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تاريخ الُكرد الُمغّيب والمدّمر 
يف حلب!

الجمعة 2020/6/27م،  يوم  مقصود  الشيخ  في حي  الثقافي  حلب  منتدى  أقام 
محاضرة بعنوان »تاريخ الكرد في حلب« حضرها عشرات المثقفين والمهتمين 

بالتاريخ، بهدف التعريف بتاريخ الوجود الكردّي في المدينة عبر التاريخ«8

طموحاتها  تحقيق  نحو  سعيها  تركيا  تواصل  حيث  إيجة،  بحر  في  أخرى  مرة  الصراع  اندلع 
اإلقليمية، وممارسة ضغوطها مستغلة أوضاع الالجئين، وعملياتها العدوانية وغير القانونية 

للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي«9

والتنمية  للسالم  ماعت  مؤسسة  رئيس  أكد 
عهد  في  بأنه  عقيل  أيمن  اإلنسان  وحقوق 
أردوغان لم يفلت أحد من االعتقال، والسبب 
مع كل أسف هو التعبير عن آرائهم وانتقادهم 

ألردوغان وحكومته«4

بعفرين  التركي  االحتالل  مرتزقة  هدد 
يبَق  فلم  وأطفالها  الزوج  بقتل  الزوجة 
أمامهم سوى الخروج من المنزل وترك 

الديار خوفاً من بطشهم.
ال تختلف أفعال مرتزقة االحتالل التركي 
عن داعش من حيث االنتهاكات من قتل 
إبادة  وجرائم  وقتل  وخطف  وإرهاب 
على  النساء  وإجبار  ومجازر  جماعية 

الزواج منهم دون رضاهن.«6

ملفان رسول،  المؤلفة من  الجماهيرية  للمنصة  اإلدارية  الهيئة  أعضاء من  اليوم  زار 
مصطفى كوري ولوري تل داري مكتب حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، 

لمناقشة الوضع السياسي في عموم روج آفا وسوريا.«2

تركيا يف ليبيا... األدوات والمواقف
نصرِة  شعارات  على  بليبيا  تدّخلها  تبرير  في  تركيا  اعتمدت 
حكومة  فتدعم  الدينّي  التوّجه  إلى  تحّولت  ثم  الليبي  الشعب 
السياسّي،  اإلسالم  جماعات  على  وراهنت  اإلخوانيّة  الوفاق 
مليون  من  أكثر  أّن  ولتقوَل  العثمانّي  التاريخ  نبشِت  ثّم  ومن 
ليبي أصولهم تركيّة، هي نفس الحكاية التي بدأتها من الحدوِد 
السوريّة من شعارات دعم الشعب السورّي، ثم انتقلت للعدوان 
بحّجة األمِن القومّي فاالحتالل. صحيٌح أّن فصول القصة تشبه 
الحكاية السوريّة، إال أّن الالعبين في ليبيا ليسوا أنفسهم تماماً 

كما ال يؤدون األدوار نفسها.«5

سيناريو تركي ُيكّرر المجازر بحق المرأة الحرة يف كوباين
تتمة الحلقات التي يحيكها 

المحتل التركي بحق المدنيين 
الُعّزل بشكل عام والمرأة 

الحرة بشكل خاص في مناطق 
ريا كانت  شمال وشرق سو
في قرية حلنج بكوباني، إال 
أن الشعب لم يصمت كما 
يفعل المجتمع الدولي إزاء 

جرائم نبع اإلرهاب، بل 
ارتفع صوت الشعب والمرأة 

لمحاسبة مرتكبي الجريمة 
رة  بحق الشهيدات في المجز

األخيرة.«2

ماذا ستجين تركيا من 
مغامراتها البحرية؟

»تركنا ديارنا يف 
عفرين بعد تهديد 

مرتزقة تركيا 
لزوجيت«

أيمن عقيل: تركيا تنتهك جميع القوانين 
واألعراف الدولية حول حقوق اإلنسان

توحيد الصفوف وعدم إقصاء أي 
طرف هدف المنصة الجماهريية

شاهدة على جمزرة سردشت تسرد أحداثها منذ 33 عامًا

متحف “اللوفر أبوظيب” يفتح أبوابه بعد مئة يوم من اإلغالق

قبل  العراقي،  البعثي  النظام  قصفت طائرات 
التابعة  سردشت  مدينة  اآلن،  من  عاماً   33
ما  كردستان،  شرقي  في  أورمية  لمحافظة 
 110 فيها  وقع  مروعة،  مجزرة  في  تسبب 

مدنياً شهيداً وأكثر من 8 آالف مصاباً.
 شنت طائرات النظام البعثي العراقي يوم 28 
حزيران من سنة 1987 نحو 7 غارات جوية 
على مدينة سردشت في روجهالت كردستان، 
المدينة  سوق  خاللها  الطائرات  استهدفت 
وأحيائها باإلضافة إلى بعض القرى المحيطة 

بالمدينة.

إحصائيات......

 22 بين  ما  الممتدة  اإلحصائيات  وبحسب 

شنت   ،1987 نيسان   8 حتى   1980 أيلول 
األقل  على  العراقي  البعثي  النظام  طائرات 
مدن  على  الكيماوية  باألسلحة  هجوماً   196
وإحدى  كردستان،  روجهالت  ومناطق 
سردشت  لمدينة  استهدافها  كان  المرات  هذه 

بالغازات الكيماوية القاتلة. 
العراقية  الحرب  خالل  القصف  وقع  وقد 
اإليرانية، حيث قال النظام البعثي إنه قصف 
مدينة سردشت بحجة قصف القوات اإليرانية، 
لكن هذا القصف جاء في وقت كانت فيه مدينة 
سردشت نفسها في خضم صراع ضد النظام 

اإليراني.
نحو 8  الرسمية، تعرض  السجالت  وبحسب 
ألف   12 أصل  من  لإلصابة  شخص  آالف 
سردشت،  مدينة  سكان  يشكلون  الذين  نسمة 
كما بيّنت السجالت حاجة نحو 4 آالف و500 
شخص إلى اإلسعافات األولية، إال أنه جرى 

إسعاف نحو 300 شخص فقط حينها.

استخدام األسلحة الكياموية

كان  سردشت،  بمدينة  المحيطة  القرى  وفي 
بالتسمم  شخص  و500  ألف  نحو  أصيب 
بحاجة  وكانوا  بالغازات  الجو  تلوث  بسبب 
نحو 130  وفقد  عاجل.  بشكل  اإلسعاف  إلى 

االفتقاد  بسبب  األثناء  تلك  في  لحياته  شخصاً 
إلى العالج الالزم. 

وهي  حسيني  ثريا  تحدثت  السياق،  هذا  في 
طال  الذي  القصف  على  شهدوا  أسرتها  مع 
واصفةً   Rojnews لوكالة  سردشت،  مدينة 
حوالي  عمري  »كان  بالقول:  اللحظات  تلك 
هناك  كانت  البداية  في  حينها،  سنوات   9
في  رائحة  انتشرت  بعدما  عالية،  ضوضاء 
األسلحة  أنها  يعرف  أحد  يكن  ولم  المدينة 
عدد  انفجار  فقط  يعرفون  كانوا  الكيميائية، 
جميع  في  الناس  هرب  معاً.  الغاز  قنابل  من 
وآخرون  الجبال،  تسلق  بعضهم  االتجاهات، 
إلى  توجهت مع عائلتي  السهول.  نحو  ذهبوا 
أدرك  المدينة.  من  القريبة  ماراخاني  قرية 
الناس الحقاً أن المدينة تعرضت إلى القصف 

باألسلحة الكيميائية.« 

عاش مع جروحه 17 عاماً

وتابعت ثريا حسيني حديثها بالقول: »لقد كان 
الحرب  بسبب  بالخطر  يشعرون  دائماً  الناس 
سردشت  مدينة  وكانت  اإليرانية،  العراقية 

إلى  تتعرض  األخرى  المناطق  من  وعدد 
أصيب  اليوم  ذلك  في  دائم.  بشكل  القصف 
قنبلة  انفجرت  حيث  خطيرة،  إصابة  والدي 
أمام مكان عمله، حيث كان يعمل والدي طبيباً 
 17 جروحه  مع  والدي  عاش  لقد  لألسنان، 

عاماً.« 
وفي الختام أعربت ثريا حسيني عن أملها من 

أال يتعرض األطفال الكرد إلى ما عاشته في 
صغرها، وأن يتم وضع حد الستخدام األسلحة 

الكيميائية.
رغم مرور 33 عاماً، إلى أنَّ مدينة سردشت 
القصف  آثار  يعانون  يزالون  ال  وسكانها 
يعيشون  المصابون  يزال  ال  كما  الكيماوي، 

حياةً صعبة.

الستقبال  أبوظبي،  اللوفر  متحف  استأنف 
يوم من  مئة  بعد  الماضي،  األربعاء  الزوار، 
اإلغالق، بسبب المخاوف من فيروس كورونا 
مشددة،  إجراءات  ظل  في  إنّما  المستجد، 
الكمامة،  وضع  بينها  الوباء،  من  للحماية 
واستخدام تطبيق هاتفي بدل الخريطة الورقية.
أبوظبي،  اللوفر  مدير  راباتيه  مانويل  ودعا 
من  المتحف  لزيارة  الخليجية  الدولة  سّكان 
جديد، لكنّه أقر بأن اإلجراءات قد تؤثر على 
استقبل  الذي  الثقافي،  للصرح  الزوار  أعداد 
تشرين  في  افتتاحه  منذ  زائر  مليوني  نحو 

الثاني/ نوفمبر 2017.
اسم  يحمل  متحف  أول  هو  أبوظبي  واللوفر 
اللوفر خارج فرنسا، وجاء ثمرة اتفاق حكومي 
مشترك وقعته باريس وأبوظبي العام 2007، 
ومدة االتفاق 30 عاماً، وتقوم باريس بموجبه 
وتنظيم  الفنية،  القطع  وإعارة  الخبرة  بتقديم 

معارض موقتة  مقابل مليار يورو.
آذار/  منتصف  في  أبوابه  المتحف  وأغلق 

اتخذتها  إجراءات  سلسلة  ضمن  من  مارس، 
كورونا  فيروس  تفشي  لمنع  اإلمارات، 

المستجد.
في  نكون  أن  المفرح  “من  راباتيه:  وقال 
بعد  بالزوار  ونرحب  أخرى،  مرة  المتحف 
100 يوم، بالضبط 100 يوم من اإلغالق”، 
أن  من  للتأكد  دراسات  أجرينا  “لقد  مضيفاً 

الزيارة ستكون آمنة تماماً”.
وتحديد  التذكرة  حجز  الزائر  على  ويتوّجب 
الكمامة  ووضع  مسبقاً،  الزيارة  موعد 
عند  الحراري  للمسح  والخضوع  والقفازات، 
بين  مترين  مسافة  على  والحفاظ  الدخول، 

األشخاص في جميع أرجاء المتحف.
وعلّق المتحف خدمة ركن السيارات، وأغلق 
واستبدل  الصالة،  وغرف  األمانات  غرفة 
المتحف،  في  الورقية  والمنشورات  الخرائط 
على  المحمول،  الهاتف  على  مجاني  بتطبيق 
في  االئتمان  ببطاقات  فقط  التعامل  يتم  أن 

المطعم ومتجر الهدايا.
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سعاد الحسني

أعشاب أو فواكه لتقوية األعصاب 

وإزالة القلق

ما الفرق بين الكولسرتول والدهون الثالثية

فوائد الزنجبيل عىل صحة الجسم

مرض الروماتويد والجينات الوراثية المئات من أهايل إقليم الجزيرة توجهوا إىل خيمة عزاء شهيدات مجزرة حلنج
مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدي 
يهاجم  عندما  ويحدث  الذاتية  المناعة  أمراض  من 
يحميك،  أن  المفترض  من  الذي  المناعي  الجهاز 
مرض  ويسبب  جسمك  أنسجة  مهاجمة  في  ويبدأ 
ونتيجة  المفاصل  بطانة  في  التهاب  الروماتويد 
وتشعر  ودافئة  حمراء  مفاصلك  تصبح  قد  لذلك، 

باأللم والتورم.
أسباب مرض الروماتويد:

أسباب مرض الروماتويد هي أسباب ناتجة عن خلل 
الجهاز المناعي بالجسم، وهذا يحدث بسبب عوامل 
الروماتويدي  المفاصل  التهاب  خطر عديدة ويؤثر 
على المفاصل على جانبي الجسم، مثل كلتا اليدين 
والمعصمين أو كلتا الركبتين و يساعد هذا التناظر 
على تمييزه عن أنواع أخرى من التهاب المفاصل.

المفاصل  التهاب  يؤثر  أن  يمكن  الوقت،  وبمرور 
الروماتويدي على أجزاء وأنظمة الجسم األخرى، 
واألوعية  وجلدك،  ورئتيك،  قلبك،  إلى  عينيك  من 

الدموية.
أسباب مرض الروماتويد تشمل:

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي )RA( عندما 
تستهدف دفاعات جسمك - الجهاز المناعي - الغشاء 
الزليلي، وهي طبقة رقيقة من األنسجة التي تبطن 

مفصلك.
ولكن  تأثًرا،  األكثر  هي  مفاصلك  تكون  ما  عادةً 
واألنظمة  األعضاء  إلى  االلتهاب  ينتشر  أن  يمكن 

األخرى.
األلم  يسبب  الروماتويدي  المفاصل  التهاب 
المستمر، والتعب، ومشاكل أخرى أنه مختلف عن 
تكسير  عن  ينتج  الذي  العظمي،  المفاصل  التهاب 
يسند  الذي  اإلسفنجي  النسيج  وهو  الغضروف، 

أطراف مفاصلك.
وال يعرف األطباء بالضبط سبب هذا المرض لكنهم 
عوامل  تكون  أن  يمكن  األشياء  هذه  أن  يعرفون 

خطر لمرض الروماتويد:

المفاصل  التهاب  يؤثر  أن  يمكن  العمر:  تقدم   -1
الروماتويدي عليك في أي عمر، ولكنه أكثر شيوًعا 
من  طبيعيًا  جزًءا  ليس  إنه  عاًما،  و60   40 بين 

الشيخوخة.
عائلتك  في  ما  شخص  كان  إذا  العائلة:  تاريخ   -2

مصابًا به، فقد تكون أكثر عرضة لإلصابة به.
3- البيئة: يمكن للمواد الكيميائية السامة أو العدوى 

في بيئتك أن تزيد من احتماالت إصابتك.
أكثر  الروماتويدي  المفاصل  التهاب  الجنس:   -4
احتمالية  وتزداد  الرجال  من  النساء  لدى  شيوًعا 
الحمل وأولئك  لم يسبق لهن  اللواتي  النساء  إصابة 

اللواتي أنجبن مؤخًرا.
5- السمنة أو الوزن الزائد: خاصة إذا كان عمرك 

أقل من 55 عاًما.
احتمالية  من  تزيد  جيناتك  كانت  إذا  التدخين:   -6
فالتدخين  الروماتويدي،  المفاصل  بالتهاب  إصابتك 

يمكن أن يجعله أسوأ.

قد تكون بعض حاالت االكتئاب بسبب نقص بعض 
بناء  القدرة على  له  الذي  كاليود،  الغذائية  العناصر 
وحاجته  اإلنسان شخصيته  ويعطي  والعقل،  الجسم 
من النشاط والفرح، ونقصه يؤدي إلى قلة االحتمال 
المادة  هذه  وتؤخذ  الحيوية،  وفقدان  الصدر  وضيق 
من )السمك والنباتات البحرية والملح المشبع باليود 

والذي يحوي خالصة يود الطحالب.
وهناك البوتاسيوم والذي يؤدي نقصانه إلى العصبية 
واألرق وهياج األعصاب، ويوجد في الموز والعسل 

األسود وقشور الحبوب والخبز الكامل.
وهناك فيتامينات )ب( خصوصاً )البنتا مين والنياسين 
والبو شين( والذي يؤدي نقصانهما إلى الشعور بالغم 
المستمرة  والعصبية  القوي  واالنفعال  والقلق  والهم 
هذه  وتوجد  التافهة،  لألسباب  والحساسية  دائماً 
ونخالة  والقمح  والبليلة  القصب  في عسل  العناصر 

القمح واللبن والخميرة النباتية.
عند وجود حالة االكتئاب هناك بعض أنواع الشاي 
التي تساعد على تجاوز هذه المحنة شاي األعشاب 

المكّون من التلبو + النعناع + البابونج.
شاي الالفندر + اليانسون + الزعتر والمريمن.

الحلوة  البطاطا  هي  الطبيعية  المهدئات  وأفضل 
والمكسرات  اللوز  أو  األسمر  الخبز  من  وقطعة 

وملعقة من العسل أو السكر الطبيعي األسمر.
السكريين  مثل  المصنعة  الحلويات  تجنب  ويجب 
البيضاء  والطحينة  والمكرر  المصنع  والسكر 
ممارسة  ويجب  والشاي،  والقهوة  والكوال  والكاكاو 

الرياضة.

خيمتا  ستار  مؤتمر  أقام  قامشلو-   / روناهي 
عزاء على مستوى إقليم الجزيرة بقامشلو لتقبّل 
واجب العزاء للشهيدات الثالث الالتي استشهدن 

في مجزرة حلنج بكوباني.
 23 بتاريخ  التركي  االحتالل  جيش  قصف 
حزيران من الشهر الجاري منزالً يقطنه مدنيين 
ما  كوباني،  مدينة  جنوب شرق  حلنج  قرية  في 
وبهذا  مدنيات،  نساء  ثالث  استشهاد  إلى  أدى 
الصدد نصب مؤتمر ستار بالتنسيق مع مؤسسة 
إقليم  مستوى  خيمتا عزاء على  الشهداء  عوائل 
يوم األحد 28 حزيران  الجزيرة، وذلك صباح 
دليل صاروخان في  الشهيد  أمام مزار  الجاري 
الثالث،  للشهيدات  العزاء  لتقبّل واجب  قامشلو، 
»األم أمينة ويسي وعضوتا مؤتمر ستار زهرة 

استشهدن  اللواتي  خليل«  مال  وهبون  بركل 
بمجزرة قرية حلنج. 

وسط درجات الحرارة المرتفعة، تم نصب خيمتا 
العزاء لتقبّل واجب العزاء لشهداء مجزرة حلنج، 
حيث تزينت خيمة العزاء بصور النساء اللواتي 
استشهدن في قرية حلنج بمقاطعة كوباني، وهن 
بركل،  زهرة  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوتا 
امرأة  وهي  ويسي،  وأمينة  خليل،  مال  وهبون 
شهدائنا  »دماء  عليها  ُكتب  والفتات  مدنية، 
للصمت  »ال  ستحاسبكم«،  أطفالنا  وصرخات 
الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة 
هو  التركية  »الفاشية  الكردي«،  الشعب  بحق 
هذا  ضد  معاً  فلنقف  العالمي  األمن  على  تهديد 

اإلرهاب«، كما ُعلقت أعالم مؤتمر ستار.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت على 
أهالي  من  المئات  توافد  وسط  الشهداء،  أرواح 
العزاء، وتال ذلك عدة  إلى خيمة  الجزيرة  إقليم 
ومؤتمر  الشهداء  عوائل  مؤسسة  باسم  كلمات 
الشهادة  لمعاني  الكلمات  ستار، وتطرقت جميع 

وتقبّل واجب العزاء لشهيدات مجزرة حلنج.
الشهداء  خطى  على  بالسير  الكلمات  وشددت 
والذين  نهجهم  عن  دفاعاً  بدمائهم  الذين ضحوا 
لنستمد  القادمة،  لألجيال  أصبحوا شعلة مضيئة 
للمحتل  التصدي  في  واإلصرار  القوة  منهم 
التركي ومرتزقته الذين يرتكبون أبشع الجرائم 

بحق شعوب شمال وشرق سوريا. 
صحيفتنا  استوقفت  العزاء  مراسم  وخالل 

روناهي الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب بمدينة 
تربه سبيه سعاد الحسين لإلدالء برأيها، فحدثتنا 
مليء  المحتلة  التركية  الدولة  »تاريخ  قائلةً: 
بالجرائم واالنتهاكات بحق شعوب بريئة، وهذا 
السيناريو يتكرر مرة أخرى، وذلك في مناطق 
شمال وشرق سوريا، ومنها الهجوم األخير في 

قرية حلنج بمقاطعة كوباني«
هو  التركي  المحتل  هدف  بأن  سعاد  وأشارت 
قتل إرادة المرأة الحرة في مناطق شمال وشرق 
سوريا والتي أدت دوراً ريادياً في جميع المجاالت 
والمجال العسكري بشكٍل خاٍص، ويعود ذلك بعد 
اإلدارة  عن  واإلعالن  تموز   19 ثورة  اشتعال 

الذاتية الديمقراطية ونظامها الديمقراطي. 
الفاشية  التركية  »الدولة  حديثها:  سعاد  وتابعت 
تتخوف من إرادة المرأة الحرة المتمسكة بإرادة 
وحريتها  حقوقها  عن  تدافع  والتي  شعوبها 
وأرضها، والمرأة تحاول أن تكون سداً منيعاً في 

وجه العدو التركي«.
وقالت أيضاً: »كل أم تعلم أبنائها على حب الوطن 
الشهداء  تشييع  مراسيم  في  فنرى  والشهادة، 
تستقبل  كيف  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
األمهات جثمان فلذة كبدها وسط زغاريد، وهذا 

بحد ذاته قوة للمرأة«. 
وختمت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب بمدينة 
»ندين  قائلةً:  حديثها  الحسين  سعاد  سبيه  تربه 
بحق  ترتكب  التي  االنتهاكات  هذه  ونستكر 
بشكٍل  والمرأة  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
خاٍص، فال يمكن ألي قوة أن تكسر إرادة المرأة 
القائد عبد هللا أوجالن؛ أي فكر  المتمسكة بفكر 

األمة الديمقراطية«. 
تمجد  شعارات  بترديد  العزاء  مراسم  واختتمت 

الشهداء وتؤكد مواصلة المقاومة.

يجب  الثالثية،  والدهون  الكولسترول  بين  للتفريق 
أواًل أن نعرف ما تكوينهما:

الدهون الثالثية:
من  سالسل  بثالث  مرتبط  غليسرول  بأنها  تُعرف 
األحماض الدهنية، وبما أنها مادة دهنية غير قادرة 
فإنه في حال  الدم بسهولة  التحرك في مجرى  على 
تسبب  قد  الطبيعي  و  به  المسموح  الحد  عن  زادت 
والسكتات  القلبية  بالنوبات  اإلصابة  احتمالية  وتزيد 

الدماغية.
الكولسترول:

شبيه  بكونه  ويتصف  الدهون  أنواع  من  نوع  هو 
الجسم  خاليا  في  موجود  بكونه  ويعرف  بالشمع 
و  د  فيتامين  الهرمونات،  تصنيع  في  أهميته  وعلى 

مواد أخرى تساعد على هضم الطعام.
من  نوعان  طريق  عن  الدم  مجرى  عبر  نقله  يتم 
البروتينات الدهنية الناقلة التي تحمله من وإلى الخاليا 

عبر الدم أحدهما يدعى بروتين دهني ناقل منخفض 
ناقل  الدهني  البروتين  هو  واآلخر   )LDL( الكثافة 
عالي الكثافة )HDL( هما ما يتم قياسهما عن طريق 

فحوصات الدم.
:LDL الكولسترول الضار

أيًضا  يسمى  الكثافة  منخفض  ناقل  دهني  بروتين   
ألنه  هذه  التسمية  واكتسب  الضار  الكوليسترول 

يساهم بشكل كبير في تصلب الشرايين وتضيقها.
خطر  من  تزيد  لشرايين  الحالة  هذه  تحدث  عندما 
اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض 

الشرايين الطرفية.
 HDL: الكولسترول الجيد

أيًضا  يسمى  و  الكثافة  عالي  ناقل  الدهني  البروتين 
العتقاد  هذه  التسمية  واكتسب  الجيد  الكوليسترول 
الضار  الكولسترول  يحمل   HDL بأن  الخبراء 
تكسير  يتم  حيث  الكبد،  في  منه  ليتخلص   )LDL(

LDL في الكبد.
الفرق بين الكولسترول والدهون الثالثية:

تختلف الدهون الثالثية عن الكوليسترول بالوظيفة، 

الطاقة  توفير  على  تعمل  الثالثية  الدهون  أن  حيث 
لوظائف الخلية وعمليات أيض الكحول، بينما يعمل 
الهرمونات  الخاليا و تصنيع  بناء  في  الكوليسترول 

في الجسم.
وارتفاع  الدم  في  الكولسترول  نسبة  ارتفاع  أسباب 

الدهون الثالثية:
يمكن أن تتسبب عوامل معينة و بعض األطعمة في 
الدم  في  الكولسترول  نسبة  ارتفاع  احتمالية  زيادة 

وارتفاع نسبة الدهون الثالثية.
الموجود في األطعمة  الدهون  أن  الطعام: حيث   -1

تنقسم إلى نوعين:
على  المشبعة  الدهون  تشتمل  المشبعة:  *الدهون 
الدهون الموجودة طبيعياً كتلك الموجودة في الجبنة 

والحليب والزبدة واللحم.
*الدهون المتحولة: تعتبر األحماض الدهنية المتحولة 
ترفع  بأنها  يعود  المشبعة والسبب  الدهون  أسوأ من 
مستويات LDL وتخفض مستويات HDL، تتواجد 
في األطعمة المصنعة والتي خضعت لعملية الهدرجة 

منها السمن والمارجرين.

الحاالت  بعض  تؤثر  أن  يمكن  طبية:  حاالت   -2
الطبية على مستويات الكوليسترول لديك مثل :

1- مرض السكري.
2- قصور الغدة الدرقية.

3- متالزمة األيض.
4- متالزمة كوشينغ.

.)PCOS( 5- متالزمة المبيض المتعدد الكيسات
6- مرض كلوي.

أسباب أخرى: وتشمل األسباب األخرى على ما يلي:
1- عدم ممارسة الرياضة.

2- التدخين. 
3- عامل وراثي.

عالج اضطرابات الدهون:
الستاتينات  عائلة  من  عديدة  أنواع  تستخدم 
األتورفاستاتين  مثل  الدهون،  اضطرابات  لعالج 

ورسيوفاستاتين.
كما يتم استخدام أدوية مثبطة المتصاص الكوليسترول 

.Bile acid sequestrates وأدوية تدعى

الزنجبيل واحد من أبرز الطرق الطبيعية الغنية 
بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على 
تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعي وحمايته 
بتناول  ينصح  لذلك  واألمراض،  العدوى  من 

مشروب الزنجبيل دائماً.
فوائد الزنجبيل على صحة الجسم:

من  عالية  نسبة  على  الزنجبيل  يحتوى   -1
الفيتامينات والمواد المضادة لألكسدة التي تعمل 
على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من 

الفيروسات والعدوى.
2- يعتبر الزنجبيل من أفضل أنواع األعشاب 
الطبيعية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز 
والوقاية من  الهوائية  الشعب  وتوسيع  التنفسي 

االلتهاب الرئوي وضيق التنفس.

والتهاب  واإلنفلونزا  البرد  نزالت  يعالج   -3
من  العديد  على  الحتوائه  وذلك  الحلق، 
الخصائص والفيتامينات التي تقاوم الفيروسات 

والجراثيم.
من  عالية  نسبة  على  الزنجبيل  يحتوى   -4
تعزيز  على  تعمل  التي  والمعادن  الفيتامينات 
االلتهابات  وعالج  الهضمي  الجهاز  صحة 

والقرح التي يتعرض لها.
اللثة  لمشاكل  فعال  عالج  الزنجبيل  يعتبر   -5
والتهابات  التسوس  من  وحمايتهم  واألسنان 

اللثة.
من  عالية  نسبة  على  الزنجبيل  يحتوى   -6
الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز 
من  وحمايته  الدموية  واألوعية  القلب  صحة 

تصلب الشرايين والجلطات.
7- يحتوى الزنجبيل على نسبة عالية من المواد 
المضادة لألكسدة والفيتامينات التي تعمل على 

الوقاية من األمراض السرطانية المختلفة.
من  كبيرة  نسبة  على  الزنجبيل  يحتوى   -8
السموم  طرد  على  تعمل  التي  الفيتامينات 
والجراثيم من الجسم والحفاظ على صحة الكبد 

والكلى.
ويحد   والمفاصل  العضالت  صحة  يعزز   -9

من خطر اإلصابة بهشاشة العظام.
من  عالية  كمية  على  الزنجبيل  يحتوى   -10
الخصائص التي تعزز صحة العيون وتحميها 

من الضعف.

األسبوع  فعاليات  قريباً  تنطلق  األخبار-  مركز 
الفني لحركة الهالل الذهبي في مقاطعة عفرين 
والمتوقع بدأها في 30 حزيران الحالي، وتتلقى 
عضوات حركة الهالل الذهبي تدريباتهن الفنية 
سيصادف  والذي  فني،  أسبوع  لتنظيم  استعداداً 
الذكرى السنوية الـ24 الستشهاد المناضلة زينب 

كناجي )زيالن(.
األسبوع الفني يتضمن فقرات غنائية و مسرحية 
وعروض من الرقص، تشارك فيها ثماني فرق 
تابعة لحركة الهالل الذهبي في مقاطعة عفرين.

مقاطعة  بين  متنقالً  الفني  األسبوع  وسيكون 
وناحية  والمقاومة  العصر  ومخيمي  الشهباء 
على  األولى  الجنة  شعار«  تحت  وذلك  شيروا 

األرض الهالل الذهبي فلنحييها«.
هذه  تنظم  الذهبي،  الهالل  حركة  تشكيل  ومنذ 

الفعالية  ستبدأ  العام  هذا  لكن  عام،   كل  الفعالية 
بإحياء ذكرى استشهاد زينب كناجي )زيالن(، 
التي استشهدت في 29حزيران عام 1996 في 
عملية  تنفيذ  بعد  كردستان  شمال  ديرسم  مدينة 

فدائية ضد جيش االحتالل التركي.
لمقاطعة  الذهبي  الهالل  حركة  في  اإلدارية 
تحدثت:«  جوالق  مزكين  الشهباء  في  عفرين 
في  الفني  األسبوع  نعرض  ونحن  أعوام،  ثالثة 
نستذكر  العام  هذا  في  لكننا  الشهباء،  مقاطعة 
ثقافتنا  إظهار  إلى  ونسعى  زيالن،  الشهيدة 

وتراثنا أيضاً ».
أما الناطقة باسم فرقة الشهيدة برجم شيرين عمر 
فتطرقت إلى أنهم وعلى الرغم من تهجيرهم من 
فعالياتهم في  يواصلون عرض  أنهم  إال  عفرين 

مقاطعة الشهباء إلبراز مقاومتهم؟

توحيد الصفوف وعدم إقصاء أي طرف هدف المنصة الجماهريية

فعاليات األسبوع الفين لحركة الهالل الذهيب تزتامن 

مع استذكار المناضلة زيالن

الهيئة  من  أعضاء  اليوم  زار  األخبار-  مركز 
ملفان  من  المؤلفة  الجماهيرية  للمنصة  اإلدارية 
داري  تل  ولوري  كوري  مصطفى  رسول، 
في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة  حزب  مكتب 
سوريا، لمناقشة الوضع السياسي في عموم روج 

آفا وسوريا.
الجماهيرية  للمنصة  اإلدارية  الهيئة  وأشارت 
في ديرك إلى أن هدفها توحيد الصف الكردي، 
اجتماعها  وذلك خالل  أي طرف  إقصاء  وعدم 
في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة  حزب  مع 

سوريا، في مكتب الحزب بمدينة ديرك.
وناقش الجانبان األزمة في سورية، وأكدا أن أي 
حزب أو سلطة تحاول إقصاء المجتمع، وإبعاده 
عن اإلدارة والقرار فإنه يتجه نحو الدكتاتورية.

تفاقمت  سوريا  في  األزمة  إن  الجانبان«  وتابع 

وخاصة  والدولية،  اإلقليمية  التدخالت  نتيجة 
تركيا، التي صادرت قرار المعارضة السورية 
الشعب  إلبعاد  ومصالحها،  أهوائها  حسب 

الكردي عن أي حقوق«.
سياسية،  محاور  عدة  إلى  الجانبان  وتطرق 
التي  واألهداف  الجماهيرية  المنصة  ورؤية 
تعمل من أجلها مع إبداء المالحظات حول شكل 
المستقبلية  والمهام  المنجز،  الكردي  التوافق 
الرؤية  حول  التوافق  بضرورة  األطراف  لكل 

السياسية الكردية لجميع األطراف.
السياسية  الطرفان على حث األطراف  أكد  كما 
والمجتمعية وحتى األفراد على القيام بما يلزم، 
لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق التوافق 
المحدقة  التهديدات  شعبنا  وتجنيب  الكردي، 
التركية،  للدولة  العدواني  التوجه  وخاصة  بنا 

مع  المتناغمة  اإلخوانية  السورية  والجماعات 
سياساتها.

الكردية  القضية  حل  أن  على  الجانبان  وركز 
السوري،  الشعب  حقوق  تثبيت  عبر  إال  يتم  ال 
وكافة المكونات السورية التي تعيش على أرضه 

التاريخية عبر دستور يضمن حقوقنا«.
للمبادرات  متممة  منصة  الجماهيرية  والمنصة 
تلبية  وجاءت  الكردية،  للوحدة  نادت  التي 
الجنرال  الديمقراطية  قائد قوات سوريا  لمبادرة 
مظلوم عبدي، وهي تجمع جماهيري غير حزبي 
تعمل ضمنه الفعاليات االجتماعية، ويعمل على 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  األفراد  استقطاب 
نحو  جميعها  السياسية  األطراف  دفع  لضرورة 

التوافق بالحدود الدنيا في روج آفا.
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قامشلو من جديد  ـ شابات  قامشلو   / روناهي 
هو  ما  كل  تحقيق  على  قادرات  بأنهن  يثبتن 
مؤخراً  أحرزن  بحيث  حقيقي،  ونصر  إنجاز 
لقب بطولة البراعم لمواليد 2007 لكرة القدم 
دجلة  نادي  ملعب  أرضية  على  أقيمت  والتي 

بحي قناة السويس بقامشلو.
شابات  من  فرق  بمشاركة  كانت  البطولة 
قامشلو وفرق شعبية للبراعم لكرة القدم للذكور 
ملحوظ  تطور  نشهد  واليوم  لمواليد2007، 
إقليم  في  القدم  لكرة  السيدات  لعبة  بخصوص 
وضدهم  الذكور  لجانب  الفتاة  فلعب  الجزيرة 
األمر جاء  إنجاز وهذا  يعتبر  الوقت،  نفس  في 

بفضل إدارة النادي وأهالي الالعبات.
بأن األمر عادي، ولكنه  الكثيرين  ورغم نظرة 

بمثابة  القدم  بكرة  الفتاة  لعب  فكان  كذلك،  ليس 
على  حكراً  كانت  الرياضة  هذه  ألن   ، حلم 
واليوم  سنوات،  قبل  حتى  ذلك  وكان  الشباب 
بعد ثورة روج آفا اختلفت األوضاع ومع وعي 
األهالي بتنا نشهد تنامي لحالة لعبة الكرة القدم 

للسيدات بشكٍل جيد وأفضل من السابق بكثير.
قامشلو  شابات  تقابلت  النهائية  المباراة  وفي 
نفس  في  ذكور  العبين  لهن  انضم  واللواتي 
روج  فريق  مع  النهائية  المباراة  في  الفريق 
للذكور أيضاً واستطاعت شابات قامشلو تحقيق 
الفوز وبهدفين مقابل هدف واحد على أرضية 
بقامشلو،  السويس  قناة  بحي  دجلة  نادي  ملعب 
ليحققن اللقب، ولكن اإلنجاز كما ذكرنا في بداية 
التقرير هو لعب الفتاة لجانب الشاب وضده في 
الذكورية  والعقلية  النمطية  وكسر  المباريات 
البالية والتي  العادات والتقاليد  واالنتصار على 
لعبة كرة  ممارسة  الفتاة عدم  تحكم على  كانت 

القدم بحجة هي حكر للذكور فقط.
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تقرير/ جوان روناهي

تقرير / شيار عثامن

تقرير/ كروب روناهي

سيناريو تركي ُيكّرر المجازر بحق المرأة الحرة يف كوباين
تتمة الحلقات التي يحيكها المحتل التركي بحق المدنيين العُّزل بشكل عام والمرأة الحرة بشكل خاص في مناطق شمال وشرق سوريا كانت في قرية حلنج بكوباني، إال أن الشعب لم يصمت كما يفعل 

المجتمع الدولي إزاء جرائم نبع اإلرهاب، بل ارتفع صوت الشعب والمرأة لمحاسبة مرتكبي الجريمة بحق الشهيدات في المجزرة األخيرة.

شمال  أبناء  بحق  التركية  االنتهاكات  تستمر 
الدم  حمام  ويستمر  األبرياء,  سوريا  وشرق 
بالنزيف من باشور كردستان إلى عفرين المحتلة 
وكوباني, في سلسلة جرائم الفاشي أردوغان التي 
والوجود  عام  بشكل  المنطقة  شعوب  تستهدف 
أينما كان, هي اعتداءات ليست بجديدة  الكردي 
بل هي تتمة الحلقات التي يحيكها المحتل التركي 
)حلنج(  مجزرة  وآخرها  المدنيين  استهداف  في 
وهي قرية في ريف كوباني, والتي راح ضحيتها 
العضوتان في مؤتمر ستار بإقليم الفرات )زهرة 
أمينة  المنزل  خليل وصاحبة  مال  وهبون  بركل 

ويسي(.

من يحقن دماء األبرياء

 ويحميهم من يد الغدر

هؤالء النسوة لم يحملن سالح ولم يهاجمن أحد, 
أنهن فقط كنَّ في مرمى طيران أردوغان المجرم, 
حيث استشهدن على يد الغدر العثمانية والتي ال 
تفرق بين حجٍر أو بْشر, وهنا نسأل؟؟؟ من يدّعي 
بأنه حامي الحمى ودافع الخطر عن األبرياء, أال 
والتي  اإلنسان  وحقوق  الدولية  المنظمات  وهي 
تلك  كل  أمام  وخذالن  خزي  بكل  صامتة  تقف 

الجدير بها أن تردع االحتالل  ليَس  الجرائم, أو 
األفعال  كل  عن  له,  التابعة  والمرتزقة  التركي 
جمعاء,  البشرية  بحق  يمارسها  التي  الشنيعة 
عن  خارجةً  والتنكيل,  والقتل  بالخطف  المتمثلة 
سباتها المزعوم والذي يُعّريها أمام العالم أجمع 

من كلُّ الشعارات التي تنادي بها.

وقفة احتجاجية

الصمت  على  واحتجاجاً  وإقدام  شجاعٍة  بكل 
التي  التركية  الدولة  انتهاكات  حياَل  الدولي 
في شمال وشرق سوريا  المدنيين  بحق  ترتكبها 
واستهدافها للنساء, نظم مؤتمر ستار في مقاطعة 
الحسكة وقفة احتجاجية أمام مقر قوات التحالف 
الدولي في مدينة الحسكة تحت شعار )شهادتكم 
للوصول  النضال  مواصلة  في  إصراراً  تزيدنا 
الفتاٍت  المحتجات  وحملت  المرأة(,  حرية  إلى 
ُكتب عليها »نحن ال نموت، الشهادة حياة لنا«, »  
كما حملن صور الشهيدات اللواتي استشهدن في 
قرية حلنج بمدينة كوباني, ورفعن أعالم مؤتمر 
ستار وطالبن بإحقاق الحق ودحر الظلم عن كل 

األبرياء العزل.

بعد الوقفة االحتجاجية والتي استمرت أكثر من 
ساعة ونصف تحت أشعة الشمس الحارقة, والتي 
لم تثنيهن عن التنديد واالستنكار وترديد شعارات 
الحق والحرية للمرأة في عموم سوريا والمطالبة 
وفد  تشكل  كن,  أينما  للنساء  آمنة  حياة  بتأمين 
من  قدموا  التي  المطالب  لطرح  المحتجات  من 
لكل  حد  لوضع  المناسبة  الحلول  وإيجاد  أجلها 
تم  حيث  التركية,  واالنتهاكات  التدخالت  هذه 
تسليم رسالة إلى مكتب األمم المتحدة والتي القت 

التعاطف من قبل التحالف على حد وصفهن.

تكرار الجرائم بحق املرأة

بعد تقديم الرسالة ألقت عضوة مؤتمر ستار في 
فيه:  جاء  بياناً  باشو«  »أفين  الحسكة  مقاطعة 
جريمة تلو األخرى يرتكبها النظام التركي الفاشي 
وضمان  حريته  أجل  من  المنتفض  شعبنا  بحق 
وجوده، بتاريخ الـ 23 حزيران 2020 تم اغتيال 
ويسي وعضوتا  أمينة  األم  مدنيات,  نساء  ثالث 
مؤتمر ستار زهرة بركل وهبون مال خليل في 
قرية حلنج التابعة لمدينة كوباني من قبل الجيش 
ناشطات  وهبون  زهرة  من  كل  كانت  التركي، 
بناء  األساسي  هدفهما  المرأة،  حقوق  مجال  في 
مجتمع حر وديمقراطي تسوده العدالة والمساواة.
بحق  المتكررة  الجرائم  إلى  البيان  في  أشارت 
وإضعاف  إرادتها  كسر  محاولِة  في  المرأة, 

أنه  تماماً  يدرك  التركي  المحتل  ألن  عزيمتها, 
العبودية,  من  المجتمعات  تتحرر  المرأة  بتحرر 
ويعلم أن المرأة التي« تهز السرير بيمينها تهز 

العالم بيسارها.
وطالبت عضوات مؤتمر ستار من خالل البيان 
التحالف الدولي بالوفاء لشعوب وطوائف شمال 
وشرق سوريا، واالمتثال لمبادئ االتفاقية الموقع 
الواليات  بين   2019 األول  تشرين  في  عليها 
هذه  مرتكبي  محاسبة  تتم  وأن  وتركيا,  المتحدة 
الجرائم وكل من يقدم الدعم ألردوغان , ومساندته 

في حروبه المستمرة على دول الجوار.

أهايل الشدادي يناشدون األحرار 
للوقوف يف وجه عدو املرأة

تظاهرة  في  األهالي  خرج  أيضاً  الشدادي  وفي 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  بجرائم  للتنديد 

شمال وشرق سوريا وفي باشور أيضاً.
ناحية  مجلس  مبنى  أمام  من  التظاهرة  انطلقت 
وسط  الجبسة،  ساحة  إلى  وتوجهوا  الشدادي 
االحتالل  بجرائم  تندد  التي  الشعارات  ترديد 
التركي في شمال وشرق سوريا وهجماتها على 

مناطق شنكال.
الالتي  الشهيدات  صور  المتظاهرون  ورفع 
المسيّرة  الطائرة  قصف  في  أيام  قبل  استشهدن 
في  حلنج  قرية  على  التركي  لالحتالل  التابعة 
كوباني ويافطات تندد بجرائم االحتالل وتطالب 

المجتمع الدولي بالتحرك.
وبعد  الجبسة  ساحة  في  المتظاهرون  وتجمع 
الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ألقت 
الشدادي  ناحية  في  ستار  مؤتمر  في  اإلدارية 
أميرة السعد كلمة ناشدت فيه األحرار في العالم 

التركية  الفاشية  ممارسات  وجه  في  بالوقوف 
واختطافهن  النساء  واعتقال  قتل  من  ومرتزقتها 
وترويع لألمنين في مناطق شمال وشرق سوريا 

وشنكال.
النساء  وقتل  األخيرة  الهجمات  بأن  وذكرت 
التركي  االحتالل  خوف  على  دليل  األبرياء 
المرأة  مقاومة  من  والتنمية  العدالة  وحزب 
في  واألحرار  النساء  جميع  وناشدت  الحرة، 
العالم للتضامن مع المرأة في شمال شرق سوريا 

ووضع حد النتهاكات االحتالل التركي.
وألقى الرئيس المشترك لمؤسسة عوائل الشهداء 
من  أدان  كلمة  السالم  سالم  الحسكة  مقاطعة  في 
خاللها االعتداءات التركية المتكررة واستهدافهم 
األبرياء دون تمييز بين الطفل والمرأة والشيوخ.
وأضاف أن هذه االعتداءات هدفها أن تضيع فرحة 
النصر التي حققته قوات سوريا الديمقراطية على 

مرتزقة داعش.
وأشار أنهم سينتصرون عليهم مثلما خط النصر 

بدماء الشهداء على مرتزقة داعش. 
التي  الشعارات  ترديد  وسط  التظاهرة  وانتهت 
الكردي  والشعب  المنطقة  مقاومة شعوب  تحيي 

بشكل خاص.

نبع اإلرهاب يستهدف املرأة

كما وأصدرت منسقية المرأة في اإلدارة المدنية 
العام  للرأي  بياناَ  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
اعتداءات  تجاه  الدولي  الصمت  فيه  استنكرت 
االحتالل التركي بحق النساء كما في قرية حلنج 

والتي استشهد على إثرها ثالثة نساء.
عدوان جديد لنبع اإلرهاب يستهدف إرادة المرأة 
نفوس  في  اإلرهاب  زرع  إلى  ويهدف  الحرة 
النساء ومحاولة جديدة لنظام أردوغان الوحشي 
مؤخراَ  قيامه  بعد  المرأة  إرادة  وكسر  لهز 

باستهداف منزل بقرية حلنج.
اإلدارة  في  المرأة  باسم  الرسمية  الناطقة  وألقت 
للرأي العام  المدنية الديمقراطية في الطبقة بياناَ 
التركية  الفاشية  قامت  األمس  »في  فيه:  جاء 
مسيرة  بطائرات  بالسكان  مأهولة  قرية  بقصف 
راح ضحيتها مدنيين من بينهم ناشطات نسويات 
مدينة  شرق  جنوب  في  المرأة  بتنظيم  ناضلن 
الغدر  يد  طالت  حيث  حلنج  قرية  في  كوباني 
زميلتنا ورفيقتنا في النضال زهرة بركل عضوة 
مؤتمر ستار ومعها شهيدتان قضوا  منسقية  في 
ضحايا بالقصف الهمجي الالأخالقي والبعيد كل 

البعد عن اإلنسانية.
المرأة  منسقية  باسم  اليوم  »نحن  البيان:  وأكد 
باإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ندين 
أرضنا  على  السافر  التركي  العدوان  ونستنكر 
في  نساءنا  بحق  المستمرة  االنتهاكات  ونرفض 
الشهيدات  ونعاهد  خاصة  سوريا  وشرق  شمال 
المقدسة  أرضنا  الطاهرة  دمائهن  روت  اللواتي 
أمام  نقف  وأن  النضال  طريق  على  سنبقى  أننا 
لكسر  نفسه  له  تسول  من  وكل  التركي  العدوان 
ونساَء  رجاالَ  شهادة  مشاريع  فكلنا  إرادتنا  

وأطفال«.

اليوم نرفع صوتنا  البيان: »ها هنا نحن  واختتم 
ونطالب المنظمات الدولية واإلنسانية ومنظمات 
هذه  ضد  حاسمة  مواقف  بأخذ  اإلنسان  حقوق 
ونعزي  أنفسنا  ونعزي  لها  حد  ووضع  الجرائم 
الصبر  هللا  ونسأل  والشهيدات  الشهداء  ذوي 

والسلوان لهم«.

صمت مخزي تجاه جرائم املحتل

في  المرأة  إدارة  أصدرت  ذاته  اإلطار  ضمن 
التركي  بالقصف  تنديداَ  العام  للرأي  بياناَ  الطبقة 

الوحشي للنساء في قرية حلنج. 
الشهابي  سمر  المرأة  إدارة  في  اإلدارية  وألقت 
البيان إلى الرأي العام جاء فيه: في األمس كانت 
قضية المختطفات العفرينيات وقضية فتاة بريئة 
وقصفه  كوفن  لليلى  واعتقاله  مرتزقته  اغتالها 
الذين  باألبرياء  اآلهل  مخمور  ومخيم  لشنكال 
قنابل  فتقتلهم  داعش  إرهاب  بطش  من  هربوا 
بقتله  إجرامه  مسيرة  يستكمل  اليوم،  طائراته 
لثالث نساء في قرية حلنج الواقعة جنوب شرق 
مدينة كوباني بُمسيرة استهدفت المنزل الذي ُكن 
زهرة  الشهيدة  الشهيدات  بين  من  كان  وقد  فيه 

بركل«.
وأضاف البيان بأن هذه الجرائم المتكررة والتي 
تستهدف المرأة بشكل خاص دليل على نوايا هذا 
االحتالل المجرم في تحطيم إرادة وقوة وعزيمة 
وتسعى  وجهه  في  للوقوف  تحارب  التي  المرأة 

للتصدي له بكل السبل المتاحة.
عزت  الطبقة  منطقة  في  المرأة  إدارة  وباسم 
العضوات ذوي الشهيدات؛ شهيدات الحرية من 
تسعى  التي  العثمانية  الدولة  إجرام  ضحية  كن 
وأبين  الحرية  عشقن  كنساء  إرادتهن  من  للنيل 

االنصياع له.
شددت  كلمة  البيان  خالل  من  اإلدارة  ووجهت 
فيها على عدم الرضوخ إلجرامه ولو كلف ذلك 
سفك دمائهن ففي سبيل الوطن سيقدمن أرواحهن 

فداء لحمايته.
المخزي  بإدانة واستنكار الصمت  البيان  واختتم 
هذا  أمام  العالمي  العام  والرأي  الدولي  للمجتمع 
اإلجرام الوحشي الذي تتعرض له  المنطقة من 

بالتحرك  والمطالبة  التركي  االحتالل  دولة  قبل 
إليقافه عند حده ومحاسبته على كل الجرائم التي 
ارتكبها ويستمر بارتكابها بحق الشعوب العّزل.

شابات قامشلو يحرزن 
بطولة الرباعم

نجمة سيدات العراق للكورة: هكذا نحقق 
حلم المونديال

تأجيل نهائيات كأس 
االتحاد لتنس السيدات

العراق  منتخب  العبة  سليم،  طيبة  أكدت 
العالم  كأس  إلى  منتخبها  أن وصول  للسيدات، 
2023 في أستراليا ونيوزيلندا يحتاج لدعم كبير 

من الجميع.
محاولته  في  بالدها  منتخب  طيبة،  وشاركت 
التأهل إلى نسخة المونديال األخيرة في فرنسا، 
إال   ،2018 آسيا  كأس  تصفيات  خوض  عبر 
»طاجيكستان  من  بالخسارة  انتهت  الرحلة  أنه 
والبحرين«،  واإلمارات  واألردن  والفلبين 

ليتذيل العراق المجموعة األولى.
وحول طموح التأهل إلى النسخة المقبلة، قالت 
كثير  إلى  »نحتاج  للكورة:  خاص  تصريح  في 
في  منتخبنا  نشاهد  كي  والتطور،  الدعم  من 

البطوالت الدولية«.

كبير  دعم  هناك  يكون  أن  »أتمنى  وأضافت: 
للرياضة النسائية في العراق؛ ألن لدينا العبات 

يمتلكن مواهب هائلة«.
الدوري  منافسات  إقامة  تذبذب  أيضاً  وساهم 
النسائية في  القدم  المحلي، في عدم تطور كرة 
تأجيالت  »بسبب  أوضحت:  حيث  العراق، 
قلة  سنالحظ  القدم،  لكرة  النسائي  الدوري 
التمارين  قلة  وأيضاً  الالعبات،  مع  االحتكاك 

التي تؤثر على مستوياتهن بشكل عام«.
القدم  كرة  تواجه  التي  الصعبة  الظروف  لكن 
توقع  من  طيبة  تمنع  لم  العراق،  في  النسائية 
بقارة  االحتراف  في  العراقية  الالعبة  نجاح 

أوروبا.
باالحتراف  تحلم  العبة  »كل  وأردفت: 

الخارجي، وليس هنالك أمر صعب على الالعبة 
العراقية، وسوف نشهد احترافهن في المستقبل، 
ولكن تحتاج للكثير من الجهد والتعب لكي تصل 

للمستوى المطلوب«.
العربية  المنتخبات  أن  العراق،  العبة  وترى 
كأس  في  المشاركة  حلم  تحقيق  على  قادرة 
العالم للمرة األولى على اإلطالق، بعد أن رفع 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عدد المنتخبات 
 32 إلى   24 من   2023 نسخة  في  المشاركة 

منتخباً.
في  عربياً  منتخباً    وختمت: »بالطبع سنشاهد 
كثيراً  تهتم  منتخبات عربية  يوجد  العالم،  كأس 
تأهلهم  إن شاء هللا سنرى  النسائية،  القدم  بكرة 

للعالمية«.
نهائيات  تأجيل  للتنس،  الدولي  االتحاد  أعلن 
النسخة األولى المعدلة من كأس االتحاد للعبة 

لفرق السيدات إلى العام المقبل.
في  دولة   12 تتنافس  أن  المقرر  من  وكان 
في  بودابست  المجرية  العاصمة  في  البطولة 
أبريل/نيسان الماضي، لكن البطولة تأجلت في 
جراء  العالم  حول  التنس  بطوالت  توقف  ظل 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
ستقام  البطولة  فإن  التأجيل  قرار  على  وبناًء 
بين  ما  بودابست  في  باب  السلو  مالعب  في 

13و18 نيسان 2021.
ومن المقرر استئناف بطوالت تنس المحترفات 
في باليرمو اإليطالية في الثالث من آب المقبل 
اضطر  أنه  أكد  للتنس،  الدولي  االتحاد  لكن 
في  المقبل  للعام  االتحاد  كأس  نهائيات  لتأجيل 
الفيروس  يسببها  التي  التحديات  استمرار  ظل 

حول العالم.
جانب  »وإلى  بيان:  في  الدولي  االتحاد  وقال 
عدم جاهزية مالعب السلو باب خالل الجزء 

تحديات  أيضاً  تتبقى  الحالي  العام  من  األخير 
لوجستية وتنظيمية تجعل من المستحيل تنظيم 
تجمعات كبيرة داخل القاعات مع الحفاظ على 

صحة وسالمة كل المرتبطين بالحدث«.
العام  في  البطولة  في  الدول  نفس  وستتنافس 
التي  اإلقصائية،  األدوار  ستقام  بينما  المقبل 
كان من المقرر إقامتها في أبريل الماضي، في 

شباط 2021.
الدولي  االتحاد  رئيس  هاجرتي  ديفيد  وقال 
في  لكنه  البطولة  لتأجيل  يأسف  إنه  للتنس، 
الوقت نفسه يأمل في تنظيم نهائيات »رائعة« 
إلى  الفتاً   ،2021 في  المجرية  العاصمة  في 
أن البطولة ستقام على أساس سنوي بعد العام 

المقبل كالمعتاد.
أوروبية  دول   10 البطولة  في  وستتنافس 
ومن  وأستراليا.  المتحدة  الواليات  جانب  إلى 
المتوقع أن يشارك في النهائيات نحو 60 العبة 

إلى جانب طواقم الدعم والتدريب.

الجمعة  يومي  استُكِملت  ـ  الشهباء   / روناهي 
والسبت الماضيين مباريات دوري الشباب التي 
تقام على أرض ملعب بابنص بعد توقفه ألكثر 
التجوال  حظر  تطبيق  بسبب  أشهر  ثالثة  من 
لمنع  احترازي  كإجراء  الشهباء  مقاطعة  على 

تفشي فيروس كورونا
 وأقيمت أربعة مباريات فمن المجموعة األولى 
التقى كالً من فريق آفرين تل رفعت مع فريق 
أهلي الشهباء وانتهت المباراة بفوز فريق آفرين 
تل  استيرك  فريق  لعب  كما   )3-4( رفعت  تل 
بفوز  المباراة  وانتهت  األخوة  فريق  مع  قراح 

فريق استيرك تل قراح )1-9( 
مخيم  فريق  تغلب  فقد  الثانية  المجموعة  أما 

برخدان على فريق أهلي كفرنايا وبنتيجة كبيرة 
جداً بلغت )0-9( 

كما تعادل إيجاباً كالً من فريق أمانوس وفريق 
شباب عفرين )3-3( 

الثالث نال كالً من فريق  وبعد انتهاء األسبوع 
وفريق  األولى  المجموعة  من  الصالح  الراعي 
بطاقة  الثانية  المجموعة  من  برخدان  مخيم 
التأهل إلى النصف النهائي لحصول كالً منهما 
مباريات  بثالثة  الفوز  بعد  نقاط  تسعة  على 
كل  أن  المعلوم  ومن  خسارة.  دون  متتالية 
مجموعة تضم خمسة فرق وتتم استراحة فريق 

عن اللعب في كل أسبوع. 
المتبقيتين  البطاقتين  قوية على  المنافسة  وتبقي 
الغير  الفرق  بين  النهائي  النصف  إلى  للتأهل 
متأهلة من المجموعتين األولى والثانية للتقارب 

في عدد األهداف والنقاط.

استئناف دوري الشباب لكرة 
القدم يف الشهباء

هبون مالل خليل زهرة بركل أمينة وييس
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دايفيد لبيسكا

يحيى التليدي

ماذا ستجين تركيا من مغامراتها البحرية؟ أيمن عقيل: تركيا تنتهك جميع القوانين واألعراف 
الدولية حول حقوق اإلنسان

اندلع الصراع مرة أخرى في بحر إيجة، حيث 
طموحاتها  تحقيق  نحو  سعيها  تركيا  تواصل 
مستغلة  ضغوطها  وممارسة  اإلقليمية، 
وغير  العدوانية  وعملياتها  الالجئين،  أوضاع 
الطبيعي،  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  القانونية 
نيكوس  اليوناني  الدفاع  وزير  اقترح  أن  وبعد 
ممكنة،  المسلحة  المواجهة  أن  بانايوتوبولوس 
مقابلة  في  آكار  التركي خلوصي  نظيره  حذره 
تلفزيونية قائالً “ال أعتقد أن اليونان تريد خوض 
حرب مع تركيا. غضبت اليونان من العديد من 
إرسال  بين  تراوحت  التي  التركية،  الجرائم 
أنقرة لآلالف من الالجئين إلى الحدود اليونانية 
ومواجهاتها  الحالية  السنة  من  سابق  وقت  في 
الحربية  الطائرات  وانتهاكات  إيجة  بحر  في 
التركية لمجالها الجوي، هذا باإلضافة إلى قرار 
تركيا إرسال عدة سفن للتنقيب في المياه التابعة 
مع  البحرية  الحدود  اتفاقية  وتوقيع  لقبرص، 
حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس دون 

اعتبار لدول حوض المتوّسط.
في  العسكرية  البحرية  الكلية  في  األستاذ  وقال 
“أحوال  لموقع  جينجراس  ريان  كاليفورنيا 
تركية”، إن صفقة الحدود البحرية تعدّ الضربة 
في  رأيناها  خطوة  أي  من  عدوانية  األكثر 
العالقات  أن  إلى  وأشار  األخيرة،  السنوات 
منذ  التوتر  بهذا  تكن  لم  ربما  التركية  اليونانية 
على  الدولتان  كانت  عندما  التسعينات،  أواخر 
المتنازع  إيجة  بحر  جزر  حول  الحرب  حافة 
تفعله  أن  لليونان  يمكن  عما  وتساءل  عليها، 
تبدو  حيث  التركية،  االنتهاكات  لهذه  للتصدي 
أنقرة واثقة من أنها تستطيع مواصلة ممارساتها 
وهو  مباشر،  ثمن  أي  تدفع  أن  دون  العدوانية 
على  تعيشها  التي  األحداث  على  مبني  تصّور 

أرض الواقع.
قبالة  تدريبات  التركية  البحرية  القوات  نّظمت 
المصممة  أنقرة  خطة  مؤكدة  الليبي،  الساحل 
قبالة  الحفر  وبدء  البحرية  الحدود  اتفاق  لتنفيذ 
وهو  المقبلة،  القليلة  األشهر  في  ليبيا  سواحل 
الواضح  من  جديداً،  استفزازاً  أثينا  تعتبره  أمر 
األمر  باعتباره  االتفاق  هذا  تستغل  أنقرة  أن 
الذي سيثبت جهودها االستكشافية قانونياً، قد ال 
تحصل على حقوقها كاملة، ولكنها ستحقق فوزاً 
مهماً كانت طبيعة تنازالتها. أن عدوانية تركيا 
تتماشى  المتوسط  البحر  شرق  في  المتزايدة 
استراتيجية  في  الخارجية  سياستها  نهج  مع 

التركية  الهيمنة  التي تزعم  “الوطن األزرق”، 
على بحر إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر 
األسود، كما يتضمن هذا النهج فكرة أن الغرب 
في  اليونان  تدعم  المتحدة(  الواليات  )وخاصة 

سعيها إلفشال طموحاتها في المنطقة.
في  متعارضين  جانبين  وروسيا  تركيا  وتدعم 
أنقرة  تقارب  ولكن  الليبية،  األهلية  الحرب 
المؤقت مع موسكو مع مشروع “ترك ستريم” 
النار  إطالق  ووقف  مؤخراً،  إطالقه  تم  الذي 
المشتركة  والدوريات  سارياً،  يزال  ال  الذي 
الناجحة في محافظة إدلب السورية، واتفاق أس 
– 400، قد يندرج ضمن نهج “الوطن األزرق” 
االنتهاكات  إلى  باإلضافة  للغرب،  المناهض 
تحمل  السياسة  هذه  إن  المتوسط.  البحر  شرق 
أكثر عدوانية وتطرفا تجاه  بنهج  تحوال جذريا 
المعتمد  النمط  يعتبر  ال  لكنه  البحرية،  القضايا 

جديداً، حيث غالبا ما تبنت تركيا موقفا عدوانياً، 
تحركاتها  في  ويرى  اليونان،  ضد  وخاصة 
واضحة عن  رسالة  إيصال  في  رغبة  األخيرة 
ومن  القوميّة،  ومصالحها  ودفاعاتها  حدودها 
الغريب أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 
لم يتحّركا لمواجهة انتهاكات تركيا في بحر إيجة 
أو شرق البحر المتوسط، أو لمواجهة تدخالتها 
السورية،  إدلب  أو محافظة  ليبيا  في  العسكرية 
أصبحوا  شخص  مليوني  حوالي  نزح  حيث 
يعيشون في مخيمات على طول الحدود التركية.
كان خبير الهجرة في مركز “ويلفريد مارتنيز” 
للدراسات األوروبية، فيت نوفوتني، يأمل في أن 
يساعد االتحاد األوروبي في إنشاء منطقة حظر 
جوي فوق إدلب وتشكيل منطقة آمنة تعترف بها 
األمم المتحدة، مع بعض القوات األوروبية على 
األرض، وأخبر موقع “أحوال تركية” أن “أي 

عملية عسكرية تبدو غير واردة، لسوء الحظ، 
تتطلّب  ال  منطقة حظر جوي  كانت  وإن  حتى 
وجود أي قوات على األرض، ألن األوروبيين 
ينفرون من توظيف القوة الشديدة. واالعتداءات 
غياب  في  ستستمر  والبحرية،  البريّة  التركية، 
نشاطاً  أكثر  مشاركة  دون  كبير،  أوروبي  رد 
من االتحاد األوروبي في تركيا وسوريا والبحر 
استمرار  سنشهد  األوسط،  والشرق  المتوسط 

االنتهاكات القائمة.
خالل الشهر الماضي، أصدرت اليونان وقبرص 
وفرنسا ومصر واإلمارات العربية المتحدة بياناً 
أدانت فيه اعتداءات تركيا على شرق  مشتركاً 
البحر المتوسط، ودعت فرنسا إلى عقد اجتماع 
تركيا  تورط  لمناقشة  األطلسي  شمال  لحلف 
واألصوات  التحالفات  إن  ليبيا،  في  العدواني 
التي بدأت في الظهور لمواجهة العدوان التركي 

الوقت متأخراً  قد يكون  تأثير يذكر  لها  لم يكن 
حكومة  أحرزت  التركي،  الدعم  فبفضل  جداً. 
الوفاق تقدماً كبيراً في األسابيع األخيرة، ويبدو 
أن الحرب في ليبيا تقترب من نهايتها، وأعلنت 
النار  بدء محادثات وقف إطالق  المتحدة  األمم 

الجديدة.
المالية  ووزير  التركي  الخارجية  وزير  التقى 
السراج  فايز  الوفاق  مع رئيس وزراء حكومة 
بهدف ضمان عودة الشركات التركية الستئناف 
عملها بعد الحرب، حسب عقودها المعلّقة التي 
ولتأمين  دوالر،  مليار   25 إلى  قيمتها  تصل 
تركيا  سيشجع  ما  وهو  البحرية،  الحدود  اتفاق 
تحت  العدواني  نهجها  توسيع  مواصلة  على 
سياسة “الوطن األزرق”، مما قد يدفع الجارتين 

المتقاتلين إلى حافة الحرب.

والتنمية  للسالم  ماعت  مؤسسة  رئيس  أكد 
عهد  في  بأنه  عقيل  أيمن  اإلنسان  وحقوق 
والسبب  االعتقال،  من  أحد  يفلت  لم  أردوغان 
وانتقادهم  آرائهم  التعبير عن  مع كل أسف هو 
اعتقال  تم  بأنه  وأشار  وحكومته،  ألردوغان 
اآلالف من األتراك ومن الكرد أيضاً واألسباب 
البلدان  أوائل  باتت تركيا من  تافهة جداً، حيث 
الحريات  حول  الدولية  القوانين  تنتهك  التي 

الشخصية والعامة.
 تركيا ترتكب انتهاكات كبيرة في سجل حقوق 
اإلنسان، حيث يعتقل كل من يتحدث عن آرائه 
حول أداء الحكومة والرئيس، وهؤالء يقتادون 
ويتم  التركية،  والسجون  االحتجاز  مراكز  إلى 
تعذيبهم وهناك معاملة وحشية، والتي أصبحت 
من األمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل 
بقيادة  القمعي  الحكم  نظام  ظل  في  التوقعات، 
أردوغان، الذي أقسم عالنية أنه لن تأخذه شفقة 

وال رحمة بمنتقديه ومعارضيه.

لقاًء  لألنباء  فرات  وكالة  أجرت  ذلك  وحول 
والتنمية  للسالم  ماعت  مؤسسة  رئيس  مع 
وحقوق اإلنسان أيمن عقيل حيث تحدث فقال: 
قد أسفر عن سجن ما  الجماعي  أن االضطهاد 
يزيد عن 50.000 شخص بناء على اتهامات 
ملفقة منذ ما قيل أنه« محاولة االنقالب« في 15 
تموز 2016، فمنذ ذلك التاريخ قامت الحكومة 
بتجديد قانون الطوارئ ثالث مرات، وأصدرت 
من  اآلالف  اعتقلت  وبموجبه  اإلرهاب  قانون 
األتراك وغيرهم من المدنيين والعسكريين. كما 
المحتجزين  لحماية  الوقائية  اإلجراءات  أزالت 
إلى  باإلضافة  والتعذيب،  المعاملة  سوء  ضد 
إطالة فترة السجن، فضالً عن أنها عملت على 
تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة 

مثل حق السجناء في توكيل المحامين.
في  الكرد  مع  التعامل  يتم  بقوله:  عقيل  وتابع 
تركيا  وتحشد  واالعتقاالت،  بالقمع  الداخل 
شمال  لضرب  والمرتزقة  العسكرية  قواتها 
المناطق  العراق الحتالل  شرق سوريا وشمال 

للكرد  المبرر  غير  العداء  من  متخذة  الكردية 
أن  كما  سوريا،  في  العسكري  للتدخل  غطاء 
التركية تقوم بتوفير الغطاء السياسي  السلطات 
سياسة  وتتبع  الداخل  في  الكرد  ضد  للعنف 
اإلفالت من العقاب. وعلى مدار أجيال متعاقبة، 
مع  بالغة  بوحشية  التركية  السلطات  تعاملت 
الشعب الكردي، وأعيد توطينهم، وتم منع الكثير 
من أسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية 

للكرد، وأُشير إليهم باسم »أتراك الجبال«.
 وأضاف عقيل وقال: السلطات التركية حظرت 
اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل 
والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا 
الكرد،  غير  من  يكون  الكردية  المناطق  في 
إضافة إلى التهميش الذي تتميز به مناطق الكرد 
والتأهيل،  التنمية  عمليات  بغياب  معظمها  في 
وإعاقة  الحر  السياسي  التعبير  من  ومنعتهم 
عمل األحزاب الكردية في حال تكوينها، وعدم 
للكرد،  وجود دستور ضامن للحقوق األساسية 
في  لالندماج  الوطنية  النزعة  من  تزيد  والتي 

التعايش  ثقافة  إلى ذلك غياب  المجتمع، إضافة 
على  للمواطنين  السلطة  وتحريض  المشترك 
العرق  أساس  على  والعنف  التمييز  ممارسة 
الكردية  يتحدث  أي شخص  استهداف  ولدرجة 
في تعامالته اليومية، مع توفير مخرج إلفالت 

المجرمين من العقاب.
عند  األمر  يتوقف  لم  بالقول:  عقيل  وأوضح 
واالجتماعية  الثقافية  للحقوق  اإلنكار  حدود 
والسياسية لألكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد 
الكرد،  تجاه  واألمنية  العسكرية  العمليات  من 
التركية  والحكومة  الكرد  بين  الصراع  وأثناء 
الكردية،  والبلدات  القرى  عن  الغذاء  حظر  تم 
من  قراهم  من  قسراً  منهم  العديد  طرد  تم  كما 
ال  يبدو  ما  وعلى  التركية.  األمن  قوات  قبل 
السياسات  جماح  لكبح  حقيقية  فرصة  توجد 
القمعية التي يمارسها نظام الرئيس التركي ضد 
المعارضين، بسبب السكوت الذي قد يصل إلى 
التي تدّعي  الكبرى  الدول  التواطؤ من قبل  حد 

حماية حقوق اإلنسان. 
أيار وحزيران  بقوله: خالل شهري  عقيل  بيّن 
التركية بمجموعة من  الحكومة  قامت   ،2020
مدنيين  األتراك  المواطنين  ضد  االعتقاالت 
وعسكريين بتهمة االنضمام إلى حركة الخدمة، 
تجاه عدد  االعتقاالت  قامت بمجموعة من  كما 
من الصحافيين والنواب وحكام الواليات بتهمة 
اعتقلت  وأيضاً  العام،  الرأي  وإثارة  اإلرهاب 
وبخاصة  الكرد  من  الكثير  التركية  السلطات 

وهناك  الديمقراطية،  الشعوب  لحزب  المنتمين 
تهم جاهزة في تركيا لكل من يعارض سياسات 
الحزب الحاكم أو يقوم برصد وفضح انتهاكات 

حقوق اإلنسان في تركيا.
تنتهك  لم  التركية  الحكومة  وقال:  عقيل  وأكد 
التي  العقوبات  وقوانين  التركي  الدستور  مواد 
وسوء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  تجرم 
بشكل  خرقت  أيضاً  لكنها  فحسب،  المعاملة 
وعهود  بمواثيق  الدولية  التزاماتها  صارخ 
قُدمت  التي  التوصيات  وكذلك  اإلنسان،  حقوق 
في  اإلنسان  حقوق  ملف  خضوع  خالل  لها 
قبل  من  الثالثة  للمرة  والمتابعة  للتقييم  تركيا 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في 
الدوري  االستعراض  بعملية  يعرف  ما  إطار 
 ،2020 يناير  الثاني  كانون   28 في  الشامل، 
حيث قدم أعضاء المجلس أكثر من 16 توصية 
تطالب السلطات التركية باإلفراج عن المعتقلين 
والتحقيق في جرائم التعذيب واالختفاء القسري

السلطات  على  قائالً:  حديثه  عقيل  أيمن  وختم 
كل  عن  الفوري  اإلفراج  ضرورة  التركية 
المعتقلين والمعارضين السياسيين بسب التعبير 
عن أراءهم أو انتقادهم للحكومة، وكذلك إجراء 
التعذيب  وقائع  في  تأخير  دون  عاجل  تحقيق 
واإلساءة، لحظر هذه الممارسات المجحفة بحق 
الجناة  بها  ينعم  التي  الحصانة  ومنع  المعتقلين 

ومحاسبتهم.

امتداد  هو  وأنقرة  باريس  بين  الحالي  التوتر   
المسألة  حول  الماضي  العام  في  بدأ  لتجاذب 
التركي  والدور  الالجئين،  وأزمة  الكردية 
بعد  حدّة  أكثر  أصبح  ثم  سوريا،  في  المستجد 
تورط نظام أردوغان في ليبيا، وعمليات التنقيب 
التي يقوم بها شرق المتوسط، فرنسا لها مصالح 
واضحة في ليبيا في ثالثة ملفات رئيسية، وهي 
يد  رؤية  تريد  وال  والنفط،  واإلرهاب  الهجرة 
ليبيا، وبالمقابل، ال تريد  أردوغان تهيمن على 
إلى قاعدة روسية في مياه  البلد  أن يتحول هذا 

المتوسط.
تريد  التوسعية  بأطماعها  أردوغان  تركيا  أما 
واشنطن  بين  المشدودة  الحبال  على  الرقص 
التمدد  لتحقيق  األوروبي  واالتحاد  وموسكو 
الذي تطمح إليه في المنطقة دون أية منغصات، 
ولذلك سارعت لعقد اتفاق مع حكومة السراج، 
نحو  والعسكري  السياسي  ثقلها  بكل  ورمت 
ليبيا وهدفها تحقيق النفوذ واالستئثار بالثروات 
السوري حيث يصبح  الوضع  استنساخ  وإعادة 

لكل طرف منطقة نفوذ وقوات تحميها.
يتخذ  لم  األوروبي  االتحاد  أن  يبدو  حين  في 
حتى اآلن موقفاً واضحاً حيال التوتر بين فرنسا 
إعادة  في  تأثيره  تراجع  يؤكد  وذلك  وتركيا، 
المتوسط  لشرق  السياسية  الجغرافيا  تشكيل 
وشمال أفريقيا، اليوم أردوغان يواصل إرسال 
بالتنقيب  ويهدّد  ليبيا،  إلى  والمرتزقة  األسلحة 
عن النفط والغاز داخل الحدود البحرية لدولتين 

أوروبيتين هما قبرص واليونان من دون أن يقيم 
وزناً أو اعتباراً ألحد وهذه معضلة. 

كّل ذلك بسبب عدم وجود قرار أوروبي موحد 
والنمسا  ألمانيا  أّن  الموضوع، حيث  هذا  حيال 
األسباب  من  لجملة  تركيا  مع  العالقة  تراعيان 
دول  مواقف  لتباين  وأيضاً  واآلنية،  التاريخية 
التدخل  تجاه  األطلسي  شمال  حلف  أعضاء 
وواشنطن  لندن  تنظر  إذ  ليبيا،  في  التركي 
وقيادة الحلف إلى أن تدخل أنقرة في ليبيا على 
تعترض  بينما  موسكو،  لتدخل  موازن  ثقل  أنه 
عليه فرنسا وتعتبر أن المزيد من الدور التركي 
على  الروسي  الدور  تحجيم  يعني  ال  ليبيا  في 

اإلطالق.
فرنسا، التي قادت التحالف الدولي إلسقاط نظام 
معمر القذافي، عازمة على وقف العبث التركي 
األوروبي  االتحاد  على  وتراهن  ليبيا،  في 
لدعم موقفها تجاه ليبيا حيث طلبت باريس من 
بروكسل إجراء مناقشة شاملة وبال حدود بشأن 
العالقات مع تركيا بعد أن أصبح النفوذ التركي 
الفرنسية  للمصالح  استراتيجياً  تهديداً  يشكل 

واألوروبية على حٍد سواء.
فإنها  مشاريعها،  في  أنقرة  نجحت  حال  وفي 
منه  وستجعل  ليبيا،  في  حضورها  ستجذر 
منصة للتمدد باتجاه بلدان أخرى تشكل، تقليدياً، 
قبوله  يمكن  ال  ما  وهذا  فرنسية،  نفوذ  مناطق 
إنها  باريس  تقول  وعندما  الفرنسيين،  قبل  من 
ليبيا،  في  التركي  النفوذ  بتنامي  تسمح«  »لن 
األدوات  هي  ما  هنا  يُطرح  الذي  السؤال  فإن 
لهذا  فرنسا  ستفعلها  التي  والخطط  والوسائل 

الغرض؟
الحقيقة ال أحد يفكر بالعمل العسكري المباشر، 
أو يدفع نحو مواجهة فرنسية – تركية، لكن ما 
هو متاح أن تعمد باريس التي كانت أحد الداعمين 

إلى  انخراطها  زيادة  إلى  حفتر  خليفة  للمشير 
جانبه، مع األطراف اإلقليمية الداعمة له، وهذه 
السياسة  أن  والحال  الهامة،  الخيارات  إحدى 
الفرنسية - األوروبية الرسمية تدعو إلى وقف 
النار، وانسحاب القوات األجنبية، والعودة إلى 

طاولة المفاوضات، والوصول إلى حل سياسي؛ 
هذا  في  يصب  ال  العسكري  انغماسها  وزيادة 
على  والواقع  شيء  البيانات  أن  إال  االتجاه، 

األرض قد يكون شيء آخر.

أكد رئيس حركة التجديد الكردستاني في سوريا 
اليوم  الكردي  بأن توحيد الصف  ريزكار قاسم 
ضرورة تاريخية تقع مسؤوليتها على الكل دون 
استثناء، وأنا متفائل بالدور الذي يلعبه في هذا 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  اإلطار 
مظلوم عبدي، ومن منطلق المسؤولية التاريخية 
أدعو اإلخوة في جميع أطراف الحركة الكردية 

إلى بذل كافة الجهود لتحقيق هذه الوحدة.
جدارتها  أثبتت  التي  الذاتية  اإلدارة  بأن  وأشار 
في تحقيق االستقرار واألمان للمنطقة، وستكون 
السوريين،  لكل  أمالً  قسد  قواتها  خالل  ومن 
حالته  تعيض  زالت  ال  السورية  الحكومة  وأن 
الطوباوية بأنه سيعيد بعجلة التاريخ إلى ما قبل 
في  ذلك  جاء  دائماً.  يراوده  حلم  وهذا   ،2011
حوار أجرته آدار برس معه، جاء على الشكل 

التالي: 
النظام  خارجية  لوزير  جديد  تصريح  -في 
السوري، دعا المنضوين من العرب تحت لواء 
كيف  التمرد،  إلى  الديمقراطية  سوريا  قوات 

تقرؤون هذا الكالم؟
خارجية  وزير  من  التصريح  هذا  مثل  طبعاً 
ما  رغم  لألسف؛  نوعه  من  األول  ليس  النظام 
آلت إليه األوضاع في سوريا منذ تسع سنوات 
سياسات  بسبب  وتهجير؛  ودمار  حرب  من 
تستمر  ذلك؛  كل  في  سبباً  كانت  التي  النظام 
سياسته باتباع نفس األساليب التي ارتكزت وال 
والذهنية  العفنة  العقلية  على  ذلك  رغم  زالت 
الشوفينية التي تستهدف كافة مكونات روج آفا 

وشمال شرق سوريا.
وعدم  باليقظة  العرب  من  لإلخوة  أتوجه  هنا 
وسياسات  النظام؛  دعوات  وراء  االنجرار 
خلق  بهدف  تجاههم  يمارسها  التي  الترغيب 
العروبية؛  الشعارات  واللعب على حبل  الفتنة؛ 
التي لطالما اتبعها هذا النظام منذ عقود كوسيلة 
للخداع؛ فأبسط مثال نضربه لإلخوة العرب هو 
أن ينظروا إلى الماضي؛ وكيف استخدم مناطق 
الجزيرة التي تعتبر السلة الغذائية الرئيسة إلى 
لقمع وحرمان  الباطنية؛ وسيلة  الثروات  جانب 
أهل المنطقة من أبسط الحقوق؛ وحرمانهم من 
بالعموم في  المنطقة  أهل  الثروات؛ وإبقاء  هذه 
على  أما  األخرى،  بالمدن  مقارنة  فقر  حالة 
من  الحسكة  محافظ  كان  فمتى  اإلدارة  مستوى 
أهلها؟!  من  الشرطة  قائد  كان  ومتى  أهلها؟ 

يد  ومتى كانت األمور اإلدارية بشكٍل عام في 
أهل الجزيرة؟

على اإلخوة العرب وغيرهم من شعوب المنطقة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  بأن  جيداً  يعلموا  أن 
خاللها  ومن  تمييز؛  دون  الشعوب  كافة  تمثل 
اإلدارة  في  نفسه  عن  التعبير  الكل  بإمكان 
بشكٍل عام، فالحذر من تصريحات بهذا الشكل 
ضرورة ومسؤولية الجميع؛ العرب قبل الكرد 

وغيرهم من شعوب المنطقة.
-حمل تصريح المعلم الكثير من المعاني، منها 
في  الديمقراطية  الذاتية  باإلدارة  القبول  عدم 
شمال وشرق سوريا، برأيكم متى يمكن أن يقدم 
النظام السوري تنازالت خاصة أن قانون قيصر 

تم تطبيقه؛ وأحد أهدافه تغيير سلوك النظام؟
الطوباوية؛  النظام يعيش حالته  لألسف ال زال 

بأنهُ سيعيد بعجلة التاريخ إلى الوراء أي العودة 
وهو  حلم طبعاً،  وهذا  عام 2011  قبل  ما  إلى 
سيحاول قدر المستطاع عدم االعتراف باإلدارة 
الصعب  ومن  الحلم،  هذا  يعيش  كونه  الذاتية 
كذلك تغيير سلوكه بسهولة ما لم تكن الضربة 
بشكٍل  وأركانه  أعمدته  مستهدفاً  أي حصار  أو 
مباشر؛ عندها سيكون مجدياً في تغيير سلوكه؛ 
وباعتقادي قانون قيصر بهذا الشكل غير كاٍف 

للتأثير عليه بالسرعة المرجوة.
فيما  الحالية  التطورات  إلى  تنظرون  -كيف 
وما  الكردي،  الصف  توحيد  مباحثات  يخص 

قراءتكم لمستقبلها؟
اليوم  فهو  الكردي  الصف  لتوحيد  بالنسبة 
ضرورة تاريخية تقع مسؤوليتها على الكل دون 
استثناء، وشخصياً أنا متفائل بالدور الذي يلعبه 
في هذا اإلطار القائد العام لقوات )قسد( مظلوم 
عبدي؛ ونحن في أحزاب الوحدة الوطنية أثبتنا 
تخدم  لطالما  الوحدة؛  هذه  لتحقيق  جاهزيتنا 
وتخدم سوريا  لشعبنا وقضيته؛  العليا  المصالح 
بشكٍل عام، لذا من منطلق المسؤولية التاريخية 
أدعو اإلخوة في جميع أطراف الحركة الكردية 
الوحدة  هذه  لتحقيق  الجهود  كافة  بذل  إلى 
واحدة؛  بقيادة  الظروف  مواكبة  إلى  واالرتقاء 
وقوة واحدة؛ وأخص بالذكر اإلخوة في المجلس 

الوطني الكردي.
-هناك من يشكك في النوايا األمريكية ووساطتها 
ماذا  الكردي،  الصف  وحدة  نجاح  سبيل  في 

تقولون في ذلك؟ 

ألنه  السياسة؛  في  الشك  مبدأ  من  بد  ال  طبعاً 
لنا  بالنسبة  أما  وتقاطعها،  المصالح  ديناميكية 
التي  هي  وتقلباتها  تجاهنا  فسياساتها  وألمريكا 
سياسات  خاصةً  بمصداقيتها،  الشكوك  خلقت 
مبدأ  على  فقط  ترتكز  التي  األمريكي  الرئيس 
)األخذ(، وهذا ما أثار حفيظة الساسة األمريكيين 
مسار  تصحيح  وبعد  باعتقادي،  ولكن  أيضاً. 
انتهجها  التي  الخاطئة  األمريكية  السياسة  تلك 
نظراً  المرة  هذه  جدية  هناك  أن  أرى  ترامب 
لتقاطع المصالح، والمصلحة اآلن بترتيب البيت 
الكردي؛ وتمتين العالقات الكردية مع المكونات 

األخرى في روج آفا وشمال شرقي سوريا.
عام،  بشكل  سوريا  مستقبل  ترون  -كيف   
الديمقراطية في شمال  الذاتية  ومستقبل اإلدارة 

وشرق سوريا؟ 
التي  الكارثة  لهذه  نهاية  من وضع  بد  ال  طبعاً 
حلت بسوريا وشعوبها؛ وباعتقادي ستأخذ وقتاً 
ستكون  تحققت  وإن  ذلك؛  لتحقيق  بالقليل  ليس 
بدماء  يتاجرون  الكل  ولألسف  ألنه  جزئية؛ 
المعارضة  تسمى  ما  الحكومة  السوريين، 
والمجموعات المرتزقة التابعة لها، ولكي نحقق 
االستقرار؛ وننقذ ما يمكن إنقاذه؛ ال بد من دعم 
الشعوب  وبقية  العرب  اإلخوة  من  الخيريين 
لإلدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، لتكون 
فاإلدارة  للجميع،  تكون  اتحادية  لسوريا  النواة 
الذاتية التي أثبتت جدارتها في تحقيق االستقرار 
أمالً  واألمان ومن خالل قواتها )قسد( ستكون 

لكل السوريين.

فرنسا وتحديات النفوذ الرتكي يف ليبيا
ريزكار قاسم: اإلدارة الذاتية النواة األساسية 

لسوريا الديمقراطية االتحادية الالمركزية
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على  بليبيا  تدّخلها  تبرير  في  تركيا  اعتمدت 
إلى  تحّولت  ثم  الليبي  الشعب  نصرةِ  شعارات 
اإلخوانيّة  الوفاق  حكومة  فتدعم  الدينّي  التوّجه 
وراهنت على جماعات اإلسالم السياسّي، ومن 
ثّم نبشِت التاريخ العثمانّي ولتقوَل أّن أكثر من 
الحكاية  نفس  تركيّة، هي  ليبي أصولهم  مليون 
شعارات  من  السوريّة  الحدوِد  من  بدأتها  التي 
دعم الشعب السورّي، ثم انتقلت للعدوان بحّجة 
فصول  أّن  صحيٌح  فاالحتالل.  القومّي  األمِن 
القصة تشبه الحكاية السوريّة، إال أّن الالعبين 
يؤدون  ال  كما  تماماً  أنفسهم  ليسوا  ليبيا  في 

األدوار نفسها.

اتفاُق رسقٍة موصوفٍة

أُعلن في 2019/11/27 توقيُع مذكرتي تفاهم 
جديداً  ترسيماً  تتضمُن  األولى  إسطنبول،  في 
إحداثياِت  تحددُ  حيث  التركيّة  البحريّة  للحدود 

وتضمن  بتركيا،  الخاصة  االقتصاديّة  المنطقة 
لليبيا مساحة 16700 كم2، والغاية دفع اليونان 
مناقشة  إلعادةِ  ومصر  وإسرائيل  وقبرص 
شرق  الثروات  وتقسيم  البحرية  الحدود  مسألة 
وفي  تجاهلها،  وعدم  تركيا  وإدراج  المتوسط 
الوقت نفسه الضغط على أوروبا، بتهديد مرور 
شرق  دول  من  تصديره  المزمع  المسيّل  الغاز 
المتوسط. وبالمجمل فاالتفاقية مكسٌب لسياساِت 
أنقرة شرق البحر المتوسط، تتيح لها االستفادة 

من مناطق غنية بالغاز بشرق المتوسط.
أما االتفاقية األمنيّة فتشمل نقل األسلحة والدعم 
األمنّي  والتدريب  المعلومات  وتبادل  الفني 
قوات  نشر  وإمكانية  األسلحة  أنظمة  وتبادل 
تركية بليبيا حصلت بمقتضاها قوات الوفاق على 
أسلحة ثقيلة وطائرات مسيّرة وذخائر ودعم من 
ضباط أتراك ومرتزقة من سوريا موالين لتركيا 
وتنفيذ تدريبات مشتركة وإنشاء مكتب مشترك 
البلدين،  الدفاع واألمن بين  للتعاون في مجالي 
مياهها  نطاق  توسيع  هو  أنقرة  إليه  تطمح  ما 
الطاقة  عن  التنقيب  على  والعمل  االقتصاديّة 
أنطاليا،  خليج  في  أوسع وعدم حصرها  بشكل 
سّمته  ما  بحجة نصيب  التجاوز شرقاً  وتحاول 
يوماً »جمهورية شمال قبرص«، بعد احتاللها 
عام 1974 وكانت الدولة الوحيدة التي يعترف 
بها بالعالم. وبذلك فاالتفاقية تتناقض مع مصالح 
الدول المتشاطئة. والطرف الوحيد شبه المستفيد 
هو حكومة الوفاق اإلخوانيّة التي تواجه معركة 
بقائها، فعقدت تلك االتفاقيات، حيث تمكنه من 
وتزويدها  في طرابلس ومصراتة  القوات  دعم 
التدخِل  وحتى  والتدريِب،  والمعداِت  باألسلحِة 

العسكرّي التركّي إذا دعِت الضرورة. 

معركٌة مجانيٌة

العمليات  مجاِل  في  المالّي  اإلنفاَق  أنَّ  صحيٌح 
ظل  في  أردوغان،  حكومة  يُحرُج  العسكريّة 
الضغوط االقتصاديّة ولكن يمكن تغطيةُ األمر، 
المغامرةُ  انقلبِت  إذا  األصعَب  االختباَر  أّن  إال 
القوات  وتكبدت  خاسرة  مقامرةٍ  إلى  العسكريّةُ 
يمكن  ما  جنودها،  في  كبيرة  خسائر  التركية 

وأنقرة  ضدها.  المعارضة  موقف  يقّوي  أّن 
على  عدوانها  ففي  جيداً،  األمِر  لهذا  تحسُب 
المرتزقة  على  اعتمدت  سوريا،  شمال  مناطق 
متنقلة  قتٍل  فرق  إلى  حّولتهم  الذين  السوريين، 
يمكُن الزجُّ بهم في أّي مكاٍن، وهؤالء المرتزقة 
أردوغان  فإّن  وبهذا  ليبيا.  إلى  تباعاً  نقلهم  يتمُّ 
جهة  فمن  مجانيٍّة،  مكاسَب  معركِة  إلى  يتطلُع 
العام  الرأي  على  المرتزقة  قتلى  عدد  يؤثّر  ال 
ثانية  جهة  ومن  حكومته،  موقف  وال  التركّي 
النفط  على  والحصول  االقتصاديّة  المكاسب 

الليبّي في البر والبحر. 
قال المرصد السورّي لحقوق اإلنسان، الجمعة، 
من  عدد  عودة  رصد  إنّه   2020/6/21
المرتزقة السوريين إلى بالدهم قادمين من ليبيا، 
السوريّة  الميليشيات  استمرار  مع  وبالتزامن 
من  جديدة  دفعات  إرسال  في  ألنقرة  الموالية 

المرتزقة إلى ليبيا، بإشراف تركّي.
الذين  السوريين  المرتزقة  عدد  المرصد  وقدر 
ذهبوا إلى األراضي الليبية بنحو 14 ألف و700 
مرتزق، عاد منهم إلى سوريا نحو 2600 فقط. 
وأما عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى معسكرات 
تابعة للجيش التركّي، لتلقي التدريب فيبلغ نحو 
18 ألف. وذكر أّن عدد األطفال المجنّدين للقتال 
في ليبيا، 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 14-

مراد،  »السلطان  مرتزقة  من  غالبيتهم   ،18
جرى تجنيدهم عبر اإلغراء المادّي واستغالل 
األتراك ألوضاع المعيشيّة المتردية في سوريا. 
المرتزقة  قتلى  ارتفع عدد  إحصاء  أحدث  وفي 
بينهم 30  مسلح   417 إلى  ليبيا  في  السوريين 

طفالً دون سن الـ18.
أنَّ  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وذكر 
ليبيا  إلى  الذهاب  من  اتخذوا  مرتزق   400
إلى  دخلوا  وقد  أوروبا،  باتجاه  للهرب  فرصة 
عبر  شرعيّة  غير  بطرق  األوروبيّة  القارة 

إيطاليا.

القوات املرصيّة عىل الحدود

في 2020/1/2، صادق البرلمان التركّي على 
ليبيا،  إلى  قوات  بإرسال  يسمح  قانون  مشروع 
في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من 
التعاون العسكرّي بين أنقرة وطرابلس وحكومة 
الوفاق، ويرفع التصعيد مع موسكو التي تدعم 

وفي  خليفة حفتر،  المشير  بقيادة  الليبّي  الجيش 
2020/1/5، بدأت تركيا فعليّاً بنشر قواٍت في 
ليبيا. األمر الذي قوبل برفض االتحاد األوروبي 
وإسرائيل،  ومصر  وفرنسا  واليونان  وقبرص 
كما رفضت تونس طلب تركيا استخدام أراضيها 
للشحنات العسكريّة. ورغم ذلك لم تتوقف تركيا 
الوفاق  لحكومة  المباشر  العسكرّي  دعمها  عن 

الوطني في ليبيا:
األسبوع  خالل  حفتر  قوات  هجوم  على  رداً 
الوفاق  حكومة  ميلشيات  ضد  آذار  من  الثاني 
الجنوب  من  طرابلس  بحصار  وقيامه  الوطني 
ومصراتة من االتجاه الجنوب الشرقي، أطلقت 
في  مضاداً  هجوًما  الوطني  الوفاق  حكومة 
عاصفة  عملية  اسم  عليه  أطلق   2020/3/25
على  فيه  معتمدة  الوطنّي  الجيش  لصد  السالم 
تكتيكاٌت  واستخدمت  التركّي،  العسكرّي  الدعِم 
مختلفة مستفادة من المعارك في إدلب في أواخر 
اعتمدت  والتي  الماضيين،  آذار  وأوائل  شباط 
على زيادة االعتماد على الطائرات بدون طيار 
الهامة  والسيطرة  القيادة  مراكز  الستهداِف 
إلى  الحرجة،  الوطنّي  الجيش  قوات  وأسلحة 

جانب أسلحة الدعم من المدفعيّة والصواريخ.
متغيرات الوضع الميدانّي في ليبيا لها تداعياتها 
وقد  المصرّي،  الوطني  األمن  على  المباشرة 
كانت  مأساويّة  نتائجها  إرهابيّة  حوادث  وقعت 
فإنَّ  واليوم  المنطلق،  هي  الليبيّة  األراضي 
أن  تحاوُل  مصر  أمَن  تهددُ  التي  الجهاِت  تلك 
تصبَح حكومةً، وقد تحركت قطعاٌت من القواِت 
بحال  وهي  الغربيّة  الحدود  تجاه  المصريّة 
لّوح   2020/6/20 السبت  ومساء  استعداد، 
بالتدخل  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
العسكرّي المباشر في ليبيا إذا واصلت فصائل 
حكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، الميناء 
الجيش  تفقده وحدات  أثناء  االستراتيجّي، وقال 
»إننا  الغربية  العسكريّة  المنطقة  في  المصرّي 
نقف اليوم أمام مرحلة فارقة«، مضيفاً »تتأسس 
على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف 
أشقائنا من  مع  إنّما  بيننا  ما  في  ليس  والتعاون 
الليبّي والدول الصديقة لحماية والدفاع  الشعب 
الذي  العدوان  من  ومقدرات شعوبنا  بلدينا  عن 
تشنه الميليشيات المسلحة اإلرهابيّة والمرتزقة 

بدعم كامل من قوى خارجيّة«.

توتٌر يف البحِر وطلُب مساعدٍة

على  انقالباً  تمثل  البحر  في  التركية  العربدة 
أن  وسبق   2020/1/18 في  برلين  اتفاِق 
في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أعرَب 
يتعلق  فيما  القلق  بواعث  عن   2020/1/29
مؤتمر  خالل  وقال  ليبيا.  في  تركيا«  بسلوك 
صحفي مع رئيس الوزراء اليونانّي كيرياكوس 
»يتناقض  تركيا  به  تقوم  ما  إن  ميتسوتاكيس 
في  أردوغان  الرئيس  به  التزم  ما  مع  تماماً 

مؤتمر برلين«.
وقد تضمن البياُن الختامّي لمؤتمِر برلين حول 
ليبيا االلتزاَم بقرار األمم المتحدة الخاص بحظر 
الدعم  تقديم  ووقف  ليبيا  إلى  السالح  تصدير 
العسكرّي ألطراف الصراع، وبذل جهود دوليّة 
لتعزيز مراقبة حظر تصدير السالح، وبتسريح 
ونزع سالح الميليشيات وفرض عقوبات على 

الجهة التي تخرق الهدنة.
تركيا المنقلبة على برلين تواصل توريد السالح 

إلى ليبيا وهو ما كان له تأثير مباشر على نتائج 
تفتيش سفن  تتعاون مع إجراءات  الميدان، وال 
تركيا  رفضت   2020/6/11 ففي  الشحن، 
قيام سفينة يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية 
إيريني(  عملية  )المسماة  األوروبي  لالتحاد 
لحظر  انتهاكها  في  يشتبه  شحن  سفينة  بتفتيش 
األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة على ليبيا. 
عسكريّة  سفن  الشحن  سفينة  ترافق  وكانت 
أوروبي  مسؤول  أفاد  الحادث  وعقب  تركيّة. 
األطلسي  شمال  حلف  مع  يتواصل  االتحاد  أّن 
للتباحث في »كيفية إيجاد ترتيبات« مع عملية 
في  والجارية  للحلف  التابعة  غارديان(  )سي 

شرق المتوسط.
سفينتين  يسيّر  األطلسي  شمال  حلف  أّن  يذكر 
غارديان‹  ›سي  عملية  إطار  في  المتوسط  في 
أنشطة  وقوع  وتالفي  البحرية  الحركة  لمراقبة 

إرهابية والمساهمة في استقرار المنطقة.

أدوات إخوانّية يف ليبيا

أردوغان نبش التاريخ وتالعب بورقة األصول 
لليبيا  التركّي  التدخل  لتبرير  لليبيين،  التركيّة 
ونهب ثرواتها، واعتمد على ليبيين من أصول 
تركيّة واختار التعاون والتحالف مع الشخصيات 

المؤثرة في تنظيم اإلخوان المسلمين.
األسباب االقتصادية هي محرك التدخل التركّي 
والعودة  التاريخ  نبش  مسألة  وأما  ليبيا،  في 
أحفاد  وأنهم  الليبيين  الكراغلة  أصول  إلى 
االنكشاريّة العثمانيّة فهي محاولة لكسب موالين 
له واستفزاز حميتهم، والحقيقة األكثر عمقاً أّن 
لإلخوان  العالمي  التنظيم  على  يعّول  أردوغان 
سبيل  في  والمقاتلون  أنصاره  فهم  للمسلمين 
الليبيين  هؤالء  بين  ومن  العثمانيّة.  مشروع 
األتراك الذين استعان بهم أردوغان لتنفيذ مهمته 

في ليبيا:
 فايز السراج رئيس حكومة الوفاق يعمل على 
بعد  ليبيا وشرعنته  التركي في  التدخل  تكريس 
التوقيع في 2019/11/27 على اتفاقية ترسيم 
وينتمي  األمنّي.  واالتفاق  البحرية  الحدود 
السراج إلى عائلة من طرابلس أصولها تركيّة، 

الذي  وخواطر«  »ذكريات  كتاب  كشف  حيث 
ألفه والده مصطفى فوزي السراج، وصدر عن 
عام  التاريخيّة  للدراسات  الليبيين  جهاد  مركز 
2005، أن نسبه يرجع إلى جدّ تركّي من بلدة 
بالجيش  ضابطاً  عمل  إزمير  مدينة  من  قريبة 
العثمانية  القوات  مع  ليبيا  إلى  وقدم  التركّي، 
في  واستقر  ليبيّة  بسيدة  وتزوج   ،1840 عام 

طرابلس.
»لواء  كتيبة  يقود  إرهابي  بادي  صالح 
الصمود«، أهم الميليشيات المسلّحة في مصراتة 
والغرب الليبّي، وهو مدرج على قائمة عقوبات 
مجلس األمن الدولي منذ تشرين الثاني 2018 
بتهمة زعزعة األمن في ليبيا، وأصوله تركيّة 
أردوغان«  »عمالء  أبرز  وهو  مصراتة،  من 
بنظام  اإلطاحة  في  بارزاً  دورا  لعب  ليبيا،  في 
معمر القذافي الذي كان جندياً في صفوفه، وهو 
التابعة  ليبيا«  »فجر  ميليشيات  مؤسسي  أحد 
لجماعة اإلخوان المسلمين، التي أحرقت مطار 
طرابلس الدولي عام 2014، وتسبّبت في توقفه 
االشتباكات  أغلب  في  شارك  وقد  العمل،  عن 
السنوات  في  طرابلس  العاصمة  شهدتها  التي 
 ،2018 صيف  وقعت  التي  آخرها  األخيرة، 
من  أغلبهم  شخصاً   120 مقتل  عن  وأسفرت 

المدنيين، ويقيم بين تركيا وليبيا.
علي الصالبي قيادّي إخوانّي يقيم بقطر، مدرج 
على قوائم اإلرهاب، ينحدر من أصول تركيّة 
عائلة من مدينة مصراتة، وهو أكثر المتحمسين 
للدور التركّي في بلده، ودعا صراحة أنقرة إلى 
التركيّة  األقلية  وإنقاذ  مصراتة  لحماية  التدخل 
على  متحدث  وهو  الليبّي،  الجيش  من  داخلها 

المنابر اإلعالمية اإلخوانية.
والبناء«،  »العدالة  رئيس حزب  محّمد صوان 
اجتماعيّة  العتبارات  ليبيا  في  أدواتها  وأحد 
وإخواني  األصوٍل،  تركّي  فهو  عرقيّة 
الدولّي  التنظيم  قيادات  أهم  األيديولوجيا، وأحد 
السلطات  طالب  وأنقرة،  المسلمين  لإلخوان 

التركيّة بإرسال الدعم للمرتزقة في طرابلس.
عبد الحكيم بلحاج أبرز شخصيات القاعدة كان 
تورطه  ثبوت  بعد  الليبي،  القضاء  من  مطلوباً 
بعدة هجمات على منشآت عامة ليبية وارتكاب 
بلحاج  ولدى  البالد.  استقراَر  زعزعت  جرائم 
بكل  سخرها  للطيران،  »األجنحة«  شركة 
لصالح  األخيرة  األشهر  خالل  إمكانياتها 
السلطات التركيّة سواء لنقل العتاد واألسلحة أو 
المقاتلين السوريين، في رحالت محاطة بالكثير 

من السرية والحماية.
األولوية  تركيا  بمنح  طالب  الغرياني  الصادق 
عن  والتنقيب  واألمنيّة  االقتصاديّة  بالشراكة 
النفط والغاز، وأفتى بتحريم شراء سلع من بعض 
الدول العربيّة التي رفضت التدخل التركّي في 
ليبيا. ويقيم الغريانّي في تركيا، ويصفه الليبيون 

»مفتي الفتنة واإلرهاب والدّم«.
على  المحسوب  الداخلية  وزير  باشاغا  فتحي 
يوحي  لقبه  أّن  المسلمين، رغم  اإلخوان  تنظيم 
لقبيلة  ينتمي  أنّه  إال  تركيّة،  أصوٍل  من  بأنّه 
البدوية بمدينة مصراتة، وهو من  الشيخ  أوالد 
البحرّي  االتفاقين  قانونيّة  عن  المدافعين  أشدّ 
واألمنّي مع تركيا، والمرّوجين للعالقة المتميزة 
ال  التركّي  »الموقف  أّن  لفكرة  ورّوج  معها، 
يعتبر تدخالً في ليبيا«، وهو على تواصل دائم 
الدعم  مهندسي  وأهم  األتراك،  المسؤولين  مع 

العسكرّي الذي حصلت عليه قوات الوفاق.
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تقرير/ رامان آزاد

تركيا يف ليبيا... األدوات والمواقف
تقرير/ عبدالعزيز حمدوش

كابادوسيا.. أكرب مدينة كردية تحت األرض 

تاريخ الكرد الُمغّيب والمدّمر يف حلب!

المواقع  اكتشف علماء اآلثار مؤخًرا واحدًا من 
باكور  في  يقع  العالم،  في  العمالقة  األثرية 
كردستان في مقاطعة »ديرنكويو«، وهي مدينة 
أثرية عمالقة تقع بالكامل تحت سطح األرض، 
ما عدا بعض األجزاء الظاهرة يطلق عليها مدينة 
 Derinkuyu Underground ديرينكويو 
City، تم اكتشافها والعثور عليها بالصدفة عام 

التجديد  أعمال  ببعض  القيام  أثناء  م،   1963
واإلحالل في هذه المنطقة.

حيث  مدهش،  للمدينة  الداخلي  والتصميم 
تستوعب أكثر من ثالثين ألف شخص، وتحتوي 
على ممرات سرية بثالث فتحات رئيسية، يمكن 
غلقها عن طريق وضع الصخور على األبواب.

وقد كانت المدينة تحتوي على أنفاق يبلغ طولها 
ثماني كيلومترات، والتي تقود إلى مدينة أخرى 
فهي  »كابادوسيا«.  مدينة  تدعى  األرض  تحت 
أعظم  من  وواحدة  الدنيا،  عجائب  من  شك  بال 
التي  وهي  ال  كيف  العالم،  في  األثرية  المواقع 
شبهها العديد من علماء اآلثار بأنها مدينة غاية 
تعقيد  وإتقانها  تعقيدها  يضاهي  التعقيد،  في 
جغرافية  تتكون  الفرعونية.  األهرامات  وإتقان 
لينة  بركانية  صخور  من  »ديرينكويو«  منطقة 
ذات صالبة متوسطة، لعل هذا من أهم األسباب 
الغريبة تحت  المدينة  التي شجعت من بنى هذه 
األرض على اختيار هذا المكان بالتحديد للحفر 
التعرية  عوامل  شكلت  وقد  المدينة.  هذه  وبناء 
صخورها  في  غريبة  أشكاالً  والمياه«  »الرياح 
ومعالمها التضاريسية على السطح، تتكون هذه 
طابقاً  عشر  أحد  من  العمالقة  األثرية  المدينة 
تحت األرض، وعمقه يصل إلى خمسة وثمانون 
متراً، وهي كبيرة جداً لدرجة أنها تتسع لما بين 
خمسة وثالثون إلى خمسين ألف شخص، ليس 
هذا فقط، فهذه المدينة العجيبة تحتوي على كل 
ما يلزم من وسائل الراحة من معاصر للزيتون 
للتخزين  وغرف  وأقبية  وإسطبالت  والنبيذ 
هو  هنا  والمميز  ومصليات،  للطعام  وحجرات 

الثاني  الدور  في  المساحة  واسع  معبد  وجود 
الالزمة  التهوية  ولتأمين  األرضية،  المدينة  من 
للحياة يمتد عمود تهوية يبلغ طوله ما يقارب الـ 
أيضاً  يستخدم  والذي  متراً،  وخمسون  الخمس 
الواقعة على  القرية  لتزويد كل من  للماء،  كبئر 
تحت  الواقعة  المدينة  وأيضاً  األرض،  سطح 
سطح األرض بالمياه، باإلضافة إلى ما يزيد عن 
خمسة عشر ألف فتحة تهوية صغيرة موزعة في 
أنحاء المدينة، فتحت مدينة »ديرينكويو« تحت 
ستة  بعد  أي  عام 1969م،  في  للسياح  األرض 

سنوات من اكتشافها.

المعقدة عبر عدة  المدينة  هذه  إلى  الدخول  ويتمُّ 
إلى   1 من  أطوالها  )تبلغ  ثقيلة  حجرية  بوابات 
إلى  ثالثين  من  منها  كل  وعرض  متر،   1.5
خمسمئة  إلى  مئتين  من  وأوزانها  سم،  خمسين 
فقط  الداخل  تغلق من  البوابات  هذه  كلغ(، وكل 
الخارج في طريقة ميكانيكية مبتكرة  وليس من 
وممكنه  سهلة  مهمة  وإقفالها  فتحها  من  تجعل 
لشخص واحد فقط، وهي بواسطة داعمة خشبية 

في الثقب المتوضع على وسط البوابة.

هذه المدينة الغريبة منذ متى بُنيت؟ ومن بناها؟ 
والدراسات  المؤرخين  تكهنات  من  كل  تشير 

التاريخية التي أجريت على المكان على أن هذه 
المدينة تحت األرض بنيت على مراحل، واُختير 
الصخور  طبيعة  بسبب  بالذات  المكان  هذا 
الطبقات  منها  تتكون  التي  اللينة،  البركانية 
األرضية من ما يجعل من مهمة الحفر مهمة أقل 

صعوبة من أماكن أخرى.

وكانت تستخدم المدينة كمستوطنة لالجئين، حيث 
أن هناك إشارة وذكر في المراجع الزراداشتية في 
 )Vendidad الثاني من كتاب )األفيستا  الجزء 
)وهو أحد أهم المراجع للزراداشتية( لمستوطنة 
الجئين تحت األرض بنيت في عهد اإلمبراطور 

جمشيد.

المدينة  هذه  أن  المؤرخين  من  الكثير  يعتقد  لذا 
توسعت وتضخمت في أثناء حكم الكرد للمنطقة، 
في  المكتشفة  األثرية  القطع  بعض  أن  حيث 
المتوسطة  البيزنطية  الفترة  إلى  تعود  المكان 
والتي يعود تاريخها الى ما بين القرنين الخامس 
والعاشر قبل الميالد. حيث قد يجمع العلماء أن 

هذه المستوطنة كانت ملجأ إليواء الهاربين.

وكاالت

أقام منتدى حلب الثقافي في حي الشيخ مقصود 
بعنوان  محاضرة  2020/6/27م،  الجمعة  يوم 
عشرات  حضرها  حلب«  في  الكرد  »تاريخ 
التعريف  بهدف  بالتاريخ،  والمهتمين  المثقفين 
بتاريخ الوجود الكردّي في المدينة عبر التاريخ.

فتحدث  نعسان  فرهاد  الدكتور  المحاضرة  ألقى 
عن تاريخ بناء المدينة، وقال »إّن حلب المدينة 
بناها  من  أول  يُعرف  وال  التاريخ،  في  األقدم 
ببنائها  أمر  قد  نينوى  ملوك  أحد  إنَّ  يُعتقد  لكن 
أربعة آالف  العمليقي حوالي  بيد حلب بن مهر 
في  لها  خراب  أول  وشهدت  الميالد،  قبل  سنة 
العهد األكادّي 2450 ق م، ثم شهدت توسعاً في 
العهد األمورّي فكانت عاصمة مملكة يمحاض 
إّن  نعسان  وأضاف  حمورابي«.  ملوكها  ومن 
الحثيين،  يد  على  كبير  لتهديم  »تعرضت  حلب 
اآلشوري  للملك  مقاومة  بال  استسلمت  ثم 
شلمنصر 853 ق.م، ثم احتلها الفرس، ثم احتلها 

المقدونيون وبقيت حلب حية لم تمت«.

من املصاهرة إىل اإلمارة

نعسان  ذكر  حلب  في  الكردّي  الوجود  ووحول 
حلب،  مدينة  في  قديم  الكرد  أسالف  وجود  أّن 
وأما وجودهم باسمهم الصريح »الكرد« فيعود 
الفترة تصاهر  الحمدانيين »وفي هذه  إلى زمن 
الكرد مع مدينة حلب ألول مرة، إذ أرسل أمير 
الدولة الدوستكيّة الكرديّة أبو علي حسن جماعة 
أميرها  عند  حلب  مدينة  إلى  بالده  أشراف  من 
الدولة  سيف  بن  الدولة  سعد  بن  الفضائل  أبي 

الحمداني ليخطبوا أخته األميرة ست الناس«.

وتحالفوا  قواهم  الصليبيون  حشد  1124م  عام 
احتالل  إلى  وسعوا  العرب(  )أمراء  بعض  مع 
المدينة  حاكم  وكانت  طويالً  وحاصروها  حلب 
األمير األرتقي تمرتاش بن ايلغازي الذي هرب 
الفضل  أبو  قاضيها  فتولى  الصليبين،  قدوم  مع 
الدفاع  أمور  تنظيم  الكردّي  الخّشاب  بن  يحيى 
ومن  الصليبيين،  وجه  في  وصمدت  حلب  عن 
أعمال القاضي الخشاب بناء مئذنة الجامع الكبير 
بحلب. وأضاف نعسان »تحولت حلب إلى ورشة 
واألبراج  األسوار  عمروا  حيث  كبرى،  بناء 
وعمروا  اليوم،  نعرفها  التي  األبواب  وكل 
السوقين اللذين تم إنشاؤهما شرق الجامع الكبير، 
بالحرير وإلى اآلخر  العاملون  إلى أحدهما  نقل 

النّحاسون«.

حلب  تولت  التي  الكرديّة  الشخصيات  ومن 
أبي  العادل  الملك  بنت  خاتون  ضيفة  األميرة 
بكر بن أيوب صاحب حلب: )1185-1242م( 
وسلطانة  حلب  في  التصرف  صاحبة  أصبحت 

»محمد«  العزيز  الملك  ابنها  وفاة  بعد  بالوكالة 
)وهو طفل( وتصرفت  الناصر  حفيدها  ووالية 
ست  لمدة  حلب  حكم  في  السالطين  تصرف 
سنوات. وعاشت حلب مرحلة ازدهار في عهد 
الضرائب  تخفيض  مآثرها  ومن  األميرة ضيفة 
الصدقات  إليهم  تحمل  فكانت  الفقراء  وإيثارها 
المدارس  وبنت  المياه  قساطل  ومدّت  الكثيرة، 
بنته  ومما  الفنادق(،  )وتعني  والخانقاهات 
عظيمة  أوقافاً  عليها  ووقفت  الفردوس  مدرسة 
كما  والصوفيّة.  والفقهاء  القّراء  فيها  ورتبت 
المغول  وجه  في  منيعة  فكانت  حلب  حّصنت 
والسالجقة والصليبين ومملكة خوارز مشاهيان. 
كما برز دور الكرد مجدداً في حلب في القرن 
الثامن عشر في الفترة الجنبالطية وما بعدها في 

القرنين األخيرين حتى اليوم.

يذكر العالم الروسّي مينورسكي وهو أحد كبار 
والقيم  الثمين  كتابه  في  العالميين  المستشرقين 
كتبه  والذي  وانطباعات«  مالحظات  »األكراد 
مجموع  من  حلب  والية  »في  1915م:  عام 
الوالية هناك لألكراد  125000 نسمة في هذه 
1000 - ألف قرية«، وهو مجموع قرى الكرد 
والباب  منبج  مناطق  إعزاز،  عفرين،  في: 
قرى جبل األكراد في الساحل السورّي، وجبل 
الزاوية باإلضافة لقرى لواء إسكندرون السليب 
مع  الدوليّة  الحدود  شمال  تقع  التي  والقرى 

الجانب التركّي.

في  الكرد  ساهم  الفرنسّي  االحتالل  حقبة  وفي 
إدلب  مناطق  في  الثوار  مقاومته وتواصلوا مع 

والساحل ودمشق.

وفي ختام حديثه أشار إلى أن في القرن العشرين 
سكن الكرد بكثافة في مختلف أحياء حلب، ففي 
األكراد  حي  في  سكنوا  العشرين  القرن  مطلع 
تلعرن شرق حلب  النيرب وحي  آغيول، وحي 

عام  من  واعتباراً  الكرد،  من  سكانها  أكثر 
1935م تحّول الكرد للسكن في األحياء الناشئة 
والشيخ مقصود والسريان  مثل األشرفية  حديثاً 

وأحياء أخرى

الكرد من بناة حلب

شداد  ابن  »المؤرخ  عن  فرهاد  الدكتور  وونقل 
عشر  الثالث  القرن  في  األيوبيين  عاصر  الذي 
ذكر  في  الخطيرة  »األعالق  كتابه  في  وتحدث 
أمراء الشام والجزيرة« ذكره لدور البناء للكرد 
والحمامات  المدارس  بناء  حيث  من  حلب  في 
المرافق االجتماعيّة من  والمساجد وغيرها من 
األكراد  حي  وأما  وبعده،  وقبله  األيوبّي  الزمن 
في حلب فهو من األحياء القديمة جداً في حلب، 
ذكرهُ العديد من المؤرخين القدماء في حلب من 
القرن الثاني عشر ميالدي وكان للحي باٌب يغلق 

ليالً.

وذكر د. فرهاد مساهمة الكرد في بناء المساجد 
والمدارس وأقنية المياه: »أما الجوامع والمساجد 
القرن  ففي  بنائها،  للكرد حصة كبيرة في  فكان 
عدد  سوى  حلب  في  يكن  لم  الميالدي  العاشر 
منها  ومسجداً  األربعة  تتعدى  ال  المساجد  من 
الملك  بناه  الذي  الحي  وهو  الظاهريّة  حي  في 
صالح  السلطان  ابن  غازي  الظاهر  الكردّي 
الدين األيوبي لجيشه من الكرد والتركمان حين 
العديم  ابن  المؤرخ  ويقول  حلب«.  مدينة  فتحه 
وهو أحد معاصري الفترة األيوبية في حلب: أنّه 
كان ألهل حلب صهاريج في دورهم، يخزنون 
الماء منها، ويبردونه فيها ماعدا بعض األماكن 
فإّن  الشريف  وقلعة  كالعقبة  حلب  في  المرتفعة 
أو  حلب،  قناة  وكانت  المطر،  من  صهاريجهم 
قرية  وهي  حيالن  من  تأتي  غازي  الملك  قناة 

شمال حلب وتبعد 12 كم.

بنى أسد الدين شيركوه عم صالح الدين األيوبي 
المتوفى في العام 1168 ميالدية ثالث مدارس 
باسم  وعرفت  جامعة  بمقام  كانت  حلب،  في 

األسديّة.

 -1698( زادة  طه  بن  أفندي  أحمد  القاضي 
الكرد  تاريخ  في  الغامضة  الشخصية   )1763
طالب  يكون  أن  اشترط  والذي  حلب  وتاريخ 
سنة  وفي  فقط،  الكرد  من  ومعلميها  المدرسة 
)1751م( عاد من القدس إلى وطنه حلب فشرع 
في بناء مدرسته في محلة الجلوم، زقاق الجلبي، 
»األحمدية«،  وسماها  البهرمية،  جامع  شرقي 
ووقف فيها ما اقتناه من الكتب النفيسة واآلالت 
النادرة، وبلغت كتبه ثالثة آالف مجلد، منها عدة 

مجلدات بخط يده.

أن أول مطبعة  المحاضرة أيضاً  ومما جاء في 
كرديّة جلبها حزني موكرياني من ألمانيا إلى حي 
اليوم  إلى  والمطبعة محفوظة  األكراد في حلب 

عام  »في  نعسان  ويقول  راوندوز،  متحف  في 
1915م، وعمره 22 عاماً سافر حسين حزني 
طباعٍة  آلة  برلين  من  اشترى  حيث  ألمانيا  إلى 
عربيٍة ونقلها إلى حلب، حيث قام بنفسه بصنع 
الموجودة  غير  الكردية  لألحرف  وسّكٍ  قوالب 
مع  لتتوافق  چـ(  ژ، گ،  )پ، ڤ،  العربية  في 
العربيّة،  باألحرف  المكتوبة  الكردية  األبجدية 
والمجالت  والصحف  الكتب  بطباعة  وبدأ 

الكرديّة«.

آثار تتعدى البناء

ومن مظاهر الوجود الكردّي في حلب أّن اللهجة 
الحلبيّة تحتوي عدداً كبيراً من الكلمات الكرديّة. 
أله رشي، بربشت، جبان،  كم نقش، قوطرش، 
آالي،  المير  الخزندار،  البيرقدار،  كوراني، 
الكيخيا، الالوندي، السكرتون ويعني  السباهي، 
الشاي،  إبريق  أي  الشايدان  المالبس،  خزانة 
العوائل  ومن  الشموع.  حمالة  أي  الشمعدان 
المير  الخزندار،  البيرقدار،  كوراني،  الكرديّة: 

آالي، السباهي، الكيخيا –الالوندي، برمدا.

مجموعة  عرُض  جرى  المحاضرة  نهاية  وفي 
من الصور لآلثار العمرانيّة التي بناها الكرد في 
مدينة حلب، وتضمنت صوراً للتخريب المتعمد 
السوريّة، ومن جملة  الذي طالها خالل األزمة 
األيوبي وتدمير  الدين  اختفاء منبر صالح  ذلك 

مئذنة المسجد األموّي.

من  الهدف  كان  نعسان:  فرهاد  الدكتور  وقال 
والمدّمر  المغيّب  بالتاريخ  التعريف  المحاضرة 
مراحل  عبر  ومساهمتهم  حلب،  في  للكرد 
طبيعةَ  لنؤكد  وكذلك  المدينة،  بناء  في  تاريخيّة 
على  كانت  التي  حلب،  في  السلمّي  التعايش 
الدوام حاضنة لعدةِ مكّونات، وتلك ميزتها التي 
العربّي  وبوسع  المدن،  من  سواها  على  تتقدم 
تاريخ  عن  يتحدث  أن  والتركمانّي  واألرمنّي 

وجوده في المدينة. 
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محررة الصفحة - ميديا غامن

محمد دودخ

محررة الصفحة - بيريفان حمي

تقرير/ محمد ابراهيم تقرير/ شيار كرزييل 

ُأسر الشهداء: التهديد الرتكي استهداف لجميع الشعوب واألحزاب

تقرير يرصد أوضاع الالجئين السوريين يف مصر خالل جائحة كورونا

»تركنا ديارنا يف عفرين بعد تهديد مرتزقة تركيا لزوجيت«

بلديات الشعب يف كوباين والرقة تخدم الشعب بمشاريعها

ما سبب فرض تقنين قاسي للكهرباء يف الطبقة؟؟

مديرية المواصالت يف الطبقة تبدأ بتسجيل المركبات مجددًا

املواصالت  مديرية  بدأت   - الطبقة  روناهي/ 

صدور  بعد  املركبات  بتسجيل  عملها  الطبقة  يف 

الذاتية  اإلدارة  عن  الصادر   /61/ رقم  التعميم 

صنع  تاريخ  من  املركبات  تسجيل  بخصوص 

يف  ذكرت  التي  املدة  خالل  فوق  وما   /2000/

التعميم.

بعد توقف العمل خالل فترة حظر التجوال الذي 
فرضته جائحة كورونا تستأنف المديرية عملها 
بتسجيل المركبات وخصوصاَ بعد التعميم الذي 
الذاتية لشمال وشرق سوريا  صدر عن اإلدارة 
والعامة  الخاصة  المركبات  تسجيل  بخصوص 
فوق  وما   2000 صنع  تاريخ  من  واألشغال 
تم  أن  بعد  التعميم،  ضمن  محددة  فترة  خالل 
التسجيل فقط للمركبات ذات تاريخ صنع 2012 

وما فوق.

في  المواصالت  مديرية  لمبنى  زياتنا  وخالل 
الطبقة ألتقت صحيفتنا« روناهي » مع الرئيس 

المشترك لمديرية المواصالت في الطبقة محمد 
دودخ والذي أفادنا بدوره: »بعد صدور التعميم 
من قبل اإلدارة الذاتية بدأنا بالتجهيز وإعداد ما 
بالتطبيق  وبدأنا  الفور  على  القرار  لتنفيذ  يلزم 
على أرض الواقع بتاريخ 2020/6/15 استقبلنا 
كافة أنواع المركبات الخاصة والعامة واألشغال 

من  وغيرها  الزراعية  المركبات  ضمنها  من 
وما   2000 صنع  تاريخ  من  الخدمة  مركبات 

فوق وشمل القرار أيضاَ المركبات األوربية«.

آلية عمل املديرية يف تطبيق التعميم

أوراقه  يستكمل  المراجع  يأن  دودخ  وأضاف 

تخص  التي  واألوراق  له  شخصية  إثباتات  من 
المركبة تثبت ملكيتها له وبالنسبة إلى المركبات 
أوراق  دون  الواقع  أرض  على  تقبل  األوربية 
جمركية بعد تجهيز كافة أوراقه، يتوجه المراجع 
لجنة  عند  األولى  المرحلة  في  المركبة  لتسجيل 
هنا  المديرية  مبنى  ضمن  الموجودة  الفحص 
كافة  وتسجيل  فنياَ  المركبة  بفحص  اللجنة  تقوم 
ولون  الشاصيه   رقم  مثل  المركبة  معلومات 
بشكل  المحاور  وعدد  الصنع  وتاريخ  المركبة 
تسجيله  يتم  فنياَ  المركبة  يخص  ما  وكل  عام، 
المركبة  ذلك  بعد  وتعرض  الفحص  عملية  بعد 
الفحص  محضر  بموجب  الجمارك  مكتب  على 
مختلفة  برسوم  المركبة  بجمركة  المكتب  يقوم 
اإليصال  المراجع  ويستلم  المركبة،  نوع  حسب 
المديرية  في  المركبة أصوالَ  الجمركي وتسجل 

بعد استكمال كافة األوراق الالزمة للمركبة. 

لوحات املركبات وأنواعها

ونوه دودخ  بأنه بخصوص اللوحات تقسم إلى 
فئات خاصة وعامة وحكومية وأشغال، مركبات 
األشغال شملت ضمن القانون الجديد الذي صدر 
المواصالت،  بخصوص  الذاتية  اإلدارة  عن 
الصغيرة،  للمركبات  هي  الخاصة  اللوحات 

للمركبات  تعطى  العامة  واللوحات  والمتوسطة 
المتوسطة والكبيرة واألشغال.

التحديات التي واجهت املديرية

المواصالت  المشترك لمديرية  الرئيس  واختتم  
في الطبقة محمد دودخ »توقفنا عن العمل خالل 
فايروس  بسبب  السابق  التجوال  حظر  فترة 
تسجيل  يخص  الذي  التعميم  واليوم  كورونا 
المركبات من تاريخ صنع 2000 وما فوق سبب 
ضغط كبير لعمل مديرية المواصالت وازدحام 
شديد، ولدينا اآلن ما يقارب خمسة آالف مركبة 

تحتاج لتجديد«. 

االتفاق  تمر  تل  ناحية  في  الشهداء  أسر  وصفت 
الكردي-الكردي بـ »الخطوة التاريخية والمباركة«، 
تستهدف  ال  التركية  الدولة  تهديدات  أن  إلى  ولفتت 
طرفاً معيناً بل جميع الشعب الكردي, ودعت جميع 
الثانية  بالمرحلة  البدء  العسكرية  والقوات  األحزاب 

من أجل التصدي لالحتالل التركي.

والمجلس  الكردية  الوطنية  الوحدة  أحزاب  أعلنت 
الشهر  من   17 في  السوري  الكردي  الوطني 
الجاري عن اختتام المرحلة األولى من المفاوضات 
وتفاهمات  مشتركة،  سياسية  رؤية  إلى  والوصول 
وفق بنود اتفاقية دهوك لعام 2014، وذلك من خالل 

بيان رسمي أُدلي به للرأي العام.

الدول  بين  كبيراً  جدالً  أثار  الكردي  التقارب  هذا 
دولة  مقدمتهم  وفي  المعارضة  والقوات  اإلقليمية 
االحتالل التركي التي بدأت بتهديد المجلس الوطني 
خارجيتها  وزير  لسان  على   »ENKS« الكردي 
خالل  من  أكد  الذي  أوغلو«  تجاويش  »مولود 
التركية  للدولة  هدفاً  سيكون  المجلس  أن  تهديداته 
آفا،  روج  في  الكردية  األحزاب  مع  اتفاقه  حال  في 

باإلضافة إلى إخراجه من االئتالف السوري.

وبصدد هذه التهديدات أجرت وكالة أنباء »هاوار« 

تمر  تل  ناحية  في  الشهداء  أسر  مع  لقاءات  عدة 
بمقاطعة الحسكة، لتسليط الضوء على أهمية الوحدة 
تهديدات  تأثير  ومدى  الراهن  الوضع  في  الكردية 
.»ENKS« الدولة التركية للمجلس الوطني الكردي

اتفاق أخري يصون تضحيات الشهداء
ودمهات«  »سرحد  الشهيدين  شقيق  نعمو،  أدرس 
وصف إعالن االتفاق بين األحزاب الكردية للمرحلة 
األولى بأنه »خطوة تاريخية ومباركة«, وقال »لقد 
جاءت بعد مضي 9 أعوام على اندالع الحرب في 
سوريا بشكٍل عام وثورة روج آفا بشكٍل خاص واجه 

الشعب العديد من العوائق والحروب الدامية«.

وشرق  شمال  مناطق  في  الحروب  أن  نعمو،  وبيّن 
سوريا أدت إلى وقوع أكثر من 12 ألف شهيد و25 
جرت  التي  األخيرة  »المفاوضات  وتابع  جريح, 
خدمة  في  يأتي  وتضامنها  الكردية،  األحزاب  بين 
الكردية  األحزاب  على  يجب  لذلك  الشهداء,  دماء 
بشكٍل كامل العمل للوصول إلى اتفاق أخير يصون 

تضحيات الشهداء والجرحى«.

ونوه نعمو, أنهم كأسر الشهداء يتمنون من األحزاب 
الكردي- للحوار  الثانية  بالمرحلة  البدء  السياسية 

»توحيد  قائالً  خطابها  وتوحيد  عاجالً،  الكردي 
الخطاب الكردي في روج آفا سيكون خطوة لتوحيد 

الخطاب الكردي في جميع أجزاء كردستان«.

وقد هددت الدولة التركية في األيام المنصرمة على 
المجلس  أوغلو«  جاويش   « خارجيتها  وزير  لسان 

الكردي »ENKS«، ومن خالل تهديداتها  الوطني 
نعمو  قال  وبصدده  الكردي،  للشعب  عدائها  بيّنت 
الكردي  الوطني  المجلس  في  إخوتنا  نطالب  »نحن 
بالرد على تهديدات االحتالل التركي، والوقوف إلى 
جانب إخوتهم الكرد، ألن وحدة األحزاب الكردية في 
تستهدف  التي  الهجمات  من  الخالص  آفا هي  روج 

المنطقة ومحل اطمئنان لشعوبها«؟

التهديدات ال تستهدف حزب بعينه
الشهيد  لفتت، هدلة عبدالوهاب، زوجة  ومن جانبها 
إلى  وصلنا  الشهداء  دماء  »بفضل  أنه  »سرحد«, 
بين األحزاب  األخير  االتفاق  أن  المرحلة، كما  هذه 
شعوب  على  كبيرة  إيجابيات  له  سيكون  السياسية 

المنطقة وذلك من خالل وحدتها وتضامنها«.

تستهدف  ال  التركية  الدولة  »تهديدات  وأضافت 
وإنما  فقط   »ENKS« الكردي  الوطني  المجلس 
السياسية في جميع أجزاء  تستهدف جميع األحزاب 
كردستان، الدولة التركية ال يمكنها أن تصبح صديقة 
أينما  الكرد  إبادة  إلى  تهدف  فهي  الكردي  للشعب 

وجدوا«.

أن  فبين  »آزاد«  الشهيد  شقيق  محمد،  صالح  أما 
القدم  منذ  الكردي  الشعب  يحارب  التركي  االحتالل 
فقط  تنحصر  ال  وتهديداته  الراهن,  وقتنا  وحتى 

بالشعب الكردي، بل يهدد كافة شعوب المنطقة.

ودعا صالح في نهاية حديثه, الشعب الكردي وجميع 
الوحدة  إلى  السياسية  واألحزاب  العسكرية  القوات 

للتصدي لهجمات االحتالل التركي على كردستان.

والحريات،  للحقوق  المصرية  المفوضية  تناولت 
أوضاع الالجئين السوريين في مصر في ظل جائحة 
فيروس كورونا، مثّلت شرحاً لوضع السوريين في 
ظل تلك األزمة وتداعياتها، مع رصد سبع توصيات 
رئيسية من شأن تطبيقها المساهمة في تخفيف العبء 

عن السوريين.

في  والواقعة  للمفوضية،  الحديثة  الدراسة  ورصدت 
الالجئين  تواجه  التي  المصاعب  أهم  /17/ صفحة، 
الشكاوى  من  العديد  خليفة  على  الجائحة،  زمن  في 
المفوضية، بعضها مشكالت  تلقتها  التي  والبالغات 
بعد  تفاقمت  لكنها  الوباء  قبل  من  وقديمة  مستمرة 
بعد  ظهرت  أخرى  مشكالت  جانب  إلى  ظهوره، 
اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة 

واحتواء الوباء.

التي  الصعوبات  أو  المشكالت  الدراسة  ولخصت 
تواجه السوريين في ستة مشكالت رئيسية )إيجارات 
العالج،  األطفال،  رعاية  الغذاء،  الشهرية،  المسكن 

تكاليف المستندات، واحتجاز الالجئين(.

المفوضية  قيام  إلى   - الغذاء  بخصوص   - ونوهت   
الغذائية  المساعدات  من  المستفيدين  أعداد  بتقليص 
مبررة  مستمر،  بشكل  الغذاء«  »كبونات  والمسماة 
دعم  لبرامج  المخصص  التمويل  في  بالنقص  ذلك 
أنفسهم  العاملة  الجهات  موظفي  أن  كما  السوريين، 
لمساعدة  الكافي  بالشكل  متواجدين  غير  أصبحوا 
الحاالت أو لفتح ملفات األسر ذات االحتياج الشديد 
قواعد  التباع  نظراً  احتياجاتها  لتحديد  أو  لدراستها 

التباعد االجتماعي والعمل من المنزل.

مصاعب جّمة يعانيها الالجئون يف مرص

واستعرض التقرير اآلثار االقتصادية للجائحة على 
الالجئين، حيث انخفضت أو انقطعت معظم مصادر 
فيما  على وضعهم  بدوره  أثّر  الذي  األمر  دخولهم، 
من  األدنى  الحد  وتوفير  والغذاء  بالسكن  يتعلق 
المعونات  نقص  في ظل  الالجئة،  األسر  احتياجات 
بالتزامن  األسعار  وارتفاع  اإلنسانية  والمساعدات 
مع وقف األعمال غير المنتظمة التي كانت من أهم 

مصادر الدخل لمعظمهم.

مشاكل أخرى كرعاية األسر  أيضاً  التقرير  ورصد 
لألطفال وكيفية تدبر هذا العبء بعد توقف الدراسة 
الصحية  والرعاية  العالج  وأزمات  أسابيع،  منذ 
في  الدولة  ودور  العدوى  من  الوقاية  ومساعدات 
المصريين  مع  المساواة  قدم  على  الالجئين  مساعدة 
للسيطرة على انتشار الفيروس. وكذلك مشكلة تجديد 
اإلقامات واستخراج مستندات اإلقامة ووثائق الهوية 
الالجئين  أزمة  إلى  باإلضافة  وأعبائها،  والسفر 
المتواجدين في أماكن االحتجاز وإلقاء الضوء على 
ما يعانون منه من ظروف سيئة وخطيرة )دون أن 

ترصد عددهم تحديداً(.

خمس توصيات ملجابهة 
مشاكل الالجئني

لمجابهة  توصيات  خمس  إلى  الدراسة  ولخصت 
أولها  مصر،  في  السوريين  الالجئين  مشكالت 
الالجئين،  تجاه  اإلغاثي  لدورها  المفوضية  »تكثيف 
مع  طوارئ،  عمل  مجموعة  بتفعيل  والمبادرة 
التمويل  لجلب  تهدف  مناصرة  سياسيات  وضع 

إضافة  المساعدات،  تقديم  ببرامج  للنهوض  الالزم 
أماكن  في  المحتجزين  الالجئين  عن  اإلفراج  إلى 

االحتجاز كافة«.

كما أوصت الدراسة بضرورة االستمرار في تمديد 
األعباء  من  تخفيفاً  الحالية  باإلقامات  العمل  سريان 
المجال  إتاحة  مع  السوريين،  كاهل  على  الواقعة 
وتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ خطط 

وبرامج دعم الالجئين.

مع  شخصية  مقابالت  على  الدراسة  واعتمدت 
المقيمين  السوريين  من  بالمئة   /50/ يقارب  ما 
األساسية  االهتمامات  عن  لسؤالهم  مصر،  في 
واحتياجات الحماية الضرورية وتفاصيلها قبل وبعد 
المكالمات  الباحثون على  اعتمد  كما  الوباء،  انتشار 
حالة  عن  للسؤال  المقابالت  تلك  إلجراء  الهاتفية 
األسر والعائالت قبل وبعد الوباء من خالل عدد من 
النقاط التي تمثل الجوانب األساسية والضرورية في 

حياتهم.

الرتيك  االحتالل  مرتزقة  ـ هدد  الشهباء  روناهي/ 

يبَق  فلم  وأطفالها  الزوج  بقتل  الزوجة  بعفرين 

أمامهم سوى الخروج من املنزل وترك الديار خوفاً 

من بطشهم.

عن  الرتيك  االحتالل  مرتزقة  أفعال  تختلف  ال 

وإرهاب  قتل  من  االنتهاكات  حيث  من  داعش 

ومجازر  جامعية  إبادة  وجرائم  وقتل  وخطف 

وإجبار النساء عىل الزواج منهم دون رضاهن.   

ففي عفرين يتعرض أهالي المقاطعة من قبل المحتل 
واألساليب  الجرائم  أبشع  إلى  ومرتزقته  التركي 
واألعراف  األخالق  عن  البعد  كل  البعيدة  والطرق 

اإلنسانية والقوانين الدولية.

»أن مل توافِق سنقتل عائلتك«
االحتالل  قبل  من  المدعومين  المرتزقة  يقوم  حيث 
ديموغرافي  بتغير  والقيام  األهالي  بتهجير  التركي 
حمالت  عبر  وذلك  عنهم،  بدالً  الغرباء  واستيطان 
النساء  واغتصاب  وقتل  وخطف  تعسفية  اعتقال 
والزواج من القاصرات تحت الضغط، ففي كل يوم 
لالعتداءات  النساء  تعرض  تكشف  حوادث  هنالك 

يتعرض  ما  وبسبب  التركي.   االحتالل  مرتزقة 
التنظيمات  هذه  قبل  من  انتهاكات  من  المقيمين  له 
المدعومة من االحتالل التركي هنالك تهجير قسري 

وبشكل يومي.

ففي اآلونة األخير فرت عائلة من عفرين بسبب قيام 
أبناء  الشرقية بطلب من زوجة أحد  مرتزقة فصيل 
بقتل  عفرين إلقامة عالقة غير شرعية معها مهدداً 

الزوج واألطفال إن رفضت الطلب.

اعتقال وفرض رضيبة عىل األهايل

وبعد فرار العائلة من عفرين ألتقت صحيفتنا روناهي 
يذكروا  ولم  تهديدها  تم  التي  والزوجة  الزوج  مع 
أسمائهما خشية تعرض أهل الزوج لالنتهاكات من 

قبل المحتل التركي ومرتزقته. 

عفرين  إلى  المحتل  دخول  »بعد  الزوج:  قال  حيث 
في  سجون  إلى  بي  وسّوق  مرتين  باعتقالي  قاموا 
إعزاز وكان هذا في عام 2018 وقبل ستة شهور 
عن  عوضاً  مالية  ضريبة  بفرض  المحكمة  قامت 
الضريبة  بدفع  وقمت  شهور  ثالثة  بالسجن  الحكم 
أيام  ليرة سورية وقبل  والتي كانت قرابة 250ألف 
أي قبل خروجي من عفرين قام المسؤول في فصيل 
زوجتي  صالون  إلى  بالمجيئ  بالمحمودية  الشرقية 

من  مطلوبة  بأنها  إخبارها  وتم  كوافيرة  تعمل  التي 
زوجتي  بي  اتصلت  الفور  وعلى  التحقيق  أجل 
المحقق وعند تحدثي معه  الحديث مع  وطلبت مني 
المنزل مع زوجتي  التحقيق في  يتم  بأنه سوف  قال 
تمام  وفي  العمل،  من  انتهائها  بعد  أخرى  وامرأة 
الساعة الثامنة مساًء حضر المحقق ومعه رجل إلى 

منزلنا للتحقيق مع زوجتي والمرأة«. 

باالتصال بزوج  ويكمل حديثه: »وأنا بدوري قمت 
المرأة كي يقوم بالحضور إلى منزلنا، وعند الحضور 
المسؤولين من الشرقية كي يقوم  كان بصحبته أحد 
على  المسؤول  دخول  وبعد  المحقق  مع  بالتوسط 
المحقق بقي لمدة ربع ساعة يحدثه بمفرده ثم خرج 
باستدعاء  المحقق  وقام  وغادر«.   المحقق  وترك 
زوج المرأة وضربه أمامنا حتى أغمي على الرجل 
بدفع 4آالف دوالر  إلى وعيه طالبهم  أن عاد  وبعد 
ال  وبأنه  لهم  بالتوسل  الرجل  قيام  وبعد  أمريكي، 
دوالر  بألفي  بمطالبته  قاموا  المطلوب  المبلغ  يملك 
بأنه  وقال  دوالر  ألف  ومعه  وجاء  الرجل  فذهب 
سوف يقوم بتأمين المبلغ المتبقي في الصباح وثم قام 
الرجل والمرأة بمغادرة منزلنا.وتابع الزوج حديثه: 
الرجل  وبقي  الغرفة  في  وزوجتي  المحقق  »بقي 
الذي برفقته يجلس معي واستمر يحقق حتى الساعة 
الثانية عشر ومن ثم ذهب وهنا أخبرتني زوجتي عّما 
جرى. وقمت على الفور بالبحث عن طريق للخروج 

من عفرين«.

  الذوا بالفرار من بطش املرتزقة

المرأة  اتهام  تم  أن  قائلة: »بعد  الزوجة  تحدثت  كما 
بعمل  وتقوم  شيخة  أو  كعّرافة  بالعمل  تقوم  بأنها 
المرأة  قامت  بمساعدتها  قمت  وبأني  الحجابات 
بتكذيب قيامي بالعمل معها وبعد انتهاء التحقيق معها 
وقيام زوجها بدفع ألف دوالر أمامي وخروجهما من 
المنزل، بقيت وحيدة مع المحقق الذي قال بأنه سوف 
ولم  نقود  أي  أملك  ال  أنا  فقلت  مشكلتها  بحل  يقوم 
الحل سهالً  فعلتي وسيكون  فقال بل  أفعل أي شيء 
وهو الدخول في عالقة معي. فقلت له بأني متزوجة 
فهددني بقتل أطفالي وزوجي أو وضعه في السجن. 
إلى  يمهلني  أن  منه  فطلبت  بحكمة  فكرت  وهنا 
فقال ال بأس وأعطاني  أفكر في األمر  الصباح كي 

رقم الهاتف وخالج«. 

وبعد ذهاب المحقق أخبرت الزوجة زوجها ما دار 
بينها وبين المحقق وبأنه يجب الخروج من عفرين 
المحقق وطلبه  لتهديد  بأية وسيلة ممكنة تجنباً  فوراً 
مبلغ  تأمين  تم  حتى  الزوجان  ينم  لم  الالأخالقي، 
الصباح خرجوا  وفي  عفرين  موطنهم  من  للخروج 
من المنزل والخوف تمتلكهم وتجنبوا المرور بالقرب 
من الحواجز خشية من أن المحقق قد عمم أسمائهم 
»خرجنا من المنزل وكنت خائفة جداً ولم نمر على 
ويتم  أسمائنا  تعميم  تم  يكون  أن  خشية  الحواجز 
نلبسه  ما  سوى  معنا  شيئاً  نأخذ  ولم  أمرنا  اكتشاف 
من لباس وما نملك من مال في أيدينا، ولم يفارقني 

الخوف حتى الخروج من عفرين«.

تكشف  التي  القصص  إحدى  هي  العائلة  هذه  قصة 
المحتل  مرتزقة  بطش  من  عفرين  أهالي  معاناة 

التركي وانتهاكاتهم بحق اإلنسانية جمعاء.

العمل  أيام  منذ  كوباني  في  الشعب  بلدية  بدأت 
مخطط  ضمن  المدرجة  الطرق  تزفيت  على 
على  الكسرات  بلدية  وتعمل  العام،  لهذا  البلدية 
ريف  امتداد  على  قرية   13 لـ  الخدمات  تقديم 

الرقة الجنوبي.

تستكمل بلديات الشعب في مناطق شمال وشرق 
الخدمات  تقديم  سبيل  في  مشاريعها  سوريا، 
بلديات  تسعى  اإلطار  هذا  وفي  للمواطنين، 
إنهاء مخططاتها في تعبيد الطرق  الشعب على 
تقدم  بينما  العام،  لهذا  المدرجة ضمن مخططها 

ورش البلدية خدماتها المختلفة للمواطنين.

تنفيذ مخطط البلدية بكوباين

مع  بالتعاون  كوباني  في  الشعب  بلدية  بدأت 
شركة الفرات لإلسفلت والتي تتبع لهيئة اإلدارة 
المحلية والبلديات في إقليم الفرات بعملية تعبيد 
ضمن  والمدرجة  سابقاً  تهيئتها  تم  التي  الطرق 

مخطط البلدية لهذا العام.

بتزفيتها  الورشة  تقوم  التي  الطرق  وإحدى هذه 
وقرية  شيران  ناحية  بين  الممتد  الطريق  حالياً، 
جم حران بمسافة أربعة كيلو متر، وبعرض ستة 
أمتار وارتفاع ثمانية سنتمتر، حيث انتهى العمل 
في مسافة كيلومترين، منذ بدء العمل بتاريخ 21 

شهر حزيران الجاري.

وأوضح مشرفون على العمل أنهم اتخذوا تدابير 
في  كما  الطرق  في  مشاكل  أية  حصول  لمنع 
الطرق  تشقق  مشكلة  وخاصة  السابقة،  األعوام 

بعد أشهر من تعبيدها باإلسفلت.

ناحية  بين  الواصل  الطريق  تعبيد  إنهاء  وبعد 
كوباني،  مدينة  شرق  حران  جم  وقرية  شيران 
في  الطرق  من  عدد  تعبيد  البلدية  ستواصل 

أدرجتها  التي  كوباني  لمدينة  الشرقي  الريف 
ضمن مخططها.

من الطرق التي تدخل في مخطط البلدية، طريق 
بمسافة  عليشار  علي,  جوم  ساتن,  كوبك  قرى 

خمسة كيلو متر وعرض ستة متر.

يبلغ  الذي  ميناس   - جوخر  طريق  إلى  إضافة 
طوله أكثر من أربعة كيلو متر، وطريق خراب 
عشك - الجلبية , إلى جانب عدة طرق في ناحية 

صرين..

تقديم خدمات لـ 13 قرية بالرقة

تقدم بلدية الشعب في الكسرات الخدمات لـ 13 
قرية على امتداد ريف الرقة الجنوبي البالغ عدد 
سكانها حوالي 500 ألف نسمة، فيما تستمر في 
استكمال مشاريعها التي توقفت فيها خالل فترة 

الحظر بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستطاعت تنفيذ أعمال ومشاريع تخدم المنطقة 
بنسبة 70%، ونالت رضا األهالي، حيث أطلقت 
وخاصةً  المتضررة،  الطرق  تسوية  مشروع 
الطرق المؤدية إلى األراضي الزراعية، وردمها 

بمادة البقايا وترقيع بعضها بالبحص.

باإلضافة  إلى أن ورش البلدية انتهت من تأهيل 
مدخل الجسر القديم من صب الرصيف وتزيينه 
تخص  توعوية  شاخصات  ووضع  باألشجار 
لوحات  ورسم  البيئة،  على  والمحافظة  النظافة 

تعبيرية عن الرقة وحضارتها.

كما أن البلدية تمكنت من تنفيذ مشروع صرف 
صحي عند مدخل البنايات في قرية كسرة عفنان، 
بطول 260 متر، بكلفة حوالي 13 مليون ليرة 
سورية، باإلضافة إلى حفر صرف مطري على 
 120 بطول  الجمعة  شيخ  كسرة  قرية  أطراف 

متر بمبلغ مالي بـ ثالثة مليون.

حدائق،  أربعة  تأهيل  البيئة  قسم  استطاع   بينما 
وشملت عملية التأهيل بناء سور خارجي وإنشاء 
بحرات وسط الحديقة، ووضع مقاعد وشمسيات، 

باإلضافة إلى زرع أشجار زينة وسقايتها.

أحمد  الكسرات  بلدية  في  الخدمات  لجنة  رئيس 
خطط  لدينا   « هاوار  أنباء  لوكالة  قال  زعيتر 
وتم  الدراسة  ضمن  أمامنا  وضعناها  مستقبلية 
في  والبلديات  المحلية  اإلدارة  للجنة  تقديمها 
مجلس الرقة المدني، للموافقة عليها وتقديم كتل 

مالية للبدء بتنفيذ المشاريع«.

الـ  التقنين  ساعات  أن  الكهرباء  مديرية  ببينت 
انخفاض  تواصل  مع  كلياً  مرتبطة  الحالية   13
تحديد  يمكن  وال  الفرات،  مياه  منسوب  معدل 
المديرية  تدرس  حين  في  للساعات،  ثابتة  مدة 
والحد  السرقات  لمكافحة  مكتب  إحداث  إمكانية 

من كميات اإلسراف الكبرى 

االنخفاض المستمر لمنسوب مياه بحيرة الفرات 
والناجم عن انقطاع الوارد المائي من األراضي 
الكهربائي  التيار  توريد  مشكلة  فاقم  التركية، 
إلى المنطقة، ما دفع بالدائرة الفنية لسد الفرات 
تقنين  ساعة   13 فرض  إلى  العمليات  وغرفة 
حذر  حين  في  وأريافها،  المدينة  بين  موزعة 
مسؤولون في وقت سابق من أن المنطقة باتت 
على عتبة كارثة في حال تواصل هذا اإلجراء 

الجائر« بحق اإلنسانية«.

الطبقة  في  الكهرباء  لمديرية  المشترك  الرئيس 
لورنس الجاسم أشار لوكالة أنباء هاوار إلى أنه  
في الوقت الراهن ووفق المعدالت الواردة لمياه 
سد الفرات ال يمكن التكهن بالمدة التي قد نضطر 
لفرضها كساعات تقنين خالل المرحلة القادمة، 
برنامجاً  حددنا  وقد  متفاوتة،  المدة  هذه  تبقى  إذ 

لمنسوب  االستراتيجية  الخطط  وفق  لتقنين 
المياه«.

تحديد ساعات التقنني....

 ويتم تحديد مدة ساعات التقنين بناًء على التقارير 
المشتركة  العمليات  غرفة  عن  تصدر  التي 
التي  الحمولة  معدالت  وفق  وذلك  الفرات،  لسد 
لحجم  والواردة  الصادرة  المؤشرات  تحددها 
المطلوب  االستهالك  وفق  الكهربائية  التغذية 
أربعة  مدة  الكهرباء  تقنين  يتم  حيث  للمدينة، 
ساعات  وستة  المدينة،  لمركز  بالنسبة  ساعات 

للريفين الشرقي والشمالي الغربي.

على  للتقين  ساعات  ثالثة  تحديد  تم  حين  في 
الساعة  من  بدءاً  ميغا،  عشرة  محولة  مخارج 

المغذي  المحولة  هذه  تعد  حيث  فجراً،  الرابعة 
ومنها  المنطقة  في  الحيوية  للمرافق  الوحيد 
»المشفى الوطني، ومحطات ضخ مياه الشرب، 
البو  الطبقة، وصوامع  الري، ومعبر  ومحطات 

عاصي، والمطاحن«.

صصيانة محولة الـ 30 ميغا تسّبب 
بتقنني تسع ساعات

خالل  الكهربائي  التيار  انقطاع  على  وتعليقاً 
تسعة  إلى  وصلت  ولمدة  الفائت  األسبوع 
الجاسم  أوضح  يوم،  كل  في  متواصلة  ساعات 
اإلجراء  هذا  إلى  المديرية  دفعت  التي  األسباب 
الـ 30  على خلفية عدة عمليات صيانة لمحولة 
ميغا الموجودة في ساحة التوزيع والتحويل، إذ 

بها  تقوم  التي  الدورية  االختبارات  »نتيجة  قال 
معدل  في  ارتفاع  توضح  المحوالت  ورشات 
وهذا  للمحولة،  المبرد  للزيت  الطائرة  الغازات 
متعددة  إصالحات  إجراء  علينا  استوجب  ما 
لتدارك  للمحولة  المغذي  العالي  التوتر  وفصل 

هذه المشكلة بشكل مستعجل«.

وعلى ضوء االختبارات التي أجرتها الورشات 
من  أكثر  المنبعثة  الغازات  وجود  نسبة  سجلت 
200 بالمئة، وهي نسبة تساوي ضعف المعدل 
الطبيعي لسالمة عمل المحولة التي تعد المغذي 
الوحيد للمنطقة بشكل عام، إذ أرجع المشرفون 
ظهور هذه المشكلة إلى تفاوت الحموالت وعدم 

استقرارها بشكل منتظم.

إلزام املشرتكني برتكيب 
قواطع عرشة أمبري

تزال  وال  كانت  التي  المشكلة  إلى  وباالنتقال 
عائقاً أمام عمل مديرية الكهرباء خالل الفترات 
ستتخذها  التي  الخطوات  الجاسم  بيّن  السابقة، 
قاطع  بتركيب  المشتركين  إلزام  إزاء  المديرية 
االستهالك  من  للحد  أمبير  عشرة  باستطاعة 

الكبير.

في  الكهربائي  التيار  شهد  الشتاء  فصل  وخالل 
منطقة الطبقة انقطاعات متكررة ولفترات زمنية 
طويلة، عزاها آنذاك المسؤولون إلى اإلسراف 
هذه  تسببت  إذ  المحاسبة،  آلية  وغياب  الزائد 
االنقطاعات بالهبوط ضمن شبكات التوتر العالي 
التي أدت إلى خروج ثالثة محوالت عن الخدمة 

حينها.

خطط مديرية الكهرباء....

الكهرباء  مديرية  طرحتها  التي  الخطط  وعن 
أنه  إلى  الجاسم  أشار  الراهن  وضعها  لتحسين 
»تم تقديم طلب لمكتب الطاقة في اإلدارة الذاتية 
التوزيع  ساحة  لتزويد  سوريا  وشرق  لشمال 
دون  إضافية  بمحولة  الفرات  سد  في  والتحويل 
اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة 

أو أيام بحسب الحاجة«.

يذكر أن مديرية الكهرباء وضمن إطار مشروع 
 60 استهداف  من  تمكنت  الطبقة  مدينة  تنوير 
استطاعة  مضاعفة  على  عملت  حيث  مركزاً 
المدينة،  مركز  ضمن  الكهربائية  المحوالت 
وتجنباً  النقل  شدة  لتحسين  الكابالت  واستبدال 

للهبوطات التي قد تنجم عن رداءة الناقل.


