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أبو عمر اإلدليب: »سيطرة النظام عىل الطرق الدولية يصب 

لصالح محور آستانا بما فيهم دولة االحتالل الرتكي«
أّن  اإلدلبي  عمر  أبو  الديمقراطي  الشمال  لواء  قائد  أكد 
أردوغان يعتمد على المرتزقة في احتالله لمناطق بسوريا 
وليبيا، وأشار إلى أن الوضع في إدلب من تهجير للمدنيين 
وقتل سببه دول محور آستانا وفي مقدمتها دولة االحتالل 
التركي. وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة 
اإلرهاب وتحرير األراضي السورية من المرتزقة، وأكد 

أن هدفهم بناء سوريا ديمقراطية تعددية ال مركزية..«4

“القائد أوجالن ميثل الشعوب األصيلة 
قاطبة يف املنطقة”

تعديالت يف قوانين األسايش
 ُتعرِقلها آليات التطبيق..

َمْن يمتلك سوريا وطنا وليس كأداة 

لتكريس االحتالل واالستيطان؟!

االنتهاكات الرتكّية عىل ناحية شرياوا

زالل جكر: »عىل شعوب المنطقة رفع 
وترية النضال إلنهاء المؤامرة«

أوضحت تصريحات هيئتا األركان 
الروسية والنظام في بيان مشترك: 
من  المستمرة  االستفزازات  إن 
التابعة  المرتزقة  المجموعات  قبل 
على  الهجمات  لشن  ُدفعت  لتركيا 
مواقعهم, وأكدت أن أكثر من 150 
مرتزقة  قصف  جّراء  ُقتلوا  مدني 
في  المدنيين  تواجد  أماكن  تركيا 

مناطق سيطرة النظام.«2

وتوفيت  ولدت  سورّية،  وشاعرة  كاتبٌة 
مريانا  اسمها  السورّية،  مدينة حلب  في 
برزت  مراش،  بطرس  نصراهلل  اهلل  فتح 
خالل حركة النهضة العربّية، إذ ُتعتبر من 
الصحف  في  كتبن  اللواتي  النساء  أوائل 
سورّية  كاتبة  أول  كانت  كما  العربّية، 

تقوم بنشر مجموعة شعرّية.«8

مرتزقة تركيا تستمر 
باالستفزازات، وداعش 

تشاركها يف العمليات الربّية!

مريانا مرَّاش... أول رائدة 
لألدب النسوي يف سوريا

توزيع 13 ألف طن من بذار 
ن على  سَّ القمح املحُغربل واملحُ

محُزارعي الشمال السوري

لتطوير  العامة  المؤسسة  تسعى 
وشرق  شمال  في  البذار  وإكثار 
نة  الُمحسَّ البذار  لتأمين  سوريا 
بأّنه  وُيذكر  للمزارعين؛  والُمغربلة 
تم توزيع ما يقارب الـ 13 ألف طن 
من البذار على مناطق شمال وشرق 
سعي  إلى  باإلضافة  كافة؛  سوريا 
الشعير  مادة  بذار  إلكثار  المؤّسسة 

هذا الموسم. 

القائد  بحق  الدولية  المؤامرة  حمدون  البو  عارف  محمد  سوريا  في  الشرابي�ن  قبيلة  باسم  الرسيم  الناطق  استنكر 
األميم عبد هللا أوجالن، وأشار إلى إن أسس العيش المشترك والتآخي بي�ن الشعوب والنضال المشترك ضد القوى 
وأوضح  أوجالن.  القائد  وفلسفة  فكر  نتيجة  كلها  المنطقة؛  شعوب  بي�ن  تسود  اليت  الوئام  وحالة  االستعمارية، 
الالمحدود  ودعمها  السورية،  األزمة  تفاصيل  جميع  في  السافر  وتدخلها  السوري،  الشمال  لمدن  تركيا  احتالل  أن 
العربي�ة مع قضية  الدولية. وأكد وقوف العشائر  المؤامرة  لتلك  إال استكمال  لإلرهاب بمختلف مسمياته؛ ما هي 

القائد أوجالن.. «2

لحركة  المشتركة  الرئيسة  اعتبرت 
المجتمع الديمقراطي زالل جكر الهجمات 
 
ً
التركية على شمال وشرق سوريا استمرارا

هللا  عبد  القائد  على  الدولية  للمؤامرة 
أوجالن، وطالبت شعوب المنطقة برفع 

وتيرة النضال إلنهاء المؤامرة.«3

المدفعي  للقصف  الشهر  هذا  منتصف  منذ  شيراوا  ناحية  تعرضت 
هدفت قرية سوغانكة وآقيب�ة وبين�ة ودير 

ُ
والصاروخي والهاون، واست

 /1/14 تاريخ  من  الناحية  في  سقطت  اليت   القذائف  عدد  وبلغ  جمال، 
قها مجلس ناحية شيراوا وكانت 

ّ
وحىت 2020/2/5 أكثر من91قذيفة، وث

على الشكل التالي. «5

تقرير/ مصطفى الخليل 

يشجع املنتج احمللي فريبي قرب إميو....قرية ُتلَّد باسم امرأة ُكردّية
أكثر من 500 ديك رومي

في منطقة جبلية كردستانية يقوم رجل معرف بـ 
»دلير علي«  بتربية ما ال يقل عن 500  طائر 
أشهرها  المتعددة  المسميات  ذات  الطيور  من 

»الديك الرومي- الديك الحبشي- علوك«.
قضاء  في  ميشرو  قرية  سكان  من  علي  دلير 
بنجوين بمحافظة السليمانية، يمتهن تربية الديك 
الرومي التي وصلت أعداده لديه إلى ما ال يقل 

عن 500 طير. 
أو  الدواجن  من  النوع  هذا  تربية  إن  ومعلوم 
لرعاية  يحتاج  بل  السهل،  باألمر  ليس  الطير 
كبيرة وخاصة على الصعيد الغذائي والصحي. 
فيها  لتمكث  لها  مناسبة  بيئة  توفير  يجب  كما 

بالليل وتسرح فيها خالل النهار.

في  جدًا  والباردة  الجبلية  الطبيعة  من  وبالرغم 
فصل الشتاء، فأن تربية هذا الطير تبقى ناجحة 

وتدر ألصحابها فائدة اقتصادية.
وبشكل دوري يقوم دلير بفحص طبي لطيوره 
لتفادي  البيطري،  الطب  في  مختص  يد  على 
والديك  النفوق.  مواجهة  وبالتالي  األمراض 
وهو  أكثر،  اللذيذ  بطعمه  معروف  الرومي 
عن  فضاًل  الكثير،  عند  األطباق  أشهى  إحدى 

توفير البيوض ذات الحجم الكبير.
من  الدواجن  لحوم  استيراد  هو  دلير  يزعج  ما 
الخارج وهذا يؤثر نوعًا ما على عمله وتجارته، 
ويؤكد  مَؤّمن،  غير  المستورد  أن  إلى  مشيرًا 
على ضرورة  تشجيع المنتج الوطني الصحي.

التاريخ يقدم دالالت واضحة على سبب تسمية 
اسم القرية، والتي تقع على بعد 23 كم شرق 
فالمرأة  كردية،  امرأة  قبر  باسم  منبج،  مدينة 
والتي  القرية  في  ودفنت  توفيت  التي  الكردية 
هو  االسم  هذا  ومعنى  »إيمو«  تدعى  كانت 
إلى  يعود  القرية  هذه  تاريخ  الحسناء.  الجميلة 
أكثر من 200 سنة هذه الدالالت جاءت على 
لسان سكان القرية وبخاصة النساء منهن الالتي 
يعتبرن شاهدات على تاريخ تسمية هذه القرية 

بهذا االسم.

الحفاظ عىل تراثهن وثقافتهن

باسمه  القرية  سميت  الذي  الكردية  المرأة  قبر 
الزال موجودًا ولكن مع مرور الزمن بقي أثر 
استهدافه  تم  كذلك  تمامًا،  واضحًا  ليس  قليل 

قرية  وما زال سكان  داعش.  قبل مرتزقة  من 
قبر ايمو محافظين على ثقافتهم وتراثهم القديم 
التطور  القديمة على  ويفضلون الحقبة الزمنية 

والتكنولوجيا وطرق المعيشة اآلن.

األم حليمة الكوهات إحدى ساكنات هذه القرية 
كشفت عن الحقيقة وراء تسمية هذه القرية باسم 
الجبلية  المناطق  أن  إلى  مشيرة  كردية  امرأة 
بجمالها  عرفت  التي  إيمو  لقرية  تابعة  كلها 
وحسن أخالقها، علمًا أن هناك جبل ثاني باسم 
»جبل حمو« نسبة إلى اسم رجل كردي يدعى 
حمو وهو أحد أقرباء إيمو، كما وأشارت األم 
حليمة لوكالة JINNEWS بأن الشعب العربي 

أيضًا يعيش في هذه القرية التي سميت باسم 
امرأة كردية أغلبهم من عشيرة عصيد.

طاحونة يعود تاريخ بنائها إىل 100 
سنة

تربية  على  ايمو  قبر  قرية  سكان  ويعتمد 
المواشي كونها قرية جبلية إضافة إلى زراعة 
كالزيتون  واألشجار  والعدس  والجلبان  القمح 

والفستق الحلبي.

محافظات  مازلن  بأنهن  حليمة  األم  وأضافت 
فأنهن  والعيش,  الحياة  في  القديم  تراثهن  على 
أبنائهن  التنور, ويعلمن ويرشدن  يخبزن خبز 
وعاداتهم  وثقافتهم  تراثهم  على  بالحفاظ 

وتقاليدهم.

ومازال سكان قرية قبر ايمو يفخرون بوجود 
»الطاحونة«  ويعني  يسمونه،  كما  المدار«   «
 100 الى  القرية  في  بنائها  تاريخ  يعود  التي 
قائمة  زالت  وال  الحجر  من  مبنية  وهي  عام 
إلى يومنا هذا، وسكان القرية يستخدمونها في 
الزيتون,  لعصر  تستعمل  وكانت  القمح  طحن 

وذلك قبل ظهور صناعة معاصر الزيتون.

حتى القبور مل تسلم من همجية 
داعش

قاموا  داعش  مرتزقة  بأن  حليمة  األم  ونوهت 
وتعود  اآلثار,  عن  بحثًا  القرية   قبور  بتدمير 
تاريخ القبور إلى أزمنة أقدم، ومن بين القبور 
الكردية  المرأة  قبر  هدمها  داعش  تعمد  التي  

»ايمو« ودمر ما تبقى منه.

تجمعات  هناك  الزال  بأنه  حليمة  األم  وبينت 
لنساء في القرية وتعاون على جميع األصعدة 
الماضية  األيام  حول  بينهن  الحديث  ويدور 
تلك  يفضلن  أنهن  وأكدت  عيشهن,  وطريقة 
عصر  على  بها  مررن  التي  الزمنية  الحقبة 
المجتمعات  فككت  التي  والتكنولوجيا  التطور 
القرية جميعهم  أن سكان  بعضها, مشيرة  عن 

أقرباء.

بسعادة  نعيش  حديثها«  حلمية  األم  واختتمت 
الديمقراطية، وناشدت  األمة  في ظل مشروع 
ثقافتهم وتراثهم. ومن  المحافظة على  األهالي 
السكان من يسمي القرية باسم« الجثان« وهي 

مسجلة رسميًا باسم قرية »قبر ايمو«.

سياقها  في  تداولها  يتم  ال  شاذة  كلمة  بات  الوطن  مفهوم  إن 
 
ً
أديانا أو   

ً
شعوبا تجمع  اليت  القيم  أهم  كأحد  والتاريخي  المبدئي 

غناها  من  انطالقا  واحدة  كأمة  العيش  باستطاعتها   
ً
أقواما أو 

غناها  أسباب  أهم  ألحد  لتتحول  الثقافي  وتنوعها  األخالقي 
الحضاري ورقيها المجتمعي.«9

قال المستشار القانوني في القيادة العامة لقوى األمن الداخلي في 
شمال وشرق سوريا )اآلسايش( عاصم عيدي؛ إن قوى األمن الداخلي 
الرسمية،  الجهات  من  الصادر  للقانون  ذة 

ِّ
المنف القوات  من  عتبر 

ُ
ت

سواًء كان المجلس التشريعي أو مجلس العدالة االجتماعية.«6

قرية قديمة من قرى منبج في شمال سوريا تحمل اسم امرأة ُيخّلدها التاريخ، إنها قرية »قبر إيمو« التي 
يعود تاريخها ألكثر من قرنين من الزمان.
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تقرير/ غاندي إسكندر    

تقرير/ مصطفى الخليل   

مجلس الطبقة المدني مستمر في إعادة تشكيل المجالس المحلية

مرتزقة تركيا تستمر باالستفزازات، وداعش تشاركها في 

العمليات البرّية!
»أبطال العراق«.. عملّية عسكرّية 

عراقية نوعّية

»القائد أوجالن ميثل الشعوب األصيلة قاطبة يف املنطقة«

مركز األخبار ـ  أكد الرئيس المشترك 
علوش  المدني  الطبقة  لمجلس 
إعادة  عملية  أن  لصحيفتنا  خضر 
ودور  المحلية  المجالس  تشكيلة 
الشعب مستمرة، وتشمل تقليص عدد 
المجالس ودور الشعب في المنطقة 

لتصل إلى أقل من أربعين مجلس.
المحلية  المجالس  تشكيل  إعادة  عملية  تستمر 
أطلقها  التي  الطبقة  منطقة  في  الشعب  ودور 
المجالس  تشمل  والتي  بالطبقة  المدني  المجلس 
المجالس  تلك  لتنظيم  والريف؛  المدينة  في 
في  فعالية  أكثر  وتكون  أفضل  بشكل  بلجانها 

تقليص  التشكيل  عملية  وتشمل  كما  المنطقة. 
عدد المجالس المحلية دور الشعب في المنطقة، 
حيث كان عدد المجالس المحلية في المنطقة 70 
مجلس سيتم تقليصها إلى أقل من أربعين مجلس 

في المدينة والريف وكذلك عدد دور الشعب.

دمج وتقليص العدد

المجالس  تشكيل  إعادة  عملية  على  ولالطالع 
مع  لقاء  لنا  كان  وصلت؛  أين  وإلى  المحلية 
الطبقة  في  المدني  للمجلس  المشترك  الرئيس 
العملية؛  هذه  بشرح  بدأ  الذي  خضر  علوش 
بعملية  الطبقة  في  المدني  المجلس  »قام  قائاًل: 
الشعب  ودور  المحلية  المجالس  تشكيل  إعادة 
الخطوة دمج  المدينة والريف، وتشمل هذه  في 
المجالس في األحياء وتقليص عددها مثال دار 
عشر  أحد  يضم  الذي  البحيرة  حي  في  الشعب 
المجالس حتى وصل  تقليص ودمج  تم  مجلسًا. 

عددها إلى سبعة مجالس«.

تنظيم وتفعيل بشكل أكرب

هي  ذلك  من  الهدف  »إن  خضر:  وأضاف 
أفضل  بشكل  تنظم  بأن  المجالس  تشكيل  إعادة 
وتقديم  المنطقة  في  بدورها  المجالس  تلك  لقيام 

الخدمات، باإلضافة إلى تفعيل اللجان كافة في 
المجالس بشكل أكبر من لجان الخدمات والمرأة 

والشبيبة...«.

تنتهي العملية قبل نهاية شباط
وأشار خضر إلى أن تقليص العدد يشمل أيضًا 
خمس  هناك  الحالي  الوقت  ففي  الشعب،  دور 
دور للشعب في المدينة سيتقلص عددها لتصل 

كافة  المعنية  اللجان  فيها  تفعل  فقط  ثالثة  إلى 
بتنظيم المنطقة، وعملية إعادة التشكيل مستمرة 
المتوقع  ومن  المدينة  مع  بالتوازي  الريف  في 

انتهاؤها قبل نهاية شهر شباط الحالي.
وقد كان عدد المجالس في المدينة والريف بشكل 
عام يصل لحوالي سبعين مجلس سيتم تقليصها 
إلى أربعين مجلس أو أقل من ذلك حسب ما ذكر 

خضر خالل لقائنا معه.

يتم انتخاب أعضاء املجالس

وفي نهاية لقائنا مع الرئيس المشترك للمجلس 
أن  إلى  نوه  خضر؛  علوش  الطبقة  في  المدني 
طريق  عن  تتم  المجالس  تشكيلة  إعادة  عملية 
والمناطق  األحياء  أهالي  واختيار  االنتخابات 

ألعضاء  المجالس المحلية ودور الشعب

عام  من  شباط  شهر  من  عشر  الخامس  في 
قائد  المحتلة  التركية  الدولة  اعتقلت   1999
وبمؤامرة  أوجالن  اهلل  عبد  الكردي  الشعب 
دنيئة شاركت فيها استخبارات عدة دول إقليمية 
ودولية. في ذاك اليوم ماتت اإلنسانية، وكشرت 
واعتقد  القبيح،  البغيضة عن وجهها  الرأسمالية 
النكراء سيقضون على  بفعلتهم  أنهم  المتآمرون 
الكردستانية كما فعلت سابقا مع  التحرر  حركة 

قادة الثورات الكردية.
القائد  استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة  وحول 
األممي عبد اهلل أوجالن؛ كان لصحيفتنا لقاء مع 
الناطق الرسمي باسم قبيلة الشرابين في سوريا 
وقوف  أكد  الذي  حمدون  البو  عارف  محمد 
أوجالن  القائد  قضية  جانب  إلى  العربية  القبائل 

والنضال بكافة السبل لتحريره من زنزانته.

حالة الـتآخي املُعاشة يف مناطقنا 

هي نتيجة فكر أوجالن
»إن القائد عبد اهلل أوجالن هو قائد أممي بكل ما 
النضالية،  فأهدافه، ومسيرته  معنى،  للكلمة من 
األمة  مفهوم  سيما  وال  شيده،  الذي  والنهج 
الديمقراطية الذي يطبق حاليًا في شمال وشرق 
الكلمات  بهذه  أمميته«؛  بجالء  يبين  سوريا 
الشرابين  قبيلة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصف 
القائد  حمدون  البو  عارف  محمد  سوريا  في 
المشترك،  العيش  أوجالن وأضاف: »إن أسس 

والتآخي بين الشعوب، والنضال المشترك ضد 
الوئام  وحالة  والجهادية،  االستعمارية،  القوى 
التي تسود بين شعوب المنطقة؛ كلها نتيجة فكر 
القائد أوجالن، وفلسفته. إن نداءاته من إيمرالي 
في  المتأزمة  القضايا  لجميع  حلول  بمثابة  هي 
األفكار  وتعتبر  أجمع.  والعالم  األوسط،  الشرق 
القائد  بها  ينادي  التي  والديمقراطية  التحررية، 
أوجالن  اليوم نمطًا معاشًا بين شعوب المنطقة«.

نهيب بالعشائر كافة يف أن تقوم 
بدورها بفضح مؤامرة القرن

وتابع البو حمدون: »إن خوف الدول الرأسمالية، 
وأحفاد العثمانيين من تلك الفلسفة التي تجاوزت 
استمرارهم  إلى  أدت  تركيا، وكردستان؛  حدود 
خيوطها  بدأت  التي  الخبيثة  مؤامرتهم  في 
فصولها  تزال  وما  عامًا،  وعشرين  اثنين  منذ 
مستمرة إلى اآلن، فاحتالل تركيا لمدن الشمال 
تفاصيل  جميع  في  السافر  وتدخلها  السوري، 
لإلرهاب  الالمحدود  ودعمها  السورية،  األزمة 

لتلك  استكمال  إال  هي  ما  مسمياته؛  بمختلف 
»نحن   حمدون:  البو  وأكد  الدولية«.  المؤامرة 
المؤامرة  ندين ونستنكر  المنطقة  عشائر وقبائل 
الدولية بحق القائد األممي أوجالن، ونطالب كل 
الجهات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان في 
التي أنشئت من أجلها وعليها  االلتزام بالمبادئ 
لإلفراج  التركية  الدولة  على  بالضغط  تقوم  أن 
لوأد  استمرار  القائد هو  اعتقال  فاستمرار  عنه. 
األصوات المطالبة بالديمقراطية. القائد أوجالن؛ 

ال يمثل الشعب الكردي فقط، بل يمثل الشعوب 
األصيلة كافة في منطقة الشرق األوسط، ويمثل 

كل إنسان حر على ظهر األرض«. 
واختتم الناطق الرسمي باسم قبيلة الشرابين في 
سوريا محمد عارف البو حمدون لقاءه بالقول: 
»وانطالقًا من القيم العشائرية التي نمثلها؛ نهيب 
بكافة العشائر في القيام بدورها المنوط بها بفك 

أسر القائد أوجالن، وفضح مؤامرة القرن«.

هيئتا  تصريحات  أوضحت   - األخبار  مركز 
األركان الروسية والنظام في بيان مشترك: إن 
المجموعات  قبل  من  المستمرة  االستفزازات 
الهجمات  لشن  ُدفعت  لتركيا  التابعة  المرتزقة 
على مواقعهم, وأكدت أن أكثر من 150 مدني 
تواجد  أماكن  تركيا  ُقتلوا جّراء قصف مرتزقة 

المدنيين في مناطق سيطرة النظام.
أن  مشترك  بيان  في  األركان  هيئتا  وأوضحت 
المرتزقة  جانب  من  المستمرة  »االستفزازات 
بهدف  بعمليات  القيام  إلى  النظام  قوات  دفعت 
ضمان األمن في المناطق الخاضعة لسيطرته«.
وأضاف البيان: »إن نشاط مرتزقة »هيئة تحرير 
الشام« والفصائل التابعة لها أفشل الجهود التي 
تبذلها روسيا وسوريا، والتي تهدف إلى تخفيف 
حدة التوتر في إدلب، كما أدى قصف المسلحين 
كانون  شهر  خالل  مدنيًا   150 أكثر  مقتل  إلى 
المرتزقة  »إن  البيان  وأكد  الماضي«.  الثاني 
الممرات،  الطرق وأغلقوا  األلغام على  زرعوا 
التي خصصتها روسيا وسوريا لخروج المدنيين 

من أجل منع خروجهم«.
في  مصورة  مشاهد  كشفت  أخرى  جهة  من 
مناطق إدلب المحتلة من قبل تركيا والجماعات 
في  »داعش«  مرتزقة  مشاركة  المرتزقة 
المعارك إلى جانب قوات االحتالل التركي ضد 

قوات النظام.
تحضيرات  المصور  المقطع  في  ويظهر 
موّسع  هجوم  بشن  للبدء  المرتزقة  الجماعات 
وتظهر  إدلب،  في  السوري  النظام  قوات  ضد 
»داعش«  راية  يضع  المرتزقة   أحد  المشاهد 
على كتفه, متحدثًا إلى المراسل في نقطة تجّمع 
السوري  النظام  المرتزقة  ويتوّعد  المرتزقة, 
بالرّد، واستعادة جميع األراضي التي خسروها 

مشاركة  ويؤكد  النظام.  قوات  لصالح  مؤخرًا 
وبعض  الشام  فيلق  الشام,  أحرار  مرتزقة 
كما  المعارك،  في  األخرى  الجهادية  الفصائل 
بتزويدهم  قام  التركي  االحتالل  جيش  أن  يؤكد 
القوات  وسيشاركون  المصفحة,  بالمدرعات 
التركية البرية في األعمال القتالية في الخطوط 

األمامية.

بقايا  على  القضاء  بهدف    - األخبار  مركز 
في  خصوصًا  األمن،  وفرض  المرتزقة 
بها على  المحيطة  والمناطق  األنبار  محافظة 
الجيش  أعلن  واألردن،  سوريا  مع  الحدود 
عملية  إطالق  عن  األربعاء،  اليوم  العراقي، 

عسكرية جديدة.
وفي بيان صادر عن خلية اإلعالم األمني في 
الجيش العراقي أوضحت فيه الخلية إن العملية 
الوزراء  مجلس  رئيس  من  بتوجيه  جاءت 
قيادة   وبإشراف  المسلحة،  للقوات  العام  القائد 
هي  الحملة  هذه  وإن  المشتركة،  العمليات 

المرحلة األولى.
وأضاف البيان أن العملية تشارك فيها، قيادة 
وقيادة  بغداد،  عمليات  وقيادة  البرية،  القوات 

حرس الحدود، والقطعات الملحقة.
وتابع البيان قائاًل: »تأتي هذه العملية لتفتيش 
المحيطة  والمناطق  األنبار  محافظة  وتطهير 
األردنية  السورّية-  العراقية-  الحدود  في  بها 
الفرات  عمليات  قيادة  مع  الفاصلة  والحدود 
بقايا  على  للقضاء  بغداد،  وعمليات  األوسط 
االستقرار  وتعزيز  األمن  وفرض  اإلرهاب 

من خالل خمسة محاور«.

تشملها  التي  المحاور  فإن  البيان  وبحسب 
الحدود  حرس  قيادة  هي  العسكرية  العملية 
عمليات  وقيادة  األنبار،  عمليات  وقيادة 
األوسط،  الفرات  عمليات  وقيادة  الجزيرة، 

باإلضافة إلى قيادة عمليات بغداد.
 كما أشار البيان إلى أن العملية العسكرية تتم 
بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران 
الدفاع  قيادة  مرة  ألول  تشترك  كما  الجيش، 
المتطورة  الصواريخ  بطاريات  بفتح  الجوي 
في منطقة العمليات لحماية األجواء العراقية، 
وتشمل العملية مساحة كلّية تقارب الـ 27 ألف 

كيلومتر مربع.

 مركز األخبار ـ استنكر الناطق الرسمي باسم قبيلة الشرابين في سوريا محمد عارف البو حمدون المؤامرة الدولية بحق القائد األممي عبد اهلل أوجالن، وأشار إلى إن أسس العيش المشترك 
والتآخي بين الشعوب والنضال المشترك ضد القوى االستعمارية، وحالة الوئام التي تسود بين شعوب المنطقة؛ كلها نتيجة فكر وفلسفة القائد أوجالن. وأوضح أن احتالل تركيا لمدن الشمال 
السوري، وتدخلها السافر في جميع تفاصيل األزمة السورية، ودعمها الالمحدود لإلرهاب بمختلف مسمياته؛ ما هي إال استكمال لتلك المؤامرة الدولية. وأكد وقوف العشائر العربية مع قضية 

القائد أوجالن.. 

محمد عارف البو حمدون

علوش خضر

كسور الكاحل...األكثر خطورة
الطبيعة  ذات  العظام  من  الكاحل  عظام 
الخاصة، فعند تعرضها للكسر قد تتسبب 
العظام،  أنواع مختلفة من  في كسر ثالثة 
أسفل  في  عظمتين  أكبر  هو  وهذا  الساق 
الساق، الطرف السفلي من الساق يضيء، 
ويشكل مقبًضا عظمًيا قاسًيا ُيسّمى الوعاء 
داخل  به  يشعر  أن  يمكن  والذي  اإلنسي، 

الكاحل.
أما النوع الثاني فهو عظام الشظية هذا هو 
نهايته  تشكل  السفلى،  الساق  عظام  أرق 
عليه  ُيطلق  قاسًيا  عظمًيا  مقبًضا  السفلية 
اسم الضيق الوحشي، والذي يمكن الشعور 

به في الجزء الخارجي من الكاحل.
عظم  هذا  كالس,  فهي  الثالثة  العظام  أما 
على شكل إسفين يقع بعمق داخل الكاحل، 
بين عظم الكعب ونهايات الساق والشظية، 
وتشكل  السفلية  األطراف  الكالس  تدعم 
لحركات  الطبيعي  للنطاق  صلبة  قاعدة 

الكاحل.
على الرغم من أن هناك العديد من الطرق 
لكسر عظم الكاحل، فإن اإلصابات األكثر 
شيوًعا تنطوي على تطور حاد في الكاحل 
أو تأثير مباشر يكسر واحًدا على األقل من 

المقابض العظمية في الكاحل.
بين  شائعة  إصابات  هي  الكاحل  كسور 
األعمار  جميع  من  األشخاص  جميع 
واالهتمامات، فاألشخاص الذين يشاركون 

األنشطة  من  واسعة  مجموعة  في 
الباليه،  راقصات  ذلك  في  بما  الرياضية، 
والقفز  السلة،  كرة  والعبي  والمتزلجين، 
من  كبير  لخطر  معرضون  بالمظالت، 
المتطلبات  بسبب  الكاحل  في  الكسور 

الجسدية المفروضة على كاحليهم.
تحدث كسور الكاحل أيًضا  نتيجة السقوط 
المباشرة  التأثيرات  أو  مرتفع  مكان  من 
على الكاحل أثناء حادث سيارة أو حادث 
دراجة نارية، تعد إصابات الكاحل شديدة 
التأثير خطرة بشكل خاص إذا ما تغلغلت 
للهواء،  وتعرضت  الجلد  عبر  العظام 
بتلويث  للبكتيريا  المفتوح  الجرح  يسمح 
العظام المكسورة ، ويزيد بشكل كبير من 

خطر العدوى.
اإلصابة بكسر في الكاحل يمكن أن تشمل 

األعراض التالية:
الكاحل،  مفصل  في  وكدمات  تورم،  ألم، 
وعدم القدرة على تحريك الكاحل من خالل 
نطاقه الطبيعي للحركة، وعدم القدرة على 
تحّمل وزنك على كاحلك المصاب،  ومع 
إذا كنت تستطيع تحمل وزنك على  ذلك، 

الكاحل، فال تفترض أنه ال يوجد كسر.
في  شديد  تشوه  المفتوحة،  الكسور  في 
العظم  من  أجزاء  وجود  مع  الكاحل، 
المكسور مرئية من خالل الجلد المكسور .

دون  الكسر  عالج  الممكن  من  كان  إذا 

جراحة، فربما ترتدي طاقًما مدته حوالي 
ستة إلى ثمانية أسابيع، بمجرد إزالته، قد 
تحتاج إلى العالج الطبيعي قبل أن تتمكن 

من استئناف أنشطتك العادية يختلف وقت 
االسترداد الكلي حسب شدة إصابتك .

جراحية  عملية  إلى  بحاجة  كنت  إذا  أما 

فسوف  المكسور،  الكاحل  إلصالح 
كسر  من  أطول  وقًتا  الشفاء  يستغرق 

الكاحل الذي يمكن عالجه بدون جراحة.

لصحة  الفوائد  من  العديد  الحليب  يمتلك 
اإلنسان، ونذكر منها ما يأتي: 

واألسنان:  العظام  سالمة  على  الحفاظ   -1
حيث يرتبط شرب الحليب عادًة بعظام ذات 
صحة جيدة، وُيعّد مصدرًا غنّيا بالكالسيوم, 
صحة  على  للحفاظ  ضروريٌّ  معدٌن  وهو 

وقوة العظام واألسنان. 
الوزن: حيث  المساعدة على منع زيادة   -2
تناول  بين  الدراسات  من  العديد  ربطت 
بالُسمنة,  اإلصابة  خطر  وانخفاض  الحليب 
ففي دراسٍة شملت 145 طفاًل يبلغون ثالثة 
الدهون  استهالك  ارتفاع  أّن  ُوجد  أعوام 
بانخفاض  ارتبط  قد  الحليب  في  الموجودة 

خطر اإلصابة بُسمنة األطفال. 
حيث  والنوم:  والشهية  المزاج  تحسين   -3
الحليب  في  الموجود   / د  فيتامين/  يساعد 
وهو  السيروتينين  هرمون  إنتاج  دعم  على 
والنوم،  والشهية،  بالمزاج،  يرتبط  هرموٌن 
الدراسات بين نقص  العديد من  وقد ربطت 
الُمزمن،  والتعب  واالكتئاب،  د  فيتامين 

والمتالزمة السابقة للحيض. 

4- المساعدة على بناء العضالت: ُيعّد حليب 
بالبروتين عالي الجودة,  البقر مصدرًا غنّيا 
أّي أّنه يحتوي على جميع األحماض األمينّية 
كافيٍة  كمياٍت  تناول  ُيعّد  حيث  األساسية، 
العضلية  الكتلة  لزيادة  مهّما  البروتين  من 

والحفاظ عليها. 
ُيعّد  حيث  القلب:  صحة  على  الحفاظ   -5
الذي  للبوتاسيوم  جيدًا  مصدرًا  البقر  حليب 
الدموية،  توّسع األوعية  يساعد على تعزيز 

وخفض ضغط الدم. 
حيث  بالسرطان:  اإلصابة  خطر  تقليل   -6
فيتامين  أّن  إلى  الدراسات  من  العديد  تشير 
/د/ الموجود في الحليب يمكن أن يساهم في 
السرطان،  من  والوقاية  الخاليا،  نمّو  تنظيم 
كما تشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة 
الكالسيوم  من  عاليٍة  كمياٍت  تناول  بين 
والتقليل من خطر اإلصابة بسرطان القولون 

والمستقيم.
اآلثار الجانبية لتناول الحليب: 

اآلثار  ببعض  الحليب  يتسّبب  أن  يمكن 
قد  والتي  األشخاص،  بعض  عند  الجانبية 

ومنها  الصحية،  المشاكل  بعض  إلى  تؤدي 
ما يأتي:

1- الحساسية: إذ ُيقّدر بعض الخبراء بأّن ما 
ُيعانون  المائة من األطفال  في  يفوق خمسة 
من حساسية الحليب، والتي يمكن أن ُتسّبب 
األكزيما،  مثل  الجلدية,  التفاعالت  بعض 
مثل  الهضمية,  القناة  أعراض  وبعض 
باإلضافة  واإلسهال،  واإلمساك،  المغص، 
إلى بعض األعراض الخطيرة مثل: صعوبة 
عند  والصفير  الحساسية  وصدمة  التنفس، 

التنفس، والبراز الدموي. 
ل الالكتوز: حيث ُيعاني %75  2- عدم تحمُّ
تقريبًا من سكان العالم من أشكاٍل مختلفٍة من 
إلى  اإلشارة  وتجدر  الالكتوز،  ل  تحمُّ عدم 
أكبر  الالكتوز  من  البقر  حليب  محتوى  أّن 

مقارنًة بأنواع الحليب األخرى. 
إحدى  وجدت  حيث  الشباب:  حب   -3
من  ُيعانون  الذين  المراهقين  أّن  الدراسات 
حب الشباب كانوا يشربون كميات كبيرة من 

الحليب قليل أو خالي الدسم.

الحبهان أو الهيل له مذاق خاص، وهذا النوع من 
أو  الطهي  طريق  عن  أما  استخدامه  يتم  التوابل 
دمجه بالشاي والقهوة، ويمكننا التعرف على فوائد 

جمة له، وعلى فوائده الصحية، ومنها:
1- يساهم بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية: 
والحد من التعرض للكسل، ولذا عليك تناوله في 
الطهي أو في الشاي للحصول على فوائده العديدة.

اإلصابة  من  الحد  في  كبير  بشكل  يساهم   -2
اإلصابة  يقلل  وتناوله  البولية:  المجاري  بالتهاب 

بهذا األمر، ولذا عليك تناوله دائًما.
أو  اإلصابة  من  الحد   -3

الرتفاع  التعرض 
الدم:  ضغط  نسبة 

يرجع  وهذا 
ئص  للخصا

لتي  ا
يها  يحتو
لتي  ا و

من 

دورها 
ية  لحما ا

من 
ض  لتعر ا

لالرتفاع.
من  الحد   -4

الرتفاع  التعرض 
نسبة الكولسترول في الدم: 

الحد  في  كبير  بشكل  يساهم  وهذا 
من التعرض لإلصابة بأمراض القلب المختلفة.

5- يحتوي على نسبة عالية من مضادات األكسدة: 
اإلصابة  من  الحد  في  كبير  بشكل  تساهم  التي 
تقليل فرص اإلصابة  بأي مشاكل صحية وأيًضا 
باألمراض، ومن أبرزها مرض السرطان، ولذا 

عليك تناوله دائًما.
6- غني بعنصر الحديد: الذي يساهم بشكل كبير 
فرص  تقليل  وأيًضا  وتنشيطه،  الدم  تقوية  في 
تناوله  عليك  ولذا  الدم،  فقر  أو  باألنيميا  اإلصابة 

باستمرار.
7- المساعدة في الوقاية من هشاشة العظام: أثبتت 
العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الحبهان له 
دور كبير في حماية الجسم من اإلصابة بمشاكل 
في العظام كالهشاشة ألنه غني بعنصر الكالسيوم 

الذي يحمي العظام.
أثبتت  وظائفه:  وتنظيم  القلب  صحة  تحسين   -8

بعض الدراسات الطبية، أن تناول الحبهان بشكل 
مستمر يعد من األمور المهمة التي تساهم بشكل 
كبير في تعزيز صحة القلب، والحد من اإلصابة 
والجلطات،  الشرايين،  وانسداد  القلبية  باألزمات 
حماية  وأيًضا  األمر،  بهذا  االهتمام  عليك  ولذا 

القلب.
بعض األمور السلبية في اإلفراط بتناول الحبهان:

1- الحبهان قد يسبب الحساسية:
وبكميات  طويلة  لفترة  الحبهان  استخدام  تم  إذا 
إلى  ذلك  يؤدي  قد  كبيرة، 
وحساسية  الحساسية، 
المعروفة  الجلد 
سم  با
ب  لتها ا «
لجلد  ا

 » سي لتما ا
شائع  نوع  هي 
الجلدي  الطفح  من 
اإلفراط  بسبب  تطويره  يتم 
تواجه  قد  كما  الحبهان،  تناول  في 
إذا  التنفسي  الجهاز  مشكالت  من  نوًعا  أيًضا 
كنت تستهلك الحبهان بشكل مفرط، من أعراض 
تناول  في  اإلفراط  عند  تظهر  قد  التي  الحساسية 
الحبهان ما يلى: »ضيق الصدر أو الحلق. ألم في 
الصدر. ضيق التنفس. مشكلة في الجهاز التنفسي. 

تكّون حصوات المرارة«.
تكون  إلى  يؤدي  قد  للحبهان  المفرط  االستهالك 
حصوات المرارة، حيث كشفت بعض الدراسات 
في  يفشل  ما  غالبًا  الهضمي  الجهاز  أن  الحديثة 
امتصاص الحبهان، وهذا يؤدي إلى ترسب نفس 
في  العملية  هذه  وتؤدي  أجسامنا،  داخل  البذور 
النهاية إلى نمو حصوات المرارة، كذلك إذا كانت 
لديك بالفعل حصوات في المرارة يجب أن تتوقف 
أن  األبحاث  وأثبتت  الحبهان،  تناول  عن  تمامًا 
تناول الحبهان بالنسبة لمريض حصوات المرارة 

يؤدي إلى العدوى والنزيف.

 الحبهان... تنشيط دورة              ما القيمة الغذائي�ة للحليب؟..
الدم والحد من السرطان
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

أبرز األحداث الرياضية يف إقليم اجلزيرة

تشكيل لجنة فني�ة للعبة الكاراتي�ه

حقيب�ة روناهي الرياضية

سحب قرعة كأس االتحاد للتنس

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

ـ بالتعاون بين لجنة الشباب والرياضة ومكتب 
المحلية  اإلدارة  لجنة  في  الفنية  الخدمات 
الثانية  المرحلة  استكمال  يتم  بالرقة،  والبلديات 
منشأة  جانب  الجديد  الملعب  تجهيز  أعمال  من 
بحيث  الرقة،  مدينة  في  الرياضية  الفرات 
أو  للتخريب  المالعب معظمها تعرضت  كانت 
تحولت إلى سجون من قبل مرتزقة داعش إّبان 
والتي  المدينة  على  سيطرتهم 
ت  ر تحر

العام  في  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد  على 
.2017

بكرة  األشبال  بطولة  منافسات  إطار  ضمن  ـ 
القدم بكوباني باسم الشهيد »رشيد عفرين«، فاز 
فريق روشين على الوحدة بسبعة أهداف مقابل 
كوباني  نادي  على  العمال  فريق  وفاز  ثالثة، 
مقابل هدف واحد، على أرضية  بنتيجة هدفين 
ملعب صداقة النيرويج وكوباني )1(، من جانبها 
اللجنة الفنية لكرة القدم بمقاطعة كوباني قررت 
إشعار آخر  البطولة حتى  مباريات  كافة  تأجيل 

بسبب برودة األجواء في المنطقة.
الكرة  اتحاد  قرر  ـ 

ي  ر لسو ا
جيل  تأ

إطار  ضمن  والجهاد  عفرين  ناديي  مباراة 
السوري  الدوري  من  اإلياب  مرحلة  منافسات 
للدرجة األولى لكرة القدم، وذلك بطلب من نادي 
الجهاد لصعوبة السفر في ظل األجواء الباردة 
على  وحرصًا  عام،  بشكٍل  المنطقة  في  السائدة 

سالمة وصول البعثة وسالمة الالعبين
روناهي / قامشلو

تلعب فرنسا حاملة اللقب ضد روسيا والمجر البلد 
كأس  بنهائيات  المجموعات  دور  في  المستضيف 
االتحاد لفرق السيدات للتنس في بودابست، خالل 

الفترة من 14 وحتى 19نيسان المقبل.
أربع  على  تقسيمهم  تم  منتخبًا   12 ويشارك 
المعدلة،  للبطولة  األولى  النسخة  في  مجموعات 
الرجال  والتي ستسير على نهج كأس ديفيز لفرق 
بإقامة النهائيات في أسبوع واحد في مدينة واحدة.

مرة،  باللقب 18  الفائزة  المتحدة  الواليات  وتلعب 
ضد سلوفاكيا وإسبانيا.

مباريات  البطلة،  وصيفة  أستراليا،  وتخوض 
المجموعة الثانية، بجانب بلجيكا وروسيا البيضاء 

مفاجأة البطولة.
إلى  مجموعة  كل  في  الصدارة  صاحب  ويتأهل 
 19 يوم  النهائي  يقام  أن  على  النهائي  قبل  الدور 

أبريل. 
وفيما يلي المجموعات األربع: 

المجموعة األولى: فرنسا - المجر - روسيا
روسيا   - بلجيكا   - أستراليا  الثانية:  المجموعة 

البيضاء
 - سلوفاكيا   - المتحدة  الواليات  الثالثة:  المجموعة 

إسبانيا
المجموعة الرابعة: التشيك - ألمانيا – سويسرا

عقوبة  اإليطالي،  الهواة  دوري  حكام  أحد  تلقى 
من  حرمانه  في  متمثلة  نوعها،  من  األولى  هي 
المشاركة في فعاليات كرة القدم لمدة عام، بعد أن 
المباريات،  إحدى  خالل  طرده  عقب  العبًا  نطح 

بحسب بيان الشرطة في ماكيراتا.
من  البالغ  الحكم  اسم  عن  الشرطة،  تكشف  ولم 

العمر 31 عامًا والمنحدر من نابولي.
وخالل المباراة التي جمعت بين بورجو موجليانو 
اعتدى  الجاري،  شباط  أول  في  ومونتوتوني 

األرض،  صاحب  الفريق  العبي  أحد  على  الحكم 
إلى  الالعب  نقل  ليتم  المالبس،  خلع  خارج غرفة 

المستشفى لتلقي العالج.
وجرت المباراة في موجليانو ضمن دوري الهواة 
بنتيجة  موجليانو  بورجو  بفوز  وانتهت  اإليطالي، 

.1-3
وتم حرمان الحكم من حضور أي مباراة لمدة عام، 
سواء على مستوى المحترفين أو الهواة في إيطاليا 

وخارجها.

رغم برودة األجواء تستمر الفعاليات الرياضية 
دوري  بإيقاف  البعض  وطالب  الجزيرة  بإقليم 
الدوري  ولكن  القدم،  لكرة  الشعبية  الفرق 
مستمر، وأقيمت يوم االثنين الماضي مباراتين 
ففي األولى فاز جزيرة غربي على عاليا بعشرة 
فاز  الثانية  المباراة  وفي  هدفين،  مقابل  أهداف 
جوفنتوس على روهالت بخمسة أهداف مقابل 
هدف واحد، وفاز التصدي على األمل بهدفين 
كافة  وتقام  الثالثاء،  أمس  واحد  هدف  مقابل 
الشهيد  ملعب  أرضية  على  الدوري  مباريات 
شباط  شهر  وتختتم ضمن  بقامشلو،  كجو  هيثم 
أيضًا  وستبدأ  األول  الدور  منافسات  الحالي 
األربعاء  اليوم  وتقام  الثاني،  الدور  منافسات 

مباراتين وفق الجدول التالي:
الثانية عشر  الساعة  بك  قدور  أخوة  ـ روج × 

ظهرًا.

ـ الهالل × ميسلون الساعة الثانية عصرًا.
جنوب  الواقع  الرياضي  كالسيكو  مجمع  وفي 
منافسات كأس  انطلقت  بقامشلو،  دوار جركين 
كالسيكو بنسختها األولى ألعمار 40 سنة وما 
فوق، وفي اليوم األول أقيمت مباراتين، فاز في 
النضال  فريق  على  نبأ  شركة  األولى  المباراة 

بخمسة أهداف مقابل هدفين وفي المباراة الثانية 
بثالثة  األطباء  فريق  مع  أربيل  فريق  تعادل 
تعادل  الثاني  اليوم  وفي  ثالثة،  مقابل  أهداف 
فريقي متقاعدي الجهاد وروني بهدف لكل منهما 
القلعة  شركة  فريق  على  الحبوب  فريق  وفاز 
الثالث  اليوم  وفي  هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة 

بـ  براتي  فريق  على  الرحمة  مشفى  فريق  فاز 
الجزيرة  فريق  وفاز  هدفين،  مقابل  هدف   12
رد،  بدون  أهداف  بثالثة  الصناعة  فريق  على 
الرابع فاز فريق روني على شركة  اليوم  وفي 
فريق  وفاز  هدفين،  مقابل  أهداف  بخمسة  نبأ 

أربيل على شركة القلعة بنفس النتيجة.
بينما توقفت البطولة المفتوحة لكرة القدم للفرق 
في  الثلجية  الهطوالت  بسبب  بديرك  الشعبية 

المدينة وانهيار سقف الملعب المغلق فيها.
االتحاد  في  الفردية  األلعاب  صعيد  على  أما 
اللجان  تشكيل  يستمر  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
كافة  دعوة  تم  بحيث  األلعاب  لمختلف  الفنية 
للعبة  والالعبين  والحكام  والمدربين  الخبرات 
الرياضي  االتحاد  بمقر  بناء األجسام لالجتماع 
المصادف  الخميس  غدًا  يوم  وذلك  بقامشلو، 
عشر  الثانية  الساعة  بتمام   ،2020/2/13

ظهرًا، بهدف انتخاب لجنة فنية للعبة.
وفي الكرة الطائرة ستقام دورة تحكيم »تنسيب« 
 ،2020/2/18 المصادف  الثالثاء  يوم  وذلك 

سيدات ورجال، برعاية منظمة البرمجة اللغوية 
ثالثة  مدار  على  الدورة  وستكون  العصبية، 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  في  أيام 
بقامشلو، ولكل من يود االلتحاق بالدورة تسجيل 
مقر  في  الجماعية  األلعاب  مكتب  لدى  اسمه 
الرياضية  الصالة  في  الكائن  الرياضي  االتحاد 
أسماء  وإليكم  قامشلو،  بمدينة  الصناعة  بحي 

المحاضرين للدورة:
- الكابتن حكمت سليمان.

- الكابتن مازن هزاع.
مشرف على الدورة: محمد أرسالن.

الجزيرة مع  إقليم  في  األحداث  أهم  هذه مجمل 
استمرار تشكيل اللجان الفنية المختلفة لأللعاب 
التدريب  دورات  لمختلف  والتجهيز  الفردية 
غير  وهذا  الرياضات  ولمختلف  والتحكيم 
دوريات كرة القدم للفرق الشعبية على أرضية 
المكشوفة والمغلقة في مدينة  المالعب  مختلف 

قامشلو.

روناهي قامشلو ـ بهدف تشكيل لجنة فنية جديدة 
مكتب  في  ُعِقد  الجزيرة،  بإقليم  الكاراتيه  للعبة 
بمدينة  الرياضي  االتحاد  بمقر  الفردية  األلعاب 
االتحاد  عن  ممثلون  ضم  اجتماعًا  قامشلو، 

الرياضي وخبرات ومدربين للعبة الكاراتيه.

شهدت  ولكنها  االنتشار  جيدة  الكاراتيه  لعبة 
مدرب  بين  كبيرة  وخالفات  عصيبة  أوقات 
في  البطوالت  اثناء  وخاصًة  واألندية  الفرق 
أعوام 2016 و2017و2018، وشهدت تحسنًا 
في العام 2019، وخفت الخالفات بين المدربين 
اللجنة  في  أعضاء  نفسهم  هم  والذين  للنوادي 
للعام 2020،  فنية  لجنة  ولتشكيل  للعبة،  الفنية 
االتحاد  عن  ممثلين  بحضور  اجتماع  عقد 

الرياضي وخبرات ومدربين اللعبة.
أعضاء  وتضم  جديدة  فنية  لجنة  انتخاب  وتم 
منهم لديهم خبرة كبيرة في لعبة الكاراتيه، وتعقد 
بشكٍل  العام  هذا  اللعبة  إلدارة  عليهم  اآلمال 
اللعبة  بأن  وذكرنا  السابقة،  األعوام  من  أفضل 
في العام الماضي شهدت تحواًل جيدًا من خالل 
التنظيمية  النواحي  من  أقيمت  التي  البطوالت 
والفنية، ورغم أن هذه اللجنة مثل باقي اللجان 
المشكلة حتى اآلن، بحيث األعضاء هم نفسهم 
ينتج  مم  اإلقليم،  نوادي  في  وأعضاء  مدربين 
في  نقص  بسبب  اللجان  استقاللية  عدم  لدينا 

الكوادر والخبرات الرياضية بشكٍل عام.
كما من المفترض أن تقام دورات تدريب وتحكيم 
في الفترة القادمة أيضًا لهذه اللعبة، التي تعتبر 
جيدة االنتشار في إقليم الجزيرة، واألسماء التي 

تم انتخابها هي على الشكل التالي:
رئيس اللجنة: فرحان حسن.

األعضاء: روزان سايك. زبير شيخي. ريزان 
حسن. أحمد عمر.

هذه األسماء ستكون ضمن اللجنة التي ستشرف 
الفئات  لكل  الكاراتيه  لعبة  بطوالت  على 

واألوزان ولكال الجنسين للعام 2020. 

زالل جكر: »على شعوب املنطقة رفع وترية النضال إلنهاء املؤامرة«

»على المرأة تحمل مسؤوليتها التاريخية لتحقيق الوحدة الكردية«

وخالل حوار مطول شرحت زالل جكر لوكالة 
أنباء هاوار األبعاد المحلية واإِلقليمية والعالمية 

للمؤامرة الدولية على القائد عبد اهلل أوجالن.
ـ كيف يتم تسيير المؤامرة الدولية على القائد 

عبد اهلل أوجالن في الوقت الحالي؟
القائد عبد اهلل أوجالن بنى لدى الشعب  ظهور 
المجازر  من  مرير  تاريخ  بعد  األمل  الكردي 
روح  الكردي  للشعب  وأعاد  واالضطهاد, 
المقاومة والنضال. والمؤامرة التي حيكت ضد 
مساعي  جاءت ضمن  أوجالن؛  اهلل  عبد  القائد 
النيل من إرادة وعزيمة الشعب الكردي وشعوب 
القائد أوجالن, حيث  المنطقة أجمع بعد ظهور 
الشعب  بمهاجمة  التركي  االحتالل  دولة  بدأت 
شباط   15 في  الدولية  المؤامرة  عبر  الكردي 
اليوم  وهذا  أوجالن,  اهلل  عبد  القائد  1999ضد 
الكردي  الشعب  تاريخ  في  أسود  يومًا  يعتبر 

والشعوب المضطهدة في المنطقة.
1999إلى  شباط   15 مؤامرة  استمرار  إن 
الوقت الراهن تدل على محاولة تصفية مشروع 
من  مشروعه  حاضنة  وتصفية  أوجالن,  القائد 
لدى  نية  وجود  على  وتدل  المنطقة,  شعوب 
من  للنيل  الرأسمالية  المتآمرة  والدول  القوى 
عزيمة الشعب الكردي, والقضاء على القضية 
الكردية, وإزالتهم من الوجود, عبر استمرارها 
أجزاء  في  الكردي  الشعب  على  الهجمات  في 
احتجاز  في  واالستمرار  األربعة,  كردستان 

القائد ومحاولة تصفيته.
ـ كيف ُتقّيمون مقاومة الشعب الكردي وشعوب 
المنطقة منذ مؤامرة الخامس عشر من شباط, 

وإلى يومنا الحالي؟
الفدائيين  المئات من  المؤامرة؛ خرج  بداية  مع 
بأجسادهم,  النيران  وأضرموا  الشوارع  إلى 
سياسات  ضد  الكرد  من  الماليين  وتظاهر 
الدولية,  بالمؤامرة  وتنديدًا  المتآمرة,  الدول 
الشعب  على  ُفرض  الذي  السواد  وإلزالة 
التاريخ  مر  على  الكردي  فالشعب  الكردي, 
مواقف  وذو  وثوري  للعبودية,  ورافض  مقاوم 
حاسمة تجاه االحتالل, وعلى مر العشرين عامًا 
قائدهم,  لحماية  قوية  مقاومة  أبدوا  المنصرمة 
إلى  الكردي  الشعب  حريتهم,  إلى  وللوصول 
جانب القائد تمكنوا من إفراغ المؤامرة الدولية, 

وجعلوا المؤامرة تفشل عبر مواصلة فكر القائد 
وبقائهم  الوجود,  ومشاريعه, وعدم زوالهم من 
مطالبين  والمحلية  الدولية  المحافل  مختلف  في 
بحرية القائد, واستمراره في نشاطاته الرافضة 

للعزلة والمؤامرة عليهم.
تقسيم  المؤامرة ترسيخ  في األساس كان هدف 
تسعى  ما  وهذا  وشعوبها,  الكردية  الجغرافية 
إليه الدول المتآمرة إلى اليوم, وجعلها استمرارًا 
كردستان,  قسمت  التي  بيكو  سايكس  التفاقية 
بضرورة  إليمانه  القائد  استهداف  جاء  وعليه 
إلى  الرامية  ومساعيه  الكردي,  الشعب  وحدة 

وحدة الجغرافية الكردية.
نحن اليوم في واقع جديد وباألخص في روج آفا 
نمر بمرحلة هي مرحلة حماية الوجود, ومرحلة 
إلفراغ  الكردي,  الصف  لتوحيد  جدًا  ملحة 
السياسات الخارجية وهذه الوحدة هامة؛ ألن هذه 
الدول المتآمرة تستغل تلك التناقضات الكردية, 
بشكل  وتعمل  مصالحها,  خدمة  في  وتسخرها 
الكردي،  التاريخ  في  عليه  عملت  كما  مستمر 
بعض  عبر  الكردي  بالشعب  تالعبت  حيث 
األطراف الكردية, لنتمكن من الوقوف في وجه 
هذه األطراف المتآمرة, وتأتي الوحدة الوطنية 
وتكاتف  الكردي  الصف  وحدة  عبر  الكردية 
إفراغ  من  الشعب  ليتمكن  الكردية,  األطراف 
وللحد  ضدهم,  وتحاك  حيكت  التي  المؤامرة 
األطراف  لبعض  المتآمرة  الدول  استغالل  من 
األخرى,  األطراف  حساب  على  الكردية 
القائد  على  المؤامرة  تحبط  الكردية  والوحدة 
عبد اهلل أوجالن وعلى الشعب الكردي وشعب 
ألن  يقظين؛  نكون  أن  علينا  لذا؛  كردستان. 
التقسيم والتمزيق,  الراهنة هي سياسة  السياسة 
وفي المرحلة الراهنة الوحدة الوطنية ضرورية 

جدًا أكثر من أي وقت آخر.
من  التركي  االحتالل  دولة  مغزى وهدف  ما  ـ 
كردّية  بتواريخ  الكردية  المناطق  استهداف 

هامة؟
تتقصد دولة االحتالل التركي استخدام التواريخ 
دليل واضح  في  المنطقة  للهجوم على  الكردية 
بعد  الكرد  إبادة  في  استمرارها  على  وصريح 
20 عامًا من المؤامرة. ففي التاسع من تشرين 
بالهجوم على شمال وشرق  تركيا  بدأت  األول 
سوريا, كما ويوضح مدى المؤامرة الدولية التي 

بمختلف  السوري  والشعب  سوريا  حيكت ضد 
تاريخ  وإلى  التاريخ  ذاك  منذ  وقومياته  أديانه 
الهجوم التركي, وهو التاريخ نفسه تاريخ رحيل 
القائد عبد اهلل أوجالن عن سوريا, وهو دليل آخر 
يدل على أن الدولة التركية المحتلة مستمرة في 
لكامل  المؤامرة  استهداف  ويوضح  مؤامرتها, 
سوريا وليس فقط للقائد. وبناء على ما توصلت 
إليه شعوب سوريا من قناعة بأن االستهداف هو 
استهداف لسوريا أبدت الشعوب مقاومة بطولية 
التي  التركي  للتصدي لهجمات جيش االحتالل 
العام  من  األول  تشرين  من  التاسع  في  شنت 

الماضي.
في  واإلقليمّية  العالمية  القوى  دور  ما  ـ   
المؤامرة حينها, وما تأثيرها على أرض الواقع 
البلدين ذاتهما سوريا  الراهن على  الوقت  في 

ومصر؟
الشرق  تهديدات كبيرة على  آنذاك كانت هناك 
األوسط, أولها كانت التهديدات التركية لسوريا, 
المؤامرة  أثناء  لسوريا  التركية  والتهديدات 
الواقع, وتتجدد, وبعد  اليوم على أرض  تتبلور 
سوريا  تشهده  ما  المؤامرة  من  أعوام  عشرة 
ضدها،  المؤامرة  لتلك  استمرار  هو  اليوم 
القائد   ورقة  استخدام  آنذاك  حاولت  وتركيا 
السورية.  األراضي  في  التركي  للتدخل  كحجة 
لذلك؛ تخلى القائد عن مكانه في سوريا وخرج 
لعدم جر سوريا إلى حرب قد تعود بآثار سلبية 
التصدي  على  سوريا  قدرة  لعدم  نظرًا  عليها؛ 

لتركيا والدول المتآمرة.
اليوم  سوريا  أو  مصر  من  كل  بها   تمر  وما 
الدولتين  شعوب  لدى  المؤامرة  حقيقة  بينت 
باتت  وشعوبها  الدول  وتلك  الحكومتين,  ولدى 
وباتوا  المؤامرة,  هذه  في  ارتكب  ما  جيدًا  تعلم 
التركي,  االحتالل  دولة  إليه  تسعى  ما  يعلمون 
وباتوا على يقين بأن المؤامرة ليست على القائد 
الشرق  شعوب  جميع  على  بل  فقط،  أوجالن 

األوسط ومنها الدول العربية.
ـ كيف أّثرت المؤامرة على سوريا، هل ترون 

فيها استهدافًا لسوريا أيضًا؟
في هذه المؤامرة صحيح استهدف الكرد ولكن 
قبل  من  مستهدفة  كانت  كامل  بشكل  سوريا 
التي  اليوم  التركية  المتآمرة, والتهديدات  الدول 

توجه إلى الشعب الكردي هي في واقعها لكافة 
وهي  الكرد,  شخص  في  السورية  الشعوب 
الشعب  وعلى  شباط.   15 لمؤامرة  استمرارية 
السوري أن يكون حذرًا حيال هذه المخططات 

الرامية إلى احتالل البالد.
الحرب  »إن  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  قال  ـ 
كيف  استهدافي«؛  مع  بدأت  الثالثة  العالمية 

ُتترجمون هذه المقولة؟
القائد  استهداف  منذ  بدأت  العالمية  الحرب  نعم 
حروب  يشهد  العالم  ألن  أوجالن؛  اهلل  عبد 
الطبيعي  المجتمع  ضد  الرأسمالية  الحداثة 
المتعايش, ونظرًا ألن فكر القائد أوجالن اعتمد 
على  واعتماده  الطبيعي,  المجتمع  إظهار  على 
ضرورة التعايش المشترك بين الشعوب الدينية 
القائد  إزالة  الرأسمالية  الدول  أرادت  والقومية, 
إزالة  أن  مبدأ  على  معتمدًة  طريقها,  عن  آبو 
والمشروع,  الفكر  إزالة  من  سيسهل  القيادة 

وسيسهل تقسيم المجتمع.
في  المؤامرة  منذ  الثالثة  العالمية  الحرب  هذه 
األشكال  من  بالعديد  تبينت  األوسط  الشرق 
والربيع  العراق,  في  األمريكي  التدخل  ومنها؛ 
تحت  مرتزقة  مجموعات  وإنشاء  العربي, 
نشوب  في  تسببت  وعرقية  طائفية  مسميات 
حروب أهلية في المنطقة, جميعها لم تكن سوى 

مساعي دول الحداثة الرأسمالية لتنفيذ أجنداتها 
السياسية واالقتصادية في المنطقة.

وكذلك مساعي االحتالل التركي إلعادة أحالمها 
تشهده  وما  مستمرة.  وإمبراطورتيها  العثمانية 
يبين  سوريا  في  تركي  تدخل  من  اليوم  سوريا 
في  أيضًا  وتدخلها  الطرف,  ذاك  أطماع  مدى 
ليبيا واليونان والعراق واضح, إلعادة  كل من 
وصواًل  سوريا  من  تسعى  وتركيا  أحالمها, 

للعراق واألردن ومصر لبسط نفوذها.
من  المؤامرة  إلفراغ  فعله  يتوجب  ماذا  ـ 

مضمونها؟
يجب  المؤامرة؛  مضمون  نفرغ  أن  لنستطيع 
القائد  وفكر  الحر,  فكرنا  وحماية  إحياء  علينا 
والمقاومة,  النضال  وتيرة  ورفع  أوجالن, 
المتآمرين,  ضّد  االنتفاض  في  واالستمرار 
جميع  إلى  الحقيقة  إيصال  في  واالستمرار 
حول  االلتفاف  وعلينا  والمجتمعات,  الشعوب 
والقوات  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
العسكرية للوصول إلى االستقرار في المنطقة, 
والمحافظة على المكتسبات المتحققة, وأن نبقى 
على أمل؛ ألن األمل هو الطريق نحو النصر, 
وعلى كل منا العمل حسب اإلمكانيات المتاحة 
للوصول إلى حرية القائد، والحد من مؤامرات 

جديدة تحاك ضد الشعب الكردي وقادته.

روناهي/ قامشلو – أكدت نساء شمال 
ضمن  المرأة  دور  أن  سوريا  وشرق 
األحزاب السياسية والتنظيمات النسوية 
يجب أن يتعزز ليضعها أمام مسؤوليتها 
التاريخية للعمل على إيجاد رؤى جامعة 
تنأى بها عن الخالفات الحزبية الضيقة 
من أجل المصلحة العليا للشعب الكردي.
أهمية وحدة الصف الكردي في ظل المتغيرات 
السياسية والعسكرية في مناطق شمال وشرقي 
سوريا، والتأسيس لجبهة تجمع القوى السياسية 
والحزبية الكردية كافة بمختلف توجهاتها؛ من 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  بها  نادت  التي  المطالب 
سوريا  لقوات  العام  والقائد  سوريا،  وشرق 
هذه  في  وبخاصًة  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية 
المرحلة التاريخية التي يمر بها شعبنا الكردي 

وعموم شعوب المنطقة. 
من  العديد  صحيفتنا  أجرت  الصدد؛  وبهذا 
اللقاءات مع النساء لرصد آرائهن حول ضرورة 

وحدة الصف الكردي في هذه المرحلة.

فرصة تاريخية لن تتعوض

تزال  وال  كانت  الكردي  الصف  »وحدة 
أجزاء  في  الكردي  للشعب  بالنسبة  حلم  بمثابة 
كردستان األربعة وسوريا بشكل خاص؛ بسبب 
سوريا  وشرق  لشمال  مؤخرًا  التركي  الغزو 

المرحلة  هذه  ففي  ووجودهم،  أمنهم  يهدد  مما 
ليشكلوا  واحدًا  صفًا  يقفوا  أن  عليهم  الحساسة 
المحتل  التركي  العدو  لمواجهة  متكاملة  قوة 
في  واالستقرار  األمن  زعزعة  يحاول  الذي 
هذه المناطق«، هذا ما أكدته الرئيسة المشتركة 
لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف في بداية 
حديثها. وطالبت جميع األحزاب السياسية التي 
قائد  إليها  دعا  التي  المبادرة  ضمن  تتحد  لم 
أن  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  قوات 
تتحد، وذلك إلفشال كافة المشاريع االستبدادية 
للمحتل التركي، مبينًة بأن وحدة الصف الكردي 
ليست توحيد األحزاب السياسية فقط، بل يجب 
موحدة،  والقرارات  االتفاقيات  جميع  تكون  أن 

مؤكدًة بأن هذه فرصة تاريخية لن تتعوض. 
مقاطعة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأضافت 
بعض  توحد  »عدم  يوسف:  بروين  قامشلو 
دليل على  الكردية؛  القضية  األحزاب من أجل 

وقوفها إلى جانب العدو«. 

»منعطف خطري يهدد

 

القضية الكردية«

مناطق  بها  تمر  التي  الظروف  بأن  شك  »ال 
شمال وشرق سوريا في ظل الصراع اإلقليمي 
والدولي ومحاولة أعداء الشعب الكردي للقضاء 
منعطف  أرضه  على  المشروعة  تطلعاته  على 
التركية  فالدولة  الكردية،  القضية  يهدد  خطير 
بدأت  بل  لعفرين،  باحتاللها  تكتف  لم  الفاشية 
أبيض«،  مدينتي كري سبي »تل  بالغزو على 
تغييرًا  وأجرت  العين«،  »رأس  كانيه  سري 
عضوة  لنا  أكدته  ما  هذا  فيهما«،  ديموغرافيًا 
مجلس المرأة بشمال وشرق سوريا ستير قاسم 

حول أهمية وحدة الصف الكردي.
وأشارت ستير إلى أن االحتالل التركي بهجماته 
مؤخرًا على شمال وشرق سوريا وضع الحركة 
التاريخية  مسؤولياتها  أمام  الكردية  السياسية 
في رأب الصدع ولملمة البيت الكردي والعمل 
في  للوقوف  موحد؛  كردي  موقف  إبراز  على 

وجه هذه المحاوالت التي تهدف إلنهاء القضية 
الكردي،  الشعب  الكردية والقضاء على وجود 

ونسف تطلعاته.
الصراعات؛  هذه  ظل  في  المرأة  دور  وعن 
وشرق  بشمال  المرأة  مجلس  عضوة  أكدت 
كانت  الكردية  المرأة  بأن  قاسم  ستير  سوريا 
عبر التاريخ وما تزال عاماًل للوحدة والسالم، 
وهذا الدور يجب أن يستمر ويتعزز من خالل 
والتنظيمات  السياسية  األحزاب  في  وجودها 
النسوية للعمل على إيجاد رؤى جامعة تنأى بها 
عن الخالفات الحزبية الضيقة من أجل المصلحة 

تحول  أن  تستطيع  فهي  الكردي،  للشعب  العليا 
تساهم  إيجابية  اختالفات  الى  الخالفات  تلك 
العملية  يخدم  مما  الكردي؛  الموقف  غنى  في 

الديمقراطية والتعددية السياسية اإليجابية.
ومن هنا ال يسعنا القول سوى بأنه في ظل كافة 
من  األربعة  األجزاء  تشهدها  التي  الصراعات 
على  يتوجب  خاصًة،  وسوريا  عامًة  كردستان 
كافة  الكردية  السياسية  والتنظيمات  األحزاب 
توحيد  الكردية  المرأة  الخصوص  وجه  وعلى 
صفوفها وجهودها وخطابها لمواجهة كل عدو 

متربص بالشعب الكردي.

راع والحرب في سوريا. وأضاف: »ولن نجني من  ة الصِّ بّين مسؤول العالقات الّدولية في حزب االّتحاد الّديمقراطي بإقليم الفرات بكر حج عيسى أّن الحرب والعسكرة ُتزيد من حدِّ
وراء ذلك سوى الّدمار والمزيد من القتل والّتشريد«. وشّدد على ضرورة اتباع الّطرق الّسياسية والحوار بين الّسوريين لمعالجة المشاكل والّتوصل للحلول بشأن الوضع في سوريا. 

ل الّسالم واألمان في إدلب وفي كل مكان من سوريا على منطق الحرب، وعلى أبناء تلك المنطقة االبتعاد عن مشروع أردوغان االحتاللي«.. وأكد: »نحن ُنفضِّ

إيقاف حكم إيطالي بعد واقعة مؤسفة

اعتبرت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زالل جكر الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا استمرارًا للمؤامرة الدولية على القائد عبد اهلل أوجالن، وطالبت شعوب 
المنطقة برفع وتيرة النضال إلنهاء المؤامرة.

بروين يوسف ستير  قاسم

استطالع / إيفا إبراهيم
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تقرير/ صالح إيبو

ياسر خلف

إن مفهوم الوطن بات كلمة شاذة ال يتم تداولها 
القيم  أهم  كأحد  والتاريخي  المبدئي  سياقها  في 
التي تجمع شعوبًا أو أديانًا أو أقوامًا باستطاعتها 
العيش كأمة واحدة انطالقًا من غناها األخالقي 
وتنوعها الثقافي لتتحول ألحد أهم أسباب غناها 

الحضاري ورقيها المجتمعي.
كجغرافيا  الوطن  بمعنى  يشعر  من  جدًا  قليل 
دفينًا  المعنى  ذلك  كان  وإن  الجميع.  تحتضن 
في كوامن النفوس ككل غريزة من غرائزها؛ 
أو  نفسها  تنظيم  استطاعت  أمة  الضير في  فما 
تعمل على تكوين نفسها عن طريق المنظمات 
واالتحادات االجتماعية المدنية التي تستند على 
ديمقراطية  بآليات  المحلية  الذاتية  االدارات 
القادر  والمجتمع  األمة  مستوى  إلى  لتصل 
االجتماعية  ومكوناته  شرائحه  كل  تنظيم  على 
والعرقية  والدينية  المذهبية  وحتى  والثقافية 
المنظمات واالتحادات  والعشائرية عن طريق 
إلى  وصل  الذي  المجتمع  ذلك  الديمقراطية، 
عن  مستقل  بشكٍل  بنفسه  نفسه  إدارة  مستوى 
في  األسباب  أهم  أحد  كانت  التي طالما  الدولة 
الوطنية  حقيقته  عن  واغترابه  المجتمع  تنافر 
ضد  نفسه  عن  الدفاع  ليستطيع  والتاريخية 
بكل  الدكتاتورية  والسلطات  المركزية  الهيمنة 
وبالوسائل  أواًل  السلمية  الديمقراطية  الوسائل 
غير السلمية إذا اقتضى األمر ذلك؛ لتتحول هذه 
الجميع  يستهدفها  أو  يهتدى  بوصلة  إلى  األمة 
سواء أكان هذا الهدي أو االستهداف غازيًا أو 
مستغيثًا، الجئًا أو مستعمرًا، مهجرًا أو محتاًل؛ 
ليجدوا أنفسهم في رحاب أمة ُتحسن احتضان 
الالجئ  وتستقبل  الغازي  وتجابه  المستغيث 
وتقاوم  المهجرين  تكّرم  االستيطان  وترفض 

المحتلين.
االصطالحات  أو  المتضادة  الثنائيات  هذه  إن 
المتنافرة هي مفاهيم تبرز حينما يتهدد الوطن 
والتشرذم  التفكك  أوسع خطر  بتعبير  األمة  أو 
إدراك  الضرورة  من  بات  ولذلك؛  والتشظي. 

المعنى الكامل والغرض الذي يكمن خلف هذه 
المفاهيم االصطالحية والهدف منها.

األمة الدميقراطية والدولة ومنحنى 
األزمة الراهنة

السياسية  الفوضى  فيه  عّمت  مؤلم  واقع  في 
شعوب  عاشت  البالد  إدارة  في  مطلق  وتفّرد 
سوريا عمومًا حياتها وهم يعانون من اإلنكار 
عام  السوري  الحراك  بداية  ومع  واإلقصاء 
بأن  الكرد  ومعهم  الشعوب  هذه  رأت   2011
حان  قد  ُمزٍر(  )واقع  من  الخالص  أسباب 

الوقت إلنهائه. لكن؛ سرعان ما ُفقد األمل مع 
باتت  هدَّامة  مسارات  نحو  الحراك  هذا  تحول 
والدة  سبقت  التي  المراحل  من  األسوأ  هي 
األمل المذكور وأصبحت بحاجة لمعجزة إلنقاذ 
والسبيل  المآل  ليتحول  وشعبًا  وطننًا  سوريا 
سوريا  يعيد  وجذري  حقيقي  حل  إلى  لذلك 
المجتمعي  وغناها  الحضاري  مسارها  إلى 
أعلنته  التي  الذاتية  اإلدارة  فمشروع  والثقافي، 
 2014 عام  في  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
لكل  حقيقي  وطني  إنقاذ  مشروع  بمثابة  جاء 
الشعوب التي حاصرها التطّرف واإلرهاب من 
جهة ومن جهة أخرى سياسات القمع واإلنكار 
الممارسة من قبل الدولة والنظام الحاكم، حيث 

الخالفات  إنهاء  على  الذاتية  اإلدارة  عملت 
من  إثارتها  البعض  حاول  التي  دامات  والصِّ
احتوت  ما  خالل  من  عهدها  سابق  كما  جديد 
من إحياء حقيقي للمبادئ والقيم الالزمة للعيش 
موحد  وطن  في  المشتركة  واإلدارة  المشترك 
وتحرير للهوية المصادرة عبر مشروع األمة 
ترجمته  تم  الذي  الشعوب  وأخّوة  الديمقراطية 
عبر  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  عمليًا 
ما  مقابل  المرأة  وحرية  والمشاركة  التعددية 
الحكم  كان وال يزال  يحدث من صراع على 

والسلطة في مناطق سوريا األخرى

الوطن كإطار متكامل ملجابهة 
التسلط وبسط النفوذ

حل  كمشروع  الذاتية  اإلدارة  دخلت  أن  بعد 
والهجمات  التشويهية  الحمالت  رافقته  سياسي 
أطراف  كل  من  المشروع  هذا  على  العنيفة 
الصراع السوري التي تسعى إلى السلطة وبسط 
مشترك  لهدف  اإلدارة  هذه  لتتحول  النفوذ، 
أو  داخليًا  سواء  والمتناحرين  للمتخاصمين 
خارجيًا ومن المعلوم أن الصراع على سوريا 
دولي  وإنما هو صراع  داخليًا  يعد صراعًا  لم 
وإقليمي بأدوات داخلية؛ هدفها تحقيق مصالح 
نفوذها  بسط  بغية  والمحاور  الدول  هذ  ومنافع 
مخططاتها  من  كجزء  أيدولوجياتها  ونشر 
تقسيم سوريا طائفيًا وإثنيًا وقوميًا  إلى  الرامية 
الصراع  أطراف  بين  تام  وانسجام  بتوافق 
سواء اإلقليمية كإيران وتركيا أو أقطاب دولية 
كأمريكا وروسيا وليتم إسقاط صفاتها ونواياها 
األخرى  السورية  األطراف  على  االحتاللية 
منذ  وقاومتها  المخططات  هذه  رفضت  التي 
شعوب  يصفون  فتارة  السورية   األزمة  بداية 
سوريا  وشرق  بشمال  المتمثلة  الذاتية  اإلدارة 
بأنها تهدد وحدة سوريا وهم في الحقيقة يقومون 
تركيا  كاحتالل  وتفتيها  سوريا  بتقسيم  فعليًا 
لجرابلس والباب وإعزاز وعفرين وكري سبي  
ممنهج  ديمغرافي  تغيير  وإجراء  كانيه  وسري 
فيها تمهيدًا لضمها إلى تركيا وكذلك إيران التي 
استحوذت على مناطق نفوذ واسعة في سوريا 

وداريا  كالغوطة  الداخل  سكان  تهجير  عبر 
والمعضمية وحلب وحمص ومؤخرًا في إدلب.

الغزاة  هؤالء  أن  األخرى  المفارقات  ومن 
والمحتلين يصفون شعوب شمال وشرق سوريا 
فعليًا  لكن؛  سوريا.  مستقبل  على  خطر  بأنها 
كانت اإلدارة الذاتية تمثل خطرًا على مشاريعهم 
ومخططاتهم فلم يعد خافيًا على أحد ومع تداخل 
مناطق نفوذ هذه الدول والمحاور وبخاصة بعد 
إعالن الرئيس األمريكي االنسحاب من سوريا 
أطراف  نوايا  الكامل  االنسحاب  عن  وعدوله 
دم  حساب  على  وأطماعهم  السوري  الصراع 
ولتتخطى  أراضيه  ووحدة  السوري  الشعب 
عقد  عبر  سوريا  حدود  خارج  المصالح  هذه 
كافة  إلى  والفوضى  الصراع  ونقل  الصفقات 
منها  العربية  وبخاصة  األوسط  الشرق  دول 
من  وغيرها  واليمن  والعراق  ومصر  كليبيا 
المتصارعة  السورية  األطراف  لتتحول  الدول 
)المعارضة والنظام( إلى أدوات تابعة لمحاور 
الهيمنة  ألقطاب  تابعة  األخرى  هي  إقليمية 

العالمية كروسيا وأمريكا.

حب الوطن كشعوب مقاومة 
لالحتالل وذهنيات التقسيم

للمحافظة  الوطن  حب  الخليقة  نواميس  من 
أو  الذات  يشعر  ما  فكلُّ  والوجود،  البقاء  على 
النفس بالحاجة إليه في بقائها فهو حبيب إليها، 
بيته  وأهل  عائلته  يحب  طفولته  منذ  فاإلنسان 
لما يرى من حاجته إليهم واستمداد بقائه منهم 
ليصبح هذا البيت وطنه المصغر الذي سينطلق 
العمر  في  تقدمه  فمع  األكبر،  وطنه  إلى  منه 
دائرة  ذلك  بقدر  تتسع  مدركاته   أفق  واتساع 
ميدان  دخوله  من  األولى  اللحظة  فمنذ  وطنه 
الحياة واحتكاكه االجتماعي يبدأ بمعرفة الذين 
إليه  ينظر  وما  وحاضره  ماضيه  في  يماثلونه 
من مستقبله، ووجد فيهم صورته بلغته وثقافته 
ووجدانه وأخالقه كقيم مشتركة تجمعهم جغرافيا 
وتراب وطن واحد لتتحول هذه الصورة والقيم 
والتضحية  والدفاع  للنضال  حافز  إلى  المثلى 
الخاصية  وهذه  الوطن  هذا  سبيل  في  والفداء 
هي التي تتفّرد بها الشعوب الحرة التي تمتلك 
القادرة  وحدها  وهي  النقية  الوطنية  اإلرادة 
االحتاللية  المخططات  ومقاومة  مجابهة  على 
وصفقات الهيمنات المركزية وتجار الحروب. 
تحديُد  »إن  أوجالن:  اهلل  عبد  القائد  يقول 
الحرية،  فنُّ  بأنها  للسياسِة  الجوهريِّ  المعنى 
الحريُة  أما  أفضل.  بنحٍو  الَمراِم  عن  ُيَعبُِّر  قد 
ريب  ال  الحقيقة.  من  الُدُنوَّ  فتعني  ذاتها،  ِبَحدِّ 
أنه لدى استخداِم مصطلحاِت السياسِة والحريِة 
لدينا  األساسيَّ  البحِث  عنصَر  فإّن  والحقيقة، 
هنا  ومن   .» والسياسيُّ األخالقيُّ  المجتمُع  هو 
يمكننا القول: إن من يمتلك الحقيقة هو الشعب 
والمجتمع المقاوم الرافض للتبعية العمياء التي 
سوريا  في  والصراع  األزمة  أطراف  أنتجتها 
سواء أكان النظام المتمثل بسلطة الدولة المنقادة 
الفاقدة لإلرادة السياسية أو ما تسمى بالمعارضة 
إلرادات  المرتهنة  المتطرفة  ومجاميعها 
خارجية دخيلة. وكالهما أي النظام والمعارضة 
عبر  سوريا  تقسيم  على  تام  بانسجام  يعمالن 
وبناء  الديمغرافي  والتغيير  القسري  التهجير 
عبر  االحتالل  وتكريس  لشرعنة  المستوطنات 

صفقات قذرة بعيدة عن قيم وأخالق المجتمع.
هذه  لمجابهة  الوحيد  السبيل  بات  هنا؛  ومن 
المأساة والنزف الوطني هو بتبني قيم ومبادئ 
حقيقي  ومنطلق  كأساس  الديمقراطية  األمة 
البنية  لتكون  الديمقراطي  والتغيير  للتحول 
واألرضية التي يمكنها بناء الهيكلية المؤسساتية 
لإلشكالية  الحقيقي  الحل  لمشروع  والتنظيمية 
والمعضلة السورية المستفحلة والمتفاقمة وهذا 
تحقَق عمليَا في شمال وشرق سوريا، وما  ما 
التجربة  هذه  على  المستمرة  التركية  الهجمات 
هو  النظام  رموز  مع  األخير  وتوافقها  الفتية 
دليل لما يشكله اإلرادة الوطنية لشعوب اإلدارة 
اإلجرامية  مخططاتهم  على  خطر  من  الذاتية 
للقضاء  فتسعى جاهدة  السورية  الشعوب  بحق 

عليها.

َمْن ميتلك سوريا وطنًا وليس كأداة لتكريس 
االحتالل واالستيطان؟!

أبو عمر اإلدليب: »سيطرة النظام على الطرق الدولية 
يصب لصاحل حمور آستانا مبا فيهم دولة االحتالل الرتكي«

أكد قائد لواء الشمال الديمقراطي أبو عمر اإلدلبي أّن أردوغان يعتمد على المرتزقة في احتالله لمناطق بسوريا وليبيا، وأشار إلى أن الوضع في إدلب من تهجير للمدنيين وقتل 
سببه دول محور آستانا وفي مقدمتها دولة االحتالل التركي. وأشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في محاربة اإلرهاب وتحرير األراضي السورية من المرتزقة، وأكد أن هدفهم 

بناء سوريا ديمقراطية تعددية ال مركزية..

السيطرة  خارطة  في  وتغير  هامة  تطورات 
الماضية  القليلة  الميدانية حدثت خالل األسابيع 
قوات  عبرها  وسيطر  وإدلب،  حلب  ريفي  في 
الدولي  الطريق  كامل  على  السوري  النظام 
النظام  وعين  ودمشق،  حلب  بين  الواصل 
طريق  على  يتركز  اآلن  وروسيا  السوري 
m4 الذي ربما يؤجج من حدة المعارك هناك. 
بالرد  التركي  االحتالل  دولة  تهدد  بالمقابل 
المعارك  في  المباشر  واالنخراط  العسكري 
روسيا  مع  سياسية  حلول  إلى  تتوصل  لم  إن 
التركي  الدور  حقيقة  فما  السوري؛  النظام  أو 
اتفاقيات  مستقبل  سيكون  وكيف  سوريا؟،  في 
الشمال  لواء  قائد  يتهم  هنا  وسوتشي؟،  آستانا 
عمر  أبو  إدلب  في  تأسس  الذي  الديمقراطي 
الصراع  تأجيج  في  آستانا  محور  دول  اإلدلبي 
المعارك  هذه  أن  مشيرًا  بسوريا،  العسكري 

تصب في صالح هذه الدول. 
أوضح  »روناهي«؛  صحيفتنا  مع  لقائه  وفي 
حاليًا  سوريا  في  يجري  ما  حقيقة  اإلدلبي 
في  األوضاع  إليه  وصلت  التي  واألسباب 
سوريا إلى هذه الحالة التي وصفها بـ«المتشابكة 
والمعقدة« بين مْن هم حلفاء وأعداء في آن واحد 
وسبب انعدام رؤية الحل السياسي المنشود في 
قرار  وهو  الدولي  المجتمع  أقره  الذي  سوريا 

مجلس األمن 2254.

محور آستانا مهد الطريق 

للتصعيد العسكري

قتل  من  نراه  ما  »كل  اإلدلبي:  عمر  أبو  وقال 
في سوريا  ديمغرافي  وتغيير  المدنيين  وتهجير 
من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها 
دولة  مقدمتهم  وفي  آستانا  محور  دول  سببه 
االحتالل التركي ذات الدور الخبيث والوظيفي 
منظومة  في  هامة  كدولة  تركيا  ألن  المتلون؛ 
العدالة  في ظل حزب  تحولت  األوسط  الشرق 
إلى  أردوغان  حكم  وتحت  اإلخواني  والتنمية 
إرهابية إسالموية تزرع  دولة ترعى مليشيات 
أقصى  إلى  سوريا  شرق  أقصى  من  الموت 
بين  خافيًا  يعد  لم  الذي  والخالف  ليبيا.  غرب 
مواجهة  في  التركي  آستانا  محور  أعضاء 
الروسي واإليراني الذي يراقب بصمت ويدعو 

للتهدئة والوساطة«.

وعزا قائد لواء الشمال الديمقراطي التقدم السريع 
لقوات النظام السوري في محاور حلب وإدلب 
والسيطرة الكاملة للنظام السوري على الطريق 
حتى  ودمشق  حلب  بين  الواصل   M5 الدولي 
الحدود األردنية إلى تداخل المصالح المشتركة 
على  »السيطرة  وتابع:  آستانا  محور  دول  بين 
الطرق الدولية كان وما يزال مصلحة مشتركة 
بين تركيا وروسيا والنظام السوري لتفعيل خط 
الخليج  دول  إلى  أوروبا  بين  الواصل  التجارة 
سوريا  إلى  التركية  بالبوابة  مرورًا  العربي 
قاسية،  دولية  اقتصادية  عقوبات  تحت  الواقعة 
تحاول  الذي  األمريكي  قيصر  قانون  ومنها 
ستطال  التي  آثاره  وطأة  من  التملص  روسيا 
اقتصاديًا  السوري  النظام  أركان  من  تبقى  ما 
وإقليميًا  عربيًا  النظام  تعويم  ومنع  واجتماعيًا 

على المستوى السياسي والدبلوماسي«.

يعتمد عىل املرتزقة يف سوريا وليبيا

محاصرة  من  السوري  النظام  قوات  وتمكنت 
وإدلب،  حلب  ريفي  في  تركية  نقاط  ثماني 
من  بالرغم  مستمرًا  القوات  هذه  تقدم  زال  وما 
العسكرية  المواجهة  في  التركية  التهديدات 

المباشرة معها، هنا يقول اإلدلبي: »إن الخالف 
الجوهري هو خوف دولة االحتالل التركي من 
فقدانها آخر ورقة بيدها في سوريا وهي الفصائل 
أردوغان؛  بيد  مسلطًا  سيفًا  تعد  التي  المؤدلجة 
التركية  المخابرات  تديرها  التي  المرتزقة  ألن 
النصرة  وجبهة  الوطني  الجيش  يسمى  مما 
وفيلق وأحرار الشام؛ انكشف دورها اإلجرامي 
والداني وفقدت حتى دورها  للقاصي  وعمالتها 
تدعي  ما  حسب  يكون،  أن  المفترض  الوطني 
لسياسة  تحقيقًا  ليبيا،  في  وقتالها  سفرها  بعد 
أوهام  إعادة  يحاول  التي  التوسعية  أردوغان 
المادي، بينما  بالعائد  العثماني وطمعًا  السلطان 
والدفاع  حمايتها  يدعون  كانوا  التي  المناطق 
كأحجار  تتساقط  حلب  وأرياف  إدلب  في  عنها 
الدومينو وأردوغان يحاول إنقاذ نفسه، بإنقاذها 
ال  حتى  العسكري،  انهيارها  وإيقاف  المرتزقة 
يفقد أردوغان مصدر قوته في سوريا والشرق 
األوسط؛ وهذا األمر كان نجاحًا ُيحسب لبوتين 

الذي خدع أردوغان حليفه المفترض«.

تركيا فقدت دورها الوظيفي

عسكري  صدام  حدوث  عدم  اإلدلبي  ورحج 
مباشر بين الطرفين، وإن حدث؛ فإن الطرفين 
خاسرين لفقدانهم إرادة القرار واستطرد بالقول: 
بين  المواجهة  ونتائج  شكل  كانت  مهما  »لذلك 
أردوغان  ظل  في  التركي  االحتالل  دولة 
والنظام السوري المدعوم روسيًا؛ فهي كارثية 
تفاهمات  وراءهما  ومن  بالنتيجة  الطرفين  لكل 
محور آستانا. فالنظام السوري المتهالك ال يملك 
ومنبوذ  اآلن  حتى  السياسي  للحل  حقيقة  إرادة 
إقليميًا ودوليًا ما دام على تعنته وعناده. ونظام 
الناتو  وحلف  شرقًا  روسيا  بين  تائه  أردوغان 
النظامين  وكال  لإلرهاب،  رمزًا  وأصبح  غربًا 
فقدا إرادة القرار الذاتي، وأصبحا رهنًا لروسيا 

وأمريكا«.
وعن الموقف األمريكي والغربي من التصعيد 
العسكري في إدلب أشار أبو عمر اإلدلبي إلى 
الذي  واألخطر  األهم  الالعب  يبدو  »هنا  أن: 
بكل  ليرمي  في سوريا  الذهبية  الفرصة  يتحين 
ثقله في اللحظة الراهنة وهي الواليات المتحدة 
األمريكية التي أبدت دعمًا مبدئيًا لتركيا شريكتها 
أمريكا  بينما  روسيا،  بمواجهة  الناتو  حلف  في 
عنها  والمعهودة  السابقة  مواقفها  حقيقة  في 
لمصالحها  الروسي  التركي  الخالف  ستستخدم 
ليس إال. ولذلك؛ فإن وقوف أمريكا خلف تركيا 
إذن؛  التركي.  الروسي  للخالف  إذكاء  إال  ليس 
بتقاذفها  كرة  إلى  بعهده  تركيا  حول  أردوغان 

الروس واألمريكان«.

قسد حاربت اإلرهاب وهي عامد 
سوريا املستقبل

ودفع التصعيد العسكري األخير في إدلب أكثر 
من 700 ألف نسمة للنزوح، وفي الوقت الذي 
أغلقت تركيا أبوابها أمام النازحين؛ دعت قوات 
إلى  للتوجه  إدلب  أهالي  الديمقراطية  سوريا 
الرقة ومنبج، وأشرف لواء الشمال الديمقراطي 
المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية 
الدور  على  اللواء  قائد  حث  وهنا  باستقبالهم، 
وهي  السوري  الملف  في  والفاعل  الحقيقي 
عماد  تشكل  التي  الديمقراطية  سوريا  قوات 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مشروع 
وتابع بالقول: »منذ تشكيل وانطالقتها لم توجه 
إلى  إال  سالحها  الديمقراطية  سوريا  قوات 
انتصارًا  قسد  فيه  حققت  الذي  اإلرهاب  صدر 
باهرًا بالتعاون مع التحالف الدولي على داعش 
وكانت  عسكري.  بشكل  نهائيًا  عليها  والقضاء 
قوات  في  وجهدنا  وسالحنا  ودمائنا  أرواحنا 
الشعب  لحماية  أيضًا  الديمقراطية  سوريا 
السوري على مختلف قومياته وتوجهاته الدينية 
تجربة  نجاح  إال  ذلك  أدل على  والطائفية، وال 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أصبح 
أمنيًا  مستقرة  وحياتهم  آمنين  السوريين  فيها 
واجتماعيًا واقتصاديًا بالرغم من كل ما تمر به 

سوريا منذ حوالي العشر سنوات«.

اآلثم  التركي  العدوان  من  »وبالرغم  وأضاف: 
أبيض.  وتل  العين  ورأس  عفرين  في  علينا 
ذلك  كل  قاومنا  وإصرارنا  بعزيمتنا  ولكن؛ 

العدوان واإلجرام«.

»مستمرون يف بناء سوريا ال 
مركزية دميقراطية«

السوريين  لكل  اإلدلبي  عمر  أبو  وتعهد 
الذي  الديمقراطي  المشروع  في  باالستمرار 
لخدمة  عامة  سوريا  في  إرسائه  إلى  يهدفون 
السوريين كافة، وتابع: »اليوم؛ فإن ما تمر به 
تطورات األوضاع في إدلب وأريافها وأرياف 
حلب التي تحدثنا عنها آنفا أعطى مثااًل واضحًا 
على أهمية اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
للقائد  واإلنسانية  الوطنية  المبادرة  كانت  فقد 
عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام 
باستقبال المدنيين من أهالينا الفارين من جحيم 
زالوا  وما  وصلوا  والذين  إدلب  في  الصراع 
يصلون تباعًا وبازدياد مع قساوة أحوال الطقس 
إلى مناطق اإلدارة الذاتية، وهذا هو عهدنا الذي 
أقسمنا عليه ونبذل قصارى جهدنا ولن نبخل به 

ابدًا ما حيينا«.
أبو عمر  الديمقراطي  الشمال  لواء  قائد  واختتم 
من  مستمرون  »ونحن  بالقول:  حديثه  اإلدلبي 
سوريا  تحقيق  حتى  المتميز  مشروعنا  خالل 
كل  فيها  يعيش  مركزية  ال  تعددية  ديمقراطية 

السوريين بأمن وأمان«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

إعداد/ هايستان أحمد

اش... أول رائدة لألدب النسوي يف سوريا مريانا مرَّ
كاتبٌة وشاعرة سورّية، ولدت وتوفيت في مدينة 
اهلل نصراهلل  فتح  مريانا  اسمها  السورّية،  حلب 
النهضة  حركة  خالل  برزت  مراش،  بطرس 
العربّية، إذ ُتعتبر من أوائل النساء اللواتي كتبن 
كاتبة  أول  كانت  كما  العربّية،  الصحف  في 

سورّية تقوم بنشر مجموعة شعرّية.
الصالونات  تقليد  إحياء  اش  مرَّ مريانا  أعادت   
األدبّية في الشرق األوسط، عاشت في سورية 
ولبنان وبعض بلدان أوروبا،. التحقت بالمدرسة 
أتمت  ثم  عمرها،  من  الخامسة  في  المارونية 
تعليمها االبتدائي في مدرسة مار يوسف بحلب، 
في  اإلنجليزية  المدرسة  إلى  انتقلت  بعدها 
بيروت، تلقت علوم الصرف والنحو والعروض 
على والدها، وتتلمذت أدبًيا على شقيقيها اللذين 
أشربا قلبها حب األدب والشعر، فحفظت الكثير 
من شعر عمر بن الفارض، كما تلقت دروًسا في 
الموسيقى وأتقنت العزف على القانون والبيانو 
كان بيتها ملتقى أدباء وشعراء عصرها ومنهم: 
وكامل  الدالل،  وجبرائيل  الحمصي،  قسطاكي 

الغزي، ورزق اهلل حسون، وغيرهم.
التابعة  حلب  مدينة  في  مراش  مريانا  ولَدت 
لعائلة  1848م،  عام  الُعثمانّية  لسوريا  آنذاك 
في  تعمل  كانت عائلتها  الملكانّية،  الطائفة  تتبع 
قد  كانت  أدبّية،  اهتماماٌت  لها  وكان  التجارة 
األوساط  في  المّراش  عائلة  خت  وترسَّ ست  تأسَّ
الحلبّية، كانت حلب آنذاك مركزًا فكريًا رئيسيًا، 
المفكرين  من  العديَد  الوقت  ذلك  في  إذ ضمَّت 

تعّلمت  العرب.  بمستقبل  المهتمين  والكّتاب 
اش اللغتين العربّية والفرنسّية ولغات  عائلة مرَّ
في  واإلنجليزّية(،  )كالالتينّية  ُأخرى  أجنبّية 
وقت  في  وتعّلمت  الفرنسّية.  التبشير  مدارس 
تعليمًا  األوسط  الشرق  في  النساء  تتلقين  لم 
بشكل كبير، إذ مثَّل تعليم والدي مريانا مراش 
لمريانا تحديًا لالعتقاد السائد آنذاك بأنه ال يجب 
تلك  قالت مارلين بوث عن  الفتيات، وقد  تعليم 
الفترة بأن الوضع وصل آنذاك إلى حد أنه »ال 
استقبال  في غرفة  تجلس  أن  الفتاة  على  ينبغي 
عربية  سيدة  أول  كانت  وهكذا،  الرجال«. 
تكتب في الصحف مقاالت متنوعة، كما كانت 
عربية.  سيدة  تقيمه  أدبي  أول صالون  صاحبة 
كانت سفرتها إلى أوروبا عميقة األثر في نفسها 
في  التمدن  وأساليب  التقدم  أسرار  عاينت  إذ 

مجتمعاتهم.
نتاجاتها األدبية

تنوعت أغراضها الشعرية فوسعت من نطاق 
اهتماماتها. كان لسفرها إلى أوروبا ومعايشتها 
رؤيتها  تشكيل  في  أثره  هناك  المجتمع  طبيعة 

للمرأة العربية، فلم تقف
من  المرأة  يشغل  ما  حدود  عند  بشاعريتها 
بين  جمعت  وإنما  ذاتية،  وأحاسيس  عواطف 
وشعر  والغزل  والرثاء،  والحكمة  المدح 
اقتصر  واإلخوانيات،  واإللهيات  المناسبات 
رجال  من  صالونها  رواد  بعض  على  مدحها 
السلك الدبلوماسي، وعلى عدد من رجال الحكم 
في  ينحصر  رثاؤها  ويكاد  وأتراك،  من عرب 

أهلها وأقاربها، حافظت على العروض الخليلي 
والقافية الموحدة. 

كتب المؤرخ الحلبّي محمد راغب الطّباخ أنها 
مدينة  في  الفريدة  الشخصّيات  إحدى  كانت 
حلب، إذ يقول: »فنظر الناس إليها بغير العين 
قائاًل:  ويكمل  غيرها«،  إلى  بها  ينظرون  التي 
أنه  إذ  يدها«،  طلب  على  الشبان  »وتهافت 
ورغم تقدَّم الكثير من الشباب لخطبتها، إال أنها 
آَثَرت في البداية أن تبقى عزباء. إال أنها اقتنعت 

بالزواج بعد وفاة والدتها«.

صفحة عنوان كتاب« بنت فكر« 

ملريانا مّراش

التاسع  القرن  سبعينات  أوائل  مّراش  ببدأت 
عشر بكتابة مقاالت وقصائد للجرائد الدورّية، 
في  الحال«  »و«لسان  الجنان  والسّيما« 
المرأة  ظروف  مقاالتها  في  انتقدت  بيروت،  
العربّية، إذ حثَّت النساء العربّيات بغض النظر 
للحصول  السعي  على  الدينّية،  انتماءاتهن  عن 
األمور  في  أنفسهّن  عن  والتعبير  التعليم  على 

التي تهّمهن.  
نشرت مريانا مراش مجموعتها الشعرّية »بنت 
احتفت  وقد  1893م.  عام  بيروت  في  فكر« 
الحلبية،  مراش  مريانا  بمقالة  الجنان  مجلة 
رددت فيه بشكٍل أو بآخر األفكار التي طرحها 
بطرس البستاني، منقبل نحو عقدين من الزمن، 
فأعطت المجلة للمقالة عنوان »شامة الجنان«، 
المقالة  إذ كانت هذه  ذلك االحتفاء،  تعبيرًا عن 

التي  األولى  النسائية  الصحافية  المساهمة 
تتطرق إلى موضوع المرأة وحقوقها وواجباتها 
بين  مقالتها  المجتمع، وقارنت في  ودورها في 
خصال المرأة والرجل، شارحة معنى الشجاعة 
واحتمال  الحوادث  على  »الصبر  بأنها  األدبية 
واالقتحام  »الجسارة  ال  والكوارث«،  األكدار 
نظير الرجال«، وشددت على أن نساء أوروبا 
»لم يحصلن على المراتب بالفعل إال بمساعدة 
وقالت:  التمدن«،  وشيوع  هناك  الظروف 
اضطرنا  ما  إذا  حتى  بالقوة  نحن  ذلك  »فلنحو 
الحال وساعدتنا الظروف ونكون أكفاء أن نقوم 
بذواتنا«، داعية بنات جنسها إلى المساهمة في 
األدب والمعارف وعدم األصغاء »لما اقترف به 
علينا بعض المغرضين بنفيهم عن صالحيتها«، 
وتقارير  مقاالٍت  بنشر  النسوة  بدأت  ذلك  وبعد 
عن حقوق المرأة على دربها للدفاع عن المرأة 
والمطالبة بمساواتها بالرجل وتوظيف إمكاناتها 

في األدب. 
وقد قالها عنها الكثير من األدباء أنها: »مريانا 
طيبة  المنطق،  عذبة  الشمائل،  رقرقة  مراش 
العشرة، تميل إلى المزاح، وقد تمكن منها داء 
العصاب في آخر سنين حياتها حتى كانت تتمنى 
الموت كل ساعة. عاشت مريانا حياتها في جو 
والشعراء  األدباء  مع  عاشت  واأللم،  النعم  من 
ورجال الفن وقرأت ما كتبه األدباء الفرنسيين 
بين  تجمع  ثقافة  لديها  فتكونت  العرب  وأدباء 
وافتها  1919م،  عام  وفي  والحديث،  القديم 
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عامًا.

بالدار  والكتاب  للنشر  الدولي  المعرض  يعد 
السادسة والعشرون فضاء  البيضاء في دورته 
العناوين  بعض  وتفرض  به،  المثقفين  لتالقي 
المعرض  في  المبيعات  أرقام  على  سيطرتها 
الذي بلغ عدد المشاركين فيه سبعمئة دار نشر 
الشرف  ضيف  جانب  إلى  بلدًا،  أربعين  من 

موريتانيا.
وقال عبد اهلل أحد الناشرين: »إن معرض هذه 
السنة يعد أكثر تنظيمًا وجمااًل من حيث تصميم 
للمدارس  مهم  حضور  إلى  باإلضافة  األروقة 
واألطفال والذين قاموا باقتناء الكتب بوفرة ألن 
المؤسسات التعليمية شجعتهم على ذلك لتربيتهم 

على التمسك بالكتاب والقراءة«. 
وعرف المعرض توقيع العديد من الكتب المهمة 
إلى  المثقفين إضافة  العديد من  وكذلك حضور 
النيابة العامة  األروقة الجديدة خصوصًا رواق 
تطبيق  إطالق  كذلك  األطفال، وعرف  ورواق 
يتيح لجمهور المعرض االطالع على البرنامج 

العام ومختلف األنشطة المنظمة في إطاره.
امتدادا لعالقات دامت من أوائل القرن الحادي 
شرف  ضيف  موريتانيا  حلت  والعشرون، 

واعتبر  والكتاب،  للنشر  الدولي  المعرض 
السالمي أحمد المكي رئيس االتحاد الموريتاني 
المغربية  الثقافية  الروابط  أن  والتوزيع  للنشر 
الموريتانية كثيرة ومتشابكة وال يمكن حصرها.
المقيمة  المغربية  الجالية  مجلس  وانخرط 
بالخارج في فعاليات الدورة السادسة والعشرون 
عبر  والكتاب،  للنشر  الدولي  المعرض  من 
حضور العديد من الكتب المهمة منها ما يوثق 
وتنوعت  ألوروبا،  المغربية  الهجرة  لتاريخ 

فعاليات المجلس بين ما هو أدبي وفكري، وقد 
المقيمون  المغاربة  والفنانون  المبدعون  شارك 
إقامتهم،  بلدان  بلغات  مداخالتهم  بالخارج عبر 
المغربية  الثقافة  بين  العالقة  تعزيز  أجل  من 

والدولية. 
المغربية  الجالية  لمجلس  العام  األمين  وقال 
المقيمة بالخارج عبد اهلل بوصوف: »أن المجلس 
معرض  بينها  السنة،  لهذه  معارض  ثالثة  نظم 
التاسع  القرن  في  كتبت  التي  للكتب  مخصص 
للكتب  ومعرض  العشرين،  قرن  وبداية  عشر 
التي ألفت حديثًا، ومعرض آخر متعلق بالصور 
تستخدم  كانت  التي  البريدية  البطاقات  وخاصة 
إبان الفترة االستعمارية والتي تقدم صورة عن 
المغرب والمغاربة في تلك الحقبة وهناك ثالثين 
المتخصصين،  من  مجموعة  حضرها  ندوة 
وجرى االحتفاء بمجموعة من الكتاب المغاربة 
تطورات  المغربية عرفت  الجالية  بالعالم، ألن 
والثقافية  الفكرية  بالنخب  يتعلق  ما  منها  مهمة 
في كل المجاالت والتي تكتب بالعديد من اللغات 
الثقافة  من  مضامينها  تستوحي  لكن  األوروبية 

المغربية«.

كتب صنعت الحدث
بموريتانيا  تحتفي  التي  المهمة  المؤلفات  ومن 
تاريخ  إلى  »مدخل  كتاب  الحسانية  والثقافة 
الحسانية«،  الثقافة  من  عناصر  البداوة 
للبروفيسور محمدو أمين، ويتناول أنماط العيش 
الباب  ويستعرض  الشعبية.  والثقافة  بموريتانيا 
متضمنًا  الحسانية«،  التراثية  »األلعاب  األول 
البيضانية  التراثية  األلعاب  قائمة  تصنيف 
بناء على معايير متعددة مثل سن  التي جمعت 
الباب  أما  اللعبة،  ووظيفة  وجنسهم  الالعبين 

في  والخلقية  المعرفية  باألبعاد  فيرتبط  الثاني 
المأثورات الشعبية البيضانية )قراءة في األمثال 
واألمثال  الحكم  الكاتب  تناول  حيث  الحسانية( 
الواقع.  في  ودورها  واأللغاز  والحكايات 
ويحضر بالمعرض العديد من الدواوين الشعرية 
التي جذبت قراء القصيدة، كديوان »طعنات في 

ظهر الهواء«، للشاعر محمد بلمو.
الكتابة  عالم  في  نوعها  من  فريدة  وكتجربة 
المغربية  الصحراوية  الكاتبة  الروائية، تحضر 
تعد  التي  »حيدا«،  »برواية  العينين  ماء  متنة 
الحسانية  الثقافة  ألن  نوعها  من  فريدة  تجربة 

من  الكثير  في  وتشتغل  الغالب،  في  شفهية 
الروائية  وحاولت  الشعر.  جنس  على  األحيان 
الصحراء  أهل  ثقافة  عن  تتحدث  أن  الشابة 
الشخوص خصوصًا  من  العديد  عبر  المغربية 
بعض الطلبة الذين يدرسون بمراكش وأكادير، 
وعلى  الجامعة،  بدخول  انبهارهم  وصورت 
لسان أحد شخصيات الرواية كتبت ماء العينين: 
»كأن الداخل لجامعة القاضي عياض يدخل دار 
بالملحفة  التأنق  لم يكن  موضة فرنسية عتيقة.. 

أمرًا مهمًا بأي شكل من األشكال بالنسبة لي«.
طياتها  في  تحمل  رؤية  الرواية  هذه  وتمثل 

العديد من الحكايا التي توثق للثقافة الصحراوية 
نمط  التي عرفها  التحوالت  وتدرس  المغربية، 
عمق  »في  كتاب  أما  الصحراوي.  العيش 
الشرق« للكاتبة بديعة الراضي فقد أسس لنسق 
حيث  الرحلة  بأدب  المتعلقة  الكتابة  من  آخر 
تحكي الكاتبة رحالتها إلى تونس ومصر ولبنان 
زاوية  من  جوانغشي  بمنطقة  الصين  وجنوب 

نمط العيش واالقتصاد والثقافة.
الدول  لتلك  متجهة  وهي  الكاتبة  تخف  ولم 
انبهارها بشرق آسيا خصوصًا منطقة جوانغشي 
الذاتية الحكم بالصين حيث تقول: »األسئلة التي 
إلى  الذهاب  في  أفكر  وأنا  بذهني  عالقة  كانت 
الصور  تلك  كل  في  البحث  تستبعد  لم  الصين 
حول  االجتماعي  التداول  رسمها  التي  النمطية 

هذا البلد المغري بالفعل«.
التي  لمؤلفته  مهمة  تجربة  بمثابة  الكتاب  ويعد 
كتاب  إلى  سفرياتها  تحويل  خالله  من  حاولت 
يوثق األحداث التي واكبت السفر ونقاشات من 
أسلوب  على  فيه  واعتمدت  الدول،  تلك  واقع 
الحكي والحوارات البينية حتى تبعد عن القارئ 

الملل.
وكاالت

تقرير/ شيار كرزيلي

تقرير/ رامان آزاد

الشهباء وشرياوا...عقلية اإلبادة الرتكية وانتهاكاتها تستمر!

إدلب معركة نزع القفازات

معرض الكتاب بالدار البيضاء.. مساء تتالقى فيه العقول

بارين كوباني كانت بحّق أيقونَة نضاٍل ليس على المستوى العسكرّي بل المجتمعّي، إذ كسرت قوالب ذهنّية االستبداِد والمجتمع األبوّي الذكوري، ولم تعد رمزًا نسوّيًا محلّيًا، بل تجاوزت كّل 
ذلك إلى اإلطار اإلنسانّي لتدشَن مع زميالتها مرحلة ثقافّية جديدة.

الدولّية،  والتسوياِت  التنافِس  ميداُن  سسوريا 
الحرِب  فصوِل  معظَم  تختزُل  العبارة  هذه  لعلَّ 
المسلحة  المجاميع  كّل  تحّولت  فقد  السوريِة، 
وباتت  أدواٍت،  مجرِد  إلى  تالوينها  بمختلف 
مرتزقة مأجورة، سواٌء السوريون المحليون أو 

العابرون للحدوِد.  
التدخّل الروسّي بثقله العسكرّي أسفر عن تجميِع 
إدلب،  جغرافيا  في  السوريِّة  األزمِة  تفاصيِل 
ولتصبَح المعركُة فيها أهم فصول األزمة، فيما 
على  موسكو  مع  التعاوِن  لقاء  تركيا  حصلت 
وأقامت  الباب،  وقبلها  عفرين  باحتالل  رخصٍة 

نقاط المراقبة بإدلب.
ترسيِخ  عن  أستانة  اجتماعات  سلسلة  ُتفِض  لم 
األماِن بالمناطِق التي استعادتها دمشق، وهذا ما 
سوتشي  في  الروسّي-التركّي  االتفاِق  لعقِد  دعا 
تركّيا  التزامًا  تضمن  والذي   17/9/2018
شهر،  خالل  السالِح  منزوعِة  منطقِة  بإنشاِء 
كلَّ  استهلك  حتى  بتنفيذها،  ماطلت  أنقرة  ولكن 
يعّول  أردوغان  كان  الفترة  هذه  وخالل  المهل، 
على متغيٍر كبيٍر جدًا بنفس الطريقِة في عملياته 
السالم(.  ونبع  الزيتون  وغصن  الفرات  )درع 
عسكرّية  عملية  لبدِء  العدَة  تعدُّ  أنقرة  وكانت 
موسعٍة بريفي حلب وإدلب، ولم تتوقف حاالُت 
استهداِف تمركز القواِت الروسّية بمطار حميميم 

بالطائراِت المسّيرة.

إدلب: بيضة القبان الروسّية يف املعادلة 
السوريّة

واألساسّية،  المؤجلة  موسكو  معركة  هي  إدلب 
فباتِت  عبثّية،  إليها  الترحيِل  عملياُت  تكن  ولم 
األزمة  لتفاصيل  المكثِّف  التجميَع  المحافظُة 
عملية  على  موسكو  إصرار  وينبثُق  السورّية، 
إدلب من اعتباراٍت كثيرة أهمها تأكيُد تموضعها 
في سوريا باعتبارها جزءًا من األمِن األوراسّي 
مقابل  تخوضه  الذي  الكبير  المشروع  وهو 
رعاياها  من  المرتزقة  آالف  ولوجوِد  الغرب، 
األنجوش،  الطاجيك،  )الشيشان،  سوريا  في 
الداغستان( وتخشى عودتهم. وفي هذه الظروف 

بدأِت العمليُة العسكرّية وتالحقِت المستجّدات.
حلب  بريف  متزامنة  بدأت  العسكرّية  العمليُة 
اتجاهين  وعلى  الجنوبّي،  إدلب  وريف  الغربّي 
وكانت  الدولّي.  الطريق  طول  على  متعاكسين 
سراقب  سقوط  فكان  للتوقعاِت،  خالفًا  سريعًة 
في  النعمان  معرة  سقوط  2020/2/8بعد  في 
وجودها  لتعزيز  أنقرة  فبادرت   ،2020/1/29
مفترُق  حيث  سراقب  محيط  في  العسكرّي 
الطريقين M4 و M5، وكان الردُّ بقصف قواِت 
في  التركّية  لألرتاِل  الروسّي  والطيران  النظام 
جندي   13 ومقتل  واألتارب  وتفنتاز  سراقب 
لتجاوز  تأكيٍد  رسائل  الروسّي  القصُف  تركّي. 

تركيا الخطوط المتفق عليها.
وصول الجيش السورّي إلى قرية آفس والطلحية 
»مطار  الجوية  القاعدة  إلى  أقرب  يجعله 

الحوامات« في تفتناز ويعني تجاوزًا لما تم تدواله 
سراقب  حتى  ستستمرُّ  العسكريَّة  العمليَة  بأنَّ 
واقتصارها  الطرِق،  على  السيطرِة  واستعادِة 
على شرِق الطريق... وقد عرض الوفُد الروسيُّ 
خفض  منطقِة  حدوِد  لتغييِر  اتفاقًا  أنقرة  على 
التصعيد ويبدو أنَّ أنقرة رفضت مبدئيًا. وبالتالي 
الروسّي- التوافُق  يصبُح  الجديِد  التصعيِد  فمع 

التركّي على مفترق مهم جدًا حول إدلب.
السالم«،  »دعم  باسم  عملية  عن  أنقرة  أعلنت 
محاولة  في  سراقب  على  القصَف  وبدأِت 
حددها  التي  المهلة  انتهاء  قبل  أي  استعادتها، 
أردوغان بنهاية الشهر الحالي. ولكنها قبل انتهاء 
ردٍّ  عن   2020/2/11 في  أنقرة  تحدثت  المهلة 
عسكرّي على قصف على مطار تفتناز وارتفاع 
عدد الجنود القتلى إلى 13، إال أّن وقائع الميدان 
إّنها  بالقول  مرتفعًا  السقُف  كان  فقد  تؤكده  لم 
محدوٍد  بتوقيٍت  عسكرّية  نقطة   115 استهدفت 
 2020/2/11 وفي  منها،   101 ودّمرت  زمنّيا 
»الرد  وقرر  أمنّيا  اجتماعًا  أردوغان  وعقد 

بالمثل«.
في  السالِم«  »دعِم  عمليَة  أردوغان  إعالُن 
لم  حوامٍة،  وإسقاط  النظام  قوات  تقدِم  مواجهِة 
يأِت من فراٍغ، بل يعني معارضَة إرادَة موسكو، 
ومعلوٌم أّن أنقرة تلعُب في هوِة التناقضات ما بين 
واشنطن وموسكو، وال تصعُّد مواقفها إزاء أّي 

منهما إال بالتنسيق مع الطرِف المقابل. 
للعملية  واشنطن  معارضة  باالعتبار  أخذنا  وإذا 
الخارجية  وزير  تصريَح  فإنَّ  بإدلب،  العسكرّية 
جانب  إلى  بالوقوِف  بومبيو  مايك  األمريكّي 

أّن تركيا  إلى  تركيا كان متوقعًا، ولكن اإلشارَة 
دولة عضٌو في الناتو يحمُل داللَة التحالِف وليس 
لما  معاكٌس  موقٌف  وهو  االنفرادّي.  الموقف 
العدوان على شمال سوريا والعملية  قبيل  حدث 
موسكو  دعُم  كان  فقد  السالم«،  »نبع  المسماة 
قواتها من  لتقرَر سحَب  بإحراِج واشنطن  كفياًل 
وضوحًا  األمريكّي  الموقف  ويزداُد  الحدوِد، 

بإيفاِد جميس جيفري إلى أنقرة. 

الرهان بني االتفاقات وامليدان

مع  أنقرة  توافقاِت  حدوُد  ُتعرُف  ال  اليوم  حتى 
خطوُط  لُتعرَف  وموسكو،  واشنطن  من  كّل 
الناِر ومساراُت العملية السياسّية، فتركيا طرٌف 
أساسّي  سبٌب  الوقِت  وبنفس  السورّية،  بالحرِب 
التصعيَد  جديٌد  اتفاٌق  ينهي  فهل  الستمرارها. 
الميدانّي أم هناك المزيد؟ وما الثمن الذي ينتظره 
أردوغان ليرفَع يَده عن إدلب لو تمَّ االتفاق أو ما 

هي الحدوُد الدنيا لتقبل موسكو؟
فهي  سياسّيا  يحرجه  إدلب  في  أردوغان  فشل 
والتدخُل  القفازات،  ونزع  المباشرة  المواجهة 
التركّي ال يهدُف لحمايِة المدنيين بإدلب، فإرساُله 
د أّنه يتالعُب بهم،  للسوريين للقتاِل في ليبيا يؤكُّ
واألهالي  العوائِل  مصيِر  عن  الحديث  ولكن 
العراِء،  في  باتوا  والذين  الحرب  فاتورة  دافعي 

هو من قبيل الشعار فقط.

للقرى  وانتهاكاته  التركي  التصعيد  يتوقف  لم 
شيراوا  ناحية  من  التماس  خط  على  الواقعة 
ومقاطعة الشهباء، بل يستمر في قصفه الوحشي 
بارتكاب  ويقوم  واألسواق،  السكنية  للمناطق 
المدنيين لزرع الخوف وتهجيرهم  جرائم بحق 
استهدفت  فقد  السكان،  من  المناطق  إفراغ  ليتم 
المدفعية التركية مرارًا وتكرارًا منازل المدنيين 
وجراء  رفعت.  تل  وناحية  شيراوا  ناحية  في 
القصف الوحشي تم استشهاد طفل ورجل مسن 

وجرح طفل آخر. . 

االنتهاكات الرتكية عىل ناحية شرياوا

تعرضت ناحية شيراوا منذ منتصف هذا الشهر 
والهاون،  والصاروخي  المدفعي  للقصف 
ودير  وبينة  وآقيبة  سوغانكة  قرية  واسُتهدفت 
في  سقطت  التي   القذائف  عدد  وبلغ  جمال، 
 2020/2/5 وحتى   /1/14 تاريخ  من  الناحية 
شيراوا  ناحية  مجلس  وّثقها  من91قذيفة،  أكثر 

وكانت على الشكل التالي. 

قذيفة   13 سقطت  الثاني  بتاريخ22كانون 
 2020/1/29 وفي  سوغانكة،  قرية  بمحيط 
آقيبة  قرية  بين  ما  قذيفة   50 من  أكثر  سقطت 
تم  شباط   شهر  من  الثالث  وفي  وسوغانكة، 
العائد  بينة  قرية  في  أحدهما  منزلين  استهداف 
لصبحي حسن أسود ومنزل علي منال في قرية 
القصف  استهدافه مرتين وجراء  تم  الذي  آقيبة 
استشهاد المواطن علي منال الذي يبلغ الخامسة 

والستين من العمر. 

ناحية تل رفعت

ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش  يتوقف  لم 
لناحية تل رفعت بل استمر في  عن استهدافهم 
القصف  وجراء  السكنية،  المناطق  على  قصفه 
استشهد طفل وُجرح آخر، كما خّلف العديد من 
وقد  المدنيين  ممتلكات  بحق  المادية   األضرار 
وثق مجلس الناحية جميع األضرار التي كانت 

على الشكل التالي. 
تم سقوط 16 قذيفة صاروخية وقذائف المدفعية 
والهاون ما بين األحياء السكنية وضاحية المدينة. 
وفي2020/1/29 قام مرتزقة االحتالل التركي 
األحياء  بين  بقذيفتين  رفعت  تل  ناحية  بقصف 

السكنية مما أدى إلى استشهاد الطفل نادر محمد 
من  يبلغ  الذي  العربي  المكون  من  عبود  أمين 
العمر سبعة سنوات  وجرح الطفل محمد أمين 
أحمد الحاج عيسى  كما تم استهداف منزل في 
الكومين العاشر الذي يقيم فيه المواطن  عصمت 

رشو من سكان قرية جديدة عفرين. 
مجلس  عضو  مع  التقينا  االنتهاكات  وبصدد 
الذي  سلطانة  عمر  فخري  رفعت  تل  ناحية 
التركي  المحتل  ارتكاب  »بعد  قائاًل:  تحدث 
المريعة بحق أهالي تل رفعت والتي  المجزرة 
راح ضحيتها أكثر من عشرة أشخاص لم يتوقف 
عن إجرامه بل استمر في ارتكاب الجرائم بحق 
تبعد  رفعت  تل  مدينة  بأن  العلم  مع  المدنيين، 
كيلومترات،  ثالثة  من  بأكثر  الجبهة  خط  عن 
هذه  وراء  من  يسعى  التركي  المحتل  إن  إال 
الجرائم إلى ترحيل األهالي المدنيين الذين فروا 
عفرين   على   شنتها  التي  الحرب  ويالت  من 
المناطق.  هذه  إلى  المرتزقة   إلدخال  والسعي 
ونحن كمجلس ناحية تل رفعت نقوم بتوثيق هذه 

االنتهاكات عبر لجنة تقوم بهذا العمل.
فخري أضاف حوا االنتهاكات: »نقوم بالتنسيق 
حقوق  منظمة  ومنها  الدولية  المنظمات  مع 
اإلنسان  بجمع المعلومات التي تم توثيقها عن 
عن  تنجم  التي  واألضرار  والجرحى  الشهداء 

القصف«.
واختتم فخري سلطانة حديثه قائاًل: نناشد جميع 
تقوم  بأن  السورية  الفاعلة على األرض  القوى 
تستهدف  التي  االنتهاكات  هذه  لوقف  بدورها 

المدنيين في المقاطعة. 
لها  تعرضت  الذي  األخير  القصف  عن  أما 
لمجلس  المشترك  الرئيس  فأكد  شيراوا  ناحية 
جيش  »يتعمد  قائاًل:  سليمان  أحمد  الناحية 
المدنيين  إيذاء  قصفه  في  التركي  االحتالل 
عشوائي  بقصف  ليس  فهو  وتهجيرهم,  وقتلهم 
بل هو مخطط  ومدروس، فغايته القتل والتدمير 
القذرة  الوسائل  وبهذه  تركيا  الناس،  وإرهاب 
تسعى الحتالل أجزاء أخرى من سوريا لفرض 
هيمنتها على السكان لقبولهم باالحتالل العثماني 
منها  متعددة  وسائل  عبر  مفروض  كواقع 
الناحية العسكرية وارتكابها المجازر والترويج 
لدعايات الحرب الخاصة عبر مواقع التواصل 
التي تعود لمطابخ  المرئية  االجتماعي واألقنية 
ناحية  أهالي  ونحن  التركية.  االستخبارات 
بالضغط  الدولي  األمن  مجلس  نطالب  شيراوا 
على الحكومة التركية لوقف هذا العدوان الغاشم 
تحتلها  التي  المناطق  من  بالخروج  ومطالبتها 

من سوريا كي يرجع النازحين ألرضهم«. 
المحامي حسن  الحقوقي  أدان  ومن جانب آخر 
أيبش من سكان جبل ليلون )شيراوا( قرية آقيبة 
االنتهاكات التي يقترفها جيش االحتالل التركي 
ومرتزقته على ناحية شيراوا  وتل رفعت قائاًل: 
»من الناحية القانونية نجد إن األعمال اإلجرامية 
التي تقترفها الدولة التركية بحق السكان المدنيين 
واألطفال والنساء من مناطق شيراوا والشهباء 
ضد  وجرائم   حرب  كجرائم  وتوصف  ترتقي 

ورد  ما  وفق  جماعية  إبادة  وجرائم  اإلنسانية، 
الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام  في 
 ( المواد  وخاصة   1998 لعام  المعتمد  الدولية 
5-6-7-8( والمادة )2( من اتفاقية منع اإلبادة 
الهادفة  األفعال  وتمنع  تجّرم  التي  الجماعية 
قومية  لجماعة  الجزئي  أو  الكلي  التدمير  إلى 
تركيا  إن  كما  دينية،  أو  عنصرية  أو  إثنية  أو 
لمكافحة اإلرهاب  العالمية  تنتهك االستراتيجية 
المتعمد لدى مجلس األمن لعام 2006 بدعمها 
للجماعات الراديكالية اإلسالمية المصنفة على 
الئحة اإلرهاب كجبهة النصرة وداعش وغيرها 

من الجماعات اإلرهابية«.
المحامي إيبش أضاف: » تركيا باعتبارها دولة 
احتالل لمدينة عفرين تنتهك جميع بنود القانون 
1907المتعلقة  لعام  الهاي  والئحة  الدولي 
عند  االحتالل  دولة  ومحظورات  بواجبات 
احتاللها لعفرين بصورة مباشرة لمنطقة أخرى 
جنيف  اتفاقية  بنود  جميع  وتنتهك  سيادة  ذات 
اإلنسان  بحقوق  1949المتعلقة  لعام  الرابعة 
المنظمات  ودور  الحرب  في  المدنيين  وحماية 

اإلنسانية فيها«. 
والتنمية  العدالة  نظام  قادة  بأن  سبق  مما  ونجد 
مدانون  أردوغان  طيب  رجب  رأسهم  وعلى 
وفق القانون الدولي لما ارتكبوا من جرائم في 
سوريا وخاصة بحق المواطنين المدنيين الذين 
وشيراوا  الشهباء  مناطق  في  بقصفهم  يقوم 
فالمجتمع  األساس  هذا  وعلى  الثقيلة  باألسلحة 
الدولي وبكافة منظماته مطالب بالتدخل الفوري 
السريع لوقف المجازر التي يرتكبها هذا النظام 
الفاشي بحق السكان المدنيين ومحاكمة قادة نظام 

العدالة والتنمية على ارتكابهم لهذه المجازر. 

أحمد سليمانحسن إيبشفخري عمر سلطانةآزاد
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توزيع 13 ألف طن من بذار القمح املغربل واحملسن على مزارعي الشمال السوري

مناشدة مزارعي كوباني بإنقاذ احملاصيل الزراعية؛ وشركة تطوير اجملتمع الزراعي تليب

البدء بإعادة تأهيل املنطقة الصناعية يف الرقة

وإكثار  لتطوير  العامة  المؤسسة  استطاعت 
من  غم  بالرَّ سوريا  وشرق  شمال  في  البذار 
مناطق  على  ُفِرض  الذي  والحصار  الظروف 
البذار  وتأمين كميات  بإعداد  السوري،  الشمال 
 2020 ـ   2019 لموسم  والُمغربلة  نة  الُمحسَّ

وتوزيعها على كافة الُمزارعين.
مناطق  على  الموزعة  البذار  كميات  ولمعرفة 
/2020م،   2019 لموسم  السوري  الشمال 

أعددنا التقرير التالي:
مادة  ألف طن من  الـ 13  ُيقارب  ما  توزيع  تم 
أّما بالنسبة لكمية  القمح على كافة الُمزارعين، 
توزيع  تم  فقد  العقود  بحسب  الموزعة  البذار 
2600 طن؛ باإلضافة إلى تنظيم ما يقارب الـ 
1130 عقد على مستوى شمال وشرق سوريا، 
وتبلغ مساحة األراضي الَمزروعة وفق العقود 
70 ـ 80 ألف دونم، علمًا بأن سعر بذار مادة 
للكيلو  سورية  ليرة   210 هي  للعقود  القمح 

الواحد، أّما سعرها لغير العقود بـ 180 ل.س.
والجدير ذكره بأّن هناك ِعدِّة أصناف تم توزيعها 
الشمال  مناطق  في  كافة  الُمزارعين  على 
مرحلة  من  سورية  أصناف  وأغلبها  السوري، 
والطري(,ويشمل  :)القاسي،  ومنها  األساس 
الصنف القاسي خمسة أصناف ومنها :)بحوث 
7، 9، 11، وشام 3، 9(، أما الصنف الطري؛ 
تم  كما  )دوما 2، 4، 6، وجوالن 2(؛  فيشمل 
دونم  لكل  القمح  بذار  من  كيلو   35 تخصيص 

العقود  وتشمل  العقود،  وفق  المزارعين  على 
بالنسبة  أما  العاشرة،  االستقرار  مناطق  فقط 
الخطة  حسب  التوزيع  فيتم  األخرى؛  للمناطق 
واألوراق  لإلجراءات  بالنسبة  أما  الزراعية. 
إثبات  »وثيقة  هي:  البذار  الستالم  المطلوبة 
صورة  وإبراز  ومساحتها،  الزراعية  األرض 
عن الهوية الشخصية«، والفترة التي خصصت 
 ،2019/9/17 بتاريخ  كانت  األوراق  لتقديم 

حتى 2019/10/5.
ه اإلداري في  وبخصوص إكثار بذار الشعير؛ نوَّ
بشمال  البذار  وإكثار  لتطوير  العامة  المؤسسة 
»بالنسبة  قائاًل:  حسن  مظلوم  سوريا  وشرق 
لمادة الشعير؛ فقمنا بزراعة ما يقارب 100 طن 
السنوات  في  إكثارها  بهدف  الشعير؛  مادة  من 
مناطق  في  المزارعين  على  وتوزيعها  القادمة 

شمال وشرق سوريا«.
»نسعى  قائاًل:  حديثه  حسن  مظلوم  واختتم 
بإمكاناتنا كافة لدعم الُمزارعين وتشجيعهم على 
ُتعتبر مصدرًا رئيسيًا  الزراعة  الزراعة؛ كون 

في  اإلداري  وأكد  مناطقنا«.  سكان  لمعظم 
بشمال  البذار  وإكثار  لتطوير  العامة  المؤسسة 
من  ُيعانون  بأّنهم  حسن  مظلوم  سوريا  وشرق 

قلِّة الكوادر في المؤسسة العامة لتطوير وإكثار 
البذار بإقليم الجزيرة.

وأكد عاصم عيدي لـ«نورث برس« بالقول: 
على  عملنا  في  نعتمد  الحال  بطبيعة  »نحن 
الكثير من القرارات، خاصًة تلك التي تصدر 
من المجلس التشريعي لشمال وشرق سوريا، 
أو المجالس المماثلة الموجودة في األقاليم«.

يواجهون  األحيان  من  الكثير  في  أنه  وذكر 
اإلجراءات،  هذه  تطبيق  في  صعوبات 
القوانين  لتطبيق  التحتية  بالبنية  والمتعلقة 

عليها.
وأورد عيدي مثااًل عبر القول: »شمال وشرق 
سوريا تعيش حالة نسبية من االستقرار، وقد 
بعض  لتطبيق  األحيان  بعض  في  يلجؤون 
يطلبه  ما  بحسب  تطبيقها،  الواجب  القوانين 
واألعياد  المناسبات  في  خاصًة  القانون 

الرسمية«.
نكون مجبرين على  قائاًل: »أحيانًا  وأضاف 
تطبيق بعض القوانين التي تعيق حركة تنقل 
وأننا  خاصًة  لحمايتهم،  وذلك  المواطنين، 

نعيش في منطقة شبه مستقرة«.
وأشار في معرض حديثه إلى أنهم يمارسون 
مهامهم وفق قواعد القانون الدولي والوطني 
منوهًا بأن هذه القوات مكّلفة بتطبيق القانون 
المراسيم  وفق  ومهامها  وظائفها  وتمارس 
ووفق  الدولي،  القانون  وقواعد  التشريعية 

مبدأ صدارة القانون الدولي.
.

كيفية التعامل مع املحتجزين

ب   ووأكد عيدي أن قوى األمن الداخلي تدرِّ
أعضاءها على كيفية التعامل مع المحتجزين 
أثناء اعتقالهم، ووفق قواعد القتال والشروط 
وكيفية  الحرب،  أثناء  بها  العمل  الواجب 
المهنية  األخالق  بحسب  معاملة »األسرى« 

في إنفاذ القانون.
قواعد  »تطبيق  لـ  األسايش  لجوء  إلى  ونّوه 
القانون،  بإنفاذ  المكلفين  الموظفين  سلوك 
والتي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة 
الـ17  في  المؤرخ   )196/34( قرارها  في 

كانون األول 1997«.
الداخلي  األمن  قوى  بأن  عيدي  ورأى 
ضد  المعركة  في  ساهمت  »األسايش« 

المسؤولة  كانت  حيث  )داعش(،  مرتزقة 
عن عمليات التمشيط في المدن والبلدات بعد 
لتأمين  والنقاط  الحواجز  وإقامة  تحريرها، 

الوحدات القتالية من الخلف حسب قوله.
وأكد عيدي أن القوات دافعت عن المدن من 
جميع الهجمات، وعملت على التعامل الجيد 
مع )األسرى( الذين تم اعتقالهم في المعارك، 
وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمقاضاتهم.

 كما لفت لـ »ممارسة المسؤوليات األساسية 
الجريمة والتحّري  القانون، بمنع  في تطبيق 
لحقوق  األساسية  المبادئ  مراعاة  مع  عنها، 
الموقوفين، في افتراض البراءة والحق، في 

الخصوصية على أسس من القانون«.
نظام  إجراءات  على  عيدي  وركز 

على  االجتماعية  العدالة 
دور  تركِّز  أنها 

الداخلي  األمن 
إثبات  حول 

لوقائع،  ا

تعمل  و
في  جاهدًة 

تالفي المشاكل 
التي تواجهها، أثناء 

برفع  بأعمالها،  قيامها 
مقترحات لسن وتعديل القوانين.

متعلقة  ليست  اإلجراءات  »هذه  وأضاف: 
مؤخرًا  حصل  بما  مرتبطة  إنما  بتأخير، 
التشريعي  فالمجلس  القوانين،  بعض  بتعديل 

أصدر مؤخرًا قانونًا حول ترخيص األسلحة 
وقانون المرور، ولكنه قام بعدها بتعديل هذه 
لتعديل  مذكرة  برفع  قمنا  أن  بعد  القوانين، 

قانون تراخيص السالح«

»بعض القوانني بحاجة لتعديل« 

أن  »اآلسايش«،  قوات  في  الحقوقي  وأكد 
تنفيذية  جهة  كونهم  تواجههم،  مشاكل  هناك 
إلى  التعديل،  فترة  القوانين في  بتطبيق  تقوم 
من  المعّدل  القانون  على  المصادقة  تتم  أن 

المجلس التشريعي.
»هناك  قائاًل:  وتابع 
القوانين  بعض 
جة  بحا
 ، يل لتعد
حسب 

ت  ا ء ا جر إل ا
على  تفرض  التي 
الداخلي،  األمن  قوى 
ترخيص  قانون  مثل  التباعها 
إدارة  كون  المرور،  قانون  أو  السالح 
قوى  بأعمال  المتعلقة  اإلدارات  من  المرور 
تفرضها  اإلجراءات  وهذه  الداخلي،  األمن 

التطورات الحاصلة في المنطقة«.

السالح  ترخيص  قانون  تعديل  أن  »كما 
متعلق بالوضع األمني في المنطقة، واألسس 
القانون،  هذا  اتباع  عند  تطبيقها  الواجب 
السالح،  بند كيفية حمل هذا  لتعديل  ويحتاج 
حمل  لهم  يحق  الذين  األشخاص  هم  ومن 
اتباعها  الواجب  للقوانين  إضافًة  السالح، 
أثناء توقيف األشخاص الحاملين لسالح غير 
مرخص، كما أن اإلجراءات لم تكن موجودة 
حول  التشريعي  المجلس  قانون  في  سابقًا 

عملية حيازة السالح« على حد قول عيدي.
التعديالت  بعض  »رفعنا  بالقول:  وأضاف 
إدارة  تتبعها  أن  يجب  التي  القوانين  على 
المرور، وعلى أساسها تم تعديل الكثير من 
تفوق  المرور، وهي  بقوانين  المتعلقة  البنود 
الداخلي  األمن  قوى  وأيضا  مادة،  الـ/200/ 
الداخلي  نظامها  لتعديل  ستلجأ  المستقبل  في 
لتعالج المشكالت الموجودة داخل أنظمتها«.

»قانون حظر االعتقال 

التعسفي مطلق«

وأوضح بأن بعض النقاط يجب أن يطرحها 
خالل  العراقيل  لتفادي  التشريعي  المجلس 
إذ  المنّفذة،  الجهات  تواجهها  التي  تطبيقها 
المجلس  القوانين مغّيبة عن  أن هناك بعض 
التشريعي يجب إضافتها للقوانين التي يجب 
أن تصدر منه كتراخيص السالح، والعقوبات 
الحامل  الشخص  على  ُتطّبق  أن  يجب  التي 
تعتبر  ألنها  ترخيص،  غير  من   للسالح 

جريمة ويعاقب عليها القانون.
ضمن  أقسام  عدة  يوجد  بأنه  أكد  كما 
المتهمين  األشخاص  تعتقل  »اآلسايش« 
بقضايا مثل الجريمة المنظمة، وهذا التوقيف 
التي  الجهة  »يجب أن يكون مبررًا من قبل 
بارتكاب  المتهمين  األشخاص  بتوقيف  تقوم 

الجرائم«.
على  حظر  أو  قانون  »لدينا  قائاًل:  وأكمل 
وال  مطلق،  حظر  وهو  التعسفي  االعتقال 
يجوز اللجوء إليه مهما كانت األسباب، وتم 
الموجودة  الثانية  المادة  وفق  عليه  االعتماد 
في المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 

وفق قواعد القانون الدولي«.
وركز على هذا القانون، مضيفًا بقوله: »إذا 
ألي شخص  التعسفي  باالعتقال  عنصر  قام 
الجرم،  إثبات  أو  اإلذن  الحصول على  دون 
واالتهامات التي تدل على إدانته، يعتبر من 
قام بهذا االعتقال مرتكبًا لجرم يحاسب عليه 

القانون«.
العامة  القيادة  القانوني في  المستشار  واختتم 
لقوى األمن الداخلي في شمال وشرق سوريا 
بالتأكيد  شرحه  عيدي  عاصم  »اآلسايش« 
على وجود حوادث وحاالت يجري التخلص 
األعضاء  كافة  تدريب  عبر  تباعًا  منها 
تجاه  تنفيذ خطواتهم  القوانين في  اتباع  على 
المواطنين، وأردف بأنه في حال حدوث أي 
للشخص  يحق  التعسفي،  االعتقال  من  نوع 
المعتقل أن يلجأ للجهات المسؤولة في قوى 
األمن الداخلي، كي يتم محاسبة من قام بهذا 

الجرم.

مزارعو  يعاني   - كوباني  روناهي/ 
المحصول  سوء  من  كوباني  مقاطعة 
احتياج  نتيجة  العام؛  هذا  الزراعي 
السماد  لمادة  الزراعية  المحاصيل 
السماد  سعر  بأن  علمًا  الكيماوي، 
هذه السنة مرتفع بشكٍل كبير بسبب 
تدني  مقابل  األجنبية  العملة  ارتفاع 

شركة  بأن  ويذكر  السورية؛  الليرة 
تطوير المجتمع الزراعي في مقاطعة 
كوباني تلبي نداء مزارعيها وتخفض 
الواحد  الطن  دوالر من قيمة   20 نسبة 

لمادة السماد. 
ُتساعد  أساسية  ُمغذِّيات  على  األسمدة  تحتوي 
في نمو النبات الخضري، وإنه عنصر كيماوي 
األعوام  في  ولكن؛  النبات.  لتغذية  ضروري 
استخدام  نسبة  كبير  بشكل  انخفض  الُمنصرمة 
الزراعية،  لمحاصيلهم  لألسمدة  نتيجة سوء األحوال المعيشية لألهالي، في ظل المزارعين 

أدى  ما  تعيشه سوريا؛  الذي  األزمة والصراع 
إلى تراجع إنتاج الموسم الزراعي بشكل ملحوظ 
خالل السنوات المنصرمة. ولكن؛ في هذا العام 
الموسم  بداية  منذ  جدًا  ملحوظًا  الفارق  كان 
المزارعون من مشكلة  يعاني  الزراعي، حيث 
واصفرارها،  والشعير  القمح  نبات  نمو  سوء 
واحتياجها الضروري لألسمدة. وبسبب ارتفاع 
سعر األسمدة بشكٍل كبير؛ لم يتمكن المزارعون 
من شرائها؛  حيث يبلغ سعر الطن الواحد لسماد 
اليوريا 380  دوالر، والفوسفور 400 دوالر. 
المحاصيل  لسوء  المزارعين  معاناة  وحول 
صحيفتنا  رصدت  العام؛  هذا  في  الزراعية 
مقاطعة  مزارعي  من  عددًا  آراء  »روناهي« 

كوباني:

المزارع نياز األوسو من قرية خرخر  وحدثنا 
قائاًل: »نعاني هذا العام من سوء نمو نبتة القمح 
التربة  إرهاق  نتيجة  واصفرارها؛  والشعير 

وحاجتها الماسة لألسمدة«.
وبدوره؛ أكد المزارع قادر عبد من قرية مناز 
لألسمدة،  كبيرة  بحاجة  »محاصيلنا  قائاًل: 
لمحاصيلنا  األسمدة  شراء  نستطيع  ال  ولكن 
يعزوها  التي  األسعار  غالء  ظاهرة  بسبب 
بعض التجار إلى شراء المواد بالعملة األجنبية 
يتراجع  أنه  إلى  مشيرًا  واليورو(«؛  )الدوالر 
بعد  عام  المنطقة  في  الزراعي  الموسم  إنتاج 

آخر؛ نتيجة اإلجهاد الكبير للتربة. 
وفي سياٍق ُمتَِّصل؛ كان لصحيفتنا زيارة لشركة 
واللقاء  كوباني  مقاطعة  في  الزراعي  التطوير 
المجتمع  تطوير  لشركة  المشترك  بالرئيس 

مشكلة  عن  والحديث  دخيل  محمد  الزراعي  
حيث  المنطقة،  في  الزراعي  المحصول  سوء 
أكد: »إن التربة في المنطقة مجهدة جدًا؛ كون 
يطبقون  ال  كوباني  مقاطعة  في  المزارعون 
يؤدي  مما  الصحيح،  بالشكل  الزراعية  الِخطة 
األلياف  إلى  وافتقارها  التربة  إجهاد  إلى 
األسمدة.  من خالل  تحتاجها  التي  والفيتامينات 
لذلك؛ نحثُّ المزارعين باتباع الدورة الزراعية 
محاصيل  تنتج  التي  الغنية  التربة  على  للحفاظ 
وفيرة«؛ متابعًا بالقول: »وبسبب سوء األوضاع 
المعيشية الصعبة لألهالي والمزارعين، وبهدف 
لجنة  خفضت  المزارعين؛  على  العبء  تقليل 
كوباني  مقاطعة  في  الزراعي  المجتمع  تطوير 
نسبة 20 دوالر من قيمة شراء الطن الواحد من 

مادة السماد«.

روناهي/ الرقةـ  نظرًا ألهمية المدينة الصناعية 
في الرقة والحاجة الماسة إلعادة تأهيلها بأسرع 
وقوانين  محفزات  من  تتطلب  وما  يمكن  ما 
وحلول إسعافية  لبدء دوران عجلة اإلنتاج فيها؛ 
إطالق مشروع  الرقة  في  الشعب  بلدية  أعلنت 
تأهيل المنطقة الصناعية؛ وذلك بهدف الوصول 
إعادة  والعمل على  نهضة صناعية جديدة  إلى 
تفعيلها وتحريك عجلة االقتصاد في المدينة بعد 
في  تعانيها  التي  والصعوبات  المنشآت  دمار 

الفترة الراهنة.
إزالة  أولها  مراحل؛  عدة  المشروع  ويتضمن 
تجمُّع النِّفايات العشوائية والسيارات المحترقة، 

خارج  لها  المخصصة  األماكن  إلى  وترحيلها 
أعمال  فتتضمن  الثانية  المرحلة  أما  المدينة، 
كل  إنارة  على  العمل  سيتم  حيث  اإلنارة؛ 
الثالثة  والمرحلة  المذكورين،  الشارعين  من 

الزينة  أشجار  زراعة  ستكون  واألخيرة 
والورود؛ ويعدُّ المشروع من أهم المشاريع في 

مدينة الرقة.
وبهذا الخصوص؛ قال اإلداري للمشروع عمار 
»جاء  معه:  روناهي  لصحيفتنا  لقاء  في  الشيخ 
التي  والطلبات  للشكاوي  تلبية  المشروع  هذا 
الصناعية  والفعاليات  المحاّلت  قدمها أصحاب 
في حي الصناعة«، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل 
بالخطوة األولى في الشارع العريض، وشارع 
الّصواجين؛ مطالبًا أصحاب المحاّلت بالتعاون 
مع الورشات العاملة إلنجاح المشروع بالسرعة 

القصوى.
المنطقة  تأهيل  مشروع  ُمّدة  أّن  ذكره  والجدير 

الصناعية ال تتجاوز ثالثة أشهر ونصف.

روناهي/ قامشلو ـ تسعى المؤسسة العامة لتطوير وإكثار البذار في شمال وشرق سوريا لتأمين البذار المحسنة والمغربلة للمزارعين؛ ويذكر بأنه تم توزيع ما يقارب الـ 13 ألف طن من البذار 
على مناطق شمال وشرق سوريا كافة؛ باإلضافة إلى سعي المؤسسة إلكثار بذار مادة الشعير هذا الموسم. 

ذة للقانون الصادر من  قال المستشار القانوني في القيادة العامة لقوى األمن الداخلي في شمال وشرق سوريا )اآلسايش( عاصم عيدي؛ إن قوى األمن الداخلي ُتعتبر من القوات المنفِّ
الجهات الرسمية، سواًء كان المجلس التشريعي أو مجلس العدالة االجتماعية.

روناهي/ الطبقة ـ انتهت شركة تطوير المجتمع الزراعي في الطبقة بتاريخ 2019/12/31م من توزيع البذار على الفالحين كتعويض عن بعض الخسائر التي لحقتهم جراء الحرائق في الموسم 
المنصرم. وحصل 99 فالح في الطبقة على التعويض.

مظلوم حسن

قادر عبد ني�از اآلوسو محمد دخيل

عمار الشيخ

تعديالت يف قوانني األسايش ُتعرِقلها آليات التطبيق..

شكاوي املواطنني من الغالء... ومقرتحات للحد من هذه األزمة 
انعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وعلى  األسواق،  حركة  على  سلبًا 
فيما  لألهالي،  المعيشية  األوضاع 
للجنة  المشتركة  الرئيسة  بينت 
إنهم بصدد تنفيذ مشاريع  االقتصاد 

للحد من أزمة غالء األسعار.
شمال  مناطق  ضمنها  ومن  سوريا  تشهد 
أسعار  في  كبيرًا  ارتفاعًا  سوريا  وشرق 
المواد الغذائية وغيرها من السلع، بالتزامن 
أمام  السورية  لليرة  المستمر  االنهيار  مع 
التجار  يتخذه  ما  وهو  األجنبية،  العمالت 

ذريعة لرفع األسعار.
هذا االرتفاع الكبير والمتفاوت في األسعار 
للمواطنين،  اليومي  الدخل  مع  يتطابق  ال 
الذين طالبوا التجار والجهات المعنية بضبط 

األسعار في األسواق للحد من هذه األزمة.
ويعّد ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الليرة 
األسعار.  ارتفاع  أسباب  أهم  من  السورية 
فمنذ مطلع العام الحالي، فقدت الليرة قيمتها 
مقابل ارتفاع سعر صرف العمالت األجنبية 
إلى  ووصلت  األمريكي،  الدوالر  وأبرزها 
ما يقارب 1200 ليرة، بعدما كانت تتراوح 

بين 500 إلى 600 ليرة سورية.

»نعمل ِطوال اليوم لتأمني لقمة 
العيش ألوالدنا«

الحسكة  مدينة  من  مواطن  عواد،  سنجار 
أجرته  وتتراوح  الحرة،  األعمال  في  يعمل 
اليومية بين 1000 إلى 2000 ليرة، يقول: 
»النفقة صعبة جدًا في يومنا هذا، كل شيء 
باهظ الثمن, نحن نعمل طوال اليوم لتأمين 
لقمة عيش ألوالدنا, وتبقى مصاريف التدفئة 

واألدوية وغيرها دينًا يتعذر تسديده«.
وطالب عواد  التجار بخفض أسعار المواد 
وأخذ  األزمة،  هذه  من  للحد  االستهالكية 
معاناة األهالي وذوي الدخل المحدود بعين 

االعتبار.
الحصار  بسبب  هذا  األسعار  ارتفاع  ويأتي 
كافة  من  السوري  الشمال  على  المطبق 
االحتالل  سيطرة  إلى  باإلضافة  الجهات، 
حيث   ،M4 الدولي  الطريق  على  التركي 
لنقل  أخرى  طرقًا  النقل  شاحنات  تسلك 

البضائع من الداخل السوري، مما يزيد من 
تكاليف النقل التي تضاف إلى أسعار المواد.

سكان  من  آخر  مواطن  أحمد،  ماجد سعود 
أن  يوضح  عتااًل،  يعمل  الحسكة،  مدينة 
هو  الليرة  تراجع  من  الوحيد  الخاسر 
أن معظم  بها, حيث  يتعامل  الذي  المواطن 
سعر  وفق  المواد  أسعار  يحددون  التجار 

صرف الدوالر يوميًا.
وطالب أحمد الجهات المعنية ضبط األسعار 
مردودهم  مع  تتناسب  لكي  السوق,  داخل 

اليومي.
وحول ارتفاع األسعار والحد من هذه األزمة 
مدن  كباقي  الحسكة  مدينة  بها  تمر  التي 
أنباء  وكالة  التقت  سوريا،  وشرقي  شمال 
االقتصاد  للجنة  المشتركة  الرئيسة  هاوار، 
في مقاطعة الحسكة ليلى صاروخان, والتي 
حالة  نعيش  نحن  شك  دون  »من  قالت: 
حرب منذ سنوات, سواًء في شمال وشرق 
بشكل  سوريا  في  أو  خاص  بشكل  سوريا 
الكثير  تدمرت  الحروب  لهذه  ونتيجة  عام, 
تركوا  الفالحين  من  الكثير  المعامل,  من 
وتأثر  االقتصاد  تراجع  وبالتالي  أراضيهم 

المجتمع من ذلك«.
تقلص  إلى  أدت  الحرب  أن  ليلى،  ونوهت 
إلى  يصدر  كان  الذي  الداخلي  اإلنتاج 
الخارج، »وبالتالي تأثرت الميزانية العامة, 
أغلب  السورية دمرت  اندالع األزمة  ومنذ 

على  التجار  اعتمد  لذلك  ونتيجًة  المعامل, 
فقط,  الخارج  من  تأتي  التي  الواردات 
بأسعار  ويبيعونها  بالدوالر  يشترونها  و 

مرتفعة«.

»عىل التجار أال يفضلوا مصلحتهم 
الشخصية عىل املجتمع«

االقتصاد  إدارة  في  أنهم  ليلى  ولفتت 
بمقاطعة الحسكة، يعملون على وضع حلول 
ومقترحات للحد من هذه األزمة, ويدعمون 
اإلنتاج  زيادة  أجل  من  الزراعي  القطاع 
لتشييد  التجار  أمام  الطريق  وفتح  المحلي, 

المعامل وتلبية احتياجات المنطقة.
وأشارت ليلى إلى أن هناك مقترحات لعدة 
إنشاء  وهو  الغالء،  هذا  من  للحد  مشاريع، 
ومعامل  الذرة  مجففات  للزيت,  معامل 

للعلف لدعم الثروة الحيوانية.
واختتمت الرئيسة المشتركة للجنة االقتصاد 
في مقاطعة الحسكة ليلى صاروخان بالقول: 
مرحلة  المنطقة  في  يحصل  الذي  »الغالء 
طبيعية ألننا نعيش ثورة من أجل الحرية, و 
نتمنى من جميع التجار أال يفضلوا مصلحتهم 

الشخصية على مصلحة المجتمع«.


