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الظروف الجوية ترغم يف تأجيل الرحلة رقم 
«12» إلعادة النازحين السوريين إىل مناطقهم

نساء كركي لكي: قوتنا من ِنتاج فلسفة 
القائد أوجالن.. وحريتنا من حريته

معركة إدلب ومحاولة تركّية
 إلنقاذ النصرة

أجبرت الظروف الجوية السائدة بمناطق شمال وشرق سوريا في تأجيل عودة 35 عائلة نازحة إلى مناطقهم، حيث أجلت اإلدارة الذاتية الرحلة 
»12« لحين تحسن األوضاع الجوية واستقرارها وفتح الطرقات بعد ذوبان الثلوج...«2

بأن  لكي  كركي  نساء  أكدت   
القائد عبد اهلل أوجالن؛ انعزل 
حاضر  ولكنه؛  فقط.  بجسده 
وشددَن  وفلسفته،  بفكره 
النساء  تكاتف  ضرورة  على 
لكسر  العالم؛  كل  في  الحرائر 
القائد  على  الدولّية  المؤامرة 

وتحقيق حريته...«3

منذ بداية عام 2018 لم تتوقف 
مجاميِع  لتوحيِد  أنقرة  مساعي 
بكيان  خلفياتها  بكلِّ  المرتزقة 
على  سوريا،  شمال  قوي  واحٍد، 
ليسهُل  بها  مباشرة  يرتبط  أن 
تنفيذ  أداَة  ويكون  قيادته  معها 
وضمانَة  سوريا  في  أجندتها 
الوقت  استمراِر نفوذها، وبنفس 
المعارِك  واجهِة  في  تضُعها 
األراضي  على  تخوُضها  التي 
السورّية، فتخّفف خسائر تدّخلها 

العسكرّي...«5

 ومازالت المؤامرة مستمرة 
منذ تسع سنوات  بشكل عام  والمنطقة  بسوريا  التي عصفت  الخانقة  األزمة  بعد 
أصبح واضحًا للعيان أن المؤامرة التي ُأحيكت ضد القائد أوجالن لم تكن تهدف 
شخصه فحسب وال الشعب الكردي بل كانت مؤامرة ضد كل شعوب الشرق األوسط 
تلك الشعوب األصيلة التي امتدت جذورها إلى أعماق أرضها, الشعوب التي خلقت 
لها  العالم مدين  التي ما زال  الشعوب  التاريخ،  اإلنسانية وبنت الحضارة وكتبت 

بالخبز الذي يأكله...«9

بلدية تل رفعت: أينما أقمنا 

بدأنا بالبناء وصنعنا الجمال
أهالي عفرين: سنحطم المؤامرات 

الدولّية على القائد أوجالن

روناهي/ الشهباء- تعرضت ناحية تل رفعت منذ 
للقصف والتدمير بشكل  السورّية  بداية األزمة 
العامة  الممتلكات  وسلب  سرقة  تم  كما  كبير، 
بشكل  تضررت  التي  األماكن  ومن  والخاصة 
كبير المعالم الثقافية والحدائق ومرافقها، حيث 
الموالين  المرتزقة  ِقبل  من  األشجار  قطع  تم 

لالحتالل التركي.

الرئيسية  الشوارع  جميع  تضررت  وقد 
القصف،  بسبب  والخارجية  الداخلية  والطرقات 
الصحي  الصرف  شبكات  جميع  تعرضت  كما 
والدمار  للتخريب  والمياه  الكهرباء  وشبكات 
أقامها  التي  الترابية  المتاريس  والسرقة. وكانت 
المدينة  شوارع  جميع  في  تنتشر  المرتزقة 
حالها  على  المدينة  وبقيت  والرئيسية،  الفرعية 

حتى قدوم أهالي عفرين الُمهّجرين.

إعادة تأهيل ناحية تل رفعت 

ومع قدوم أهالي عفرين الذين نزحوا قسرًا من 
ويالت االحتالل التركي وما قام به من  انتهاكات 
المجالس  بإنشاء  وبدأوا  عفرين،  في  بحقهم 
وكانت  المجتمع  بخدمة  البدء  أجل  من  المحلية 
على رأسها تشكيل الكومينات ومجالس النواحي 
كبيرًا  دورًا  البلديات  ولعبت  البلديات.  ومجالس 
مع  التنسيق  بعد  الخدمية  الناحية  من  ورئيسيًا 
شبكات  إعادة  كانت  وأهمها  المحلية  اإلدارة 
الكهرباء والمياه والصرف الصحي والعمل على 
إصالح الطرق الرئيسية والفرعية عبر طمرها 
قدر  باإلسفلت  وتعبيدها  الحفر  وتعبئة  بالحصى 
بأدوات  تتم  األعمال  مجمل  وكانت  المستطاع 
الحفر اليدوية واالعتماد على اليد العاملة بسبب 

عدم توفر اآلالت الكافية. 
للنازحين  البناء  مواد  بتقديم  البلدية  قامت  كما 
القصف  من  المتضررة  المنازل  في  المقيمين 
تأهيل  إعادة  وبعد  لإلقامة،  صالحة  تكون  كي 
الكهرباء  من  الناحية  داخل  في  الخدمية  الناحية 
واألحياء.  المنازل  لجميع  وإيصالها  والمياه 
ومؤخرًا قامت البلدية بالبدء بالحملة الثانية تحت 
شعار )أينما أقمنا بدأنا بالبناء واهتممنا بالجمال 

والحضارة(

الحملة الثانية أطلقتها بلدية 

ناحية تل رفعت

ومن أجل هذه الحملة قمنا بزيارة مجلس البلدية 
وتابعنا أعمالهم وكانت بدايتها البدء بحملة النظافة 
التي انطلقت في يوم اإلثنين 2020/2/10 التي 
والفنيين  واإلداريين  العمال  جميع  فيها  شارك 
وأعضاء  الناحية  بلدية  مجلس  في  العاملين 

الكومينات ومجلس الناحية.
 وبصدد هذه الحملة التقينا مع الرئيس المشترك 
لمجلس بلدية تل رفعت أحمد داوود الذي حدثنا 
قيامنا بتوفير مستلزمات األهالي من  قائاًل: بعد 
مياه وكهرباء قمنا بإطالق حملة جديدة لالهتمام 
بغرس  قمنا  الحملة  هذه  وفي  الناحية.   بجمالية 
الرئيسية،  والطرقات  الحدائق  داخل  أشجار 
وسوف تكون هذه الحملة ضمن مراحل وقد قمنا 
الشوائب  وإزالة  الشوارع  بتنظيف  بدايتها  في 
والمناظر غير الجميلة من داخل األحياء كما قمنا 
بطلب األشجار التي سوف نبدأ بزرعها في هذا 
األسبوع, فإن كان غيرنا يدمر فنحن أينما حللنا  

نقوم بإعادة الحياة هنالك«.
كما تحدثت العضوة اإلدارية في لجنة الكهرباء 
مصطفى  فكرت  الناحية  بلدية  لمجلس  العائدة 
قائلة: »تتضمن الحملة االهتمام بإنارة الطرقات 
ونحن  الكومينات  جميع  في  والفرعية  الرئيسية 
القيام  عبر  بالحملة  نشارك  الكهرباء  كلجنة 
وفي  الشوارع  كل  في  اإلنارة  أعمدة  بتركيب 
للضوء  هنالك مصدر  سيكون  متر  خمسين  كل 
كي تكون المدينة منيرة في الليل ليستطيع المارة 

الرؤية أمامهم في الظالم«. 
وقالت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل رفعت 
رفعت  تل  ناحية  كمجلس  »نحن  عثمان:  أمينة 
نقوم بالتنسيق مع مجلس البلدية من أجل وضع 
حلول مناسبة لجميع اإلشكاالت والخطط  للرقي 
بالمدينة وإعادة رونقها الجميل والحضاري فكلنا 
مسؤولين عن جمالية المدينة وسوف نتعاون مع 
البلدية من أجل زرع األشجار وتركيب األضواء 

على الطرق العامة وإعادة الحياة إليها«.

لمقاطعة  ستار  مؤتمر  نظم  األخبار-  مركز 
الـ 21  السنوية  الذكرى  عفرين تظاهرة في 
القائد  أسر  إلى  أدت  التي  الدولية  للمؤامرة 
عبد اهلل أوجالن في الـ 15من شباط 1999.
وتحت شعار »بروح مقاومة العصر والكرامة 
المؤامرات  ونحطم  الثورة،  وتيرة  نصّعد 
الثلوج،  تساقط  ورغم  القائد«  على  الدولية 
تظاهر أهالي إقليم عفرين الستنكار المؤامرة 
الدولية على القائد عبد اهلل أوجالن، وانطلقت 
التظاهرة من أمام ملعب قرية بابنس التابعة 
لناحية فافين في مقاطعة الشهباء وصواًل إلى 
أهالي  فيها  وشارك  للقرية،  السوق  ساحة 
الثلوج  رغم  والشهباء،  عفرين  مقاطعتي 

الكثيفة ودرجات الحرارة المتدنية.
اهلل  عبد  القائد  صور  المشاركون  ورفع 
أوجالن، والفتات تقدمت المسيرة كتب عليها 
»بروح مقاومة العصر والكرامة نصعد وتيرة 
الثورة ونحطم مؤامرات الدولية على القائد«، 
ُطبع  أسود،  لباسًا  المشاركين  بعض  ولبس 
تعبيرًا  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  عليه صورة 

عن حزنهم ألسر القائد عبد اهلل أوجالن.
مؤتمر  باسم  كلمة  المظاهرة  خالل  وألقيت 
حبش,  ثريا  المؤتمر,  عضوة  قبل  من  ستار 
بالقول:  الدولية  المؤامرة  واستنكرت خاللها 
»سنواصل النضال ولن نسمح بانتصار اليوم 
كافح  أوجالن  القائد  )المؤامرة(،  األسود 

وخالصها  المرأة,  حرية  أجل  من  وناضل 
العدو  سنواجه  واالضطهاد،  الظلم  من 
وسنقاوم حتى آخر رمق، ونقف يدًا بيد لكسر 

المؤامرات التي تحاك ضدنا«.
كما ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية »أحداث« 
من قبل محمد حسين قال فيها :«نعلم جميعًا 
القائد عبد اهلل أوجالن ُأسر في مؤامرة  بأن 
الذي  الشعب  أننا  يعلمون  ال  لكنهم  دولية، 
حتى  النضال  سنواصل  أوجالن،  بفكر  يؤمن 
ينال  أن  أجل  من  وسنعمل  المؤامرة  إفشال 
القائد حريته«. وبترديد الشعارات التي تنادي 
المقاومة  وتصعيد  أوجالن  القائد  بحرية 

والنضال كان انتهاء الفعالية.  

أردوغان يستغل الدين اإلسالمي 
لتحقيق أطماعه

رأى عضو مؤسسة الشؤون الدينية في 
الطبقة عدنان عليوي أن أردغان يستغل الدين 

اإلسالمي؛ لتحقيق غاياته وأطماعه بإصدار 
فتاوى ممن يسمون أنفسهم علماء الدين تجيز 

قتل األهالي والسرقة والنهب واإلسالم بريء 
من تلك األفعال ومن مرتكبيها...«2

تقرير/ شيار كرزيلي
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تقرير/ مصطفى السعيد  

الجوية  الظروف  أجبرت  ـ  األخبار  مركز 
في  سوريا  وشرق  شمال  بمناطق  السائدة 
إلى مناطقهم،  نازحة  تأجيل عودة 35 عائلة 
 »12« الرحلة  الذاتية  اإلدارة  أجلت  حيث 
واستقرارها  الجوية  األوضاع  تحسن  لحين 

وفتح الطرقات بعد ذوبان الثلوج..
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تسير 
بالعودة  الراغبين  النازحين  عودة  رحالت 
إلى ديارهم, وفي هذا السياق كان من المقرر 

الهول رحلة جديدة من  إدارة مخيم  أن تسير 
النازحين السوريين »الطبقة, والرقة«, إال انه 
تم تأجيل تسير الرحلة نظرًا للظروف الجوية 

السيئة وتراكم الثلوج.
وفقًا  الهول  مخيم  في  العودة  رحالت  وتأتي 
لشمال  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  لقرار 
األوراق  استكمال  وبعد  سوريا،  وشرق 

المطلوبة، وكفالة وجهاء العشائر.
وكان من المقرر إعادة 35 عائلة من عائالت 

مدينتي الرقة والطبقة إلى مدنهم ضمن الرحلة 
اإلدارة  سيرتها  التي  الرحالت  من   12 رقم 
الذاتية لشمال وشرق سوريا, إال انه تم تأجيل 
حين  إلى  تحديده  يتم  لم  موعد,  إلى  الرحلة 
الطرقات  وعودة  الجوية,  الظروف  تحسن 

الرئيسية المؤدية إلى المدينتين للخدمة.
وكانت إدارة المخيم قد سّيرت الرحلة الحادية 
عشر في الثاني من كانون الثاني عام 2020، 

وهم من أهالي دير الزور.

مركز األخبار ـ تستمر دولة االحتالل التركي 
في فرض العزلة على القائد عبد اهلل أوجالن، 
حيث تمنع كل من عائلته ومحاميه في اللقاء 
به؛ وذلك استكمااًل للمؤامرة الدولية عليه التي 
أتمت عامها الحادي والعشرين سعيًا من الدول 
المتآمرة وفي مقدمتها دولة االحتالل التركي 
وفي  األوسط  الشرق  شعوب  إرادة  كسر 
مقدمتهم الشعب الكردي في شخص القائد عبد 
القائد  اهلل أوجالن. وبهذا الصدد؛ قدم محامو 
عبد اهلل أوجالن اليوم )الخميس(؛ طلبًا للنيابة 
به في  اللقاء  لهم في  للسماح  التركية،  العامة 

سجن إيمرالي.
من:  كل  وهم  أوجالن  القائد  محامو  وتقدم 
وفايف  يوسال  ونوروز  يوركلي  جنكيز 
النيابة  إلى  بطلب  دينج  ومظلوم  أوزكور 
للسماح  بورصة؛  مدينة  في  التركية  العامة 
لهم بالتوجه إلى إيمرالي واللقاء بموكلهم في 
السجن. وكان المحامون قد التقوا بالقائد آخر 
مرة بتاريخ السابع من آب عام 2019 ومنذ 
ذلك اليوم ال تسمح السلطات التركية  لهم في 

اللقاء به.

للشؤون  الدولة  ـ هاجم وزير  األخبار  مركز 
الخارجية السعودي عادل الجبير تركيا, وأكد 
في  تركيا  توغل  تعارض  المملكة  أن  على 
سوريا، ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا 

والصومال.
وأكد الجبير في مؤتمر صحفي، على هامش 
زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للقاء 
»نحن  )الخميس(:  اليوم  هناك  مسؤولين 
ونعارض  سوريا،  في  تركيا  توغل  نعارض 
وسوريا  الصومال  في  للمليشيات  تركيا  دعم 

وليبيا«.
المرتزقة  انتقال  قلق بالده من  الجبير  وأبدى 

ليبيا وسيكون هناك  إلى  األجانب من سوريا 
تبعات على أوروبا، مشيرًا إلى أن »السعودية 
في  آخر  حساب  على  طرف  إلى  تميل  ال 
والسراج  حفتر  وأبلغنا  الليبي  الصراع 

ضرورة التوصل إلى حل سياسي«.
للشؤون  الدولة  وزير  قال  اليمن؛  وبشأن 
الخارجية السعودي: »لم نكن نريد الحرب في 
اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب اهلل والحوثيين، 

ونريد االستقرار فقط«.
وأثار التدخل التركي في كل من سوريا وليبيا 

وعدة دول أخرى غضب إقليمي ودولي.

»أردوغان يستغل الدين اإلسالمي لتحقيق أطماعه«

الشؤون  مؤسسة  عضو  رأى  ـ  األخبار  مركز 
أردغان  أن  عليوي  عدنان  الطبقة  في  الدينية 
يستغل الدين اإلسالمي؛ لتحقيق غاياته وأطماعه 
بإصدار فتاوى ممن يسمون أنفسهم علماء الدين 
واإلسالم  والنهب  والسرقة  األهالي  قتل  تجيز 

بريء من تلك األفعال ومن مرتكبيها. 
على  حربها  في  التركي  االحتالل  دولة  تستغل 
المنطقة واحتالل مناطق عديدة من شمال وشرق 
سوريا منها تل أبيض ورأس العين الدين تحت 
يسمون  ممن  بعض  يصدرها  فتاوى  دعوى 
والسرقة  القتل  يجيزون  الدين  علماء  أنفسهم 

والنهب لجيش االحتالل.
في  دورهم  المسلمين  لعلماء  يكون  أن  ويجب 
وراء  والتستر  التركية  الجرائم  مسلسل  إيقاف 
وتجيش  لتحقيق  اإلسالم  واستغالل  الدين  اسم 
المرتزقة وإرسالهم إلى دول إقليمية، حيث يعتبر 
اإلسالم دين المحبة والسالم ويحرم تلك األفعال 

التي يقوم بها جيش االحتالل ومرتزقته.

فتاوى تجيز القتل والنهب

وبهذا الصدد؛ أكد لصحيفتنا »روناهي« عضو 
مؤسسة الشؤون الدينية في الطبقة الشيخ عدنان 
التي  والتدمير  القتل  عمليات  أن  على  عليوي 
حصلت في المنطقة كانت بدعم من فتاوى ممن 
يسمون أنفسهم علماء الدين؛ قائاًل: »في األشهر 
باتجاه  للمرتزقة  تركيا  تجيش  رأينا  الفائتة؛ 
ونشر  الحتاللها  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 
المجازر  ارتكاب  إلى  باإلضافة  فيها،  الفوضى 
والتي  االجتماعي  التواصل  مواقع  تناقلتها  التي 
واالغتصاب  والتدمير  القتل  عمليات  تصور 
والنهب والسرقة. وكل األسف حين نسمع بتلك 
الفتاوى الصادرة من أناس يعتبرون أنفسهم من 
األفعال  تلك  فعل  للمرتزقة  وتجيز  الدين  علماء 
والجرائم. الدين االسالمي بريء من تلك األفعال 

ومن مرتكبيها«.

ما فعلت الفتاوى بأهايل املنطقة

الفتاوى  متصدري  عليوي  عدنان  الشيخ  ودعا 
التي  األفعال  بمشاهدة  االحتالل  جيش  من 
ارتكبها المرتزقة بناًء على فتاويهم وقال: »يجب 
على العلماء الذي يصدرون الفتاوى التي تدعم 
المشافي  يشاهدوا  أن  ومرتزقته  أردغان  أفعال 
في شمال وشرق سوريا التي غصت بالجرحى 
االحتالل  جيش  حرب  جراء  من  والشهداء 

التركي على المنطقة وكذلك مخيمات المهجرين 
التي تضم اآلالف من الشيوخ والنساء واألطفال 
الذي يعانون البرد القارس؛ هل هذا هو نصرة 

اإلسالم برأيكم؟!«.

استغالل الدين لتحقيق أطامعه

وتابع الشيخ عليوي: »أردغان يستغل الدين في 
احتالل المناطق؛ لتنفيذ مخططاته في األراضي 
األمر  وهذا  ونصرته  اإلسالم  بدعوة  السورية 
ال  الفتاوى  وتلك  النبي.  وسنة  للقرآن  مخالف 
تدل على حقيقة اإلسالم الذي يعتبر دين المحبة 
عن  النبي  إعفاء  ذلك  على  والدليل  والسالم؛ 
النساء واألطفال وقطع  قتل  أهل مكة وتحريمه 
يفتى  من  ذمة  في  األفعال  تلك  وتبقى  األشجار 

بجوزها«.

ملاذا يرسل املرتزقة إىل ليبيا؟

إرسال  أن  إلى  معنا  لقاءه  في  عليوي  وأشار 
ما  الجهاد؛  بدعوة  ليبيا  إلى  للمرتزقة  أردغان 
هو إال دليل على استغالل اإلسالم لتحقيق مآربه 
وقال: »كل العجب في الوقت الحالي أن أردغان 
لماذا يرسلهم هناك؟؟  ليبيا  إلى  المرتزقة  يرسل 
الطريقة  اتباع  من  وأناس  علماء  ليبيا  وفي 
الصوفية تحت حجة الجهاد، وأن دل ذلك على 
ليبيا  في  أردغان  أطماع  على  يدل  فإنما  شيء؛ 
وغيرها من المناطق واستغالله اإلسالم لتحقيق 

أطماعه بحجة الجهاد«.

يجب نرش مبادئ اإلسالم الصحيح

 وفي الختام؛ وجه عضو مؤسسة الشؤون الدينية 
الشيخ عدنان عليوي رسالة إلى المرتزقة قائاًل: 
»رسالتي إلى المرتزقة الذين تم إرسالهم للقتال 
في ليبيا؛ لماذا تم إرسالكم إلى ليبيا وتقاتلوا من؟؟. 
ليبيا وهناك موتكم  أنتم تذهبون إلى  في الحقيقة 
من أجل  الحصول على ألفي دوالر. ندعو أهل 
القائمة  الصحيح  اإلسالم  مبادئ  نشر  إلى  العلم 
على المحبة واإلخاء وهذا ما دل عليه ميثاق أهل 

المدينة الذي أعطى للجميع حقوقه«.

الظروف الجوية ترغم في تأجيل الرحلة رقم »12« إلعادة 
النازحين السوريين إلى مناطقهم

طلب اللقاء بالقائد أوجالن يتجدد 
لدى السلطات التركية

السعودية: »نعارض التدخل التركي في 
سوريا ودعم المرتزقة بليبي�ا والصومال«

أنيميا البحر املتوسط بنت التشخيص والعالج

ما هو مرض أنيميا البحر المتوسط؟
من  مزمن  مرض  المتوسط  البحر  أنيميا 
وهذا  وراثًيا،  تنتقل  والتي  الدم  فقر  أمراض 
تصنيع  في  خلل  حدوث  إلى  يؤدي  المرض 
في  انخفاض  وبالتالي  الحمراء  الدم  كرات 
األكسجين  نقل  عن  والمسؤول  الهيموجلوبين 
هذا  ويصاحب  المختلفة،  الجسم  أجزاء  إلى 
الخلل ارتفاع في مستوى الحديد في الدم مما قد 
يؤدي لحدوث تضخم في الطحال نتيجة لتراكم 

الكميات المتزايدة من الحديد فيه.
وقد يكون المريض مصاًبا بالمرض ولكن دون 
يكتشف  وال  عليه،  المرض  أعراض  ظهور 
إصابته بالمرض إال بعد عمل تحاليل الدم التي 

تكشف حقيقة إصابته بالمرض.

أعراض أنيميا البحر المتوسط
مريض  منها  يعاني  التي  األعراض  أهم  من 

التالسيميا ما يلي:

في  شديد  وشحوب  الجلد  لون  في  اصفرار  ـ 
واإلسهال،  للقيء  المستمر  التعرض  البشرة، 
درجة،   40 فوق  لما  الحرارة  درجة  ارتفاع 
تضخم الطحال وفي بعض األحيان يزيد حجم 
التضخم للدرجة التي يرافقها تضخم في حجم 
البطن بشكل واضح أو ما يعرف باالستسقاء، 
واضطرابات  مشاكل  لألكل،  الشهية  فقدان 
في النوم، الشعور بآالم في العظام والمفاصل 
وخاصة الركبة، تغيرات في لون البول حيث 
يصبح لون البول داكنًا بشكل واضح، صعوبة 
في التنفس، هزال وضعف عام بالجسم وعدم 
القدرة على القيام بأي مجهود بدني، يجد المواليد 
الرضاعة،  في  صعوبة  بالمرض  المصابين 
المصابين  الذكور  الرضع  األطفال  يعاني 
بالمرض من تورم في أحد الخصيتين، يعاني 
في  تأخر  من  بالمرض  المصابين  األطفال 
البلوغ  النمو وكذلك تأخر في ظهور عالمات 
نقص  واألسنان،  الفم  صحة  في  ومشاكل 

المناعة وخاصة في األطفال.

تشخيص أنيميا البحر المتوسط
خالل  من  التالسيميا  مرض  تشخيص  يتم 
في  الحديد  مخزون  تكشف  التي  الدم  تحاليل 
الدم، عدد كرات الدم الحمراء في الدم، تحليل 
التحليل  الكهربائي،  بالفصل  الهيموجلوبين 
بها  المصاب  التالسيميا  نوع  لتحديد  الجيني 

المريض، فحص عدد الخاليا الشبكية.

الحمل  على  المتوسط  البحر  أنيميا  تأثير 
والزواج

في الحقيقة يعتبر مرض أنيميا البحر المتوسط 
اآلباء  من  وراثيًا  تنتقل  التي  األمراض  من 
أمه  بطن  في  الجنين  يحمل  األبناء، حيث  إلى 
الصفات الوراثية نصفها من األب ونصفها من 
األم، ولذلك فإن إصابة أحد األبوين بالمرض 
بنسبة  للمرض  حامل  طفل  والدة  يعني  قد 
مصابين  األبوين  كون  حالة  في  أما  كبيرة، 
كالهما بالمرض فذلك يعني حتمية والدة طفل 

مصاب بالمرض.

ولما كانت الوراثة عاماًل أساسيًا في اإلصابة 
بالمرض أدى ذلك إلى فشل العديد من الزيجات 
قبل حتى أن تتم حيث يصبح من الصعب على 
بشريك  االرتباط  فكرة  تقّبل  الشريكين  أحد 
لديهم  أطفال  وبالتالي  بالمرض،  مصاب 

احتمالية عالية لإلصابة به.

عالج أنيميا البحر المتوسط

من الجدير بالذكر إنه كلما تم اكتشاف المرض 
العالج  فاعلية  من  ذلك  زاد  كلما  مبكرًا 
واستجابة الجسم له، وتعتمد نوعية العالج التي 
أمرين هامين هما:  المريض على  لها  يخضع 
بها.  المصاب  التالسيميا  ونوع  اإلصابة،  شدة 
وللتالسيميا نوعان ال ثالث لهما هما: ألفا، بيتا.
يصف  ورؤيته  الطبيب  تشخيص  وحسب 
يكفي  الحاالت  بعض  ففي  للمريض،  العالج 
أنواع  بعض  بإعطائه  المريض  عالج  يتم  أن 
الفيتامينات لزيادة نسبة الهيموجلوبين وإعطاء 
بعض العقاقير التي تثّبط من إنتاج الحديد حتى 
يتم الحفاظ على توازن نسبتيهما في الدم وعدم 

ظهور أعراض ومضاعفات المرض.
نقل  يتم  أن  الطبيب  يرى  أخرى  حاالت  وفي 
مستوى  على  للمحافظة  للمريض  شهريًا  الدم 
الهيموجلوبين، حيث يتم فصل بالزما الدم عن 
يلزمه  ما  المريض  يعطى  حتى  مكوناته  باقي 
نسبة  ارتفاع  عدم  لضمان  الباقي  دون  فقط 

الحديد وتراكمها في الدم.
الستئصال  األطباء  يلجأ  الحاالت  بعض  وفي 
تخزين  عن  المسؤول  العضو  كونه  الطحال 
فيه  الحديد  بزيادة  يتأثر  والذي  الدم  احتياطي 
نتيجة المرض، ويكون استئصال الطحال في 
هذه الحالة حاًل منطقيًا لعدم تخزين كميات من 
الدم المحتوي على كميات زائدة ومتراكمة من 
بزراعة  الحاالت  بعض  عالج  ويتم  الحديد. 
نخاع العظام التي يتم بذلها من أحد إخوته غير 

المصابين بالمرض.

طرق الوقاية من أنيميا البحر المتوسط

المتوسط  البحر  أنيميا  مرض  إن  الحقيقة  في 
بضمان سالمة  إال  به  اإلصابة  اتقاء  يمكن  ال 
قبل زواجهما،  المرض  من  األبوين وخلوهما 
مصابين  غير  أطفال  والدة  ضمن  يمكن  وال 
بالمرض من أبوين أحدهما أو كالهما مصاب 
به، لذا تتلخص إجراءات الوقاية من المرض 
الزواج،  قبل  وتحاليل  فحوص  إجراء  في 
به  مصابين  أطفال  والدة  احتماالت  ودراسة 

قبل الشروع في عملية اإلنجاب.

البحر  أنيميا  لمرضى  تجنبها  يجب  أطعمة 
المتوسط

يحصل  التي  بالتغذية  االهتمام  جًدا  المهم  من 
عليها مرضى التالسيميا حتى ال تزيد خطورة 
من  العديد  وهناك  ومضاعفاته،  المرض 
التالسيميا  مريض  على  يجب  التي  األطعمة 
قدر  تجنبها  أو  صغيرة  بكميات  تناولها 
تزيد  التي  األطعمة  جميع  وهي  االستطاعة، 
من إنتاج الحديد، ولذلك يجب إمداد الجسم بها 

ومنها القائمة التالية:
والمخ  والطيور  الحيوانات  كبد  أنواع  »جميع 
بهار  الكاملة.  الحبوب  وكل  البقوليات  أيًضا. 
كالفول  الجافة  البقول  الكركم.  وبهار  الكمون 
الجافة  والبسلة  البيضاء  والفاصوليا  واللوبيا 
القمح  من  المصنوع  الخبز  الصويا.  وفول 
الفواكه  مثاًل.  الشعير  بخبز  استبداله  ويمكن 
المكسرات  بعض  والمشمش.  كالتين  المجففة 
التي  الخضروات  واللوز.  الجمل  كعين 
بعض  غامق.  أخضر  لون  ذات  أوراق  لها 
األسماك  أنواع  وبعض  البحرية  المأكوالت 

وكذلك الدواجن. البيض. اللحوم الحمراء«

أن  يمكن  والجزر  الخس  أن  أطباء  وجد 
اليومية  الجسم  احتياجات  تلبية  على  يساعدا 
أن  من  الرغم  وعلى  الكربوهيدرات.  من 
الكربوهيدرات،  بعض  يوفران  والخس  الجزر 
من  بكثير  أقل  عدد  على  يحتوي  الخس  فإن 

الكربوهيدرات مقارنة مع الجزر.

األطفال  يستهلك  بأن  التغذية  خبراء  ويوصي 
من  غرامًا   130 عن  يقل  ال  ما  والبالغون 
النساء  على  ويتوجب  يوميًا.  الكربوهيدرات 
الحوامل استهالك 175 غرامًا على األقل من 
التمارين  تمارس  كنت  وإذا  الكربوهيدرات، 
تكون  أن  المحتمل  فمن  بانتظام،  الرياضية 

بحاجة للمزيد من الكربوهيدرات.
حقائق مذهلة عن الجزر:

يعشقه  ومثاليًا  صحيًا  غذاء  الجزر  يمثل 

العمرية، وذلك  المراحل  الكثيرون من مختلف 
لمذاقه السكري المقرمش اللذيذ وفوائده الصحية 

العديدة.
1- سعرات حرارية قليلة: يحتوي الجزر على 
القليل من الدهون والبروتينات ويتباين محتوى 
الماء به من حوالي 86 إلى 95%، كما يحتوي 

الجزر على 10% فقط من الكربوهيدرات، 
على  الجزر  يحتوي  للذوبان:  قابلة  ألياف   -2
األلياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تخفض 
مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء هضم 
السكر والنشا، كما يحتوي على ألياف غير قابلة 
على  وتحافظ  اإلمساك  من خطر  تقلل  للذوبان 

صحة األمعاء.
من  الجزر  يعتبر  كاروتين:  بالبيتا  غني   -3
الخضراوات الغنية بمركب البيتا كاروتين وهو 
أحد مضادات األكسدة القوية جدًا، كما أنه غني 

 .A أيضا بفيتامين
تعلم  هل  الالزمة:  المعادن  جميع  توفير   -4
المعادن  جميع  لك  يوفر  أن  يمكن  الجزر  أن 
الحتوائه  وذلك  على صحتك؟  للحفاظ  الالزمة 
والحديد  والكالسيوم  والمنغنيز  النحاس  على 

والفوسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم. 

5- جذور الجزر غنية بفيتامينC: تحتوي جذور 
 C الجزر الطازجة على كمية جيدة من فيتامين
وتوفر حوالي 9% من النسبة الموصي بتناولها 
الحفاظ  على  الجسم   C فيتامين  ويساعد  يوميًا, 

على صحة األنسجة الضامة واألسنان واللثة.
من  الجزر  يعتبر  األوقات:  جميع  طعام   -6
في  استخدامها  يمكن  التي  القليلة  الخضراوات 

كل أنواع الطهي كما يمكن تناولها نيئة أيضًا.
7- فوائد طبية: غالبًا ما يستخدم عصير الجزر 
وذلك  األمراض،  من  معينة  أنواع  عالج  في 

بفضل خصائصه الطبية الدوائية المتميزة.
8- الجزر الصغير ليس من أنواع الجزر: في 
حقيقة تعد مذهلة للغاية، ال يعد الجزر الصغير 
أو ما يسمى »بيبي كاروت« نوعًا من الجزر، 
أو  خصائص  نفس  تحمل  ال  أخرى  ثمرة  فهو 

نكهة الجزر األكبر حجمًا.

9- الجزر ليس برتقاليا فقط: من المعروف أن 
الجزر برتقالي اللون، وهذا ما اعتدنا عليه، لكن 
الجزر يأتي بألوان عديدة أخرى منها األبيض، 
المذهل  ومن  الداكن,  واألرجواني  واألصفر 
أيضًا أن هناك حوالي 20 نوعًا من الجزر في 

جميع أنحاء العالم.
10- الجزر المطبوخ أكثر فائدة: يعتبر الجزر 
المطهي أكثر فائدة من النيئ، وذلك ألن الطهي 
يجعله لينًا سهاًل في الهضم، األمر الذي يجعل 

امتصاصه في الجسم أسرع وأكثر فائدة.
يخطر  ال  قد  أيضًا:  مفيدة  الجزر  أوراق   -11
لكن  تناولها،  الجزر يمكن  أوراق  أن  أحد  ببال 
اتضح أنها تحتوي على قائمة مثيرة لإلعجاب 
من المواد الغذائية الغنية بالبروتين والفيتامينات 

والمعادن.

ضوء الشمس ُيحّسن نبيت األمعاء

حقائق مذهلة عن الجزر

اكتشف العلماء أنه تحت تأثير األشعة فوق 
البنفسجية في الجلد، يتغير تركيب البكتيريا 
في أمعاء اإلنسان، ويصبح أكثر تنوعًا، ما 

يحّسن الخصائص المناعية للجسم.
 Frontiers in مجلة  تفيد 
Microbiology، التي نشرت نتائج هذه 
الدراسة، بأن األشعة فوق البنفسجية تحفز 
يعزز  الذي   D فيتامين  إنتاج  على  الجسم 
الشمس  ضوء  نقص  وإن  الجسم  مناعة 
الكبيرة  المدن  سكان  منه  يعاني  الذي 
يكون  قد  الشمالية،  المناطق  في  وخاصة 
غامضة  بأمراض  اإلصابة  في  السبب 
وجود  دون  األمعاء  في  التهابات  وظهور 

عوامل واضحة.
كولومبيا  جامعة  من  علماء  قرر  لذلك 
البروفيسور  برئاسة  كندا  في  البريطانية 
وجود  من  التحقق  فاالنس«،  »بروس 
فوق  األشعة  شدة  بين  مباشرة  عالقة 
الجسم  في   D فيتامين  وإنتاج  البنفسجية 

وتركيب نبيت األمعاء.
موسم  في  تجارب  أجروا  ذلك  أجل  ومن 
الشتاء حيث مستوى األشعة فوق البنفسجية 
في أدنى حاالته, وشاركت في هذه التجربة 
21 امرأة، خضعت أجسامهن إلى األشعة 
لثالث  أسبوع واحد  البنفسجية خالل  فوق 
وكان  واحدة.  دقيقة  منها  كل  مدة  جلسات 
يتناولن  التجارب  بداية  قبل  منهن  تسعة 
وبعد  قبل  الباحثون  وحلل   ,  D فيتامين 
ومستوى  األمعاء  نبيت  تركيب  التجارب 

فيتامين D لجميع المشتركات.
وقد اتضح للباحثين أنه تحت تأثير األشعة 
األمعاء  نبيت  تنوع  ازداد  البنفسجية  فوق 
 .D لدى النساء اللواتي لم يتناولن فيتامين

البروفيسور بروس فاالنس، »قبل  ويقول 
تنوع  كان  البنفسجية  فوق  األشعة  تأثير 
نبيت األمعاء لدى النساء اللواتي لم يتناولن 
مقارنة  بسيطًا،  التجارب  قبل   D فيتامين 

ويضيف  الفيتامين«,  تناولن  باللواتي 
»تحت تأثير األشعة فوق البنفسجية ازداد 
تناولن  اللواتي  لدى  ليعادل مستواه  تنوعه 

الفيتامين قبل التجارب«.
التعرض  بعد  أنه  إلى  الباحثون،  ويشير 
لألشعة فوق البنفسجية لوحظ ازدياد أعداد 
 ،Lachno spiraceae البكتيريا من عائلة
التي تنتج حمضًا دهنيًا يحمي األمعاء من 

سرطان القولون. 
أن  ُتظهر  التي  األولى  الدراسة  هي  هذه 
تغيير  على  تعمل  البنفسجية  فوق  األشعة 
 ,D نبيت األمعاء من خالل إنتاج فيتامين
جديد  محور  اكتشاف  إلى  نتائجها  وتشير 
جسم  في  والبشرة  األمعاء  بين  للعالقة 
هذه  تؤكد  ذلك  إلى  باإلضافة  اإلنسان, 
في  موسمية  تقلبات  وجود  على  النتائج 
التقلبات  مع  يتزامن  األمعاء  نبيت  تكوين 

في مستوى فيتامين D في الدم.

تعتبر أنيميا البحر المتوسط من أمراض الدم الشائعة والتي نشأت وانتشرت في دول حوض البحر المتوسط، وكان ذلك سبب تسميتها بهذا االسم، 
وتسمى أيًضا بمرض »التالسيميا«، وهو من أمراض فقر الدم المنتشرة في مصر باعتبارها من دول الحوض.
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 ،2019  /  12  /  28 بتاريخ  الدورة  انطلقت 
ثمانية  على  ُقسموا  فريقًا  أربعين  فيها  شارك 
أصحاب  المجموعات  أبطال  تأهل  مجموعات 
الثالث،  الدور  إلى  المركز األول بشكٍل مباشر 
فيما تقابلت في الدور الثاني الفرق المتأهلة من 
المجموعات أصحاب المركزين الثاني والثالث.
وبعد اختتام الدور الثاني تأهل ستة عشر فريقًا 
إلى الدور الثالث، والذي انطلقت منافساته يوم 
نت  روبار  فريق  فاز  بحيث  الماضي،  الثالثاء 
مقابل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  التسيو  فريق  على 
هدفين، وأيضًا فاز أخوة كورنيش على االتحاد 

بنتيجة ستة أهداف مقابل ثالثة.
حلب  أهلي  فريق  على  األسد  فريق  وفاز 
البيضاء  القلعة  فريق  وفاز  نظيفة،  بسداسية 
واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  األمل  على 

وأصدرت لجنة الدورة قرار بتأجيل المباريات؛ 
المنطقة  ضربت  التي  الثلجية  العاصفة  بسبب 
بشكٍل عام، وأدت إلغالق الكثير من الطرقات 

الرئيسية في إقليم الجزيرة.
ونالحظ زخم مشاركة الفرق في الدوريات التي 
بإقليم  المدن  المغلقة بمختلف  المالعب  تقام في 

الجزيرة بحيث هناك دوري في ديرك وعامودا 
الجديدة  العام  دورة  غير  دوري  قامشلو  وفي 
على  سنة   40 فوق  هم  لمن  للمتقاعدين  دورة 

أرضية ملعب كالسكيو وتقام دوريات أيضًا ما 
بين الفينة واألخرى على أرضية ملعب قامشلو 

الكروي المغطى أيضًا.

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

نساء كركي لكي: »قوتنا من ِنتاج فلسفة القائد أوجالن.. 
وحريتنا من حريته«

نساء عفرين يؤكدَن على دور المرأة في 

تحقيق وحدة الصف الكردي..

روناهي/ كركي لكي - أكدت نساء كركي لكي بأن القائد عبد اهلل أوجالن؛ انعزل بجسده فقط. ولكنه؛ حاضر بفكره وفلسفته، وشددَن على ضرورة 
تكاتف النساء الحرائر في كل العالم؛ لكسر المؤامرة الدولّية على القائد وتحقيق حريته.

ريعان  منذ  االنعتاق  عن  الباحثين  ملهم  ناضل 
شبابه من أجل الحرية وإزالة الظلم عن شعوب 
أن  إلى  لالضطهاد،  تتعرض  التي  كافة  العالم 
حيكت مؤامرة دولية ضده أودت به إلى جزيرة 
نائية، وعلى رأس الدول المتآمرة الدولة التركية 
ترفض  االستبدادية  الدول  فسياسة  الفاشية. 
هذه  نفذت  وهي  الديمقراطي،  الحر  المجتمع 
الشعب  وحدة  من  لتنال  القائد  على  المؤامرة 
التي  المقاومة  لكن؛  بالحرية.  ومطالبه  الكردي 
أبداها القائد عبد اهلل أوجالن في السجن منذ أكثر 
من عقدين من الزمن؛ كانت رسالة لتلك الدول 
وحقوقهم  شعبه  وحرية  القائد  على  المتآمرة 
وتحليالته  بحثه  في  استمر  حيث  المشروعة، 
القضية  عن  اليوم  حتى  يتنازل  ولم  العظيمة 
المرأة  وحرية  الشعوب،  وحريات  الكردية 
لصحيفتنا  كان  اإلطار  هذا  وفي  مقدمتها.  في 
»روناهي« لقاًء مع بعض النسوة في كركي لكي 
بخصوص المؤامرة الدولية على القائد عبد اهلل 

أوجالن، والعزلة المفروضة عليه.

»القائد ُمنعزل بجسده ولكنه 
حارض بفكره«

اهلل  عبد  القائد  إياه  منحنا  الذي  الغني  »الفكر 
يزول  أن  يمكن  وال  عنه،  نتخلى  لن  أوجالن 
بمجرد اعتقاله، فنحن النساء في جميع أراضي 
على  سائرات  السوري  والشرق  الشمال 
أشعلن  اللواتي  والمناضالت  الشهيدات  درب 
أجسادهن، واللواتي ناضلن في سبيل حرية القائد 
أوجالن، ال أذكر أحد من القادات أحرق العديد 
أجله،  من  الطاهرة  أجسادهم  شعبه  أبناء  من 

أكدت نساء عفرين الُمهّجرات قسرًا المتواجدات 
الصف  توحيد  قضية  أن  الشهباء  مقاطعة  في 
الكردي أهم من الماء والطعام في هذه الظروف؛ 

ألن الوحدة تحقق القوة والقوة تحقق النصر.
توحيد الخطاب السياسي الكردي ووحدة الصف 
المحدقة  والمخاطر  التهديدات  ظل  في  الكردي 

مرتكزات  أهم  ومكتسباته هي  الكردي  بالشعب 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة 

مظلوم عبدي.
أنباء  وكالة  استطلعت  المبادرة  هذه  وحول 
عفرين  مقاطعة  نساء  من  عدد  آراء  »هاوار« 
متقاربة  آراٌء  الشهباء،  مناطق  في  الُمهّجرين 

للشعب  بالنسبة  الوحدة  أهمية تحقيق  تؤكد على 
الكردي، وتزرع األمل في نفوس الجميع عسى 
أن يتحقق هذا الحلم وتكون خطوة على طريق لّم 

شتات القوى الكردستانية.

»تحقيق الوحدة أهم من

 املاء والطعام«

وقالت أمينة دينكلي وهي من ُمهّجرات مقاطعة 
عفرين: »تحقيق الوحدة في هذه المرحلة بالنسبة 
القوة  تحقق  فالوحدة  والطعام,  الماء  من  أهم  لنا 
المجلس  أحزاب  لكن؛  النصر.  تحقق  والقوة 
سبيل  في  المعوقات  تخلق  التي  هي  الوطني 

تحقيق هذه الوحدة«.  
وقفت  المجلس  أحزاب  »إن  أمينة:  وأوضحت 
على  الهجوم  أثناء  التركي  االحتالل  جانب  إلى 
في  اإلدارة  استالم  هي  غايتهم  وكانت  عفرين, 
أثناء  المجلس  أحزاب  تخطط  وكانت  عفرين, 
هجمات االحتالل التركي للسيطرة على عفرين 
دولة  لكن؛  أعالمهم.  ورفع  مراكزهم  وإحياء 

االحتالل التركي لم تسمح لهم ومنعتهم«.

وتساءلت أمينة: »أين هو المجلس الوطني اليوم 
إدارته  ويعلن  بدوره  يقوم  ال  لماذا  عفرين؟  في 
التركي  واالحتالل  عفرين،  في  عامين  منذ 
العرقي  التطهير  سياسات  يمارس  عامين  منذ 
المجلس  فعل  ماذا  الديموغرافي,  والتغيير 
خرج  للكرد؟  أنجز  وماذا  المقابل  في  الوطني 
وبناء  شعبها  تنظيم  على  عمل  من  عفرين  من 
على  المسيطر  هو  اليوم  والمجلس  مؤسساتها, 
وأين  اليوم  الشعب  معاناة  نرى  ونحن  عفرين 

وصل بهم الحال!«.
قوة  لنا  تكون  بالوحدة حتى  وأضافت: »نطالب 
لكن؛  العالم.  في  ووزن  ودبلوماسية,  سياسية 
في  سوى  تفكر  ال  المجلس  أحزاب  لألسف 
دولة  إقناع  في  وفشلت  الشخصية,  مصالحها 
عفرين,  في  اإلدارة  الستالم  التركي  االحتالل 
كما أنها فشلت في تشكيل إدارة مدنية في عفرين 
باللغة  والتعليم  الكردية  المناهج  إدخال  وحتى 

الكردية«.
وتابعت أمينة في سرد وجهة نظرها بالقول: »إذا 
المبادرة،  رفض  في  المجلس  أحزاب  استمرت 
طاولة  على  وجودهم  في  أي ضرورة  أرى  ال 
الحوار, ويكفي أن باقي األحزاب تقف في صٍف 

واحد, وأهدافهم واحدة«.

»سنبذل كل جهدنا يف سبيل تحقيق 
التقارب الكردي«

نعمة عليكو: »ال شك  المواطنة  قالت  وبدورها 
لكن؛  الكردية.  األحزاب  بين  شرخ  هناك  أن 
وبناء  أنفسنا  تنظيم  من  تمكنا  كرد  كنساء  نحن 
في  جهدنا  كل  وسنبذل  آفا,  روج  في  مؤسساتنا 
ووحدة  الكردية  األحزاب  تقارب  تحقيق  سبيل 
الصف الكردي, وهذا هو السبيل الوحيد إلفشال 

المؤامرة التي ُتحاك ضدنا«.  
والمؤامرة  أعوام  »منذ  عليكو:  نعمة  وأردفت 
تستهدف الشعب الكردي والقائد أوجالن بهدف 
كسر إرادتنا, وهذا ألننا نناضل من أجل حقوقنا, 

لغتنا, ثقافتنا وقضيتنا«.
الدولية:  المؤامرة  أهداف  إلى  نعمة  وأشارت 
»من خالل أسر القائد أوجالن يحاولون الفصل 
بين الشعب الكردي والقائد, لكن الشعب الكردي 
صفوفه,  تنظيم  ويواصل  االستسالم,  رفض 
وسنواصل  الكردية,  المرأة  خاص  وبشكٍل 

النضال على ُخطا القائد«.

سوى القائد عبد اهلل أوجالن الذي أضحت فلسفته 
منارة لدرب كل إنسان حر، وال سيما للمرأة التي 
القائد  أن فكر وفلسفة  رأت وعلى مدار سنوات 
التي سوف  الوحيدة  والوسيلة  اآلمن  المالذ  هي 
تنال الحرية باتباعها والسير على نهجها«؛ هذا 
ما قالته الرئيسة المشترك لدار الشعب في كركي 
»نطالب  بالقول:  وأضافت  مراد،  أسماء  لكي 
وجميع  العالم  شعوب  جميع  واحد  وبصوت 
واألمم  األوروبي  االتحاد  في  الحقوقية  الهيئات 
التركية  الدولة  لتمادي  حدًا  تضع  أن  المتحدة 
المحتلة، وال مباالتها بالقوانين الدولية، وضربها 
على  تنص  التي  المبادئ  لكافة  الحائط  بعرض 
احترام حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق أصحاب 

الفكر وأسرى الحرب«.
في  الشعب  لدار  المشترك  الرئيسة  واختتمت 
»ليعلم  بالقول:  حديثها  مراد  أسماء  لكي  كركي 
القائد  ضد  إنسانية  الال  ممارساته  أن  أردوغان 
نقف  لن  حرة  كشعوب  ألننا  ستفشل؛  أوجالن 
في  وسنبقى  انتهاكاتهم،  حيال  األيدي  مكتوفي 
الساحات والميادين نطالب وبكافة السبل المتاحة 
حتى نكسر قيود العزلة التي تقيد قائدنا ونحرره«.

»فكر القائد هو الحل للخالص 

من الظلم«

اهلل  عبد  القائد  شخص  تستهدف  لم  »المؤامرة 
التي  الشعوب  أوجالن فقط، بل استهدفت جميع 
ألن  اإلنسانية؛  والقيم  والمساواة  بالحرية  تنادي 
فكر القائد هو فلسفة من أجل الخالص من الظلم 
وللمرأة  المضطهدة.  الشعوب  كافة  وتحرير 
الحصة الكبرى من فكره الحر، فهو الذي منحنا 
الِسراج كي نرى مدى استسالمنا لقيود المجتمع، 
ولن  كبلتنا،  التي  القيود  من  تحررنا  قد  فبفعلها 
اهلل  عبد  قائدنا  عن  القيود  تفك  أن  إلى  نستسلم 
ناحية  مجلس  عضوة  قالته  ما  هذا  أوجالن«؛ 
كركي لكي روى علي، وأكدت بالقول: »اعتقال 
جريمة  واالضطهاد  الظلم  من  اإلنسانية  معتق 
يجب أن يعاقب عليها أردوغان، فالمنهج الفاشي 
االستمرار  عن  يثنينا  لن  أردوغان  يتبعه  الذي 
قهر  من  أحد  يتمكن  ولن  القائد،  حرية  بمطالبة 

انطالق الدور الثالث من دورة العام الجديد

 لتوحيد الصف الكردي
ً
مباراة كرنفالية دعما

مدين�ة دبي الرياضّية تستضيف كأس دبي 
ً
للقارات تحت 13 عاما

فاطمة أبو فارس تتحدى اتحاد 
التايكوندو المغربي

تقرير/ جوان محمد

فجرت النجمة المغربية العالمية فاطمة الزهراء 
للناشئين  التايكوندو  في  العالم  بطلة  فارس  أبو 
أقل من 17 سنة باألرجنتين، مفاجأة من العيار 
الثقيل خالل مؤتمر صحفي عقدته رفقة مدربها 

عبد النبي السعودين.
وخالل المؤتمر أدلت فاطمة أبو فارس بوثائق 
إصابة  تعاني  ال  أنها  خاللها  من  أكدت  جديدة 
بالمغرب،  اللعبة  اتحاد  اّدعى  كما  نوع  أي  من 
ألولمبياد  المؤهلة  التصفيات  من  الستبعادها 

طوكيو 2020.
وتحدت البطلة رفقة مدربها أن يرد عليها المدير 
طبي  لفحص  ويخضعها  استبعدها  الذي  الفني 

مضاد لدى أي هيئة طبية من اختياره.
وعقبت فاطمة أبو فارس التي تحظى بتعاطف 
كبير داخل المغرب مع وضعيتها، في تصريح 
تليفزيوني: »لقد كذبوا علي واّدعوا أني مصابة 

على مستوى الكاحل«.
الجميع  أمام  أنفي ذلك وأعرض  وأردفت: »أنا 
لهم  مشهود  ألطباء  مختلفة  طبية  مستندات 
أني  أكدوا  البيضاء  والدار  بالرباط  بالكفاءة 

جاهزة للعب ومنذ اآلن«.
وتابعت فاطمة أبو فارس: »لم يكن لدي هاجس 
سوى تمثيل بالدي وإهدائها ميدالية باألولمبياد 
إحباطي  أتقبل  ولم  مهمة،  إنجازات  حققت  لقد 

بهذا الشكل الغريب«.
بثمن  يقاس  ال  لوطني  »إخالصي  واسترسلت: 
في  تحقيق  بفتح  البالد  أجهزة  أعلى  وأطالب 

وضعيتي«.
في  المؤتمر  بعد  البطلة  مدرب  أكد  بدوره 
تصريحات إعالمية أن مؤامرة أطاحت بفاطمة 
غريبة  »أشياء  أن  مؤكدًا  فارس،  أبو  الزهراء 

تحدث داخل اتحاد اللعبة«.
ال  عالمية  بطلة  مشروع  فاطمة   « وأوضح: 
إفريقيا  في  منافسيها  كل  انسحب  وقد  تقهر، 
الذي  الفني  من وزنها خشية مالقاتها، والمدير 
استبعدها أصاًل ال يتواجد بالمغرب، وتقريرهم 

الطبي مردود عليه«.
وتفوقها  تأهلها  من  واثقًا  »كنت  واستطرد:   
غريبًا،  يبدو  استبعادها  لألسف  األولمبياد،  في 
ويقتضي فتح تحقيق وأنا محبط للكيفية التي يدير 
بها االتحاد شؤون األبطال، بالتعاقد مع مدربين 

دون كفاءات«.

التقارب  وخلق  الكردي  الصف  لتوحيد  دعمًا 
أكثر وتنديدًا بالمؤامرات على الشعب الكردي، 
تقام مباراة ودّية بين فريق الشهيدة كلزار التابع 
التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني 
ِقبل  من  المرخص  قنديل  ونادي  آفا،  روج  ـ 
أرضية  على  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
السبت  يوم  المغطى  الكروي  قامشلو  ملعب 

القادم بتمام الساعة الواحدة ظهرًا. 
جيدًا  تقاربًا  الكردية  السياسية  الحركة  وتشهد 
بعد طرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
الصف  لتوحيد  تهدف  لمبادرة  عبدي  مظلوم 
الكردي والتي بدأت ُتترجم على األرض الواقع 
الوطني  المجلس  فتح  به، ومنها  بأس  بشكٍل ال 

الكردي مكاتبه في روج آفا.
المجاالت،  بكل  المميزة  البصمة  للمرأة  ودائمًا 
الصف  لتوحيد  المساعي  دعم  بهدف  حيث 
الكردي ستقام مباراة يوم السبت القادم بين فريق 
والشباب  الطلبة  التحاد  التابع  كلزار  الشهيدة 
ونادي  آفا،  روج   - الكردستاني  الديمقراطي 
قنديل المرخص من ِقبل االتحاد الرياضي بإقليم 

الكروي  قامشلو  ملعب  أرضية  على  الجزيرة 
المغطى يوم السبت القادم بتمام الساعة الواحدة 

ظهرًا.
تقابل  حيث  بينهما  الثاني  الودي  اللقاء  وهو 

الفريقين في شهر كانون األول من العام 2018، 
وانتهاء اللقاء وقتها بفوز سيدات الشهيدة كلزار 
اللقاء  وهذا  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بخمسة 
الرياضيين  لتقارب  هامًا  حافزًا  يشكل  سوف 
من مختلف التيارات السياسية، رغم أنهم قفزوا 

فوق كل االعتبارات والتحزب والدليل مشاركة 
الالعبين من مختلف االنتماءات الحزبية ضمن 
الشهيدة  سيدات  وحتى  الجزيرة  إقليم  نوادي 
كلزار وهو غير مرخص من االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة شاركوا في العام الماضي بدوري 

اإلقليم ممثالت لنادي عمال الجزيرة.
الترخيص من  قنديل فقد حصل على  نادي  أما 
وحقق   ،2018 العام  في  الرياضي  االتحاد 
لعام  الجزيرة  إقليم  دوري  في  الثاني  المركز 
ذكرنا  كما  إيجابًا  ستنعكس  والمباراة   ،2019
المختلفة  السياسية  بين األطراف  أكثر  للتقارب 
موحدين  كانوا  الرياضيين  ودائمًا  آفا  في روج 
والدوريات  البطوالت  بإقامة  سويًا  وساهموا 
التي  الخالفات  الكثيرين عن  وتغاض  المختلفة 

تعصف بين األحزاب في الحركة الكردية.

فعاليات كأس  الرياضية،  دبي  مدينة  تستضيف 
تنظمه  الذي  عامًا(،   13 )تحت  للقارات  دبي 
مع  بالشراكة  القدم،  لكرة  اإلسبانية  المدارس 
من  نخبة  بمشاركة  الرياضي،  دبي  مجلس 

العبي كرة القدم الموهوبين.
فريقًا  الرابعة، 24  نسختها  في  البطولة  وتضم 
من 12 دولة ضمن 6 مجموعات، كما ستشهد 

ضمن  متزامن  بشكل  مباريات  ثالث  إقامة 
أكاديمية كرة القدم في مدينة دبي الرياضية.

حين  في  الجمعة،  غٍد  يوم  التصفيات   وتقام 
النهائي  ونصف  النهائي  ربع  مباريات  تجري 

والنهائي يوم السبت.

ريال  في  السابق  النجم  سالجادو،  ميشيل  وقال 
»تشهد  اإلسبانية:  المدارس  ومؤّسس  مدريد، 
هذه السنة تطورًا مستمرًا في قوة المنافسة على 
أرض الملعب، إذ تشكل البطولة أرضًا ممتازة 
الصغار  القدم  كرة  العبي  مهارات  الختبار 
أجواء حماسية  العالم ضمن  أنحاء  مختلف  من 

واستثنائية تشهدها إمارة دبي«.

روناهي / قامشلو ـ انطلقت منافسات الدور الثالث من دورة العام الجديد لكرة القدم للسباعيات وذلك على أرضية ملعب نادي دجلة بحي قناة 
السويس بقامشلو، حيث سوف ُتختتم المنافسات ضمن األسبوع القادم، وبتأهل ثمانية فرق إلى الدور القادم.

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ ليكرين خاني

إرادتنا وتمسكنا بقائدنا«.
السنة عصيب وأليم  الشهر من  وأضافت: »هذا 
هذه  شباط  شهر  يكون  أن  نتمنى  أحداثه،  بكل 
السنة هو آخر شباط يزور الكرد وقائدهم معتقل، 
ونحن  معنا،  هنا  وقائدنا  الربيع  نرى  أن  بد  فال 
بدورنا لن نصمت ولن نتهاون حيال اإلجراءات 
التعسفية بحق القائد عبد اهلل أوجالن، بل سننادي 

بحريته إلى أن نحققها«.

»عىل النساء التكاتف لتحقيق

 حرية القائد«

كما واستنكرت بدورها معلمة اللغة الكردية في 
كركي لكي هبون مراد المؤامرة الدولية والعزلة 
قائلًة:  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  على  المفروضة 
»بدايًة أدين وأستنكر المؤامرة الدولية بحق القائد 
والفيلسوف عبد اهلل أوجالن والتي على إثرها ال 
يزال القائد أسيرًا في جزيرة إيمرالي منذ أعوام، 
الذين تلطخت  البداية كانوا أعداء اإلنسانية  ففي 
أيديهم بقذارة هذه المؤامرة يعتقدون بأن مسيرة 
الشعب التي بدأت مع القائد ستتوقف وتنحدر عن 
مسارها؛ وبذلك يتم القضاء على النضال الشعبي 
المبني  الحر  فكره  بفضل  ولكن؛  كردستان.  في 

الشعب  استطاع  واإلنسانية  التطور  أسس  على 
لما  خالفًا  فأكثر  أكثر  بقائده  ارتباطه  يوّثق  أن 
شهده تاريخ الشعب الكردي, وعلى هذا األساس 
عمل  نتاج  هو  الفكر  هذا  أن  نقول  بأن  نستطيع 
وشعبه  القائد  قدمها  جسيمة  وتضحيات  شاق 
شهدته  وما  المظلومة،  الشعوب  لكرامة  قربانًا 
ثورة روج آفا ومقاومة شعوب الشمال السوري 
نحو  البطولية  المسيرة  لهذه  استكمااًل  إال  ليست 

كردستان حرة ديمقراطية«.
آفا  روج  في  كامرأة  »أنا  بالقول:  وأضافت 
فلسفة  بفضل  الفكر  بحرية  تتمتع  أن  استطاعت 
امرأة  كل  واجب  من  بأنه  أرى  أوجالن،  القائد 
اهلل  عبد  القائد  فكر  إلى  اللجوء  العالم  في  حرة 
هي  المرأة  فحرية  حوله،  والتكاتف  أوجالن، 
مسألة حساسة ولم يشهد التاريخ الحضاري يومًا 
تمتع المرأة بحقوقها كما تتمتع بها اليوم في ظل 

الثورة الفكرية التي هي من نتاج فلسفة القائد«.
لكي  كركي  في  الكردية  اللغة  معلمة  واختتمت 
ونستنكر  »ندين  بالقول:  حديثها  مراد  هبون 
القوى  الجبانة, مطالبين من  المؤامرة  هذه  بشدة 
الديمقراطية العالمية والمجتمع الدولي أن يبذلوا 
كل ما بوسعهم والعمل بكل جدية تجاه قضية هذا 
الشعب وفك قيود قائده؛ كونه ليس بقائد فقط, إنما 

فيلسوف العصر الجديد«.

أسماء مراد روى علي هبون مراد
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تشهد الساحة السورية حالة من الّصراعات 
وشرق  شمال  مناطق  في  سواء  والحروب 
والسبب  سوريا؛  غرب  شمال  أو  سوريا 
تدخل  والتوتر  الحرب  حالة  في  الرئيسي 
دولة االحتالل التركي في الشؤون السورية 
الشمال  في  سوريا  مدن  احتالل  ومحاولة 

وتنفيذ مخططاتها االستعمارية.
في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  من  وبالرغم 
يزال  ال  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 
انتهاك  في  التركي  االحتالل  دولة  ُمرتزقة 
بشمال  والمدن  القرى  وقصف  االتفاق  هذا 
فتصدرت  إدلب  مسألة  أّما  سوريا،  وشرق 
وبخاصة  اإلعالم  منصات  على  األخبار 
مع زيادة حدة التصريحات والّتهديدات بين 
التقدم  بعد  وروسيا  التركي  االحتالل  دولة 
الكبير الذي حققته قوات النظام على حساب 
أرياف  في  لتركيا  التابعة  الُمرتزقة  سيطرة 

حلب وإدلب.

أسباب العدوان وعوامل إفشاله

ولتقييم الوضع على الساحة السورية بالوقت 
الّراهن في ظّل تصاعد ِحدِّة التوتر في مناطق 
شمال سوريا والتدخل التركي؛ كان لنا لقاء 
الديمقراطية  سوريا  قوات  في  القيادي  مع 
بمنطقة الطبقة أوميد كابار والذي بدأ حديثه 
كثيرة  تغيرات  أحدثت  التركية  الهجمة  بأّن 
ذلك  وشرح  السورية،  األزمة  على  أّثرت 
مناطق  على  التركية  الهجمة  :«بعد  قائاًل: 
متغيرات  ِعدِّة  حدثت  سوريا  وشرق  شمال 

القيادي في قسد أوميد كابار: »أهالي إدلب يدفعون فاتورة 
السياسية التركية في المنطقة«

رأى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية أوميد كابار أن ّالعدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا؛ أظهر مدى التضامن الدولي مع قضية 
المنطقة، وأشار إلى أّن سياسة االحتالل التركي الفاشلة في المنطقة تدفع أهالي إدلب إلى دفع فاتورة الحرب.

ومنذ  السورية،  األزمة  ُمجمل  على  أّثرت 
البداية كانت قوات سوريا الديمقراطية تؤكد 
يؤدي  ال  العسكرية  القوة  استخدام  أّن  على 
األزمة  هذه  ألن  السورية؛  األزمة  حلِّ  إلى 
كبيرة وناتجة عن ممارسة األنظمة الُمتتالية 
قبل  لعدِّة سياسات غير مقبولة من  واتباعها 

الشعب«.
العدوان  أسباب  ذاكرًا  حديثه؛  كابار  وتابع   
التركي على المنطقة والعوامل التي أّدت إلى 
:«أهداف  وقال  التركي؛  ُمخططات  إفشال 
واضحة  كانت  البداية  منذ  التركي  العدوان 
سوريا  وشرق  بشمال  مناطق  احتالل  في 
وبعرض  300كم  )بطول  تقدر  بمساحة 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  وضرب  30كم( 
بعد السيطرة على هذه المنطقة وأيضًا خلق 
الفتن بين شعوب المنطقة سواء على أساس 
التي  المقاومة  أو قومي. ولكن؛ بسبب  ديني 
والتضامن  الديمقراطية  سوريا  قوات  أبدتها 
مع  األولى  وللمرة  والدولي  الجماهيري 
التضامن  وصل  حيث  السورية،  القضية 
الصين  من  سوريا  وشرق  شمال  قضة  مع 
شرقًا إلى الواليات الُمتحدة غربًا؛ استطاعت 
قوات سوريا الديمقراطية إيقاف العدوان في 

المنطقة«.

االنتهاكات الرتكية ُمستمرِّة

التركية  االنتهاكات  أّن  إلى  كابار  وأشار 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  مستمرة 
النار؛  اطالق  وقف  اتفاقيات  من  بالرغم 
وقال: »بالرغم من حدوث عدِّة اتفاقيات بهذا 
الُخصوص: األولى كانت بين دولة االحتالل 
روسيا  وبين  بينها  والثانية  وأمريكا  التركي 
مناطق  إلى  النظام  قوات  لدخول  والسماح 
هذا  إلى  نرى  ولكن؛  المرتزقة.  مع  التماس 

قبل جيش  من  ُمستمرة  االنتهاكات  أّن  اليوم 
قرى  بقصف  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
استمرار  جانب  إلى  عيسى،  وعين  تمر  تل 
نالحظ  وكما  والنهب  الخطف  عمليات 
الوطني على  الجيش  بين مرتزقة  الخالفات 

تقسيم الموارد«.

نتائج كارثية عىل املنطقة

كما وتحدث كابار لصحيفتنا »روناهي« عن 
وشرق  شمال  لمناطق  التركي  الغزو  نتائج 
هجمات  كانت  عام  »بشكل  قائاًل:  سوريا؛ 
شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  دولة 
إلى  أدت  والتي  سيئًا  قرارًا  سوريا  وشرق 
حدوث نتائج كارثية على المستوى الداخلي 
حيث  اإلنساني،  الجانب  على  وبخاّصة 
ري  مهجَّ من  باآلالف  المخيمات  امتألت 
سري كانيه )رأس العين( وعين عيسى؛ في 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شهدت  حين 
من  لالجئين  عودة  التركية   الهجمات  قبل 
خارج سوريا وتوجههم إلى المنطقة، إضافة 
إلى  السوري  الّداخل  من  الُمهّجرين  إلى 
مناطق شمال وشرق سوريا التي كانت آمنة 
العدوان.  بدء  مع  الحركة  هذه  وتراجعت 
وأّما على المستوى الخارجي؛ فساعد الغزو 
التركي في تعزيز حركة الهجرة إلى أوروبا. 
والخوف من هذا الصراع وأعداد المهجرين 
في تزايد مع كل تهديد وعدوان تركي على 

المنطقة«. 

املوت البطيء للفصائل يف إدلب

وفي سياق متصل؛ وحول الوضع في إدلب؛ 
اعتبر كابار أّن تجميع الُمرتزقة من المناطق 

كافة وفق السياسة التركية بإدلب كان بمثابة 
بهذا  وقال  )المرتزقة(،  لهم  بطيء  موت 
ذلك  وتزامن  بدأت  إدلب  »معركة  الّصدد: 
مع المشادات الكالمية التي وصلت إلى حّد 
التدخل الروسي والتركي في إدلب، باإلضافة 
إلى مقتل ثمانية جنود أتراك في نقاط الُمراقبة؛ 
نتيجة قصف قوات النظام وأّدى الرد التركي 
يزيد  التوتر  وهذا  روس،  جنديين  مقتل  إلى 
من حدِّة الصراع في المنطقة. والصراع في 
التي  الفاشلة  التركية  للسياسة  نتاج  إدلب هو 
في  للمرتزقة  السكاني  التجمع  على  قامت 
موت  بمثابة  وكان  كافة  المناطق  من  إدلب 
بطيء لهم ، والكل يعرف أن النظام السوري 
لن يقبل بوجود أولئك المرتزقة على مقربة 
والذي  النظام  معقل  السوري  الساحل  من 
يسمح لها بإطالق الصواريخ والهجوم على 
الالذقية وطرطوس. لذلك؛ كان من الغباء أن 

طائفيًا  أو  سكانيًا  سوريا  لتقسيم  حل  يتواجد 
وحمص  الغوطة  من  المرتزقة  نقل  وكذلك 
سوريا،  وغرب  شمال  مناطق  إلى  ودرعا 
هذه  فاتورة  يدفعون  إدلب  في  واألهالي 

السياسة في الوقت الراهن«.

تحّمل قسد مسؤوليتها اتجاه

 أهايل إدلب

أعلنت  الماضية  األيام  »في  وأضاف: 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العامة  القيادة 
قبولها بتوجه المدنيين من إدلب إلى مناطق 
النتائج  أدركت  ألنها  سوريا؛  وشرق  شمال 
المدنيين  العسكرية على  للعمليات  المأساوية 
من  وغيرها  سراقب  في  ذلك  لوحظ  والتي 
المناطق، وأكدت: »علينا كسوريين بالدرجة 
األولى أن نتحمل مسؤولية أهالي إدلب أمام 
عدا  المنطقة«،  تلك  في  للموت  تجنبًا  شعبنا 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أكدت  ذلك  عن 
عنها  الصادرة  التصريحات  من  الكثير  في 
أن الوضع في إدلب مختلف وليس كمناطق 
في وصول  وهناك صعوبة  وحماة،  حمص 
المواد االستهالكية إلى األهالي، عالوة على 
المجتمع  منظمات  عمل  في  الّتخاذل  وجود 
المدني في تقديم الدعم لألهالي؛ كل ذلك أّدى 
إلى أزمة اقتصادية في المنطقة. والحرب في 
إدلب ستؤدي إلى كارثة إنسانية إذا لم يتخَل 
سياستهما  عن  والتركي  السوري  النظامين 
وتفكيرهما في البحث عن حماية مصالحهما 

على حساب الشعوب السورية«.

مرحلة مقبلة بعيدة عن 

السياسات املزدوجة

قوات  في  القيادي  مع  اللقاء  نهاية  وفي 
أن  توّقع  كابار  أوميد  الديمقراطية  سوريا 
عن  االبتعاد  مرحلة  المقبلة  المرحلة  تكون 
الصدد:  هذا  في  وقال  المزدوجة  السياسات 
»هناك العديد من التطورات التي قد تحدث 
المقبلة.  المرحلة  في  السورية  الساحة  على 
ولكن؛ األخطاء التركية في الساحة السورية 
أصبحت مكشوفة أمام العالم الذي بات يدرك 
الحماقة التركية في الدخول إلى مناطق شمال 
وشرق سوريا، وفي الوقت نفسه يدرك أيضًا 
االحتالل  دولة  لتدخل  نفسها  الحماقة  العالم 
ولكن؛  سوريا.  وغرب  شمال  في  التركي 
االبتعاد  مرحلة  ستكون  المقبلة  المرحلة  في 
عن السياسات المزدوجة وال يجب أن يكون 
جميع المؤثرين في الساحة السورية أصحاب 
أو  المحتلة  التركية  الدولة  سواء  قرارات 

النظام السوري«. 

ومازالت املؤامرة مستمرة 

تقدم قوات النظام يف إدلب األهداف والدوافع

لهذه  تريد  ال  والرأسمالية  المحتلة  والدول   
وحضارتها  أمجادها  تستعيد  أن  الشعوب 
تريدها  بل  جديد  من  الشمس  عليها  لتشرق 
شعوبًا خانعة ذليلة راضية بالعبودية والتبعية 
كالقائد  ومفكر  مناضل  ظهور  فكان  لها. 
أوجالن في هذه المنطقة بأفكاره النّيرة التي 
تدعو هذه الشعوب إلى الحرية ولعب دورها 
في بناء الحضارة اإلنسانية من جديد وطرحه 
لمشروع األمة الديمقراطية. هذا الفكر وهذه 
الفلسفة لم تكن كما تشتهيها سفن الرأسمالية 
تعرف سوى  ال  التي  االستعمارية  وأفكارها 
واستعباد  والسياسية  االقتصادية  مصالحها 
تلك  وقفت  لذلك  خيراتها  ونهب  الشعوب 
بها  تقم  لم  الطوفان  فحملة  تركيا  مع  الدول 
من  كاًل  بصمات  كانت  بل  وحدها  تركيا 
واألمريكية  اإلسرائيلية  االستخبارات 
واليونانية والكينية والبريطانية واضحة فيها 
وتركيا لوحدها لم تكن قادرة على القيام بهذه 
الدول  تلك  مساعدة  لوال  الالإنسانية  العملية 
المؤامرة  تلك  من  الرئيسي  الهدف  وكان 
تصفية القضية الكردية باعتقال القائد أوجالن 
فقد تصّور النظام التركي أن جهاز مخابراته 
األمريكية  المخابرات  مع  تعاونه  في  قادر 
القضية  على  الستار  يسدل  قد  واإلسرائيلية 
هذا  باعتقال  أمة  قضية  وستنتهي  الكردية 

القائد.

على  إدلب  في  السوري  النظام  قوات  تتقدم 
لتركيا  التابعة  اإلرهابية  الفصائل  حساب 
النعمان  معرة  على  السيطرة  واستطاعت 
هذا  في  الفضل  ويعود  سراقب،  ومدينة 
التقدم من قبل قوات النظام إلى الدعم الجوي 
إخراج  في  يعني رغبة روسيا  مما  الروسي 
تركيا من ملف إدلب سياسيًا وعسكريًا بشكل 
كامل طالما أن مسار العالقة الروسية التركية 
على  قام  وآستانة  سوتشي  في  سوريا  حول 
محاربة المخاوف األمنية وإنهائها وتم تحقيق 
ذلك، حيث انسحبت قوات سوريا الديمقراطية 
التركية  الحدود  عن  متر  كيلو   30 مسافة 
وقامت روسيا بإفساح المجال لتركيا باحتالل 
العمق  من  المرتزقة  انسحاب  مقابل  عفرين 
السوري حينها، فروسيا من خالل دفع قوات 
المناطق  هذه  على  والسيطرة  بالتقدم  النظام 
التركية  األمنية  المخاوف  بأن  ترى  مؤخرًا, 
في سوريا قد تم القضاء عليها من خالل إبعاد 
قسد عن الحدود التركية وال مبرر للمطالب 
التركية األخيرة بالسماح لها باحتالل كوباني 
وعين عيسى والسيطرة على الطريق الدولي 
السوري  المرصد  به  أفاد  ما  وهذا   M4
في  الحاصل  التصعيد  بأن  اإلنسان  لحقوق 
الطرفين  بين  يعود على وجود خالف  إدلب 
القريبة من  بالمناطق  التركية  المطالبة  حول 
الممتدة  المنطقة  أي    M4 الدولي  الطريق 
في  وخاصة   ، كوباني  إلى  عيسى  عين  من 
قدرتها  عدم  في  التام  الروسي  اإلدراك  ظل 
على مواجهة الواليات المتحدة األمريكية في 

بعد األزمة الخانقة التي عصفت بسوريا والمنطقة بشكل عام منذ تسع سنوات أصبح واضحًا للعيان أن المؤامرة التي ُأحيكت ضد القائد أوجالن لم 
تكن تهدف شخصه فحسب وال الشعب الكردي بل كانت مؤامرة ضد كل شعوب الشرق األوسط تلك الشعوب األصيلة التي امتدت جذورها إلى أعماق 

أرضها, الشعوب التي خلقت اإلنسانية وبنت الحضارة وكتبت التاريخ، الشعوب التي ما زال العالم مدين لها بالخبز الذي يأكله.

تقرير/ مصطفى الخليل

نسرين آكري

 

الثورات  مع  والكثيرة  السابقة  تجاربهم  وألن 
باعتقال  أنه  لهم  أكدت  الكردية  واالنتفاضات 
من  تركيا  ستتمكن  إعدامهم  أو  الثورات  قادة 
هذه  لكن  عليها  والقضاء  الثورات  تلك  إنهاء 
فالقائد أوجالن ليس قائدًا  العدو،  المرة أخطأ 
أو ثائرًا عاديًا في عيون شعبه الذي ُحرم من 
السنين  لمئات  وتاريخه  ولغته  وثقافته  حريته 
هذا  وقضيتهم.  الكرد  ينسى  العالم  كاد  حتى 
عن  طويلة  سنوات  غبار  أزال  الذي  القائد 
ذهن شعبه وأيقظه من سبات عميق ومن إبادٍة 
طريق  إلى  وأرشده  شعبه  أنقذ  لكّنه  وشيكة 
وثقافته  المشرق  وتاريخه  وحريته  حقيقته 
الشعب  التف  كّله  لهذا  القدم  في  الموغلة 
النور  فيه  ورأى  وفلسفته  بفكره  وآمن  حوله 

الذي ينير لهم دربهم وعشقهم للحرية وحبهم 
ألرضهم ولغتهم وثقافتهم ورأى في فكر القائد 
التي  والمستبدة  القمعية  األنظمة  من  خالصه 
حرمتهم  أنظمة  طويلة  سنين  منذ  تحكمهم 
المذابح  بحقهم  وارتكبت  حقوقهم  أبسط  من 
مناطقهم،  في  الديمغرافي  والتغيير  الجماعية 
بحقهم  قسري  وتهجيٍر  لقراهم  وإحراٍق 
وتوزيع أراضيهم على فئاٍت أخرى وبالرغم 
في  ووضعه  العظيم  القائد  هذا  اعتقال  من 
غياهب سجون إيمرالي إال أنه لم يستسلم ولم 
من ظلم  يعاني  ما  يعاني  بال وشعبه  له  يهدأ 
واستبداد. فكتب العشرات من الكتب وأرسلها 
الحرية  إلى  الّتواقة  الشعوب  لكل  بل  لشعبه 
نحو  سبياًل  لهم  فكانت  والسالم  واإلنسانية 
الحرية والديمقراطية المنشودة، وانتشر فكره 

كنور الشمس تغلغل في قلوب كل المتعطشين 
الكثير من  للحرية وأصبحت كتبه تناقش في 
الجامعات في العالم كله. واليوم وفي روج آفا 
اتخذت  التي  الذاتية  وشمال سوريا وبإدارتها 
وبذلك  عليه،  تسير  نهجًا  وفلسفته  فكره  من 
الفكر  هذا  وصحة  نجاح  مدى  للعالم  أكدت 
فبالرغم من عمر اإلدارة القصير استطاعت 
أن تنجز ما عجزت عنه دول كثيرة متحديًة 
الظروف الصعبة التي تواجهها من مقاومتها 
وقاومته  اإلنسانية  عرفته  إرهاٍب  ألشرس 
وحررت  أرضها  وطّهرت  عليه  وانتصرت 
الحكومة  أطماع  وجه  في  ووقفت  شعبها. 
في  تتدخل  أنها  اّدعت  طالما  التي  التركية 
بشتى  وتحاربها  آفا  وروج  السوري  الشمال 
الوسائل حفاظًا على أمنها القومي وكلها ذرائع 

ألنها تخاف من النجاح الذي حققته هذه اإلدارة 
،هذا النجاح الذي سيمتد إلى أراضيها ويقتدي 
وسيتنفسون  كردستان  باكور  في  الكرد  به 
الحرية وهذا ما يبغضه أردوغان وحكومته، 
فيعمد إلى التدخل والهجوم واالحتالل وينشر 
الدمار والقتل والفساد والتتريك ويطلق العنان 
والقتل  والرعب  الخوف  لينشروا  لمرتزقته 
أرٍض  كل  في  األعراض  وهتك  والفساد 
أردوغان  فأهداف  باحتاللها.  قام  سورية 
وحكومته باتت واضحة وضوح الشمس لكلِّ 
آفا  العالم وأطماعه بدت جلية ليس في روج 
أمجاد  إعادة  هي  بل  فحسب  سوريا،  وشمال 
السلطنة العثمانية فعينهم على حلب والموصل 
وتدخله  كثيرة  عربية  وأراٍض  وكركوك 
أحالمه  على  دليٍل  أكبر  ليبيا  في  العسكري 
التي  الدموية  أجداده  أمجاد  إعادة  في  الخبيثة 

قامت على سفك دماء الشعوب. 
كان ال بّد لشعوب المنطقة التكاتف والوقوف 
معًا ضّد أطماع هذه الدولة التي تحاول بشتى 
القذرة احتالل أراضي  الوسائل وكّل الطرق 
فال  خيراتها.  ونهب  شعوبها  وقتل  غيرها 
عن  والدفاع  المقاومة  طريق  سوى  طريق 
األرض والوطن واالعتماد على الذات ال على 
تلك الدول التي تبحث عن مصالحها وتتقاسم 
فالمؤامرة كبيرة وما زالت  الشعوب.  أوطان 
للحفاظ على  المقاومة  لنا من  بّد  فال  مستمرة 
ضحى  الذي  القائد  لذلك  ولنعيد  وكياننا  ذاتنا 
بنفسه وحريته من أجل حرية شعوب المنطقة 
لنعيد  معًا  إيمرالي،  وأقفال  قيود  لنكسر  فمعًا 

لقائدنا آبو حريته.

شرقي الفرات بعد بروز الصراع على النفوذ 
األخيرة  الفترة  في  الفرات  شرقي  في  بينهما 
وتوسيع  المنطقة  إلى  مجددًا  أمريكا  وعودة 
من  القريبة  المناطق  في  العسكرية  قواعدها 
M4  وتكثيف دورياتها التي تعترض األرتال 

الروسية في شمال وشرق سوريا.
ما يحدث اليوم في إدلب من تصعيد عسكري 
أحد جوانبه مرتبط بالوضع في العام وبخاصة 
في مناطق التواجد األمريكي »شرق الفرات« 

وخاصة  والمصالح  األهداف  في  وتضارب 
األوراق  خلطت  مجددًا  األمريكية  العودة  أن 
الرفض  يأتي  لذلك  المنطقة  الروسية في هذه 
الروسي للمطلب التركي بتسليم كوباني وعين 
لقوات  خسارتها  من  خوفًا  لألخيرة  عيسى 
ظل  في  نهائي  بشكل  الديمقراطية  سوريا 
السعي األمريكي من خالل محاوالت جاهدة 
تقارب  بإحداث  جيفري  جيمس  طريق  عن 
هنا وجدت  الذاتية وتركيا، ومن  اإلدارة  بين 

روسيا بالضرورة اإلسراع في إخراج إدلب 
اإلرهابية  والفصائل  التركية  السيطرة  من 
الجهود  تستهدف  متغيرات  حدوث  من  خوفًا 
الروسية في شمال سوريا ومن شأنها إقصاء  

روسيا من مختلف ملفات شمال سوريا.
أحدثته  الذي  التصعيد  هذا  اآلخر من  الدافع   
روسيا والنظام هي محاولة منها لكبح جماح  
إلرساء  وذلك    السوري  الشمال  في  تركيا 
قاعدة تفاهمات جديدة تهدف إلى تشكيل  حلف 

جديد مع االدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا  
من  التقرب  منها  الغاية  المنطقة   هذه  في  
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والسعي 
ضمن  ويندرج  الطاقة,  منابع  على  للسيطرة 
استقطاب  محاوالتها  الروسي  الهدف  هذا 
الذاتية  اإلدارة  المختلفة,  الكردية  األطراف 
بهما  واالجتماع  الكردي  الوطني  والمجلس 
المستجدات  فجميع  لذلك  حميميم،  قاعدة  في 
التي حصلت مؤخرًا تؤكد على وجود صراع 
الشمال السوري, حيث برز بشكل  دولي في 
واضح بعد االحتكاكات األخيرة بين الدوريات 
األمريكية والروسية في شمال وشرق سوريا، 
ذلك  ديناميكيات  خالل  من  روسيا  ورغبة 
 M4 الصراع االستحواذ على الطريق الدولي
مدينة حلب  في  الواقعة  المناطق  في   M5 و
أن  بعد  السوري  الساحل  إلى  وإدلب وصواًل 
الروسية  القوات  األمريكية  الدوريات  منعت 
من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع 
إقليم كردستان و اعتراض الواليات المتحدة 
الجزء  على  للسيطرة  روسيا  محاوالت  على 
المتبقي من الطريق الدولي M4 غير الخاضع 

لسيطرة روسيا.

مركز روج آفا للدراسات االستراتيجية



14 شباط  2020 الجمعة

العدد 895

14 شباط  2020 الجمعة روناهيروناهي

العدد 895

عالقٌة تخادم وتعاون

تسعى أنقرة إلى تقديِم مجاميِع المرتزقِة بصورِة 
ُيسقُط  الذي  الهالمّي  التعبيُر  وهو  »االعتدال« 
ويفترُض  عنها،  ف  والتطرِّ اإلرهاِب  توصيفاِت 
وجوَد »معارضٍة مسّلحة« لديها مشروٌع سياسّي 
لتجميِل  محاوالتها  أّن  إال  السورّي،  اإلطار  في 
المعاُش  الواقُع  يناقُضها  المرتزقة  مجاميع 
عفرين(،  جرابلس،  )الباب،  المحتلِة  بالمناطِق 
اإلنساِن،  لحقوِق  يومّية  انتهاكاٌت  ُتمارُس  حيث 
الوطنّية  الهويِة  ونزِع  التتريك  عمليُة  وتستمرُّ 
ما  وأخطرها  الديمغرافّي،  والتغييِر  السورّية 
احتلتها  التي  والمناطق  »عفرين«  في  يجري 
سوريا،  شمال   2019/10/9 عدوان  بعد  تركيا 
والسلب  والخطِف  القتِل  جرائُم  ُوّثقت  حيث 

واالغتصاب، واالعتداء على الطبيعِة واآلثار.
خفض  اتفاق  ضمن  إدلب  محافظة  ُأدخلت 
 2017/5/4 أستانة  اجتماع  وفق  التصعيد، 
بالمحافظة،  المراقبة  نقاط  بإقامَة  أنقرة  وباشرت 
برفقِة  التركّية  القواِت  دخوُل  مشهودًا  وكان 

الصرمان  منطقة  إلى  النصرة«  »جبهة  مرتزقة 
شرق إدلب، ونشر الدبابات. وجاء ذلك بعد مشهٍد 
آخر مماثل في مدينة إدلب، وفي 2017/10/8 
»الشيخ  جبل  إلى  أتراك  عسكريون  وصل 
دارة عزة، على متن  بلدة  المطلِّ على  بركات« 
سياراٍت تابعة »لجبهة النصرة« وبحراسٍة مشّددة 
المزمع  المكاِن  لتفقِد  تيمية«،  »ابن  كتائب  من 
»تفاهم«  بعد  فيه،  تركية  عسكرّية  منطقٍة  إقامة 
بين الطرفين، وحملِة تصعيٍد مفتعٍل استبق دخوَل 
مرتزقة »درع الفرات« إلى إدلب، ما يشير إلى 
جسور  وامتدت  وأنقرة.  المرتزقة  بين  تعاوٍن 
التركّية  القواُت  تسلمت  حيث  بينهما،  التواصل 
بريف  »النصرة«  سيطرة  تحت  رئيسّية  نقاطًا 
التابعة  العرباِت  عشرات  مرور  وتأمين  حلب، 

للجيش التركّي واالنتشار بإدلب. 
تحرير  الضغط على »هيئة  ممارسِة  إطار  وفي 
صّنفت  التصعيد«  »خفض  اتفاق  لتنفيِذ  الشام« 
في  إرهابّيا«  »تنظيمًا  رسمّيا  »النصرة«  أنقرة 
8/31/ 2018، إال أّنها واقعًا احتفظت بعالقاتها 

معها، بانتظاِر تحّوالت في الصيغِة والشكِل.
للتحرير«  الوطنية  »الجبهة  أنقرة  طالبت 
على  بالعدوان  للمشاركِة  عنصر  آالف  بعشرِة 
شّنت  وبذلك  تستجب،  لم  ولكنها  سوريا،  شمال 
»نور  على  في 2019/1/1  هجومًا  »النصرة« 
الدين الزنكّي« إلى أّن أعلنت حلَّ نفسها، وكذلك 
في  منضوية  مجاميع  عدة  على  هجومًا  شّنت 
مثل  للتحرير«،  الوطنّية  »الجبهة  ميليشيات 

قيادتي  أّن  والالفت  اإلسالمّية«،  الشام  »أحرار 
لدى  احتجتا  قد  كانت  الشام«  وأحرار  »الزنكّي 
المراقبة  نقاط  عن  المسؤولين  األتراك  الضباط 
»النصرة«  انخراِط  قبوِل  على  بإدلب،  التركّية 
بأّي واجهة سياسّية تتمخُض عنها الجهود التركّية 
ذلك  المسلحِة،  الميليشياِت  هيكلِة  إلعادِة  الرامية 
التابعين  ألّن ضّم اإلرهابيين السوريين والعرب 
من  الممّولة  الميليشيات  إلى  الشام«  لـ«تحرير 
الوطني«،  »الجيش  ُيسّمى  بما  وإلحاقهم  تركيا 
سينزُع عنها صفَة »االعتدال«. ولذلك يعتقد أّن 
كانت  الشام«  »تحرير  خاضتها  التي  المعارَك 
التركّية  الوعود  مقابل  تركّي  وبتنسيٍق  انتقامّية 
إلزالة فرع »القاعدة« من قوائِم اإلرهاِب الدولّية 

وتعويمها.
وتظهُر عالقة التخادِم والتعاوِن بين الطرفين من 
النصرِة  بمرتزقة  التركّي  الجيش  استعانة  خالل 
للحرِب ضد الكرد، خالل العدوان على عفرين. 
أردوغان  مستشار  مناشدة  عبر  الموقف  وتكرَر 
في  الشام«،  تحرير  »هيئة  أقطاي  ياسين 
2019/10/11 في لقاء تلفزيونّي مع قناة »حلب 

اليوم« لمحاربة »قوات سوريا الديمقراطية«.

إعادة الصياغة واملضمون

شانلي  والية  في  اإلعالن  تم   2019/10/5 في 

الوطنّي  »الجيش  دمج  عن  التركّية  أورفة 
تحت  للتحرير«  الوطنّية  و«الجبهة  السورّي« 
يكوَن  أن  ُيفترُض  إجراٌء  وهو  األول،  مظلة 
مقدمًة لحّل »هيئة تحرير الشام«، ودمجها الحقًا، 
السورّية  »الحكومة  ُيسّمى  ما  رئيس  وأعلن 
مؤتمر  في  مصطفى،  الرحمن  عبد  المؤقتة«، 
صحفّي عملية الدمج وأّنه سيضّم بالتالي 7 فيالق 
تضمُّ نحو 80 ألف مقاتل. وأوضح أّن »الجبهة 
الوطنّية للتحرير« التي تنتشر بإدلب ستتحول إلى 
فيالق )4 و5 و6 و7( ستنضمُّ إلى الفيالق الثالثة 
)جرابلس،  المحتلة  بالمناطق  المنتشرة  األولى 
)درع  منطقتي  ُيسّمى  ما  أو  عفرين(،  الباب، 
الفرات وغصن الزيتون(. وجاءت عملية الدمج 
بعد تعهد تركيا بتقديِم كّل الدعِم الالزم من رواتب 
للمرتزقة ودعم لوجستّي وآليات وسالح. وتعتبر 
المرتزقِة  مليشياِت  لدمِج  األكبر  العملية  هذه 
باسم  دمج  عملية  سبقها  حيث  ألنقرة  الموالية 
 ،2018/8/1 في  للتحرير«،  الوطنّية  »الجبهة 
في  األولى  نواتها  عن  وأعلن  سبق  والتي 

.2018/5/28
في شباط 2019 كشفت وسائل إعالم روسّية عن 
النصرة«  »جبهة  بتحويِل  يقضي  تركّي  مخطط 
لحركٍة سياسّية بعد ضّم مرتزقتها إلى ما ُيسّمى 
تشّكل  الذي  سوريا  شمال  الوطنّي«  »الجيش 
الوسائل  تلك  وأضافت   .2017/12/30 في 
»تركيا  أّن  التفاوض،  بهيئة  مصدٍر  عن  نقاًل 
التحالف  مع  والتواصل  الدمِج  لتحضيراِت  تمهُّد 

تراقُب  واشنطن  اإلرهاب.  لمحاربة  الدولّي 
والمساعي  األرض  على  التفاصيل  قرٍب  عن 
المبعوُث  قدَّم  وقد  »النصرة«  لتعويِم  التركّية 
وصفًا  جيفري«  »جيمس  سوريا  إلى  األمريكّي 
مؤتمر  في  وقال  الشام«.  تحرير  لـ«هيئة  جديدًا 
زالت  ما  بالده  إّن   :2020/1/31 في  صحفي 
على  الشام  تحرير  هيئة  أو  »النصرة  تصنُّف 
الشام«  »تحرير  وأضاف:  اإلرهاب«،  قائمِة 
»معارضة  مجموعة  تمثُل  بأّنها  نفَسها  ف  ُتعرِّ
وطنّية« تضمُّ مقاتلين وليس إرهابيين، ولكننا لم 
نقبل بهذا الوصف بعد«، وتابع أّن »واشنطن لم 
تشهد للفصيِل أّي تهديداٍت على المستوى الدولّي 

منذ فترة«. 
في  تنتشر  الشام«  تحرير  »هيئة  أنَّ  إلى  ُيشار 
المتاخمة  والالذقية  وحلب  حماة  وأرياف  إدلب 
لها، وُتعتبر القوة العسكرّية الكبرى في المنطقة 
واستيالئها  المليشيات  من  الكثير  مهاجمتها  بعد 

على سالحهم وأموالهم.

انتهاء صالحية سوتيش والتصعيد

تالعبت أنقرة بمخرجات قمة أستانة التي ُعقدت 
بطهران في 2018/9/7، فكان االجتماُع الثنائيُّ 
في  سوتشي  باتفاق  المعروُف  -الروسّي  التركّي 
2018/10/17 أيلول، الذي تضمَن إقامَة منطقًة 
وإزالَة  كم،   20-15 بعمق  السالح  منزوعَة 
المليشيات المسّلحة عنها بحلول 2018/11/15، 
إال أّن أنقرة فشلت بتطبيِق االتفاق، كما أّنها بعض 
ه  المليشيات ممن ُتصنُّف »بالجهادّية وذاِت التوجِّ
القاعدّي« رفضِت االتفاق. فبقي سوتشي عنوانًا 
لسجاٍل قائٍم، ُتمدُد صالحيته من حيٍن آلخر، حتى 
اتخذت موسكو ودمشق قراَر بدِء العمليِة العسكريِّة 

في إدلب.
نارّية  بكثافة  إدلب  في  العسكرّية  العملّية  بدأت 
وتقدٍم سريٍع لقوات النظام خالفًا للتوقعات لتسقَط 
األمد،  طويلة  معركة  على  أنقرة  رهاناُت  معها 
معرة  على  السيطرة  استعادة  تّمت  أيام  وخالل 
المقابُل  المحوُر  كان  فيما  وسراقب،  النعمان 
جنوب مدينة حلب يتقدُم أيضًا. وفي 2020/2/6 
أعلنت قواُت النظاِم قصف رتٍل عسكرّي تركّي 
في تفتناز وسراقب ومقتل 8 جنود أتراك، وقالت 
كبيرًة  خسائر  وأوقعت  بالمثل  رّدت  أنها  أنقرة 
السماح  بعدم  التركّي  التهديِد  نبرة  معها  وترتفع 
بمزيٍد من التقدم، وتدخل شحنات السالح والقواِت 

التركيِّة إلى األراضي السورّية. 
روسّي  وفٌد  أنقرة  زار  التوتر  حدة  زيادة  بعد 
»ألكسندر  سوريا  إلى  بوتين  مبعوث  برئاسة 
وفي  إدلب،  محافظة  ملف  لبحِث  الفرنتييف« 
التركّية  الخارجّية  وزارة  نشرت   2020/2/8
إّن  الخارجّية:  وزارة  وقالت  اللقاء،  حول  بيانًا 
التي  الخطوات  بحث  التركّي  الروسّي  االجتماع 
يمكن اتخاذها لضمان وقف إطالق النار في إدلب 

ودفع »العملية السياسّية«.
أنقرة  أن  الجديد«  »العربي  صحيفة  وذكرت 
يقضي  روسيًا  عرضًا  االجتماع  خالل  رفضت 
»منطقة  باسم  يعرف  لما  جديدة  خارطة  بوضع 
من  انطالقًا  تكون  بأن  تتمثل  التصعيد«،  خفض 
كم   30 عمق  وحتى  السورّية-التركّية  الحدود 

داخل األراضي السورّية.
وأشارت مصادر إلى أنَّ الطرفين فشال في إيجاد 
الرئيس  هدد  حيث  إدلب،  حول  للتوافق  صيغة 
التركّي أردوغان باستخدام القوة في حال رفضت 

قوات النظام االنسحاَب إلى ما وراء نقاط المراقبة 
التركّية خالل شهر شباط الجاري، فيما رفضت 
روسيا إيقاَف العملياِت العسكرّية لحيِن السيطرِة 
 ،»M4« و   »M5« الدوليين  الطريقين  على 
الواقعة  والبلدات  المدن  على  السيطرة  واستعادِة 

على طرفيهما.
في 2010/2/9 أّكدت أنقرة أنَّ جميَع الخياراِت 
الطاولة  على  مطروحة  إدلب  بمحافظة  المتعلقة 
مناطق  في  النظام  قوات  تقدم  محاوالت  لوقِف 
عن  »رويترز«  وذكرت  السورّي.  الشمال 
األسابيع  خالل  أرسلت  بالده  أّن  تركي  مسؤول 
الماضية تعزيزات عسكرّية ضخمة إلى محافظة 
تمَّ  إدلب، تضمنت جنودًا وعتادًا عسكرّيا. حيث 
تعزيز نقاط المراقبة الموجودة فيها بشكل كامل، 
مضيفًا أنَّ بالده أدخلت قبل يومين 300 مركبة 
إلى إدلب، وألف آلية منذ مطلع الشهر الجاري. 
عن طريق معبر »كفر لوسين« الحدودي، تركز 
معظمها في معسكر »المسطومة« جنوب إدلب.

مسبوق  غير  تصعيدًا  األخيرة  األيام  وشهدت 
بإعالن أنقرة عملية باسم »دعم السالم« وإسقاط 
حوامة سورّية ردًا على استهداف أرتال قواتها، 
األمُر الذي يفتُح باب التكهنات، إذ أنقرة ال تقدم 
على تصعيٍد في مواجهِة موسكو أو واشنطن إال 
باالستناد إلى توافق من أحدهما، والمعلوم رفض 
ما  وهذا  إدلب،  في  العسكرّية  للعملية  واشنطن 
كان مضمون تصريح وزير الخارجية األمريكّي 

مايك بومبيو األخير.  

من التشكيل حتى اليوم 

وفي  جهادّي«،  »سلفّي  توّجه  ذاِت  بأّنها  ُتعرُف 
»جبهة  باسم  تأسيسها  عن  أعلن   2012/1/24
الشام«، ودعِت  الشام من مجاهدي  أهل  لنصرة 
وُوقع  السالح«،  وحمل  للجهاد  »السوريين 
البيان باسم »الفاتح أبو محمد الجوالنّي« بصفته 
سلطان  »بإعادة  الجبهِة  هدَف  وحدد  »األمير«، 
والدم  المنتهك  للعرض  والثأر  األرض  على  اهلل 
في  استعادتها  »البغدادّي«  حاول  وقد  النازف«. 
جزءًا  بجعلها   2013  /4/8 في  صوتّية  رسالة 
مما ُسّمي »الدولة اإلسالمّية في العراق والشام«. 
ولكن الجوالني ردَّ باليوم التالي بأنَّ والَءه للقاعدِة 

ومتزعمها »أيمن الظواهرّي«.
زاد نشاُط »النصرة« واتسع انتشارها في مناطق 
عرسال  جرود  القلمون،  دمشق،  ريف  )إدلب، 
القنيطرة(،  في  األزرق  الخط  وحتى  اللبنانّية، 

بدمشق  الميدان  وحي  بحلب  تفجيرات  ونّفذت 
وإدلب،  دمشق  في  أمنّية  ومقرات   2012 نهاية 
إدلب  في  كثيرة  معارك  »النصرة«  وخاضت 

وحماه ودرعا والغوطة.
»تنظيمًا  واشنطن  وفي 2012/12/10 صّنفتها 
إرهابّيا أجنبّيا« واعتبرتها امتدادًا للقاعدة بالعراق. 
 ،2012/11/20 في  ُوقّعت  قد  الوثائق  وكانت 
من   2103/5/30 في  األمن  مجلس  واعتبرها 
الكياناِت التابعِة للقاعدِة. ويمّول الفصيل نفسه من 
خالل المعارك التي يخوضها، بحسب ما يصرُح 
قادته، لكنَّ مصادر إعالمّية أّكدت سابقًا حصوله 
وفي  عربّية.  ودوٍل  شخصياٍت  من  تمويٍل  على 
إّنهم  قال  للجوالني  تسجيل  نشر   2014/7/12

بصدد إقامة إمارة إسالمّية. 
في محاولة إلظهار الهوية السورّية المحلّية، أعلن 
 2016/7/28 في  للقاعدة  بيعته  فكِّ  الجوالنّي 
وتغيير االسم إلى »جبهة فتح الشام« وقال إّنه ذلك 
جاء »لدفع ذرائع المجتمع الدولّي«، ونفي العالقة 
أّن معظم عناصره هم  بأّي جهٍة خارجّية، وأكد 
للتوّحد  تهدُف  »إّنها  الجبهة:  وقالت  سوريون. 
الثورة  »لحماية  أخرى  جهادّية«  »جماعاٍت  مع 
السورّية«. ويضّم »فتح الشام« أكثر من 6 آالف 
وكانت  وغربيين،  عرب  وجهاديين  عنصر، 
قطر  بأّن   2015/3/4 في  ذكرت  قد  رويترز 
مقابل  ومعنوّيا  مالّيا  دعمًا  وعرضت  تدخلت 
إعالن »النصرة« التخّلي عن القاعدة، كما عملت 
تركيا في هذا السياق فدعمت أحرار الشام لتشكَّل 
الشام«  ُأعلن عن »هيئة تحرير  الالزم.  الضغَط 
فتح  )جبهة  ضّم  اندماِج  من   ،2017/1/28 في 
الشام »النصرة«، حركة نور الدين الزنكّي، لواء 
السنة، أحرار  الدين، جيش  أنصار  الحق، جبهة 
مسلح  صراٍع  عقب  المكّون  هذا  ونشأ  الشام(، 
)صقور  مثل  أخرى  وفصائل  الشام«  »فتح  بين 
الشام وجيش اإلسالم(، وترأس الهيئة القائد العام 
هاشم  الشيخ  اإلسالمّية«  الشام  »أحرار  لحركة 
الشيخ أبو جابر، وبقي »الجوالنّي« أميَر »جبهة 
بالهيئة  القيادّية  المراكز  وأبرز  الشام«.  فتح 
يسيطر عليها »فتح الشام«، التي يبلغ تعدادها 20 

ألف عنصر من أصل 31 ألف هم تعداد الهيئة.
عمليات  بغرفة  الشام«  تحرير  »هيئة  تشارُك 
ريف  جبهات  على  وتقاتُل  المبين«  »الفتح  باسم 
قوامها  إدلب وينضوي في  الغربّي وريف  حلب 
عدة فصائل منها أربع »جيوش« بأسماء الخلفاء 
الراشدين وأعلنت في 2019/9/5 عن فتح باب 
االنتساب إليها. والمعروف أّن هذه المعركة ُنفذت 
الشام«  تحرير  »هيئة  فيه  تشارك  تركّي،  بقراٍر 

بكلِّ ثقلها، وهي معركة تحديد المصيِر 
»تحرير  أمام  إجبارّي  ممٌر  لتركّيا  الرضوخ 
النظام  قواِت  تقدم  إيقاف  يمكنها  ال  التي  الشام« 
لتركيا،  متاخمة  سيطرتها  مناطق  حدود  أّن  كما 
بنفسها بمعاندة  المستبعِد أن تحاصَر نفسها  ومن 
كشرٍط  وتفكيكها  بتعويمها  ستقوُم  التي  تركيا، 
»الجيش  إحالُل  ُيتوقع  وال  روسيا،  مع  لالتفاِق 
ويشبه  معه.  بدمجها  وإنما  محلها،  الوطنّي« 
موقف المجاميِع األخرى )حراس الدين وأنصار 
إلى  تقاتُل  فقد  الشام«،  التوحيد( موقَف »تحرير 
جانِب األتراك استنادًا لفتوى ابن تيمية فيما أسماه 
»جهاد الدفع«، الذي يشرعن القتال مع أّي طرٍف 

في حال الدفاع.

الُكرد، أمة عريقة في تاريخ العالم، والعراقة هنا 
ليست مقتصرة على الوجود في المكان والزمان، 
وسياسي  اجتماعي  بتأثير  مصحوبة  لكنها 
واقتصادي وثقافي، إال أن األمر الالفت أن ذكر 
شحيحة  بمعلومات  مصحوبًا  إال  يأتي  ال  الكرد 
يأتي  يكاد  فال  اإلعالم،  وسائل  عنهم  صّدرتها 
المآسي،  من  بمجموعة  ُمحّمال  إال  الكرد  ذكر 
بإنشاء  ومطالبهم  الحدودية،  المشكالت  منها 
وطنهم القومّي، وغيرها. لكن قّلما عرف الناس 
تاريخ الكرد وإسهاماتهم الفذة في تاريخ اإلسالم 
وحضارته، وهو تاريخ يستلزم منا كشف بعض 
العربي  الخيال  المظلمة في  الضوء عن مناطقه 

المعاصر.

االنخراط والتعايش

اليوم في عدة دول كبرى في  الُكرد  يمتد وجود 
وسورية  والعراق  إيران  هي  األوسط  الشرق 
أرمينيا  من  كّل  في  أقل  وبأعداد  وتركيا، 
دارت  الُكرد  بالد  وفي  وجورجيا،  وأذربيجان 
بعض أشرس المعارك بين العرب والفرس، مثل 
اتخذوها  قد  الفرس  كان  حيث  ونهاوند  جُلوالء 

مناطق عسكرية يتمركزون فيها.
انخرط الكرد في اإلسالم، وظهر منهم عدد من 

التابعين مثل ميمون الكردي أو ميمون بن جابان، 
وكان أحد حملة الحديث النبوي الشريف، وجاء 
الحديث مثل »أسد  اسمه في عدد من مصنفات 
الغابة« البن األثير، و«تجريد أسماء الصحابة« 
للحافظ الذهبي، وقد انتقل ميمون من بالد الكرد 

إلى المدينة المنورة ليتعلم الحديث النبوي والفقه 
القرن  نهاية  في  والتابعين  الصحابة  كبار  على 

األول من الهجرة.
وأرمينيا  أذربيجان  في  الكرد  مناطق  وكانت 
من  المبكر  التاريخ  هذا  في  األناضول  وشرق 
ال  واألمويين  الراشدين  عصر  في  اإلسالم 
يتوالها إال ثقاة القادة وكبار األمراء، فمن أشهر 
والة األمويين على هذه المناطق كان مروان بن 
مروان  أن  ويبدو  أمية،  بني  خلفاء  آخر  محمد 
أن  الكرد، هذا فضاًل عن  في  سار سيرة حسنة 
هيئة  عنها  ورث  وقد  ُكردية  أمه  كانت  مروان 
الكرد وشكلهم حتى كان الخليفة األول ذي عينين 
النزاع  أزمة  أثناء  بجواره  فوقفوا  زرقاوين؛ 
الداخلي بين األمويين أنفسهم قبيل سقوطهم على 

يد العباسيين.
اعتمد العباسيون في مراحل كثيرة على عدد من 
المعتمد على  الخليفة  وّلى  فقد  الكرد،  قادة  كبار 
اهلل، على الموصل شخصية كردية هو علي بن 
أمير  كان  الخليفة  هذا  عهد  وفي  الكردي،  داود 
َمْرد  هزار  بن  محمد  هو  )خوزستان(  األهواز 
القادة  جملة  من  هزار  ابن  كان  وقد  الكردي، 
في  دخل  حتى  بقوة  للعباسيين  الموالين  الكرد 
منطقة  في  الزنج  ثورة  لوأد  مستميتة  محاوالت 
األهواز لما ُهزم على يد علي بن أبان قائد الزنج 

في هذه المنطقة.
  

كذلك كانت مناطق الكرد في ذلك العصر منطقة 
الدولة  وبين  العباسية  الدولة  بين  وثغور  تماس 

حسنًا  بالًء  الكرد  أبلى  وقد  البيزنطية،  الرومية 
كافة  وعن  ديارهم  عن  طاقتهم  بكل  الدفاع  في 
المسلمين في أوقات ضعف الخالفة العباسية، وقد 
حفظ لنا التاريخ هذه البطوالت، ففي عام 387هـ 
الشام، واستطاعت  البيزنطي بالد  الجيش  هاجم 
كانت  التي  منطقة حمص  حتى  التوغل  جيوشه 

حصن  وحاصر  حينها،  الفاطمية  الدولة  تتبع 
أفاميا، حتى أكل أهلها الجيف، فخرج إليهم أهل 
طرابلس الشام وقواتها ليدفعوا عن أهل حمص 
أن  إال  والهزيمة؛  الحصار  ما القوه من  وأفاميا 
هي  انهزمت  العسكرية  وقواتها  طرابلس  أهل 
وقتلوا  البيزنطية،  العسكرية  القوة  أمام  األخرى 
من المسلمين ألفي رجل، واستولوا على خيولهم 

وسالحهم، وهنا أدرك أهل أفاميا الهالك.
المعركة  أرض  في  جرت  فردية  حادثة  لكّن 
غّير من مشهد الهزيمة بالكلية، فيروي ابن أبي 
قد  الروم  ملك  »كان  قائاًل:  تاريخه  في  الهيجاء 
وقفًا على رابية ُتطل على ميدان المعركة، وبين 
لُيشاهد  غلمانه،  من  نفر  عشرة  وله  ولدان  يديه 
ظَفَر عسكره، فقصده كردي ُيعرف بأبي الحَجر 
جواد،  فرس  على  السليل  الضحاك  بن  أحمد 
وعليه درع وخوذة، وبيده اليمنى ِخشت )حديدة 
فظّنه  آخر،  وِخشت  العنان  وبالُيسرى  حاّدة(، 
به،  يحفل  فلم  به،  ومستجيرًا  له  مستأِمنًا  الدُّقس 
وال تحّرز منه، فلما دنا منه حمل عليه، والدقس 
متحّصن بدرعه، وضربه بالِخشت فقتله، وصاح 
المسلمون،  فرجع  اهلل!  عدوُّ  ُقتل  بالمسلمين: 
وانتصر  فأعانوهم،  الحصن  في  كان  من  ونزل 
المسلمون على الروم فقتلوهم وأسروهم، وبات 

المسلمون غانمين مسرورين«.
ومن رحم السالجقة خرجت الدولة الزنكية التي 
استطاع آق سنقر وابنه عماد الدين زنكي وهما 
مناطق  على  يستولوا  أن  التركية  العناصر  من 
والمدن  القالع  أجمل  واحدة من  ويقيموا  الكرد، 
العمادية  مدينة  وهي  هذا،  يومنا  حتى  الباقية 
يسترد  أن  استطاع  وقد  زنكي،  إلى  المنسوبة 
عليها  يسيطر  كان  التي  الكردية  المناطق  كافة 
الصليبيون في حمالتهم الصليبية الثانية مثل ديار 
بكر وماردين وكثير من قراها وحصونها، وقد 
أدرك عماد الدين الزنكي قيمة الكرد ومكانتهم، 
فتقرب منهم، ولعل هذا التقرب كان سببه الحادثة 
الشهيرة حين كاد أن ُيقتل على يد الخليفة العباسي 

المسترشد باهلل.
    

الكُرد...القوة القتالية الضاربة

فإن عماد الدين زنكي قد تلقى أمرًا من السلطان 
المسترشد  العباسي  الخليفة  بمواجهة  السلجوقي 
لكن  حينذاك،  اطراد  في  قوته  كانت  الذي  باهلل 
الخليفة استطاع هزيمة زنكي وقواته، ولم ُينقذه 
إال أن فتح له نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه 
قلعة تكريت التي كانوا يحكمونها، لتكون مالذا 
له؛ لكن هذا الفعل أثار غضب الخليفة العباسي، 

الذي أمر بعزل نجم الدين وإجالئه عن القلعة.
ومن هنا أدرك عماد الدين زنكي أهمية استقطاب 
القوة القتالية الكردية، وقد وّظفها بذكاء شديد في 

قتال الصليبيين وفي توسيع رقعة الدولة الزنكية، 
وأسد  أيوب  الدين  نجم  إليه  لجأ  حين  هنا  ومن 
الدين شيركوه فقد قرر زنكي أن يكون من كبار 
األخوان  حفظ  وقد  وسياسيًا،  عسكريًا  الرجال 
شيركوه وأيوب هذا الصنيع لعماد الدين زنكي، 
قلعة  في  استشهد  وحين  موقفه،  وقووا  فأيدوه 
الوقوف  قرروا  541هـ/1146م  سنة  جعبر 
في  ودعموه  محمود،  الدين  نور  ابنه  بجوار 
الصعود إلى السلطة في مواجهة فريق آخر كان 

يريد سيف الدين غازي بن زنكي.
إن األدلة كثيرة على أن الُكرد كانوا يشكلون قوة 
قتالية مهمة في جيش نور الدين، وكانوا ُيباشرون 
أن  ذلك  دلياًل على  بإخالص، وحسُبنا  الحروب 
قّواده،  الدين وأخاه شيركوه كانا من أعظم  نجم 
وهما اللذان قاما بدور كبير في االنتصارات التي 
حققها نور الدين، وقد ساعده نجم الدين في فتح 
نور  أصبح  إذ  كبير؛  أثر  لفتحها  وكان  دمشق، 
الدين محمود يتاخم المناطق التي يسيطر عليها 
الصليبيون في بالد الشام، وكانت سيطرته على 
دمشق وما ُيجاورها من بالد الشام تمهيدًا لبسط 
سيطرته من ُبعد على مصر، ووضع الفرنج فّكي 

كّماشة على الصعيد االستراتيجي. 
ويبدو أن دور الكرد كمقاتلين في صفوف الجيش 
الزنكي بهذه الكثافة كان يرجع إلى ما اشتهروا 
إننا  القتال، حتى  الشجاعة والصبر على  به من 
نرى القلقشندي في موسوعته »صبح األعشى« 
»رجال  إنهم  الكرد  طوائف  بعض  عن  يقول 
حرب، وأقيال طعن وضرب... وهم ذوو شجاعة 

وحمّية«.

ذروة صعود الكُرد

كان أسد الدين شيركوه يقوم في دولة نور الدين 
بمنصب ُيماثل منصب وزير الدفاع في عصرنا 
العسكرية  بالمهام  يكلفه  الدين  نور  وكان  هذا، 

في  الغربية  الجبهة  على  قائدًا  فيعّينه  الكبيرة، 
منطقة حمص لمواجهة الوجود والنفوذ الصليبي 
في هذه المناطق، يقول المؤرخ البنداري: »ولّما 
أسُد  تعيَّن  الثغور؛  أخطر  من  حمص  ثغُر  كان 
بجدِّه  لتفّرده  ورعايته؛  وحفظه  لحمايته  الدين 
واجتهاده وبأسه وشجاعته«. بل إننا نجد المؤرخ 
أسد  مكانة  فيقول في  ذلك  يزيد على  األثير  ابن 
»فقّربه  محمود:  الدين  نور  عند  شيركوه  الدين 
ورأى  إقطاعًا(،  )أعطاه  وأقَطَعه  الدين،  نوُر 
منه في حروبه ومشاهِده آثارًا يعجُز عنها غيُره 
حتى  وُقربًا،  إقطاعًا  فزاده  وُجرأته،  لشجاعته 
صار له حمص والرحبة وغيرهما، وجعله ُمقدَّم 
عسكره«. على أن أكبر وأعظم المهام العسكرية 
فيها  بزغ  والتي  الدين شيركوه  أسد  تقلدها  التي 
نجم صالح الدين يوسف بن أيوب والذي ُيعتبر 
التاريخ  في  الكردي  والوجود  المكانة  ذروة 
الثالثة  العسكرية  حمالتهم  في  كان  اإلسالمي 
على مصر، وكانت حمالت عسكرية على درجة 
عالية من الخطورة لوجود الصليبيين كعائق بين 
الدين  أسد  أبلى  وقد  فلسطين،  في  الشام ومصر 
التوحيد  رغم  عجيبًا  بالء  أخيه  وابن  شيركوه 

الصليبي الفاطمي ضده.
لتلك  المعاصر  المؤرخ  ذكره  الذي  الخبر  وفي 
األحداث ابن أبي الهيجاء في معارك سنة 544هـ 
الفّعال للكرد عسكريًا في  الدور  دليل آخر على 
الدين  نور  جمع  »وفيها  يقول:  الزنكية،  الدولة 
األمير  إليه  فأرسلوا  نجدة،  دمشق  من  وطلب 
أخيه  الكردي، وجاء عسكر  ُبزان  الدين  مجاهد 
سيف الدين غازي، وسار إلى أنطاكية، وخرج 
وقعة  بينهما  وجرت  )الصليبي(،  البرنس  إليه 
عظيمة، فكسرهم نور الدين الكسرة المشهورة، 
الدين  ألسد  وكان  الفرنج،  وقتل  حاِرم،  وفتح 
شيركوه في هذه الوقعة اليُد الطولى، وأبان عن 
شجاعة وبسالة... وكذلك ُمجاهد الدين ُبزان بن 
شجاعة  عن  أبان  الدمشقي  العسكر  ُمقدَُّم  ماِمين 

وبراعة«.

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

محمد شعبان أيوب

دور الكرد العظيم يف التاريخ )1(

نشرت منظمة »مواطنة لحقوق اإلنسان« اليمنية 
مؤخرًا تقريرًا كشفت فيه عن تبعات الحرب في 
اليمن على التراث الثقافي وحجم الخسائر الناتجة 
عن التدمير المتعمد لمعالم البالد األثرية والثقافية.

»كوميرسانت«  صحيفة  نشرته  تقرير  وفي 
القتال ال  أن  فيغيت  دانييل  الكاتب  أكد  الروسية، 
المنظمات  تقارير  الرغم من  يزال مستمرًا على 
جديدة  بجولة  التسوية  آمال  وترتبط  اإلنسانية. 
الحوثيين  المتمردين  بين  السالم  مفاوضات  من 
)حركة أنصار اهلل( والسلطات المدعومة من قبل 
التحالف. ومن المقرر عقد اجتماع أواخر الشهر 
الجاري بالسويد، ولم يتم تحديد جدول أعمال هذا 

االجتماع بعد.

لتأسيس   33 بالذكرى  أنه  إلى  الكاتب  وأشار 
»مواطنة  اليمنية  المنظمة  أصدرت  اليونسكو، 
لحقوق اإلنسان« تقريرًا بينت فيه أن الحرب أدت 
يعود  التي  األثرية  المواقع  وتخريب  إتالف  إلى 

تاريخ تأسيسها آلالف السنين.
ونقل عن رضية المتوكل رئيسة »مواطنة لحقوق 
اإلنسان« أن الحرب ألقت بظاللها على كل مكان 
الذي  الثقافي  اليمنيين وموروثهم  و«دمرت حياة 
يعتبر من رموز تاريخ اليمن والذاكرة الجماعية. 

لليمنيين فقط وإنما  وتعد هذه خسارة كبيرة ليس 
للتراث الثقافي الدولي أيضًا«.

وأضاف الكاتب أن خبراء المنظمة أعدوا قائمة 
توثق 28 حادثة تدمير لمعالم هامة. علمًا بأن هذه 
المحليين.  السكان  بشهادات  مؤكدة  المعلومات 
وتشمل القائمة قصف سد مأرب القديم، وحصن 
الهادي.  ومسجد  الحجر،  دار  وقصر  كوكابان، 
أن  إلى  التقارير  أشارت  صحفي،  بيان  وفي 
المقاتلين السلفيين المدعومين من السعودية قاموا 
يعود  الفازة  منطقة  في  قديم  مسجد  بقايا  بهدم 

تاريخه إلى 1200 سنة.

سوريا  في  يحدث  بما  يذكرنا  الوضع  بأن  ونوه 
ُيسمى  بما  دمر  2014م،  سنة  فمنذ  والعراق. 
والمتاحف  المقابر  الدولة  تنظيم  بعناصر 
تعاليم  تطبيق  ذريعة  تحت  والمعابد  والمساجد 
الشريعة، إال أن الهدف الحقيقي هو تدمير التراث 
التاريخي والثقافي والديني بالشرق األوسط. ومن 
لإلمبراطور  النصر  قوس  تدمير  الخسائر  بين 

الروماني سيبتيموس سيفيروس في تدمر.

التخريب  بأعمال  األمر  يتعلق  عندما  أنه  ُيذكر 

الصراعات  الثقافية خالل  الممتلكات  تطال  التي 
تدمير  عن  الخبراء  يتحدث  ما  كثيرًا  العسكرية، 
تماثيل بوذا من قبل حركة طالبان في أفغانستان 

سنة 2001م.
لحقوق  »مواطنة  أعضاء  أن  الكاتب  وأورد 
في  المشاركين  تقريرهم  في  طالبوا  اإلنسان« 
دعوا  كما  الثقافية،  القيم  باحترام  اليمني  النزاع 
المجتمع الدولي إلى الحفاظ على حضارة وتاريخ 
كما  المتناحرة.  األطراف  من  وحمايتها  اليمن 
شددوا على ضرورة اتخاذ مجلس األمن الدولي 

التدابير الالزمة إلنهاء معاناة اليمنيين.
سنة  اندلعت  التي  األهلية  الحرب  أن  وذكر 
2014م، قامت بعد اقتحام القوات الحوثية مدينة 
الحين،  ذلك  ومنذ  البالد.  غرب  شمال  عمران 
والحكومة،  الشيعية  القوى  بين  الصراع  احتدم 
بقيادة  العربي  التحالف  بعد  فيما  إليهم  لينضم 

الرياض سنة 2015م، وقد أودت الحرب بحياة 
أكثر من 10 آالف شخص، وجعلت ما بقي من 

السكان على حافة كارثة إنسانية.

اليمن يغرق

ونقل الكاتب عن اللجنة الدولية للصليب األحمر 
أن »اليمن يغرق بشكل متزايد في دوامة العنف« 
لذلك »من الضروري االلتزام بمعايير الحرب«. 
وأضافت المنظمة في بيان صحفي أنه »بالنظر 
لحجم الخسائر التي خلفتها هذه الحرب، فإن اللجنة 
الدولية للصليب ترحب بأي مبادرات سالم، كما 

أنها على استعداد لتقديم كل الدعم الالزم«.

نجاحًا  تحقق  لم  السالم  مبادرات  أن  إلى  وأشار 
الجيش  قبل  من  مستمرة  فالهجمات  حقيقيًا. 
جديدة  عمليات  في  التحالف  من  بدعم  الحكومي 
بمدينة الحديدة. وفي مقابلة له مع وكالة نوفوستي 
وزير  الشامي  اهلل  أفاد ضيف  الجمعة،  الروسية 
اإلعالم بحكومة الحوثيين بأنه لم يتم تحديد جدول 
دائمًا  ندعو  »نحن  وقال:  بعد.  االجتماع  أعمال 
من  السالم  لتحقيق  دعوة  بأي  ونرحب  للسالم، 
قبل األمم المتحدة وغيرها إذا ما تم توفير رؤية 

واضحة وجدول أعمال محدد«.
وكاالت

ما تبعات حرب اليمن على الرتاث الثقايف؟

تقرير/ آزاد كردي

معركة إدلب وحماولة تركّية إلنقاذ النصرة
منذ بداية عام 2018 لم تتوقف مساعي أنقرة لتوحيِد مجاميِع المرتزقة بكلِّ خلفياتها بكيان واحٍد، قوي شمال سوريا، على أن يرتبط مباشرة بها 
ليسهُل معها قيادته ويكون أداَة تنفيذ أجندتها في سوريا وضمانَة استمرارِ نفوذها، وبنفس الوقت تضُعها في واجهِة المعارِك التي تخوُضها على 

األراضي السورّية، فتخّفف خسائر تدّخلها العسكرّي.
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روناهي/ الشهباء- ندد أهالي الشهباء بالمؤامرة الدولية على القائد عبد اهلل أوجالن، مؤكدين على أن حريتهم من حرية القائد.

التي  المسيرة  ضمن  الشهباء  أهالي  أكد 
ناحية  في  الشهداء  عوائل  مجلس  نظمها 
اهلل  عبد  القائد  نهج  على  بالسير  أحرص 
أوجالن، وأكدوا أن تمسهكم بفلسفة القائد 

والسعي لتحريره من األسر..

»فكر القائد ُيّثل إرادتنا الحرة«

والتقينا مع إحدى المشاركات »زلوخ مستو« 
التي حدثتنا قائلًة: »نحن كنساء عفرين ندين 
آبو،  القائد  بحق  الدولية  المؤامرة  ونستنكر 
تلك المؤامرة التي شاركت فيها دول إقليمية 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  وعالمية 
القائد  بحق  وتركيا  وإسرائيل  األمريكية 
العظيم الذي وهب كل حياته لتحرير المجتمع 
األمة  فلسفة  وقدم  والهيمنة،  السلطة  من 

الديمقراطية التي تهدف إلى تآخي الشعوب، 
وجراء تلك المؤامرة تم اعتقال القائد آبو في 
15من شباط عام 1998 في السفارة اليونانية 
في كينيا، ولكن لم يستطيعوا إنهاء فكره الذي 
المرأة  أنتج فلسفة ومدرسة عظيمة أصبحت 
من خاللها منارة تعرف بالمقاومة والتضحية 
ألكان  -زكية  أمثال؛  تهزم  ال  التي  واإلرادة 
وروناهي بيريفان، وعزيمة وسكينة جانسيز 
من  المئات  وغيرهن  صوران«،  وفيان 
لتحرر  المثل  أصبحن  اللواتي  الشهيدات 

المرأة الكردية في كل العالم«.

النساء  بالقول: »نحن  واختتمت زلوخ مستو 
فكره  القائد ألن  بفكر  متمسكات  نبقى  سوف 
وفلسفته تمثل إرادتنا وحريتنا، واستهدافه هو 

استهداف للمجتمع والمرأة«.

»سنبقى سائرين عىل 

نهج القائد«

المشترك  الرئيس  أشار  ذاته  السياق  وفي 

قائاًل:  حّنان  محمد  رفعت  تل  ناحية  لمجلس 
القائد  الدولية على  المؤامرة  »ندين ونستنكر 
القائد  بشخصية  استهدفت  التي  أوجالن، 
الديمقراطي  والفكر  الكردي  الشعب  إبادة 
حنان  وأردف  أوجالن«.   فلسفة  مّثلته  الذي 
مصالح  على  خطرًا  يشكل  القائد  فكر  بأن 
يهدف  ألنه  واإلمبريالية،  الرأسمالية  الدول 
العالم،  في  السالم  وتعميم  الشعوب  لتحرير 
بالقول:  وتابع  واالستبداد،  الظلم  ويحارب 
يومنا  إلى  مستمرة  الدولية  فالمؤامرة  »لذلك 
كيف  رأينا  ولقد  الفكر،  هذا  نمثل  ألننا  هذا 
المشروع  باستهداف  التركي  المحتل  قام 
آفا  روج  في  تأسيسه  تم  الذي  الديمقراطي 
التآخي  إلى  يدعو  والذي  السوري،  والشمال 
بين الشعوب، وجمع تحت مظلته كل الشعوب 
التواقة للحرية، ولهذا تم تهجيرنا وقامت تركيا 
الشمال  من  أخرى  ومناطق  عفرين  باحتالل 
السوري«. واختتم الرئيس المشترك لمجلس 
بالقول:  حديثه  حّنان  محمد  رفعت  تل  ناحية 
الديمقراطي  الفكر  هذا  تبّنى  كشعب  »نحن 
نبقى  سوف  الحرية  معنى  وعرف  الحر، 
مقاومين، ألن الحر لن يقبل االستسالم والذل، 
األحرار  تنجب  التي  البذرة  نكون  وسوف 
الذين سيتبنون فلسفة القائد، ويسعون لتحرير 
للتحرر  للرقي،  والوصول  والمرأة  المجتمع 

من الذهنية السلطوية والهيمنة«.

الّرائدة  السورية  المدن  من  الرقة  مدينة  تعتبر 
في مجال الزراعة؛ كونها تحتل المرتبة األولى 
للقمح  بزراعتها  والثانية  القطن،  زراعة  في 
لنكسات  لكنها؛ تعرضت  الحسكة.  بعد مقاطعة 
لحق  لما  نظرًا  الماضية  السنوات  في  عديدة 
يخفى  وال  ودمار،  أضرار  من  التحتية  بالبنية 
على الناظر بأّن الزارعة حّققت نجاحًا كبيرًا في 

الّرقة قبل اندالع الحروب في سوريا.
وبعد مرور عامين على تحرير مدينة الرقة من 
مرتزقة داعش استطاعت لجنة الزارعة التابعة 
تحقق  أْن  كافة  بمكاتبها  المدني  الرقة  لمجلس 
الذي  الزراعي  القطاع  في  عظيمة  إنجازات 
انتعش بعد أن كان قد َهِوَي إلى األسفل، وأقرب 
األمثلة طرحًا المساحات الخضراء التي تغّطي 
التربة في مدينة الرقة جميع األراضي مزروعة 
بعد إيصال المياه إليها باستثناء األراضي التي 

لم تكن مروّية سلفًا.
َيعتمد أهالي الرقة بشكل عام في الموسم الشتوي 
على زراعة القمح لكن يواجه الفالحون العديد 

من المشاكل؛ أهمها غالء أسعار مادة السماد؛ 
ألّن األسمدة الموزعة من قبل لجنة الزراعة ال 
تغطي حاجة المزروعات كاملة، ويعتبر غالء 

أسعار األدوية الرديف اآلخر للمشكلة.
وبلغت كميات اإلنتاج في العام الماضي للدونم 
الواحد من القمح في الرقة ما يقارب الـ 500 
في  اإلنتاج  وبلغ  كما  المناطق،  بعض  في  كغ 
المروي  بشقيه  للدونم  مناطق أخرى 400 كغ 
كانت  فيما  والقاسي  الطري،  وبنوعيه  والبعلي 
تنتج  الرقة  في  المتميزة  الزراعية  األراضي 

حوالي الـ 600 كغ في الّسابق.

أسباب تراجعها بعد اندالع الحرب 
يف سوريا

من أهم األسباب التي أدت إلى تراجع الزراعة 
أغلب  ألّن  الكهرباء؛  انقطاع  هو  الرقة  في 
األراضي في الرقة ُتروى عن طريق المضخات 
التي تعمل عن طريق الكهرباء، أّما فيما يخّص 
األراضي المروية عن طريق الراحة )قناة ري 

من سد الفرات( فتعرضت هذه القناة للتخريب 
على يد الُمرتزقة التي تناوبت على المدينة.

ونتيجة للقصف الذي تعرضت له مدينة الرقة؛ 
ومنها  الزراعية؛  المنشآت  من  العديد  تدّمرت 
محصول  يستقبل  كان  الذي  السكر  معمل 
الشمندر السكري الذي ُتصنَّف به الرقة األولى 
ولكثرة  اإلنتاج،  وكميات  الزراعة،  حيث  من 
السكر  لتصنيع  معمل  بناء  تم  الرقة  في  إنتاجه 
أربعة آالف طن من  ينتج  الذي كان  الرقة  في 
فيها  زرع   2011 عام  وفي  اليوم.  في  السكر 
من  ألف طن  نحو 330  وأنتجت  هكتار،  ألف 
الشمندر السكري. أما بعد دخول مرتزقة داعش 
على  مطبق  حصاٌر  ُفرض  الرقة؛  مدينة  إلى 
األهالي؛ وبخاصة المزارعين منهم، وتم منعهم 
استيراد  أو  الزراعية،  محاصيلهم  تصدير  من 
األهالي  جعل  مما  األخرى  المدن  من  القمح 
يزرعون األصناف نفسها ألعوام كثيرة، وهذا 
أصبحت  كما  واإلنتاج  الجودة،  على  سلبًا  أّثر 
كغ  إلى 300  الـ 200  تنتج حوالي  األراضي 

للدونم الوحد من القمح.
في  زراعتها  تراجعت  التي  المحاصيل  ومن 
اآلخر  الّصنف  وُيعتبر  القطن  هو  الرقة  مدينة 
بعد القمح الذي يزرعه أهالي الرقة في الموسم 
الصيفي؛ ولألسباب نفسها التي أدت إلى تراجع 

إنتاج القمح، والشمندر السكري واجه محصول 
القطن.

ضغوطات فرضتها داعش أدَّت إىل 
تراجع الزراعة 

التي  الضغوطات  حجم  الجميع  على  ُيخفى  ال 
الرقة  أهالي  على  داعش  مرتزقة  فرضتها 
ذلك  وغير  النفسية،  أو  منها،  المالية  سواًء 
المرتزقة  يفرضها  كان  التي  المالية  الغرامات 
على األهالي؛ إضافًة لألسعار الزهيدة التي كان 
يشتري بها المرتزقة المحاصيل الزراعية ليقوم 

بشحنها إلى العراق.
وعزف العديد من مزارعي الرقة عن زراعة 
أراضيهم في ظل سيطرة المرتزقة؛ وذلك بسبب 
غالء أسعار المقّوم األساسي في الزراعة، وهو 
في  الطن  الكيماوي، حيث وصل سعر  السماد 
ذلك الوقت لمليون ليرة سورية؛ فيما ُيباع اآلن 
بسعر 460 ألف ليرة سورية بعد موجة الغالء 

التي سببها ارتفاع الدوالر، وهبوط الليرة.

الخطوات األوىل للِّجنة 

الزارعة بعد التحرير

ُمقاتلي  أيدي  على  الّرقة  مدينة  تحرير  بعد 
بتاريخ  الديمقراطية  سوريا  قّوات  ومقاتالت 
التابعة  الزراعة  لجنة  بدأت   2017/10/20
للواقع  دراسات  بوضع  المدني  الرقة  لمجلس 
مختصون  بها  قام  جوالت  بعد  الزراعي 
مضخات  بإصالح  العمل  وباشروا  بالزارعة، 
مياه الري التي وصل عددها إلى 27 مضخة؛ 
منها مضخة بئر الهشم التي تروي عشرة أالف 

اليمامة،  ومضّخة  الجروة،  ومضّخة  هكتار، 
وغيرها  الخامسة،  والمضّخة  العالي،  والرفع 

من المضخات المنتشرة في أرياف الرقة.
وعملت لجنة الزراعة على إصالح العديد من 
للكسور  تعرضت  التي  الكبيرة  الري  قنوات 
المنطقة؛  في  دارت  التي  الحروب  نتيجة 
مياه  شبكات  من  العديد  إصالح  إلى  باإلضافة 

الري )سواقي المياه الصغيرة(.
لجنة  بادرت  المزارعين؛  دعم  يخص  وفيما 
الزارعة إلى شراء بذور قمح ُمحّسنة من خارج 
رمزي،  بسعر  مزارعيها  على  وبيعها  الرقة، 
والقت هذه الخطوة نجاحًا كبيرًا؛ خاصة في ما 
يخص زيادة كميات اإلنتاج بما يقارب الـ 200 

كغ للدونم مقارنة مع األعوام الماضية.
التقت  الزراعي؛  الواقع  على  أكثر  ولالطالع 
ُمزارعي  من  بالعديد  »روناهي«  صحيفتنا 
الرقة الذين انتقدوا لجنة الزراعة على ُبطئها في 
تقديم األسمدة، والمحروقات لهذا العام؛ وطالبوا 
لتحسين  واألسمدة  المحروقات،  كميات  بزيادة 

الواقع الزراعي.
لنا المزارع علي الحسن من أهالي قرية  وأّكد 
ربيعة في ريف الرقة الغربي؛ قائاًل: »مقارنًة 
كميات  في  تطّور  يوجد  السابقة  األعوام  مع 
اإلنتاج لدينا، وبخاصة القمح لكن هناك قلِّة في 

كميات األسمدة الموّزعة على الُمزارعين«.
الديكان  إبراهيم  المزارع  توّجه  جانبه؛  ومن 
من قرية الطليعة الواقعة جنوب منطقة الكرامة 
في ريف الرقة الشرقي بالشكر في بداية حديثه 
بذلوها،  التي  جهودهم  على  الزراعة  للِّجنة 
نوعًا  المنطقة  في  الزراعي  »الواقع  وأضاف: 
ويجب  األخطاء  بعض  هناك  لكن؛  جيد.  ما 
ومنها:عدم  تتجاوزها،  أن  الزراعة  لجنة  على 
تأمين بذور الخضروات بأسعار مناسبة. لذلك؛ 

نضطر أن نشتريها بأسعار غالية جدًا«.
الديكان  إبراهيم  المزارع  حديث  خالل  وتبّين 
بأّنه يعمل في مهنة الزراعة منذ صغره، وانتقد 
العام،  هذا  جيد  بذار  نوع  انتقائها  لعدم  اللجنة 
المازوت  كميات  زيادة  ضرورة  على  وأصر 
تكفيهم  ال  الموزعة  الكميات  ألّن  للمزارعين؛ 
اللتر  يشترون  بأّنهم  وأوضح  ذكر،  حسبما 
الواحد من المازوت بـ 200 ليرة سورية عند 

نفاذ مادة المازوت الموزعة من قبل اللجنة.
المزارع محمود اإلبراهيم من قرية الطيبة في 
لجنة  حديثه  خالل  انتقد  الشمالي  الرقة  ريف 
عليهم،  السماد  مادة  توزيعها  لعدم  الزراعة 
لموضوع  بالنسبة  إهمال  »ُهناك  وأضاف: 
يوجد  ال  التوزيع  حاالت  وأغلب  التوزيع، 
تطّرق  جانبه؛  ومن  العام«.  هذا  علم  بها  لدينا 
الُمزارع أحمد الحسن من أهالي قرية الخاتونية 
في ريف الرقة الغربي إلى موضوع الري لهذا 
العام مقارنًة مع األعوام السابقة، وقال: »مياه 
الري هذا العام وفيرة؛ مما ساعدنا على زراعة 

محاصيلنا، ورّيها بشكل جيد«.
هذا  علينا  يهّل  أن  »نتمنى  متفائاًل:  وأضاف 
التي  السابقة  الخسائر  لنعوِّض  بالخير  الموسم 

تعرضنا لها«.
وعن تساؤالت، ومطالب مزارعي الرقة التي 
أسلفنا بذكرها؛ التقينا بنائب الرئاسة المشتركة 
للجنة الزراعة والري عيسى الحمادين الذي قال 
في ُمستهل حديثه: »مطالب أخوتنا المزارعين 
نصب أعيننا دائمًا، ونحن نعمل حسب إمكانياتنا 
وسنكثف جهودنا بشكٍل أكبر حتى نستطيع إعادة 
الزارعة في الرقة إلى سابق عهدها وأفضل«.

كما كشف الحمادين عن مخطط لجنة الزراعة 
لعام 2020، وقال: »من أولوياتنا تأهيل معمل 
الري،  مياه  سواقي  يؤمن  الذي  الصنع  مسبق 
الذرة  مجفف  تأهيل  إلى  باإلضافة  والقنوات 
على  تجفيفها  عبء  سيخفف  الذي  الصفراء 
األهالي الذين لجأوا في تجفيفها على الطرقات 
اإلسفلتية بأرياف الرقة«. وفي نهاية حديثه؛ أكد 
نائب الرئاسة المشتركة للجنة الزراعة، والري 
عيسى الحمادين على أّن مجلس الرقة المدني، 
لدعم  طاقاتهم  بكافة  سيعملون  الزراعة  ولجنة 
وحث  عام،  بشكل  الرقة  في  الزراعي  الواقع 
أهالي الرقة على الُمساعدة في ذلك. كما تجدر 
قد  كان  المدني  الرقة  مجلس  أنَّ  إلى  اإلشارة 
وضع في ُخططه المستقبلّية لعام 2020 إعادة 
ومجفف  الحبوب،  صوامع  من  العديد  تأهيل 
وهذه  الرقة،  مدينة  في  الوحيد  الصفراء  الذرة 
بالواقع  قي  الرُّ على  بدورها  ستساعد  الخطط 
الزراعي بالشكل الذي تسعى إليه لجنة الزراعة 

والُمزارعين.
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تقرير/ شيار كرزيلي

تقرير/ صالح العيسى

أهالي الشهباء: »سيبقى فكر القائد أوجالن حاضرًا فينا لألبد«

نازحو إدلب: » أردوغان حيلم بإعادة أجماد العثمانيني...واملرتزقة خدعونا«

أهالي عامودا يشتكون تأخر توزيع مازوت التدفئة ورداءة املوّزع منه!

اّتهم نازحون من مناطق االشتباكات في إدلب، 
وصلوا مؤخرًا إلى مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 
»هيئة  بـ  تسمى  ما  مرتزقة  سوريا،  وشرق 
وفصائل  سابقًا(  النصرة  )جبهة  الشام  تحرير 
بـ«ِخداعهم«  إدلب  في  المرتزقة  من  أخرى 

وتمرير أجنداتها على حساب أهالي إدلب.
إلى  إدلب  من  النازحة  العوائل  عدد  ووصل 
مناطق شمال وشرقي سوريا، منذ بدء التصعيد 
روسي  بدعم  السوري  النظام  قبل  من  األخير 
مكتب  بحسب  عائلة،   /220/ إلى  إدلب،  على 
وشرقي  شمال  في  والالجئين  النازحين  شؤون 

سوريا.

»مرتزقة »هيئة تحرير الشام« 

مل تحمينا«

 وقال النازح من جبل الزاوية في إدلب محمد 
حسين حصرم إن مرتزقة »هيئة تحرير الشام« 

في  السوري  كالنظام  ساهمت  بل  تحمهم،  لم 
تدهور أحوالهم.

مرتزقة  أن  مشاهداته،  حسب  حصرم،  وأكد 
التركي مع  للمحتل  التابعة  المسلحة  المعارضة 
مرتزقة »هيئة تحرير الشام«، تعمل على تسليم 
مناطق إدلب إلى قوات النظام السوري، منوهًا 
الدولة  بينما »يهتم أردوغان بإعادة أمجاد  بأنه 

العثمانية، هذا الشيء لمسناه ورأيناه بأعيننا«.
االشتباكات  من  هربًا  مدنيون  نازحون  وتوجه 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  إلى  إدلب  في 
العام  القائد  أطلقها  مبادرة  بعد  سوريا،  شرقي 
الديمقراطية، مظلوم عبدي، في  لقوات سوريا 
إلى  فيها  دعا  الماضي،  األول  كانون   /27/
استقبال نازحي إدلب في مناطق اإلدارة الذاتية.
وقال محمد عبسي، نازح من قرية »الرامي« 
قبل  من  المكثف  القصف  إن  إدلب،  ريف  في 
تاركين  النزوح  على  أجبرهم  السوري  النظام 
حين  في  بأنه  مؤكدًا  شيء،  كل  وراءهم 
ظروفًا  الشام«  تحرير  »هيئة  مرتزقة  فرض 
سوى  تهتم  »ال  وكانت  عليهم،  معيشية صعبة 

بمصالحها«، على حد قوله.
التي  الوجهة  تكن  لم  الرقة  مدينة  أن   وأضاف 
ويالت  من  أيضًا  »عانت  كونها  بها،  يحلمون 
يتجهون  آخر  ملجأ  يجدوا  لم  لكنهم  الحرب«، 

إليه.
وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان، قد نشر 
األسبوع الفائت أن مرتزقة »الجبهة الشامية«، 
التابعة  المسلحة  المعارضة  مرتزقة  أحد  وهو 
للمحتل التركي، قد منع دخول قافلة نازحين إلى 
جلود«  »أم  معبر  عبر  الذاتية  اإلدارة  مناطق 

غربي مدينة منبج.

مراكز اإليواء تعمل عىل احتواء 
الوافدين الجدد

وقال اإلداري في مركز اإليواء، محمد محسن، 
من جهته، إن إدارة المركز تعمل على احتواء 
األساسية،  احتياجاتهم  وتأمين  الجدد  الوافدين 
باإلضافة  عائلة،   /300/ من  أكثر  توجد  حيث 

إلى  حديثًا  وصلت  أخرى  عائلة   /120/ إلى 
مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

وُنقل قسم من نازحي إدلب إلى مخيم »أبو قبيع« 
إلى  وصولهم  بعد  الغربي،  الرقة  مدينة  بريف 
»مساكن  في  اآلخر  القسم  سكن  فيما  المنطقة، 
المدينة،  غربي  النهضة  حي  في  الشرطة« 

بحسب مركز اإليواء في الرقة.

واعتبرت األمم المتحدة أن موجة النزوح التي 
تشهدها إدلب وريفها منذ أكثر من شهرين، هي 
األسوأ منذ بدء األزمة في سوريا عام 2011، 
حيث فر نحو /700/ ألف شخص من المعارك 
الدائرة بين النظام السوري ومرتزقة المعارضة 

التابعة لتركيا.
وكاالت

يشتكي سكان من مدينة عامودا من تأخر توزيع 
مع  تزامنًا  التدفئة،  مازوت  من  الثانية  الدفعة 
منذ  المنطقة  تجتاح  التي  الحادة  البرد  موجة 
وهو  /28/عامًا،  محمد،  سيبان  وقال  أسبوع. 
من سكان المدينة إن العديد من أحياء عامودا لم 

رغم  التدفئة  مازوت  من  الثانية  الدفعة  تستلم 
األجواء الباردة. 

»في  الرئيسية  مشكلتهم  أن  محمد  وأضاف 
بشكل  المازوت  تأمين  هي  الباردة  األيام  هذه 
من  األولى  الدفعة  أن  إلى  مشيرًا  مستعجل«، 

سابق  وقت  في  استلمها  التي  التدفئة  مازوت 
كانت ذات نوعية سيئة للغاية.

 وتقضي خطة لجنة المحروقات، المقررة سابقًا 
من  لتر  بتخصيص/400/  الجاري،  للشتاء 
مادة المازوت لكل عائلة بسعر /75/ ليرة للتر 

الواحد، ويجري توزيعها على دفعتين.

»تأخر التوزيع بسبب قطع 
الطرقات املؤدية للقرى«

وقال رئيس لجنة المحروقات في مدينة عامودا، 
طلعت بشير، لـ«نورث برس« إنهم انتهوا من 
لكن  التدفئة،  مازوت  األولى من  الدفعة  توزيع 
بعض الكومينات فقط انتهت من توزيع الدفعة 

أخرى،  كومينات  تأخرت  حين  في  الثانية، 
والتي  الطقس  حالة  بسبب  القرى،  في  السيما 
أدت إلى قطع الطرقات المؤدية إلى تلك القرى.
عامودا  في  المحروقات  لجنة  رئيس  وأشار 
المدينة  في  وقود  محطتي  خصصوا  أنهم  إلى 
محددة.  كميات  وفق  يوميًا  المازوت  لتوزيع 
شمال  في  العامة  المحروقات  إدارة  وأصدرت 
بمنح  قرارًا  الفائت،   األسبوع  سوريا،  شرقي 
المازوت  منح  بموجبها  يتم  بطاقة  عائلة  كل 
الغاز على مدار  للسكان إلى جانب أسطوانات 
والمقرر   ، الجديدة  البطاقات  وتتضمن  السنة. 
كل  حصول  القادم،  آذار  في  بها  العمل  تفعيل 
توزع  المازوت  من  ليترًا   /660/ على  عائلة 
حصولها  إلى  باإلضافة  دفعات،  ثالث  على 
بمعدل  المنزلي  الغاز  على /12/ أسطوانة من 

أسطوانة لكل شهر.

»رداءة نوعّية مادة املازوت«

في  المازوت  أزمة  مشكلة  إلى  باإلضافة  لكن 
األحياء  من  عدد  سكان  وعدم حصول  عامودا 
المدينة  سكان  يواجه  كاملة  مخصصاتهم  على 
شمال  الجزيرة  مناطق  سكان  من  غيرهم  كما 
مادة  نوعية  رداءة  مشكلة  سوريا  وشرقي 
المازوت سواًء المخصصة للتدفئة أو للسيارات.

وقال عثمان شيخموس عبدو /35/ عامًا، وهو 
التي  المازوت  نوعية  إن  أجرة،  سيارة  سائق 
توزعها محطات الوقود ال تختلف عن مازوت 

التدفئة من حيث رداءتها.
وأضاف قائاًل: »ال يمكن تسمية المادة الموزعة 
مازوتًا، أنا مجبر على شراء نوعية جيدة بسعر 

أغلى«.

الواقع الزراعي يف الرقة جيتاز العقبات.. وجملس الرقة 
ّطط لتكثيف عمله املدني يخُ

روناهي/ الرقة - َشهد القطاع الزراعي في الرقة خالل األعوام السابقة تراجعًا كبيراً في اإلنتاج؛ مما أثَّر سلبًا على حياة األهالي عاّمًة. ولكن؛ بعد 
يِّد، فيما طالبت لجنة الزراعة بتكثيف الجهود للرُّقي بواقٍع زراعي أكثر، ومن  تحرير مدينة الرقة من ُمرتزقة داعش قيَّم أهالي الرقة الواقع الزراعي بالجَّ

جانبها؛ أكدت لجنة الزراعة على أّن مجلس الرقة المدني سيكثف من العمل خالل العام الجاري.

عيىس الحمادين أحمد الحسن إبراهيم الديكان


