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عفرين.. ثالثة أعوام من المقاومة.. و”الصمت هيئة الشباب والرياضة يف سعيها لدعم المواهب
المخزي” عنوان المجتمع الدولي

التعريف بتراث وأنساب المنطقة في بلدة هجين

صحفي تركي يعتقل 
بسبب تدوينة نشرها قبل 

ثالث سنوات ونصف

توفيق الحسيين... شيخ 
الُكّتاب والمرتجمين الكرد

رياض الخلف: »دولة االحتالل الرتكي َتختلق 
رائع لتنفيذ ُمخططاتها« الذَّ

دعمًا لسيدات قامشلو لكرة القدم 
دورة كروّية قادمة

رياض  العسكري  سبي  كري  مجلس  قائد  قال 
الخلف بأن انتهاكات الدولة التركية المحتلة في 
عين عيسى والمناطق األخرى لم تتوقف، وهي 
واحتالل  الجديدة  العثمانية  إحياء  على  تعمل 
سوريا  قوات  بأن  وأكد  السوريّة،  األراضي 
العدوانية  لمخططاتها  تتصدى  الديمقراطية 
التوسعية، وأشار إلى أن قسد تحترم االتفاقات 
المبرمة فيما أن تركيا ومرتزقتها هي من تخلُّ 

بها دائماً. «4

قامشلو  نادي  لسيدات  دعماً 
لكرة القدم ستقام دورة كروية 
الرياضي  االتحاد  برعاية 
بإقليم الجزيرة بملعب قامشلو 
قرعة  وُسِحبت  المغطى، 
وعددها  المشاركة  الفرق 
حملة  بدأت  كما  فريقاً،   17
يعاني  الذي  للنادي  التبرعات 
من ظروف مادية صعبة. «10

أصدرت محكمة تركية قراراً باعتقال 
صحفي تركي معارض بسبب تدوينة 
نشرها قبل ثالث سنوات ونصف. «2

مصائبنا  أكبر  من  لعل 
عظمة  ندرك  ال  أننا 
أن  بعد  إال  رجالنا 
نرى  وال  نفقدهم، 
وندرك  أعمالهم 
أهميتها إال بعد رحيلهم، 
شامخة  قامة  من  فكم 

غادرتنا لنحس بعدها كم نحن أقزام، وكم 
نظلمهم بجحودنا وتنكرنا لجزيل عطائهم، 

فنتنكر للحقوق حتى نتهم بالعقوق! «8

العزلة عىل القائد أوجالن.. وقوف 
يف وجه الحرية والديمقراطية

أكد مواطنو قامشلو أن المؤامرة التي حيكت 
الدولة  قبل  من  أوجالن  هللا  عبد  القائد  ضد 
التركية الفاشية؛ ال تعرف أي معنى لإلنسانية، 
الشعب  نهضة  طريق  في  للوقوف  وتهدف 

الكردي, وكسر إرادة المرأة الحرة«6

مما  ومرتزقته  التركي  االحتالل  قبل  من  الطاهرة  الزيتون  أرض  تدنيس  على  أعوام  ثالثة  مرور   2021/1/20 يوم  يصادف 
تسىم بـ »الجيش الوطين السوري«، ومنذ بداية احتاللهم لعفرين وانتهاكاتهم شبه اليومية مستمرة بحق المدنيي�ن 

وال سيما النساء. «3

قامشلو/ ليالف أحمد - تسعى هيئة الشباب 
مؤخراً  الجزيرة  إقليم  في  والرياضة 
الشابة،  للفئات  المواهب  دعم  من  للمزيد 
عن  تطلعاتهم  رصد  خالل  من  وتحفيزهم، 
طريق االستبيانات واالجتماعات، وكان أحد 
أهم المطالب دعم واكتساب المواهب بإجادة 

وتعلم الرسم.

قامت هيئة الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة 
برصد   2020 عام  من  األخيرة  الفترة  في 
لتنمية  خطوات  خالل  من  الشباب  تطلعات 
المواهب الشابة عبر مسابقات تؤهل الفئات 
الخطة  ضمن  من  وكان  وتدعمها؛  الشابة 
تعلم الرسم؛ والذي يعد من المواهب المثيرة 
الكثير من  والمميزة، فهو يشغل وقت فراغ 
األشخاص، وهي هواية يبحث الكثيرون عن 

فرص لتنميتها.
االرتقاء بالفن

وفي هذا السياق لتقت صحيفتنا »روناهي« 
والدراسات  العلوم  مكتب  في  اإلداري  مع 
عامودا  بمدينة  والرياضة  الشباب  هيئة  في 
ما  أهم  عن  وتحدث  المال«  صالح  »أيمن 
رمت إليه المبادرة بقوله: »من خالل ما قمنا 

به من حمالت توعوية وتوزيع البروشورات 
لألهالي أصبح لدينا فكرة لمعرفة احتياجات 
تنمية  وهي  أال  ومبتغاهم،  الشبابية  الفئات 
المواهب، وحاولنا من جهتنا تحسين مستوى 
فكان  المواهب،  تُنمي  مبادرة  بإطالق  الفن 
التعلم وممارسته  للرسم النصيب األكبر من 

باحترافية«
كيفيّة المسابقة

أن  إلى  حديثه  خالل  من  »المال«  وأشار 
إلى   15 بين  تتراوح  العمرية  الفئات  أكثر 
كان  البداية  في  اإلقبال  أن  موضحاً   ،35
المسابقة  في  الرسم  كيفية  أن  كما  متوسطاً، 
)الفحم(  الرصاص  قلم  طريق  عن  ستكون 
وتظليلها  بالبيئة  مرتبطة  رسومات  بتشكيل 
حيث أن هناك عدد من المدرسين المختصين 
بالتقييم بعد االنتهاء من المسابقة. فيما أوضح 
بصالة  قامشلو  في  ستقام  المسابقات  أن 
فستكون  عامودا  في  أما  الرياضي،  االتحاد 
الثقافي، وفي الحسكة في صالة  في المركز 
مسد، وستُعلن النتائج في اليوم نفسه، وتوزع 
وبعد  األولى،  بالمراتب  للفائزين  الجوائز 

الفئات  تقسيم  سيتم  المسابقة  من  االنتهاء 
هذا  وعلى  والجيدة،  والمتوسطة  الضعيفة 
المشاركين  بدعم  التعليم  سيتم  األساس 

بدورات رسم احترافية مجاناً.
حواجز تمنع إظهار الموهبة

لدى  الدوافع  قلة  تتشكل  »مال«  وبحسب   
الشباب من الصعوبات التي تواجهها اإلدارة؛ 
من عدم وصولهم  المتسابقين  تخّوف  بسبب 
كل  على  واضحاً  فيبدو  متقدمة،  لمستويات 
من يخوض المسابقة  ذلك التوتر المصحوب 

بالتفكير باإلخفاق أكثر من النجاح.
يكسر  ما  ثمة  أن  حديثه  في  »مال«  أضاف 
الخوف بقوله: »أعتقد أن في االنتشار الكبير 
للمسابقات العملية التي تتناول ما يتعلق بهذا 
الذاتي تدخل  التحفيز  إلى جانب  الموضوع، 
تعد  لم  أنها  يؤكد  دليالً  البشرية؛  التنمية  في 
تلك المعضلة التي يبحث عن حلها كثير من 
الناس، وفي الوقت ذاته تنمية المواهب تلفت 
أنظار الكثير من الباحثين لدراستها ودخول 

عوالمها«.
المال«:  صالح  »أيمن  أضاف  الختام  في 
»نتمنى أن يتم دعم المبادرة وتقديم العون لها، 
المواهب  لجميع  الدعم  تقديم  من  تتمكن  كي 
الشابّة، إذ يمكننا أن نجد الكثير من الشباب 
تهيأت  لو  ومواهب  مهارات  يملكون  الذين 
لهم الظروف المناسبة لغيّروا المعادلة تماماً، 
فهم يملكون طاقات إيجابية فمن الواجب على 
جميع المؤسسات والمنظمات الفعّالة التعاون 

وتقديم يد العون«.

هجين  بلدة  في  والتراث  الثقافة  لجنة  أقامت 
للتعريف  فعالية  الشرقي  الزور  دير  بريف 
بتراث المنطقة وأنسابها تحت شعار »تراثنا 
بالريف  الباغوز  بلدة  في  وذلك  هويتنا«، 

الشرقي لدير الزور.
)بيت  تراثية  خيمة  ضمن  نُظمت  الفعالية 
شعر( في بلدة الباغوز التي كانت آخر معاقل 
سوريا،  وشرق  شمال  في  داعش  مرتزقة 
ووجهاء  شيوخ  من  العشرات  وحضرها 

عشائر وشعراء ونساء المنطقة.
 وهدفت الفعالية إلى التعريف بتراث المنطقة 
وهوية عشائرها وأنسابهم من خالل القصائد 
التي تم إلقائها في الخيمة والتعريف بأنساب 
وعلماء  كبار وجهائها  التي سردها  العشائر 

األنساب.
العربية األصيلة  للخيول  استعراض  وجرى 
خالل الفعالية وتحضير القهوة العربية التي 

تمتاز بها المنطقة باإلضافة إلى سرد بعض 
القصص القديمة ألهالي المنطقة.

الثقافة  لجنة  قدمت  الفعالية  نهاية  وفي 
العادات  من  وهي  اللبن  مع  التمر  والتراث 

العريقة ألهالي المنطقة.
وكالة هاوار

مهجرو سري كانيه: »سنقاوم 
دفاعًا عن أرضنا وزيتوننا«

سري  مهجري  من  المئات  تظاهر 
كانيه القاطنين في مخيم سري كانيه، 
ومرتزقتها  تركيا  باحتالل  تنديداً 
لمنطقة عفرين، واستمرار انتهاكاتهم 
ضد شعب عفرين، وأصواتهم تهدر 
عفرين  أرض  عن  »سندافع  عالياً 

وزيتونها«. «2

بعدسة عبد الرحمن محمد
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مهجرو سري كانيه: »سنقاوم دفاعًا عن أرضنا وزيتوننا«

نظام إيران القمعي يعتقل خمسة 
ناشطين كرد في روجهالت

حركة حرية المرأة اإليزيدية: »اتفاق هوليرـ 
بغداد يخالف الدستور العراقي وليس إدارتنا«

حزب سوريا المستقبل يستذكر »مقاومة 58« يومًا التاريخية

صحفي تركي يعتقل بسبب تدوينة 
نشرها قبل ثالث سنوات ونصف

المئات  تظاهر  ـ  مصطفى  كولي  الحسكة/ 
من مهجري سري كانيه القاطنين في مخيم 
سري كانيه، تنديداً باحتالل تركيا ومرتزقتها 
انتهاكاتهم  واستمرار  عفرين،  لمنطقة 
عالياً  تهدر  وأصواتهم  عفرين،  شعب  ضد 

»سندافع عن أرض عفرين وزيتونها«.

عفرين  الثالثة الحتالل  السنوية  الذكرى  في 
تظاهر  ومرتزقته  التركي  المحتل  قبل  من 
اليوم )األربعاء( 20 الشهر الجاري المئات 
كانيه، وذلك  المهجرين في مخيم سري  من 
الوقت  التركي..  لالحتالل  »ال  شعار  تحت 

وقت حماية الثورة«.
وقد تجمع المتظاهرون أمام مجلس المخيم، 
حاملين صور الشهداء وأعالم وحدات حماية 
الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، 
»اغتيال  عليها  كتبت  الفتات  إلى  باإلضافة 
الثالثة ساكنة وليلى وفيدان هو  المناضالت 
اغتيال لكل امرأة مناضلة في العالم« ، »ال 

لالحتالل.. الوقت وقت حماية الثورة«.
تحيي  التي  الشعارات  المتظاهرون  ردد 
مقاومة عفرين والتي تندد باالحتالل التركي 
وهجماته على المنطقة، وبانتهاكاته وجرائمه 

في عفرين.
نهاية  حتى  سيرهم  المتظاهرون  وأكمل 
المخيم، وألقت اإلدارية في مؤتمر ستار في 
مخيم سري كانيه »كلستان محمد« كلمة قالت 
فيها: »إن منطقة عفرين كانت مركز األمان 
التركي  االحتالل  وهدف  السالم،  ومنبع 
تغيير  هو  عفرين  احتالل  من  ومرتزقته 

ديمغرافية المنطقة وطرد الشعب منها«.
التركي ومرتزقته   وأضافت »قام االحتالل 
عفرين،  منطقة  خيرات  ونهب  بسرقة 
وسرقة  المقدسة  الدينية  األماكن  وتخريب 
آثارها وأسسوا مقراتهم العسكرية في منازل 

المدنيين«.
الدولي  المجتمع  ناشدت  حديثها  نهاية  وفي 
التي  االنتهاكات  بجانب  الوقوف  بعدم 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يمارسها 
رمق  آخر  حتى  »سنقاوم  مؤكدةً  عفرين 
دفاعاً عن أرضنا وزيتوننا ولتحقيق أهداف 

الشهداء الذين استشهدوا من أجلها«.
التي  الشعارات  بترديد  التظاهرة  وانتهت 
وتندد  والمناضلين  عفرين  مقاومة  تحيي 
التركي  االحتالل  وانتهاكات  بممارسات 

ومرتزقته.

الرقة/ صالح العيسى - في الذكرى السنوية 
الثالثة الحتالل عفرين استذكر حزب سوريا 
مقاومة  جماهيري  اجتماع  في  المستقبل 
األهالي التاريخية إلى جانب أهداف المحتل 

في اقتطاع المزيد من األراضي السورية.

التاج  صالة  في  عقد  الذي  االجتماع  حضر 
أهالي  من  المئات  للمدينة  الجنوبي  بالطرف 
الرقة والعاملين في المؤسسات المدنية إضافةً 
وبدأ  المستقبل,  سوريا  حزب  عن  لممثلين 
أروح  على  صمت  دقيقة  بالوقف  االجتماع 
الحزب  باسم  كلمة  تالها  الكرامة  شهداء 
عزيز  للحزب  التنفيذية  الهيئة  عضو  ألقاها 
األوسط  الشرق  تاريخ  بمجملها  شرح  حسن 
الغرب  دول  قبل  من  تحاك  التي  والمشاريع 

تجاه المنطقة.
وبيَن تاريخ الدولة العثمانية وأهدافها الخفية 
إذ احتلت هذه األرض مدة 400 عام وعبثت 
فيما  وزرعت  ومكوناتها  شعبها  وشتت  بها 

بينهم النعرات العرقية والعنصرية.
الجديدة  العثمانية  أنَّ  إلى  حسن  وأشار 
المتمثلة باالحتالل التركي تحاول اليوم إعادة 
الفتنة  أمجادها واحتالل هذا األرض وزرع 
مشروع  إفشال  بهدف  المنطقة,  شعوب  بين 

األمة الديمقراطية وضم أرضهم إليها ولكنها 
تحاول عبثًا.

كانت  التركي  االحتالل  دولة  حأنَّ  وأوضح 
مشروع  ستفشل  لعفرين  باحتاللها  أنَّ  تظن 
فشلت  ولكنها  المنطقة  في  الذاتية  اإلدارة 
وأطلقت عملية احتالل ثانية استهدفت خاللها 
سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي ولكنها لم 

تستطع ثني إرادة أبناء شعبها.
منطقة  تكن  لم  عفرين  أن  إلى  حسن  ه  ونوَّ
إرهابية لكي يحررها أردوغان كما يدعي بل 
هي كانت تؤوي  200 ألف نازح من مختلف 
بعضهم  مع  متعايشين  السورية  المحافظات 
البعض يديرون شأنهم بأنفسهم ولم تكن تهدد 
أمن أحد بل كانت درًعا في وجه المتشددين.

المحتلة  عفرين  أهالي  حسن  عاهد  كما 
الحتالل  الثالثة  الذكرى  »في  بمساندتهم: 
الشعب  منها صمود  انطلق  الصمود  عفرين 

استطاعت  المدينة  هذه  المحتل،  وجه  في 
يوماً   58 ومرتزقتها  تركيا  بوجه  تقف  أن 
استخدمت  المقابلة  والجهة  الخفيفة  باألسلحة 
والخفيفة  الثقيلة  األسلحة  أنواع  جميع 

والطيران«.
وأضاف: »نحن اليوم - شعب الرقة وحزب 
عفرين  أهالي  نعاهد   - المستقبل  سوريا 
بالوقوف معهم حتى تحرير أرضهم، ونعاهد 
يداً  كحزب  أنَّنا  الديمقراطية  سوريا  قوات 
المناطق  جميع  من  المحتل  لدحر  معهم  بيد 

المحتلة«.
وبعد انتهاء الكلمات تم عرض فيلم سنفزيوني 
سوريا  لحزب  اإلعالمي  المكتب  قبل  من 
سوريا  تاريخ  خالله  استعرض  المستقبل 
التي  التركي  االحتالل  جرائم  إلى  باإلضافة 

ارتكبتها في عفرين.

اإلبادة  حملة  ظل  في  ـ  األخبار  مركز 
روجهالت  في  واالعتقاالت  السياسية 
كردستان وإيران ضد الطالب والنشطاء 
النظام  اعتقل  الكرد،  والمواطنين 

اإليراني خمسة أشخاص آخرين.

روجهالت  في  اإليراني  النظام  بدأ 
الثاني  كانون  من  الثامن  منذ  كردستان 
االعتقاالت  من  جديدة  بموجة   2021

وأفادت  الكرد،  والطالب  النشطاء  ضد 
روجهالت  في  اإلنسان  حقوق  جمعية 
اعتقل  اإليراني  النظام  أن  كردستان 
منهم »رسول  خمسة مواطنين، وعرف 
خليفان  وكريم  شار،  بيران  من  الواز 
كاني  قرية  من  خزري  الدين  وحسام 
ورحمان  شار،  لبيران  التابعة  بوداخ 

دريازي من أهالي شاوال«.
المعتقلين  أن  إلى  الجمعية  وأشارت 

تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقاله.
الثاني  كانون  من  الثامن  منذ  أنه  يذكر 
شخصاً  أربعين  عن  يزيد  ما  اعتقل 
من  وإيران  كردستان  روجهالت  في 
يزال  وال  اإليراني،  النظام  قوات  قبل 

مصيرهم مجهوالً حتى اآلن.

مركز األخبار ـ أوضحت المتحدثة باسم حركة حرية 
المرأة اإليزيدية TAJÊ أن اتفاق بغداد ـ هولير هو 
المخالف للدستور العراقي وليس اإلدارة الحالية في 
شنكال، داعيةً جميع أبناء جلدتها للوقوف بوجه كافة 
المؤامرات التي تهدد الوجود اإليزيدي واإلنجازات 

المحققة بدماء الشهداء وإفشالها.
االتفاق  اإليزيدي ضد  المجتمع  أبناء  مقاومة  تستمر 
إرادة  لسلب  الرامي  وبغداد  هولير  بين  المبرم 
اإليزيديين، وذلك من خالل نصب خيمة بالقرب من 
مركز قوات أسايش إيزيدخان، حيث بدؤوا فعالياتهم، 
التي تتواصل منذ الثاني من كانون األول المنصرم 

على التوالي.
ويتوجه يومياً أهالي قضاء شنكال إلى خيمة الفعالية، 
وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة ألسايش إيزيدخان، 
وفي إطار دعم ومساندة األسايش، زار أعضاء من 
حركة حرية المرأة اإليزيدية TAJÊ خيمة الفعالية.

 TAJÊ المتحدثة باسم حركة حرية المرأة اإليزيدية
خيمة  في  مشاركتها  خالل  قالت  صبري  صبيحة 
الفعالية: »بحسب الدستور العراقي فإن كل مكون أو 
أقلية في العراق تستطيع أن تشكل إدارة تحت مظلة 
الدولة العراقية«، متسائلة »لماذا يخرج العراق اليوم 
ضد دستوره، ويريد كسر إرادة المجتمع اإليزيدي«.

اإليزيدي  المجتمع  على  »مر  صبيحة:  وأضافت 
اإليزيديون  يمتلك  اليوم  لكن  اإلبادات  من  العديد 
اإلبادة  بعد  اإليزدي  المجتمع  قرر  وقد  قوية،  إرادة 
أن   2014 آب  من  الثالث  في  وقعت  التي  األخيرة 

يعيش على أرضه بحرية وكرامة وبإرادته، ضمن 
الموحد، وال نقبل ألحد أن يفرض  العراق  جغرافية 

علينا مؤامرة أخرى«.
بدماء  تحر  شنكال  قضاء  أن  صبيحة  وأوضحت 
كل  اإليزيدي  المجتمع  أبناء  »حرر  وقالت:  أبنائه، 
أي  دخول  نرفض  ولهذا  بدمائهم،  القضاء  من  شبر 

قوة خارجة عن إرادتنا وال تعترف بوجودنا«.
ضد  تحاك  التي  والمخططات  المؤامرات  وحول 
»الدولة  صبيحة:  قالت  اإليزيدي،  المجتمع  إرادة 
ال  اإليزيدي  المجتمع  تجاه  هذه  بسياساتها  العراقية 
هنا  ونحن  المجتمع،  هذا  وتمحي  تقضي  أن  يمكنها 
اليوم في الخيمة المقاومة لنثبت للجميع أننا قادرون 

على مواجهة كافة المؤامرات«.
وأكدت المتحدثة باسم حركة حرية المرأة اإليزيدية 
اإليزيدي  المجتمع  أن  صبري  صبيحة   TAJÊ
سيواصل مقاومته ضد جميع االتفاقيات، داعية أبناء 
التخلي  وعدم  المؤامرات  وجه  في  بالوقوف  جلدتها 
بدماء  تحققت  التي  اإليزيدي  المجتمع  إنجازات  عن 

الشهداء.

مركز األخبار ـ أصدرت محكمة تركية قراراً 
باعتقال صحفي تركي معارض بسبب تدوينة 

نشرها قبل ثالث سنوات ونصف.

المحكمة  نظرتها  قضائية  دعوى  وهناك 
والباحث  الصحفي  ضد   ،2020 تموز  في 
التركي المعارض جنكيز تشاندار بعد نشره 
تويتر،  على   ،2017 أيار   30 في  تدوينة 
الطفلة  مقتل  بسبب  حزنه  عن  فيها  تحدث 
»أيشا دنيز قاراجيل« التي تعرف في تركيا 
بـ«الفتاة ذات الرداء األحمر« على يد مرتزقة 

»داعش« في شمال سوريا.
الجريمة  بـ  »اإلشادة  تهمة  وجهت  المحكمة 

والمجرمين« لتشاندار.
وُعقدت الجلسة األولى للمحاكمة يوم الثالثاء 
الجنايات  محكمة  في  الجاري  الشهر   19
االبتدائية الثالثين بإسطنبول، لتصدر قرارها 

باعتقال تشاندار.
بالقول:  المحكمة  قرار  على  تشاندار  وعلق 
»أرى مذكرة االعتقال التي صدرت ضدي، 

الذي  الوضع  يكشف عن  سلبي جديد  كمثال 
شعرت  بلدي.  في  العدالة  آلية  إليه  وصلت 

بالحزن الشديد«.
جملتين  من  بتغريدة  تتعلق  القضية  وتابع: 
داعش  قتال  أثناء  ماتت  لفتاة صغيرة  كتبتها 
عام 2017. تغريدتي المؤرخة في 30 أيار 

2017 هي بالضبط كما يلي:
»الفتاة ذات الوشاح األحمر هي أجمل مالك 
على  الرقة  سقطت  جيزي.  ألحداث  مبتسم 
األرض أمامه وصعدت إلى النجوم وأحرقتنا 

من جديد«.
الصحفيين  أبرز  من  يعد  تشاندار  أن  يذكر 
المعارضين في تركيا، وعمل في وقٍت سابق 
والرؤساء  المسؤولين  من  لعدد  كمستشار 
وسليمان  أوزال  تورغوت  مثل  األتراك 

دميريل.

واجتماعية  ثقافية  بموروثات  الجزائر  تزَخر 
بين  وتجمع  غابرة،  أزمنة  إلى  تاريخها  يعود 
الطريف والخيالي، ويُصر كثير من الجزائريين 
خالل  من  تقليدي  كإرث  عليها  المحافظة  على 
وفي  وتداولها،  استحضارها  على  المداومة 
عن  الناس  يتحدث  الشتاء،  فصل  يحل  مرة  كل 
منذ  الجزائر  قديمة جداً الزمت سكان  أسطورة 
مئات السنين، معُروفة بـ »عرس الذيب«، وتُعدّ 
أمازيغ  بعض  يَسميها  كما  ووّشن«  أو  »تّريذ  
الجزائر، أسطورةً من التراث الجزائري، تحمل 
احترام  كضرورة  نبيلة،  رسائل  طياتها  في 
بالنذر  والوفاء  المسؤولية،  وتحّمل  الطبيعة، 
األسرية  والروابط  الزواج  وتقديس  والعهد، 

للحفاظ على اللُحمة االجتماعية.

أسطورة الذئب
)تبعد  البليدة  خالد )25 سنة( من والية  ويعتبَر 
الشباب  أحد  العاصمة(،  عن  كيلومتراً   45
لدرجة  ُمخليته  الذئب  أسطورة  تفارق  ال  الذين 

دالالت  له  خالصاً  جزائرياً  تراثاً  يعتبرها  أنه 
مدى  أتذكر  عنها  أسمع  »عندما  ويقول  عميقة، 
ترويها  كونية حكاية  فلكل ظاهرة  تراثنا،  عمق 
جداتنا من خالل أساطير مشوقة تجعلنا نسبح في 
عالم الخيال، سمعت قصتها عن جدتي وما زلت 
تزامناً  المطر  يتساقط  مرة  كل  في  استحضرها 

مع سطوع الشمس«.
ويروي جزائريون في تفاصيل األسطورة أنه في 
القديم كان ُهناك ذئب بلغ سن الزواج، لكنه كان 
دائماً ما يتهّرب من الزواج لخوفه من المسؤولية، 
كي  الذئاب  عليه  فألّحت  الترف،  حياة  واعتياده 
يتزوج، األمر الذي جعله يضع شرطاً تعجيزية 
»لن  لرفاقه  فقال  تتحقق،  أن  يستحيل  أنه  ظن 
وتكون  األمطار  فيه  تتساقط  يوم  في  إال  أتزّوج 
فيها  وتظهر  زرقاء،  والسماء  ساطعة،  الشمس 
عروس  تعني  أمازيغية  )كلمة  أوجنّا«  ثيسليث 
السماء ويُقَصد بها قوس قزح(، لكن خاب ظن 
وبدأت  السماء  في  ُسحب  ظهرت  عندما  الذئب 
وظهرت  الشمس  سطعت  ثم  تتساقط،  األمطار 
»عروس السماء«، فأيقن الذئب آنذاك أن ال مفر 

أجمل حفل زفاف  إخوته  له  ونّظم  الزواج،  من 
حضرته كل حيوانات الغابة وحتى البشر، ووثّق 

األجداد هذا اليوم بتسميته يوم »عرس الذئب«.

رسالة إىل الشمس

استطاعت  التي  الذيب«  »أسطورة  إلى  إضافة 
الجمعي  الخيال  في  وجودها  على  تُحافظ  أن 
لدى الجزائريين، وجدت بعض العادات الغريبة 
أيضاً مكانتها في المجتمع الجزائري، وذلك على 
وجودها،  على  السنين  آالف  مرور  من  الرغم 
من بينها ما يُطبقه بعض األطفال عن غير وعي 
وإدراك عندما يسقط سن من أسنانهم، مثل الطفل 
رفيق )10 سنوات( من والية تيزي وزو )60 
صوب  بسنه  فيلقي  العاصمة(  شرق  كيلومتراً 
حمار  ِسن  »أعطيتك  قائالً  ويخاطبها  الشمس 

أعطيني ِسن غزال«.

الميلي،  مبارك  الشيخ  يروي  العادة،  هذه  عن 
الجزائريين في  المسلمين  العلماء  عضو جمعية 
أنها  والحديث«،  القديم  الجزائر  »تاريخ  كتابه 
كانوا  مَمن  الجزائر  سكان  عن  متوارثة  »عادة 
التي  »الديانة  أن  ويضيف  الشمس«،  يعبدون 
عرفها األثريون لدى قدماء الجزائر وهي عبادة 
الشمس والقمر )وهما من معبودات المصريين(، 
والثور  القرد  منها  الحيوانات،  بعض  وعبادة 
والكبش والتيس، وقد وقع شعبنا في ما يقرب من 
هذه الوثنية، فمن آثار عبادتهم للشمس أن الولد 
حينما يثغر وتسقط ِسنُه يرمي بها إلى الشمس، 
ويقول لها في بعض الجهات الشمالية: أعطيتك 
فضة أعطني ذهباً، وفي بعض الجهات الجنوبية: 

أعطيتك سن حمار أعطيني سن غزال«.
في المقابل، يتداول جزائريون في مناطق مختلفة 
والخروج من  للتنفيس  الخيال  إلى  أقرب  طبائع 
الرتابة، منها ما يبشر صاحبها بالخير ومنها ما 
ينذره بوقوع شر أو أمر سلبي، فإذا صادف مثالً 
أن سقط على رأس أحدهم فضالت من الطيور 
فذلك مؤشر على الِغنى، وإن صادف أن أحس 

مؤشر  فذلك  الظهر  مستوى  على  بَحكة  أحدهم 
اللحظة، وإذا  تلك  يغتابه في  َمن  أن هناك  على 
أحس بحكة على مستوى يده اليمنى فذلك يعني 
على  كانت  إن  أما  طائلة،  أمواالً  سيتقاضى  أنه 
يعني أن صاحبها سيُضيع  فذلك  اليسرى  الجهة 

أمواالً.

نسبة  على  تطغى  السلبية  المشاعر  أصبحت 
بسبب  واألبناء،  اآلباء  بين  العالقات  من  كبيرة 
حدتها  تزايدت  والتي  يعيشونها  التي  الضغوط 
بعد تفشي جائحة كورونا التي لها تأثيرات سلبية 
على  الخبراء  وشدد  النفسية.  الضغوط  فاقمت 
ضرورة تخلص اآلباء من تمرير حاالت التشاؤم 
إلى  والمجتمع  المحيط  على  والسخط  والغضب 
أطفالهم نظراً لما لهذه المشاعر السلبية واألفكار 
السوداوية من مضار على نفسياتهم ومستقبلهم.

في  التحكم  تقييم  اآلباء  على  أنه  إلى  ولفتوا 
المشاعر  هذه  أن  موضحين  السلبية،  مشاعرهم 
قد تمثل 20 في المئة فقط ولكنها تحطم 80 في 
لذلك  األبناء،  لدى  اإليجابية  المشاعر  من  المئة 
نبهوا إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع األبناء 

والتحكم في تفاعالتهم.
وكشفت دراسة حديثة أن المشاعر السلبية قادرة 
على االنتقال من األب إلى االبن بشكل وراثي، 
مما  فقط  تنشأ  البشر ال  أن طباع  يعني  ما  وهو 
قد  بل  له من مواقف خالل حياتهم،  يتعرضون 

تكون إرثاً قديماً ال دخل لهم فيه.
وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون من جامعة 
ماريالند األميركية ومؤسسات طبية أخرى، أن 
بعض الحويصالت المتعلقة بالخلية، والمعروفة 
إحداث  تستطيع  الدماغ،  تيارات  على  بتأثيرها 
والتأثير  الرجل،  لدى  المنوي  السائل  في  تغيير 

على أبنائه في المستقبل.
وقال الباحث األميركي كريس مورغان إن ثمة 
حمل  على  المنوي  السائل  لقدرة  كبيراً  احتماالً 
األمر  هذا  أن  وأكد  الجنين،  إلى  األب  ذاكرة 
غير مستبعد، وراهن العلماء على هذه الدراسة 
فضالً  أفضل،  نحو  على  اإلنسان  سلوك  لفهم 
بفضل  تصيبه  التي  االضطرابات  معالجة  عن 

التشخيص الدقيق لألسباب.

اآلباء  من  الكثير  أن  إلى  النفس  علماء  ونبه 
الرغم  على  صحيحة  سلبيتهم  أن  يعتقدون 
وال  حولهم،  من  وحياة  نفسياتهم  تدمر  أنها  من 
بسبب  إليه  يطمحون  ما  لبلوغ  أبناءهم  يدعمون 
العكس  على  بل  وتشاؤمهم،  السوداوية  نظرتهم 

يحبطونهم.
يكتسب  الطفل  أن  الحديثة  الدراسات  وكشفت 
أحد  أو  الزائدين من كال  والقلق  التذّمر  مشاعر 
سلبية  مشاعر  األب  اكتسب  فكلما  الوالدين، 
حيال  واإلحباط  بالتشاؤم  تتسم  أفكاره  وكانت 
كل ما يتعلق بحياته األسرية واالجتماعية، كلما 

زرع في نفسه هذه المشاعر واألفكار.

أسرته  من  يكتسب  الطفل  أن  إلى  وأشارت 
يكون  والذي  التشاؤم،  االجتماعي  ومحيطه 
السلبية  بنظرتهما  فيه  رئيسي  دور  لألبوين 
يعتمد  حيث  تحدث،  التي  المشاكل  إلى  الدائمة 
المشاكل  تواجهه  حين  النظرة  هذه  أيضاً  الطفل 

واألزمات.

األشخاص  إلى  المشاعر  هذه  عدوى  انتقال 
اآلخرين

وقالت الكاتبة اإلسبانية راكيل ليموس رودريغيز 
تربية  في  جهدهم  قصارى  يبذلون  األولياء  إن 
أطفالهم، ولكنهم قد ال يدركون أحياناً أن بعض 
الضرر  تُلحق  أن  شأنها  من  السيئة  الممارسات 

بأبنائهم أكثر من أن تنفعهم.
وحدها  األبوية  العاطفة  أن  رودريغيز  وأكدت 
اآلباء  يحدد  أن  الضروري  ومن  كافية،  غير 
حيث  بأبنائهم،  تضر  أن  يمكن  التي  السلوكيات 
لذواتهم  األبناء  احترام  على  تؤثر  أن  يمكن 

المستقبل،  في  جسيمة  مشاكل  لهم  وتسبب 
مشيرة إلى أن األطفال يجب أن يترعرعوا 

في بيئة آمنة ومستقرة.
في  أبناءهم  يجعلون  اآلباء  أن  وأوضحت 
أشياء  إزاء  بالذنب  يشعرون  األحيان  بعض 
ليست لهم أي صلة بها، ويمكن أن تسبب لهم 
النفسية في  المشاكل  الكثير من  المسألة  هذه 
المستقبل، حيث تشعرهم بالذنب وجلد الذات 
أن يجعل  ينبغي ألحد  دون وعي منهم. وال 
ذاته  واألمر  بالذنب،  يشعرون  اآلخرين 

بالنسبة إلى اآلباء واألمهات تجاه أبنائهم.
وأوضح المختصون أن األشخاص المحاطين 
ويعتقدون  دائماً  يشتكون  سلبيين  بأناس 
الحياة،  في  مشاكل  من  وحدهم  يعانون  أنهم 
تنتقل إليهم عدوى هذه المشاعر وتؤثر على 
السلبي  التفكير  أن  وأكدوا  حياتهم،  مجرى 
المحيط  العالم  الدماغ يرى  يعمل على جعل 
والعكس صحيح،  ومتشائم،  بشكل سوداوي 
إلى  الغضب  مثل  السلبية  المشاعر  وتؤدي 

مشاكل كبيرة لإلنسان.
وأشاروا إلى أن األشخاص السلبيين يمكنهم 
من  أجساد  صحة  في  ضرراً  يحدثوا  أن 
يتعاملون معهم على شكل ارتفاع في ضغط 
وضعف  والصداع  والقلق  واإلجهاد  الدم 
أن  الدراسات  كشفت  حيث  الدموية،  الدورة 
الغضب لمدة خمس دقائق فقط يرهق الجسم 
ألكثر  المناعة  جهاز  ويُضعف  كبير  بشكل 

الصحية  المشاكل  هذه  وكل  ساعات،  ست  من 
مثل  خطورة  أكثر  مشاكل  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

النوبات القلبية والسكتة الدماغية.
السلبية  األفكار  أن  النفس  علم  أخصائيو  وبيّن 
ويُعرف  »الكورتيزول«،  بهرمون  ترتبط 
بهرمون اإلجهاد وهو عبارة عن مادة كيميائية 

التفكير السلبي في  توجد في العقل، لكنها تحفز 
األشخاص  بعض  أن  موضحين  زيادتها،  حالة 
وألن  المجهول،  من  كبير  خوف  يتملكهم 
يحمله  الذي  الغموض  من  يخاف  شخص  أي 
إلى  التدفق  في  السلبية  األفكار  تبدأ  المستقبل، 

العقل باستمرار.
المزيد  يقضون  الذين  األبناء  يتحول  أن  ويمكن 

بشكل  التفكير  إلى  سلبيين  آباء  مع  الوقت  من 
المواقف  أن  األبحاث  بينت  كما  مثلهم،  سلبي 
تتكرر ونبرة الصوت وتعابير الوجه تتغير نتيجة 
قضاء المزيد من الوقت مع األشخاص السلبيين.

ترعى الكردية »دلبند رواندوزي« داخل خيمتها 
أشجار  قريباً  نباتات صغيرة ستصبح  الزراعية 
إعادة  في  تسهم  بأن  تأمل  وهي  باسقة،  بلوط 
تبددت  حيث  كردستان،  إقليم  غابات  إلى  الحياة 
نصف الثروة الحراجية بفعل الحروب والحرائق 

وعمليات القطع غير القانونية.
وتسعى دلبند، البالغة من العمر 26 عاماً المولعة 
بالتسلق الجبلي والنزهات في الطبيعة، إلى إعادة 
شجرة  مليون  زرع  عبر  اإلقليم  لغابات  الحياة 

بلوط خالل السنوات الخمس المقبلة.

عادات  »خلق  هو:  الهدف  أن  دلبند  وأوضحت 
األشجار  غرس  خالل  من  المجتمع  في  جديدة 
التغير  من أجل الوصول إلى مناخ أفضل، ألن 
المناخي تهديد كبير ويجب أال يقتصر عملنا على 

زراعة األشجار«.
محليين  ومتنزهين  رعاة  يد  على  المهمة  وتبدأ 
الجبال  عبر  رحالتهم  خالل  البذور  ينقلون 
لتزرعها دلبند داخل خيمتين زراعيتين تمّولهما 
ذلك  وبعد  هولير،  في  خاصة  تعليمية  مؤسسة 
تحدد لها وزارة الزراعة في اإلقليم المواقع التي 

يمكن زرعها مجدداً عند كل خريف.
وبعد غرس تلك الشتالت في المنطقة على أمل 
تحويلها إلى غابة، تنتقل رعاية كّل منها إلى أحد 

المراقبين مقابل ألف دينار )0.70 دوالر(.
وأصبح إقليم كردستان على مّرِ السنوات مالذاً 
رئيسياً للكرد من العراق ودول أخرى خصوصاً 

بلدان  بعض  ضربت  التي  الصراعات  بعد 
الشرق األوسط، وشهدت الفتاة التشيكية »أنتيرا 
تيبسيتاويوات«، من خالل جوالتها المتكررة في 
جبال كردستان، على ما لحق من أضرار على 

طبيعة اإلقليم.
وانضم هوكر علي )35 عاماً( إلى هذه المبادرة 
أنحاء  سائر  في  المناخية  الطوارئ  حالة  بسبب 
الجميع  »على  يتوجب:  أنه  على  مشدداً  العالم، 
التغير  وعواقب  تهديدات  من  للحد  المشاركة 
الذي  كورونا  فيروس  يشبه  ال  ألنه  المناخي، 

يمكن للعلماء تطوير لقاح لعالجه«.
وفقد اإلقليم 20 في المئة من نباتاته منذ 2014، 
حال  في  المئة  في   47 إلى  النسبة  هذه  وتصل 
مقارنتها بإحصاءات تعود إلى عام 1999، وفقاً 

لسلطات اإلقليم.
وانعكس ذلك من خالل زوال أكثر من 8000 
كيلومتر مربع من الغابات الطبيعية أو المزروعة 
تآكل  من  الحماية  تبدد  وأيضاً  البشر،  يد  على 
التربة وفقدان المياه، وفقاً لمنظمة »فاو« لألغذية 

والزراعة التابعة لألمم المتحدة.

"عرس الذيب" و"سن الغزال" أساطري وخرافات تعيش مع اجلزائريني

 على مستقبل األبناء
ً
يأس اآلباء وتشاؤمهم ينعكسان سلبا

شابة تزرع البلوط لتمنح 
احلياة لغابات كردستان



21 كانون الثاني  2021 الخميس

العدد 1065

21 كانون الثاني  2021 الخميس روناهيروناهي

العدد 1065 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

عفرين.. ثالثة أعوام من المقاومة.. و«الصمت المخزي« 
عنوان المجتمع الدولي

روناهي/ ميديا غانم - يصادف يوم 2021/1/20 
الزيتون  مرور ثالثة أعوام على تدنيس أرض 
الطاهرة من قبل االحتالل التركي ومرتزقته مما 
ومنذ  السوري«،  الوطني  »الجيش  بـ  تسمى 
بداية احتاللهم لعفرين وانتهاكاتهم شبه اليومية 

مستمرة بحق المدنيين وال سيما النساء.

بصمت دولي مخزي يمر عاٌم ثالث على احتالل 

عفرين األبية، عاٌم آخر من االنتهاكات والجرائم 
بحق  عفرين  في  اإلنسانية  جبين  لها  يندى  التي 
إلى  العمد  األبرياء  قتل  فمن  العزل،  المدنيين 
واالبتزاز  واالغتصاب  والتعذيب  االختطاف 
والنهب  السلب  وكذلك  القسري،  والتهجير 
والسرقة ومصادرة الممتلكات واالستيالء عليها 

بسرقة  وانتهاًء  واإلتاوات،  الضرائب  وفرض 
الدينية  والمزارات  الحضارية  المعالم  وتدمير 

بعفرين.
ومرتزقته  التركي  المحتل  عنجهية  تتوقف  لم 
فاستهدفوا  الطبيعة،  حتى  منهم  تسلم  فلم  هنا، 
الغابات والمناطق  أشجار عفرين الخضراء في 
وحرقها  وإتالفها  قطعها  إلى  وعمدوا  الحراجية 
وال سيما شجر الزيتون باعتبارها مصدر رزق 

أساسي لسكان المنطقة حيث كانت قبل احتاللها 
»أكثر من 18 مليون شجرة«.

88 امرأة اختطفت عام 2020
المحتل  من  الويالت  ذاقت  من  أكثر  ولكن 
ومرتزقته كانت المرأة، فقد تعرضت 88 امرأة 
لالختطاف على أيدي مرتزقة االحتالل التركي 

مما يسمى بالجيش الوطني السوري المدعومين 
بمعدل  أي   ،2020 عام  عفرين  في  تركيا  من 
ما  بحسب  أيام  أربعة  كل  تقريبًا  واحدة  حادثة 
نشره موقع  Missing Afrin Womenالمعني 
المحتلة،  عفرين  مدينة  في  المختطفات  بالنساء 
في تقرير أعدته الناشطة األمريكية ميغان بوديت 
تركيا ومرتزقتها  بها  تقوم  التي  االنتهاكات  عن 

وعدد النساء المختطفات عام في 2020.
التركي  للمحتل  المتكررة  الجرائم  وإن 
دفع  النساء  بحق  المحتلة  عفرين  في  ومرتزقته 
يوثّق حاالت  أمريكية إلطالق مشروعٍ  بناشطة 
في عفرين  النساء  لها  تتعّرض  التي  االختطاف 

المحتلة شمال غربي سوريا.
الناشطة األمريكية ميغان بوديت المتخصصة في 
الشؤون الدولية وخريجة كلية الشؤون الخارجية 
مشروعها  أطلقت  تاون«  »جورج  جامعة  في 
حيال  الوعي  زيادة  بهدف  الفائت،  حزيران  في 
السكان األصليين  ترتكب بحق  التي  االنتهاكات 

في المنطقة.
النساء  أسماء  من  قائمة  تضمن  ومشروعها 
تاريخ  عن  ومعلوماٍت  المفقودات،  والفتيات 
الحين  ذلك  منذ  وثقت  وقد  اختطافهن،  ومكان 
نحو 150 حالة، حيث أكدت لوكاالت بأنه »منذ 
سيطرة االحتالل التركي على مدينة عفرين، لم 
تقم أي من وسائل اإلعالم الرئيسية والحكومات 
للتوعية  بشيٍء  الدولية  والمؤسسات  األجنبية 
هناك  تحدث  التي  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات 

يومياً، ناهيك عن اتخاذ إجراءات لوقفها«.
الناشطة األمريكية ميغان بوديت، أعدت تقريراً 
عن عمليات الخطف التي طالت النساء في مدينة 
تعذيب  عمليات  من  رافقها  وما  المحتلة  عفرين 

واعتداء جنسي.
تعرضن  امرأة   88« فإن:  التقرير؛  وبحسب 
من  المدعومة  المرتزقة  أيدي  على  لالختطاف 
حادثة  بمعدل   ،2020 عام  عفرين  في  تركيا 

واحدة تقريبًا كل أربعة أيام«.

ال تزال 51 امرأة مفقودة
وأردف التقرير بأنه »ال تزال 51 امرأة مفقودة 
حتى األول من شهر كانون الثاني عام 2021، 
أحداهن  أن  وُزعم  امرأة،   35 عن  أفرج  وقد 
 35 أصل  من   17 سراح  أُطلق  كما  قُتلت،  قد 
بالدوالر  نقدية  فدية  دفع  بعد  عنهن  أفرج  امرأة 
األمريكي أو الليرة السورية أو الليرة التركية من 

قبل أهاليهن«.
التقرير بأن أكبر عدد من حوادث  كما جاء في 
نيسان،  الثاني،  كانون  »شهر  في  كان  الخطف 
آب، وتشرين الثاني«، إذ شهد في كل شهر 11 

حالة، وتالها شهر كانون األول بـ 10 حاالت.
في  تورطت  التي  المرتزقة  بأن  التقرير  وذكر 
المرتزقة  هي   2020 عام  الخطف  عمليات 
التابعة لما يسمى بالجيش الوطني السوري، وهم 
الشام، وأحرار  بـ: »أحرار  متطرفو ما يسمون 

وجبهة  الحمزة،  وفرقة  الشام،  وفيلق  الشرقية، 
الشامية، وجيش اإلسالم، وجيش النخبة، وجيش 
لواء  سمرقند،  ولواء  الوقاص،  ولواء  الشرقية، 
مراد،  السلطان  وفرقة  فاتح،  محمد  السلطان 
من  أكثر  الخطف  عمليات  بعض  في  وشاركت 

جماعة متطرفة«.
وأضاف التقرير بأن »مرتزقة ما تسمى بالجيش 
الوطني السوري المسؤولة عن معظم الحوادث 
المبلغ عنها هم مرتزقة »أحرار الشرقية، وفرقة 
عن  تقارير  في  مراد«  السلطان  وفرقة  حمزة، 
عفرين  احتالل  منذ  الجنسي  العنف  أو  التعذيب 

عام 2018«.
مؤكداً بأن المرتزقة المدعومة من تركيا اختطفت 
ست فتيات قاصرات في عفرين عام 2020، وال 
تزال خمس منهن في عداد المفقودين حتى األول 
سراح  أطلق  بينما   ،2021 الثاني  كانون  من 

واحدة.
مبيناً أن 14 حالة، أي حوالي 15٪ من الحوادث، 
بالتعذيب، وبقيت ثالثة  تضمنت مزاعم مباشرة 
من  األول  حتى  المفقودين  عداد  في  هؤالء  من 
شهر كانون الثاني عام 2021، بينما أفرج عن 
ما  مرتزقة  من  كل  تورطت  حيث  امرأة،   11
تسمى بـ »الحمزات، جبهة الشام، جيش النخبة، 
في  العسكرية«  والشرطة  السياسي،  األمن 

عمليات التعذيب عام 2021.

مزاعم مبارشة عن العنف الجنيس
مزاعم  حاالت  ثالث  »وشملت  التقرير:  وتابع 
مباشرة عن العنف الجنسي، وتعلقت حالتان من 
هذه الحاالت بزواج قسري، بينما تضمنت القضية 
االحتجاز،  أثناء  باالغتصاب  ادعاًء  المتبقية 

ظلت اثنتان من هؤالء في عداد المفقودين حتى 
األول من شهر كانون الثاني عام 2021، بينما 
أفرج عن امرأة، حيث تورطت كل من مرتزقة 
مزاعم  في  مراد«  السلطان  وفرقة  »الحمزات 

عنف جنسي عام 2021«.
تم  نساء  استهدفت  حاالت  سبع  بأن  مضيفاً 
مجتمعات  في  أعضاء  أنهن  على  تحديدهن 
»األقليات الدينية«، وبحسب ما ورد فقد اختُطفت 
علويتان،  وامرأتان  إيزيديات  نساء  خمس 
ووقعت العديد من عمليات االختطاف هذه خالل 
من  مدعومون  مرتزقة  شنتها  أوسع  مداهمات 
تركيا على قرى معينة تاريخياً تضم أقليات دينية.

»31« منظمة تدين املحتل
خالل  منظمة   »31« مؤخراً  أدانت  وقد  هذا 
بيان لها المحتل التركي ومرتزقته جراء احتالل 
عفرين وطالبوا بإنهاء احتاللها للمناطق الكردية 
المحتلة، مؤكدين بأن ما يجري ارتكابه بعفرين 
جرائم  خانة  في  شك  أدنى  دون  يندرج  المحتلة 

يهدد  ما  وخانة  اإلنسانية  والجرائم ضد  الحرب 
إلى  استناداً  كله  وذلك  الدوليين،  والسلم  األمن 
نصوص ومواد في القوانين الدولية، مثل اتفاقيات 
وبروتوكوليها   1949 لعام  األربعة  جنيف 
للمحكمة  األساسي  روما  ونظام  اإلضافيين، 
الهاي  واتفاقيتي   1998 لعام  الدولية  الجنائية 

1907، 1899 وميثاق األمم المتحدة.
عريضة  على  المنظمات  هذه  وقعت  وقد  هذا 
وفي  كله،  المرير  الواقع  هذا  »أمام  فيها:  جاء 
تغليب  فّضل  الذي  الدولي  المجتمع  تخاذل  ظل 
القيم  من  غيرها  على  االقتصادية  المصالح 
والمبادئ األخالقية واإلنسانية والقانونية وتقاعس 
والتزامها  الكردية  واألطر  القوى  من  البعض 
كان  ومرتزقته،  االحتالل  جرائم  حيال  الصمت 
ال بد لنا كمنظمات حقوقية ومدنية أن نأخذ على 
االحتالل  وتعرية  فضح  مهمة  أمكن  ما  عاتقنا 
المنظمات  أبواب  وطرق  جرائمه،  وتوثيق 
والهيئات الدولية وكل صاحب شأن وقرار لحثهم 
واإلنسانية  القانونية  بمسؤولياتهم  النهوض  على 
واألخالقية، بممارسة أقسى أنواع الضغط على 
احتاللها  وإنهاء  لجرائمها  حد  لوضع  تركيا 
لمنطقة عفرين وجميع المناطق السورية المحتلة 

واالنسحاب منها مع مرتزقتها«.
الموقعون: »المرصد السوري لحقوق اإلنسان- 
الهيئة القانونية الكردية )DYK(- مركز ليكولين 
اللجنة   - ألمانيا   - القانونية  للدراسات واألبحاث 
المنظمة  )راصد(-  اإلنسان  لحقوق  الكردية 
 -)DAD( سوريا  في  اإلنسان  لحقوق  الكردية 
 - ألمانيا   - المهددة  الشعوب  عن  الدفاع  جمعية 
مركز األبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا- 
منظمة حقوق اإلنسان في سوريا )ماف(- منظمة 

حقوق اإلنسان في سوريا )ماف(- منظمة حقوق 
اإلنسان في الجزيرة- منظمة حقوق اإلنسان في 
الفرات- اتحاد المحامين في إقليم عفرين- مركز 
سوريا-  وشرق  شمال  في  االنتهاكات  توثيق 
عفرين  شبكة  اإلنسان-  لحقوق  عدل  مركز 
بوست اإلخبارية- اتحاد المحامين في الجزيرة- 
مبادرة دفاع الحقوقية - سوريا - الجمعية الكردية 
مؤسسة  النمسا-  في  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
في  الكردي  المدني  المجتمع  منظمة  إيزدينا- 
أوربا- لجنة حقوق اإلنسان في سوريا )ماف(- 
Afrin media center- منظمة مهاباد لحقوق 
اإلنسان- جمعية هيفي الكردية في بلجيكا- اتحاد 
إيزديي سوريا- لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان 
المدني-  للمجتمع  أبيض  تل  منتدى  اإليزيدية- 
 Kurdisch antenna كوردي-  انتينا  شبكة 
عفرين  اإلنسان-  حقوق  منظمة   -network
سوريا- رابطة زاكون القانونية- منصة عفرين«.

 جوان محمد / قامشلو ـ دعامً لسيدات نادي قامشلو 

لكرة القدم ستقام دورة كروية برعاية االتحاد 

الريايض بإقليم الجزيرة مبلعب قامشلو املغطى، 

وُسِحبت قرعة الفرق املشاركة وعددها 17 فريقاً، كام 

بدأت حملة التربعات للنادي الذي يعاين من ظروف 

مادية صعبة.

من  يعاني  القدم  كرة  لسيدات  قامشلو  نادي 
ظروف مادية صعبة أدت في الموسم الرياضي 
2019 إلى انسحاب فريق السيدات في مرحلة 
اإلياب من الدوري رغم تصدرهن مجموعتهن 
في مرحلة الذهاب وترشحهن لنيل اللقب بقوة، 
لعام  الدوري  لقب  النادي حققن  أن سيدات  كما 

2017 ـ 2018ـ والكأس 2018ـ 2019.
قبل  من  ص  ُرّخِ فريق  أول  العبات  وحققت 
الدوري  في  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
السوري عندما مثلَن سيدات عامودا مع العبات 
الدوري  في  األول  المركز  أخرى؛  نوادي  من 
األول على المالعب المكشوفة للموسم الرياضي 
مع  الالعبات  مثلت  وكذلك  2019ـ2020، 
أندية في اإلقليم والعبات أخريات  العبات من 
ـ   2020 للموسم  الخابور  سيدات  سوريات 
مركز  الذهاب  مرحلة  في  وحققن   ،2021
لمرحلة  القادمة  الفترة  في  ويتجهزن  الصدارة، 

اإلياب.
أن  المفترض  من  والذي  النادي  دعم  وبهدف 
القدم  كرة  لسيدات  اإلقليم  دوري  في  يشارك 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قام  الجديد  الموسم  في 
ملعب  في  ستقام  كروية  دورة  برعاية  الجزيرة 
على  لإلشراف  لجنة  وُكلِّفت  المغطى،  قامشلو 

الدورة وتضم كالً من:
ـ ديدار ظاظا اللجنة الفنية لكرة القدم.

ـ مهند األحمد االتحاد الرياضي.
- أحمد صبري عضو لجنة الحكام. 

- سالفا طاهر إدارية بنادي سيدات قامشلو.
- شعبان جبارة منسق األعمال باللجنة المنظمة.
-  دليل البار)رشو( مدرب سيدات نادي قامشلو 

لكرة القدم.
قامشلو  ملعب  في  اجتماعاً  اللجنة  عقدت  كما 
 17 ال  الفرق  عن  مندوبون  وحضره  المغطى 
التي تود المشاركة بالدورة، وإليكم نتائج القرعة:
مجموعة  ـ  آواز  ـ  التجار  األولى:  المجموعة 

الصباحية ـ آفدار.

ـ  بيمان  ـ  آفا  ـ روج  الثانية: نوروز  المجموعة 
روني.

ملعب  شباب  ـ  جميل  شركة  الثالثة:  المجموعة 
الصناعة ـ هسو ـ الحبوب ـ روج عنترية.

ـ  أربيل  ـ  الجهاد  متقاعدي  الرابعة:  المجموعة 
منظمة األغذية ـ شباب حطين. 

من  أما  دون،  وما   1985 لمواليد  هي  الدورة 
لمواليد 1980  الجزيرة فهي  إقليم  لعب دوري 

وما دون.
ريع هذه الدورة سيذهب لسيدات قامشلو، ومن 
جانب آخر بدأت حملة التبرعات للنادي من قبل 
تبرع  حيث  والتجارية،  الرياضية  الشخصيات 

ل.س،  ألف   100 بمبلغ  قري  قانع  من:  كالً 
ويتطلب  ألف،   50 مبلغ  حسن  أحمد  والكابتن 
بجانب  الوقوف  والرياضيين  التجار  من  اآلن 
هي  والتي  للسيدات  األخرى  والنوادي  النادي 

األخرى تعاني من أوضاع مادية صعبة.
يُذكر بأن هذه الخطوة هي األولى من نوعها التي 
تحصل في إقليم الجزيرة بإقامة دورات كروية 
دعماً لفرق السيدات لكرة القدم اللواتي يستعدن 
اإلقليم والذي سيكون هذا  للمشاركة في دوري 
المكشوفة  المالعب  على  األولى  للمرة  الموسم 

وليس في المالعب المغلقة.

روناهي/ قامشلو ـ انطلقت منافسات 

مرحلة اإلياب من الدوري السوري 
للدرجة األولى لحساب المجموعة 
األولى، بمباراة جمعت بين ناديي 

الجهاد وعامودا على أرضية ملعب 
الحسكة.

الناديان لم يتجهزا بالشكل المطلوب على 
األداء  سلبية  المباراة  كانت  فقد  يبدو  ما 
انتهت  بحيث  كنتيجة  كذلك  وكانت  فنياً 
بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهي نفس 

نتيجة الذهاب بين الفريقين.

من  جيدة  مجموعة  يمتلكان  الفريقان 
الشبابية،  األعمار  من  الالعبين وخاصةً 
الفريقان  يظهر  لم  ذلك  رغم  ولكن 
كل  خرج  وهكذا  المطلوب،  بالمستوى 

فريق بنقطة واحدة.
ستجمع  المجموعة  في  القادمة  المباراة 
الحسكة،  من  والجزيرة  عامودا  ناديي 
 ،2021/2/2 لـ  المصادف  الثالثاء  يوم 
وهي فترة جيدة نوعاً ما لالستعداد بشكل 
وقتاً  الجهاد  ستمنح  كما  لعامودا،  أفضل 
واالستعداد  أوراقه  ترتيب  إلعادة  أكثر 

للمباراة المصيرية له مع الجزيرة، والتي 
ستقام بحسب الجدول الصادر من االتحاد 
السوري لكرة القدم يوم الثالثاء المصادف 

لـ 2021/2/9.
وبعد نهاية المباراة االفتتاحية للمجموعة 
األولى أصبح ترتيب األندية على الشكل 

التالي:
1- الجزيرة 4 نقاط.
2- عامودا 3 نقاط.
3- الجهاد 2 نقطة.

روناهي / قامشلو ـ تعتبر الرياضة المدرسية 

ذات أهمية كبيرة في مجال منح الطالب 
الصحة السليمة والعقل السليم، وممارسة 

النشاطات الرياضية وإقامة البطوالت 
للطالب خطوة لها دورها في الرفع من 
قدراتهم وتنمية مواهبهم، وبهذا الصدد 

أقامت هيئة التربية والتعليم بطوالت 
لكرة القدم في العديد من المناطق في 

إقليم الجزيرة. وتقام البطوالت بين الفرق 
المدرسية بغية تمثيل كل مدينة ومنطقة 
وناحية فيما بعد في بطولة على صعيد 
إقليم الجزيرة بعد االنتهاء من الفصل 

الدراسي األول والذي من القرار أن يكون 
ضمن شهر كانون الثاني الجاري. وتعتبر 
هذه البطوالت كبادرة تشجيعية للطالبات 

والطالب بممارسة مواهبهم الرياضية وفي 
مدينة قامشلو انتهت منافسات بطوالت 

المدارس لكرة القدم للبنين والبنات، 
للمرحلتين اإلعدادية والثانوية، وكانت 

تلعب على تقسيم المدارس كناحيتين شرقي 
وغربي على الشكل التالي:
مدارس البنين للقسم الغربي:

1-عبد المسيح دنحو
2- حطين

3- الحمدانية
4- محمود أسعد

5- تنورية
6- حسين عبد هللا

القسم الشرقي:
1ـ ابن النفيس

2ـ بديع الزمان
3- الطالئع

4- بنت جبيل
5- أم الفرسان

6- لحدو مسعود
وكل  مجموعتين  إلى  المدارس  هذه  وقسمت 
قسم تأهل األول والثاني من كل مجموعة للدور 

الثاني:
بنات

1ـ عبد الوهاب مقصود
2- محمود أسعد
3- السيدة زينب

4- الزهراء
5- ألماظة خليل

6- تنورية.
القسم الشرقي:

1ـ عبد الحميد زهراوي
2- عبد األحد يونان

3- إبراهيم هنانو
4- أم الفرسان
5- قناة سويس

6ـ أسامة بن زيد
للمرحلة اإلعدادية  النهائية  المباراة  إلى  وتأهل 
النفيس  وابن  حطين  مدرستي  من  كالً  للبنين 
ركالت  بفارق   2×3 حطين  بفوز  وانتهت 
الترجيح بعد التعادل في الوقت األصلي بهدفين 

لهدفين.
بينما توجت بنات مدرسة قناة السويس بالبطولة 
بعد فوزهن على بنات مدرسة الزهراء بهدف 

بدون رد.
ضمت  للشباب  الثانوية  للمرحلة  بالنسبة  أما 

خمسة فرق مدرسية من القسمين:
غربي:

1ـ عربستان
2- الحمدانية

3ـ تنورية
شرقي:

1ـ تشرين
2- الصناعة

3- أم الفرسان
وتأهل أصحاب المركزين األول والثاني للدور 

الثاني.
هي  المدرسية  الفرق  كانت  فقد  للشابات  أما 
سبعة مدارس من القسمين وعلى الشكل التالي:

غربي:
1ـ ميشيل صليبا 

2- ساطع الحصري
3- السيدة زينب

شرقي:
1ـ أم الفرسان

2- الكرامة
3- قناة سويس

4- الصناعة
المرحلة الثانوية المباراة النهائية للشباب جمعت 
بين مدرستي تشرين والصناعة وفازت مدرسة 
تشرين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. وعلى 
صعيد الشابات تقابل فريق مدرستي أم الفرسان 
الفرسان  أم  بفوز  وانتهت  صليبا  وميشيل 

وبنتيجة هدف بدون رد.
الملعبين  أرضية  على  أقيمت  المباريات  كافة 
الترابيين في القسم الغربي ضمن استاد شهداء 
الثاني عشر من آذار، وملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو بالقسم الشرقي من المدينة.
للمدارس  االنتصافية  العطلة  االنتهاء من  وبعد 
ستعود النشاطات الرياضية للبدء مجدداً وهناك 
مستوى  على  القدم  لكرة  بطوالت   إلقامة  نيّة 
مثل  ألعاب  إلى  باإلضافة  قامشلو  مقاطعة 

الشطرنج والطاولة وألعاب أخرى.

ة قادمة
ّ
 لسيدات قامشلو لكرة القدم دورة كروي

ً
دعما

أداء ونتيجة سلبية بني اجلهاد وعامودا

ة خطوة يف 
ّ
ة مدرسي

ّ
بطوالت كروي

الطريق الصحيح
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حسين الشيخ )كاتب(
ها هو الرئيس األمريكي المنتخب جوزيف بايدن يسكن البيت 
األبيض، وارثاً له من الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب، 
والمعقدة،  الشائكة  الملفات  من  ضخمٍة  تَِرَكٍة  إلى  باإلضافة 
ترامب  سلفه  به  خلط  الذي  السورّي  الملف  رأسها  على 
في  المتحدة  بالواليات  الّزّج  بين  عقب  على  رأساً  األوراق 
الملف بقّوة وحنق على تعاطي الرئيس األسبق باراك أوباما 
معه، ومن ثم قراره - أي ترامب - االنسحاب بشكل مفاجئ 
من شمال وشرق سوريا، ليتمدّد النفوذ التركي الروسي على 
حساب الوجود األمريكي، مما جعل السياسة األمريكيّة تتسم 

بالترنّح وعدم الثبات في تعاطيها مع الملف السورّي.
ذات  الملفات  من  السوري  الملف  بأّن  التصّور  يجعل  ومما 
ببعض  لإلدالء  مسارعتُه  بايدن  جو  مكتب  على  األولوية 
تنصيبه  حفل  حتى  سبقت  التي  واإلجراءات  التصريحات 
المتحدة، كحديثه لوسائل اإلعالم األمريكيّة  للواليات  رئيساً 
بأنّه فور استالمه منصبه سيُجري مكالمة مطّولة مع الرئيس 

المنطقة،  في  سياسته  حول  أردوغان  طيب  رجب  التركي 
كالٌم  باهظاً،  ثمناً  يدفع  أْن  يجب  الذي  بالمستبد  إياه  واصفاً 
المنطقة  المتسع في  التركي  النفوذ  إلى  يخلو من اإلشارة  ال 
عموماً وفي سوريا على وجه الخصوص. يضاف إلى ذلك 
تعيين بايدن للدبلوماسي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع 
في  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  كمنّسٍق  ماغورك  برت 
»ماغورك«  أّن  كر  بالذِّ والجدير  القومي،  األمن  مجلس 
السورّي  للملّف  »ترامب«  الرئيس  إدارة  فريق  كان ضمن 
عام  منصبه  من  استقال  أنّه  إال  عنه،  المباشر  والمسؤول 
2018 عقب اتّصال ترامب بالرئيس التركي أردوغان آنذاك 
والتفاهم على االنسحاب األمريكي من الشمال السوري الذي 
رفضه »ماغورك« بشدّةٍ، فاستقال من منصبه احتجاجاً على 

هذا القرار.
لسياسات  العداء  شديد  أنّه  »ماغورك«  المعروف عن  ومن 
ق وصاحب فكرة الدعم األمريكي  »أردوغان«، كما أنّه المنّسِ
لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش 

نيّة  إلى  التحليالت والتقارير الصحفية  اإلرهابي، كما تشير 
»ماغورك« تعيين »زهرا بيل« كمديرة للملف السورّي في 
تقوية  في  تتفق مع رؤيته  التي  القومي، وهي  األمن  مجلس 
السوري،  الشمال  في  »قسد«  وقوات  الذاتية  اإلدارة  موقع 
عام  منه  »ترامب«  انسحاب  مرحلة  قبل  ما  إلى  والعودة 

.2019
على الرغم من أّن هذه القراءات والتحليالت قائمة على قراءة 
بعض الخطابات والتشكيالت اإلدارية التي قد تتغيّر أولوياتها 
تبعاً للمصلحة األمريكية التي تحكمها السياسة والدبلوماسية، 
مبكراً،  مالمحها  بدت  التي  اإلرهاصات  يقّويها  ما  فإّن 
»بايدن«  تصريحات  إلدانة  التركية  الخارجية  كمسارعة 
حيال سياسة تركيا وأردوغان، كما أّن الميدان السوري وال 
الديمقراطية  سوريا  قوات  عليه  تسيطر  الذي  الشمال  سيما 
فريداً من نوعه بين »قسد« والقوات السورية،  يشهد توتراً 
فبدأت باالحتكاك مع المربعات األمنية التي تحتفظ بها القوات 
الحكومية السورية منذ أعواٍم في مدينتي الحسكة وقامشلو، 
التي لم تتعرض لها »قسد« يوماً إال في بعض الحاالت، وفي 

اآلونة األخيرة كانت هناك توترات بين القوات األمنية التابعة 
كما  لها،  والموالين  السوري  النظام  وقوات  الذاتية،  لإلدارة 
من  أمكنها  ما  لقضم  خاطفة  عمليّات  تنفيذ  إلى  تركيا  لجأت 
الشمال السوري قُبيل تولي بايدن الرئاسة، كحملتها منذ أكثر 
من أسبوعين على »عين عيسى« في مناطق اإلدارة الذاتية.

وفي نهاية المطاف، فإّن المؤكد هو أّن الملف السوري كان 
السياسة  مشرحة  على  الساخنة  الملفات  أكثر  من  زال  وما 
جعبة  في  ما  وأّن  خصوصاً،  واألمريكية  عموماً  الدولية 
سيما  وال  ترامب  جعبة  في  كان  عما  كثيراً  يختلف  بايدن 
السياسية  بايدن سواء في حمالته االنتخابية أو في رؤاه  أّن 
في  بصرامٍة  وينتقده  بشدّةٍ  ترامب  يعارض  واالستراتيجية 
الداخلي  الصعيدين  على  األمريكية  لإلدارة  وتوجيهه  قيادته 

والخارجي.

مرح البقاعي )كاتبة(
هل سينجح أردوغان في معركة كسر العظم أم أن العقوبات 
التي بدأت تتزاحم على أنقرة من أطراف االتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة ستشّكل سبباً رئيساً في التراجع عن أهداف 

توسعية غامضة ومستحيلة؟
ال تنحو تركيا المنحى الصحيح والصّحي في سعيها المحموم 
األسس  تراعي  عالمية  قوة  إلى  التحّول  في  هدفها  لتحقيق 
والثوابت الدولية، التي تهيّئ لها تبّوء مكانة متقدمة في منطقة 
الشرق األوسط التي تنتمي جغرافياً إليها، بينما ترجع األفكار 
التي تطرحها حكومة حزب العدالة والتنمية زمنياً إلى توقيت 
الحرب  تاريخ  إلى  يعود  وشرب،  عليه  الدهر  أكل  سياسي 
الذراع  لّي  فلسفة  على  تعتمد  الدول  كانت  حين  الباردة، 
النفوذ  لكسب  العسكرية  والمغامرات  السياسية  والمراهنات 
عابرة  بميليشيات  أو  منظمة،  بجيوش  االستقواء  خالل  من 
للحدود تقوم مقام الجيوش النظامية، من أجل فرض السيطرة 

بغير حق على أراٍض للغير مستقلة وذات سيادة.
تلك الفلسفة متآكلة الصالحية التي تعتمد عليها تركيا اليوم، 
جعلتها تخسر أصدقاء وحلفاء لها ال تستطيع أن تكون مؤثرة 
وال  معهم،  منضبط  توازن  على  والحفاظ  دعمهم  دون  من 
كانت  أوروبية  المتوسط،  في  تشاركها  التي  الدول  في  سيما 
أم شمال أفريقية، هذا ناهيك عن عالقاتها المتوترة مع معظم 

دول الخليج وقد وصلت إلى طريق مسدود.
ويكاد يكون االنخراط التركي السالب في ليبيا هو أبرز نموذج 
مغامرات  إلى  جّرتها  وقد  التركية  الشوفينية  الحالة  يجّسد 
عسكرية مشرعنة من قبل برلمانها الذي صادق مؤخراً على 
 18 لمدة  ليبيا  في  المباشر  التركي  العسكري  التدخل  تمديد 
واستمرار  هناك،  العسكرية  بقواعدها  االحتفاظ  مع  شهراً، 

تزويدها بالعديد والعتاد الالزمين لمواصلة مهامها القتالية.
محاور  من  محور  هو  ليبيا  في  التركي  العسكري  الثقل 
القوى  حموالت  لتغيير  المعتَمدة  التركية  الخارجية  السياسة 
الليبية،  الوفاق  حكومة  في  حلفائها  ولصالح  لصالحها، 
يحتّم  حقيقي  طرق  مفترق  على  اليوم  تقف  التي  الحكومة 
عليها االختيار بين أمرين ال ثالث لهما، األول هو تدويرها 
للزوايا الحادة وتعديل كفة الميزان السياسي بحيث تفتح الباب 

للحوار مع جميع األطراف المعنية بمستقبل ليبيا ودعم وحدة 
أراضيها وتمكين سيادتها على أرضها وثرواتها وأمن شعبها 

واستقراره وحريته.
األمر الثاني، هو المضي في االنغالق والتعنت الذي سيؤدي 
الليبي  الوطني  الجيش  قوات  مع  عسكري  صدام  إلى  حتماً 
المدعوم من قوى دولية وإقليمية بالمال والسالح؛ األمر الذي 
إن حدث سيجّر ليبيا والشعب الليبي إلى اإليغال في المزيد 
من سراديب حروب الغير على أرضه، وهي حروب متنقلة 
وخارجة عن المواثيق وقد ال تنتهي إال بوقوع ليبيا في براثن 
استعمار مستجدّ، بنسخة ميليشيوية عابرة للحدود، كائناً من 

كان المستعمر القادم، والمتربصون بها كثر.
الرئيس  لدى  هل  بقوة:  اآلن  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن 
واضحة  استراتيجيات  أردوغان،  طيب  رجب  التركي، 
إلى  بايدن  إدارة جو  لبيبا وبخاصة مع وصول  لحملته على 
البيت األبيض بكل ما تحمل معها من تحفظات على سياسات 
بايدن  موقف  وكذلك  األوسط،  الشرق  في  التوسعية  الرجل 
من االنتهاكات التي تديرها األجهزة األمنية، والتي ال تزال 
أردوغان  حكم  على  االنقالبية  المحاولة  تاريخ  منذ  مستمرة 
على  للقضاء  المثالية  الفرصة  له  هيّأت  التي   ،2016 عام 
مثقفين وصحافيين  من  السجون،  في  بهم  والزّج  معارضيه 

وضباط وسياسيين ومعلمين وقياديي أحزاب عريقة؟
الخارجية  تعديل سياسته  إلى ضرورة  أردوغان  هل سيتنبّه 
الصراع  ديناميكية  تغيّر  مع  تماشياً  األوان  فوات  قبل 
الطموح  لمواجهة  فاعلة  دول  تقودها  التي  واالستراتيجيات 
األبيض  البحر  وحوض  أفريقيا  شمال  في  الفائض  التركي 

المتوسط؟
يشّكل  قد  ليبيا  في  التركي  االنغماس  أن  القول  نافلة  من 
الشعبي  االنتباه  ألنقرة من أجل تشتيت  مناسباً  داخلياً  عامالً 
في  الهائل  واالنخفاض  المتداعي،  االقتصادي  الوضع  عن 
الميزان التجاري، وتهاوي قيمة الليرة التركية مقابل العمالت 
العالمية، وذلك نظراً إلى فشل الحكومة القائمة في السيطرة 
على جائحة كوفيد – 19 إال أن الهدف بعيد المدى ألردوغان 
العسكري  تمدده  خارطة  إلى  نظراً  اآلن  جالًء  أكثر  يبدو 
وليس  وأذربيجان،  والعراق  سوريا  في  للهيمنة  والسياسي 

آخَرها في ليبيا، وقد بدأ صبر الدول التي طالها الضرر من 
طموحات أنقرة على األرض الليبية ينفد.

التركية  الخارجية  للسياسة  الحالية  المغامرات  نزعة  ترتبط 
ارتباطاً عضوياً بمتغيّرات سياساتها الداخلية، فلم تعد حكومة 
وحسب،  والغرب  الشرق  بين  جسراً  نفسها  ترى  أردوغان 
دولي  وزن  ذات  إقليمية  قوة  تصبح  أن  إلى  تسعى  ولكنها 
»الوطن  عقيدة  وتعتبر  العالم.  وفي  المباشر  جوارها  في 
األزرق«، بالتركية “MaviVatan”، التي أسس لها رئيس 
أركان البحرية التركية، جيهات ياجي، وطورها عام 2006 
األدميرال، جيم غوردنيز، وهي تطالب بمنطقة بحرية واسعة 
العقيدة  لهذه  رمزاً  واليونان،  ليبيا  بين  المتوسط  البحر  في 
التي شكلت لّب التحّول االستراتيجي في العالقات الخارجية 
المتضمنة  للجدل  المثيرة  البحرية  االتفاقية  وليست  ألنقرة. 

حكومة  مع  أنقرة  وقعتها  والتي  البحرية،  الحدود  لترسيم 
الوفاق في طرابلس، سوى إسقاط فعلّي لبعض من الخارطة 
التي ترسم البقعة الجغرافية للوطن األزرق، وقد مّكنت تركيا 
من الوصول إلى مواقع الغاز في منطقة شرق البحر األبيض 
في  أردوغان  سينجح  فهل  قبرص.  من  بالقرب  المتوسط 
معركة كسر العظم تلك، أم أن العقوبات التي بدأت تتزاحم 
على أنقرة من أطراف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
ستشّكل سبباً رئيساً في التراجع عن أهداف توسعية غامضة 
إلى  وليس  اآلفل  الماضي  إرث  إلى  وتنتمي  بل  ومستحيلة، 

المستقبل؟ أتساءل.

بايدن وامللف السوري خططاتها
ُ
رائع لتنفيذ م

َّ
ختلق الذ

َ
رياض اخللف: دولة االحتالل الرتكي ت

أنقرة يف معركة كسر العظم

عني عيىس / حسام إسامعيل ـ قال قائد مجلس كري 

سبي العسكري رياض الخلف بأن انتهاكات الدولة 

الرتكية املحتلة يف عني عيىس واملناطق األخرى مل 

تتوقف، وهي تعمل عىل إحياء العثامنية الجديدة 

واحتالل األرايض السوريّة، وأكد بأن قوات سوريا 

الدميقراطية تتصدى ملخططاتها العدوانية التوسعية، 

وأشار إىل أن قسد تحرتم االتفاقات املربمة فيام أن 

تركيا ومرتزقتها هي من تخلُّ بها دامئاً.

نفوذه  مناطق  لتوسيع  التركي  المحتل  يخطط   
استحداثه  خالل  من  سوريا  وشرق  شمال  في 
متقدمة  كنقاط  واستخدامها  تارةٍ،  المراقبة  لنقاط 

المدن  بتهديد  االستمرار  على  خاللها  من  يعمل 
سري  لمناطق  احتالله  بعد  السوريّة  والمناطق 
من  التاسع  في  سبي  كري  أبيض/  وتل  كانيه 
ظل  في   ،2019 عام  من  األول  تشرين  شهر 
وارتهان  الروسي،  للضامن  المريب  الصمت 
السوريّة  للحكومة  والعسكري  السياسي  القرار 
عسكرياً  تواجدها  من  الرغم  على  »بالروس« 
التي  النقاط  مع  التماس  خطوط  طول  على 
دون  مؤخراً  المحتلة  التركية  الدولة  استحدثتها 
تحريك ساكناً. واستحدثت الدولة التركية المحتلة 
المحتلة  المناطق  في  نقطتين  األخيرة  اآلونة  في 
التابعة لناحية عين عيسى )بالقرب من الطريق 
للمنطقة،  الدولي m4(، بهدف تكريس احتاللها 
تصاعدت  التي  العدوانية  العمليات  واستمرار 
ـ  الثاني  )تشرين  المنصرمين  الشهرين  خالل 
المدنيين  استهداف  على  والعمل  األول(،  كانون 

.)m4( وآلياتهم على الطريق الدولي
العدوانية  الممارسات  تلك  من  الرغم  وعلى 
المحتلة  التركية  للدولة  العدوانية  والمخططات 
صدها  الديمقراطية  سوريا  قوات  استطاعت 
ومرتزقته  التركي  المحتل  وتكبيد  بمجملها، 

خسائر فادحة باألرواح والمعدّات.
وبهذا الخصوص أجرت صحيفتنا حواراً مع قائد 
الخلف،  رياض  أبيض  تل  سبي/  كري  مجلس 

وكان الحوار كالتالي:

ـ بدايًة كيف ترون الوضع 
السيايس والعسكري يف عني عيىس، 

وملاذا هذا التصعيد العدواين 
للدولة الرتكّية املحتلة مؤخراً عىل 

منطقة عني عيىس؟
طبعاً االنتهاكات العدوانية للدولة التركية المحتلة 
مستمرة،  األخرى  والمناطق  عيسى  عين  في 
ليست  شعوبنا  بحق  االنتهاكات  هذه  الحقيقة  في 

ُمستغربة، ألن هذه الدولة هي دولة معتدية تريد 
لطالما  التي  االستعمارية  مخططاتها  تحقق  أن 
الجديدة  العثمانية  أمجاد  استعادة  في  بها  حلمت 

التي لطالما حلمت بها.
تثبت  أن  استطاعت  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الهجمات،  لتلك  الميدان، والتصدي  جدارتها في 
التركية،  للدولة  العدوانية  المخططات  وإحباط 
العالية  المعنوية  والروح  الفريد  المزيج  بالتالي 
العسكرية  للقوات  شعوبنا  دعم  من  المستمدة 
لهذه  وتحطم  تقهقر  بلورة  في  أفلح  الذي  هو 
مراراً  يحاول  المحتل  ولكن  المخططات، 

تجاه  العدوانية  بسياسته  االستمرار  وتكراراً 
اآلونة  في  جعله  ما  وهذا  السوريّة،  األراضي 
مناطق  في  مراقبة  نقاط  استحداث  في  األخيرة 
الدولي m4، مما ال  تطل مباشرةً على الطريق 
حظناه في هذه النقاط بأنها مزودة بأجهزة للرصد 
آليات عسكرية،  والتجسس باإلضافة إلى تواجد 
يُطلب من عمليات  ما  لتنفيذ  تستخدم  ومدرعات 
العدو التركي يحاول أن يستمر  عدوانية، حقيقةً 
قوات  اتهام  على  العمل  ثم  العدائية  السياسة  في 
بتنفيذ »عمليات عسكرية«،  الديمقراطية  سوريا 
في حين أن قواتنا متواجدة لصد العدوان، والدفاع 

عن أنفسنا وشعوبنا. 
أن أوضح بأن أهمية عين عيسى ال  أريد أيضاً 
من  جغرافيّة  بقعة  أو  مدينة  أي  أهمية  عن  تقل 
هو  كمقاتلين  رؤيتنا  بالتالي  السوري،  التراب 
أو  هجوم  أي  من  السوريّة  األراضي  حماية 
غزو مهما كان نوعه، والذي يعزز من تواجده 
النقاط  من  جعل  فهو  التركي  العدو  هو  حقيقةً 
الدولي  الطريق  طول  على  المنتشرة  االحتاللية 
األسلحة،  أنواع  بكافة  مدججة  حصينة  قالع 
األراضي  لتهديد  متقدمة  كمنصات  واستخدامها 
السوريّة، وضرب حالة االستقرار واألمان التي 

تحققت بفضل قوات سوريا الديمقراطية.

ـ كيَف ترون املاُمرسات العدوانيَّة 
للدولة الرتكيَّة املُحتلة عىل األرايض 
السوريَّة، وملاذا تَعمد عىل اختالق 

ُحجج وذرائع يف كل مرّة؟
نحُن كقوات عسكريّة احترمنا االتفاقيات الدوليّة 
والضامنة،  الدولية  األطراف  قِبل  من  المرعيّة 
ولكن الدولة التركيّة المحتلة هي من أخلّت بهذه 
فهم  الحائط،  عرض  بها  وضربت  االتفاقيات 
مناطق شمال وشرق  السافر على  قبل عدوانهم 
من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في  سوريا 
القومي،  األمن  بحجة  تذرعوا   ،2019 عام 

قوات   ( العسكرية  القوات  تراجع  وضرورة 
التركية  الدولة  تسميه  عما  الديمقراطية(  سوريا 
المحتلة ) بالحدود الجنوبية لها(، في تلك الفترة 
قادة  عليها  وقّع  التي  االتفاقيات  بكل  التزمنا 
المجالس العسكرية، والقيادة العامة لقوات سوريا 
الديمقراطية، ولكن الطرف التركي هو من بدء 
اتهام شعوب  ثم  االتفاقات  بكافة  عدوانه، ونكث 
شمال وشرق سوريا باإلرهاب، والتبعية، وإلى 

ما ذلك من حجج، وأكاذيب ُمختلقة.
لذلك أؤكد لكم ومن خالل منبركم هذا بأن هدف 
احتالل  على  العمل  هو  كان  التركية  الدولة 
من  بدًء  األخرى  تلو  الواحدة  السوريّة  المناطق 
عفرين إلى كري سبي / تل أبيض، وسري كانيه 
، وتلك الحجج والتهم ليست إال أكاذيب واتهامات 
في  التركي  التوسع  ومخططات  سياسات  لتنفيذ 

المنطقة.
في  الشهداء  من  اآلالف  قدمنا  بأننا  نفتخر  نحن 
مرتزقة  اُختلَق  أن  منذ  مناطقنا،  تحرير  سبيل 
داعش في المنطقة بتمويل وتخطيط تركي، حيث 
استطاعت شعوبنا القضاء عليه، ودحره، بالتالي 
عندما فشل مشروع داعش والجماعات المسلحة 
بأنَّها  تركيا عسكرياً، وتذرعت  تدخلت  األخرى 
الدولي  التخاذل  بعد  التوغل لعمق 32 كلم  تريد 
توغلها  في  لتتمادى  العدوان  إبّان  رأيناه  الذي 
لمسافة 37 كلم تقريباً، وعدم االكتفاء بذلك لتعمل 
على  مطلة  جديدة  مراقبة  نقاط  استحداث  على 

الطريق الدولي في اآلونة األخيرة.

ـ كيَف تروَن َموقف الضامن 
الرويس )املتواجد عسكريّاً( يف عني 

عيىس بالرغِم من نكِث املُحتل 
الرتيك لتعهداتِه بوقِف إطالِق 

النار، وااللتزاِم مبا اتفق عليه مع 
الجانِب الرويس؟  

متواجدة عسكرياً  الروسيّة هي  للقوات  بالنسبة   
بدورها  تقوم  بأنها  أرى  وال  المنطقة،  في 
األطراف  مع  المبرمة  لالتفاقيات  كدولة ضامنة 
المتواجدة، نحن كقوات عسكرية متواجدة ميدانياً 
على األرض رأينا القذائف التركيّة تسقط بمحيط 
القاعدة الروسيّة بعين عيسى، ولم تُحرك ساكناً، 
هو  المنطقة  في  الروسيّة  القوات  تواجد  بالتالي 
التي  العدوانية  والعمليات  االنتهاكات  لوقف 
حالة  وتأمين  المحتلة،  التركية  الدولة  تمارسها 
وهذا  وأهالينا،  لشعوبنا،  واألمان  االستقرار  من 
ما يُفترض من طرف قوي كالدولة الروسية، ولم 

يحدث!
لألسف الدور الروسي، وحتى الحكومة السوريّة 
اإلنسانية،  الحالة  من  بالرغم  المتفرج  دور  هو 
والعدوان الذي يمارسه العدو التركي بحق شعبنا 
في كل مرة تُستهدف فيها عين عيسى أو المناطق 
أن  استطعنا  السابقة  الفترة  وفي  لها،  التابعة 
نؤسس لثالث نقاط مشتركة مع القوات الحكومية 
إشراف  تحت  عيسى  عين  محيط  في  السوريّة 
روسي، وكان الهدف منها هو وقف االنتهاكات 
ورصدها، وأيضاً لم تكن هنالك ردة فعل من قبل 
تعديات،  من  يحصل  ما  حيال  الروسي  الجانب 
للمدنيين  على الرغم من قيامهم بتسيير رحالت 

العدو  واستمرار  تمر(،  تل  ـ  عيسى  )عين  بين 
التركي باستهداف المدنيين على الطريق الدولي 
أو  معيناً  موقفاً  يُبدوا  أن  دون  أنظارهم  تحت 
تحركاً من أي نوع إزاء هذه التعديات والجرائم.

ـ تتهم الدولِة التركيَّة الُمحتلة قوات سوريا 
الديمقراطيَّة بشِن عملياٍت عسكريَّة ضدها 
في منطقة عني عيىس، ومناطق 
أخرى، كيَف تردون عىل هذه 

االتهامات؟

عسكريّة  عمليات  أو  اختراق  بأي  نبدأ  لم  نحن 
حق  إطار  في  إال  المحتلة  التركية  القوات  تجاه 
لطالما  التركية  والدولة  المشروع«،  »الدفاع 
لتبرير  حديثنا  في  أسلفنا  كما  الذرائع  اختلقت 
هي  ومناطقنا،  شعوبنا  بحق  العدوانية  عملياتها 
األكاذيب  اختراع  على  وتعمل  معتدية  دولة 
تغير  ال  والذرائع  الحجج  تلك  بالتالي  والذرائع، 
شيئاً من حقيقة أنَّها »دولة محتلة«، ونحن أبناء 
ولنا  إنساني،  مشروع  وأصحاب  األرض،  هذه 
عن  والدفاع  المشروع،  هذا  عن  الدفاع  حق 
أرضنا وقيمنا اإلنسانية، وعلى الرغم من هذا لم 
ننتهك االتفاقيات الدوليّة، التعهدات التي التزمنا 

بها.

 ـ ما هو خيار قوات سوريا 
الدميقراطية، أنتم ذكرتم بأن 
قوات سوريا الدميقراطية هي 

مزيج من كافة الشعوب السوريّة، 
وهي مبوقف الدفاع املرشوع 

عن أرضها يف ظل هذه الظروف 
الصعبة، وما هي مسؤولية 
املجتمع الدويل بهذا الصدد؟

الدولي  المجتمع  قبل  من  تخاذل  هنالك  بالطبع 
من  ابتداًء  الديمقراطية  سوريا  قوات  تجاه 
األمن  مجلس  إلى  وصوالً  الروسي  الجانب 

سوريا  قوات  األخرى،  العالمية  والدول  الدولي 
الديمقراطية دافعت عن العالم بأسره عندما كان 
واسعة  أجزاء  على  يهيمنون  داعش  مرتزقة 
األمن  بتهديد  ويقومون  السوريّة،  األراضي  من 
ومن  حرية  بكل  ويعبرون  الدوليين،  والسلم 
فهي  التركيّة،  األراضي  عبر  الجنسيات  كافة 
اإلرهاب وتصديره ودعمه  نشر  من عمل على 
مسؤول  بأسره  العالم  السوريّة،  األراضي  في 
أخالقية  مسؤوليات  وهنالك  الصمت،  هذا  عن 
الديمقراطية،  سوريا  لقوات  قبلهم  من  وإنسانية 
عدوان  يُدين  واضح  دولي  موقف  يتبلور  ولم 
الدولة التركية المحتلة في األراضي السوريّة أو 
مرة  ونؤكد  العدوان،  هذا  من  الحد  على  يساعد 
عن  ودفاعاً  أرضنا  على  صامدون  بأنّنا  أخرى 
وليس  واإلنسانية،  األخالقية،  وقيمنا  شعوبنا، 
ولو  حتى  أرضنا  عن  الدفاع  سوى  خيار  لدينا 
دفعنا آخر قطرة من دمائنا ثمناً لحريتنا وكرامتنا.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

عفرين... ذاكرة تختزل المشهد السوري
إعداد/ صالح إيبو

في الساعة الرابعة إال عشر دقائق، جاب سرب 
من الطائرات التركية سماء عفرين، تلك املدينة 
بسوريا،  الغربي  الشمال  أقصى  في  الواقعة 
ليصبح تاريخ العشرين من كانون الثاني محفوراً 
في ذاكرة كل أبناء املدينة وبل كل الكرد.. جرائم 
الذي جند  االحتالل  ارتكبها جيش  ومجازر عدة 
والقاعدة  داعش  وبقايا  املعارضة  من  السوريني 
ضمن جيٍش مرتزق ليستبيح بها قدسية عفرين 
التي رفعت غصن الزيتون داللة للسالم في وجه 

طائرات االحتالل. 

التركي  العدوان  على  سنوات  ثالث  اليوم  نطوي 
ذاك، الذي تسبب بتهجير أكثر من ثالثمئة وخمسين 
ألف مدني ووّطن مكانهم أسر مرتزقتها وعائالت 
التي  األرقام  وحماه،  من حمص  جلبتهم  تركمانية 
الجرائم  تنم عن حجم  الحقوقية  المنظمات  تنشرها 
بحق  المرتكبة  الحرب  وجرائم  اإلنسانية  ضد 
المدنيين والكرد على وجه الخصوص منهم، لكن 
وما  العالم؟!  بمعزل عن  الجرائم  هذه  ترتكب  هل 
الصفقات التي أدت الحتالل عفرين كمرحلة أولى 
تركيا  وتهديد  الحقاً  كانيه  وسري  سبي  وكري 

المستمرة بنيتها احتالل كامل الشريط لحدودي؟
الحرب رداً على السالم

بالشجرة  اشتهرت  التي  المدينة  تلك  عفرين 
سنوات  مدار  على  حافظت  »الزيتون«،  المباركة 
يد  ومدت  حيادها  على  السورية  األزمة  عمر  من 
أشهروا سالحها  الذين  المسلحين  لجيرانها  السالم 
ضد النظام السوري في بدايات األزمة، ليرد أولئك 
وهجمات  بحصار  ذاك  سالمها  على  المسلحين 
عزيمة  من  تنل  لم  أنها  إال   ،2013 منذ  متكررة 
أبنائها المتمسكين بأرضهم ومبدأ العيش بسالم، بل 
سنوات  خالل  عفرين  احتضنت  فقد  العكس  على 
األزمة أكثر من 500 ألف نازح مدني من مختلف 
أرجاء سوريا ليفوق تعداد سكانها الميلون ونصف 

المليون نسمة.
التابعة  المرتزقة  المجموعات  هجمات  تزايدت 
والجيش  المتشددة  اإلسالمية  الفصائل  من  لتركيا 

الذاتية  إدارتها  الحر على عفرين مع إعالنها عن 
في 29 كانون الثاني 2014. وبالمقابل بدأت تركيا 
بين  المصطنعة  الحدود  على  عازل  جدار  بإنشاء 
من  أجزاء  بها  لتحتل  كردستان  وباكور  آفا  روج 

تراب عفرين وتحشيد قواتها على طول الحدود.
لغة المصالح

منذ  السوري  الشمال  على  عينها  وضعت  تركيا 
اعتمادها  أن  إال  األزمة،  الندالع  األولى  األشهر 
على الفصائل المرتزقة لم ينجح في تنفيذ مشروعها 
المعتمد على إعادة خارطة الميثاق المللي للميدان، 
ومع التدخل الروسي في نهاية أيلول 2015 باتت 
سوريا  شمال  كامل  باحتالل  التركية  المخططات 
من غربها حتى شرقها وضمها لتركيا في خطر، 
لذا أجبرت تركيا على تغيير أهدافها في سوريا من 

»إسقاط النظام« إلى القضاء على الوجود الكردي 
عن  الرسمي  اإلعالن  بعد  وباألخص  سوريا  في 

تشكيل اإلدارة الذاتية. 
الروسي  األخضر  الضوء  على  تركيا  وحصلت 
سوريا  في  المباشر  العسكري  للتدخل  واألمريكي 
بحجة محاربة داعش 2016، إال أنها زاوجت بين 
الفصائل اإلسالمية  مرتزقة داعش ومرتزقتها من 
األخرى، لتشكيل جيٍش مرتزق ال يعترف بالقوانين 
جرابلس  مناطق  وباتت  اإلنسان،  وحقوق  الدولية 
وصوالً إلعزاز تحت النفوذ التركي المباشر، وفي 
وتركيا،  روسيا  بين  أستانة  اتفاقية  برزت   2017

وضمت إليها أيضاً إيران.
فروسيا وإيران استفادتا من سحب تركيا لمرتزقتها 
دمشق،  )حلب،  المختلفة  السورية  المناطق  من 
تلك  الحكومة على  حمص، درعا( وإعادة سيطرة 
في  منها  االستفادة  فأرادت  تركيا  أما  المناطق، 
الذي  الديمقراطي  والمشروع  الكرد  على  القضاء 
والمتمثل  المنطقة  شعوب  بقية  مع  الكرد  طوره 

باإلدارة الذاتية.
على  أستانة  في  وإيران  وتركيا  روسيا  اتفقت 
»مناطق خفض التصعيد« في أيار من عام 2017، 
لتشمل إدلب وأجزاء من حلب والالذقية وحمص، 
بهدف زيادة نفوذ الحكومة السورية، وبدأت روسيا 

وتركيا بعقد الصفقات على هذا األساس.
الروسي  الجانبان،  التي عقدها  بين الصفقات  ومن 
والتركي، صفقة احتالل عفرين، وعلى هذا األساس 
الشرقية  الغوطة  المرتزقة من  المجموعات  نقل  تم 
إلى إدلب ومن ثم إلى عفرين بعد احتاللها في 18 

آذار 2018.
قرار روسي

آكار ورئيس  التركي خلوصي  الدفاع  وعقد وزير 
االستخبارات هاكان فيدان اجتماعاً مع كل من رئيس 
ووزير  غيراسموف«  »فاليري  الروسي  األركان 
بالعاصمة  شويجو«  »سيرجي  الروسي  الدفاع 
الروسية »موسكو« في 18 كانون الثاني 2018، 

أي قبل يومين من شن الهجمات على عفرين.
وطالبت تركيا روسيا بإغالق أنظمة الدفاع الجوي 
»حميميم«  قاعدتي  في  المنشورة   »400 »إس 
و«الالذقية« بما يسمح لطائراتها الحربية بالتحليق 

فوق عفرين.
ونتيجة هذا االتفاق سحبت روسيا قواتها من منطقة 
عفرين وتوجهت إلى تل رفعت في يوم 20 كانون 
لتركيا  الطريق  بذلك  فاتحة  الهجمات،  يوم  الثاني، 
بعد أن حشدت أكثر من  وبرياً  لتشن هجوماً جوياً 
ألف مرتزق واآلالف من جنودها على طول   25

الحدود مع عفرين.
دولة  بدأت   ،2018 الثاني  كانون   20 عصر 
بهجوم  عفرين  على  عدوانها  التركي  االحتالل 

جوي استخدمت فيه 72 طائرة مستهدفة منطقة ال 
لم يحدث  تتجاوز مساحتها 3850 كم2 في مشهد 

منذ الحرب العالمية الثانية.

مجازر وجرائم حرب
جلبرة  قرية  في  بمجزرة  بدأ  للعدوان  األول  اليوم 
بناحية شيراوا راح ضحيتها تسعة مدنيين وأصيب 
12 آخرين. وفي 26 كانون الثاني ارتكبت مجزرة 

في مركز ناحية موباتا راح ضحيتها 7 شهداء.
في  كوبله  قرية  أهالي  بحق  مجزرة  ارتكبت  كما 
ناحية شيراوا استشهد على إثرها 18 مدنيّاً وجرح 
كما  واحدة.  عائلة  من  منهم  أربعة  آخرين  سبعة 
شيه  ناحية  في  شكاتا  قرية  في  مجزرة  ارتكبت 

استشهد على إثرها خمسة مدنيين.

ولم تسلم قرية يالنقوز التابعة لناحية جندريسه من 
نتيجة غارات  مدنيين  استشهد خمسة  إذ  المجازر، 
نفذتها طائرات جيش االحتالل التركي في ساعات 
مجزرة  تلتها  شباط،   26 يوم  من  األولى  الفجر 

أخرى بحق 13 مدنيّاً في مركز ناحية جندريسه.
بينهم  مدنيين  سبعة  استشهاد  أيضاً  المجازر  ومن 
مدينة  مركز  في  آخرين   17 وجرح  أطفال  أربعة 
عفرين، باإلضافة إلى استشهاد 20 مدنياً في حي 
محمودية بمدينة عفرين أثناء اشتداد القصف عليها.

إذ  التركية،  الجرائم  من  تسلم  لم  المشافي  وحتى 
استهدف طيران االحتالل مشفى آفرين بتاريخ 16 
بينهم  مدنيّاً   16 من  أكثر  الستشهاد  أدى  ما  آذار 

أطفال كانوا يتلقون العالج فيه.
عفرين، وصل  مقاطعة  في  الصحة  هيئة  وبحسب 
عدد الشهداء المدنيين خالل 58 يوماً من الهجمات 
امرأة  و36  هم 45 طفالً  مدنياً  إلى 257  التركية 
منهم  مدنياً  إصابة 742  إلى جانب  و176 رجالً. 

113 طفالً، 113 امرأة و516 رجالً.

استباحة المقدسات والمحرمات
التركي كل شيء خالل  واستهدف جيش االحتالل 
هجماته منتهكاً القوانين الدولية، إذ قصف مركزي 
الهالل األحمر الكردي في مركز جندريسه وراجو 

ما أدى لخروجهما عن الخدمة.
كما استهدف جامع صالح الدين األيوبي في مركز 
أحد  وهو  عام 1961م  بُني  الذي  جندريسه  ناحية 
أقدم الجوامع في مقاطعة عفرين، واستهدف جامع 
بلدة جلمة التابعة لجندريسه الذي بُني عام 1958، 
إلى جانب قصف مزار الشهيد سيدو في بلدة كفر 

صفرة في جندريسه.
مصادر المياه »سد ميدانكي الذي كان يزود أهالي 
الصالحة  المياه  ومضخة  الشرب،  بمياه  عفرين 
بلدة  وينبوع  شرا،  بناحية  متينا  قرية  في  للشرب 
في  صفرة  كفر  بلدة  في  المياه  ومضخة  جلمة، 
جندريسه« لم تسلم هي األخرى من إرهاب تركيا.

وخالل الهجمات، دمرت تركيا 68 مدرسة بشكل 
كما  عفرين،  في  مدرسة   318 أصل  من  كامل 
تل عين  موقع  األثرية، ودمرت  المواقع  استهدفت 
باإلضافة  الثاني،  كانون   28 بتاريخ  األثري  دارا 
كامل.  بشكل  التاريخي  هوري  نبي  مدّرج  لتدمير 
وبلغ عدد المواقع األثرية التي دمرتها تركيا ثالثة 
مواقع مدرجة على الئحة منظمة يونسكو إلى جانب 
العلوية  للطائفة  وآخر  اإليزيدي  للمجتمع  مزارات 
ومزارات  للمسيحيين  قديمة  كنائس  جانب  إلى 

ومساجد قديمة للمسلمين في عفرين وريفها.
وواصلت تركيا جرائمها بحق المواقع األثرية بعد 
آثار عفرين فإنه يوجد  االحتالل، وبحسب مديرية 
وخرب  أثريّاً،  تاّلً   75 حوالي  عفرين  منطقة  في 
المواقع  هذه  غالبية  ومرتزقته  التركي  االحتالل 

نتيجة تنقيبهم عن اآلثار وتهريبها إلى تركيا.
وتدمير  تخريب  تم  المديرية  إحصائية  وبحسب 
أكثر من 28 موقعاً أثريّاً ومستودعاً وأكثر من 15 
باإلضافة  واألديان  المذاهب  لمختلف  دينيّاً  مزاراً 
الى تجريف العديد من المقابر وتحويل إحداها إلى 

سوق للماشية.

مقاومة الشعب الثوري
على  هجماتها  تركيا  لشن  األولى  الساعة  منذ 
الفور  على  أنفسهم  عفرين  أهالي  نظم  عفرين، 
المقاومة  في  شارك  والجميع  الهجمات،  لمواجهة 
المقاومة اسم  لذلك أطلقت على هذه  دون استثناء، 

»مقاومة العصر«.
العام في شمال وشرق سوريا،  النفير  ومع إعالن 
أهالي  من  اآلالف  مئات  توافد  الهجمات  واشتداد 
الشمال السوري إلى مقاطعة عفرين وذلك لمساندة 
المقاطعة،  حماية  في  واألهالي  العسكرية  القوات 
بين  والصفقات  للهجمات  رافض  موقف  وإبداء 

روسيا وتركيا على حساب الشعب السوري.
حي  أهالي  من  المئات  عفرين  مقاطعة  إلى  توافد 
شيخ مقصود في مدينة حلب، إلى جانب وفود من 
باشور كردستان بينها منظمات سياسية واجتماعية 

ودينية.
شهداء خالدون

إن مقاومة عفرين كانت مليئة بالمحطات النضالية 
فيها  دارت  التي  التالل  من  الكثير  ففي  والمالحم، 
استخدام  إلى  التركي  االحتالل  التجأ  المعارك 
من  ليتمكن  التالل  تلك  لتدمير  الطائرات  عشرات 
شيخ  جندو،  »قسطل  تلة  مثل  واحدة  نقاط  احتالل 

خورزه، حمام وكفري كر«.

في  المقاتلة  توجهت  البطولة،  مالحم  إحدى  وفي 
وحدات مكافحة اإلرهاب آفيستا خابور نحو دبابات 
فجرت  إذ  فدائية،  عملية  ونفذت  التركي  االحتالل 
فيها  مْن  وقتل  دبابة  إعطاب  من  وتمكنت  نفسها، 
كانون   27 في  بجندريسه  حمام  قرية  في  وذلك 

الثاني.
قاتلت  عفرين،  جغرافية  من  المقابل  وبالجانب 
جيش  الفردي  بسالحها  كوباني  بارين  المناضلة 
في  نقطتها  من  تخرج  ولم  ومرتزقته  االحتالل 
األخيرة  الرصاصة  حتى  بلبله  بناحية  قورنه  قرية 
منها ومن  وانتقاماً  بداية شهر شباط،  في  لتستشهد 
مقاومتها وجسارتها مثّل المرتزقة بجثمان المقاتلة، 
ولكن  ودولية  إقليمية  فعل  ردة  هذا  الحادث  وآثار 
تركيا  على  الدولي  الضغط  مجريات  من  تغير  لم 

إليقاف عدوانها.
رفاقه  من   22 فأخرج  كوباني  آيالن  المقاتل  أما 
قام  ناحية جندريسه عندما  الحصار في مركز  من 
جيش  صفوف  ضمن  نفسه  بتفجير  آيالن  المقاتل 

االحتالل وقتل عدداً منهم في 8 آذار.
إيريش  كاركر  الشعب  حماية  وحدات  في  القيادي 
أبى أن يخرج من عفرين وقاوم بسالحه تكنولوجية 
بعد  آذار   18 في  واستشهد  المتطورة،  العدو 

استهدافه من قبل الطيران.
والمقاتالت  المقاتلين  عشرات  من  الكثير  وغيرهم 
البطولة  مالحم  أروع  سطروا  الذين  والمدنيين 
عفرين  عن  للدفاع  والفداء  والتضحية  الشعبية 

وحمايتها.

»مقاومة العصر« استمرت
قاوم  فمثلما  بمقاومته،  لطالما عرف  شعب عفرين 
58 يوماً تحت القصف الهمجي، لم تنل الطائرات 
خسر  ولو  حتى  عزيمته،  من  التركية  والدبابات 
ذهب  من  بأحرف  التاريخ  في  وسجل  الجغرافيا، 
كيف أنه قاتل ثاني أكبر قوة في حلف الناتو ولمدة 
58 يوماً باستخدام األسلحة الفردية، وما كان لتركيا 
عليه  حصلت  الذي  الدعم  لوال  عفرين  تحتل  أن 
األميركية  الطائرات  رأسها  وعلى  الناتو  دول  من 

والدبابات األلمانية.
أثبتت  عفرين،  على  التركي  االحتالل  هجمات  إن 
رأسها  وعلى  الدولية  المنظمات  أن  أجمع  للعالم 
أجندات  تخدم  منظمة  سوى  ليست  المتحدة  األمم 
القوى العظمى. فالقوى العظمى التي تدّعي حمايتها 
لحقوق اإلنسان، ظلت صامتة وما تزال أمام جرائم 
التي ارتكبتها وما  الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 

تزال ترتكبها تركيا بحق أهالي عفرين.
التواطؤ الدولي مع تركيا، أجبرت اإلدارة  ونتيجة 
القرار  اتخاذ  على  عفرين  في  الديمقراطية  الذاتية 
لحمايتهم  عفرين  بمغادرة  السكان  ومطالبة  المؤلم 
من المجازر، وذلك يوم 18 آذار 2018. وتوجه 

األهالي صوب مقاطعة الشهباء.
في الشهباء وبالتحديد من ساحة بلدة احرص، أطلق 
العصر،  مقاومة  من  الثانية  المرحلة  عفرين  أبناء 
وتأمين  عفرين  تحرير  بهدف  اليوم  إلى  لتستمر 

العودة الكريمة ألبنائها.
ويقاوم أهالي عفرين منذ ثالث سنوات في الشهباء، 
لقصف  يومي  بشكل  تتعرض  المنطقة  أن  رغم 
األهالي  لترهيب  يسعى  الذي  التركي  االحتالل 
أيضاً،  المنطقة  هذه  من  الخروج  على  وإجبارهم 
دمشق  حكومة  تفرضه  الذي  الحصار  إلى  إضافة 

عليهم وتمنع الغذاء والدواء والمحروقات عنهم.
تركيا  ارتكاب  على  الدامغة  الكثيرة  األدلة  ورغم 
لمجازر وجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، إال 

أن الصمت الدولي ما يزال مستمراً.
جرائم وأرقام

بحسب ما وثقته منظمة حقوق اإلنسان - عفرين، 

تم  المدينة،  احتالل  من  سنوات  ثالث  خالل  فإنّه 
توطين قرابة 400 ألف مستوطن في عموم قرى 
كانوا  مرتزقة  بغالبيتهم  وهم  عفرين،  ونواحي 
مع  األخيرة  واستقدمتهم  تركيا  لصالح  يقاتلون 
على  بناء  مختلف  سورية  مناطق  من  عائالتهم 
الديموغرافية  لتغيير  روسيا  مع  أبرمتها  صفقات 

السورية.
عمليات  صاحبها  الديموغرافي  التغيير  عملية 
تتريك. إذ تم تغيير أسماء الساحات الرئيسية بمركز 
ساحة  إلى  )الحرية(  آزادي  ساحة  مثل  عفرين 
أتاتورك ودوار نيروز إلى صالح الدين، والدوار 
الحداد  كاوا  ودوار  آذار،   18 دوار  إلى  الوطني 
إلى دوار غصن الزيتون، وفي إطار تغيير أسماء 
قسطل  قرية  اسم  التركي  االحتالل  غيّر  القرى 
مقداد الى سلجوق أوباسي، وقرية كوتانا إلى ظافر 

أوباسي، وكرزيله إلى جعفر أوباسي.
ورافق تغيير أسماء األماكن االستراتيجية والكردية 
وصور  التركي  العلم  ووضع  عثمانية  أسماء  إلى 
في  الداللة  لوحات  وعلى  مكان  كل  في  أردوغان 
كل قرية وناحية ومركز المدينة، فضالً عن فرض 
التركي  العلم  ووضع  المدارس  في  التركية  اللغة 

على ألبسة الطلبة.
عفرين  سكان  بحق  التركية  الجرائم  تتوقف  ولم 
حقوق  منظمة  ووثقت  احتاللها،  بعد  األصليين 
اإلنسان - عفرين، اختطاف أكثر من 7343 مدنيّاً 
أن  وأكدت  االحتالل،  من  سنوات  ثالث  خالل 
يزال مجهوالً، مشيرةً  ما  أكثر من نصفهم  مصير 

بأن أغلب المخطوفين من الكرد.
كما وثقت 70 حالة قتل، منها خمس حاالت انتحار 
المنظمة  ووثقت  اغتصاب.  حالة  و68  النساء  من 
إذ  المدنيين،  بحق  ارتكبت  التي  القتل  جرائم  أيضاً 
قتل خالل هذه المدة اكثر من 604 مدني، منهم 82 

مدنياً قتلوا تحت التعذيب.
بل  البشر،  بقتل  التركية  الجرائم  تنحصر  ولم 
أيضاً، فخالل ثالث سنوات من  الطبيعة  استهدفت 
االحتالل قُطع ما يزيد عن 314400 شجرة زيتون 
بحطبها،  لالتجار  وذلك  أخرى  حراجية  وأشجار 
وأشجار  زيتون  شجرة  ألف   11 من  أكثر  وحرق 
حراجية متنوعة، وحرق ما يزيد عن ثلث المساحة 
المخصصة للزراعة والتي تقدر بأكثر من 11 ألف 

هكتار.

تحرير عفرين أولوية
ويبقى تحرير عفرين من االحتالل التركي من 
أولويات قوات سوريا الديمقراطية وملفاً رئيسياً 

يتداوله مجلس سوريا الديمقراطية واإلدارة الذاتية 
الديمقراطية في المحافل الدولية.

وكتب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
الجديد  العام  بمناسبة  تويتر  على  تغريدة  عبدي 
2021 قال فيها: » عفرين على رأس قائمة أولوياتنا 
وفي عملنا مع المجتمع الدولي، عودة عفرين إلى 
عنوان  عنها  الغرباء  ورحيل  األصليين  سكانها 
وباء  معالجة  الدولي  المجتمع  واجب  وإن  عملنا. 
االنتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل شبه 

يومي في عفرين«.
السوري  النظام  الديمقراطية  وحمل مجلس سوريا 
إلقليم  تركيا  احتالل  مسؤولية  االتحادية  وروسيا 
األمن  ومجلس  المتحدة  األمم  مطالباً  عفرين، 
الدولي بتشكيل لجان أممية مختصة مهّمتها تقصي 
الحقائق والتّحري عن الجرائم التي ارتكبتها تركيا 

وميليشياتها وذلك عبر بيان رسمي.
على  تأكيده  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  وجدد 
أولوية تحرير عفرين وعودة آمنة لسكانها األصليين 
مظاهر  كافة  وإزالة  منها  الدّخالء  كافة  وإخراج 

التتريك التي نفّذتها تركيا في األراضي السورية.

إعداد/ عبد الرحمن محمد

لعل من أكرب مصائبنا أننا ال ندرك عظمة رجالنا إال بعد أن نفقدهم، وال نرى أعاملهم 

وندرك أهميتها إال بعد رحيلهم، فكم من قامة شامخة غادرتنا لنحس بعدها كم نحن 

أقزام، وكم نظلمهم بجحودنا وتنكرنا لجزيل عطائهم، فنتنكر للحقوق حتى نتهم 

بالعقوق!

 الشيخ والعالمة توفيق الحسيني، أحد أبرز الكتاب والشعراء والمترجمين 
في عامودا وسوريا في المئة عام الماضية، ولد في تل موزان - اوركيش 
الدينية  بمكانتها  معروفة  عائلة  في   1938 عام  عامودا  من  القريبة 
إجازة  العلم حوله، حتى حصل على  ينابيع  ينهل من  واالجتماعية، وأخذ 
في الترجمة اإلنكليزية، وكتب العشرات من الكتب وترجم كذلك من وإلى 
اللغات العربية والكردية واإلنكليزية ليتجاوز عدد أعماله الستين عمالً وقد 
في  نيسين  في مسرحياته وعزيز  برناردشو  الكتاب كجورج  لكبار  ترجم 
مجموعاته القصصية، إضافة إلى معجم باللغات الثالث: الكردية والعربية 
واإلنكليزية، كما ترجم العديد من أعمال األدباء الكرد إلى اللغة العربية، 
الحديث عن سيرة حياته وأعماله وثيقة عثر عليها  وقد يكون األجدر في 
أزمنة  من  الحقبة  تلك  )في  هي:  كما  نشرت  يده،  وبخط  مخطوطاته  بين 
في  نفسه  الوقت  في  دار  لنا  وكانت   - عامودا  في  دار  لنا  كانت  الطفولة 
موزان – أوركيش - تكتظ جدران إحدى غرفها بكامل مساحتها برفوف 
خشبية تعلوها كائنات جامدة صماء بكماء صامتة ال تنشط للكالم إال حين 
تقع بين يدي أحد أصحاب العمائم الفارهة، الذين دأبوا على حضور مجلس 
والدي وزيارته؛ بقصد التباحث والتداول في شؤون التشريع أو في أمور 
التفسير والحديث أو في علوم النحو والمنطق واللغة. تلك الكائنات الخرساء 
نقوش  عليها  صفراء  أوراقاً  تضم  الشكل  مستطيلة  كعلب  لي  تبدو  كانت 
أكن أجد مسوغاً  كتباً, ولم  النمل، يسمونها  دبيب  كآثار  وخطوط متعرجة 
من  كبيراً  حيزاً  تشغل  ألنها  كانت ضارة  وربما  تنفع  ال  »فهي  لوجودها 

غرفة االستقبال«.
أصغي  ثم  للجلوس  قصياً  مكانا  وأنتبذ  الغرفة  أِلج  كنت  كثيرة  أحيان  في 
إلى المتحاورين… كنت أصغي إليهم وهم يتلفظون بأسماء غريبة تمتلي 
منها نفسي هلعاً ورعباً، وكأنما كنت أجد في ذلك لذة ومتعة فأعود إلى هذا 

المحفل كلما سنحت لي الفرصة.
آخر:  يقول  أو  يقول »سيبويه«  أو  يقول: عند »الزمخشري«  أحدهم  كان 
السيوطي.. أو الطبري فيخيل لي أنها أسماء إخواننا الجن, فاذا خال المجلس 
نظرت في حذر وخوف إلى الرفوف خشية أن تخرج منها أصحاب تلك 

األسماء فأقتحم الباب خارجاً.
فيما بعد... بعد عامين دخلت المدرسة االبتدائية وعندئذ عرفت أن للكتاب 
نفعاً, إنه يعلمنا أشياء لم نكن نعرفها، وأن أصحاب تلك األسماء هم ُكتّاب 
كبار لهم سابقة في كثير من العلوم التي انتقلت إلينا وليسوا عفاريت وال 

مردة من الجان.
دخلت المدرسة االبتدائية /مدرسة الغزالي/ أو أنني أدخلت فيها، ولما أمضيت 
فيها أربع سنوات من التعلم نشأت لي رغبة جادة وملحة في االستزادة من 
التي  األحاديث  إلى  أصغي  المجلس  ذاك  حضور  على  فواظبت  المعرفة 
يتطارحها رواد المجلس... أصغي أحياناً إلى كالم موزون /مقفى/ ذو لحن 
المشاعر  جرائها  من  وتطرب  النفس  له  ترتاح  وموسيقى  وإيقاع  وأوزان 
اسم  عليه  يطلقون  الذي  الكالم  هذا  من  سمعت  وهلة  وأول  واألحاسيس, 
الشعر: أبياتاً من ديوان الصوفي الشاعر ابن الفارض كما سمعت قصائد في 

المديح النبوي للشاعر البوصيري وأبياتاً للشاعر كعب بن زهير.
كانوا يرتلونها أو يترنمون بها, فكانت هذه األبيات وأمثالها ذريعة لشغفي 
بهذا اللون من القول الذي يسمونه شعراً على الرغم من غموضه والجهل 

بمضمونه.
وقد حفزني الوله وهذا الشغف إلى محاولة فهم فحواه فتناولت ديوان ابن 
بالشروح  مستعيناً  األبيات  تلك  مغزى  على  الوقوف  إلى  أسعى  الفارض 
ثم  الرموز,  تلك  وفهم  الطالسم  تلك  حل  شهور  في خالل  استطعت  حتى 
بدأت أجرب مقدرتي على النظم – وليس من باب التبجح أو المغاالة وال 
التباهي - إذا قلت لقد نجحت في قول الشعر نجاحاً باهراً, ولكنني استنكفت 
عن قول الشعر وانتقلت إلى الكتابة النثرية بعد أن وقعت في يدي نسخة من 
مجلة )سندباد البحري( التي كان يصدرها األستاذ األديب سعيد العريان في 
القاهرة وكانت تصل إلى عامودا كل أسبوع فنبتاعها من مكتبة »ديكران 
إبراهيم« وهي المكتبة الوحيدة في عامودا… كنت أقرؤها سطراً سطراً, 
جملة جملة, حرفاً حرفاً… كانت مواضيعها شائقة وممتعة تجتذب القارئ 

بطرافة قصصها وحكاياتها ورسومها الملونة..
كانت »الحجرة« يؤمها طالب الفقه خاصة؛ والعلوم األخرى عامة، طلباً 
للعلم، وكان جل أولئك يفدون إليها من خارج عامودا, وإذ كانت هذه الحجرة 
قريبة من دارنا عن كثب زهاء خمسين أو ستين خطوة إزاء الجامع الكبير 
الذي يدعى في الوقت نفسه »جامع الشوافع« فقد كنت أحمل النسخة الجديدة 
من المجلة وأقصد الحجرة, فإذا شاهدها طلبة الفقه أعجبوا بها وطلبوا إلي 
قراءة سطور منها فاقرؤها بطالقة فيتعجبون إذ كنت آنذاك في التاسعة وال 
القراءة والكتابة  الذي كان يحثني على اإلكثار من  يكتمون هذا اإلعجاب 
حتى خيل إلي أنني قد تمكنت األخذ بزمامها, ثم بدا لي أن أدّخر مخزوناً من 

بعض  وحفظ  الشعر  دواوين  قراءة  على  فعكفت  العربية  اللغة  مفردات 
القصائد. 

والشعر  المخضرمين  وشعر  اإلسالمي  والشعر  الجاهلي  الشعر  درست 
النهضة  شعراء  وشعر  االنحدار  شعر  من  تاله  وما  العباسي  ثم  األموي 

ودواوين الشعر الحديث.
وفي النثر درست مقامات الحريري والهمذاني واألدب الكبير وكليلة ودمنة 
والبديع  والبيان  البالغة  وفي  للجاحظ,  والحيوان  والبخالء  المقفع  البن 
الذهب  شذور  النحو:  وفي  التلخيص«  شواهد  على  التنصيص  »معاهد 
وقطر الندى وبل الصدى وألفية ابن مالك وشروحها. كما طالعت جميع ما 
كتبه وترجمه المنفلوطي وكذلك وحي الرسالة لألستاذ أحمد حسن الزيات.. 
واألعمال الكاملة لجبران خليل جبران ونهج البالغة وأدب الكاتب والكامل 
القدماء  الفريد واألغاني وتاريخ األدباء  النبوية والعقد  في األدب والسيرة 

ومعجم المؤلفين.
وفي الرواية قرأت لشارل ديكنز قصة مدينتين واآلمال الكبيرة… والبؤساء 
لفيكتور هيغو ورواية الشيخ والبحر ومسرحيات وليم شكسبير وبرناردشو 

باللغتين العربية واإلنكليزية، أي بعد أن أخذت مبادئها من »المعلم يعقوب« 
الذي ظل يمارس مهنة التعليم على مدى خمسين عاماً في مدرسة الغزالي.
إلمامه  اإلنكليزية وكان  اللغة  من  يعقوب« مضطلعاً  يكن »المعلم  لم  ولما 
بها ضحالً لم أجد لديه ما يشفي الغلة ويفي بالمرام لذلك لجأت إلى التعليم 
ذاتياً اعتماداً على قراءة النصوص المبسطة والعودة إلى المعاجم حتى إذا 
أحرزت كماً هائالً من المفردات والمصطلحات اإلنكليزية وشرعت أترجم 

من اإلنكليزية والعربية.
والجغرافية  والميكانيك  والهندسة  كالطب  العلوم  شتى  في  كتباً  فترجمت 

وكذلك كتباً في الرواية والقصة واألسطورة وسواها.
نشأنا  عليها  التي  اليومية  عالقاتنا  عماد  هي  التي  الكردية  اللغة  عن  أما 
وترعرعنا فسرعان ما تعلمتها قراءة وكتابة فترجمت قصائد لـ جكرخوين 
لم أنشرها ثم قصته  Reşo ê darêالتي نشرت بعد عامين من ترجمتها 

برغبة جياشة من الشاعر نفسه.
في تلك األيام كان نزار قباني في أوج ظهوره فترجمت بعض قصائده إلى 
لم أحافظ عليها من الضياع كقصائد أخرى نظمتها  الكردية ولكنني  اللغة 
فضاعت... ونظمت باللغة العربية قصائد مطولة ضاع منها الكثير ولم يبق 

سوى النزر اليسير.
الواقع والخيال تحت  التي فقدت رواية أسطورية تجمع بين  ومن أعمالي 
عنوان »الزبد« ورواية أخرى لألديبة الداغستانية »فازو« تحمل العنوان 

»عروس ذات عشرين ومائة ضفيرة«.
قد يسألني سائل عن األعمال التي صدرت لي, وعن هذا السؤال االفتراضي 

أجيب:
صدر لي من الكتب زهاء ستين كتاباً أكثرها في دمشق وأقلها في قامشلو 
والسويد والخليج وألمانيا بين عمل موضوع وعمل مترجم »وربما صدر 

»Simo – لي عمل باللغة العربية والكردية مثل »هكذا تكلم
لزمن  دقيقاً  تاريخاً  وال  ذاتية  سيرة  ليست  والمقتضبة  القليلة  الكلمات  هذه 
غابر عّز فيه اقتناء الكتاب وكانت حيازته أشبه بالحصول على »الكبريت 
األحمر« الذي يندر وجوده أو ال وجود له, إنما هي حديث عن مرحلة شاقة 

من الدرس والتحصيل الذين ال يتأتيان إال بالجهد والمثابرة(.
وشيخ  والمترجم،  والكاتب  العالمة  كتبه  مما  فيض  من  غيض  هذا  كان 
الفقراء، توفيق الحسيني الذي عاش غنياً ثرياً بعلمه، ورحل فقيراً معدماً، 
وتفقده  األبدية،  لتحتضنه عامودا حبيبته  ــ 2018  ــ 1  الخميس 18  يوم 

جماهير ومحبي وعشاق األدب والثقافة.

اب واملرتمجني الكرد
ّ
ت
ُ
ســـــــــــــــلطانةتوفيق احلسيني... شيخ الك

سراج حسن

في البدء كانت الكلمة
 الكلمة أصبحت جسداً
وبين الكاف والنون
كان التكوين والنشأة
أن اضرب عصاك 

بالحجر...
رأيت أحد عشر كوكباً 

والشمس والقمر..
الكلمة ...

الكلمة مشكاة وقنديل
وكلمة هللا

سلطانة قلبي
تزين السماء

تتألأل وتتباهى
يا قديستي...
يا أول فرحة
وأول غيمة 

تميل على صحرائي القاحلة
يا شمعة غرفة نومي
يا قطعة من ابنوس 

مصري
يا لوعتي...
يا حرقتي...

أنت... يا ابنة قلبي
تعالي

ألتوجك عروس
الكون

وأهديك
نجم الثانية عشر

وأخيط لك
من نور القمر

قصيدة
ابنة قلبي يا قديسة
يا وجع الحروف

يا حرقة قلبي
وألف آآآآخ

يا جرحاً سكب
فوق جراح الحالج

تعالي 
ألخبرك كيف استهلك

النيكوتين دمي.
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قامشلو/ رشا عيل ـ أكد مواطنو قامشلو أن 

املؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجالن 

من قبل الدولة الرتكية الفاشية؛ ال تعرف أي 

معنى لإلنسانية، وتهدف للوقوف يف طريق نهضة 

الشعب الكردي, وكرس إرادة املرأة الحرة

القائد  على  التركية  الدولة  فرضتها  التي  العزلة 
عبد هللا أوجالن؛ ليس إال إلفشال مشروع األمة 
هذا  وحول  القائد,  إليها  يدعو  التي  الديمقراطية 
الموضوع التقت صحيفتنا »روناهي« مع العديد 
من المواطنين لمعرفة مواقفهم حيال هذه العزلة.

فكر القائد ينادي بحرية املرأة
داود  شيرين  المواطنة  أشارت  الصدد؛  وبهذا 
بازار«،  »جاغر  بلدة  في  المرأة  لجنة  عضوة 
الحرة  المرأة  أسر  بمثابة  القائد  أسر  أن  إلى 
بحرية  ينادي  القائد  »فكر  بقولها:  واستقالليتها 
بحرية  مرتبط  المجتمع  حرية  وشعاره  المرأة، 

المرأة«.
وشاركت  المرأة  تحررت  وفلسفته  القائد  بفكر 
واالجتماعية  السياسية  المجاالت،  جميع  في 
والعسكرية، وأصبحت قائدة في الجبهات القتالية, 
فدولة االحتالل التركي ال ترغب بحرية المرأة، 
و إنما تهدف لكسر إرادتها وكبت جماحها، وتبين 
شيرين: »واجب علينا نحن النساء أن نعمل كل 
ما بوسعنا, ونكثف الفعاليات، ليصل صوتنا إلى 

العالم أجمع لتحرير القائد«.

الدولة الرتكية ال تعرف معنى 
اإلنسانية

المشتركة  الرئيسة  عبرت  السياق  نفس  وفي 
موقفها  عن  سعدو  ميديا  »توبو«  بلدة  لمجلس 
حيال العزلة على القائد أوجالن وقالت: »العزلة 
منذ  القائد  على  التركية  الدولة  تفرضها  التي 

أكثر من 22 سنة؛ بعيدة عن كل القيم اإلنسانية 
القائد  على  والعزلة  اإلنسان،  حقوق  ومبادئ 

جريمة بحق اإلنسانية«.
التي  السياسيات  بسبب  الكردي  الشعب  يعاني 
تنتهجها األنظمة الغاصبة لكردستان والمستمرة 
منذ عقود من الزمن، والدولة التركية من إحدى 

هذه األنظمة التي مارست أبشع أنواع االضطهاد 
اإلبادة  لحد  ووصلت  القسري  والتهجير  والظلم 

الجماعية. 

القائد موجود بفكر وقلب ماليني 
الكرد

القائد  نهج  على  »سنبقى  حديثها:  ميديا  وتابعت 

عبد هللا أوجالن ونحارب ألجل تحريره, العزلة 
الكردي  الشعب  بل على  القائد  فقط على  ليست 
ولكنه  إيمرالي  سجن  في  معتقل  والقائد  أجمع, 
موجود بفكر وقلب ماليين الكرد؛ ونحن الشعب 
وسنحارب  ننادي  وكبيراً،  صغيراً  الكردي، 

ألجل حرية القائد«.
الرحيم  »عبد  مع  التقينا  ذاته  الموضوع  وحول 
شاكر« الرئيس المشترك لبلدية سنجق سعدون، 
رفاقهم  يساندون  أنهم  إلى  حديثه  في  وأشار 
التركية  السجون  في  الطعام  عن  المضربين 
ألجل حرية القائد ورفع العزلة عنه قائالً: »نندد 
أوجالن  القائد عبد هللا  المفروضة على  بالعزلة 
المجتمع  ونطالب  التركي،  االحتالل  قبل  من 
ختام  وفي  عنه«،  العزلة  لفك  بالتدخل  الدولي 
العزلة  أن  شاكر«  الرحيم  »عبد  أكد  حديثه 
المفروضة على القائد أوجالن هي عزلة للحرية 

والسالم والديمقراطية.

قامشلو/ ليالف أحمد ـ نظراً للظروف االقتصادية 

واالجتامعية الصعبة، وتفيش فريوس كورونا؛ 

تقدم العيادات املتنقلة املساعدة والعون الصحي 

للمواطنني

تعتبر العيادات المتنقلة خطوة مهمة على الصعيد 
الصحي والتوعوي وال سيما أنها فكرة جديدة في 
مناطق إقليم الجزيرة، وكأي عمل إنساني دؤوب 
يخدم صحة األهالي وال سيما النساء واألطفال، 
وبمساندة  الحرة  المرأة  وقف  مؤخراً  أطلق 
الهالل األحمر الكردي وهيئة الصحة مشروعها 

الصحي في مدينة ديرك وقراها المجاورة. 
وعن هدف إطالق هذا المشروع تحدثت اإلدارية 
المرأة  وقف  في  الصحي  القسم  على  المشرفة 
منذ  مشروعنا  »بدأ  حصاف«:  »ملكة  الحرة 
خمسة أشهر في مدينة ديرك وقراها التي تفتقر 
المشروع  تنفيذ  وتزامن  الصحية،  للمقومات 
جائحة  انتشار  نتيجة  التجوال  حظر  تطبيق  مع 
كورونا، وعدم قدرة األهالي على تلقي الخدمات 
الصحية في المدينة، لذا حظي المشروع بأهمية 

كبيرة في ذاك الوقت«.
»يهدف  بقولها:  موّضحة  »ملكة«  وأكملت 
التوعية  نشر  إلى  المتنقلة  العيادات  مشروع 
الصحية بين المواطنين، ومساعدة مْن ال يمكنه 
دفع بدل المعاينة عند األطباء أو شراء األدوية، 

وتكاليف التحاليل المخبرية«.
عربات  إنشاء  »أردنا  بالقول:  ملكة  وأردفت 
الالزمة،  الطبية  بالمعدات  جهزت  متنقلة 
وصيدلية متكاملة توفر أغلب األدوية للمرضى 
األهالي  ومساعدة  لخدمة  ومصممة  مجاناً 

وتخفيف وطأة المعاناة عنهم«.

تقديم الرعاية الصحية مبختلف 
املناطق

العيادات  هذه  تقدم  الصحي  العمل  سياق  في 
الالزم،  والعالج  األدوية  من  مجانية  خدمات 
الطبية  األجهزة  بجميع  معدة  متنقلة  عيادة  وكل 
الضرورية كجهاز للمعاينة وغيرها من األدوات 

واألدوية.
التي  الصعوبات  أكثر  أن  إلى  أشارت  فيما 

تواجههم التعاقد مع المختصين في مجال الصحة؛ 
لكن برغم ذلك فإنه ثمة إمكانية كبيرة في توفر 
الخدمات والرعاية الصحية بالتنسيق مع الهالل 
األحمر الكردي وهيئة الصحة بالعناية الالزمة، 

وال سيما االهتمام بالمرأة الحامل.
لكل  مجانية  »خدماتنا  قائلة:  ملكة  وأردفت 
الكومينات،  مع  بالتنسيق  وذلك  المواطنين، 
إلى  يُعلموننا إن كانت هناك حاالت بحاجة  فهم 
وإننا  معينة،  قرية  أو  بلدة  في  الصحية  الرعاية 

نتفقد الحاالت بمختلف فئات المجتمع«.

األكرث طلباً واألقل استعامالً
أن  إلى  »ملكة«  أشارت  األدوية  يخص  فيما 
الحاالت،  لجميع  ومناسبة  متوفرة  األدوية 
وباألخص للنساء الحوامل واألطفال، وأردفت 
قائلة: »الدواء األكثر طلباً ويستعمل بشكل عام 
الدواء  ويعتبر  كالسيتامول،  المسكنات  أدوية 
األكثر مالئمة لفيروس كورونا، باإلضافة إلى 

األدوية  من  وغيرها  كاألسبرين  مميعة  أدوية 
كالبروفين  أوقفت  أدوية  أيضاً  وهناك  الجيدة، 
المناعة،  نقص  تسبب  التي  األدوية  من  وغيره 
وفي حال نقص األدوية نحاول جاهدين تأمينها 

ألهالينا«. 
ولفتت إلى أن نجاح هذه الفكرة وسعادة المواطنين 
بها، يدفع نحو االقتراح للتفكير في توسيع العمل 
ضمن  المقبلة  الفترة  خالل  المناطق  باقي  في 
إمكاناتهم بقولها: »من ضمن مخططاتنا التوسع 
أكثر في باقي مناطق اإلقليم كالحسكة وقامشلو 
األمراض  تقّل  وبالتالي  المناطق،  من  وغيرها 

وتكون هناك سيطرة على المرض قبل انتشاره«.
واختتمت اإلدارية المشرفة على القسم الصحي 
في وقف المرأة الحرة »ملكة حصاف« حديثها 
بقولها: »نتمنى من مواطنينا المساعدة والتوجه 
إلى عياداتنا بهدف إنمائها وإنعاشها، وفي حال 
ذلك،  تقبل  األهالي  من جهتنا؛ على  نقصاً  وجد 
اإليجابية  الخدمية  مبادرتنا  ينسوا  أال  ونتمنى 
تقديم  المستطاع  قدر  جاهدين  نحاول  ونحن   ،
الخدمات الطبية وأن تنتشر التوعية الصحية بين 

جميع مواطنينا«. 

للحكومة  التابعة  األمنية  الحواجز  تستمر 
السورية بالقرب من مدينة منبج، شمالي سوريا، 
لمخيمات  المخصصة  المحروقات  دخول  بمنع 
حلب  ريف  في  عفرين  منطقة  ومهجري 
الشمالي. ومنذ مطلع الشتاء، لم تسمح الحواجز 
إلى  الجزيرة  من  المحروقات  بعبور  الحكومية 
ريف حلب الشمالي، سوى مخصصات الدفعة 

األولى التي ال تكفي العائالت المهجرة.
دخول  الحواجز  تلك  تمنع  شهر،  أكثر  ومنذ 
التدفئة،  وقود  من  الثانية  الدفعة  مخصصات 

رغم نفاد كميات الدفعة األولى.
برميلين  سعة  توزيع  يتم  أن  المقرر  من  وكان 
لكل عائلة  دفعتين،  وعلى  لتراً(، مجاناً   440(
مهجرة من منطقة عفرين، وبسعر مدعوم لباقي 

سكان ريف حلب الشمالي.

»كميات قليلة«

وقال مسؤولون في اإلدارة الذاتية بريف حلب 
الشمالي إن كميات قليلة من المحروقات تدخل 
إلى المنطقة، وبالكاد تغطي احتياجات األفران 

ومولدات كهرباء ومناهل المياه.
وقالت روكان محمد )33 عاماً( لوكالة نورث 
وتسكن  منطقة عفرين  من  مهجرة  برس وهي 
الشمالي، إن  في قرية تل سوسين بريف حلب 
التي  المازوت  من  األولى  الدفعة  مخصصات 

لدي  أفعل،  ماذا  أدري  »وال  نفدت،  استلمتها 
أطفال وأخشى عليهم المرض«.

إمكانات  تمتلك  ال  أنها  إلى  المهجرة  وأشارت 
»فأسعارها  البسطات،  من  المازوت  شراء 

مرتفعة، والوضع المعيشي صعب للغاية«.
المازوت على  الواحد من  اللتر  ويتراوح سعر 
 1000 بين  الشمالي  حلب  بريف  بسطات 

و1200 ليرة سورية.

قوى مختلفة

وفي عام 2018 عقب الغزو التركي ومرتزقته 
لجأ نحو 300 ألف شخص من مهجري عفرين 
للسكن إلى مخيمات )العودة وعفرين وبرخدان 
على  آخرون  توزع  بينما  والشهباء(،  وسردم 

42 قرية وبلدة بريف حلب الشمالي.
لكن الحواجز األمنية للحكومة السورية تزيد هذا 
العام من معاناة المهجرين عبر منع إدخال وقود 
للمخيمات  األساسية  والمواد  والطحين  التدفئة 

والبلدات التي يقيمون بها.
عفرين  منطقة  مهجري  من  المئات  واحتج 
القاعدة  أمام  الشمالي،  حلب  ريف  وسكان 
بفك  للمطالبة  الوحشية،  قرية  في  الروسية 
األمنية  الحواجز  قبل  من  المفروض  الحصار 
بدخول  والسماح  السورية  للحكومة  التابعة 

المحروقات.

 »القوات الروسية تشترط على اإلدارة الذاتية 
المحروقات  من   ٪40 نسبة  على  حصولها 
للسماح  عفرين  مدينة  لمهجري  المخصصة 
سابقة  مرات  في  تدخلت  أنها  رغم  بدخولها«، 

إلدخال المواد األساسية.

»ال أحد يكرتث«

كلكاوي  إدريس  يضطر  األثناء،  هذه  وفي 
)45عاماً(، وهو مهجر من قرية أومارا بمنطقة 
لجمع  سوسين،  تل  قرية  في  ويسكن  عفرين 
أغصان األشجار اليابسة لتأمين التدفئة ألوالده. 
ويحتاج »كلكاوي«، الذي نفدت كمية المازوت 
لديه، لقرابة خمسة لترات من المازوت يومياً، 
وهو ما ال يستطيع المهجر تأمين ثمن شرائها 

من السوق السوداء.
ويستذكر المهجر حياته في منطقته قبل سيطرة 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته على عفرين، 
حيث كان يؤمن احتياجاته من الحطب من تقليم 
كنت  شيء،  إلى  بحاجة  أكن  »ولم  أشجاره: 
أعتمد على أشجاري، لم نكن نعاني في الشتاء، 

لكن هنا ال أحد يكترث لحالنا وحال أطفالنا«.
أو  محروقات  أي  نريد  »ال  باستياء:  وأضاف 
مساعدات، نريد فقط العودة إلى قرانا وسنتدبر 

أمرنا وحدنا«.
وتتوزع في منطقة عفرين ماليين األشجار التي 

كان أصحابها يعتمدون عليها في معيشتهم، إال 
أن كثيراً منها تعرض للتحطيب الجائر والحرق 
على  المسيطرة  المرتزقة  قبل  من  والعبث 

المنطقة، بحسب تقارير حقوقية وإعالمية.

تقنني األمبريات

المشتركة  الرئيسة  إبراهيم، وهي  وقالت وردة 
لهيئة الشؤون االجتماعية التابعة لإلدارة الذاتية 
مؤخراً  اضطروا  أنهم  الشمالي،  حلب  بريف 
ساعات  لخفض  المازوت  كميات  قلة  بسبب 

تشغيل مولدات األمبيرات ساعتين يومياً.
تمنع دخول  األمنية  الحواجز  أن  إلى  وأشارت 

المنطقة:  إلى  أيضاً  والطحين  اإلغاثية  المواد 
»ألكثر من مرة تدخلت القوات الروسية سابقاً 

للسماح بدخول المحروقات إلى المنطقة«.
فإن  والسكان،  النازحين  احتجاج  ورغم  لكن 
القوات الروسية لم تتدخل فعلياً للسماح بإدخال 
شحنات من وقود التدفئة والطحين الالزم إلنتاج 

الخبز.
وحذرت »وردة« من وقوع كارثة إنسانية في 
ظل  في  المحروقات  دخول  منع  استمر  حال 
واإلغاثية،  اإلنسانية  للمنظمات  فعلي  غياب 
وتخاذلها عن تقديم المساعدات من االحتياجات 
مع  وأغطية  أطفال  كألبسة  األخرى  الشتوية 

دخول فصل الشتاء.

الشدادي/ حسام دخيل ـ يبدو أن عام 2021 

لم يكن أفضل من سابقه على السوريين، فقد 
شهد انتكاسة جديدة لسعر الصرف وارتفاع 

كبير في األسعار؛ وبذلك ترتفع معه نسبة 
الفقر وانخفاض القيمة الشرائية للمواطنين .

وتشهد أسعار الفروج ارتفاعاً مستمراً منذ مطلع 
الواحد  الكيلو  سعر  سجل  حيث  الجاري  العام 
ليوم األحد 17 كانون الثاني 4500 ليرة سوريّة 
في أسواق مدينة الشدادي جنوب الحسكة ويعد 
هذا السعر غير مستقر وثابت وسيعاود االرتفاع 
 250 الكيلو  سعر  زاد  حيث  القادمة  األيام  في 

ليرة عن األسبوع الفائت .
وبهذا أصبح الفروج من المواد المحظورة على 
التي  الحمراء  اللحوم  غرار  على  العائلة  مائدة 
نستها العوائل في األيام السابقة وذلك على حد 

تعبير المواطن جاسم الحسين .
في حديثه لصحيفتنا »روناهي«  الحسين  وقال 
صرف  سعر  بين  ضحية  أصبح  المواطن  :إن 
جهة  من  التجار  وجشع  جهة  من  الدوالر 

أخرى« .

أسعار خياليّة مقارنةً مع الدخل اليومي

ولفت الحسين: »إن العوائل ذات الدخل المحدود 
والمتوسط بات من الصعب عليها شراء الفروج 
حيث تتجاوز قيمة الفروج الواحد ذي الـ 3 كغ بـ 
15000 ليرة سوريّة؛ وهذا سعر يعتبر خيالي 
بالمقارنة مع الدخل اليومي للفرد الذي قد يصل 
ألربعة آالف ليرة سوريّة في أحسن األحوال« .
في  عامل  وهو  األسعد  إبراهيم  المواطن  وقال 

قررت  حال  »في  الذاتية:  اإلدارة  مؤسسات 
األسبوع  في  واحدة  مرة  الفروج  شراء  العائلة 
فأنها تحتاج لمبلغ /60000/ ليرة شهرياً على 
أقل تقدير وهذا المبلغ يعادل نسبة تفوق الـ ٪27 
من مرتب شهري لعامل لدى مؤسسات اإلدارة 

الذاتية« .
العوائل  من  »الكثير  بالقول:  األسعد  وأشار 
االرتفاع  بعد  الفروج  عن  للتخلي  اضطرت 
كميات  شراء  إلى  واللجوء  أسعاره  في  الكبير 
قليلة من الفروج المقطع والذي يضاهي سعره 
كيلو  سعر  يصل  حيث  الحمراء  اللحوم  أسعار 
األفخاذ إلى ثمانية آالف ليرة والصدور 5000 
ليرة سوريّة، ونوه على أن العائلة تقوم بشرائه 
ألن بإمكان المواطن أخذ كمية قليلة ال تتجاوز 

الكيلو غرام الواحد« .

أسعار الفروج تشهد ارتفاعات متتالية

وبدوره قال حسين المخلف صاحب محل فروج: 
»إن أسعار الفروج تشهد ارتفاعات متتالية منذ 
العلف  مادة  ارتفاع  بسبب  الحالي  العام  بداية 
والتي تشترى بالدوالر واستغاللها والتحكم بها 

من قبل بعض التجار«.
في  الفروج  شراء  على  اإلقبال  أن  على  ولفت 
سعره  ارتفاع  بسبب  جداً  قليل  بات  األيام  هذه 
أن  مبيناً  للمواطنين.  الشرائية  القدرة  وضعف 
المواطن  على  سلبي  بشكل  أثّر  السعر  ارتفاع 

من جهة والذي بات الفروج عليه حلم وأصحاب 
محال بيع الفروج من جهة أخرى حيث أدى إلى 

ضعف الحركة الشرائية.
ونوه المخلف على إن أغلب أصحاب محال بيع 
يقومون  التي  الكمية  من  يقللون  باتوا  الفروج 
صاحب  أصبح  الراهن  الوقت  ففي  بتنزيلها؛ 
أقفاص  السابق ستة  الذي كان ينزل في  المحل 
بسبب  وذلك  أقفاص؛  ثالثة  عن  يستغنى  يومياً 

ضعف الحركة وعمليات البيع .
إغالق بعض محال الفروج

في  فروج  المخلف صاحب محل  ولفت حسين 
بها  إن هناك نسبة ال يستهان  اللقاء على  نهاية 
من أصحاب محال بيع الفروج قد أغلقوا محالهم 

لحين استقرار السعر .
الثروة  لمؤسسة  المشترك  الرئيس  قال  وبدورة 
»يوجد  الجمعة:  محمد  الشدادي  في  الحيوانية 
في المنطقة /25/ مدجنة موزعة بين الشدادي 
ومركدة والدشيشة تحوي هذه المداجن قرابة الـ 

/100000/ طير« .
ونوه على أن هذه العدد ال يكفي لتغطية المنطقة 

بشكل كامل من احتياجاتها للفروج .
ألسعار  المتكرر  االرتفاع  الجمعة  وعزى 
يضطر  حيث  التكلفة  نسبة  ارتفاع  إلى  الفروج 
بالدوالر  واللقاحات  العلف  لشراء  المربي 

األمريكي إضافة إلى تكلفة سعر النقل  .
 /300/ العلف  من  الواحد  الطن  سعر  بلغ  و 
دوالر أمريكي أي ما يقارب الـ 900000 ألف 
ليرة سورية .والفروج يصل إلى مناطق شمال 
أحدهما  أساسيين  مصدرين  من  سوريا  وشرق 
اإلدارة  مناطق  في  الموجودة  المداجن  من 

الواقعة  سواء  سوريّة  مناطق  من  أو  الذاتية  
مناطق  في  أو  السورية  الحكومة  تحت سيطرة 
لضرائب  بدورها  تخضع  والتي  المعارضة 

ورسوم جمركية توصف بالكبيرة .
في  التموين  للجنة  المشترك  الرئيس  وقال 
الشدادي خالد الحسين: »إن سعر كيلو الفروج 
 4150 بـ  التموين  لجنة  قبل  من  تحديده  تم  قد 
ليرة سورية ويضاف إلى ذلك سعر أجرة النقل 
والتي تحدد بـ عشرة ليرات سوريّة لكل عشرة 

كيلو متر« .
ويذكر إن هذا السعر قد زاد بمقدار 450 ليرة 
في  التموين  حدده  قد  كان  الذي  السعر  عن 

األسبوع المنصرم .

استمرار جوالت المراقبة؛ وحجج واهية

في  التموين  للجنة  المشترك  الرئيس  ولفت 
الشدادي خالد الحسين على أن عناصر التموين 
الفروج  محال  على  يومية  بجوالت  يقومون 
وذلك تفادياً لحدوث أي تالعب باألسعار ، وقال 
بحق  تموينية  ضبوط  ثالثة  بتنظيم  قاموا  بأنهم 

ثالثة مخالفين .
وحماية  للتموين  العامة  اإلدارة  إن  من  بالرغم 
المستهلك في إقليم الجزيرة ُشكلت لجان لمراقبة 
الخضار  بأسعار  الئحة  وتصدر  األسعار 
والفواكه والفروج بشكل يومي إال إن أصحاب 
بحجج  الالئحة  بأسعار  يلتزمون  ال  المحالت 
مختلفة أهمها أن السعر المحدد من قبل التموين 

ال يحقق الربح الكافي للتاجر .

الطبقة/ محمد إبراهيم - تعمل وحدة مياه 

الطبقة عىل صيانة شبكة وخطوط املياه بشكل 

دوري نتيجة االهرتاء والِقدم يف الشوارع 

الرئيسية والفرعية إضافة ألعطال املضخات 

املرافقة لذلك.

ومشكلة ضعفها  المياه  قطع  حاالت  وإلنهاء 
جاهدة  المياه  وحدة  تعمل  المدينة  أحياء  في 
لصيانة المضخات المعطلة وتأمين  استمرار 
بشكل  مصدرها  من  الشبكة  في  المياه  ضخ 
عبر  المدينة  منازل  إلى  وصولها  يؤمن 

خطوط الشبكة الرئيسية والفرعية.
عمل  ساعات  المياه  وحدة  تنظم  حيث 
المضخات بتشغيلها بشكل دوري حفاظاً على 
تأمين  ضرورة  رغم  األعطال  من  سالمتها 
عدد من المضخات الجديدة لوحدة مياه مدينة 
الطبقة بعد أن باتت المضخات قديمة مرتبطة 
بالعام الذي تأسست فيه وحدة المياه والوقت 

الطويل في استخدامها.

اهرتاء الخطوط القدمية

شبكة  في  األعطال  طبيعة  عن  ولالستفسار 
التقت  دوري  بشكل  صيانتها  وأهمية  المياه 
المشترك  الرئيس  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
أكد  والذي  الشيخ  حمود  الطبقة  مياه  لوحدة 

قامت  المياه  وحدة  »إن  بالقول:  حديثه  خالل 
الماضية  األيام  خالل  المياه  شبكة  بصيانة 
واستبدال الشبكة في مناطق الكسور المتكررة 
واالهتراء  التربة  في  »التهبيطات«  نتيجة 

المرافق لخطوط المياه التي باتت قديمة«. 

تبديل خط املياه الرئييس وسط 
السوق

واألعطال  الكسور  إن  إلى  حمود  وأشار 
ظهرت في مناطق متفرقة وبشكل متكرر ومن 
تلك المناطق خط المياه في الشارع العريض 
يتراوح  الذي  المركزي  الطبقة  سوق  وسط 
قطره حوالي ثالثة إنش وبطول سبعة أمتار؛ 
حيث عملت ورشة المياه على استبدال القطعة 
التي  المكابس  منطقة  وكذلك  منها،  والتأكد 
ظهر فيها كسر في خط االنترنيت بطول ستة 

أمتار حيث تم استبداله. 

تحتاج  التي  المواقع  بعض  هناك  كانت  كما 
لصيانة كسر أو استبدال سكر أو العمل على 
عدم تسريب مياه الشبكة ومنها شارع حميدي 
الدكان وشارع حسين التموين ومنطقة الكسارة 
وشارع المنغية وتبديل سكر غسيل للشبكة هذه 

المشاكل استغرقت ثالثة أيام. 

الصعوبات التي تواجه العمل

صيانة  حالياً  »يتم  بالقول:  حمود  وأضاف 
المياه  لضخ  السد  في  موجودتين  مضختين 
يتم  إحداها  أن  حيث  تصفية؛  دون  الخامية 
إصالحها في الصناعة في حين سيتم إصالح 
الثانية بعد تركيب المضخة األولى، وكما سيتم 

ضخ المياه في خط الجرافات بعد صيانة الخط 
الرئيسي لتلك المنطقة وكان الخط قديم يحتاج 
لعملية لحام الشبكة ليوضع بالخدمة خالل 24 

ساعة«.
الطبقة  مياه  لوحدة  المشترك  الرئيس  واختتم 
حمود الشيخ حديثه: »يوجد عدة صعوبات في 
الضغط  نتيجة  المتكررة  الكسور  وهي  العمل 
 13 عددها  وبلغ  استهالك  دون  الشبكة  على 
الخطوط  في  منها  الشبكة  في  تواجدت  كسر 

الفرعية والرئيسية«.

بين الدوالر والتجار المواطن يقف "يا غافل إلك اهلل"

إصالح خط المياه الرئيسي وسط سوق الطبقة المركزي

العزلة على القائد أوجالن.. وقوف في وجه الحرية والديمقراطية

العيادات المتنقلة..  توفير للخدمات الصحية

مهجرون من عفرين بال وقود تدفئة وسط حصار حواجز الحكومة السورية

شيرين داودميديا سعدو

ملكة حساف


