصرة، اعتبر مصطفى أن اللقاء األخير 
الروسي،  الخارجية  وزير  جمع  الذي 
مولود  التركي  ونظيره  الفروف  سيرغي 
إلى  للوصول  »تمهيداً  أوغلو  جاويش 
السوري  النظام  تفاهمات يحصل بموجبها 
على ضوء أخضر لشن هجوم على إدلب«.
وحذر رئيس حزب سوريا المستقبل ـ فرع 
»مستقبل  مصطفى:  حجي  محمد  حلب 
يشارك  لم  ما  بغد مشرق  يعدنا  لن  سوريا 
ويتكاتف  النقاش  في  السوري  الشعب 
ويؤمن بالتعددية والمساواة والتفاف الجميع 
حقوق  يضمن  ديمقراطي  مشروع  حول 

الشرائح السورية كافة«.

التقى  حلب  من  مواطن  قال  ـ  األخبار  مركز 
بقائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن في أكثر 
المحررة  المناطق  تعيشه  ما  مناسبة: »إن  من 
من الشمال السوري تمثل ترجمة لما كان يقوله 
عبد  وأضاف  عاماً«.    20 نحو  قبل  أوجالن 
هللا معمو: »أخبرنا القائد مهما كانت إمكانيات 
وقدرات األعداء عظيمة، إال أن شعبنا سيكون 
االستهانة  يمكن  ال  لهم،  التصدي  في  أعظم 

بقدرات وإرادة هذا الشعب«. 
وكان قائد الشعب الكردي، عبد هللا أوجالن، قد 
أسر بمؤامرة دولية شاركت فيها قوى عظمى 
مثل الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وبلدان 
إلى  أفضت  إفريقية،  ودول  األوروبي  االتحاد 
تسليم أوجالن أسيراً للدولة التركية وذلك في الـ 
15 من شباط عام 1999، ويشبه أوجالن تلك 
اإلغريقية.  »بروماتوس«  بملحمة  المؤامرة 
 70 العمر  من  البالغ  معمو  هللا  عبد  ويضيف 
عاماً: »إن كالم أوجالن في أعوام التسعينات 

في  لمناضلين  أب  ومعمو   اليوم«.  يطبق 
ولمقاتل  الكردستانية،  التحرر  حركة  صفوف 
في وحدات حماية الشعب، التقى أوجالن ثالث 
بلبنان،   1991 عام  في  كان  أولها  مرات، 
 1992 عام  بسوريا  حلب  مدينة  في  ومرتين 
باقي  مع  والحمدانية  المهندسين  جمعية  بحيي 
مما  بعضاً  معمو  ويذكر  الشهداء.  عوائل 
أوج  إلى  بالمجتمع  »للوصول  أوجالن:  قاله 
التآخي  يسوده  أن  بد  ال  والديمقراطية  النجاح 
مكوناته  بين  المشترك  والعيش  الوطن  وحب 
دون تفرقة أو عنصرية«. ويؤكد قائد الشعب 
قيادة  في  للمرأة  الريادي  الدور  على  الكردي 
تاريخ  أن  أوجالن  »أكد  وأضاف:  المجتمع. 

المرأة حافل باإلنجازات العظيمة«.

ومنذ الـ 5 من نيسان عام 2015 تطبق الدولة 
وتمنع  أوجالن  على  مشددة  عزلة  التركية 
معتقل  في  زيارته  من  عائلته  وكذلك  محاميه 
بتركيا  مرمرة  بحر  في  االنفرادي  إيمرالي 
تتبع  التي  التعذيب  مناهضة  لجنة  وترفض 
في  القائم  الوضع  عن  الكشف  أوروبا  مجلس 
إيمرالي للتستر على ممارسات الدولة التركية 
بحق أوجالن. وعن صفات القائد أشار معمو: 
» القائد أوجالن كان يتحلى بالقوة والتواضع، 
ال يعرف الخوف وكانت كل أحاديثه مبنية على 

النقاش والتفاؤل«.
عن  العزلة  رفع  ضرورة  على  معمو  وشدد 
وندد  أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد 

بممارسات الدولة التركية بحق أوجالن.

نفذت غرفة عمليات غضب  ـ  األخبار  مركز 
التابعة  راجو  منطقة  في  عملية  الزيتون 
مرتزقة  أحد  مقتل  إلى  أدت  لمقاطعة عفرين، 
لالستخبارات  التابعة  مراد  السلطان  فرقة 

التركية )الميت(. 
أصدرت غرفة عمليات غضب الزيتون، اليوم، 
بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه مقتل المرتزق 

التابع لمرتزقة فرقة السلطان مراد عادل خالد 
لمنطقة  التابعة  جماال  حج  قرية  في  الخالدي، 
راجو. وجاء في البيان الذي نشرته الغرفة على 
غرفة  في  وحداتنا  »قامت  الرسمي:  موقعها 
عمليات غضب الزيتون بتاريخ 2018/8/17 
فرقة  عناصر  أحد  استهدفت  نوعية  بعملية 
سلطان مراد يدعى عادل خالد الخالدي، حيث 

قتله  من  تحركاته  وبعد رصد  وحداتنا  تمكنت 
في قرية حج جماال التابعة لمنطقة راجو وذلك 
لينال جزاء أفعاله القذرة بحق المدنيين العزل 
في الشمال السوري وعفرين وليعلم الجميع أن 

غضب الزيتون قادم«.

11أخبار صحة وعلوم2
عيد األضحى... تآلف وسالم بني الشعوب

اجراءات مشددة حلفظ األمن بناحية عني عيسى

التعددية واحلوار الوطني رسم
 ملستقبل سوريا

 
ً
ما قاله أوجالن قبل عشرين عاما

يطبق اليوم

مقتل مرتزق يف عملية لغضب الزيتون 

الكوالجين من أهم الموضوعات التي يتحدث 
حسب  فهو  الحالي،  الوقت  في  العالم  عنها 
البعض يعطي نضارة وجماالً وشباباً  قناعة 

اإلمكان،  قدر  شبابها  على  ويحافظ  للبشرة، 
الكوالجين  حبوب  من   كبير  عدد  وهناك 
األخيرة  الفترات  في  استخدامها  انتشر  الذي 

في  األشخاص  من  والكثير  كبير،  بشكل 
الفترات األخيرة يقبلون على تعاطى حبوب 
الكوالجين أمالً منهم في الوصول إلى درجة 

من الشباب والجمال.
أضرار متعددة

زيادة  الكوالجين  حبوب  أضرار  أبرز  ومن 
معدالت الكالسيوم في الجسم وذلك ألن الكثير 
األسماك  من  يأتي  تكوينها  الحبوب  هذه  من 
الكالسيوم،  من  هائل  كم  على  تحتوى  التي 
زيادة  الحبوب  هذه  تعاطى  يسبب  حيث 
كبير  بشكل  الجسم  في  الكالسيوم  معدالت 
وأعراضا  صحية  أضراراً  يسبب  ما  وهو 
مرضية مصاحبة الشعور بالرغبة في التقيؤ 
واضطراب  بالعظام  وأوجاع  واإلرهاق 
ضربات في القلب، ويأتي الشعور بالحساسية 
ألن هذه الحبوب تصنع من األسماك وبالتالي 
األجهزة  بعض  منها  يتحسس  أن  يمكن 
تتناولها،  التي  األجسام  لبعض  المناعية 
تلك  بالحساسية من  فإن معدل اإلصابة  ولذا 
بمذاق  الشعور  وارد،  أمر  المكملة  الحبوب 
المريض  فم  في  اإلطالق  على  محبب  غير 
الذى يتناول هذه المكمالت والحبوب، وذلك 
منتجات  من  تصنيعها  لطبيعة  أيضاً  يرجع 
بعض  لدى  الفم  طعم  تغيير  تسبب  بحرية 
متناوليها، مما يجعلهم غير راضيين عن هذا 

الشعور ويشعرون بالضيق من تعاطيها. 

وحدوث  الإرادّي،  بشكل  الرأس  تأرجح 
عضالت  في  الإرادية  وتشنّجات  تقلّصات 

الوجه.

أسباب تشنّج الرقبة
ـ الصداع.
ـ الجفاف.

ـ اإلجهاد النفسي. 
ـ حمل شيء ثقيل على الكتف أو الذراَعين، 

كحمل حقيبة ثقيلة.
ـ التواء الرقبة. 

ـ عدم االرتياح في الوقوف. 
ـ عدم االرتياح في النوم، اتّخاذ وضعية غير 

مريحة للرقبة أثناء النوم. 
العالج

 إّن أغلب حاالت تشنّج الرقبة تُشفى وحدها 
سببها  يكن  لم  ما  طبٍي  لتدخٍل  الحاجة  دون 
مرض خطير، ولكن هناك بعض اإلجراءات 
والنصائح التي من شأنها أن تساعد في تماثل 

المريض للشفاء:
ـ تجنّب حمل األشياء الثقيلة.

مّما  الرقبة،  في  المشدودة  المناطق  تدليك  ـ 
يساعد العضالت على االسترخاء.

ـ أخذ قسط من الراحة ليوم أو ليومين إلعطاء 
فرصة لعضالت الرقبة لالرتخاء.

في  تُساعد  التي  الرقبة  تمارين  ممارسة  ـ 
عن  العضالت،  وتوتر  ضغط  من  التخفيف 
طريق شّد الرقبة برفق ولطف كلما سنحت 

الفرصة لذلك.
أثناء  وصحيّة  صحيحة  وضعية  اتخاذ  ـ 
إذ  النوم،  وفي  الوقوف،  وعند  الجلوس، 
يجدر االعتماد على الساقَين في حمل األشياء 
الظهر،  على  االعتماد  عن  عوضاً  الثقيلة 
ويجب التنبيه إلى ضرورة نوم الشخص على 
أن  من  والتأّكد  على ظهره،  أو  جوانبه  أحد 
الوسادة مريحة وطريّة، مع ضرورة االنتباه 

إلى وضعية الجسم طول اليوم.
يمكن  التي  الدوائية  المسكنات  تناول  ـ 
شراؤها دون وصفة طبيّة إذا دعت الحاجة 
لذلك، إذ إّن هذه األدوية قادرة على تخفيف 
سوءاً،  الرقبة  ألم  يزيد  الذي  االلتهاب  حدة 
الجرعة  أخذ  ضرورة  إلى  التنبيه  ويجدر 
المناسبة التي يكتبها الصيدالنّي، ومن األمثلة 
على هذه األدوية األسبرين ، واآليبوبروفين. 

واألسيتامينوفين.

ل بحٌث جديد إلى أن انخفاض قوة قبضة  توصَّ
اليد لألطفال قد يشير إلى ارتفاع مخاطر مثل 
بعض المشاكل الصحية كالسكرى وأمراض 

القلب.
 Health« األمريكي  الطبي  للموقع  ووفقاً 
Day News«، تتبع الباحثون األطفال من 
تم  ثم  الخامس،  الصف  حتى  الرابع  الصف 
إعطاء اختبار قوة القبضة للطالب في بداية 
الباحثون: »إن ما يقرب من  الدراسة. وقال 
28% من األوالد و20% من الفتيات يصنفن 

على أنهن يعانين من قبضة ضعيفة«.
األطفال  هؤالء  كان  الدراسة  فترة  وخالل 
أكثر  السيطرة  ضعف  من  يعانون  الذين 
لحالة  للتعرض  أضعاف  بثالثة  عرضة 
من  أكثر  الصحة  تدهور  أو  سيئة  صحية 

أولئك الذين لديهم قبضة قوية.
ضعف  أن  سابقة  دراسات  وأظهرت 
هو  القبضة  بقوة  قياسه  تم  كما  العضالت 
البالغين،  لدى  الصحة  ضعف  على  مؤشر 
عند  لذلك  تحليل  أول  الدراسة  هذه  لكن 
الدراسة  في  الباحثين  لكبير  وفقاً  األطفال، 
الصحة  مركز  رئيس  وهو  جوردون،  بول 
والعلوم  الصحة  كلية  في  البشري  واألداء 

اإلنسانية بجامعة بايلور.
للجامعة:  صحفي  بيان  في  جوردون،  وقال 
بسبب  أنهم  اليوم هو  أطفال  نعرفه عن  »ما 
انتشار السمنة يصبحون أكثر عرضة لخطر 
وأمراض  السكري  قبل  ما  بمرض  اإلصابة 
باألجيال  مقارنة  الدموية  واألوعية  القلب 

السابقة«.
الدراسة  هذه  »أن  جوردونك  وأضاف 

القبضة  قوة  حول  المعرفة  من  المزيد  توفر 
والمخاطر المستقبلية لتطوير مرض السكرى 

وأمراض القلب واألوعية الدموية«.
للتنبؤ  قبضة  قوة  استخدام  يمكن  وأخيراً 
وتحديد  الدموية  واألوعية  القلب  بمخاطر 
تغييرات  من  سيستفيدون  الذين  المراهقين 

نمط الحياة لتحسين لياقة العضالت.

الرأس  بين  الواصل  الجزء  الرقبة  تُعتبر 
تتكون من  والجذع في جسم اإلنسان، حيث 
األقراص  بينها  تفصل  عنقيٍّة  فقراٍت  سبع 
منطقة  أّن  إلى  اإلشارة  من  بّد  وال  العنقيّة، 
وذلك  بالتشنّجات،  لإلصابة  معّرضة  العنق 

نتيجة اتّباع بعض العادات الخاطئة.
عضالت  تتعّرض  أن  يمكن  الرقبة:  تشنّج 
الجسم المختلفة للتشنّج، ومن هذه العضالت 
عضالت الرقبة، ويُعّرف بتشنُّج الرقبة على 
عضالت  في  إراديٍّ  غير  شّد  حدوث  أنّه 
الرقبة، ويصاحبه ألٌم شديد، ويمكن أن يعاني 
الشخص من تشنٍّج في عضالت الرقبة لمدة 
الجدير  ومن  أيام،  أو  ساعات،  أو  دقائق، 
بالذكر أّن تشنّج الرقبة يحدُث بشكٍل مفاجئ 
يُعتبر  به، وال  م  التحكُّ الشخص  يستطيع  وال 
تشنّج الرقبة أمراً خطيراً، ولكن  يجب عدم 

إهماله .
أعراضه

ألٍم  هيئة  على  غالباً  يظهر  الرقبة  تشنّج  إّن 
منطقة  في  محتمٍل  وغير  شديٍد  مفاجٍئ 
عضلة  في  األلم  يكون  أن  ويمكن  الرقبة، 
في  يكون  وقد  الرقبة،  عضالت  من  واحدة 

من  عضلٍة  من  أكثر 
وتُرافق  عضالتها، 
صعوبةٌ  األلم  هذا 
في تحريك الرقبة، 
الممكن  ومن 
من  ذلك  يحّد  أن 
الشخص  قدرة 

بأعماله  القيام  على 
وكذلك  اليومية، 
تيبٌُّس  يحدث  قد 

الجزء  في 

تشنّج  أّن  بالذكر  الجدير  ومن  الُمصاب، 
الجهاز  عن  مستقٍل  بشكل  يحدث  ال  الرقبة 
العضلّي الهيكلّي والجهاز العصبّي، ولهذا قد 
تظهر أعراٌض في الجهاز العضلّي الهيكلّي 
لتشنّج  مصاحٍب  بشكٍل  العصبّي  والجهاز 

الرقبة، ومنها ما يلي:
ـ ألم في الكتف.

ـ آالٌم في الظهر.
من  الخلفّي  الجزء  في  وبخاصة  الصداع:  ـ 

الرأس.
ـ ضعٌف وإجهاٌد في العضالت.

ـ ألم أو خدراٌن ووخز في إحدى الذراعين.
 ـ تصلٌّب في العمود الفقري.

 ـ انحناء العمود الفقري.
ـ   

إعداد الصفحة - جوليا خلو

أضرار حبوب الكوالجني

تشنج الرقبة

الشهير  المسكن  البارسيتيمول  مادة  تعتبر 
اآلمنة  المسكنة  األدوية  من  الكثير  في 
المرضية،  الحاالت  لجميع  االستخدام  في 
وبخاصة للحاالت التي تستدعى حاالت رعاية 
بعض  أو  األطفال  أو  الحوامل  مثل  خاصة 
المرضى، وأوضح أخصائي طب وجراحة 
الدكتور  اإلسكندرية  جامعة  واألسنان  الفم 
مصطفى شبل: »إن أي مسكن يحتوى على 
مادة البارسيتميول يعتبر من آمن المسكنات 
التي نستخدمها بأمان عند التعامل مع أسنان 
والمرضعات  الحوامل  مثل  الحاالت  بعض 
مرضى  مثل  المرضى  وبعض  واألطفال 
القلب والسكر«. وأضاف طبيب األسنان لـ« 
على  يحتوى  مسكن  أي  أن  السابع«،  اليوم 
البارسيتميول نصفه بأمان عند الشعور بأي 
الحامل،  المرأة  ألم في األسنان خاصة على 
قد  فترة حملها  تتناولها خالل  أدوية  ألن أي 

الجنين، وبالتالي لن  تؤثر على صحة ونمو 
تؤذيه خالل فترة التكوين األساسية.  ِوأشار 
طبيب األسنان أن ما يجعل البارسيتميول من 
إنه  الحاالت  لبضع  األمنة  المسكنة  األدوية 
ال يؤدى إلى مشاكل في المعدة أو الوظائف 
ولكن  المسكنات،  أنواع  باقي  مثل  الكلوية 
على الرغم من ذلك يجب االلتزام بالجرعة 
التي يحددها الطبيب وعدم تجاوزها تحت أي 

ظرف من تلقاء نفسك

هلذا السبب ..البارسيتاميول
 املسكن الوحيد اآلمن ألمل األسنان

ماذا حيدث جلسدك إذا مشيت
!!

ً
ضعف قوة قبضة اليد لدى طفلك مؤشر  ملدة عشر دقائق يوميا

كثيراً ما نسمع عن مخاطر الجلوس المتواصل هلذه املشاكل الصحية
لساعات طويلة، لذلك يقترح بحث جديد بأن 
الجلوس ألوقات طويلة يؤدي لتدهور وظائف 
األوعية الدموية، إال أن المشي القليل هو كل 
ما يتطلب األمر الستعادة الصحة. »إنه لمن 
السهل أن نستغرق في العمل ونفقد اإلحساس 
طويلة  ألوقات  أنفسنا  معرضين  بالوقت، 
 Jaume( باديال  جوم  بحسب  الجمود«  من 
التغذية  في  مساعد  بروفيسور   ،)Padilla
والتدريب الفيزيولوجي في جامعة ميسوري 
صحفي  تصريح  في  المتحدة،  الواليات  في 
دراستنا  وجدت  ذلك،  »مع  وأضاف:  له. 
متواصلة،  ساعات  لست  تجلس  عندما  أنه 
العمل،  دوام  من  ساعات  الثماني  معظم  أو 
يتقلص جريان الدم نحو رجليك بشكل كبير. 
لعشر  المشي  مجرد  بأن  أيضاً  وجدنا  وقد 
يعكس هذه  لفترة طويلة  الجلوس  بعد  دقائق 
قام  النتائج،  لهذه  للوصول  الضارة«.  اآلثار 
الدموية  األوعية  وظائف  بمقارنة  الباحثون 
لمجموعة من المتطوعين قبل وبعد جلوسهم 
ووجدوا  طاولة،  أمام  ساعات  ست  لمدة 
الركبة  باطن  شريان  في  الدم  جريان  أن 
كبير  بشكل  انخفض   )popliteal artery(
سيء.  األمر  هذا  إن  الوضعية؛  لهذه  نتيجة 
الدم،  جريان  ينخفض  »عندما  باديال:  يقول 
ينخفض أيضاً احتكاك الدم بجدران الشريان 

.»)shear stress :إجهاد القص(
مستوياته  في  القص  إجهاد  »إن  ويضيف: 
في  ولكنه  الشرايين،  لصحة  مفيد  المعتدلة 
من  ويقلل  ضاراً  يكون  منخفضة  مستويات 
هو  د  التمدُّ إنَّ  التمدد.  على  الشرايين  قدرة 
دليل على صحة الشريان، فكلما زادت قدرته 
لحسن  أفضل«.  حال  في  كان  التمدد  على 
الحظ، فإعادة جريان الدم لمستويات صحية 
للمتطوعين  األقل  على  الكثير،  يتطلب  لم 
المشي  بأن  الباحثون  وجد  فقد  الدراسة،  في 
لعشر دقائق، مع السماح للمشاركين باختيار 
إلعادة  كافياً  كان  تالئمهم،  التي  السرعة 
وظائف األوعية الدموية إلى عهدتها. فالعينة 
صغيرة  كانت  بدراستها  الباحثون  قام  التي 
أن  كما  شخصاً،   11 الـ  تتجاوز  ولم  جدا 
المشاركين كانوا ينتمون لشريحة واحدة من 
يافعين وسليمين. إن  المجتمع بكونهم رجاالً 
أصغر  يجعلها  محدوداً  الدراسة  إطار  كون 
على  أنها  إال  اإلجابات،  كل  تملك  أن  من 
الرغم من ذلك جزء من جسٍم متناٍم من األدلة 
يشير إلى أن باستطاعتنا التغلب على أضرار 
اندفاعات  عبر  الطويلة  الجلوس  ساعات 
والوقوف  التململ  الحركة.  من  محددة 
والمشي لوقت قصير والقيام بهذا كله هو أمر 
مقترح للفوائد الصحية المترتبة، لذلك ال يهم 

ماذا تفعل، المهم أن تتحرك.

د. أمحد حممد 
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المبارك  بحلول عيد األضحى  ـ  روناهي/ قامشلو 
البيتيفور  مثل  والمعجنات  الحلويات  تتوج 
قائمة  على  وغيرها  والكليجة  والبسكويت  والكاتو 
تقديمها كضيافة  يتم  الجميع، لكي  المشتريات لدى 

عيد للضيوف. 
يقوم النساء بصنع حلويات العيد في منازلها عادةً، 
لكن؛ اآلن في قامشلو بدأت المرأة تنخرط في العمل 
تصنع  وباتت  فأكثر،  أكثر  ليزدهر  المنزل  خارج 
الحلويات في المعامل ومحالت المعجنات، لتشارك 
وتضع بصمتها بصنع حلويات العيد بكل أشكالها، 
وتثبت دورها الفعال في المجال االقتصادي، وكل 

بأنواع منطقة  تتميز 
الحلويات معينة  من 

ت  لمعجنا ا و
لتي  ا
ص  يحر
لي  ها أل ا
شرائها،  على 
إلى  لتقديمها 
وتهنئتهم  ضيوفهم 

بقدوم العيد. 
ا  الصدد؛ بهذ

التقت صحيفتنا ببعض النساء العامالت في معمل 

حلويات األصيل الشهيرة بأصالتها ومذاقها اللذيذ، 
فحدثتنا العاملة ياسمين الجاسم قائلةً: »أعمل هنا في 
صناعة البيتيفور، وأحب هذا النوع من المعجنات، 
وأعتبر صنعه كهواية وفن بغض النظر عن العائد 
المادي الذي أحصل عليه من بيعه، وتعلمت صنع 
منه  كبيرة  كميات  نصنع  الصغر،  منذ  البيتيفور 
بين  الكمية  تتراوح  المعمل،  في  هنا  يومي  بشكل 
اإلقبال عليه  لشدة  العشرين  كيلو طحين حتى   15
العيد،  قدوم  بمناسبة  بخاصٍة  المواطنين  قبل  من 
وفي كل مرة أتفنن بصنع األشكال الجميلة وترتيبها 
بشكٍل جميٍل وملفت للنظر وبنكهاٍت لذيذة، وأعمل 
هنا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساًء، 
ولدي الكثير من المعجبين بطريقة صنعي للبيتيفور 
التحضير،  الزبائن يطلبون طريقة  أنَّ بعض  حتى 

ويتساءلون من يقوم بصنعه«.

احرتفت صنع الكاتو فأبدعت

أينما حلت المرأة تضع بصمتها المميزة في عملها 
والء  هي  وها  الجميع،  إعجاب  محل  منه  وتجعل 
وهو  الكاتو  صنع  في  عملها  عن  تحدثنا  الحمزة 
المميزة  الحلويات  من 

بطعمها 

عيد  وحفالت  األعياد  في  تستهلك  والتي  وشكلها 
المفضلة  الحلويات  من  »الكاتو  وقالت:  الميالد، 

وبخاصة لدى الصغار، وصنعه بحاجة لفن وذوٍق 
والمكسرات  بالفواكه  تزيينه  طريق  عن  رفيع 
بحسب  مختلفة  بأشكال  أصنعه  وأنا  والشوكوالتة، 
المحشو  الكاتو  أنواع  له  مثالً  الزبون،  طلب 
بالكريمة  يفضلونه  وآخرون  بأكمله،  بالشوكوالتة 
واألناناس،  والموز  كالكرز  الطبيعية  والفواكه 
لفرٍد  تكفي  أيضاً  صغيرة  قطٍع  بصنع  أقوم  كما 
والفانيال  الطحين  أنواع  أفضل  ونستخدم  واحٍد، 
أسعارها،  ارتفاع  من  الرغم  على  والشوكوالتة، 

ألنها ذات جودة عالية«. 
وأضافت والء: »أعتبر تحضير الحلويات حرفة، 
وقد تعلمت هذه المهنة من عائلتي، وبما أنني مولعة 
بهذا العمل، فلم أكن بحاجة لشهادة تثبت عملي، ألنه 
بمجرد تذوق أحدهم الكاتو من صنع يدي فإنه يبدي 
إعجابه؛ ما يثبت جدارتي وبراعتي، كما أسعى إلى 
اكتشاف أنواع الحلويات الخاصة بكل منطقة وكل 

الشخصية  لمستي  أضيف  ذلك  من  وانطالقاً  بلد، 
لتحضير حلويات خاصة بمنطقتي وبالدي، وأنا ال 
أفوت أية مناسبة لحضور أفراح عائلية أو خاصة 
بالجيران كي أساعدهم في تحضير الحلويات التي 
تحويل  إمكانية  في  ففكرت  كبير،  بإعجاٍب  تحظى 
هذا العمل إلى ممارسة مهنية، والتمتع بحرية في 

عملي وتطويره واستقاللية مالية أيضاً«. 
كمياٍت  أحضر  كنت  البداية  »في  والء:  وتابعت 
وبإقبال  بسرعة  بيعها  يتم  وكان  لعرضها،  قليلة 
شديد، وكنت أقدم خدماتي لجيراني ومعارفي خالل 
األفراح العائلية، ومن هنا بدأت التفكير في العمل، 
وأحاول اآلن أن أستقل بعملي وافتتح محالً خاصاً 
صناعة  في  البارعات  النساء  جميع  وأشارك  بي، 

الحلويات«. 
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تفقدية  بزيارة  التراخيص  لجنة  قامت  ـ 
بهدف  وذلك  للسيدات،  قنديل  نادي  لمقر 
تطابقه  ومدى  النادي  واقع  على  االطالع 

للترخيص،  المستوفي  للشروط 
نسائيٍّ  ناٍد  أول  قنديل  نادي  ويعتبر 
يطلب الترخيص رسمياً من االتحاد 

الرياضي بإقليم الجزيرة. 
بطولتها  الكروية  قامشلو  مدرسة  أنهت  ـ 
القدم  التنشيطية، وذلك بمباراة نهائية لكرة 
الجزيرة  فريقي  بين  جمعت 
وهي  وقامشلو، 
ـ   2006 لمواليد 
وفاز  2007م، 
الجزيرة  فريق 
ت  كال بر و
بنتيجة  الترجيح 
2×1، بعد انتهاء 
األصلي  الوقت 
اإليجابي  بالتعادل 
بثالثة أهداف لثالثة لكال 
على  أقيمت  البطولة  الفريقين، 

أرضية ملعب قامشلو الكروي المغطى.
الرياضي؛  االتحاد  مقر  في  اجتماع  عقد  ـ 
وذلك بهدف تحديد موعد إلقامة بطولة أندية 
الرجال،  لفئة  األجسام  لبناء  الجزيرة  إقليم 
وتم تحديدها بتاريخ 2018/9/28م وستقام 
وال  بقامشلو،  الشباب  مدينة  في  البطولة 
يجوز إشراك أكثر من العبين في كلِّ وزن.

روناهي/ قامشلو

األوىل  اخلسارة  يتجرع  يونايتد  مان 
يف الربمييريليغ

الهزيمة  فخ  في  يونايتد  مانشستر  سقط 
أمام مضيفه برايتون، بثالثة أهداف مقابل 
على  جمعتهما،  التي  المباراة  في  هدفين، 
ملعب »ويذدين ستاديوم«، ضمن منافسات 
الجولة الثانية بالدوري اإلنكليزي الممتاز. 
جلين  من  كل  برايتون  أهداف  وسجل 
)ق27(،  دوفي  وشان  )ق25(،  موراي 
هدفا  جاء  فيما  )ق44(،  وباسكال جروس 
المانيو عن طريق روميلو لوكاكو )ق34(، 

وبول بوجبا )ق94(.
ثالثة  عند  الحمر  العفاريت  وتجمد رصيد 
أول  تلقى  بعدما  العاشر  المركز  في  نقاط 
للمركز  برايتون  ارتقى  بينما  خسارة، 
األول  فوزه  حقق  بعدما  عشر،  الحادي 
هذا الموسم. وكرر برايتون بذلك سيناريو 
الموسم الماضي، عندما هزم يونايتد على 
من  الثاني  الدور  في  بهدف  نفسه  الملعب 

المسابقة.
التسجيل  فرصة  لوكاكو  روميلو  أهدر 
كرة  سدد  بعدما  اللقاء،  بداية  في  لليونايتد 
يسارية أرضية إال أنها مرت بجوار القائم 
الـ10. وسنحت فرصة  الدقيقة  في  األيسر 
برايتون  جناح  كونكارت،  أنتوني  أمام 
سدد  ولكنه  الـ22،  الدقيقة  في  للتسجيل 
جلين  وافتتح  المرمى،  عن  بعيداً  الكرة 
األرض  أصحاب  لصالح  النتيجة  موراي، 
عرضية  حول  بعدما  الـ25،  الدقيقة  في 

سولومون مارش، في الشباك بشكل رائع.
وأضاف شان دوفي الهدف الثاني لبرايتون 
االرتباك  حالة  مستغالً  دقيقتين،  بعد 
الكرة  ليسدد  المانيو،  بدفاعات  الواضحة 
النتيجة  لوكاكو  قلص  الشباك،  في  بقوة 
بعدما  الـ34،  الدقيقة  في  الحمر  للعفاريت 
حول مسار تسديدة لوك شاو برأسه لتغالط 
باسكال  الشباك، وحصل  وتسكن  الحارس 
جروس على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط 
األول، نتيجة عرقلته من قبل إيريك بايلي، 
ليسجلها الالعب نفسه في شباك يونايتد في 

الدقيقة الـ44.
مع  هجومين  بتغييرين  مورينيو  ودفع 
بجيسي  دفع  إذ  الثاني،  الشوط  انطالق 
من  بدالً  راشفورد  وماركوس  لينجارد 
أندرياس بيريرا وخوان ماتا على الترتيب. 
وبالفعل سيطر العبو المانيو على مجريات 
اللعب، إال أنهم فشلوا في اختراق دفاعات 
المثالي،  الدفاعي  التنظيم  بفضل  الخصم 
بتسديدة  الراكد  الماء  بوجبا  بول  وحرك 
في  الجزاء  منطقة  خارج  من  صاروخية 
الدقيقة الـ75، إال أن ماثيو رايان، حارس 

برايتون حولها ببراعة إلى ركلة ركنية.
العب  فياليني،  مروان  البديل  وحصل 
يونايتد على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة، 
بعد التحام مع دوفي، ليسجلها بوجبا بنجاح 

في الدقيقة الـ95.

بيرتنز،  كيكي  الهولندية،  الالعبة  حققت 
على  بتغلبها  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة 
هاليب،  سيمونا  عالميا،  األولى  المصنفة 
لألساتذة،  سينسيناتي  بطولة  نهائي  في 
 )6-2( بواقع  واحدة،  مقابل  بمجموعتين 
و)7-6( و)6-2(. وبدأت المصنفة األولى 
عالمياً المباراة بقوة، من خالل كسر إرسال 
وقدمت  األشواط.  في   0-2 لتتقدم  بيرتنز، 
إرسال  تكسر  أن  قبل  مميزاً،  أداء  سيمونا 
لتحسم  أخرى،  مرة  الهولندية  الالعبة 
وحاولت   .2-6 بنتيجة  األولى  المجموعة 
مع  المباراة  في  الرجوع  بيرتنز  كيكي 
كسر  خالل  من  الثانية،  المجموعة  بداية 
األولى،  للمرة  الرومانية،  الالعبة  إرسال 
في  هاليب  سيمونا  ونجحت   .1-3 والتقدم 
لتصل  السابع،  الشوط  خالل  الكسر  رد 
الذي  التعادل،  كسر  شوط  إلى  المجموعة 
خالله  وتحصلت  كبيرة،  منافسة  شهد 
قبل  بالمباراة،  للفوز  نقطة  على  الرومانية 
 ،6-8 بنتيجة  الشوط  بيرتنز  تحسم  أن 

الفاصلة.  المجموعة  إلى  اللقاء  وتدفع 
بصورة  هاليب  سيمونا  مستوى  وتراجع 
ملحوظة، لتتعرض لكسر إرسالها مرتين، 
المجموعة  بيرتنز من حسم  كيكي  وتتمكن 
سيمونا  عقدة  بالتالي  وتواصلت  والمباراة. 
هاليب مع بطولة سينسيناتي، حيث خسرت 
تاريخها،  الثالثة في  للمرة  النهائية  المباراة 

ويليامز،  سيرينا  أمام  نهائي 2015م،  بعد 
ونهائي 2017م، ضد جاربين موجوروزا، 
وبدورها، توجت كيكي بيرتنز بأول ألقابها 
في بطوالت األساتذة، بعدما خسرت نهائي 
انتصار  أول  حققت  كما  العام،  هذا  مدريد 
المصنفة  على  االحترافية،  مسيرتها  في 

أولى عالمياً.

تقرير/ جوان حممد

النشاطات  ولكن  فقط،  القدم  لكرة  الناشئني  دوري  تأجيل  مت  األعياد  فرتة  خالل 
األخرى ستستمر، حيث سيشهد اليومني الثالث والرابع من عيد األضحى املبارك 

منافسات لبطوالت ودوريات متعددة وملختلف األلعاب.
وتنطلق يوم الخميس القادم بحسب الجدول 
منافسات  المنظمة  اللجنة  من  الصادر 
»انتفضوا«  بطولة  من  الثاني  األسبوع 
القدم،  لكرة  لمنتخبات شمال شرق سوريا 
المنصرم  األسبوع  في  انطلقت  والتي 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  بقامشلو 
هي:  منتخبات  ستة  فيها  ويشارك  كجو، 
إقليم الفرات ـ الرقة ـ الطبقة ـ دير الزور 
شهد  قد  وكان  ومنبج،  ـ  الجزيرة  إقليم  ـ 
األسبوع األول ثالث مباريات، حيث تغلب 
على  الجزيرة  إقليم  منتخب  األولى  في 
منتخب الرقة وبسبعة أهداف مقابل هدفين، 
منتخب  على  الطبقة  منتخب  تغلب  بينما 
منتخب  فاز  كما  رد،  بدون  وبهدف  منبج 
الزور  دير  منتخب  على  الفرات  إقليم 
وبذلك  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  وبثالثة 
البطولة  الجزيرة  إقليم  منتخب  تصدَّر 

برصيد ثالث نقاط وتقدَّم على إقليم الفرات 
الذي يحتل المركز الثاني بفارق األهداف، 
أما المركز الثالث فهو من نصيب منتخب 
من  فكان  الرابع  المركز  بينما،  الطبقة 
نصيب منبج والخامس منتخب دير الزور 
منتخب  واألخير  السادس  المركز  وفي 
القادم المصادف  الخميس  الرقة، وفي يوم 
لـ 2018/8/23م، سيتقابل منتخبا، الطبقة 
الجمعة  يوم  يلتقي  بينما  الزور،  دير   ×
الجزيرة  إقليمي  منتخبا  2018/8/24م، 
× الفرات، أما يوم السبت 2018/8/25م 
الرقة ×  منتخبي  بين  مباراة  يشهد  فسوف 
منبج، وستقام المباريات كافة على أرضية 
تمام  في  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب 

الساعة الخامسة عصراً.

دوري السيدات لكرة القدم

أما دوري السيدات لكرة القدم، والذي كان 
القادم  الجمعة  يوم  ينطلق  أن  المقرر  من 
بسبب سفر  لبدئه،  الموعد  يتقدم  قد  والذي 
سيدات نادي قامشلو إلى دمشق للمشاركة 
بعد  الجهاد  نادي  باسم  هناك  دوري  في 

في  ويشارك  الناديين،  إدارة  بين  التنسيق 
براتي  ـ  جودي  أندية:  سيدات  الدوري 
كانيه.  سري  ـ  عامودا  أهلي  ـ  قامشلو  ـ 
المالعب  أرضية  على  ستقام  والمباريات 
ـ  قامشلو  مالعب  وهي  باإلقليم  المغطى 

ديرك ـ وسري كانيه.

دوري كرة الطائرة 

للدرجة األوىل

العيد  أيام  رابع  في  الجمعة  يوم  ينطلق 
الطائرة  لكرة  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري 
ينتظر  حيث  الرجال،  لفئة  األولى  للدرجة 
عشاق اللعبة والتي تعتبر الثانية من حيث 
الجماهيرية في اإلقليم بعد لعبة كرة القدم، 
وإليكم  الدوري،  هذا  بداية  الصبر  بفارغ 

جدول الجولة األولى من المباريات:
الجمعة 2018/8/17م

عامودا  صالة  ـ  قامشلو   × عامودا  أهلي 
الساعة 11 صباحاً.

عامودا  صالة  ـ  برخدان   × كانيه  سري 
الساعة 1 ظهراً.

سبيه  تربه  صالة  ـ  االتحاد   × األسايش 
الساعة 11 صباحاً.

سبيه  تربه  صالة  ـ  الصناديد   × براتي 
الساعة 1 ظهراً.

جودي × عمال الجزيرة ـ صالة رميالن ـ 
الساعة 11 صباحاً.

زخم رياضي يف صاالت ومالعب إقليم اجلزيرة خالل فرتة العيد

كيكي بريتنز ترسخ عقدة سينسيناتي لسيمونا 
هاليب وتتوج باللقب

حقيبة روناهي الرياضية

لينا بركات

ننتظر من املرأة 

أن تنهي احلرب

الحرب،  المرأة  تنهي  ننتظر أن  نحن جميعاً 
والتي  للحرب في سوريا،  األول  اليوم  فمنذ 
للمرأة  كان  اليوم،  حتى  مستمرة  زالت  ما 
األمر  يستلزم  عندما  لكن  فيها،  رئيس  دور 
الهامش،  على  تكون  سياسياً،  مشاركتها 
فتحضر بأعداد رمزية قد تصل المرأة واحدة 
أو اثنتين، ليهلل اإلعالم لتلك المشاركة مؤكداً 
على منح المرأة حقها في المشاركة السياسية؛ 
مما استدعى مطالبة نساء سوريات لمجلس 
السورية في  المرأة  بالضغط إلشراك  األمن 
عملية التفاوض للتوصل إلى حل سياسي في 
سوريا، والتأكيد على حضورها بنسبة %30 
في كل لجان التفاوض وكل مراحل العملية 

التفاوضية في جنيف.
تغطيته  في  سلبياً  دوراً  اإلعالم  لعب  لقد 
العملية  في  السورية  المرأة  مشاركة 
التفاوضية، فضخم ذلك الدور، كونه يصور 
أنه  على  السياسية  العملية  في  المرأة  وجود 
أن  يجب  كحق  وليس  الرجل،  ضد  معركة 
في  أساسياً  طرفاً  باعتبارها  القوانين  ترعاه 
الحياة المدنية والسياسية، ويحق لها ممارسة 

أي نشاط فكري أو سياسي.
مشاركة  على  التركيز  أن  فيه  شك  ال  ومما 
النساء في صنع السالم، الذي تُعتبر العمليات 
أساسياً منه، هو أمر شديد  التفاوضية جزءاً 
األهمية وال يحتاج إلى مناسبة، لكن اإلعالم 
كمنتصرات  النساء  إظهار  في  كثيراً  يبالغ 
وربما  المكاسب،  من  الكثير  على  حصلن 
أكثر مما يستحققنه، علماً أن المرأة حصلت 
نضالها  خالل  من  المكاسب  هذه  على 
أن  يتعين  لذا؛  والفكرية.  الثقافية  وقدراتها 
المساواةَ  لإلعالم  السياسي  الخطاب  يكرس 
المرأة والرجل، وأن يجسد هذا  بين  الكاملة 
باعتماد  الميدانية  الممارسات  في  الخطاب 
المعايير الموضوعية والقانونية لحق المرأة 
تعتبر  التي  المعايير  السياسي،  التمثيل  في 
وحل  التفاوضية  العملية  في  مشاركتها 
إلى  باإلضافة  منه،  أساسياً  جزءاً  النزاعات 
النساء بشكٍل كبيٍر في  الدعم لمشاركة  حشد 
عملية المفاوضات وتمثيل النساء سياسياً في 
أي عملية انتقال سياسي أو عدالة انتقالية في 

سوريا.
طاولة  على  المرأة  مجال  بقي  تاريخياً، 
أو هامشياً،  صنع القرار خالل النزاع غائباً 
والجماعات  النساء  من  متزايدة  أعداداً  لكن 
مغزى  تدرك  اليوم  أصبحت  النسائية 
عملية  في  ومساهمتها  النشيطة  مشاركتها 
الدعوة  النساء  أولئك  تستخدم  لذا؛  السالم. 
هام  كإجراء  )الكوتا(  الحصة  نظام  العتماد 
لضمان تواجدهن على طاوالت المفاوضات. 
على  النساء  الحصص  هذه  ساعدت  وقد 
المناداة بمطالبهن ومصالحهن خالل عمليات 
أوغندا،  )كينيا،  مثل  دول  في  المفاوضات 
ننسى  وهل  والصومال(.  ناميبيا  رواندا، 
في  ساهمت  التي  غبوي”،  “ليما  الليبيرية 
وقف الحرب األهلية في ليبيريا عبر ثورتها 
النسوية السلميّة، التي استحقت عليها جائزة 
جهودها  أن  ذلك  من  واألهم  للسالم،  نوبل 
الطريق  مهدت  حركتها  نساء  من  وغيرها 
لوصول امرأة للرئاسة،  كانت األولى لذلك 

البلد األفريقي.
الدولي  المجتمع  فيه  الذي يلعب  الوقت  وفي 
في  اإلجراءات  هذه  إقرار  في  رئيساً  دوراً 
بجهود  االعتراف  علينا  النزاعات،  دول 
الذي حظيت به هذه  أنفسهن والمدى  النساء 
ومنظمات  القواعد  من  التأييد  من  المطالب 
النساء  على  المقابل؛  في  المدني.  المجتمع 
التواصل  خالل  من  اإلعالم،  من  االستفادة 
ضرورة  على  للتأكيد  مؤسساته  مع  والعمل 
بالتغطية  السالم  لبناء  جهودهن  تحظى  أن 

اإلعالمية.

التأنيث

تم  األخيرة  الفترة  في  أنه  إلى  أمينة عمر  وأشارت 
وفد  ذهب  مرة  وألول  السوري,  النظام  مع  اللقاء 
النظام,  مع  اللقاء  وتم  دمشق،  إلى  المجلس  من 
والنقاش على النقاط الهامة المتعلقة بحل األزمة في 
سوريا, كما ستتشكل لجان للتنسيق بين الطرفين من 
في  استمرارها  وبهدف  والحوارات  اللقاءات  خالل 

المستقبل.
وأضافت: إنه في اللقاء األول لم يتم االتفاق على أي 

اللقاء  تم  آب   /8 وفي  اللجان,  تشكيل  شيء سوى 
الثاني وتم فيه تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء 
النظام  من  وسبعة  الديمقراطية,  سوريا  مجلس  من 
السوري, وبينت أمينة أنه تم النقاش بين وفد مجلس 
الديمقراطية والنظام السوري على مشروع  سوريا 
اإلدارة الذاتية, وقانون اإلدارة المحلية رقم )107(، 
لفترة طويلة؛ من أجل  اللقاءات  حيث ستستمر هذه 
أساس  على  السورية  األزمة  حل  إلى  الوصول 

سوريا ديمقراطية ال مركزية.

وضع  »بخصوص  حديثها:  في  أمينة  وأوضحت 
الحروب  أن  الجميع  يعلم  كما  عام  بشكل  سوريا 
ستنتهي عاجالً أم آجالً, إن الحرب التي ستندلع في 
اإلرهابية,  والفصائل  للمرتزقة  نهاية  ستكون  إدلب 
فيها  يتواجد  التي  المدن  أكثر  هي  إدلب  مدينة  ألن 
المرتزقة، إذا تم االتفاق بين روسيا وإيران وتركيا؛ 
فترة  في  النصرة  جبهة  مرتزقة  من  إدلب  ستتحرر 

قصيرة«.
وتابعت أمينة: »كما نرى اليوم قد بدأت الحرب في 

هذا  حيال  موقفها  إيران  حددت  وقد  إدلب,  جنوب 
ونتيجة  تركيا  بينما  الحرب,  بدء هذه  األمر، وتريد 
األزمات الداخلية واألزمة االقتصادية التي تشهدها، 
إدلب، منحت روسيا  في  الحرب  بدء  تريد  فإنها ال 

لتركيا مهلة من أجل حل األزمة في إدلب«.
فأشارت  الديمقراطية  سوريا  قوات  بخصوص  أما 
لم  الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  إلى  عمر  أمينة 
تدل بأي تصريح حتى اآلن من أجل المشاركة في 
من  عام  وبشكل  إدلب،  في  بدأت  التي  الحرب  هذه 
أجل وضع سوريا فإنه سيتم النقاش عليه بين جميع 
حل  إليجاد  استعدادهم  وأكدت  السياسية،  األطراف 

لألزمة السورية.
وكالة املرأة احلرة

تقرير/ وفاء الشيخ

أمينة عمر.. «هدفنا حل األزمة السورية«
سوريا  كمجلس  »هدفنا  عمر:  أمينة  الدميقراطية  سوريا  جمللس  املشرتكة  الرئيسة  أكدت 

دميقراطية بعد انعقاد مؤمترنا الثالث ونقاش آرائنا السياسية؛ هو حل األزمة السورية«.

تعمقت يف العالقات اخلارجية إليصال صوتها للعامل

ً
نساء يبدعن يف صناعة حلويات العيد ويعتربنها فنا

احتلت المرأة دوراً ومكانةً هامة في مجال العالقات 
شمال  ضمن  الدبلوماسية  والعالقات  الخارجية 
المرأة  لصوت  منبعاً  غدت  اليوم  فالمرأة  سوريا، 
التكتيك  على  تعمل  الشهباء،  مناطق  في  والشعب 
األطراف  أو  الجهات  مع  والحوارات  الدبلوماسي 

األخرى بغية الوصول إلى حل.
للتعمق أكثر حيال دور المرأة ضمن هيئة العالقات 
العالقات  عضوه  تحدثت  الدبلوماسي  والمجال 
مؤكدةً:  محمد  جيهان  عفرين  لمقاطعة  الخارجية 
صوتها  إيصال  من  اليوم  المرأة  تتمكن  »كي 
والهيئات  المتحدة  األمم  إلى  مجتمعها  وصوت 
بشكل  انخرطت  فإنها  والعالمية؛  الدولية  والوفود 

كبير في مجال العالقات الخارجية«.
عمل  محور  في  متعمقةً  حديثها  جيهان  واستهلت 
العالقات  هيئة  »تقوم  قائلة:  الخارجية  العالقات 
وبعد  الخارج،  من  الوفود  باستقبال  الخارجية 
االستطالع حول متطلبات الشعب وبخاصة المرأة؛ 
عندئٍذ يتم رفع الطلبات إلى الوفود، لتغدو العالقات 
وبينّت  الشهباء«.  في  الُمهجر  الشعب  صوت 
جيهان: »إن دور العالقات يكمن في إيصال صوت 
المتحدة والمفوضية  األمم  إلى  الشهباء  الشعب في 
إليه  آل  ما  ليعلموا  الحقوقية،  والمنظمات  الدولية 
كرد،  من  كافة  بمكوناته  العفريني  الشعب  وضع 

وعرب، وتركمان نتيجة االحتالل التركي الغاشم«. 
بداية  ومنذ  »إنه  بالقول:  حديثها  جيهان  وتابعت 
على  المتحاربة  األطراف  وتعدد  السورية  األزمة 
حيث  ثورتها،  أطلقت  التي  السورية  األراضي 
ثورة  إلى  وتحولت  وحرفت  الثورة  هذه  تبلورت 
تصب في المصالح الشخصية لألطراف المتنازعة 
في سوريا، إن ثورة روج آفا حافظت على كيانها 
السوري  الشمال  في  وبخاصة  سوريا،  ضمن 
الصالح  في  تصب  مكتسبات  على  فيها  حصلت 
العام، وليس على الصعيد الشخصي للثورة، والتي 
بما  كوباني«  أقاليم »الجزيرة، عفرين،  في  تّجلت 

يشمل الشمال كافة«.
المرأة  لعبته  الذي  الكبير  الدور  جيهان  ووضحت 
في ثورة روج آفا، حيث قدمت الكثير وعملت على 
جميع  في  بمشاركتها  آفا،  روج  في  الثورة  إنجاح 
مجال  في  وحتى  والمجالس  والمجاالت  الفعاليات 

العالقات.
وقالت جيهان: »إنه وبالنسبة للمرأة العفرينية التي 
قدمت الكثير من التضحيات بخاصة ضمن مقاومة 
بكل  التضحيات  من  وغيرها  عفرين،  في  العصر 
الذي  العسكري  المجال  في  وبخاصٍة  وقوة  بسالة 
تمثل بوحدات حماية المرأة، حيث أثرت الوحدات 
أجمع،  آفا  وروج  عفرين  في  النساء  جميع  على 

فإن المرأة العفرينية كانت قد أقسمت على متابعة 
مقاومة العصر بمرحلتها الثانية حتى وإن تواجدت 

في الشهباء«.
المرأة  قائلة: »إن مشاركة  وتابعت جيهان حديثها 
نفسها  لتنظيم  إنما  والمجالس  المجاالت  جميع  في 
وأرادت  العالقات،  مجال  في  وبخاصة  بنفسها، 
المرأة المشاركة في مجال العالقات مع المنظمات 

واإلقليمية  والدولية  العالمية  والوفود  والهيئات 
ومتطلبات  مشاكل  معرفة  يمكنها  التي  الوحيدة 
العالقات  مجال  في  للعمل  توجهت  لذلك  المرأة، 
إلى جانب المجاالت األخرى إلدراكها أنها نصف 
لتكون  اآلخر  النصف  بتنشئة  وتقوم  المجتمع 

المجتمع بأكمله«.
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 سيسعى الروس لحلِّ مشكلة الفصائل الُمصنَّفة 
الدخول في  بدون  التركي  الطرف  مع  إرهابياً 
حضن  إلى  تركيا  دفع  وبالتالي  بريَّة  معركة 
بتقديم  الروس  فشل  ما  إذا  األمريكية،  اإلدارة 
شبه  الحل  هذا  أن  ويبدو  تركيا،  يرضي  حلٍّ 
عن  األمريكية  اإلدارة  رضى  لعدم  مستحيل 
أي دور لإلسالم السياسي في سوريا المستقبل. 
أردوغان  حكومة  على  األمريكية  والعقوبات 
المفتوحة،  المعركة  أو  القطيعة  إلى  تصل  ال 
هي  العقوبات  هذه  إن  القول:  يمكن  وبالتالي 
نوع من الضغط إلعادة هذا الحليف إلى الناتو، 
وعدم تركه إلدارة بوتين وللسياسات الروسية 
قرار  هي  البرية  المعركة  كذبها.  في  المغرقة 
هو  الفاعل  الجوي  الغطاء  بامتياز،  روسي 
هو  والدبلوماسي  السياسي  والغطاء  لروسيا 
أيضاً لروسيا، وهو الغطاء الذي سيضمن عدم 
عدم  وسيضمن  المباشر،  األمريكي  التدخل 
والحكومة  تركيا  بين  كبيرة  مواجهة  انفجار 
المعركة  إلى  بوتين  إدارة  تلجأ  لن  السورية، 
البرية في إدلب طالما لم تضمن حياد اإلدارة 

األمريكية وتواطؤ الحكومة التركية.
مع  برس  آدار  لـ  خاص  حوار  في  ذلك  جاء 
المكتب  وعضو  السابق  السياسي  المعتقل 
برهان  السوري  مواطنة  تيار  في  التنفيذي 
األمريكي،  التركي  التصعيد  حول  ناصيف، 
يلي  وفيما  وحيثياتها،  المتوقعة  ادلب  معركة 

نص الحوار: 

تدفع  لن  المتحدة  الواليات  أن  ترامب  أكد  ـ 
شيئاً لتركيا لقاء اإلفراج عن القس األمريكي، 
ضربة  ذلك  يعني  هل  تركيا،  بخنق  وستقوم 

أخرى لالقتصاد التركي؟
إدارة  بين  أصابع  عض  معركة  هناك  نعم 

الخصمين  وكال  أردوغان،  وحكومة  ترامب 
يظهران قدراً كبيراً من العناد والصالبة، عائد 
مراعاة  هناك  للرجلين،  الشرسة  الطبيعة  إلى 
وخوف  التركي  الوضع  لتعقيدات  أمريكية 
حقيقي من انهيار الوضع السياسي في تركيا، 
يعاقب  ولذلك  العالمي،  السالم  على  يؤثر  مما 
لكي  عليها  بالضغط  أردوغان  ترامب حكومة 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  سياسات  إلى  تعود 
األوروبي وما هو مرسوم ومقرر داخل حلف 
ما  تقديم  الروسية  اإلدارة  تستطيع  ال  الناتو. 
إدارة  وتدرك  أردوغان،  حكومة  به  ترغب 
ترامب ذلك ولذلك تعاقبها اآلن، وتبقي طريق 
سياسات  إلى  أردوغان  أمام  مفتوحاً  العودة 
تقديم  بدون  ودائماً  لكن  المتحدة،  الواليات 
تركيا  أن تطلق  أثمان، والمتوقع  تنازالت وال 
سراح القس األمريكي بدون مقابل، وستكشف 
إدلب  حول  اآلن  المحتدمة  السياسية  المعركة 
التركية   - األمريكية  العالقات  حول  الكثير 
السياسة  تقليم  في  األمريكية  اإلدارة  ورغبة 

التركية ذات التوجه اإلسالمي. 

اإلسالمية  الفصائل  مختلف  نت  حصَّ تركيا  ـ 
م النظام فيما لو بدأ  المتطرفة، هل ستمنع تقدُّ
حديث  هناك  وأنَّ  بخاصٍة  إدلب  على  الهجوم 

عن وضعها مضادات صواريخ على نقاطها؟
هناك  إدلب،  معركة  حول  واضحين  لنكن   
تجمعين  في  مقاتل  ألف   40 عن  يزيد  تجمع 
يمكنهم  التركي  الدعم  من  وبقليل  للمعارضة، 
يُواجه  ال  والنظام  كبيرة،  النظام خسائر  تكبيد 
وتلتصق  معه  تقف  بل  وحدها،  التحالف  هذا 
وحزب  شيعية  فصائل  من  بقي  وما  إيران  به 
والدعم  الروسي  الطيران  وتبقى مشاركة  هللا، 
السياسي الروسي موضوعين غير محسومين 

حتى اللحظة. وبانتظار المفاوضات بين الدول 
التركية  التنازالت  ومقدار  الثالث  الضامنة 
ما  هي  السوري،  والنظام  الروسي  للجانب 
المعركة  في  الروسية  المشاركة  أساساً  د  يُحدِّ
بها  البدء  وبالتالي  عدمها،  من  العسكرية 
والبقاء في حالة المناوشات والقصف من بعيد. 
التركية  المشاركة  عن  اإلجابة  يمكن  واآلن 
ستشارك  فبالتأكيد  المرتقبة،  المعركة  في 
تركيا في حال وقفت روسيا على الحياد أو لم 
فتح  تجرب  لن  وأصالً  فاعلة  مشاركتها  تكن 
والمشاركة  المباركة  بدون  البرية  المعركة 
بالتناسب  بينهما  االتفاق  تبقى درجة  الروسية. 
لذلك  التركي،  األمريكي  الخالف  درجة  مع 
سيسعى الروس لحل مشكلة الفصائل الُمصنَّفة 
الدخول في  بدون  التركي  الطرف  مع  إرهابياً 
معركة برية وبالتالي دفع األتراك إلى حضن 
بتقديم  الروس  فشل  ما  إذا  األمريكية،  اإلدارة 
حسم  سرعة  وتظل  األتراك،  يرضي  حلٍّ 
مشكلة الفصائل اإلرهابية معلقة بمقدرة الروس 
هذه  وجود  إلنهاء  األتراك  على  الضغط  على 
للنظام  الحيوية  المعابر  بعض  وبفتح  الفصائل 

السوري. 

هذه  من  األمريكي  للموقف  بالنسبة  ماذا  ـ 
المعركة، ال سيما وأنَّها فرضت عقوبات على 
أدنى  إلى  تهبط  التركية  الليرة  جعلت  تركيا 
مستوياتها، وهل للعقوبات عالقة بما يحصل 

في إدلب؟
األخير  الفصل  هو  اآلن  إدلب  في  يحصل  ما 
اعتبرنا  إذا  سوريا  في  يحصل  مما  عسكرياً 
مناطق اإلدارة الذاتية تحت التفاوض السياسي، 
لجهتين،  تركيا  األمريكية  اإلدارة  وتعاقب 
األولى السياسات التي دعمت وعززت وجود 

والنصرة  داعش  وبخاصة  الجهادية  الفصائل 
بين  السياسي  لإلسالم  الداعمة  والسياسات 
القوى السياسية والفصائل العسكرية السورية، 
والثانية لجهة العداء التركي للُكرد في سورية 
المناهضة لحقوق  التركية  الحكومة  وتوجهات 
اإلنسان عموماً بعد محاولة االنقالب في تركيا. 
إال  بري  بهجوم  األمريكية  اإلدارة  تسمح  لن 
إذا قدَّم الروس طلباً قوياً مرفقاً بتعهدات للبدء 
حالياً  والمؤجل  عليه  المتفق  السياسي  بالحل 
طالما الحل العسكري ما زال يجثم على سوريا. 

خفض  لمناطق  الضامنة  الدول  من  روسيا  ـ 
الحالة،  هذه  في  ف  ستتصرَّ كيف  التصعيد، 

وكيف ستوفق بين حليفيها النظام وتركيا؟
بامتياز،  روسي  قرار  هي  البرية  المعركة   
والدبلوماسي  والسياسي  الجوي  الغطاء 
التدخل  عدم  سيضمن  الذي  هو  لروسيا، 
انفجار  عدم  وسيضمن  المباشر،  األمريكي 
السوري،  والنظام  تركيا  بين  كبيرة  مواجهة 
في  البرية  المعركة  إلى  بوتين  إدارة  تلجأ  لن 
لم تضمن حياد اإلدارة األمريكية  إدلب طالما 
خيارات  أن  ويبدو  التركية.  الحكومة  وتواطؤ 
الحليف  فال  اآلن،  جداً  ضيقة  باتت  تركيا 
مفيدة  وتنازالت  سياسات  يقدم  األمريكي 
يستطيعون  الروس  وال  أردوغان،  لحكومة 
اإلسالميين  ولحلفائها  لتركيا  مكاسب  ضمان 
في سورية القادمة، وقد يكون السيناريو القادم 
نوعاً من المناوشات على خطوط الفصل بدون 
دخول حقيقي إلى إدلب ومحاولة حلحلة بعض 
المشاكل بالتفاوض وبقبول تركي وفرض هذه 
الحلول على الفصائل مقابل طرد النصرة من 

إدلب. 

في لقاء لصحيفتنا مع القائد العسكري في جيش 
إدلب  في  ما يجري  إدلب حول  الثوار دجوار 
يمكن  وما  المدينة،  هو مصير  وما  األيام  هذه 
هدفهم  أن  أكد  عفرين  عودة  أجل  من  تحقيقه 
المرتزقة  من  إدلب  مدينة  تحرير  هو  األساس 
واالحتالل التركي، وهم يِعدون أهالي المنطقة 

بذلك، ويسعون إلى ذلك منذ مدة.    
فقدت  السورية  المعارضة  أن  إلى  وأشار   
لحزب  عسكرياً  جناحاً  اليوم  وباتت  جوهرها 
العدالة والتنمية التركية ويمكن وصفها بحراس 
ر  الحدود أو ما شابه ذلك، وأن عفرين ستتحرَّ

قريباً من االحتالل التركي الطوراني.

أستانة قسمت سوريا
 إىل مناطق عدة

وحول تعقيدات األزمة السورية؛ حدثنا دجوار 
إدلب قائالً: »اليوم لم نجد نفعاً من كل مقررات 
المؤتمرات التي ال تصب في مصلحة الشعب 
بمصلحة  كانت تصب  السوري، وفي مجملها 
األمن القومي التركي وبعض الجهات الدولية 
والنظام السوري. وبالنسبة ألستانة، فاألطراف 
الضامنة لها هم روسيا وتركيا وإيران، وهذه 
سوريا  قوات  تتهم  تزال  وال  كانت  األطراف 
الديمقراطية بالتقسيم وما شابه من التهم، لكنها 
هي في األساس تعمل على تأجيج هذه النظرية 
وتطبقها فعالً، فتركيا هي مْن قسمت وسلمت 
تقسيم  وكان  النظام  إلى  المحررة  المناطق 
األدوار بين الروس واألتراك وإيران. والدول 
الضامنة الثالث )تركيا، إيران وروسيا( كانت 

العدو  وكانت  السوري  النظام  لصالح  تعمل 
األول للثورة بحسب وجهة نظر جيش الثوار«.
إدلب  تشكل  التي  أستانة  اتفاقية  يخص  وفيما   
أو  التصعيد  خفض  »نقاط  قال:  نتائجها  آخر 
نقاط المراقبة هي لم تكن نقاط مراقبة أو خفض 
التصعيد، ولكن كانت بمثابة حماية نقاط النظام 
العسكرية  الفصائل  من  محتمل  أي هجوم  من 
اإلسالمية حتى المعتدلة، فقام النظام بسحب كلِّ 
قواته من مناطق التماس التي تمتد على مئات 
الكيلو مترات، فذهبت بها إلى الغوطة والرستن 
عليها  السيطرة  أتمَّت  حتى  والقنيطرة  ودرعا 
وهُجر أهلها إلى إدلب والشمال السوري، ولم 
يبَق معارضة في سوريا، بل أصبحت أحجار 

شطرنج بيد الدولة التركية وحليفتها قطر«.
»إن  بالقول:  حديثه  إدلب  دجوار  وأردف   
فكل  بجديد،  تخرج  لم  واالتفاقيات  المؤتمرات 
على   وتجاوزات  بمفاجآت  يأتي  يعقد  مؤتمر 
متفق  يجري  ما  أنَّ  علماً  السوريين،  حقوق 
عليه مسبقاً في أستانة سراً أو علناً. رأينا كيف 
الجنوبي  وحلب  الشرقية  إدلب  أرياف  سلمت 
العسكري واالستراتيجي  الظهور  أبي  ومطار 
 400 يقارب  ما  المعارضة  وخسرت  للنظام، 
بأكملها  مناطق  ودمار  الشهداء  وآالف  قرية 
في سوريا، وكان ملف إدلب على رأس جدول 
أعمال مؤتمر أستانة األخير. ولكن؛ تركيا اآلن 
اتفق  ما  إنجاز  إدلب ولم تستطع  بملف  تتخبط 
وتحجيم  الشام  تحرير  هيئة  حل  وهو  عليها، 
ضمان  هو  االتفاق  جوهر  وكان  المعارضة، 
العمل  النظام، والمقابل هو  المواجهة مع  عدم 

على زيادة حدة االقتتال بين تلك الفصائل«.

تركيا بني سندان املرتزقة 
ومطرقة النظام والروس

وفيما يخص صعوبة وفاء تركيا بوعودها حول 
»ستصبح  إدلب:  دجوار  قال  النصرة  جبهة 
بين  وستكون  بإدلب  كبير  مستنقع  في  تركيا 
مطرقة اإلرهابين وسندان الروس والنظام، أو 
ستنسحب من االتفاق وتعطي الضوء األخضر 
وبالفعل  إدلب.  ملف  لتسليمها  وروسيا  للنظام 
قام النظام قبل أيام بحماية خواصره في ريف 
إدلب الجنوبي والشرقي والغربي وريف حلب 
عسكري  عمل  هناك  يكن  لم  ولكن  الغربي 
المنطقة  يقصف  والطيران  إدلب  على  للنظام 

بشكٍل مستمر«.   
»تركيا  بالقول:  حديثه  إدلب  دجوار  وتابع   
الثورة  عن  وتخلَّت  المعارضة  خدعت 
أجنداتها  تنفيذ  على  وتعمل  جوهرها،  في 
ومخططاتها ووفق مصالحها ال مصالح الشعب 
السوري، وهنا يجب أن يتساءل السوريون ماذا 
قدمت تركيا لسوريا سوى الدمار والقتل والحقد 
حيث  السوري؟!  الشعب  أبناء  بين  والكراهية 
للثورة  الروحي  األب  أنها  دائماً  تعلن  كانت 
أحد،  على  كذبها خافياً  يعد  انكشفت ولم  لكنها 
أن  يوماً  نستبعد  وال  مكشوفاً  بات  شيء  وكلُّ 
يظهر أردوغان في قاسيون مع بشار األسد«.  

حترير عفرين ضرورة حتمية

تحرير  أجل  من  العمل  يمكنه  ما  وبخصوص 

عن  نتخلى  »لن  إدلب:  دجوار  أكد  عفرين 
مع  يهم  وال  ثمن  من  ذلك  كلَّف  مهما  عفرين 
في  المضي  المهم  ولكن  ننسِّق،  كيف  أو  مْن 
تحرير عفرين من اإلرهاب واإلجرام التركي 
ومرتزقته، وروسيا هي َمن قدَّمت التسهيالت 
تركيا  بتنازل  وذلك  عفرين،  الحتالل  لتركيا 
مقابل  للنظام  وتسليمها  المناطق  بعض  عن 
ستكون  أنَّها  عفرين  في  أهلنا  ونِعد  عفرين، 
واالحتالل  اإلرهاب  دنس  من  قريباً  محررة 

التركي الطوراني«. 
في  العسكري  القائد  ه  وجَّ حديثه  نهاية  وفي 
الشعب  إلى  نداًء  إدلب  دجوار  الثوار  جيش 
وعلينا  احتالل  دولة  »تركيا  وقال:  إدلب  في 
استغلت  وهي  الحقيقة،  هذه  ندرك  أن  جميعاً 
قلوبهم  وطيبة  إدلب  في  األهالي  مشاعر 
كلُّ  أصبح  واآلن  عقولهم،  على  وضحكت 
الشهداء  دماء  خانت  وتركيا  واضحاً.  شيء 
والدمار  الخراب  في  وساهمت  السوريين 
أبناء  من  اآلالف  رت  وهجَّ بسوريا  حلَّ  الذي 
الشعب السوري، ومع كل أسف صدَّقها هؤالء 
جرائم  عفرين  في  يرتكبون  الذين  المرتزقة 
د  بشعة يندى لها جبين البشرية. وعلينا أن نتوحَّ
وننقذ إدلب من محرقة محتملة، والحل الوحيد 
مهما  المشترك  عدونا  ضد  الشعبية  المقاومة 
كان، ويجب أن نحقق األهداف التي نادينا من 

أجلها منذ ثمان سنوات«.
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لوال  في سوريا  تتمدَّد  أن  لروسيا  كان  ما 
الموافقة األمريكية التي سلمتها الملف منذ 
قد  كان  وكيري  الفروف.  كيري  اتفاقات 
التي  السورية  المعارضة  من  األمل  فقد 
طالبها في مؤتمر الرياض األول أن تخرج 
بأسوأ  فخرجت  وخالقة  مبتكرة  بحلول 
تركيبة متناقضة ال تستطيع أن تؤدي دوراً 
سابقة  لقيادات  مصائرها  سلمت  أنَّها  عدا 
قد سلمتها من  السورية وكانت  الدولة  في 
صوت  وال  لهم  صورة  ال  لهالميين  قبل 
سياسي وهم ممن تعربش على سلم الثورة 
الشعبية وسلمها لدول تتحكَّم بها.. فكان ال 
على  للروسي  الملف  أمريكا  تسلِّم  أن  بد 
أمل  وعلى  النهائي  الحل  بيدها  يبقى  أن 
أن تتمكَّن روسيا من الضغط على النظام 
لتحقيق  التفاوض عبر جنيف  إلى  وسحبه 
تسوية كان ال بدَّ من أن يكون الطريق إليها 
عبر التخلُّص من الفصائلية التي تراكمت 
ف  والتطرُّ الدولي  اإلرهاب  تجمعات  فيها 
دت في المسار  اإلسالمي. ولكن روسيا تفرَّ
الدول  فاتفاقات  أمريكا  مع  التوافُق  خارج 
الورق  على  مرسوم  هو  كما  تسير  ال 
الروسي  الحل  هي  آستانا  وكانت  دائماً!. 
ما  عبر  بها  د  والتفرُّ الفصائل  هذه  لتفتيت 
واستعانت  التصعيد،  مناطق خفض  سمي 
هذه  على  تأثيراً  األكثر  بالدولتين  روسيا 
مقابل حصة  ــ  وتركيا  إيران  ــ  الفصائل 
لكلٍّ منهما. إيران في الجنوب وتركيا في 
الشمال ولم تشارك أمريكا في آستانا كي ال 
تكون شريكة إليران في أي اتفاق أو عمل 
يؤثر على حساباتها تجاه المسألة اإليرانية 
وتحصيناً  المستقر..  غير  النووي  وملف 
وحزب  إيران  فيه  تنداح  أن  من  للجنوب 
االتفاق  فكان  االسرائيلية  الحدود  هللا على 
ــ في  ــ روسيا وأمريكا واألردن  الثالثي 
ايران  بإبعاد  اسرائيل  وتكفَّلت  الجنوب. 
دها، مع أن إيران هي من بادر  وعدم تمدُّ
بإخراج الفصائل في نبع بردى بعد اتفاق 
ك في محيط  آستانا األول واستمرت تتحرَّ
اإلسالم  جيش  طرد  تحقَّق  حتى  دمشق 
من  نصيبها  حقَّقت  وهي  الفصائل  وبقية 
آستانا رغم قولها: هل من مزيد!! أما تركيا 
فقد نالت حصتها في شمال حلب وأخذت 
عفرين ووضعت نقاط مراقبة حتى حدود 
وتراهن  منبج  في  بنصيبها  وتطالب  حماة 
الكعكة  في  تابعيتها  من  إدلب  تكون  أن 
ر من الضغط  السورية ولكنها أيضا تتضرَّ

األمريكي في ملفات أخرى.
د في الملف السوري  لقد حاولت روسيا التفرُّ
عبر آستانا وسوتشي والخروج بحلٍّ دولي 
في جنيف. لكن؛ الرد األول كان في فيينا 
عبر اتفاق الدول الخمسة، ومنع المعارضة 
إلى  أدى  ما  سوتشي،  في  المشاركة  من 
فشله وتوقفه عند بند اللجنة الدستورية التي 
ولدت ميتة ولن يكون لها قيمة بسبب انعدام 
الوزن. واآلن أمريكا تعود عبر التعيينات 
الجديدة والتصريحات لتمارس نفوذها في 
أن  بعد  الدولية  السياسية  المبادرة  استعادة 
قاربت من إنهاء داعش في شرق سوريا، 
خاصاً  ممثالً  جيفري  جيمس  وتعيين 
الهجومية  المعروف بمواقفه  لسوريا وهو 
ضد روسيا وإيران. وأعلنت الناطقة باسم 
الجهود  سيقود  أنه  األمريكية  الخارجية 
السالم  جهود  تنشيط  إلعادة  األمريكية 
المتوقفة منذ فترة طويلة والمعروفة باسم 
إًذا ال مكان آلستانا وال  »عملية جنيف«. 
العربة  في  إال  يسير  لن  والحل  سوتشي، 
على  جديدة  تطورات  فلننتظر  األمريكية، 
تجعل  أن  من  بدَّ  ال  وسياسات  األرض 
أصدقاء أمريكا يشعرون بالثقة من صحة 

توجهاتهم.

أطراف 
احلديث

عودة أمريكا
رياض درار

تقرير/ صالح إيبو

برهان ناصيف:  

«مـعـركة إدلـب قـرار روسـي بامـتـيـاز«

دجوار إدلب:   

«هدفنا حترير إدلب وعفرين ستعود ألهلها«

االعرتاض على احلقوق واحلريات
التاريخ  خالل  قامت  التي  التغيير  وحركات  الثورات  جميع  في 
قادرة على  الناس غير  فئة من  المنصرم، كانت هناك  اإلنساني 
المشروعة،  وحقوقها  الحاكمة  السلطة  مصالح  بين  ما  الفصل 
فيسارع بالدفاع عن مصالح السلطة الحاكمة على حساب حقوق 

بني قومه، هؤالء يقال عنهم الجنود األوفياء لدى السلطان.
من  بالجزيرة  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  التعليم  موضوُع  أُثير   
تحصر  الذاتية  اإلدارة  وأنَّ  الكنسيين  الدين  رجاالت  بعض  قبل 
المدارس،  المؤدلجة على طالب  المناهج  التعليم وتفرض  حرية 
ف، لماذا احتاجوا لعقد اجتماع  وأصدروا بياناً يرفضون هذا التصرُّ
كهذا وإصدار بياٍن مسموم كهذا؟ قد يفكر البعض ألول وهلة عندما 
يقرأ بيانهم أنَّ تلك المجموعة مهتمة جداً بمصلحة الشعب وتعليم 
األطفال ومستقبلهم، يتحركون تحت مسمى الدين والقومية، دمج 
الدين بالقومية في سوريا من قبل النظام ما هي إال لعبة لعبها النظام 
يرتكبها  التي  جرائمه  على  يتستر  كي  األخرى  القوميات  على 
فاعتراض  المشروعة،  بحقوقهم  المطالبة  عن  ويسكتهم  بحقهم، 
منها  يرتزقون  كانوا  التي  المدرسة  إغالق  على  الدين  رجاالت 
بحجة أَّنَّها مدرسة سريانية هي أكذوبة بحدِّ ذاتها، وتسمية المدرسة 
أنَّها مدرسة دينية وليست  بمدرسة السريان الكاثوليك نفهم منها 
تعلِّم األطفال  أن  للجوامع  فكيف  التعليمي،  المنهاج  تعلم  مدرسة 
منهاج التعليم، هكذا الكنائس أيضاً!!. لكن؛ النظام سمح للكنائس 
أحدنا  يستنتج  أن  الممكن  والسريان، ومن  بفتح مدارس لألرمن 
من ذلك أنَّها مدارس تعلم باللغة األم لألرمن والسريان، والحقيقة 
أن هذا المنهاج مماثٌل لمنهاج النظام وال يوجد تعليم باللغة األم 
للقوميات وال اعتراف بحقوقهم، فإعطاء خصوصية كهذه للكنائس 
تعتبر خدعة مارسها النظام طوال العقود الماضية، وباعتبار أنَّ 
تلك المدارس تدر األموال على الكنائس فقد تشبَّث بها رجال الدين 
لت إلى مدارس خاصة، يدافع عنها رجال الدين ويتهجمون  وتحوَّ
على اإلدارة الذاتية ويتهمونها بأدلجة التعليم، علما أنَّ منهاج النظام 
الدين  تعليم  يدخل  اإلسالمي، وكي ال  الدين  مؤدلج حسب  نفسه 
المسيحي إلى المدارس أعطى الصالحية للكنائس بافتتاح مدارس 
دينية يُدرَّس فيها المكون السرياني وغيرهم، وفي مناطق اإلدارة 
الذاتية باتت تدرس هذه المدارس الكرد والعرب أكثر من السريان 
واإلمكانيات  الكنائس  في  التعليم  لماذا  هنا؛  والسؤال  واألرمن. 
قبل  من  عليه  اإلصرار  ولماذا  العامة؟  المدارس  في  متوفرة 
رجال الدين؟ طبعا استطاع النظام الفصل بين المجتمع اإلسالمي 
والمسيحي من خالل اتباع طرق خاصة في سوريا، عندما جعل 
دين الدولة هو اإلسالم، كان ال بد من أن يعطي حيزاً من الحرية 
إال  وهويتها،  بكيانها  األخرى  هي  تشعر  لكي  المسيحية  للديانة 
تلك  وغلف  واألرمن،  للسريان  القومية  بالحقوق  يعترف  لم  أنه 
الحقوق تحت مسمى الكنيسة األرمنية والكنيسة السريانية وغيرها 
القوميات إلى طوائف دون أن يثير  أنَّه حول  من الطوائف، أي 
إزعاج أحٍد أو يشعره بحرمانه من حقوقه، وأشعرهم أنَّهم القوم 
من  اإليزيديين  حرم  بالمقابل  النظام.  لدى  والمختار  المدللون 
ممارسة طقوسهم الدينية، وحرم الكرد والتركمان والشركس من 
التعلُّم بلغتهم األم. التصحيح األساسي والهام الذي قامت به اإلدارة 
الذاتية في هذه المناطق أنَّها أعطت الحق للجميع ليتعلَّم بلغته األم، 
حبهم  يعني  ال  وجماعات،  أفراد  قبل  من  الذاتية  الثقافة  فرفض 
ل من  للوطن وارتباطهم المخلص به ووحدة سوريا، إنَّما هؤالء أوَّ
يتاجرون بالقضايا األساسية في األوقات التي يتطلب فيها حماية 
الحقوق والحريات، فمجموعة رجال الدين المسيحيين ال يدافعون 
عن حقوق التعلم باللغة االم للسريان، إنما يدافعون عن حق النظام 
في فرض أيديولوجيته على المجتمع. باعتبار من يتلقَّى الدروس 
في تلك الكنائس هم ليسوا أرمناً أو سرياناً، إنَّما هم مكونات أخرى 

كالمكونين الكردي والعربي.
بالمناهج  والجوامع  الكنائس  دخل  ما  التساؤل؛  وبإمكاننا   
والعلمانية؟  باالشتراكية  تنادي  دولة  سوريا  أليست  التعليمية!!، 
إذاً ما شأن الكنائس تمارس سلك التعليم وتفتتح مدارَس خاصة؟ 
كنائسهم  في  الدينية  طقوسهم  ويمارسوا  الدين  رجال  م  فليتكرَّ
المقدسة، وأال يخلطوا بين الدين العقائدي والتعليم. اإلدارة الذاتية 
فصلت الدين عن شؤون اإلدارة، وتركت التعليم لسلك خاص يقوم 

به أصحاب الشهادات والمختصين، وليس رجال الدين.
إغالق  على  باالعتراض  الدين  رجال  من  مجموعة  به  قام  ما   
مدرسة خاصة تابعة للكنيسة وأيَّدتها مجموعة هيئة التنسيق التي 
تصب  حركة  عن  عبارة  هي  الداخل،  معارضة  نفسها  تسمي 
المياه في مجاري النظام البعثي، وما يتحدثون عنه حول الحقوق 
الحقوق  لمحاربة  يستخدمونها  معكوسة  كلمات  هي  والحريات، 
والحريات األساسية التي ُحرمت منها الشعوب طوال عقود من 
الزمن، وهؤالء ممكن أن نسميهم الجنود والخدم األوفياء للسلطة 
الحاكمة، وهم من يمارسون عملية الصهر القومي والديني أكثر 

من النظام، أي أنَّهم يتحولون إلى جالدين أكثر من الجالد نفسه.
 هكذا تصهر األوطان ويتم استيطانها بمساعدة األوفياء من أهل 
النظام باعتبار من  الدار وبالتالي هي عملية تحريضية من قبل 
يتعاونون  زالوا  وال  تعاونوا  ما  هم  األعمال  هذه  على  يقيمون 
بإخالص مع النظام البعثي، ليس محبة به، إنَّما دفاعاً عن ممتلكاتهم 

ومصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية من المدارس الخاصة. 
كسب المال من مراكز التعليم يُعتبر جرماً، لكن هؤالء يفعلونها 
محقون  أنَّهم  الجميع  إقناع  ويريدون  جرمهم  عن  ويدافعون 
ومظلومون، حقوقهم القومية والدينية مهضومة؛ اختصار الكالم 
على الكنائس أْن تنشغل بأمور الرب والدين، وأن تسحب يدها من 
المدارس، باعتبار أنَّ الجميع أصبح لهم الحق في التعلم باللغة األم، 

فال داعي لدمج التعليم بالدين.

آفاق

إلهام أحمد

الكازاخية  العاصمة  أستانة  سرقت  لقد 
اإلسالم  سرق  كما  جنيف  من  األضواء 
السياسي وهو )لعنة الربيع العربي( ثورة 
الشباب السوري السلمية التي لم يكن همها 
معاداة  أو  السلطة  على  االستيالء  البتة 
أطياف  من  طائفة  أو  عائلة  أو  شخص 
السلطة  السوري بسبب قربها من  الشعبر 

أو اتكاء السلطة عليها. 
لقد كانت ثورة بما تعنيه الثورة من تغيير 
في شكل وجوهر وأساليب وأدوات وآليات 
من  السوريين،  حياة  إدارة  البالد،  إدارة 
اإلقصاء  من  الديمقراطية،  إلى  االستبداد 
القرار  في  المشاركة  إلى  واإللغاء 
إلى  واإلفساد  الفساد  من  والمسؤولية، 
الشفافية وسيادة القانون، من حكم الفرد إلى 
السلطة  تتولها  التي  الدولة  من  الحوكمة، 

األمنية إلى دولة القانون والمؤسسات ...
سياقها  عن  السورية  الثورة  خرجت  لقد 
كما يخرج قطار عن سكته وما حمله هذا 
البلد،  وعلى  عليها  خراب  من  الخروج 

بالبشر والحجر.
 لقد مارس كال الطرفين، السلطة األمنية 
السياسي  والمعارضة اإلسالمية بجناحيها 
إلى  البلد  والعسكري سياسة واحدة أخذت 

الحرب ورمتها في أحضان خوارجهما.
منظمة  إبعاد  البداية  منذ  د  تعمَّ من  ثمة 
يفترض  كان  ما  لعب  عن  المتحدة  األمم 
النزاعات  حل  وهو  الرئيس  دورها  أنه 
العالم  في  والسالم  األمن  وتحقيق  سلمياً 
الخجول  تدخلها  النزاع رغم  مناطق  وفي 
ال  إليها  مبعوثين  إرسال  عبر  سوريا  في 
من  أكثر  يكون  أن  منهم  الواحد  يتعدى 

شيئاً  قراره  من  يملك  ال  موظف  مجرد 
اتفاقات  على  زور  شاهد  دور  لعب  مع 
في  والفاعلة  المتدخلة  الدول  وتفاهمات 
تشاطر  جلسات  ومدير  السورية،  المسألة 
غرفتين  من  ومعارضة  سلطة  وفدي  بين 
منفصلتين في جنيف في الوقت الذي كان 
يسرق  أمريكي  بغطاء  الروسي  الخارج 
المفاوضات من جنيف إلى أستانة للتخلص 
من عقدة بيان جنيف بين هيالري كلينتون 
بسبب  والفروف الذي بلغ طريقاً مسدوداً 
االلتباس المقصود في هيئة الحكم االنتقالية 
عطلت  متناقضة  لتفسيرات  خضع  الذي 
أمد  وأطالت  التفاوضي  جنيف  مسار 
المدمرة  نتائجه  وفاقمت  المسلح  الصراع 

للذات الوطنية السورية .
روسية  برعاية  أستانية  جوالت  عشر 
إيرانية تركية، ومن خلف الستارة أمريكا 
المفاوضات عن كثب،  وإسرائيل تراقبان 
السلطة  السوريان،  الطرفان  فيها  كان 
ما  يقبالن  هوامشها  على   ، والمعارضة 

تتفق عليه الدول الراعية.
القتال في  المسار في وقف  لقد نجح هذا   
خفض  مناطق  عليها  أطلق  مناطق  أربع 
التصعيد كمرحلة أولى وتسليم ثالث منها 
دمشق  لحكومة  والجنوب  والغوطة  حلب 
معينة  ترتيبات  الثانية ضمن  المرحلة  في 
الراعية  الدول  بين  النفوذ  تقاسم  مقابل 
على كامل األرض السورية: تركيا غرب 
الفرات وإدلب، وإيران الكريدور )الممر( 
الممتد من البو كمال حتى القلمون الغربي 
وروسيا  الجنوبية،  والمنطقة  والقصير 

الساحل والمنطقة الوسطى حتى العاصمة 
، وشرق الفرات وقاعدة التنف تحت النفوذ 

األمريكي.
عقدتان تمخض عنهما مسار أستانة أقلقتا 
عقدة  واإلسرائيلية،  األمريكية  اإلدارتين 
إيران  وعقدة  السوري  الشمال  في  تركيا 

في الجنوب السوري.
فاقتراب تركيا كثيراً من روسيا أعطاها   
في  أمريكا ال  من  تأخذه  لم  ما  في سوريا 
ظل إدارة أوباما وال في ظل إدارة ترامب 
الحالية  جرابلس والباب وإعزاز وعفرين 
إدلب  في  عسكرية  ورقابة  تمركز  ونقاط 
والريف الشمالي لحماه( وهذا النفوذ يبدو 
شرق  األمريكي  النفوذ  مواجهة  في  أنه 
فيه  الذاتية  ولإلدارة  للكرد  الداعم  الفرات 
مما يقلق راحة أردوغان فيزيد من تقربه 
واالستثمار  االقتصاد  في  روسيا  من 
والقرم  وأوكرانيا  والتسلح  والتجارة 
والالجئين وتقربه من حليفها اإليراني أيضاً 
على حساب مصالح شريكه األمريكي في 
حلف شمال األطلسي سواء في سوريا أو 
في المنطقة الممتدة من بحيرة قزوين حتى 

البحر األبيض المتوسط.
للعقوبات  الخضوع  التركي  رفض  إن   
منظومة  وصفقة  إيران  على  األمريكية 
الدفاع الجوي س 400 وسياسات أردوغان 
الداخلية أثارت حفيظة األمريكي وأخرجته 
أردوغان  سياسات  تجاه  طوره  عن 
البهلوانية التي يلعبها على حبال تناقضات 
المصالح الدولية. ولم يكن الرد األمريكي 
بذريعة اعتقال  القاسي وبخاصة اقتصادياً 
التركية  القس األمريكي من قبل الحكومة 

سوى تهديدها بقطع الشعرة الباقية معها ما 
لم تنصع لطلبات إدارة ترامب .

إسرائيل  فتريد  السوري؛  الجنوب  في  أما 
أن تحرم إيران من الشعور بانتصار إلهي 
حسن  مساء  صباح  عنه  يتحدث  طالما 
اإلدارتين  على  بالضغط  وذلك  نصرهللا 
إخراجها  أجل  من  واألمريكية  الروسية 
من سوريا قبل أن تنشئ حزب هللا سوري 
على حدودها في الجوالن المحتل وتقوي 
قواعدها العسكرية في سورية مما يصعب 

إخراجها منها فيما بعد. 
وجاء موقف إدارة ترامب الراديكالي من 
برنامجها  ومن  إيران  مع  النووي  االتفاق 
في  وتدخالتها  الباليستية  الصواريخ  في 
المنطقة ليقطع الشك باليقين عن نية أمريكا 
بينما  المنطقة،  في  إيران  دور  إضعاف 
الوقت كعادتها  باللعب على  إيران  تستمر 
لربما يحصل تغيير سياسي ما في أمريكا 

فيغير اتجاه اللعبة.
في  األساس  ترامب  هاجس  كان  لقد   
دور  إضعاف  بوتين  مع  هلسنكي  قمة 
مقابل  سوريا  في  وتركيا  إيران  من  كل 
المقابل  في  فيها.  بوتين  يد  أمريكا  إطالق 
التي  الوحيدة  أمريكا هي  أن  بوتين  يدرك 
بمقدورها تعكير صفو سياساته في سوريا 
ما  إذا  المتحركة  رمالها  في  وإغراقه 
لالحتالل  مقاومة محتملة  أية  دعم  قررت 

الروسي.
باإلحراج  بوتين  يشعر  ذاته  الوقت  وفي   
الشديد من كونه ال يملك القدرة والوسائل 
في  ال  ترامب  رغبات  لتنفيذ  الكافية 

تركيا  فيه  تمددت  الذي  السوري  الشمال 
حسابات  في  صعباً  رقماً  صارت  حتى 
حيث  السوري،  الجنوب  في  وال  روسيا، 
لترامب  بوتين  يقدمه  أن  يمكن  ما  أقصى 
مع  الحدود  عن  إيران  إبعاد  هو  ونتنياهو 
إسرائيل لمسافة قابلة للتفاوض ربما تقبلها 
في  والقنيطرة  درعا  محافظتي  في  إيران 
أمريكياً  قبولها  إلى  تؤدي  مفاوضات  أية 
ولكن  عنها  العقوبات  وترفع  وإسرائيلياً 
السويداء  محافظة  في  بسهولة  تقبلها  لن 
لبقائها  مواتية  بيئة  إيران  تعتبرها  التي 
العاصمة  دمشق  من  قريبة  الجنوب  في 
العربي  الخليج  بوابة  ومن  إسرائيل  ومن 
الشمالية، من هذا القبيل يشتد الصراع بين 
العرب وربما  وإيران على جبل  إسرائيل 
يأتي هجوم داعش الغادر على قرى الجبل 
الشرقية والشمالية واختطاف نساء وأطفال 
واللعب في ملف تحريرهم من قبل جهات 
مختلفة في سياق عض األصابع بين إيران 
في  الجبل  تموضع  اتجاه  حول  وإسرائيل 

أي عملية سياسية مقبلة.
من وجهة نظر إسرائيلية بحتة فإن إسرائيل 
دور  أي  من  الحذر  شديد  حذرة  اليهودية 
ـ  الشيعية  وإيران  السنية  لتركيا  محتمل 
إذا حافظتا على نفوذهما في سورية ـ في 
العلوية  سورية  مع  سياسية  ترتيبات  أية 
وفلسطين السنية في إطار ما اصطلح عليه 
بصفقة القرن، لذلك تبدي كل ما في وسعها 
الشمال  في  كردية  دولة  لتسويق  سياسياً 
السوري ودولة درزية في جنوبه فتصبح 
الشرق  خارطة  محور  اليهودية  الدولة 
وحدها  التي  الطائفية  السياسية  األوسط 
تحظى باإلجماع والدعم الدوليين وخاصة 

من قبل أمريكا وروسيا.
مسار  تسرق  وهي  تتوقع  روسيا  تكن  لم 
ـ    « أستانة  لعنة   « تصنع  أنها  جنيف 
إضعاف األطراف السورية والعربية مقابل 
)إسرائيل  متناقضة  إقليمية  أطراف  تغول 
وإيران وتركيا ( وانكشاف لعبة المصالح 
األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  الدولية 
الراعية  الدول  وبين  جهة  من  وحلفائها 
بوادرها  تظهر  ـ  ثانية  جهة  من  ألستانة 
جلياً داخل كل من إيران وتركيا في أزمة 
تدهور الريال والليرة، وربما تدرك القيادة 
الروسية أهمية الرسالة الموجهة إليها من 
وفي  سورية  في  فتتلقفها  ترامب  إدارة 
مناطق أخرى تشكل ربط نزاع معها وال 
من  ذاتها  األزمة  تذوق  روبلها  أن  سيما 
قبل. في المقلب اآلخر لم تتوقع روسيا أن 
العملية السياسية التي مهدت لها العمليات 
وتفاهمات  اتفاقات  إطار  في  العسكرية 
أستانة هي أعقد مما تتصور ألن منظور 
غالب  قاعدة  على  بني  عسكري  أستانة 
ومغلوب وتقاسم نفوذ بينما منظور جنيف 
وال  غالب  ال  قاعدة  على  بني  سياسي 
العملية  في  المسائل  أعقد  إن  ومغلوب. 
السياسية هي االنتقال السياسي والالجئين 
وإعادة اإلعمار وكلها ليس بمقدور روسيا 
ومن معها من دول راعية ألستانة التفرد 
بها وفق منظوراتها. وتأتي محاولة روسيا 
تقديم ملف الالجئين على الملفات األخرى 
األوروبية  الدول  على  المزايدة  قبيل  من 
بعض  لكسب  إنما  بالشراء  تنتهي  ال  التي 
بظهورها  السياسية  النقاط  وبعض  الوقت 

بمظهر الحريص على القضايا اإلنسانية.
على  لعنة  فقط  يكن  لم  أستانة  مسار  إن 
إلى  أدى  وإنما  فيه  المشاركة  األطراف 
تعسر والدة سورية جديدة عبر مفاوضات 
سياسية ترعاها منظمة األمم المتحدة. فهل 
العودة إلى مسار جنيف ال تزال حقيقية؟ أم 
أنها صارت من الماضي بسبب المعطيات 
من  وهل  أستانة؟  أنتجتها  التي  الجديدة 
فشل  من  جديته  ويأخذ  ينشأ  آخر  مسار 

المسارين السابقين؟؟

ال شك أن تطبيق تفاهمات أستانة قد فرض 
صارت  األرض  على  جديدة  معطيات 
بنسخته  جنيف  إلى  العودة  دون  تحول 

األولى )بيان جنيف ـ 1 والقرار 2254(، 
بدون  أصبحت  تفاوض  التي  فالمعارضة 
أنياب وتركيا التي تدير جناحها اإلسالمي 
منطقة  بتأمين  كل شيء  قبل  تهتم  األقوى 
نفوذ لها غربي الفرات، والنظام فقد قدرته 
على المناورة السياسية بسبب االنقسامات 
في  إيران  بقاء  حول  داخله  في  الحاصلة 
يؤيد  وقسم  بقاءها  يؤيد  قسم  بين  سورية 
مع  تتالقى  التي  الروسية  النظر  وجهة 
طلبات أمريكية وإسرائيلية بخروج إيران، 
تقود  التي  أمريكا  توجد  المقابل  وفي 
الفرات  شرقي  داعش  ضد  دولياً  تحالفاً 
وتدعم قوات سوريا الديمقراطية واإلدارة 
الذاتية التي يقودها الكرد ولها تسع قواعد 

عسكرية فيه. 
تتحكم  كانت  التي  الدولية  التناقضات  إن 
تعقيداً  أكثر  صارت  جنيف  بمفاوضات 
بعد أستانة مما كانت عليه قبلها، وبالتالي 
صارت  جنيف  مسار  إلى  العودة  فرص 
من  وأمريكا  تتمكن روسيا  لم  ما  معدومة 
إضعاف دور تركيا وإيران شمال وجنوب 
طريق  خارطة  على  واالتفاق  سورية 
جديدة على أساس تقاطع مصالحهما وليس 
توافق  مدى  على  يتوقف  وهذا  تناقضاتها 
الرئيسين  بين  االستراتيجي  المصالح 
المتنازع  القضايا  على  وبوتين  ترامب 
عليها. إذن والدة سورية جديدة وفق مسار 
روسية  بتوافقات  ترتبط  المعدل  جنيف 
تكون  ربما  أخرى  قضايا  في  أمريكية  ـ 

مؤجلة في الوقت الحاضر.
لقد استغرق كل من مسار جنيف وأستانة 
جوالتهما  خالل  يتمكنا  لم  سنوات  عدة 
طاولة  على  السوريين  جمع  من  الكثيرة 
مؤثرات  دون  ومن  واحدة  مفاوضات 
لجنة  تشكيل  من  يتمكنا  لم  كما  خارجية، 
واحد  موضوع  لبحث  واحدة  مشتركة 
يمكن  بل  مشتركة،  واحدة  وثيقة  وتوقيع 
القول إن المسارين نجحا في توسيع الهوة 
بين السوريين عوضاً عن ردمها وهذا بحد 
جنيف  لمفاوضات  فشل  أكبر  يشكل  ذاته 

وأستانة سورياً.
على  جدياً  السؤال  يطرح  الفشل  هذا  إن   
الخيارات  تنحية  يتم  لماذا  السوريين: 
ومعارضة  مواالة  لتقسيم  العابرة  الوطنية 
حوار  خالل  من  تتبلور  أن  يمكن  والتي 
وطني أو مفاوضات مباشرة بين أطراف 
سورية متعددة تمثل الشعب السوري بكامل 
واالجتماعية  والدينية  العرقية  مكوناته 
والدة  أساس  على  واالقتصادية  والثقافية 

سورية جديدة لكل السوريين؟
المتحدة  الواليات  من  كل  تشجيع  إن 
لمفاوضات  الروسي  واالتحاد  األمريكية 
الفرات  شرق  الذاتية  اإلدارة  بين  مباشرة 
ممثلة بمجلس سوريا الديمقراطية وحكومة 
وسياسية  خدمية  قضايا  حول  دمشق 
النوايا  صدقت  لو  تشكل  قد  الجانبين  تهم 
وتحررت اإلرادات وأتت أُُكلَها بادرة أولى 
وكل  أستانة  لعنة  يتجاوز  وطني  لحوار 
سورية  بوالدة  ويعجل  األخرى  اللعنات 
من  السوريين  كل  يريدها  التي  الجديدة 

رحم معاناتهم ووفق مصالحهم الوطنية.

لعنة أستانة والوالدة املتعسرة

مهيب صاحلة
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إنجاز  من  الطبقة  في  الشعب  بلدية  تمكَّنت 
الخدمية  والنشاطات  األعمال  من  العديد 
بأقسامها كافة، رغم قلة اإلمكانيات واآلليات، 
من  المئات  لعودة  المناسبة  األرضية  ووفرت 
الطبقة  مدينة  الطبقة.بتحرير  منطقة  عوائل 
في  تراكم  الماضي  العام  من  أيار   10 الـ  في 
وبقايا  األوساخ  والفرعية  الرئيسة  الشوارع 
بادر  الطوعي  العمل  من  وانطالقاً  الحرب، 
إلى  باإلضافة  الطبقة  أهالي  من  العشرات 
عدد من العاملين السابقين في قطاعات البلدية 
حملة طوعية بما توفر لهم من أدوات منزلية 
بسيطة )المجارف والعربات الصغيرة(؛ بهدف 
التخلُّص من النفايات المتراكمة، كما واستشهد 
محركات  إصالح  على  المشرفين  الفنيين  أحد 
التوليد سامر الثالج نهاية شهر أيار بلغم غادر 
الحملة  في  مشاركته  خالل  الدواعش  خلَّفه 
من  أيار   25 وفي  المدينة.  لتنظيف  الطوعية 
العام الماضي في خطوة عدت األبرز بعد أيام 
الطبقة،  الشعب في  بلدية  تشكلت  التحرير  من 
على  تشكيلها  بداية  منذ  البلدية  عملت  حيث 
رغم   للمدنية  الطبيعية  الحياة  مقومات  إعادة 
قلة اإلمكانيات وكثرة الصعوبات التي تواجهه 

أثناء عملها.

اخلدمات اليت قدمتها خالل عام

البلدية  في  المتوفرة  واآلليات  الورش  تعمل 
المدينة  نفايات  ترحيل  على  يومي  وبشكل 
الحرب  والركام ومخلفات  لألنقاض  باإلضافة 
ضمن المدينة، إلى جانب متابعة أعمال إصالح 
وصيانة  الصحي  الصرف  خطوط  وتأهيل 
مختلفة  مناطق  في  المتضررة  المياه  شبكات 

رغم صعوبة العمل وقلة اآلليات المتواجدة.

الصرف الصحي

منطقة  في  الصحي  الصرف  شبكات  معظم 
خارج  تعد  المدينة  شمال  الواقعة  األحياء 
الصحي  الصرف  قسم  وصل  حيث  الخدمة، 
تالفة  القساطل  أّن  إلى  والدراسة  المعاينة  بعد 
أو مسدودة بسبب حفر األنفاق من قبل مرتزقة 
وتأمين مخابئ  العسكرية  نقاطها  لربط  داعش 
إلى  أدى  ما  التحرير  قبل  لقادتها  ومالذات 
إلحاق دمار واسع في شبكة الصرف الرئيسة 
ناهيك عن أّن الدراسة أكَّدت على تهتُِّك جزٍء 
من الشبكة نتيجة عدم تجديدها من أكثر عشرة 
في  البلدية  توجه  التي  الصعوبات  أعوام.رغم 
البلدية  اتخذت  الالزمة،  اآلليات  وقلة  العمل 
المكتب  مع  بالتعاون  الصحي  الصرف  قسم 
شبكة  لصيانة  إجراءات  منظمات  وعدة  الفني 
الصرف الصحي، وتشير تقارير البلدية بحسب 
الرئيس المشترك عبد الوهاب السليمان إلى أّن 
حوالي  إصالح  على  اآلن  حتى  عملت  البلدية 
70% ضمن خطتها الرامية إلعادة تأهيل شبكة 
أّن  علما  مراحل.  عدة  على  الصحي  الصرف 
المرحلة األولى تّم االنتهاء منها، حيث ركزت 
والشرقية  والوسطى  الشمالية  األحياء  على 
بأخرى  القديمة  القساطل  استبدلت  وفيها 
أوسع بقطر يقدر بـ 40 سم في شوارع )فايز 
منصور، المسامك، المسحر، عمر بن الخطاب 
وسوقي الدواجن واأللبان( يليها خطة لتزفيت 

هذه الشوارع.

مضخات املياه وشبكة
 خطوط مياه الشرب

فبعد 50 يوماً من انقطاع المياه بسبب المعارك 
المدينة  في  الضخ  لمحطات  داعش  وتلغيم 
من  مجموعة  البلدية  خصصت  والريف، 
المياه  لتوزيع  والصهاريج  اإلطفاء  سيارات 
على أحياء وأزقة المدينة في حين كانت ورش 
لضخ  جهدها  قصارى  تبذل  الفنية  اإلصالح 

اللوحات  فقامت  المدينة،  إلى  الشرب  مياه 
على  عايد  مضخات  بتشغيل  المختصة  الفنية 
في  موزعة  مناهل  عدة  وفتح  الديزل  مولدات 
أنحاء الطبقة، ومن ثّم عملت وحدات الصيانة 
من  كل  في  القديمة  المضخات  إصالح  على 
جعيدين،  جعبر،  المنصورة،  عايد،  )الطبقة، 
الكرين، البو عاصي والوديان( مع إعادة تأهيل 
محطة الجرفات، وتوفير مادتي الديزل لتشغيل 
بالتعاون  المياه  لتعقيم  الطاقة والكلور  مولدات 
مع المجلس المدني سابقا وبعد شهر واحد من 
إليها  والنازحون  الطبقة  أهالي  كان  التحرير 
صنابير  من  تجري  وعادت  بالمياه  ينعمون 
به  البأس  تطور  حدث  أن  بعد  سيما  منازلهم 
منتصف  الفرات  سد  منشأة  أعمال صيانة  في 
من  سبق  ما  كل  رغم  لكن؛  2017م.  صيف 
تنفك  لم  الطبقة  مياه  وحدة  أّن  إال  اإلنجازات 
تعاني من جانبين أحدهما النقص الحاد باآلليات 
والمعدات الالزمة ألعمالها والثاني هو احتجاز 
شهور  ثمانية  منذ  الفرات  نهر  لمياه  تركيا 
بالتلف،  ومعداتها  تجهيزاتها  يهدد  مما  مضت 
والحديث هنا عن تقنية آبار الرشح ومضخات 
سحب المياه من البحيرة ما يرتب عليها نفقات 
إضافية تتمثل في اقتناء مضخات أفقية لسحب 
المنسوب  انخفاض  مع  البحيرة  من  المياه 
للبلدية  المشترك  الرئيس  وقال  لها.  العمودي 
عبد الوهاب السليمان: »إّن وحدة المياه تمكنت 
في  الشرب  المياه  خطوط  شبكة  اصالح  من 
المنطقة بنحو 75% حتى اآلن، والعمل مستمر 
الطبقة«،  منازل  جميع  إلى  المياه  تصل  حتى 
كما قامت البلدية بتشغيل محطة الطبقة الرئيسة 
بمحولة  القرية  قسم  وتزويد  القصوى  بطاقتها 

قادرة على تشغيل المحطة بشكل كامل.

قسم الضابطة يف البلدية

تزايداً  البلديةُ  شهدت  األخيرة  األشهر  في 
وتوجهها  البلدية  أقسام  عدد  في  مضطرداً 

االقتصادي  للنمو  نظراً  التخصص  نحو 
جلياً  االهتمام  بداً  حيث  الملحوظ،  والسكاني 
السالمة  معايير  لمتابعة  الصحية  بالنواحي 
الغذائية المطبقة لدى المطاعم ومحال السمانة 
من  الصادرة  اللحوم  جودة  على  واإلشراف 
المسلخ ناهيك عن ضبط األسعار ومراقبة جودة 
والتفتيش  والرقابة  )الضابطة  عبر  المنتجات 
الضابطة  لجنة  والزراعة(.تقوم  والصحة 
بشكل يومي بجوالتها الصباحية على األسواق 
لتنظيم السوق والبسطات المتواجدة فيه والحد 
وضبط  الشوارع  في  العشوائية  الظاهرة  من 
المخالفة  لألبنية  اإلنذارات  وتقديم  المخالفات 

والمشيدة دون رخص وأوراق نظامية.

مكتب البيئة

والجمالية  البيئية  الجوانب  البلدية  وأولت  هذا 
معظم  أزالت  أن  بعد  استثنائيا  بعداً  للمدينة 
لطالء  خطة  وأطلقت  المدمرة،  المباني  ركام 
بالمقابل  العامة  والمباني  المؤسسات  جدران 
التجارية  المحال  أصحاب  يدعو  تعميم  صدر 
والدكاكين إلى طالء أبواب متاجرهم باللونين 
وإطالق  الغامق،  والبني  السمني  الكريمي 
الرونق  وإعادة  المدينة  تشجير  بغية  مشاتل 
بخ  إلى  باإلضافة  الطبقة،  حدائق  إلى  الجميل 
المبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات واآلفات 
والمسلخ  والمشافي  والشوارع  المنازل  في 
من  التربية  والسواتر  الركام  إزالة  تمَّت  حيث 
مداخل الطبقة وفي وشوارعها الرئيسة وتفعيل 

الحدائق العامة.

مكتب العقود

فيما يخص ملكيات البلدية ِمن منازَل وأراٍض 
مع  إيجار  عقود  إبرام  تم  ومحالت  زراعية 
لجان  تقييمات  وفق  وتجديدها  المواطنين 

المواطنين  تناسب  أسعار  بوضع  مختصة 
لعدة  المختوم  بالظرف  مزايدات  وإعالن 
هذا  الشعب.  لبلدية  ملكيتها  تتبع  محالت 
االكتفاء  تحقيق  منحى  تنحو  البلدية  وأخذت 
المشاريع  من  بعدد  قيامها  خالل  من  المالي 
المطاعم،  محالت،  )تأجير  االستثمارية 
المخالفات،  خدمات،  جباية  الكافتيريات، 
استراتيجيات  ووضعت  الحدائق(  واستثمار 
ياً وكتالً  اقتصادية بعيدة المدى تُوفِّر حاصالً مادِّ
مالية ضمن مشاريع مستقبلية قيد الدراسة من 
المكتب الفني.ومن المشاريع المستقبلية للبلدية 
على ضفاف  متكامل  سياحي  تأسيس مشروع 
ألعاب  ومدن  ترفيهية  مواقع  يشمل  البحيرة 
لألطفال ومسارح وتل فريك يصل بين جزيرة 
فوق  مرورا  الغربية  البحيرة  وضفة  جعبر 
بحيرة الفرات، كما تّم تقديم دراسة إلقامة سوق 
والعشوائية  الفوضى  عن  بعيداً  مركزي منظم 
صناعية،  مدينة  إقامة  ومشروع  المعتادة، 
وترميم  والمنصفات  األرصفة  ترميم  مشروع 
المشترك  الرئيس  الزفت.وأكد  بمادة  الطرقات 
لبلدية الشعب في الطبقة عبد الوهاب السليمان: 
»ركز العمل المبدئي على بناء الثقة مع أبناء 
الطبقة بغية دفعهم للعودة إلى مدينتهم ال سيما 
توفير  عبر  لسنوات  هجروها  الذين  أولئك 
البلدية  »وضعت  ».وأضاف:  صحية  أرضية 
النظافة والمياه على خط  أولوياتها  على رأس 
والشوارع  األسواق  استهداف  فتم  متوازن 
ومدخلي المدينة الشمالي والجنوبي وجسم السد 
والمباني العامة والمؤسسات الرسمية بحمالت 
تنظيف واسعة بعد أن طهرت من األلغام بغية 
إنعاش االقتصاد التجاري للمدينة وإعادة نبض 
رغم  واإلدارية  العصبية  مراكزها  إلى  الحياة 
عدد  يتجاوز  لم  حيث  القليلة،  العاملين  أعداد 
الخمسين عامالً  الحين  ذلك  في  النظافة  عمال 
وبإمكانياتهم الضئيلة فالبلدية لم تكن تملك غير 

جرارين بالكاد يصلحان للعمل«. 
وأنهى الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة 
عبد الوهاب السليمان حديثه بالقول: إنَّ البلدية 
ما تزال تفتقر إلى العديد من اآلليات ورغم ذلك 
أنجزت العديد من األعمال خالل فترة وجيزة.

أبرز  من  الديمقراطية  سوريا  مجلس  يعد 
السورية  الثورة  خالل  تأسست  التي  المجالس 
مشروعها  خالل  من  السورية  األزمة  لحل 
جميع  تضم  والتي  الالمركزي,  الديمقراطي 
ورئاستها،  لجانها  بين  السورية  األطياف 
من  المجلس  تمكن  األخير  مؤتمرها  فخالل 
إعادة الهيكلية التنظيمية وتشكيل لجان تنسيقية 

أو إدارة مشتركة في الشمال السوري.

مسد حنو حل دميقراطي 
وسوريا ال مركزية

عقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمره الثالث 
سياسي  »نحو حل  شعار  تحت  تموز   16 في 
وبناء سوريا ال مركزية ديمقراطية« في مدينة 
الطبقة، خالل المؤتمر اتفق المشاركون جميعاً 
على سوريا ال مركزية فيما تمكن المجلس من 
تطوير الهيكلة التنظيمية وتشكيل لجان تنسيقية 
إلدارة المناطق المحررة في الشمال السوري، 
إلدارة  تنفيذية  هيئة  المؤتمر  خالل  أسَّس  كما 

المجالس المدنية.

املؤمتر الثالث حنو سوريا 
دميقراطية ال مركزية

سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  خالل 
الديمقراطية الذي انعقد في مدينة الطبقة ناقش 
بنود  عدة  المؤتمر  في  والمشاركون  الضيوف 
المستقبل  سوريا  حكم  شكل  حول  تمحورت 
مركزية  ال  سوريا  أجل  من  العمل  وكيفية 
ديمقراطية لحل األزمة السورية وفق مسارها 
قادر  وحيد  كحل  نفسه  يفرض  الذي  السياسي 
على أن يضع حداً للمأساة ويفسح المجال أمام 
مكونات المجتمع كافة لتقوم بدورها المطلوب 

في سوريا المستقبل على أسٍس ديمقراطية. وتم 
اإلقرار خالل المناقشات على أن الديمقراطية 
لمستقبل  وسياسي  فكري  مشروع  العلمانية 
سوريا لحل المشاكل الطائفية التي ابتليت البالد 
، وعن الديمقراطية التي بإمكانها حل للمشكلة 
والحكم  البالد  في  الحاضرة  والقومية  اإلثنية 
النقاشات  تمحورت  كما  والتعدد،  بالتنوع 
بين  - سوري  لعقد حوار سوري  العمل  حول 
حول  للنقاش  سوريا  في  المتواجدة  األطراف 
األزمة السورية والعمل على إيجاد حل لألزمة 

السورية ضمن األراضي السورية.

تشكيل جلان تنسيقة أو إدارة 
مشرتكة يف الشمال السوري

قّدمت اإلدارات الذاتية الديمقراطية في األقاليم 
سوريا  لمجلس  المحلية  واإلدارات  الثالث 
الديمقراطية من أجل تأسيس إدارة مدنية للعمل 
يكون  الذاتية  اإلدارات  هذه  على  واإلشراف 
عليها  واإلشراف  بينها  فيما  التنسيق  هدفها 
ومقرها  سياسية  عالقة  لها  يكون  ال  مباشرة 

عين عيسى.
سوريا  لمجلس  الثالث  المؤتمر  وخالل 
الديمقراطية قّرر المجلس تشكيل لجان خدمية 
بعد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  تنسيقية 
الذاتية  اإلدارات  جميع  قبل  من  عليها  التوافق 
واإلدارات المدنية وسيشرف على تلك اللجان 
قوات  وتكليف  الديمقراطية  سوريا  مجلس 

سوريا الديمقراطية بحمايتها.

أهمية تشكيل اللجان التنسيقية؟

بعد أن قامت قوات سوريا الديمقراطية بتحرير 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  باشر  المناطق 

تتولى  مدنية  وإدارات  مجالس  بتأسيس 
داعش  من  المحررة  للمناطق  الخدمية  األمور 
إال  هذه  المناطق  بين  المسافة  بعد  من  بالرغم 
معنوياً  البعض  بعضها  ودعمت  ساندت  أنها 
ومادياً وواجهت أعتى أشكال اإلرهاب بفضل 
وبفضل  الذاتية  اإلدارات  بذلتها  التي  الجهود 
قدمتها  التي  الممكنة  واإلمكانيات  الدعم 
الذهنية  لتغيير  اإلمكان  قدر  وسعت  للشعب 
الحكم  سياسات  من  المتوارثة  الثقافة  وتعديل 
القديم في أسلوب اإلدارة، كما وشكل توظيف 
الطاقات واإلمكانيات للتوجه في خدمة الشعب 
عاشتها  التي  العملية  التجارب  خالل  ومن 
من  العديد  في  خلل  تبين وجود  اإلدارات  هذه 
بشكل  األهالي  حياة  على  تؤثر  التي  الجوانب 
التنسيقي  العامل  انعدام  وبخاصة  مباشر 
سوريا  مجلس  فيرى  كافة.  اإلدارات  بين 
الديمقراطية ضرورة اتخاذ خطوة تشكيل هيكل 
إداري ينسق الخدمات بين المناطق وستشارك 
كل اإلدارات بوضع هيكليتها من خالل ممثلين 
عنها في لجنة تحضيرية يشرف عليها مجلس 
التحضيرية  اللجنة  وهذه  الديمقراطية  سوريا 
ستضع مقترح شكل العالقة بين مجلس سوريا 
وستلعب  التنسيقية  اللجان  وتلك  الديمقراطي 
قوات سوريا الديمقراطية دور المدافع عن أمن 
واستقرار مناطق هذه اإلدارة من خالل نظام 
المجلس  قبل  من  عليه  المصادقة  ويتم  داخلي 

العام لتلك اللجان التنسيقية.

املؤمتر الثالث جمللس سوريا 
الدميقراطية قفزة تارخيية كبرية

من حيث القرارات التي اتخذت خالل مجلس 
الثالث  المؤتمر  اعتبر  الديمقراطية  سوريا 
تحول  نقطة  أكبر  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
المنطقة،  تشدها  التي  الجديدة  التطورات  وفق 

فإلى جانب قرار تشكيل لجان تنسيقية لإلدارة 
في الشمال السوري تغيرت آلية العمل لمجلس 
سوريا الديمقراطية خالل المؤتمر، فتم اإلقرار 
خالل المؤتمر الثالث على تشكيل هيئة تنفيذية 
ضمن  واللجان  الهيئات  عدد  وزيادة  للمجلس 
المجلس فتتكون الهيئة الرئاسية لمجس سوريا 
والرئاسة  عضواً   15 من  حالياً  الديمقراطية 
أكثر  من  المؤلفة  السياسية  والهيئة  المشتركة 

50 عضواً.

ما اهلدف من تأسيس 
هيئة تنفيذية ملسد؟

سوريا  لمجلس  تنفيذية  هيئة  تشكيل  يعد 
الديمقراطية أحد األمور الهامة التي تمخضت 
جميع  موافقة  بعد  الثالث  المؤتمر  خالل 
الهيئة  ستعمل  حيث  المؤتمر،  في  الحاضرين 
على العمل الميداني في الشمال السوري فيعتبر 
السياسية  المظلة  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
لقوات سوريا الديمقراطية فيما أصبحت الهيئة 
الذاتية  لإلدارات  السياسية  المرجعية  التنفيذية 
والمجالس المدنية الديمقراطية التي تأسست بعد 
تحرير المنطقة وبخاصة بعد أن حررت قوات 
سوريا الديمقراطية ما تبقى من أراضي شمال 
وشرق سوريا من بقايا داعش، فستعمل الهيئة 
الشمال  المدنية في  اإلدارة  في اإلشراف على 
السوري فيما لن يكون اإلشراف كشكل تدخل 
المباشر  اإلشراف  سيكون  عملها  إنما  مهني 
على  تنفيذها  ومدى  وسياستها  عملها  ومتابعة 

أرض الواقع.

عقد حوار سوري - سوري بعد يومني 
من املؤمتر الثالث ملسد

خالل المؤتمر الثالث كان أحد البنود األساسية 
بين  حوار  عقد  هو  المجلس  ناقشها  التي 
السلمي  بالحل  تؤمن  التي  السورية  األطراف 
وبدعوة  ذلك  وعلى  السورية  األزمة  وإنهاء 
اجتمعت  الديمقراطية  سوريا  مجلس  من 
أطياف واسعة من قوى وأحزاب سياسية ومن 
شخصيات أكاديمية ومستقلين ونشطاء مجتمع 
مدني في بلدة عين عيسى يومي 18 و19 تموز 
تحت شعار »الحوار السوري - السوري لقاء 
وبناء«. وأكد البيان الختامي للحوار السوري - 
السوري على أن المجتمعين يؤكدون تمسكهم 
بوحدة التراب السوري وسيادة الدولة  السورية 
حواراً  يستوجب  مما  أراضيها.  كامل  على 
األزمة  حل  تحقيق  إلى  يهدف  سورياً  سورياً 
مسترشداً  السياسي  مساره  وفق  السورية 
إلنهاء  ضامناً  الصلة  ذات  الدولية  بالقرارات 
أشكال المعاناة المختلفة كافة التي تعرض لها 
الشعب السوري على مدى ثمانية أعوام ومنها 
والمخطوفين  والمعتقلين  المهّجرين  قضية 
والمغيّبين قسرياً، وتلبية الستحقاقات المرحلة 
الراهنة وضرورة بدء الحوار الوطني السوري 
الذي يهدف إلى تلبية تطلعات شعب سوريا في 
ال  تعددي  علماني  ديمقراطي  سياسي  نظام 
مركزي تضمن فيه حقوق األفراد والجماعات 
وفق الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان ومبادئ 

المواطنة المتساوية.
عين  ناحية  في  المنعقد  الحوار  آخر  وخالل 
متابعة  لجنة  تشكيل  المجتمعون  قرر  عيسى؛ 
الوطنية  القوى  والتواصل مع  التنسيق  مهمتها 
لقاءات  عقد  أجل  من  والمجتمعية  السياسية 

حوارية أخرى.

األربعاء  يوم  افتتح  ـ  الشهباء  روناهي/ 
برخدان  مخيم  في  م   2018/8/15 الفائت 
بمشاركة  للصغار  والنحت  للرسم  معرض 
أكثر من 70 طفالً وطفلة، قدموا ما يقارب 
عدة  اللوحات  وطرحت  رسم،  لوحةً   130
طبيعة  عن  كانت  بعضها  وأفكار،  مواضيع 
قرى عفرين وبعضها كانت عن شخصيات 
السالم  فكرة  تطرح  وبعضها  كرتونية، 
والرجوع إلى الوطن، وكانت هنالك لوحات 
عن  الفحم  أو  الرصاص  بالقلم  مشغولة 

الطبيعة الصامتة بأسلوب فني رفيع. 
األطفال  أحد  فشارك  النحت  مجال  في  أما 
واآلخر  فتاة،  جسد  يمثل  أحدهما  بتمثالين، 
والمسؤولة  المدربة   وقالت  رجل،  رأس 
الدورة  »بدأت  المعرض:  العلي عن  صباح 
أربعة  منذ  والرسم  النحت  لمادة  التعليمية 
بعرض  األولى  المرحلة  انتهاء  وتم  أشهر، 
أعمال األطفال في هذا المعرض الذي افتتح 

يوم األربعاء«.
وعن انطباع الزائرين قالت صباح: »معظم 
تم  كيف  األعمال،  بهذه  يتفاجؤون  الزائرين 
فنية،  أعمال  إلى  لها  قيمة  ال  أشياء  تحويل 
تم االستفادة من الورق المقوى، الذي  فمثالً 
تصل  التي  اإلغاثية  المعونات  في  يستعمل 
وتم  للوحات،  خلفيات  لصنع  المخيم،  إلى 
الذي  الزيتون  شجر  أوراق  من  االستفادة 

يعتبر رمزاً لمدينة عفرين في الزينة، وكأنما 
األطفال  يكنه  ما  مع  المواد  تلك  تمازجت 
تلك  على  وأسقطوها  وآالم،  األحاسيس  من 
تعبر  فنية  صورة  لتكون  البيضاء  األوراق 
عن األفكار التي كانت مكنونة داخل الطفل 

ليتقاسمها مع المشاهد«.

أعمار صغرية وأخرى كبرية

عن أعمار المشاركين أخبرتنا صباح: »إن 
وأربعة  أعوام  ثالثة  بين  تتراوح  أعمارهم 
عشر عاماً، وقد شارك طفل واحد في النحت 
وهو الطفل محمد علي وعمره أربعة عشر 
ليعمل  »الباطون«  إلى  لجأ  والذي  عاماً، 
عليه في نحت عمله بسبب االفتقار إلى مواد 

أخرى خاصة بالنحت، وقمت بتشجيعه«.
علي:  محمد  المشارك  قال  جهته؛  ومن 
قمت  بعملين   المعرض  هذا  في  »شاركت 
بصنع تمثال مصغر لرأس رجل وما أعطاني 
التشجيع  لالستمرار  أكثر  معنوي  دافع 
واالهتمام من قبل المدربة المشرفة صباح، 
فتاة«،  يجسد  آخر  تمثال  في  العمل  فقررت 
أما عن المواد التي تم استخدامها في صناعة 
نقيم  المعلوم  فقال محمد علي: »من  التمثال 
إال  حفر  ومعدات  مواد  يوجد  وال  مخيم  في 

فقمت بصب  الباتون  مادة  استفدت من  أنني 
جف  أن  وبعد  أسطواني  شكل  على  مجسم 
مطبخ،  بسكين  ونحته  بحفره  قمت  المجسم 
أسبوع وسوف  من  أقل  منه خالل  وانتهيت 

أستمر في هذا المجال الذي أحببته«.
 وقالت عضوة الهالل الذهبي وحيدة بريمكو: 
»قمنا بافتتاح هذا المعرض بعد التنسيق مع 

للرسم  معرض  وهو  برخدان  مخيم  إدارة 
أيام العرض حفالت فنية  والنحت وتتضمن 
من  والهدف  للغناء  الصغار  البراعم  لفرقة 
المعرض هو جذب األطفال ومشاركتهم في 

أعمال الفن المتنوعة«. 
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نداء مفارق
)أرجوك أن تنشر رسالتي بعد مماتي(؛ 
وهو  سيدو  العم  كلمات  أتذكر  زلت  ما 
يصارع  الموت قبل أن يرحل إلى حيث 
وأنا  فتأملتها  الرسالة  هذه  ترك  الخلود 

أقرؤها وقررت أن أنشرها:
تمتزج  ودموعي  لكم  أكتبها  »رسالتي 
وحبر قلمي الحزين، لفراق األهل، حتى 
وكأنه  كئيبا  بات  سأفارقه؛  وأنا  قلمي 
واقع  على  متمرداً  الكتابة  عن  يعتصم 

أهلي أحبتي وهو اآلخر يتساءل؟ 
هل من اإلنصاف أن تتركواً عجوزاً في 
الظالم, وهو يلملم  أدويته المبعثرة, يتألَّم 
مولود  لفراق  وتارة   المرض,  من  تارةً 
العدل  من  اآلمال، هل  عليه  عقد  لطالما 
يتوسد حذاءه  المشلول  تتركوا ولدكم  أن 
الممزق وأن تتركوا جريحاً كان باألمس 
الكنيسة،  وجرس  المسجد،  قبة  م  يُرمِّ
وأسقف منازلكم التي دنسها الغزاة!؟ هل 
من المنطق أن تتركوا مزارات الشهداء 
وهم ينتظرون زيارتكم كل خميس، هل 
نسيتم لحظات ما بعد صالة العيد، نعم قبلة 
البيت تحضن  يد  والدتكم الجالسة بباب 
أحفادها وتداعبهم وتهبهم العيدية. أرض 
تفلحها  سمراء   زنوداً  تنتظر  آفا  روج 
ويداً حنوناً تقلبها وأوفياء يسهرون على 

راحتها عذريٌّ كلُّ شيء في بالدي.
إلى أين  تذهبون؟ نعم إلى أين تذهبون؟ 
إلى السراب؟ أتذهبون إلى أب  تبرأ من 
يعانقها!  بشاب  تحلم   لعجوز  أم  ابنته! 
لم  وإن  مباح،  شيء  فكل  عفواً...عفواً! 
سكتَّ   وإن  بالدك،  إلى  سترحل  تقبل 

فأنت وكرامتك في السراب!!
المهاجرون  أيها  أجيبوني  كذلك؟  أليس 
بالد  إلى  الموت  قوارب  ....امتطيتم 
بسراب   ثمين  هو  ما  بعتم  الموت!. 
لبيع  حزين  إني  الوهمية.  األماني 
للبيع  شيء  كل  األسواق،  في  ذكرياتكم 
)الكرامة, األخالق, األصالة, الذكريات, 

والحقائق(.
آبار سري  الماء من  إلى كل من شرب 
وقامشلو  وعامودا   ودرباسية   كانيه 
وتنفس  وعفرين،  وكوباني  والحسكة، 
هواء روج آفا  والشمال السوري وافتخر 
ثلوج   وتقاذف  ميزوبوتاميا  بحضارة 
كلِّ  إلى  آكري،  وبيخير  وجودي  قنديل 

: حرٍّ
إلى من كان يطمح أن يسمع كلمة كردستان 
ويسمع صوت عارف جزيري، إلى من 
كان يحلم أن يتعلم  اللغة الكردية قراءة 
يحلم  كان  من  كل  إلى  وتاريخاً،  وكتابة 
أن يحمل أبناؤه أسماء كردية، أقول لكم: 
عودوا إلى أرضكم وأصالتكم, تاريخكم, 

أحالمكم البريئة وأنتم صغار.
حناجر  فأصوات  مدارسكم،  إلى  عودوا 
أطفالكم تغازل البالبل بالكردية واألخضر 
واألحمر واألصفر، تعانق السماء تبتسم  
جديد  وبيوم  والقلم،  البندقية  حمل  لجيل 
وشمس تغرب في روج آفا لتعود وتشرق 
من جديد. عودوا  ....... عودوا  ....... 
عودوا.... لتعود الروح للشمس في روج  
داوى  لطالما  وطناً  الجميع  وليعشق  آفا 
جراح  الراحلين والقادمين وهو يمضي 
أحضان  في  الدفء  حيث  الشمس  إلى 
وأماني  وأحالم  األماني  وحيث  أمهاتكم 
وهم  بدمائهم  الوطن  تراب  سقوا  شهداء 

يبحثون عن الحقيقة.  
أتأمل في تلك الرسالة وإذا  أنتبه وأنا  لم 
ببعض الكلمات في الرسالة ازداد رونق 
تعانق  وهي  بدموعي  وإذا  »زرقتها« 
عودة  نداء  معلنة  سيدو  العم  كلمات 
الراحلين إلى السراب ليعودوا إلى حقيقة 

الوطن.

تأمالت

أزهر أحمد

تقرير/ نوري عمر - عدي األمحد

تقرير/  شيار كرزيلي

معرض للرسم والنحت يف خميم برخدان

حتقيق/ روج موسى

 إجنازات بلدية الشعب يف الطبقة منذ التحرير

جملس سوريا الدميقراطية التشكيلة واملخطط
 ومشروع حل األزمة ـ2ـ

كم أجحف التاريخ ورواته بحق الكرد؛ وكم 
ومفكريهم!!،  وفالسفتهم  قادتهم  من  غيب 
وكم من األمم نسبت قادة وعلماء منهم إليها، 
والعباقرة  والشعراء  الفالسفة  من  المئات 
منسوبين  أو  التاريخ  في  مغيبين  نراهم 
للبعض  نعيد  ولَعلنا  لثقافات وشعوب أخرى 
من هؤالء جزءاً يسيراً من حقهم في التعريف 

بهم وتصحيح نسبهم.
من  الشرقي  القسم  في  »اللك«  عرف 
القبائل،  ككبرى  هالت«  »روج  كردستان 
من  مناطق  سكنوا  الذين  »الزند«  ومنها 
وعرفت  إيران  غرب  شمال  في  »مالير« 

كموطن أساسي لهم.
 وعرف من »الزند« فيما بعد القائد الزعيم« 
كريم خان زند« الذي عرف لُقَب بـ »وكيل 
مواليد  من  ايناك  بن  خان  وكريم  الرعايا«، 
قرية »برية« عام 1705م. وظهرت بوادر 
عقب  سريعاً  الفذة  القتالية  ومؤهالته  نبوغه 
انخراطه في جيش »نادر شاه« الذي حرص 
على تعزيز قواته التي سيطرت على أراضي 
»اللور والبختيارية« بمقاتلي »اللك« وتألق 

نجمه وتدرج بالمناصب العسكرية إلى أعلى 
المراتب، وحكم إيران قرابة ثالثين عاماً.

خاض »كريم خان« صراعاً صعباً وطويالً 
مع خصومه األقوياء على السلطة، واستفاد 
من حالة الفوضى التي سادت إيران، فتمكن 
تلك  على  السيطرة  من  وحنكته  بشجاعته 
األوضاع وإرساء دعائم حكم أسرته، مخلداً 
في  الزند  واسم  اسمه  الكبير  اإلنجاز  بهذا 

ذاكرة التاريخ.
منه  المقربين  على  خان  كريم  اعتمد 
»صادق  أخواه  وفيهم  اللك  من  والموثوقين 
القيادية  شخصيته  إلى  باإلضافة  وزكي«، 
التي مكنته في النهاية من تحقيق مجد أسرته 
التي حظيت باألعجاب واالهتمام  الحاكمة 
فأصبحت  والمنطقة،  إيران  صعيد  على 
حضارياً  مركزاً  »شيراز«  عاصمته 
وعمرانياً واقتصادياً مزدهراً استتبت فيها 

مظاهر األمن والعدل والرخاء كثيراً.
بالنجاحات  خان«  »كريم  يكتف  لم 

صعيد  على  حققها  التي  الكبيرة  والمكاسب 
ألقاليم  بإخضاعه  والمتمثلة  إيران  بالده 

ومناطق هامة وشاسعة تحت سلطانه ومنها، 
ومازندران  وكيالن  وأصفهان  شيراز 
بل  وغيرها،  آذربيجان  من  واسعة  وأرجاء 
نفوذ  مناطق  بعض  ضم  إلى  أيضاً  سعى 
العثمانيين إلى حدود مملكته وتوسيعها على 
والي  معاداة  أعقاب  في  سيما  وال  حسابهم، 
بغداد العثماني »عمر باشا« الصريحة  له؛ 
إلى إرسال جيش كبيٍر  مما دفع بكريم خان 
بقيادة شقيقه »صادق خان« الحتالل والية 
بعد  1776م  عام  ذلك  له  وكان  البصرة، 
حصار طويل دام 13 شهراً، وظلت البصرة 
خاضعة لحكم الزند، إلى أن عاد صادق خان 
السيطرة  وعادت  شقيقه  وفاة  بعد  بالده  إلى 

العثمانية على البصرة.
شجاعته  جانب  إلى  خان«  »كريم  اتصف   
ومؤهالته القيادية المعروفة ونبوغه ودهائه 
في تصريف شؤون بالده، بورعه ونزاهته 
العرش، وهو  الوصي على  وعدالته، وكان 
والنفوذ،  السلطة  يخص  فيما  المتصرف 
وعيشاً  وأماناً  رخاء  سنوات  البالد  وعاشت 
رغيداً، ورفض أن يتلقب بـ »الشاه«  كغيره 
الذي عرف  الرعايا«  »وكيل  بلقب  ومكتفياً 

به.
شخصيته  إلى  باإلضافة  خان  كريم  كان 

وقلما  متسامحاً  عطوفاً  كريماً  القيادية 
اجتمعت كل هذه الصفات في شخص واحد، 
وحكاية التاجر الذي سرقت أمواله وممتلكاته 
في إحدى الليالي بينما كان يغط هانئاً في نوم 
عميق!. فقصد في اليوم التالي مجلس »كريم 
الكبير، ولما عنفه  إليه مصابه  خان« شاكياً 
»كريم خان« جراء إهماله وغفلته، رد عليه 
بأنه أخطأ حقاً حينما نام مطمئن البال وواثقاً 
من أنه »أي كريم خان« متيقظ ومطلع على 
حال رعيته!. فتعجب الحاكم الشهم من ذلك 
التاجر  بتعويض  وأمر  البليغ  المعاتب  الرد 
من خزينة الدولة والبحث عن السارق فوراً.

العظام  والقادة  الحكام  قصص  أغلب  كما 
المادية  األطماع  نتيجة  بفواجع  تنتهي  التي 
حققه  وما  الزند  أمجاد  انتهت  والسيادية؛ 
»وكيل الرعايا« الذي اقعده المرض في آخر 

سنين حياته وتوفي في عام 1779م.
أبرز  على  العائلية  التناحرات  قضت 
سلطتهم،  من  وقوضت  الزند  شخصيات 
ورغم أنَّ األمير » لطف علي خان بن جعفر 
السيطرة  من  تمكن  خان«  صادق  بن  خان 
أسرته  أمجاد  وإعادة  الحكم  مقاليد  على 
ودسائس  مؤامرات  أنَّ  غير  الوقت،  لبعض 
األعداء والمتآمرين وبضمنهم وزيره الخائن 
»الحاج ابراهيم« لم تتوقف وانتهت بسقوط 
وأربعين  خمسة  قرابة  دام  الذي  الزند  حكم 
عاماً كانت ثالثون عاماً منها في عهد كريم 

خان »فترة ذهبية« بامتياز.

إعداد/ عبد الرمحن حممد

كـريم خـان زنـد... وكـيل الـرعايـا

الذهبي  والهالل  والفن  الثقافة  هيئة  افتتحت 

واشو  »مركز  في  الكردي  للزي  معرضاً 

كانيه  سري  بمدينة  والفن«  للثقافة  كاني 

التابعة لمقاطعة الحسكة، بمناسبة حلول عيد 

الكردية،  األزياء  فيه  عرضت  األضحى. 

األعمال اليدوية، أدوات زينة المرأة، أزياء 

بها  تزين  التي  اليدوية  واألعمال  األطفال 
البيوت.

وحول المعرض تحدثت اإلدارية في حركة 

الهالل الذهبي كلناز درويش وأوضحت أن 

إلى  األنظار  لفت  هو  المعرض  من  الهدف 

جمال الزي الكردي وزيادة االهتمام به في 
المجتمع.

يبذله  الذي  الجهد  إلى  كلناز  وأشارت 

العاملون في مجال خياطة المالبس وقالت: 

»نريد توضيح أن من يعمل في مهنة الخياطة 

األزياء  هذه  مثل  لصنع  كبيراً  مجهوداً  يقدم 

وتقديراً منا لجهودهم، عمل رفاقنا منذ ثالثة 

أشهر على التحضير لهذا المعرض«.

وبيّنت كلناز أن المعرض أقيم بمناسبة حلول 

عيد األضحى يذكر أن المعرض أُقيم ليومين 

)17-18-8-2018م(. 

وكالة هاوار

الزي الكردي يف معرض بسري كانيه
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الشعب/  بلدية  انتهت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الشرقية في مدينة قامشلو في السادس عشر 
أول  بناء  من  المنصرم  نيسان  شهر  من 
الشرقي  القسم  في  الحيوانات  لذبح  مسلخ 

من المدينة.
ولتفادي انتقال اآلفات واألمراض الخطيرة 

خارج  العشوائي  الذبح  عن طريق 
الشعب  بلدية  بنت  المسالخ؛ 

الشرقية في حي قناة السويس 
مسلخ  أول  قامشلو  بمدينة 
بهدف  الحيوانات؛  لذبح 
لحوم  وصول 

والجراثيم  األمراض  من  وخالية  صحية 
العبء  لتخفيف  باإلضافة  المواطنين،  إلى 

على البلدية.
ذبح  بطريقة  يتعلق  ما  كل  وبخصوص 
أحمد  البيطري  الطبيب  حدثنا  الحيوانات؛ 
يتم  الذبح  بعملية  البدء  »قبل  قائالً:  شيخو 

قبة  ا المواشي مر وضع 
لصحية  ا

البشري  لالستهالك  صالحيتها  من  للتأكد 
تنتقل  التي  المعدية  األمراض  من  وخلوها 
إلى اإلنسان عن طريق تناول اللحوم، كما 
قبل  الحيوانات  الظاهري على  الكشف  يتم 
ذبحها؛ باإلضافة إلى الكشف األخير على 
البيطري  الكشف  عليها  ويجري  الذبائح 
البيطري  الطبيب  قبل  من  الذبح  وبعد  قبل 
باللحوم  ويصرح  المسلخ  عن  المسئول 
األسواق،  في  لبيعها  لالستهالك  الصالحة 
عليه  يعلق  الذي  الخطاف  تنظيف  يتم  كما 
الدابة المذبوحة بالمياه الدافئة، وبعد تشقيفها 
يفرز يوضع كل عضو على حدة، ويذكر 
النصف  تستغرق  ال  العملية  هذه  كل  أن 

ساعة«.
يومياً  المسلخ  في  »يذبح  شيخو:  ونوه   
خمسة  وحوالي  غنم،  رأس  مئة  حوالي 
عشر بقرة، وبالنسبة إلى سعر دخول دابة 
بسعر  قيمتها  تقدر  لذبحها  للمسلخ  )الغنم( 
رمزي )500( ل.س، ويأخذ القصاب الذي 
فقط،  ل.س  ألف   )1000( الذبيحة  يجهز 
وسعر ذبح البقرة )2000( ل.س، أما في 
حال سلخها وتقطيعها وتنظيفها يأخذ عشرة 
األغنام  تجميع جلود  يتم  كما  آالف ل.س، 
لمعامل  حلب  مدينة  إلى  لتصدر 
الجلود، باإلضافة إلى إجراء دراسة 
حول موضوع إنشاء معمل للجلود 

قريب من سوق الغنم«.
وأكد الطبيب البيطري أحمد شيخو 
أمام  أبوابه  يفتح  المسلخ  أن  على 
السادسة  الساعة  من  يومياً  الزبائن 
ظهراً،  عشر  الثانية  حتى  صباحاً 
مجموعة  الذبائح  على  ويشرف 
مختصة صحياً؛ ومكلفة من مديرية 
قامشلو/  لبلدية  التابعة  الصحة 
هذه  من  االنتهاء  وبعد  الشرقي، 

المراحل يتم ختمها بختم المديرية.

مساع إلعادة االتصاالت 
األرضية بالطبقة

أعمال بلدية 
املصطفاوية 
بكركي لكي

التابع  االتصاالت  مركز  يعمل   - الطبقة  روناهي/ 
للجنة االقتصاد في اإلدارة المدنية الديمقراطية على 
الطبقة على  تأهيل االتصاالت األرضية في مدينة 
مراحل لتشمل المؤسسات ثم المواطنين بعد تدمير 

بناء البريد خالل الحرب مع مرتزقة داعش. 
االتصاالت  لمركز  روناهي  صحيفة  زيارة  وفي 
قائال:  الموسى  محمود  اإلداري  حدثنا  الطبقة؛  في 
العامة  المؤسسات  في  األرضية  االتصاالت  »إن 
جاهزة بعد تشغيل مقسم المشفى الوطني البالغ عدد 

خطوطه أكثر110 خط هاتف أرضي«.
وأشار إلى أنه سيبدأ العمل على بناء مركز البريد 
مقسم  تركيب  على  والعمل  الطبقة  في  المدمر 
يضم 15 ألف خط هاتفي في الطبقة وتجهيز بقية 
أن  اللقاء  خالل  الموسى  محمود  وذكر  المقاسم. 
الفنية وتعرض  مقسم المحمودلي جاهز من الحالة 
وهو  المتعمد  والتخريب  للسرقة  المنصورة  مقسم 
خارج الخدمة حالياً ومقسم الجرنية متوقف ومقسم 

السويدية تعرض للسرقة بشكل كامل.
ونوه اإلداري في مركز االتصاالت بالطبقة محمود 
على  يعمل  االتصاالت  مركز  أن  إلى  الموسى 
ضبط صاالت اإلنترنت الفضائي وضبط اسعارها 
بشكل كامل حيث تضم الطبقة حوالي 138 صالة 
إنترنت فضائي مرخصة. والجدير بالذكر أن خدمة 
خدمات  من  كلفة  أقل  هي  األرضية  االتصاالت 

االتصاالت الفضائية.   

بلدية  قامت   - لكي  كركي  روناهي/ 
الشعب في المصطفاوية التابعة لناحية 
المشاريع  من  بجملة  لكي  كركي 
قامت  المنصرم، حيث  األسبوع  خالل 
بترقيع طريق تل جمال والمصطفاوية 
3,5كم  بطول  الزفتي  المجبول  بمادة 
300م/ط  ودحل  فرش  إلى  باإلضافة 
المصطفاوية  شوارع  في  البقايا  من 
عبارة   15 تأمين  وكذلك  الفرعية، 
للطرق المتضررة من مياه األمطار في 
القرى العائدة للبلدية ومن األعمال التي 
قام بها المكتب الفني في البلدية تصليح 
الخط الرئيس للمياه الواصلة بين البئر 

والخزان في قرية دوكركا.

بعد احلرب والدمار... يزدهر 
التعليم من جديد بالرقة

في  وجل  عز  »أمرنا   حديثه:  رسول  وتابع 
على  وتوزيعها  وذبحها  باألضحية  العيد  هذا 
المسلم  خاللها  من  يسعى  حيث  المحتاجين، 
صفحة  وفتح  الخالق،  مغفرة  على  للحصول 
بيضاء جديدة مع هللا، وهذه األضحية يستحب 
أن تكون كلها من نصيب الفقراء والمحتاجين، 
حصص،  ثالث  إلى  تقسيمها  حقك  من  ولكن 
من  الذين  للفقراء  ومنها  وبيتك،  ألهلك  منها 
كانوا  لو  حتى  ألصدقائك  تهديها  وأن  حولك، 
ميسوري الحال«، كما أشار: »يجب ذكر قصة 
في  شاهد  عندما  السالم  عليه  ابراهيم  النبي 
أنَّ منام  نعلم  ابنه اسماعيل، وكلنا  يذبح  منامه 
أدرك  نفسه  المنام  تكرر  وبعد  حقيقة،  األنبياء 
والذي  ابنه  بذبح  يأمره  هللا  بأن  ابراهيم  النبي 
إليه  وتوجه  لمرتين،  تزوج  بعدما  وحيده  هو 
ووقف أمامه وأصبح ينظر فيه فقام ابنه بسؤال 
يحدث  ماذا  السالم:  عليه  ابراهيم  النبي  والده 
النبي  فأجابه  يرام  ما  أنك لست على  أرى  لك 
ابراهيم عليه السالم قائالً: رأيت في المنام أني 
أذبحك وأدركت أنه أمٌر من هللا أن أضحي بك، 
لوالده،  االبن  ذاك  جواب  كان  كيف  فانظروا 
فإني  والدي  يا  هللا  من  أمراً  تراه  عندما  فقال 
أن  قبل  الوصايا  لدي بعض  له، ولكن  راضٌخ 
لذلك  غالية،  الروح  بأن  فتدرك  بذبحي،  تقوم 
أتحرك  ال  لكي  جيداً  ورجلي  يدي  كبل  قبلها 
وأزعجك أثناء قيامك بذبحي طاعةً هلل، وأيضاً 
ولتكن السكين حادة لكي ال أتعذب وقتها ويتألم 
قلبك، وأرجو أن تدير وجهك فال تنظر إلي لكي 
ال تضعف وتتراجع عن قرارك، وعند عودتك 
للمنزل أن توصل سالمي ألمي، وضع ابراهيم 
ليحزها،  ولده  رقبة  على  السكين  السالم  عليه 
النار من قبل  ُسلِبت  السكين حدها كما  فُسلِبَت 
ابراهيم  فنودي  البشرى  وجاءت  إحراقها، 
ْؤيَا  ْقَت الرُّ عليه السالم: }أَْن يَا إِْبَراِهيُم قَْد َصدَّ
اْلباََلُء  لَهَُو  هََذا  إِنَّ  اْلُمْحِسنِيَن  نَْجِزي  َكَذلَِك  إِنَّا 
اْلُمبِيُن{ ، وإذا بكبٍش عظيم أبيض أقرن قد بعثه 

هللا تعالى فداًء السماعيل عليه السالم }َوفََدْينَاهُ 
بِِذْبٍح َعِظيٍم{«. 

اإلسالم ال حيض على 
القتل واإلجرام

عيٍد  يوُم  اليوم  هذا  أصبح  »لذا  وأضاف: 
يُتقَرب  نُسكاً  األضحية  ذبح  وأصبح  للمسلمين 
به إلى هللا تعالى إكراماً لذكرى ابراهيم وولده 
يدعو  دائماً  هللا  إن  السالم،  عليهما  اسماعيل 
نرجع  أن  ويجب  الناس  بين  والتآلف  للرحمة 
بعض،  بعضاً  نظلم  وأال  أمورنا  كل  في  إليه 
الرسول  أوصى  وقد  لجاره  الجار  يحسن  وأن 
بالجيران، واليوم نشاهد كيف الدول المجاورة 
لنا ومنها تركيا التي لم نعتدي في أي يوٍم من 
ولكن  شعبها،  على  وال  حرماتها  على  األيام 
وحزبه  بأردوغان  المتمثلة  الفاشية  حكومتها 
هي من تعتدي، فهذا المجرم يقوم بشكٍل يومي 
عفرين  في  الكردي  شعبنا  بحق  باالنتهاكات 
ومن  منه  يسلم  ولم  كافة،  آفا  روج  وأراضي 
وقال  الشهداء،  مزار  حتى  ومرتزقته  جيشه 
الرسول: )لئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون 
عند هللا من أن يراق دم امرئ مسلم(، فكيف 
بهؤالء يقومون ليل نهار في عفرين بقتل شعبنا 
ألغراضهم  الدين  استغالل  عبر  وذلك  هناك، 
لمزار  وصلت  فقد  ذكرت  وكما  السياسية، 
بعيدون كلَّ  أنهم  يدل على  الشهداء، وكل هذا 
البعد عن اإلسالم الحقيقي، الذي يدعو للتآخي 

بين الشعوب وعدم قتل اإلنسان بغير حق«.

ممارسات االحتالل يف عفرين 
مناف لألديان

وتابع قائالً: »نتذكر اليوم كيف احتلوا عفرين 

وقاموا  والمسالمة،  الطاهرة  األرض  تلك 
منازلهم  من  تهجيرهم  وتم  اآلمنين  بترويع 
وسط  الحار  الصيف  هذه  ظل  في  خيم  إلى 
صمت العالم أجمع، وبخاصٍة تلك الدول التي 
أنفسهم  منازلنا على  حللوا  وقد  اإلسالم  تدَّعي 
الصحيح،  لإلسالم  مناٍف  هذا  وكل  وأموالنا 
وقد قال رسول هللا: )ما من أيام العمل الصالح 
أيام  يعني  ـ  األيام  هذه  من  إلى هللا  أحب  فيها 
في  الجهاد  وال  هللا،  رسول  يا  قالوا:  ـ  العشر 
إال  سبيل هللا،  في  الجهاد  وال  قال:  سبيل هللا؟ 
لم يرجع من ذلك  ثم  بنفسه وماله  رجل خرج 
بشيء( فأين المسلمون في هذه األيام الفضيلة 
من  كان  بل  ومرتزقته،  أردوغان  ظلم  من 
الوقوف  ال  المظلومين  نصرة  عليهم  الواجب 
عليهم  وكان  أردوغان،  مثل  المعتدين  بجانب 
الوقوف بجانب هذه القوات التي تركت أرضها 
عن  الظلم  لرفع  األخرى  للمدن  وتوجهت 
داعش،  قبل  من  محتلة  كانت  والتي  أخوانهم 
حصولهم  سبيل  في  أبنائنا  من  الخيرة  ودفعنا 
على الحرية والعيش الكريم، فمن الواجب على 
المسلمين كافة مساندة شعبنا المظلوم والمحب 
للخير والذي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل 
الحق، فالقضية ال تتوقف عند ذبح أضحية، بل 
يجب االقتداء بالنبي ابراهيم الذي كان ينفذ أمر 
بأن  يأمرنا  والذي  ابنه،  ذبح  على  وعمل  ربه 
نكون سنداً لبعضاً البعض ونقف بجانب بعض 

في السراء والضراء وأال نظلم أحداً«.

دالالت ومعاني عيد األضحى

اتحاد  عضو  مع  لقاء  لنا  كان  الصدد  وبهذا 
علماء المسلمين ومجلس الشورى الشيخ علي 
الذي حدثنا قائالً: »اليوم عندما نذكر  رسول، 
الذين  المسلمين  معها  نتذكر  األضحى  عيد 
الكعبة  يقصدون  عميق  فٍج  كلِّ  من  يتوافدون 

المشرفة بيت هللا الحرام في مكة المكرمة، من 
األعمار كافة ومن كال الجنسين، وهناك ال فرق 
بين المواطن والمسؤول، وال الفقير أو الغني، 

واحد،  ولباسهم  ربهم،  عند  سواسية  فالجميع 
ويدعون  نفسها،  الحج  مناسك  هناك  ويؤدون 
فَيَقُوُل  تََعالَى   ُ فينادي هللاَّ ليغفر لهم،  واحداً  رباً 
ُغْبراً،  ُشْعثاً  ِعبَاِدي  إِلَى  »اْنظُُروا  لَِمالئَِكتِِه: 
َرْحَمتِي  يَْرُجوَن  َعِميٍق،  فَجٍّ  ُكلِّ  ِمْن  أَتَْونِي  لَقَْد 
َما  إاِل  لَهُْم،  َغفَْرُت  قَْد  أَنِّي  أُْشِهُدُكْم  َوَمْغفَِرتِي، 
َغَداةُ  َكاَن  فَإَِذا  بَْعًضا،  بَْعِضِهْم  تَبَِعاِت  ِمْن  َكاَن 
لِْلَمالئَِكِة:  َوَجلَّ  َعزَّ   ُ هللاَّ قَاَل  كما  اْلُمْزَدلِفَِة«، 

بَْعِضِهْم  َوتَبَِعاَت  لَهُْم  َغفَْرُت  قَْد  أَنِّي  »أُْشِهُدُكْم 
كلنا  ولذلك  النََّوافِِل«،  ألَْهلِهَا  َوَضِمْنُت  بَْعضاً، 
ندعو أن يغفر لنا ولهم ولكل محب لإلنسانية«. 

التربية والتعليم  خّرجت خالل احتفالية لجنة 
التابعة لمجلس الرقة المدني دورتها الصيفية 
للعام  والمعلمات  المعلمين  وتدريب  لتأهيل 
ومعلمة  معلم  وضم5000  القادم،  الدراسي 
في ثالثة مراكز وهي )مدرسة الوحدة في حي 
المشلب، ومصعب بن عمير في حي رميلة، 
الدرعية(،  حي  في  أنزور  جواد  ومدرسة 
داخل المدينة، وحضر االحتفالية أعضاء من 
التربية والتعليم  المدني، مكتب  الرقة  مجلس 
المرأة  لجنة  الديمقراطية،  في مجلس سوريا 

وأعضاء من مكتب عوائل الشهداء.
صمت،  دقيقة  بالوقوف  االحتفالية  وبدأت 
تالها إلقاء عدد من الكلمات منها باسم لجنة 
التربية  لجنة  رئيس  ألقاها  والتعليم  التربية 
باسم  وكلمة  الشنان،  الرقة علي  في  والتعليم 
مكتب التربية في مجلس سوريا الديمقراطية 
بثينة  المرأة  مجلس  وباسم  المشرف،  رجب 
فاطمة  الشهداء  عوائل  وباسم  سرحان، 
العيسى، وباسم لجنة المتدربين عبد الرحمن 

الحمود.

قبل  من  المبذولة  الجهود  الكلمات  باركت 
والتعليم  التربية  ولجنة  المدني  الرقة  مجلس 
وتحسين  والتعليمي  الثقافي  المستوى  لرفع 

وضع المدارس المدمرة.
معلمي  قبل  من  حضرت  مسرحية  تالها 
المقامة  للدورة  عمير  بن  مصعب  مركز 
بعنوان »التعليم بعد الحرب والدمار« تحدثت 
الجهل  من  الخارجين  األطفال  فكر  بناء  عن 
إلقاء  بعدها  ليتم  أربع سنوات،  والتخلف مدة 
المعلمين  بعض  قبل  من  شعرية  قصائد 
الرئاسة  من  كٌل  قام  ثم  ومن  والمعلمات، 
المشتركة للجنة التربية والتعليم علي الشنان 
بتكريم  الشيخ  أمل  التربية  لجنة  وعضوة 
الدورات  على  القائمين  والمعلمات  المعلمين 
على  بالرقص  االحتفالية  وانتهت  الصيفية. 
العربي،  والتراث  الفلكلوري  الغناء  أنغام 
كانت شهرين  الدورة  مدة  أن  ذكره  والجدير 
تخللها دورٌس فكرية ومناهج تربوية وأساليب 

التدريس.
وكالة هاوار

روناهي/ كوبانيـ  عقدت قوات حماية المجتمع 
في مقاطعة كوباني كونفرانسه األول بعد ثالثة 
نوروز  صالة  في  وذلك  تأسيسها،  من  أعوام 
من   800 وبحضور  المدينة،  جنوبي  الواقعة 
أعضاء قوات حماية المجتمع من مدينة كوباني 
إلى حضور ممثلي  ونواحيها وبلداتها، إضافةً 
المراكز والمؤسسات في المقاطعة، وكان من 
الدفاع  لهيئة  المشترك  الرئيس  الحضور  بين 
الرئيس  الذاتية عصمت شيخ حسن،  والحماية 
أحمد  الديمقراطي  المجتمع  لحركة  المشترك 
لمجلس  المشتركة  الرئاسة  ونائب  شيخو، 
مقاطعة كوباني كاميران إسماعيل، إضافةً إلى 

ممثل عن قوات األسايش في المقاطعة. 
وبدأت الفعالية بدقيقة صمت استذكاراً ألرواح 
المشترك  الرئيس  كلمة  إلقاء  وتالها  الشهداء، 
شيخ  عصمت  الذاتية  والحماية  الدفاع  لهيئة 
حماية  باستطاعتها  التي  القوى  قائالً:«  حسن 
من  الجوهرية،  الحماية  قوات  هي  مجتمعها 

سنقوم  بأنفسنا  ننظمها  التي  القوى  تلك  خالل 
في  ناضل  والذي  شعبنا،  عن  والدفاع  بحماية 
من  تمكنا  حيث  والرأسمالية،  االستبداد  ظل 
خالل قواتنا الجوهرية من التخلص من الظلم 
الذي طالنا لمئات األعوام«، وبعدها تم قراءة 
توجيهات القائد االممي عبد هللا أوجالن باللغتين 

سنفزيون  عرض  ثم  ومن  والكردية،  العربية 
ارتكبها  التي  والمجازر  كوباني  مقاومة  عن 
وعن  وشنكال،  كوباني  في  داعش  مرتزقة 
وتالها  المجتمع،  حماية  قوات  ودور  أهمية 
قراءة تقرير قوات حماية المجتمع في كوباني، 
والتنظيمي،  السياسي  الوضعين  يضم  والذي 
واألعمال التي قامت بها قوات حماية المجتمع 

خالل الثالثة أعوام المنصرمة، وأبرزها هي: 
مشاركة أعضاء قوات حماية المجتمع بحمالت 
والرقة،  الطبقة،  منبج،  تشرين،  سد  تحرير 
القرى  ومشاركتهم في حملة تأسيس كومينات 
وتفعيل  وتنظيم  المقاطعة،  في  والحارات 
وافتتاح  والمجالس،  الكومينات  في  دورهم 
دورات تدريبية ألعضاء قوات حماية المجتمع 
تدريبية  دورات  افتتاح  المرأة،  حماية  وقوات 
حماية  إلى  باإلضافة  الكردية،  اللغة  لتعليم 
كانت  التي  واالعتصامات  الفعاليات  جميع 
النظام  ثم تمت قراءة  المقاطعة، ومن  تقام في 
الداخلي لقوات حماية المجتمع باللغتين الكردية 

والعربية.
بانتخاب  األول  الكونفرانس  فعاليات  وانتهت 
أعمال  إلدارة  عضواً   35 من  مكون  مجلس 
والجدير  المقاطعة.  في  المجتمع  حماية  قوات 
حماية  قوات  عن  اإلعالن  تم  قد  إنه  بالذكر 
الرابع عشر من شهر تموز لعام  المجتمع في 

2015م.
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تقرير/ ميديا غامن

تقرير/ سالفا أمحد

والسالم  اخلري  أيام  أيامه  تكون  أن  املفرتض  من  والذي  املبارك  األضحى  عيد  قدوم  مع  قامشلو-  روناهي/ 
التآخي واحملبة واأللفة بني  لغة  القتل والتهديد والتعدي على حرمات اآلخرين، وأن تسودها  لغة  وبعيدة عن 
شعوب املنطقة، لكن دولة مستبدة مثل دولة االحتالل الرتكي تسعى دائمًا وراء ستار الدين للوصول ألهدافها 
اخلبيثة، حتى وصل هبم احلال النتهاك حرمات مزار الشهداء يف عفرين كما فعلت سابقًا يف باكور كردستان.

أُي عيد.. واحملتل الرتكي يعتدي على تراب الشهيد

الكونفرانس األول لقوات محاية اجملتمع يف كوباني

استعدادات أهايل إقليم الفرات الستقبال العيد
ازدحمت شوارع المدن في إقليم الفرات باألهالي الوافدين إلى األسواق لشراء 
احتياجاتهم الستقبال عيد األضحى بفرحة وبهجة ظهرت على مالمحهم، فيما 

تتخذ قوى األسايش تدابير أمنية مشددة لتوفير األمن واألمان في المنطقة.
شهدت مدن مقاطعة كوباني وكري سبي حركة مع حلول عيد األضحى الذي 
يصادف أول أيامه غداً الثالثاء 21 من شهر آب الجاري، ففي شوارع المدن، 
لوحظت حركة كثيفة في األسواق التي تجول فيها األهالي لشراء األلبسة الجديدة 
اعتبروا  فيما  جداً«،  األلبسة »غالية  أسعار  إن  األهالي:  ويقول  العيد،  وحلوى 

أسعار الحلوى »مقبولة«.
ومن الشعائر يتم تقديم األضاحي في عيد األضحى، لذا يقبل األهالي على سوق 
مناسبة  بأسعار  تباع  التي  األضاحي  لشراء  أكثر  ازدحاماً  يشهد  الذي  الماشية 
أنباء  ليرة سورية. ورصد مراسلو وكالة  ألف  بين 50 حتى 60  فيما  تتراوح 
هاوار أجواء األسواق في مدن إقليم الفرات، ففي مدينة كوباني تقول ديانا عبود 
وهي إحدى نساء المدينة: »نشعر بفرحة قدوم العيد األضحى ونقوم بالتجهيزات 
األسعار  »رغم  وأضافت:  الستقباله«.  استعداداً  واألضاحي  احتياجاتنا  وشراء 

المرتفعة قليالً، إال أن األهالي يشترون حاجات العيد« .
عن  كوباني  شرقي  موغ  قرة  قرية  من  وهي  بوزي  أمينة  عبرت  وبدورها 
سرورها الستقبالهم عيد األضحى وهم في وطنهم. وقالت: »يأتي ذلك بفضل 
الذين  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات  بذلتها  التي  والمقاومة  الشهداء  تضحيات 

دحروا مرتزقة داعش، وعّم األمان واالستقرار في البالد«.
وتابعت القول: »لم نكن نصدق أن نصل إلى هذه المرحلة ويعم في بلدنا األمان 
و يكون كل شيء متوفراً هكذا رغم الحصار على مناطق شمال سوريا«. ومن 
جهته قال المواطن محمد مصطفى: »نحن سعداء بقدوم عيد األضحى، لقد عاد 
أقرباؤنا من الخارج إلى كوباني. نرى اآلن ازدحاماً في األسواق ونشعر بفرحة 
كبيرة لعودة الحياة في كوباني إلى طبيعتها«. ومن جهة أخرى، عملت العوائل 
في اإلقليم على إعداد فطائر ومعجنات العيد، وهي تقليد قديم يقوم به األهالي قبل 

عيدي الفطر واألضحى.

زيارة مزارات الشهداء

وكتقليد عام يلتزم به أبناء الشمال السوري عامةً، تزور عائالت الشهداء أبناءهم، 
حيث من المقرر أن تزور اإلدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي ومجلس 
عوائل الشهداء في اإلقليم مزارات الشهداء إلى جانب األهالي في أول أيام العيد. 
وسيعمل المجلس مع مؤسسات مقاطعتي كري سبي وكوباني على زيارة عوائل 

الشهداء في اليوم الثاني من العيد لمباركتهم بحلوله.

تشديد أمين

ومنذ أيام، كثفت قوات األمن الداخلي - األسايش تدابيرها األمنية في مدن اإلقليم 
استعداداً لحلول العيد وسعياً لبسط األمن في أيامه األربعة. ومنعت القوات دخول 
قد  أمنية  لوقوع حوادث  تجنباً  المدن  إلى مراكز  والشاحنات  النارية  الدراجات 

تهدد أمن المواطنين إضافة لتكثيف الدوريات األمنية.
للتقيد  الفرات محمد جمعان األهالي  إقليم  وناشد مدير مكتب أمن الحواجز في 
بالتعليمات التي نشرتها قوات األسايش. مؤكداً على سعيهم لتوفير األمان منعاً 

لحدوث أي مشاكل في أيام العيد.

وكالة هاوار

تقرير/ ايفا ابراهيم

أول مسلخ يف قامشلو


