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الدولة التركية المحتلة.. تقصف عين 
عيسى وقراها وتهدد مخزونها الغذائي

شنكال من خطر داعش إىل خطر 
اتفاق بغداد وهولري

الموهبة والتدريب أساس النجاح والتمزي

روهات مال خليل: »الشهيدة 
شيالن تمثل حقيقة

 المرأة الحرة«

محمد عبادي: أفعال تركيا تؤكد 

أطماعها التاريخّية يف ثروات المنطقة
الموقع  يرى اإليزيديون أن االتفاق 
بشأن  وهولير  بغداد  حكومة  بين 
ما  التحتية؛  والبنية  األعمار  إعادة 
الطرفان  اتخذها  شعارات  إال  هو 

لبسط سيطرتهم على شنكال«6

بألوانها  غنية  وأجواء  فنية  عائلة  وسط 
الموسيقية من عزف وغناء، نشأ »شاهي« 
الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، وطرق أبواب 
مجال الفن إلى جانب دراسته وهو ابن أحد 
عشر عاماً ووازن بين الفن والدراسة، ففي 
أوقات فراغه كان يلجأ إلى ممارسة موهبته 
العزف  متعلماً  وكبر  تربى  وقد  الفنية، 
والغناء إلى أن وصل إلى ما سعى ألجله«8

عملهم  في  ورفاقها  شيالن  للشهيدة  النضالية  »المسيرة 
النساء  كافة  خدم  الحزب،  تأسيس  في  الفعال  ودورهم 
ما  هذا  الراهن«،  يومنا  إلى  العالم  حول  الحرة  والشعوب 
العالقات لحزب  لمكتب  المشتركة  الرئيسة  أكدته لصحيفتنا 

االتحاد الديمقراطي روهات مال خليل«3

الدولية  والعالقات  األوسط  الشرق  في شؤون  الباحث  أشار 
محمد عبادي، بإن المحتل التركي أرسل المرتزقة للقتال في 
ليبيا وأذربيجان وغيرها من المناطق في العالم، والهدف من 
وراء كل ذلك األطماع في السيطرة ونهب ثرواتها، وأكد بأنها 
نفخت النار في سوريا وليبيا وقره باغ وأشعلت فتيل االقتتال 
الطائفي ونشرت الحروب األهلية في المنطقة، عبر تجنيدها 

لمرتزقة وإرهابيين يخوضون حروبًا بالوكالة عنها.«4

هل تركيا متورطة يف تهريب اآلثار 
بمناطق الشمال المحتلة؟

تعرضت الغالبية العظمى من المواقع األثرية والتالل القديمة في المناطق التي تحتلها 
تركيا، سواء في عفرين او إدلب ومناطق الشمال السوري كافة، لعمليات نهب وسلب 
ممنهجة وأمام مرأى الجميع، وللمرة األولى منذ الغزو التركي لسوريا، يتم الكشف 
عن تورط ضباط أتراك في عملية تهريب اآلثار إلى الداخل التركي أو المشاركة في 

عمليات االتجار بها«5

يتخوف أهالي عين عيىس من سعي دولة االحتالل التركي الستهداف المخزون الغذائي من القمح في 
صوامع عين عيىس ومحاولة سرقة مخزونها من القمح للداخل التركي على غرار ما فعلته خالل عدوانها 
في العام المنصرم، ويتم هذا االستهداف شبه اليويم بالقصف والقنص لقرى وبلدات عين عيىس على 

مرأى القوات الروسية اليت يتوجب عليها وقف االنتهاكات وفق اتفاقها المبرم مع تركيا ..5

روناهي/ قامشلو - يستمر وفد مثقفي  روج 
المؤسسات  مع  اللقاءات  من  المزيد  بعقد  آفا 
كردستان،  إقليم  في  الثقافية  والشخصيات 
ضمن برنامج وخطة العمل للزيارة التي يقوم 
الجاري،  الثاني  تشرين  منذ 25  لباشور  بها 

األول  اليوم  لقاءات خالل  بعدة  قام  أن  وبعد 
والثاني من زيارته لدهوك.

الوفد  زار  الزيارة  من  الثالث  اليوم  وفي 
اتحاد الكتّاب الكرد - فرع هولير. وكان في 
استقبالهم رئيس االتحاد الشاعر عبد الرحمن 

الشاعر  اإلدارية  الهيئة  وأعضاء  فرهادي 
زانا خليل والكاتب مسعود كريشان والكاتب 
الشاعر  الدكتور  وحضور  أواره،  محسن 

عارف حيتو. 
الوضع  حول  اللقاء  خالل  الحديث  ودار 
من  مشتركة  مواقف  واتخاذ  الراهن  الثقافي 
القضايا المصيرية التي تهدد مكتسبات روج 
التواصل  وتنشيط  كردستان،  وباشور  آفا 
بين الكتّاب، لتكوين حجر األساس لنشاطات 
ضرورة  على  والتأكيد  مستقبلية،  ثقافية 
يتيح  الذي  المشترك  المؤسساتي  العمل 
مجاالت أكثر للعمل الثقافي وفتح آفاق جديدة 

للتوصل بين المؤسسات واألفراد.
هذه  زيارته  خالل  من  الثقافي  الوفد  يسعى 
إلى إيالء المثقفين الدور األكبر في القضايا 
المصيرية ألنهم األقدر على رؤية واضحة 
لمجمل األوضاع وبالتالي األكثر قدرة على 
وضع  شأنها  من  التي  للحلول  آليات  وضع 
ووضع  األفق  في  تلّوح  خالفات  ألية  حد 
الحراك  لدفع  مستقبلية  ومخططات  برامج 

الثقافي لألمام. 

والنحات  الفنان  يعكف  قامشلو-  روناهي/ 
لمعرض  التحضير  على  شاهين  محمد  الكردي 
من  أغلبها  نحت  التي  المميزة  لمنحوتاته  خاص 
منه  سعي  في  كوباني  في  والحجر  الصلصال 
للحفاظ على التراث والفن الكردي الذي يعد أحد 

أهم أركان الثقافة والوجود التراثي الكردي.
وفي عمله األخير الذي ما يزال قيد اإلنجاز ينحت 
كوباني  المقاومة  قلعة  من  وهو  شاهين  الفنان 
الكردي  الفلكلوري  بالزي  كردية  امرأة  تمثال 
 15 حوالي  بعرض  الصلصال  من  تمثال  وهو 
سم وارتفاع 20 سنتيمتراً، ويهدف الفنان شاهين 
بأعماله إلى زرع حب الثقافة والفلكلور الكردي 
في األذهان، في وقت تسعى فيه جهات عدة إلى 
االحتالل  كدولة  وصهرها  الكردية  الثقافة  محو 
التركي ومرتزقتها الذين يسعون إلى نهب وتدمير 
كل ما يتصل بالثقافة والتراث والفلكلور الكردي.
آفا  النحت فن قليل االنتشار في روج  ورغم أن 
عامة وكوباني خاصة إال أن الفنان محمد شاهين 
للعالم  هامة  رسالة  فنه  معتبراً  ذلك  على  يصر 

للتعريف بالهوية والفن والتراث الكردي، ويشير 
المجتمع  في  قديماً  وانتشاره  النحت  أهمية  إلى 
ومن  المكتشفة  المنحوتات  آالف  بدليل  الكردي 
أهمها أسدي »شيران« القابلين للترميم  وكذلك 

أسد عين دارا كما يقول شاهين.  
هاوار  لوكالة  حديث  وفي  شاهين  محمد  الفنان 
يحاولون  دائماً  الكردي  الشعب  »أعداء  قال: 
محو تاريخ كردستان، عبر كسر وتخريب تلك 
التماثيل الفنية واألثرية، وغيرها الكثير من اآلثار 
التاريخية التي تُعبّر عن رقي الحضارة، وتاريخ 
»مهما  شاهين:  ويضيف  العريق«.  كردستان 
حاول العدو لن يستطيع أن يمحو تاريخنا، ألننا 
تماثيل  إحيائه، وصنع  إعادة  سنعمل على  دائماً 

أخرى تُظهر للعالم تاريخ كردستان العريق«.
وفي سعي منه ليكون عمله أكثر إتقاناً وديمومة 
الحجر  على  النحت  في  شاهين  الفنان  يعمل 
وتقديم المزيد من األعمال المميزة التي يعتبرها 

رسائل ثقافية وتعريفية بالتراث الكردي للعالم.

لقاءات مثمرة وزيارات ُمكّثفة يف 
برنامج مثقفي روج آفا

منحوتات من الصلصال... 

رسائل تاريخّية وثقافّية للعالم

حزب  عن  السابقة  البرلمانية  أطلقت 
الشعوب الديمقراطي HDP في آمد، 
جاغالر دميرل، المعتقلة لدى الحكومة 
عن  مفتوحة  إضراب  حملة  التركية، 
اإلنسان  بانتهاك حقوق  تنديداً  الطعام 
والممارسات التعسفية داخل السجون 

التركية.«2

أن  يجب  المدرسية  البطوالت  إقامة 
حصة  تواجد  إظهار  باب  من  تأتي  ال 
هناك  وأنه  المدارس  في  الرياضة 
يجب  بل  فقط،  بالرياضة  اهتمام 
المواهب  اكتشاف  ذلك  يتعدى  أن 
الرياضيّة ورفدها لخدمة النوادي في 

المنطقة.«10

الممارسات التعسفية يف 
السجون الرتكية تدفع 

معتقلة إىل اإلضراب عن 
الطعام

اكتشاف المواهب المدرسية 
حاجة ُملّحة وضرورية
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211  المنوعاتاألخبار

منظمة حقوقية تؤكد أن لالستخبارات التركية يد
 بجريمة القتل في كيمار

توتر الحمل يؤثر على دماغ الطفل وُيعّرضه لمشاكل عاطفية

دخول 25 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية 

إلى منطقة »خفض التصعيد«

عراقيل كثيرة تقف أمام الهيدروجين ليكون طاقة عالمية بديلة

كشف الستار عن تمثال الشهيد ديار غريب في قنديل

الممارسات التعسفية في 

السجون التركية تدفع معتقلة 

إلى اإلضراب عن الطعام

أوميد دده يصف السياسة 

التركية بـ »مافياوية«

الحمزة«  »فرقة  بـ  تسمى  ما  مرتزقة  ارتكب 
مروعة،  جريمة  التركية  لالستخبارات  التابعة 
السابع  العقد  في  مسّن  بحق  الماضي،  الجمعة 
كيمار  قرية  في  عمره  من   14 الـ  في  وقاصٍر 
التابعة لناحية شيراوا، وبحسب مقاطع فيديو فإن 
لـ 40 طلقة  القاصر حمو جنكيز نجار تعرض 

في أنحاء جسده.
حقوق  منظمة  باسم  الرسمي  الناطق  وكشف 
في  شيخو،  إبراهيم  سوريا،  ـ  عفرين  اإلنسان 

المرتزقة  بأن  هاوار  أنباء  لوكالة  له  تصريح  
مباشر  بأمر  يعملون  الجريمة  ارتكبوا  الذين 
الجريمة  »وهذه  التركية  االستخبارات  قبل  من 

متعّمدة«.
وادّعاءات  أخبار  شيخو  فنّد  اإلطار  هذا  وفي 
»قرية  بالقول  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
كيمار التي حدثت فيها هذه الحادثة تحتلها تركيا 
مقاطعة  على  التركي  العدوان  منذ  ومرتزقتها 

عفرين، وهي خاضعة لسيطرتهم«.

تحركات  تشهد  المذكورة  المنطقة  أن  مبيناً 
االحتالل  لجيش  قاعدة  لوجود  لالحتالل،  كثيفة 
التركي في القرية ومركز لالستخبارات التركية 

.)MIT(
لهم  خاصة  مصادر  وبحسب  أنه  شيخو،  وذكر 
اختطفوا  الحمزة  مرتزقة  فإن  كيمار،  قرية  من 
بأشهر،  مقتله  قبل  الرحمن حمو«  المسّن »عبد 
االستخبارات  قبل  من  لمضايقات  وتعرض 

التركية، وطالبوا بفدية مالية لإلفراج عنه.

الحمل يمكن  أثناء  التوتر  ذكرت دراسة جديدة أن 
وربما  الطفل  دماغ  تطور  كيفية  على  يؤثر  أن 
بحسب  يكبر.  عندما  عاطفية  مشاكل  إلى  يؤدي 
باحثون  ربط  البريطانية،  ميل«  »ديلي  نشرته  ما 
التوتر  هرمون  من  العالية  المستويات  بريطانيون 
في  الهيكلية  بالتغيرات  األمهات  لدى  الكورتيزول 
الدماغية، وهي عبارة عن مجموعة خاليا  اللوزة 
في كل  لوزة موجودة  عصبية صغيرة على شكل 

جانب من المخ، لألطفال حديثي الوالدة.

هرمون الكورتيزول والدعم النفسي
تفرز  والقلق،  لإلجهاد  الحوامل  تتعرض  عندما 
أجسامهن مستويات أعلى من هرمون الكورتيزول، 
بمثابة  تعد  منه  المرتفعة  المستويات  أن  يعني  مما 
الدراسة  نتائج  وتشير  التوتر.  زيادة  على  مؤشر 
إلى أن هرمون الكورتيزول يؤثر على نمو الجنين 
العاطفي  التطور  على  تأثيره  ويمتد  الرحم  داخل 
واالجتماعي لمرحلة الطفولة. لذا يوصي الباحثون 
بأن يكون هناك دعم نفساني إضافي للنساء الحوامل 

لمنع أي تشوهات هيكلية في اللوزة.
جامعة  في  بوردمان  جيمس  بروفيسور  قال 
تحتوي على  دماغية  بنية  »اللوزة هي  إن  أدنبرة: 
لمعالجة  تعمل معاً   - التنظيم  خاليا عصبية شديدة 
والعواطف  االجتماعية  المواقف  حول  المعلومات 
عند األطفال«. وأضاف أن »النتائج التي توصلنا 
النساء  ودعم  الكتشاف  للعمل  دعوة  هي  إليها 
الحوامل اللواتي يحتجن إلى مساعدة إضافية أثناء 
الحمل ألن هذا يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتعزيز 

نمو الدماغ الصحي لدى أطفالهن«.
وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى أن النساء الحوامل 
الالتي يشعرن بالتوتر أو التوعك يجب أن يطلبن 
المساعدة من الطبيب المختص وأنه مع تلقي الدعم 
المشكالت  معظم  إدارة  يمكن  الالزمة،  والرعاية 

الصحية بشكل جيد أثناء الحمل.

مقياس موضوعي
بخالف  موضوعياً،  مقياساً  الباحثون  استخدم 

الدراسات  في  المتبع  التقليدي  االستبيانات  أسلوب 
السابقة، وهو رصد مستويات هرمون الكورتيزول 
لدى األمهات لدراسة الصلة والتأثيرات على نمو 

دماغ الطفل.
امرأة   78 شعر  من  عيّنات  بجمع  الباحثون  قام 

حامل لتحديد مستويات الكورتيزول لدى النساء في 
آخر ثالثة أشهر، فيما خضع أطفالهن لسلسلة من 
بالرنين  التصوير  باستخدام  الدماغ  مسح  عمليات 
المغناطيسي، وهو فحص غير جراحي تم إجراؤه 

أثناء نوم األطفال. 

وتوصل الباحثون إلى أن المستويات المرتفعة من 
واضح  بشكل  انعكس  األم  شعر  في  الكورتيزول 
على التغيرات الهيكلية في اللوزة الدماغية لألطفال 
تشير  الدماغ. ال  اتصاالت  في  االختالفات  وكذلك 
التغييرات الهيكلية إلى الحجم الكلي للوزة الدماغية 
فحسب، وإنما إلى بنيتها الخلوية، والمعروفة باسم 
الخاليا العصبية أيضاً. كما الحظ الباحثون حدوث 
تربط  التي  المسارات  اتصاالت  قوة  في  تغيرات 
لمعالجة  المهمة  األخرى  الدماغ  بمناطق  اللوزة 

المشاعر.

اختالف التأثير على الذكور واإلناث

ومن المثير لالهتمام أن التعرض لمستويات أعلى 
األطفال  على  يؤثر  الرحم  في  الكورتيزول  من 
أظهر  حيث  جنسهم.   على  بناًء  مختلفة  بطرق 
المخية،  للوزة  الدقيقة  البنية  في  تغييرات  األوالد 
اتصال  طريقة  في  تغيرات  الفتيات  أظهرت  بينما 

المنطقة بالشبكات العصبية األخرى.
ويمكن أن تكون نتائج الدراسة بمثابة تفسير لسبب 
من  أمهاتهم  عانت  الذين  األطفال  تعرض  احتمال 
لمشاكل  الحمل  أثناء  التوتر  من  عالية  مستويات 
نوه  ولكن،  الحياة.  من  الحق  وقت  في  عاطفية 
الباحثون من أنهم لم يقوموا بعمليات تقييم للمشاعر 

عند األطفال في إطار تلك الدراسة. 
قالت سارة براون من مؤسسة »ذا ورلد« الخيرية 
»يسلط  الدراسة:  بتمويل  قامت  التي  لألطفال، 
الصحة  دعم  أهمية  مدى  على  الضوء  البحث  هذا 
النفسية للمرأة أثناء الحمل لضمان تلبية احتياجاتها 

وحصول أطفالها على أفضل بداية في الحياة«.

مركز األخبار ـ دخلت 25 آلية تركية جديدة 
بسوريا محملة  التصعيد«  منطقة »خفض 

بمعدات عسكرية ولوجستية.
 بعد منتصف ليل السبت – األحد ، دخلت 
عسكرية  بمعدات  محملة  آلية   25 نحو 
ولوجستية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي 
شمالي إدلب، متجهاً نحو النقاط التركية في 
منطقة »خفض التصعيد«، ومع استمرار 
اآلليات  عدد  فإن  التركية،  األرتال  تدفق 
بدء  منذ  السورية  األراضي  دخلت  التي 
وقف إطالق النار الجديد بلغ 7515 آلية.

واآلليات  الشاحنات  عدد  يرتفع  وبذلك، 
»خفض  منطقة  وصلت  التي  العسكرية 
الثاني  الممتدة من  الفترة  التصعيد« خالل 
إلى  اآلن،  وحتى   2020 شباط  شهر  من 
عسكرية  وآلية  شاحنة   10850 من  أكثر 
تحمل  السورية،  األراضي  دخلت  تركية 
وناقالت جند ومدرعات و«كبائن  دبابات 
للرصاص  مضادة  متنقلة  حراسة« 

ورادارات عسكرية

يمكن  الهيدروجين  إن  القائلة  الفكرة  كثيرون  يساند 
والمعضلة  الطاقة  أزمة  شراك  من  العالم  ينقذ  أن 
المناخية، لكن تطبيق هذا الحل ليس سهالً نظراً ألن 
التساؤل  يطرح  ما  وهو  مكلف.  المادة  هذه  تخزين 
في  ثورة  يحقق  أن  يمكن  الهيدروجين  هل  التالي: 

مجال الطاقة أو أن ذلك مجرد وهم؟

أين يكمن التعقيد؟
يكمن التعقيد في كيفية الحصول على الهيدروجين، 
إذ من المعروف أنه العنصر الكيميائي األكثر شيوعاً 
في الكون، فذراته تدخل ضمن تركيبة الماء والوقود 
األحفوري على غرار الفحم والنفط والغاز الطبيعي.
ويقع استخراج الهيدروجين إما من جزيئات تحتوي 
على الهيدروجين والكربون مثل الميثان، الذي يعتبر 
المكون الرئيسي للغاز الطبيعي. أو من الماء بفصل 
فيما  الكهرباء  بمساعدة  األكسجين  الهيدروجين عن 

يعرف بالتحليل الكهربائي.
مصادر  من  الغالب  في  الكهرباء  هذه  تأتي  وال 
منخفضة  طاقة  مصادر  من  وإنما  نظيفة،  طاقة 
الكربون: مثل السدود، والطاقة الحرارية األرضية، 
والطاقات  الشمسية،  والطاقة  الرياح،  وتوربينات 
إنتاج  هو  الهدف  لكن  النووية،  والطاقة  البحرية 
ضارة  غازات  إنتاج  دون  »أخضر«  هيدروجين 

وملوثة.

وأوضح الكاتب أن توليد الطاقة بالهيدروجين يكون 
الهيدروجين مع األكسجين، وذلك  تفاعل  من خالل 
االحتراق  عملية  أثناء  التقليدية  بالطريقة  إما  يحدث 
أو  طاقة،  إلى  تحويلها  يمكن  حرارة  تنتج  التي 
تنتج  التي  الوقود«  »خلية  عبر  الحديثة  بالطريقة 

القليل من الحرارة مقابل كمية أكبر من الكهرباء.

التخزين
الهيدروجين  يولدها  التي  الكهربائية  الطاقة  تشوب 
تخزينها. ويعتبر  بارزة، وهي طريقة  نقطة ضعف 

التخزين عبر البطاريات، أكثر الطرق المعتمدة.
غرار  على  المشاكل  من  العديد  يطرح  ذلك  لكن 
حيث  من  خاصة  المنخفضة  الطاقة«  »كثافة 
الوزن، إذ يتطلب استبدال خزان سيارة بسعة بضع 
عشرات من اللترات من البنزين بطارية تزن مئات 
الكيلوغرامات. وصنع هذه البطاريات يحتاج كميات 

كبيرة من المعادن.
أما الهيدروجين في حد ذاته فهو يتمتع بكثافة طاقة 
استبدال  يمكن  إنه  حيث  الوزن،  حيث  من  عالية 
من  واحد  بكيلوغرام  البنزين  من  كيلوغرامات   3
غرام  كيلو  باستخدام  للسيارة  ويمكن  الهيدروجين. 
واحد من الهيدروجين أن تسير مسافة 100 كيلومتر.
لكن األمور تتعقد عندما نحلل كثافة الطاقة من حيث 
الحجم، فالهيدروجين يعد أخف غاز على اإلطالق، 
حيث يزن لتر واحد منه في الضغط العادي ودرجة 
يحتل  وال  فقط،  مليغراماً   90 العادية  الحرارة 

كيلوغرام منه سوى 11 متراً مكعباً.
ويمكننا تخزين الهيدروجين ألننا نعرف كيف نغير 
الضغط،  استعمال  خالل  من  مختلفة  بطرق  كثافته 
تستهلك  بدورها  الهيدروجين  تخزين  عملية  ولكن 
الهيدروجين  إسالة  عملية  وتعد  الطاقة.  من  الكثير 
أكثر تعقيداً، ألنها تتطلب استهالك المزيد من الطاقة 
مئوية(.  درجة   253-( منخفضة  حرارة  ودرجة 
حرارة  درجة  في  الهيدروجين  تخزين  ويحتاج 

وضغط عاديين مواد صلبة أو سائلة معينة.

للطاقة  الجديدة  المصادر  بعض  قصور  أوجه  ومن 
تخزين  إلى  نحتاج  ونحن  متقطعة،  أنها  المتجددة 
الطاقة التي تولدها عند وجود رياح أو شمس أو تيار 
الحاجة.  في وقت الحق عند  أمواج الستخدامها  أو 

وهذا األمر يتطلب موارد تخزين ضخمة. 
أن  ذلك  األنسب  الحل  الهيدروجين  يعد  لذلك، 
جيداً  بديالً  تعد  به  الخاصة  الكبرى  الخزانات 
للبطاريات الضخمة التي تسبب الكثير من المشاكل.

سلبيات إِنتاج الهيدروجين
الهيدروجين  من  طن  ألف   900 فرنسا  تستهلك 
سنوياً، 95% منها يقع استخراجه من الغاز الطبيعي. 
»فرانس  جمعية  رئيس  بوكلي،  فيليب  وحسب 
فـ«إن   )France Hydrogene( هيدروجين« 
استخراج كيلوغرام واحد من الهيدروجين من الغاز 
الطبيعي، ينتج عنه 9 أو 10 كيلوغرامات من ثاني 

أكسيد الكربون«.
ويوضح كزافييه فيغور، رئيس تقنيات الهيدروجين 
في مجموعة »إير ليكيد Air Liquide«، أن »هناك 
التحليل  طريق  عن  الهيدروجين  إلنتاج  طرق   3
الكهربائي للماء، اثنان منها يحتاجان درجة حرارة 
والتحليل  القلوي  الكهربائي  التحليل  وهي  منخفضة 
في  البروتون،  تبادل  غشاء  طريق  عن  الكهربائي 
حين أن الثالثة تحتاج درجة حرارة عالية )بين 700 

و800 درجة مئوية(«.
تظل  والتي   - عملية  »أقدم  أن  فيغور  ويضيف 
األرخص - هي التحليل الكهربائي القلوي. وال تزال 
المبدأ  هذا  تعتمد  الهيدروجين  إنتاج  وحدات  أكبر 
بين  مستمراً  تياراً  يحتاج  الذي  العملي  الكيميائي 
الكهرباء  تأثير  وتحت  الماء؛  في  مغموسين  قطبين 

يتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين«.
وحسب فيغور، »يظل العيب الرئيسي لهذه الطريقة 
البالتين  مثل  الثمن  باهظة  معادن  استخدام  في 
تقليل  إلى  حالياً  األبحاث  تهدف  لذلك  واإلريديوم، 
كميتها أثناء عملية اإلنتاج«، مؤكداً أنه »يجري في 
الهيدروجين  أكبر مصنع إلنتاج  بناء  الحالي  الوقت 

بالتحليل الكهربائي في العالم في كيبيك«.

هيدروجين أكثر نظافة
أكثر  هيدروجين  إلنتاج  الطرق  من  العديد  هناك 
للشركة  العام  المدير  ـ  بوكلي  فيليب  ويرى  نظافة. 
الغاز الطبيعي- أن  لنقل  الفرنسية  التي تدير الشبكة 
ترحيب  موضع  سيكون  األخضر  »الهيدروجين 
ليحل محل الهيدروجين الملوث الذي طالما استخدم 

في بعض القطاعات الصناعية«.

قنديل  أهالي  من  العشرات  رفع  األخبارـ  مركز 
ديار  الشهيد  تمثال  عن  الستار  األحد،  اليوم 
غريب »هلمت« عضو الهيئة التنفيذية لمنظومة 
خالل  وذلك   ،KCK الكردستاني  المجتمع 

مراسم أقيمت في قرية إنزة التابعة لقنديل.

»هلمت«  غريب  ديار  الشهيد  والدة  رفعت 
خالل  غريب  ديار  الشهيد  تمثال  عن  الستار 

مراسم احتفالية أقيمت في قرية إنزة في قنديل.
الشهيد »هلمت«  المراسم شقيق  وتحدث خالل 
الذكرى  البداية  بارك في  الذي  رزكار غريب، 

السنوية الثانية واألربعين لتأسيس حزب العمال 
الشعب  وقائد  الشهداء  جميع  على  الكردستاني 
تعزيز  إلى  داعياً  أوجالن،  عبدهللا  الكردي 
الكفاح والسير على درب  النضال ورفع وتيرة 
وإخراج  حرة  كردستان  لتحقيق  الشهداء  جميع 

المحتلين منها.
»الشهيد  قال:  قادر،  علي  دينكا،  منظمة  رئيس 
حرية  أجل  من  بنفسه  ضحى  غريب  ديار 
وطنياً  رمزاً  وأصبح  الكردي  الشعب  وكرامة 
أمثاله  من  اآلالف  مازال  واليوم  الكرد،  لجميع 
الشهداء  جميع  وطريق  طريقه  على  يسيرون 

للدفاع عن كردستان«.
محمد  قنديل  لبلدية  المشترك  الرئيس  قال  فيما 
معروفاً  كان  غريب  ديار  »الشهيد  إن  حسن، 
لدى جميع الكرد وخاصة أهالي قنديل بنضاله، 

وأصبح رمزاً وطنياً لجميع الكرد«.
الهيئة  عضو  »هلمت«  غريب  ديار  والشهيد 
 KCK الكردستاني  المجتمع  لمنظومة  التنفيذية 
جوية  غارة  في  رفاقه  من  اثنين  مع  استشهد 
الخامس من تموز/ يوليو  التركي في  لالحتالل 

في العام المنصرم

عن  السابقة  البرلمانية  أطلقت  األخبارـ  مركز 
آمد،  في   HDP الديمقراطي  الشعوب  حزب 
جاغالر دميرل، المعتقلة لدى الحكومة التركية، 
حملة إضراب مفتوحة عن الطعام تنديداً بانتهاك 
داخل  التعسفية  والممارسات  اإلنسان  حقوق 

السجون التركية.
الشعوب  حزب  عن  السابقة  البرلمانية  كشفت 
الديمقراطي )HDP( في آمد، جاغالر دميرل، 
أثناء  لعائلتها  كاندرا،  ناحية  سجن  في  المعتقلة 

زيارة لها بداخل السجن، إن زنزانتهن تم تفتيشها 
لعدة ساعات يوم الجمعة، وأنهن سيبدأن بحملة 
الضغوط  الطعام ضد  المفتوحة عن  اإلضراب 
السجن  بداخل  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 

الممارسة عليهن من قبل الحكومة التركية.
وقالت جاغالر دميرل »سأبدأ حملة اإلضراب 
المفتوحة عن الطعام ضد الممارسات المناهضة 
للديمقراطية والعزلة والمضايقات والضغوطات 

في السجون التركية«.

النظم  تنويع  أن  جديدة  دراسة  أظهرت 
مجموعة  على  االقتصار  وتجنب  الزراعية 
تحسين  إلى  يؤديان  المحاصيل  من  محدودة 
النظام البيئي مع الحفاظ على رفع مردودية 
لكن  األقل.  عليها على  المحافظة  أو  اإلنتاج 
الباحثين يقولون إن بعض اعتبارات التسويق 
حتى  تتغير  أن  يجب  الزراعية  والسياسة 
تلك  التنويع  ممارسات  المزارعون  يتبنّى 

على نطاق أوسع.
منافع التنويع الزراعي

الدولي من  الفريق  الدراسة، أجرى  في هذه 
من  هائلة  لكميات  معمقاً  تحليالً  الباحثين 
البيانات تم جمعها في دراسات ميدانية سابقة. 
الحاالت  أنه في 67% من  النتائج  وأظهرت 
التي تم فحصها عزز تنويع النظم الزراعية 
إنتاجية  على  الحفاظ  مع  البيئي  النظام 

المحاصيل وتحسينها في كثير من الحاالت.
ودورة  التربة  خصوبة  أن  الفريق  والحظ 
بالعوامل  تأثراً  األكثر  كانتا  المغذيات 
ما  وهو  الزراعية،  النظم  لتنويع  اإليجابية 
يحقق  الزراعة  من  النمط  هذا  اعتماد  يجعل 
فيها  يكون  عدة  أصعدة  على  إيجابية  نتائج 

الكل مستفيداً.
ويضيف المؤلف المشارك في الدراسة »عبر 
المناخات  في  المختلفة  البلدان  من  العديد 
المحاصيل  من  العديد  وجود  ومع  والتَرب، 
مع  أنه  هو  العام  االتجاه  فإن  المتنوعة، 
المحاصيل  غلة  على  الحفاظ  يمكنك  التنويع 

أو زيادتها مع اكتساب الفوائد البيئية«.
الغرب األوسط  الدراسة في مناطق  أجريت 
األميركي حيث يهيمن على الزراعة، مثلها 
مثل العديد من المناطق في العالم، عدد قليل 

من المحاصيل خاصة الذرة وفول الصويا.
من  مجموعة  باختبار  قام  البحث  فريق  لكن 
الممارسات الزراعية التي تهدف إلى إدخال 
المحاصيل،  أراضي  على  التنوع  من  مزيد 
اعتماد  هذه  التنويع  ممارسات  وتشمل 
عشبية  مناطق  وتركيز  الزراعية،  الدورات 
موائل  وإنشاء  طولها،  وعلى  الحقول  داخل 
وتقليل  الحقول،  من  بالقرب  البرية  للحياة 

الحرث وإثراء التربة بالمواد العضوية.
 - للباحثين  وفقاً   - التدابير  هذه  مثل  وتعمل 
فرص  وزيادة  المياه  جودة  تحسين  على 
وتقليل  البيئي  التوازن  ودعم  النباتي  التلقيح 
السلبية عن طريق عزل  المناخية  التأثيرات 

الكربون في التربة. 
المتعلقة  الحواجز  إن  الباحثون  يقول 
الزراعة،  مجال  في  الحكومية  بالسياسات 
عن  المزارعين  تُثني  السوق،  واعتبارات 
تم  التي  التنويع  ممارسات  من  العديد  تبني 
اختبارها في هذه الدراسة. لكن إظهار أن مثل 
هذه الممارسات ال تقلل اإلنتاج بل تعززه في 
على  المزارعين  يشجع  قد  الحاالت،  بعض 

التفكير في تنويع المحاصيل. 
يذكر أن العديد من الدول حول العالم تنتهج 
سياسة تحفيزية إلنتاج محاصيل معينة، كما 
تدفع ظروف السوق الحالية المزارعين إلى 
التركيز على عدد قليل من المحاصيل عالية 

اإلنتاجية والربحية. 
لكن الباحثين يؤكدون أنه باإلضافة إلى العمل 
مع المزارعين لنقل المعرفة التي تسمح لهم 
إعادة  فإن  التنويع،  الثقة من خالل  باكتساب 
تؤدي  أن  يمكن  االعتبارات  هذه  في  التفكير 

إلى استخدام أوسع للممارسات.

المشترك  الرئيس  نائب  أعرب  األخبارـ  مركز 
لحزب  التابع  اإلنسان  حقوق  قانون  للجنة 
الشعوب الديمقراطي، أوميد دده عن موقفه حيال 
دولة  تنتهجها  التي  السياسية  اإلبادة  ممارسات 
الممارسات  هذه  »تعد  وقال:  التركي  االحتالل 

مافياوية«.
أصدر نائب الرئيس المشترك للجنة قانون حقوق 
الديمقراطي،  الشعوب  لحزب  التابع  اإلنسان 
السياسية  اإلبادة  بيانًا ضد عمليات   ، أوميد دده 
في إسطنبول وإزمير وأنقرة وأمد وشرناخ ووان 

وباتمان وأضنة ومرسين وأنطاليا وماردين.
وأكد دده أنه تم إلقاء القبض على 942 شخص، 
بينهم 19 محامياً، واعتقل 11 محامياً منهم، بعد 

عبد  التركي  العدل  وزير  أداله  الذي  التصريح 
كلف  مهما  العدالة  بتطبيق  مدعياً  غول  الحميد 
داهمت  التركية  السلطات  »إن  وقال:  األمر. 
وان  في  الديمقراطي  الشعوب  حزب  مبنى 
 )HDK( الديمقراطي  الشعوب  مؤتمر  ومبنى 

في إسطنبول متبعة أساليب مافياوية«.
»لقد  التركية:  الداخلية  وزارة  بيان  دده  وذكر 
تقرر أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب المدعي 
قبل  من  تجري  كانت  العملية  أن  مدعين  العام، 
أعضاء في السلطة القضائية الذين يعملون بناًء 

على التعليمات«.
وقت  في  العدالة  تحقيق  »سيتم  دده  وأضاف 

قريب وسيتم محاسبة الظالمين«.

مركز األخبارـ اعتبر الناطق باسم منظمة حقوق اإلنسان عفرين ـ سوريا جريمة القتل 
التي حصلت بحق الطفل والمسن في قرية كيمار جريمة متعمدة مؤكداً أن مرتكبي 

هذه الجريمة يعملون تحت إمرة االستخبارات التركية.

دراسة دولّية ُتعيد االعتبار للدورة 

الزراعية متنوعة المحاصيل
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اكتشاف المواهب المدرسية حاجة ُملّحة وضرورية

أالفيس ُيعّمق ِجراح ريال 
مدريد في الليغا

بايرن ميونخ لألهلي المصري: نراكم في مونديال األندية

فاطمة سامورا: الفيفا خّفف من حدة خسائر كورونا

صحيح أن حصة الرياضة يراها الكثيرون بأنها 
ترفيهية وحتى يذهب من يرى بأن ال لزوم لها، 
ولكنها هي حصة مهمة كثيراً للطالب من الكثير 
الطالب  وتمنح  صحياً  وأولها  النواحي،  من 
العقل  تحفز  ألعاب  وهناك  الجسدي  النشاط 
أبرزت  المواهب  من  والكثير  الشطرنج،  مثل 
الرياضة  حصة  عبر  األلعاب  لمختلف  نفسها 

والبطوالت الرياضية المدرسية.
إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  تكليف  يجب 
لمراقبة  خاصة  لجنة  مدينة  كل  في  الجزيرة 
البطوالت المدرسية، ويتمثل دورها في اكتشاف 
المواهب ورفدها للنوادي، فالكثير من الالعبين 
سابقاً اُكتِشفوا عبر المنتخبات المدرسية وتألقهم 

في البطوالت على صعيد سوريا بشكٍل عام.
بالمقابل كان األجدر من األندية في إقليم الجزيرة 
المدرسية  البطوالت  لمراقبة  مدربيها  تكليف 
وطبعاً  الموهبة،  يمتلك  من  انتقاء  على  والعمل 
قلة قليلة من إدارات النوادي عملت مسبقاً على 
هذا األمر، ولكن األفضل أن تكون هناك نظرة 
التربوي واألندية  السلك  للقائمين على  مستقبلية 
وصقلها،  المواهب  واكتشاف  الكتساب  معاً 
النهاية على  اهتمامهم لنحصل في  ومنحهم جل 

خامة رياضية مستقبلية حقيقية.
وهي  عنها  التغافل  يجوز  ال  هامة  نقطة  ولكن 
بساحة  يلعبون  وتركهم  قدم  كرة  الطالب  منح 
المدرسة بدون أي اهتمام يذكر من قبل المعلمات 
والمعلمين، ألنه يجب في البداية القيام باألحماء 
لذلك  إضافةً  السويدية،  والتمارين  والحركات 
العديد من األلعاب األخرى  التركيز على  يجب 
مثل  لها،  المستلزمات  وتأمين  المدارس  ضمن 
ألعاب كرة الطاولة والشطرنج والسلة والطائرة.

االهتمام  إعطائها  يتم  لم  الرياضة  حصة  إن 
كانوا  والمعلمين  المعلمات  بعض  وحتى  الزائد 
القدم  كرة  ليلعبوا  للطالب  الكرة  يرمون  فقط 
هيئة  على  عام  بشكٍل  ولكن  القصة،  وتنتهي 
خطة  وضع  الجزيرة  إقليم  في  والتعليم  التربية 
النتقاء  باإلضافة  للبطوالت  مناسبة  وآلية 
وكانت  للنوادي،  ورفدها  المدرسية  المواهب 
خطوة إيجابية باكتشاف مواهب غنائية والتركيز 
على االهتمام بهم، ويجب أن تنتقل التجربة إلى 
الرياضة  من  سنجعل  وبذلك  أيضاً،  الرياضة 
نراها  أن  لحين  فشيئاً،  شيئاً  ترتقي  المدرسية 

تصل للمستوى المطلوب.

الموسم،  الثالثة محليًا هذا  الهزيمة  تلقى لاير مدريد 
 ،)2-1( بنتيجة  أالفيس  ديبورتيفو  أمام  السقوط  بعد 

في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليغا.
بيريز من  لوكاس  أالفيس،  ديبورتيفو  وسجل هدفي 
الدقيقة  في  وخوسيليو   ،)5( الدقيقة  في  جزاء  ركلة 
كاسيميرو هدف لاير مدريد في  بينما سجل   ،)49(

الدقيقة )86(.
 17 عند  مدريد  لاير  رصيد  يتجمد  الخسارة  وبهذه 
نقطة في المركز الرابع ويواصل نزيف النقاط، بينما 
رفع أالفيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.

الشوط األول

 )5( الدقيقة  في  ُمبكر  بتقدم  المباراة،  الضيوف  بدأ 
أسفل  سددها  جزاء،  ركلة  من  بيريز  لوكاس  عبر 
يمين كورتوا، احتسبها الحكم على ناتشو الذي لمس 

الكرة بيده.
 ،)15( الدقيقة  في  مدريد  لاير  من  رد  أول  وجاء 
بتسديدة رأسية من ماريانو دياز مستغالً ركلة ركنية، 
أمسك بها الحارس باتشيكو على مرتين. وكاد هازارد 
الدقيقة  في  مدريد  لريال  التعادل  هدف  يُسجل  أن 
)20(، حيث أرسل تسديدة قوية على حدود منطقة 
الجزاء تصدى لها باتشيكو. وتألق تيبو كورتوا في 
التصدي النفراد من لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو 
أالفيس، حيث تصدى لتسديدته وحّولها إلى ركنية في 
الدقيقة )24(. وتعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم 
الفريق لإلصابة، في الدقيقة )26(، لذلك قرر زيدان 
منه.  بدالً  جويس  رودريغو  بالشاب  والدفع  سحبه 
وأهدر األلماني توني كروس فرصة هامة للتسجيل، 
الحارس  لها  المنطقة كرة، تصدى  حيث سدد داخل 

باتشيكو في الدقيقة )39(.
فشل  الذي  لأللماني  أخرى  مرة  ارتدت  الكرة  لكن 
في إسكانها داخل الشباك مرة أخرى، لينتهي الشوط 

األول بتقدم أالفيس بهدف دون رد.

الشوط الثاين

الثاني، نجح خوسيليو في تسجيل  ومع بداية الشوط 
الهدف الثاني ألالفيس في الدقيقة )49(، حيث استغل 
الكرة  ليقطع  التمرير  أثناء  كورتوا  من  ساذج  خطأ 
ويُسدد في الشباك الخالية. وتصدى باتشيكو حارس 
توني  من  قوية  لتسديدة  أالفيس،  ديبورتيفو  مرمى 

كروس نجم لاير مدريد في الدقيقة )53(.
الثالث  الهدف  تسجيل  فرصة  خوسيليو  وأهدر 
سدد  حيث   ،57 الدقيقة  في  أالفيس  لديبورتيفو 

يدي  بين  الجزاء،  منطقة  داخل  شديدة  برعونة  كرة 
كورتوا. ونجح كورتوا في التصدي النفراد من بيريز 
بالدقيقة )63(، الذي تلقى كرة في العمق خلف دفاع 
الميرنغي، وكاد أن يُضيف الهدف الثالث لوال براعة 

الحارس البلجيكي.
ومرر لوكا بيريز كرة عرضية داخل منطقة الجزاء 
لخوسيليو في الدقيقة )69(، والذي سددها بقوة كبيرة 
بعدة  الدفع  زيدان  وقرر  كورتوا.  أعلى مرمى  لتمر 
فينيسيوس  أشرك  حيث  النتيجة،  لتعديل  تغييرات 
وفيرالند ميندي وإيسكو وأوديجارد، بدالً من أسينسيو 

ومارسيلو وكروس ومودريتش.

فرصة  مدريد  لاير  العب  فاسكيز  لوكاس  وأهدر 
المنطقة،  داخل  تسديدة  أرسل  حيث  األول،  الهدف 
مرت بجانب القائم األيمن للحارس باتشيكو بالدقيقة 
)74(. وحرم دفاع أالفيس ماريانو دياز من تسجيل 

الدقيقة  في  رأسية  كرة  سدد  حيث  األول،  الهدف 
المرمى  المدافعين على خط  لها أحد  )82(، تصدى 

وشتتها بعيدًا.
للريال  األول  الهدف  تسجيل  في  كاسيميرو  ونجح 
تصدى  كرة  فينيسيوس  سدد  حيث   ،)86( بالدقيقة 
لها باتشيكو لترتد بين قدمي كاسيميرو الذي أسكنها 
تسجيل  من  إيسكو  العارضة  وحرمت  الشباك.  في 
هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة )95(، وحافظ 
ليتلقى  النهاية،  صافرة  حتى  التقدم  على  أالفيس 
الميرنجي خسارته الثالثة في الليغا بعد السقوط ضد 

قادش وفالنسيا.

األهلي  إلى  تهنئة  برسالة  ميونخ  بايرن  نادي  بعث 
حساب  على  إلفريقياً  بطالً  تتويجه  بعد  المصري 

غريمه الزمالك.
-2( بغريمه  الهزيمة  إلحاق  استطاع  األحمر  المارد 
احتضنه  الذي  إفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي  في   )1

استاد القاهرة. وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 
وجه بايرن رسالة جاء فيها: »من بايرن بطل أوروبا 
إلى األهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بلقب 
دوري األبطال، نراكم في كأس العالم لألندية مطلع 

شباط المقبل«.

بتتويجه  البطولة  في  القياسي  رقمه  األهلي  وعزز 
باللقب للمرة 9 في تاريخه.

وتأهل بايرن في وقت سابق إلى مونديال األندية بعد 
الماضي  آب  أوروبا في  أبطال  بلقب دوري  تتويجه 

على حساب باريس سان جيرمان.
اإليطالي:  روما  لنادي  الرسمي  الحساب  وكتب 
األهلي  للنادي  اإليطالية  العاصمة  من  »تهانينا 
في  التاسعة  للمرة  إفريقيا  أبطال  بدوري  فوزه  بعد 

 تاريخه«.
لألهلي،  التهنئة  السعودي  الهالل  نادي  قدم  كما 
وقال في تغريدة عبر تويتر: »نبارك للنادي األهلي 
وإضافة  إفريقيا  أبطال  دوري  تحقيق  وجماهيره 

النجمة التاسعة في سجالته«.
لقبه  لألهلي  إفريقي  الجنوب  داونز  صن  وبارك 
التاسع، عبر تويتر أيضاً، وأضاف: »مبروك لبيتسو 
ورفع  الثانية  للمرة  باللقب  تتويجه  على  موسيماني 

علمنا عالياً«.
أما نادي أستون فيال فغرد عبر تويتر، قائالً: »تهنئة 
في  القرن  نادي  المصري،  األهلي  للنادي  خاصة 
إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 

التاسعة

قالت فاطمة سامورا األمين العام لالتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، إن »خطة التخفيف« التي أطلقها االتحاد 
الحياة  من  نوعاً  »أضفت  كورونا  جائحة  لمواجهة 
الطبيعية على مجتمع كرة القدم«، أثناء آخر جلسات 

القمة العالمية لكرة القدم.
كرة  حماية  أجل  من  »عملنا  سامورا  فاطمة  وقالت 
القدم وكانت النتائج إيجابية إلى حد كبير وتعبّر عن 
بدأت  أن  بعد  العصيبة«،  الفترة  الفيفا في هذه  التزام 
الراحل  األرجنتيني  للنجم  تأبين  برسالة  مداخلتها 

دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي قبل يومين.
المليار  ونصف  مليار  إلى  سامورا  فاطمة  وأشارت 
للتعامل مع األزمة لصالح  الـ)فيفا(  دوالر خصصها 
االتحادات القارية الستة و211 اتحاداً وطنياً، تتضمن 
برنامجاً لمساعدة محترفي كرة القدم وكذلك الالعبات 

السيدات والفئات الناشئة.
المالية الالزمة لالتحادات  وأضافت »وفرنا الموارد 
لتقديم المساعدات. إنه لمن المرضي رؤية استمرار 

الشغف بكرة القدم بهذه القوة«.
كما تطرقت المسؤولة السنغالية إلى الخطط المستقبلية 
منذ  االتحاد  على  طرأت  التي  التغييرات  بعد  للفيفا، 
أن  إلى  مشيرة  لرئاسته،  إنفانتينو  جياني  وصول 

األولويات األبرز هي مكافحة العنصرية والتمييز.
عنصرية  مشكلة  هناك  أن  الفيفا  »يدرك  وتابعت 
عالمية وهو ملتزم بمكافحتها والقضاء على أي من 
القدم. أظهرنا ردة فعل تجاه  التمييز في كرة  أشكال 

مصرع جورج فلويد المأساوي«.

في  للعنصرية  مكان  »ال  سامورا  فاطمة  وختمت 
الفيفا  في  هناك  إن  بقولنا  فخورون  ونحن  المجتمع 
القدم  كرة  استخدام  نود  والتفاهم.  التنوع  من  مزيد 
وقت  أي  من  أكثر  اآلن  اإليجابي  للتغيير  كوسيلة 

مضى«.

روناهي / قامشلو ـ إقامة البطوالت المدرسية يجب أن ال تأتي من باب إظهار تواجد حصة الرياضة في المدارس وأنه هناك اهتمام بالرياضة فقط، 
بل يجب أن يتعدى ذلك اكتشاف المواهب الرياضّية ورفدها لخدمة النوادي في المنطقة.

روهات مال خليل: »الشهيدة شيالن تمثل 

حقيقة المرأة الحرة«

حقوقية لبنانية تؤكد.. النساء الكرديات بطالت حقيقيات

خمسة رفاق حملوا مشروعاً جديداً ضمن مناطق روج 
آفا، حيث وجد شعوب المنطقة أنفسهم ومستقبلهم فيه، 
 ،)PYD( الديمقراطي  االتحاد  حزب  تأسيس  وهو 
وهو مشروع ديمقراطي على أساس تطوير النضال 
ولكن  العسكري.  وليس  والديمقراطي  السياسي 
طريقهم  في  وهم  الخمسة  الرفاق  استشهد  ولألسف 
إلى روج آفا في كمين قرب شنكال في باشور، حيث 
نصب المتآمرون واستخبارات النظام البعثي وكذلك 

الدولة التركية هذا الكمين لهم.
الشهيدة  استشهاد  على  عاماً   16 مرور  وبمناسبة 
شيالن ورفاقها، أجرت صحيفتنا »روناهي« حواراً 
مع الرئيسة المشتركة لمكتب العالقات لحزب االتحاد 
الديمقراطي »روهات مال خليل«، وجاء الحوار على 

الشكل التالي:
- يصادف اليوم ذكرى استشهاد الشهيدة شيالن، ماذا 

تقولون كحزب االتحاد الديمقراطي بهذه الذكرى؟
بالرغم من الذكرى المؤلمة التي نمر بها في مثل هذا 
تاريخ  مر  على  وتكراراً  مراراً  نعيشها  لكننا  اليوم، 
حكاية  كل  ومن  حكاية  ولكل شهيد  الكردي،  الشعب 
نستمد القوة واإلرادة. فذكرى استشهاد الشهيدة شيالن 
ورفاقها »جميل، جوان، زكريا، فؤاد«، الذين ناضلوا 
الشهداء،  من  الكثير  كاستذكار  قيادتهم،  مسيرة  في 
ومسيرة نضالهم التي بدؤوها لم تتوقف في مكانها بعد 

شهادتهم, بل تركت اإلصرار واإلرادة في شخصية 
صنع  في  مكثف  بشكٍل  والعمل  الحزب  أعضاء 

الشخصيات القيادية الناجحة.
- الشهيدة شيالن مثال المرأة الحرة من خالل نضالها 
في  رؤيتكم  هي  ما  الشهادة,  لمرحلة  الوصول  حتى 

الحزب عن مسيرة نضالها؟ 
ثورة روج آفا التي اشتعلت في مناطق شمال وشرق 
سوريا أكدت على نهج المرأة الحرة من خالل تحقيق 
إنجازات ومكتسبات عظيمة في أغلب الميادين، سواًء 
السياسيّة أو االجتماعيّة أو االقتصاديّة. فالمرأة أساس 
التحديات  من  تواجهه  ما  كل  من  بالرغم  المجتمع 

واالجتماعيّة,  السياسيّة  المفترقات  في  والعقبات 
لها  التي  والعادات  الثقافيّة  الموروثات  إلى  إضافةً 

طابع الذكورية.
تطورت  التي  النضالية  المسيرات  خالل  ومن 
حياتهن  في  المناضالت  من  الكثير  مقاومة  بفضل 
وإبراز فعالية دورهم، فوجودها في أغلب الساحات 
ومشاركاتها في صنع القرارات، والعمل على ترسيخ 
مفهوم األمة الديمقراطية بعد ثورة روج آفا يخدم كافة 

النساء حول العالم في يومنا هذا.
المرأة  لدور  تكملة  إال  هي  ما  المنجزات  هذه  وكل 
ونضالها في الساحة العسكرية بمناطق شمال وشرق 

بمثابة  آٍن واحد, وهذا  في  كقيادية ومحاربة  سوريا 
كسر تلك القيود التي كانت تحكم بالطابع الذكوري, 
واكتسابها لحقيقتها وسط ثورة روج آفا. الكثير من 
مرتبة  إلى  وصلَن  شيالن  كالشهيدة  المناضالت 
على  والعمل  النضال  في  إصرارهم  نتيجة  الشهادة 

تحقيق حياة سياسيّة واجتماعيّة تليق بحقيقة المرأة.
الذين  الشهداء  من  الكثير  استهداف  يحاول  العدو   -
ساروا على درب الشهيدة شيالن ورفاقها، ما هدف 

العدو؟
الكثير من األشخاص أمثال الشهيدة شيالن وهفرين 
خلف وزهرة وهبون وزيالن، أصبحوا هدفاً لسياسة 
تشكل  كانت  استشهادها  قبل  شهيدة  فكل  العدو, 
بأن  تماماً  يعلم  العدو, والعدو  مباشر لسياسة  تهديداً 
فعال  دور  ولها  الحزب،  مؤثر ضمن  عامل  المرأة 
في مشاركتها سياسياً وفي ساحات القتال, لذا األهم 
بالنسبة للعدو هو  كسر إرادة المرأة والوقوف عائقاً 
ومسيرتهم  شهادتهم  بأن  العدو  فنعاهد  طريقها،  أمام 
لم تنتِه، على العكس تماماً فإن مسيرتهم مستمرة إلى 

يومنا الراهن.
- ماذا يقع على عاتقكن كنساء ضمن حزب االتحاد 
الديمقراطي إلكمال مسيرة الشهداء وتحقيق أهدافهم؟
الشهيدة شيالن كانت من أولى مؤسسي حزب االتحاد 
الديمقراطي عام 2003، وكانت لها الدور الفعال في 
قدوة  كانت  بطليعتها  وهي  الحزب،  وسياسة  القيادة 
وخارج  داخل  النساء  من  الكثير  به  يحتذي  ومثاالً 

الحزب.

تمكين  أساس  على  مبنياً  كان  شيالن  الشهيدة  نضال 
جدارتها  أثبتت  وبالفعل  واجتماعياً.  سياسياً  المرأة 
ضمن الحزب في التغلب على الكثير من العقبات التي 
تطورت وسط الحياة السياسية والتنظيمية, ونرى على 
الحزب وسط مرحلة حساسة  ما حققه  الواقع  أرض 
نمر بها في الحزب، وبالرغم من الهجمات الشرسة 
المشروعة،  حقوقها  تمارس  المرأة  فإن  والوحشية 
جانب  إلى  الحزب,  ضمن  بها  خاص  برنامج  ولها 

تطبيق الرئاسة المشتركة للحزب.
- كلمة أخيرة لمن توجهينها؟

نعاهد كافة الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحقيق 
كافة األهداف التي ناضلوا وضحوا بحياتهم في سبيلها, 
األحزاب  كافة  إلى  كلمتنا  نوجه  األساس  هذا  وعلى 
والنساء، بأننا اتحدنا في روح الشهادة, وليكن شهداؤنا 
شهيد  فكل  كردية,  كأمة  بتوحيدنا  نتعهدهم  لنا  ميثاقاً 

أصبح نهجاً للحرية وسبيالً التحادنا.
هم  ورفاقها  شيالن  الشهيدة  ميراث  مثل  من  خير 
وباقي  وروكسان  روجدا  كندال،  آرين،  الشهيدة 
ثمرات  إحدى  هي  كوباني  ومقاومة  الحرية.  شهداء 
دماء هؤالء الشهداء وبهم كبرت ثورة روج آفا حتى 

وصلت إلى مرحلة العالمية

وجود  بضرورة  لبنانية  حقوقية  باحثة  تشيد 
غطاء قانون دولي لمناهضة العنف ضد المرأة، 
خاصة في المناطق المحتلة والتي تشهد حروباً، 
فيما وصفت النساء الكرديات في شمال وشرق 
النضال  لخوضهن  الحقيقيات  بالبطالت  سوريا 

بوجه العنف.
على الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في عام 1979، فإن العنف ضد 
أنحاء  منتشرة في جميع  يزال مشكلة  النساء ال 

العالم..

350 امرأة معنفة خالل عامني

النزاع  فترات  في  المرأة  ضد  العنف  يزداد 
كما  المحتلة،  المناطق  وخاصة  والحروب، 
المناطق المحتلة من قبل تركيا  يحدث اآلن في 
ما  وثق  حيث  لها،  التابعة  المرتزقة  والفصائل 
ال يقل عن تعرض أكثر من 350 امرأة للعنف 
خالل عامين، ناهيك عن اختطاف أكثر من ألف 

امرأة في مدينة عفرين المحتلة.
المؤسسات  أطلقت  سوريا  وشرق  شمال  في 
والمنظمات النسائية منذ اندالع ثورة 19 تموز 
حمالت عدة بصدد مناهضة العنف ضد المرأة، 
هذا  ونشاطاتهن ضمن  فعالياتهن  كافة  وركزن 
 2020 لعام  حملتهم  شعار  حمل  فيما  اإلطار، 
»ال لإلبادة واالحتالل، سنحمي المرأة والحياة«.
العنف  الدولي  القانون  يناهضه  ما  وبصدد 
أنباء هاوار  الممارس ضد المرأة، التقت وكالة 
باحثة  وهي  ظاظا،  صوفي  اللبنانية  بالدكتورة 
واجتماعية  بيئية  وناشطة  واقتصادية  حقوقية 

وسياسية.
ظالل  »تحت  ظاظا:  صوفي  الدكتورة  وقالت 
االحتالل، يمارس العنف ضد البشر عامة وضد 
النساء خاصة واالتجار باألطفال، تتم توثيق هذه 
لجرائم  واألرقام  والصور  بالمستندات  الجرائم 
القانون  لقاعدة  طبقاً  وبالتواريخ  المحتلة  الجهة 

)البيّنة على من ادَّعى(«.

ما وصلت  إذا  الحرب  أن جرائم  إلى  وأشارت 
إلى اضطهاد وإبادة أو شبه إبادة، طبقاً لتوثيقها، 
ويعاقب  عليها،  يعاقب  الدولي  القانون  فإن 
بحالتين، الحالة األولى بين الدول والحالة الثانية 

بين مرتكب هذه الجرائم.
وركزت صوفي ظاظا في حديثها، على ضرورة 
آمن  مجتمع  وخلق  األمن  من  حالة  استتباب 
يشرف عليه القانون الدولي في بعض المناطق 

التي يشوبها االحتالل، واالستيالء والتعدي.
اثنان من  هناك  القانونية،  الناحية  وقالت: »من 

أصل ثالثة بلدان يقوم بتجريم العنف األسري، 
في حين ال يزال 37 بلداً في جميع أنحاء العالم 
يعفي مرتكبي االغتصاب من المحاكمة إذا كانوا 
متزوجين بالضحية أو أنهم يتزوجون في النهاية 
فيها  توجد  ال  بلداً   49 فإن  وحالياً  الضحية  من 

قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي.
قانوني  وطالبت صوفي، بوجوب وجود غطاء 
اإلنسان  من  بدءأً  اإلنسان،  لحماية حقوق  دولي 
فقد  الذي  والطفل  المناضلة  والمرأة  المقاتل 
والديه، إضافةً إلى رعاية المناطق التي تشوبها 

المخاطر أو االحتالل.
تتعرض  النساء  من  الكثير  هناك  وأضافت: 
ألعمال العنف واالستغالل، وال ننسى األعمال 
ثم  االغتصاب  إلى  نشير  أن  وعلينا  اإلرهابية، 

القتل.
وأشادت صوفي إلى وضع النساء في المناطق 
إن  أبالغ  »ال  وقالت:  تركيا،  قبل  من  المحتلة 
قلت أن هناك مجزرة نسائية حصلت في اآلونة 
ومناطق  إدلب  منها  عدة،  مناطق  في  األخيرة 

شمال سوريا«.

معظم  »إن  ظاظا:  صوفي  الدكتورة  وقالت 
النساء  من  هم  والحروب  اإلرهاب  ضحايا 
واألطفال، جّل النساء يتعرضن إلى االضطهاد 
واالستغالل واالغتصاب، وفوق كل هذا نجد أن 
تناضل وتحارب  الثالث  العالم  المرأة  تقف في 
شمال  في  الكرديات  نساؤنا  فعلت  كما  وتجابه 

سوريا وفي المناطق التي جابهت داعش«.

استثناء املرأة الكردية

الكردية  المرأة  وواستثنت صوفي ظاظا نضال 
»كانت  وقالت:  سوريا،  وشرق  شمال  في 
اللواتي  النساء  أوائل  من  هي  الكردية  المرأة 
كريمة،  حياة  أجل  من  وناضلن  السالح  حملن 
قوتهن  بفضل  اإليزيديات  أخواتهن  وأنقذن 

وإصرارهن«.
ووجهت صوفي رسالة للنساء في شمال وشرق 
في  الحقيقيات  البطالت  »أنتن  وقالت:  سوريا 
إحقاق الحق وفي التميز، إنكن اليوم األفضل«.

العالم،  في  المرأة  الممارس ضد  العنف  وحول 
ضد  العنف  أن  شك  »ال  ظاظا:  صوفي  قالت 
المرأة قد تغير مع مرور الزمن خاصة في بالد 
الذي  فالشعب  مرتفع،  فيها  التعليم  نسبة  يكون 
ضد  العنف  لديه  يقل  وعلمية  ثقافية  رؤية  لديه 

النساء«.
وأكدت صوفي، بأنه يجب البدء بتثقيف الرجل 
األم،  احترام  عليه  الرجل  ألن  المرأة،  قبل 

واألخت ومن ثم زوجته.
العالم  دول  بعض  في  بأن  صوفي،  ونوهت 
النجاح  تسلق  من  المرأة   يمنع  ما  أن  الثالث، 
السياسة  المصير في  للمشاركة بقرارات تقرير 
التي  العنف  أعمال  هو  الدولة؛  في  واإلدارة 
في  حقها  من  وحرمانها  هناك،  ضدها  تمارس 
التعليم، من هنا نجد التفاوت بين رقي الشعوب 
التي كانت  المايا  وحضارتها وال ننسى شعوب 
فيها المرأة منذ قبل 5000 عام تشارك في تقرير 

مصير شعوبها.

حوار/ إيفا إبراهيم

روناهي/ قامشلو- »المسيرة النضالية للشهيدة شيالن ورفاقها في عملهم ودورهم الفعال في تأسيس حزب االتحاد 
الرئيسة  الراهن«، هذا ما أكدته لصحيفتنا  العالم إلى يومنا  الحرة حول  النساء والشعوب  الديمقراطي، خدم كافة 

المشتركة لمكتب العالقات لحزب االتحاد الديمقراطي روهات مال خليل
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محمد عبادي: أفعال تركيا تؤكد أطماعها

 التاريخّية في ثروات المنطقة
ليبيا  للقتال في  المرتزقة  التركي أرسل  المحتل  بإن  الدولية محمد عبادي،  الشرق األوسط والعالقات  الباحث في شؤون  أشار 

وأذربيجان وغيرها من المناطق في العالم، والهدف من وراء كل ذلك األطماع في السيطرة ونهب ثرواتها، وأكد بأنها نفخت النار في سوريا وليبيا 
وقره باغ وأشعلت فتيل االقتتال الطائفي ونشرت الحروب األهلية في المنطقة، عبر تجنيدها لمرتزقة وإرهابيين يخوضون حروًبا بالوكالة عنها.

الحميد توفيق )كاتب(

لألنباء  هاوار  وكالة  أجرته  في حوار  ذلك  جاء 
معه وكان الحوار على الشكل التالي:

وليبيا  سوريا  في  التركيّة  التدّخالت  -تستمر 
هي  ما  وأذربيجان،  المتوسط  وشرق  والعراق 

أهداف تلك التدّخالت؟
كان واضًحا أن انقالب أردوغان على رفاقه في 
حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم داود أوغلو، 
سيكون له تداعياته على سياسة تركيا الخارجية، 
إلى  مشاكل«  من »صفر  تركيا  انتقلت  وبالفعل 
»صفر أصدقاء« وجملة من األعداء على العديد 
كل  في  األبرز  والسمة  الساخنة،  الجبهات  من 
العداءات هي استغالل ثروات اآلخرين ومحاولة 
حيث  والغاز  النفط  وخاصة  عليها،  السيطرة 
الثاني  واألمر  إليهما،  ماسة  حاجة  تركيا  تواجه 
على  التوسع  في  الخاصة  أردوغان  رغبة  كان 
أساس أن دول الجوار كانت تقع ضمن أراضي 
اإلمبراطورية العثمانية، وهو راغب في استرداد 

إرث أجداده.
والليبيين  السوريين  المرتزقة  تركيا  -تستخدم 
واإلرهابيين في حروبها وصراعاتها الخارجية، 
ضد  حازًما  ردًّا  الدولي  المجتمع  يتخذ  ال  لماذا 

هذه األعمال رغم األدلة الموثّقة؟
السوريّة،  االحتجاجات  نار  في  تركيا  نفخت 
ومع  للمحتجين،  العادلة  المطالب  دعم  بزعم 
طول أمد األزمة وتحولها إلى العسكرة والحرب 
الحقيقية،  تركيا  نوايا  بعض  ظهرت  األهلية، 
وهي جعل سوريا وخاصة شمال وشرق سوريا 
وّحدت  أن  بعد  المرتزقة،  لتفريخ  خزاٍن  إلى 
جيش  راية  تحت  العسكرية  المرتزقة  المجاميع 
الوطني  »الجيش  للمفارقة  عليه  وأطلقت  واحد، 
حروب  مهامه خوض  أبرز  وجعلت  السوري« 
الوكالة في سوريا وليبيا وأذربيجان وغيرها من 
الجبهات، فخاضوا معركة أردوغان في سوريا 
في طرابلس،  اإلخوان  لحكومة  دعًما  ليبيا  وفي 
وفي أذربيجان، وهذا كله موثّق وُمعلَن من قبل 

المجتمع  يملك  ال  هذا  كل  ومع  نفسها،  تركيا 
لوقف  تركيا  على  حقيقية  ضغط  أدوات  الدولي 

استخدام المرتزقة في حروبها.
اتصااًل  سلمان  الملك  أجرى  الفت  تطور  في   -
على  اتفقا  أنهما  تركيا  وأعلنت  بأردوغان، 
العالقات  لتطوير  مفتوحة  الحوار  قنوات  إبقاء 
وتخطي المشاكل بين الدولتين، هل هناك تغيّر 

في المواقف بين السعودية وتركيا؟
التي  األمريكية  االنتخابات  فوضى  وقع  على 
حدثت، ووصول إدارة بايدن الديموقراطية التي 
وهذا  أردوغان،  تركيا  من  سلبي  موقف  لديها 
وكذلك  نفسه،  بايدن  لسان  على  ُمعلَن  الموقف 
المملكة  تعادي  التي  إيران  الحيادي من  الموقف 

العربية السعودية، سيكون األمر حكيًما أن تعيد 
عالقتها  في  النظر  الشرق  في  المركزية  الدول 
يبدو  كما  وليس  المستقبلية،  المخاوف  لمعالجة 

حالاًّ للخالفات الراهنة أو تغيًّرا في مواقف آنيّة.
-أردوغان الذي هاجم أوروبا مراًرا وتكراًرا قال 
في  وليس  أوروبا  في  نفسه  يرى  بأنه  مؤخًرا 
السياسات  تغيّر  على  دليل  هذا  هل  آخر،  مكان 
التركيّة، أم أن ذلك يأتي في إطار التخفيف من 

األزمات التي يعيشها داخليًّا؟
هنا  العدائية  تصريحاته  عن  أردوغان  يكف  ال 
وهناك، تقريبًا كل يوم لدى تركيا أزمة مع طرف 
ما، وعلى وقع األزمات الداخلية أيضاً، ستكون 
معاكسة  تصريحات  إطالق  إلى  تركيا مضطرة 

التوتر خارجياًّا وكنوع من معالجة  لتخفيف حدة 
أوروبا  انصياع  يعني  ال  وهذا  داخلياًّا،  األزمات 

لكالم أردوغان مطلقاً.
االنتخابات  في  بايدن  فوز  بين  العالقة  هي  -ما 

األمريكية وتغيّر التصريحات التركيّة فجأة؟
المنتخب  والرئيس  الجديدة  األمريكية  اإلدارة 
أردوغان،  من  ُمعلَن  سلبي  موقف  لديه  بايدن 
التركية  المعارضة  دعم  على  سابقًا  حّث  وقد 
أن  المرّجح  ومن  بأردوغان،  اإلطاحة  أجل  من 
أمريكية  عقوبات  فرض  في  النظر  بايدن  يعيد 
إس   « صواريخ  صفقة  خلفية  على  تركيا  على 
تركيا  تسعى  ولهذا  وموسكو،  أنقرة  بين   »400
إلى إعادة التموضع للتعامل مع المرحلة المقبلة 

التي ستكون مختلفة عن حقبة ترامب الذي دعم 
تركيا في أكثر من موقف وأزمة.

المتاخمة  أذربيجان  إلى  قوات  تركيا  -أرسلت 
إليران وتحاول التمدد عبر أذرعها في العراق 
النظر  يمكن  كيف  اإليراني،  الدور  ومزاحمة 
إلى هذه الخطوات التركيّة، وهل تأتي بتصرف 
لمحاصرة  الناتو  مع  باتفاق  أم  بحت  تركي 

إيران؟
يغلب  فإنه  وإيران  تركيا  بين  للعالقة  بالنسبة 
بين  المتقاطعة  للملفات  نظًرا  التفاهم  عليها 
عام  بشكل  السوري  الملف  وأبرزها  الدولتين 
سوريا  من  كل  في  خاص،  بشكل  والكردي 
هناك  أن  يبدو  لذلك  وتركيا،  وإيران  والعراق 
المتماسة  االتجاهات  تركي في عدد من  تحرك 
مع إيران، وهناك تحرك أحادي تركي بحثًا عن 
والتوسع،  الهيمنة  في  ورغبة  والنفوذ  الثروات 
وال أعتقد أن هناك اتفاق مع الناتو في هذا الشأن.
-ماذا عن الدور الروسي والتفاهمات مع تركيا؟
روسيا في هذه الفترة لديها تفاهماتها العميقة على 
أكثر من جهة مع تركيا في سوريا وأذربيجان 
وليبيا، ويكفي إشارة المراقبين إلى أن الحل في 
أذربيجان كان لصالح تركيا كان ثمنه في سوريا 
أو ليبيا لصالح روسيا، ما يدل على حالة التفاهم 
العميقة بين الطرفين على األقل في هذه األوقات.
-إلى أين ستؤدي السياسة التي يتبعها أردوغان 

بتركيا، عبر التدّخل في شؤون المنطقة؟
من  ورادع  وقوي  حازم  تدخل  هناك  يكن  لم  ما 
في  تتمدد  تركيا  ستظل  الدولي  المجتمع  قبل 
المسلمين  اإلخوان  تنظيم  مستغلة  المنطقة،  دول 
في  دربتها  التي  المرتزقة  المسلحة  والمجاميع 
فضاًل  مشروعها،  لتقدم  كجناحين  سوريا  شمال 
وأيًضا  الُمسيّرة،  الطائرات  استخدامها  عن 
تفاهماتها مع دول مركزية في اإلقليم كإيران، أو 

دول محورية دولياًّا كروسيا.

السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  أوضح 
بأنه  محمد  الكردستاني طالل  الديمقراطي 
للشعب  العامة  المصلحة  تقديم  من  بد  ال 
المصالح الشخصية  الكردي وتغليبها على 
جميع  على  بأن  وأشار  الضيقة،  والحزبية 
دعم  الكردية  السياسية  واألحزاب  القوى 
ومساندة الحوار الكردي – الكردي وأنه ال 
الصف  وحدة  مبدأ  حول  خالف  أي  يوجد 

الكردي.
سوريا  لقوات  العامة  القيادة  تحاول 
جاهدة  عام  من  أكثر  منذ  الديمقراطية 
 / آفا  الكردية في روج  األطراف  إليصال 
شمال وشرق سوريا إلى صيغة توافقية بين 
الجميع إلدارة المنطقة رغم العراقيل التي 
أنها ُمصّرة  الحوارات، إال  وضعت خالل 
وجهات  تقارب  في  قُدماً  االستمرار  على 

الوطني  المجلس  الكرديين  الطرفين  نظر 
الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية.

المشترك  الرئيس  تحدث  ذلك  وحول 
الكردستاني  الديمقراطي  السالم  لحزب 
تقديم  الجميع  على  فقال:  محمد  طالل 
على  الكردي  للشعب  العامة  المصلحة 
الضيقة،  والحزبية  الشخصية  المصلحة 
والخالفات  العقبات  تذليل  على  يساعد  ما 
بين األطراف المتحاورة، والخالفات التي 
بعض  سببها  واآلخر  الحين  بين  تظهر 
قدمنا  ما  إذا  أعتقد  اإلقليمية،  الجهات 
المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، 
أو  الخالفات  جميع  تجاوز  نستطيع  سوف 
باألحرى ليس هناك خالف أساساً، المرحلة 
الجهود  كافة  بذل  وتتطلب  الحالية حساسة 
من أجل إنجاح الحوار الكردي – الكردي 
الصف  وحدة  تحقيق  عن  مسؤولون  وكلنا 

الكردي.
سيكون  أي خالف  أن  بقوله:  محمد  وشدد 
الشعب  مصلحة  من  يكون  ولن  مصطنع 
الشعب  الكردي، وهذا ما يعمل عليه عدو 
الكردي وعدو الحوار الكردي – الكردي، 
هذه  في  الكردي  الشعب  مصلحة  ومن 
الصف  وحدة  إلى  الوصول  المرحلة 

الكردي.  
وقيّم محمد الحوار الكردي – الكردي فقال: 

الحوار بين األطراف الكردية مهم ألنه يؤثر 
على حل األزمة السورية بشكل عام، وبكل 
بشكل  إيجابية  نتائجه  تكون  سوف  تأكيد 
اإلسراع  في  يساهم  سوف  ونجاحه  عام، 
السورية،  لألزمة  السياسي  الحل  بإيجاد 
توزع  أن  يجب  بالمئة،  العشرين  ونسبة 
آلية  وإيجاد  جدي،  بشكل  المستقلين  على 
إعطاء  أما  المرجعية،  في  لتمثيلهم  مناسبة 
تلك  بتمثيل  طرف  لكل  االختيار  حرية 
النسبة مناصفةً )وهذا كان مطلب المجلس 
الوطني الكردي(، إجحاف بحق المستقلين 

الذين يجب أن يكون لهم دوراً بذلك.
الحوار  من  الثالثة  الجولة  تأخر  وحول 
بقوله:  محمد  تحدث  الكردية  القوى  بين 
من  الكثير  المرحلة  هذه  تتطلب  باعتقادي 
الجميع  ليخرج  المناسبة  التحضيرات 
ومسألة  الكردي  الشعب  تخدم  بقرارات 
الوحدة، ومن األسباب التي أدت إلى تأخر 
كورونا  جائحة  جديدة  بمحادثات  البدء 
الكردي،  الوطني  المجلس  ممثلي  وغياب 
وسفر مبعوثة الواليات المتحدة األمريكية، 
الحوارات،  إلى  تأخير استكمال  ذلك أدى 
وحسب ما وصلنا من معلومات بأن الحوار 

سوف يُستأنف قريباً.
وبخصوص الزيارة التي قام بها أحد ممثلي 
المجلس الوطني الكردي إلى عفرين وهو 

عبد هللا كدو تحدث محمد فقال: هذه الزيارة 
واسعاً، ومع كل أسف  شعبياً  القت رفضاً 
ليس  الكردي  الوطني  المجلس  ممثلي 
درجات  بأدنى  يتمتعون  ال  إرادة  أي  لهم 
المسؤولية، وهم ليسوا سوى مطيّة لتحقيق 
إرسال  تركيا،  وربيبتهم  االئتالف  أجندات 
عبدهللا كدو بحجة وجود أعضاء االئتالف 
في الداخل السوري، كان الهدف األساسي 
التأثير على الحوار الكردي- الكردي وخلق 
إلفشال  المتحاورة  األطراف  بين  مشاكل 

مساعي وحدة الصف الكردي.  
السالم  لحزب  المشترك  الرئيس  واختتم 
الحقيقة  الكردستاني قائالً: في  الديمقراطي 
ضمن  الكردي  المجلس  ممثلي  مواقف 
االئتالف، مواقف مسيئة للجهود التي تُبذل 
وهي  الكردي،  الصف  وحدة  لتحقيق  اآلن 
العادلة،  وقضيته  الكردي  بالشعب  تضر 
هفرين  الشهيدة  قاتل  مع  اللقاء  وبخاصة 
حقوق  احترام  االئتالف  وعلى  خلف، 
المجلس،  بها  يطالب  التي  الكردي  الشعب 
عليهم  الكردي  الوطني  المجلس  وأعضاء 
رفض الممارسات التي تجري في المناطق 
بد  ومرتزقتها، وال  تركيا  قبل  من  المحتلة 
المناطق من  لتحرير تلك  أن نسعى جميعاً 

رجس االحتالل التركي ومرتزقته. 

العالقات الروسية التركية... األبعاد والتاريخ

بوتين وأردوغان وفضاء ما بعد االتحاد السوفيتي طالل محمد: ال يوجد خالف حول مبدأ 

وحدة الصف الكردي

إلى  التركية  الروسية  العالقات  جذور  تعود 
زمن بعيد يمتد لمئات السنين، منذ زمن روسيا 
العثمانية حيث كانت  السلطنة  القيصرية وزمن 
التنافس  هي  العالقات  لتلك  البارزة  السمة 
على  عالقاتهم  وكانت  العسكرية,  والمواجهة 
الدوام متأزمة ومتوترة وغير مستقرة, وغالباً ما 
كانت تشهد حروباً ومعارك طاحنة فيما بينهما, 
وفي نهاية كل مطاف يتم عقد معاهدة أو اتفاقية 
ما  لكن سرعان  المشكلة,  الخالف وحل  إلنهاء 

كانت تنشب حرب أخرى بين الطرفين. 
في  كبيرة  قوة  أصبحت  أن  منذ  روسيا  سعت 
ظل القياصرة قبل قرون، للوصول إلى البحار 
المطلة  موانئها  توقف  معضلة  وتجاوز  الدافئة 
على بحر البلطيق عن العمل ألشهر عديدة كل 
السنة األولى  البحر. ففي  عام بسبب تجمد مياه 
مرت  1914م،  األولى  العالمية  الحرب  من 
الصادرات  جميع  من  المئة  في   50 نسبته  ما 
الروسية و90 في المائة من صادراتها الزراعية 
عبر مضيقي البوسفور والدردنيل التركيين وهو 
ما يؤكد أهمية وصول روسيا الى المياه الدافئة. 
كان ال بد في البداية الوصول إلى سواحل البحر 
األسود وهو ما نجحت فيه روسيا بنهاية حرب 
و1774م,  1768م  عامي  بين  األولى  القرم 
كبيرة  بحرية  قوة  لها  أصبح  الحين  ذلك  ومنذ 
البحر األسود, وبات ضمان حرية المالحة  في 
على  الروسية،  والبواخر  الروسي  لألسطول 
أكدته  وهوما  وأولوياتها،  روسيا  أهداف  رأس 
سنة  إليها  التوصل  تم  التي  القسطنطينية  اتفاقية 
1915م والتي بموجبها وافقت كلٌّ من بريطانيا 
وفرنسا على منح روسيا السيطرة على مضيقي 

الدردنيل والبوسفور وكذلك مدينة القسطنطينية 
عاصمة اإلمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت؛ 
الحرب  في  الثالثة  الحلفاء  انتصار  حال  في 
الروسية  الثورة  اندالع  لكن  األولى،  العالمية 
والقضاء على حكم القياصرة عام 1917م أنهى 

االتفاقية.
بأنه  نالحظ  التاريخ,  صفحات  مراجعة  لدى 
من  يُقارب  ما  مدى  على  الدولتين  بين  نشبت 
هنا  نذكر  الحروب،  من  الكثير  قرون  ثالثة 

بعضها بشكل موجز:  
حرب 1568م ـ 1570م

جيوسياسية  ألسباب  الحروب  أولى  تُعتبر 
والقيصرية  العثمانية  السلطنة  بين  وعسكرية 
الروسية  مدينة بالست  تم ضم  وفيها  الروسية، 
شبه  تتبع  كانت  التي  بالتركية  )استراهان( 
لكن  الروسي,  الجيش  جانب  من  القرم  جزيرة 
المدينة  السترجاع  قوات  أرسلوا  العثمانيين 
حيث  جدوى  دون  لسنتين  بحصارها  وقاموا 
اتفاقية  اول  عقد  وتم  العثماني  الجيش  انسحب 

بين الطرفين عام 1570م. 
حرب 1681م

القيصر  قيام  بعد  الطرفين  بين  الحرب  اندلعت 
الروسي بمحاولة تحرير أوكرانيا ورومانيا من 
طاحنة  معارك  دارت  حيث  العثماني  االحتالل 
بين الجيشين في منطقة موسكوف في أوكرانيا, 
لكن في نهاية المطاف اضطر الجيش الروسي 
المناطق  تلك  اتفاقية واالنسحاب من  توقيع  إلى 

وتُعرف هذه الحرب باسم حرب موسكوف.   
حرب 1768م - 1774 م

في  المؤثرة  المعارك  أهم  من  واحدة  تعتبر 
تاريخ تراجع العثمانيين وتقدم الروس، ففي عام 
البلطيق الروسي مضيق  1768م عبر أسطول 
جبل طارق للمرة األولى نحو المتوسط وخاض 
فادحة   خسائر  أوقعت  كبرى،  بحرية  معركة 
قصف  1772م،  عام  العثماني.  باألسطول 
األسطول الروسي المدن السورية الساحلية، كما 
لعلي  دعًما  قصير،  لوقت  بيروت  مدينة  احتلوا 
المركز  ضد  حربهما  في  العمر  وضاهر  بك 
العثماني، وكان هذا التدخل الروسي يمثل بداية 
الدافئة  البحار  نحو  الطموحة  الروسية  الحركة 
وسعي الروس المستمر للسيطرة على إسطنبول 
العثماني  الجيش  ُهزم  العثمانية.  والمضايق 
هزيمة كبرى، مقابل الحرب الروسية التي حملت 
الروسية،  الكنسية األرثوذكسية  دينيًا من  طابعًا 
ووجد السلطان عبد الحميد األول أن من الصعب 

قبل  لذلك  الروسي،  الجيش  على  االنتصار 
اتفاقية »كوتشوك كاينارجا« عام  التوقيع على 
1774م التي تقضي بقبول الدولة العثمانية ضم 

روسيا للقرم والمناطق الجنوبية ألوكرانيا.
حرب القرم 1853م – 1856م

اندلعت بسبب االتفاق الذي جرى بين السلطنة 
العثمانية وكّلٍ من فرنسا وبريطانيا، الذي كان 
البحر  من  الروسي  األسطول  إلى طرد  يهدف 
أبقت  لكنها  الحرب  روسيا  وخسرت  األسود، 
زت من تحركها في  سيطرتها على القرم، وعزَّ

البلقان وفي صفوف أرمن األناضول.
الحرب العالمية األولى 1914م – 

1918م
ألمانيا،  مع  الحرب  العثمانية  السلطنة  دخلت 
على خلفية معرفتها بِنِيَّة دول التحالف وروسيا 
بتقسيم أراضيها فيما بينها، وكانت روسيا تنوي 
ولكن  وإسطنبول،  المضايق  على  السيطرة 
روسيا خرجت من الحرب بسبب اندالع الثورة 
مواقف  اتخذت  التي  1917م،  عام  البلشفية 
بجانب العثمانيين، وبعد الحرب العالمية انتهت 
العثمانية،  الخالفة  وكذلك  الروسية  القيصرية 
والجمهورية  السوفيتي  االتحاد  من  كل  وولد 

التركية.
بقيادة  الجدد  تركيا  حكام  بين  العالقات  لعبت 
مدتهم  التي  البلشفية  وروسيا  كمال،  مصطفى 
بالدعم، دوًرا مهًما في حرب االستقالل 1919 
اإلمبرياليات  ضد  اتحدوا  الذين  1923م،   -
امتيازاتها  عن  موسكو  تخلت  كما  الغربية، 
رفضها  وأعلنت  العثمانية،  البالد  في  السابقة 
التي عقدتها  االتفاقيات  لمعاهدة »سيفر«، وكل 
البالد  بخصوص  الحلفاء  مع  القيصرية  روسيا 
الروسية  التركية  الحدود  ترسيم  وتم  العثمانية، 
التي لم تتغير حتى اليوم، سواء مع جورجيا أم 

أرمينيا.
واالتحاد  التركية  الجمهورية  بين  الهدوء  عم 
السوفيتي خالل العقود التالية، النشغال كل منهما 
الحرب  انتهاء  بعد  ولكن  الوطني،  بمشروعه 
أحد  السوفيتي  االتحاد  أصبح  الثانية،  العالمية 
المعسكر  وتزعم  الجديد  العالمي  النظام  قطبي 
الناتو  حلف  إلى  تركيا  وانضمت  االشتراكي، 
والمعسكر الغربي الرأسمالي عام 1952م. أدى 
انهيار االتحاد السوفييتي عام 1991م، إلى إعادة 
التنافس بين روسيا وتركيا المتحمستين من جديد 
في العديد من المناطق االستراتيجية، مثل البلقان 
والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق األوسط، على 

بين  يعد هناك حدود مشتركة  لم  أنه  الرغم من 
البلدين، ولكن المنافسة الجيوسياسية عادت من 

جديد.
بدأ  بينهما،  المشتركة  الجديدة  الرؤية  هذه  من 
في  الفعال  الدور  يلعب  االقتصادي  العامل 
لتقارب  تؤدي  استراتيجية  لعالقات  التأسيس 
التوترات  حدة  وتخفيف  الطرفين  بين  سياسي 
فيما بينهما، من خالل التعاون الثنائي في مجال 
الطاقة وتكنولوجيا الفضاء والتبادالت التجارية.
نستطيع القول إن المنافسة الجيوسياسية والجيو 
استراتيجية، تأخذ نهًجا ناعًما تارة، يتطابق في 
الباردة،  الحرب  مفهوم  مع  التفاصيل  بعض 
العسكري  الخيار  لكن  أخرى،  تارة  ومواجًها 
المطروحة،  الخيارات  ليس من ضمن  المباشر 
حصر  يمكننا  الحاليّة.  المرحلة  في  األقل  على 
فيما  للبلدين  االستراتيجية  وتحديد  المواجهات 
تركيا  إلى  فبالنسبة  السورية،  األزمة  يخص 
للمعارضة  المفتوح  الدعم  سياسية  اتخذت 
خطوطاً  ووضعت  2011م،  عام  منذ  السورية 
بتجاوزها,  له  تسمح  ال  بحيث  للنظام  حمراء 
عن  لها  تبحث  كانت  األمر  حقيقة  في  لكنها 
طريقة الحتالل األراضي السورية وإعادة إحياء 
بملكية  األتراك  فيه  يزعم  الذي  الملي  الميثاق 
روسيا،  أما  وكركوك.  والموصل  حلب  مناطق 
فقد اضطرت عام 2015م للتدخل بشكل مباشر، 
من أجل إنقاذ حليفها األول في الشرق األوسط، 
اإليراني  التمدد  ولمواجهة  األسد،  بشار  نظام 
نجحت  النظام.  على  المكشوفة  وهيمنته  الكبير 

استعادة  في  النظام  قوات  مساعدة  في  روسيا 
المعارضة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  أغلب 
المدعومة من تركيا من خالل الضربات الجوية 
واضطرت  الروسية،  الطائرات  نقذتها  التي 
سوريا،  في  التوازن  الستعادة  للتدخل  أنقرة 

فبدأت المواجهة بين البلدين.
على  كانا  اللذين  البلدين  بين  الموقف  توتر 
العسكرية، وخاصة بعد إعالن  المواجهة  وشك 
أنقرة،  على  اقتصادية  عقوبات  فرض  موسكو 
وقطع االتصاالت العسكرية مع الجيش التركي 
عام  الروسية  للطائرة  تركيا  إسقاط  حادثة  بعد 
عام  اتفاق  إلى  توصال  أنهما  إال  2015م، 
سوريا  في  والتنسيق  التعاون  وقررا  2016م، 
النار،  إطالق  لوقف  متعددة  اتفاقيات  ووضع 
خالل  من  التصعيد،  تخفيض  مناطق  وتحديد 
النظام  بمشاركة  وسوتشي  أستانا  في  محادثات 

اإليراني.
تركيا  بأن  الصورة  لنا  تتضح  ذلك،  على  بناء 
متجاورتان،  »أوروآسيويتان«  قوتان  وروسيا 
ويتشاركان  مهمة،  بخصائص  منهما  كل  تتمتع 
توجهات  على  حقيقي  بشكل  تؤثر  بمعطيات 
الجغرافي  كالموقع  لهما،  الخارجية  السياسة 
القديم،  العالم  قارات  يربط  الذي  االستراتيجي 
واإلرث التاريخي الصادر عن تجربتهم السابقة 
كإمبراطوريات، فضاًل عن المصالح المشتركة، 
مر  على  بينهما  دائم  تنافس  خلق  إلى  أدى  مما 

السنين.

لما يجري ويحدث  موسكو »األمنية«  نظرةُ 
القريبة  أو  بها  المحيطة  البلدان  من  عدد  في 
منها تبدو حتى اللحظة هي المعيار الرئيسي 
لدرء  كافيةً  تبدو  ال  قد  الروسية،  للسياسة 
المخاطر المحدقة بها  مستقبالً في ظل التغلغل 
البلدان  تلك  من  عدد  في  الجديد  العثماني 
صراعات  أو  الداخلية  صراعاتها  مستغالً 
الراهن  الروسي  الموقف  بعضها مع بعض. 
حيال  التبريري  بالدفاعي  وصفه  يمكن 
في  والسياسي  العسكري  الميدانين  تداعيات 
الصراع األرميني – األذربيجاني على إقليم 
ناغورني كاراباخ، ويثير زوبعةً من التكهنات 
إزاء تطورات األحداث ونتائجها في محيطها 
الحيوي، وإزاء التحركات التركية العسكرية 
كما هو حاصل هناك، إضافة إلى التحركات 
مع  التركية  العالقات  تشهدها  التي  السياسية 

إلى  األوكراني  الرئيس  زيارة  بعد  أوكرانيا 
أنقرة. 

المشهد  تحوالت  في  موسكو  وجدت  هل 
الحيوية  لمصالحها  مفيدٌ  هو  ما  محيطها  في 
تتكبد خسائَر أو عناَء  واالستراتيجية دون أن 
موسكو  تستطيع  مدى  أي  إلى  فيه؟  التورط 
االستثمار في مجريات ونتائج حرب كاراباخ؟ 
هل بات الكرملين مطمئنّاً ألردوغان وسياساته 
خطوات  اتخاذ  من  موسكو  تعفي  درجة  إلى 
أم  مستقبالً؟  مصالحها  تحمي  وميدانية  عملية 
إن روسيا ال تملك القدرات واإلمكانيات التي 
تؤهلها لخوض غمار صراع ميداني ولو كان 
تصفيات  في  األقوى  الورقةَ  يمنحها  محدواً 

به  معنيّةٌ  هي  مضماٍر  الجاري ضمن  السباق 
شاءت ذلك أم أبت.

ال تبدو روسيا مهتمةً بالعودة إلى نهج الهيمنة 
عبر اإلكراه وإخضاع بعض الدول التي باتت 
تشكل خاصرة رخوة بالنسبة لها، مثل بالد ما 
وراء القوقاز على سبيل المثال؛ بسبب األكالف 
هذه  مثل  على  تترتب  التي  والمعنوية  المادية 
استراتيجية  مخاطر  من  تحمله  وما  السياسة 
الطابع الحقاً، ويبدو أنها ارتأت انتهاَج سياسة 
بعض  على  مدروس  بشكل  السياسية  الهيمنة 
الدول الواقعة في فنائها الخلفي وذات األهمية 
المقسمة،  أوكرانيا  مثل  لمصالحها،  القصوى 
وبعض دول آسيا الوسطى. لكن عوامَل مختلفة 
وعديدة داخلية وخارجية ال تصب على المدى 

تلك  في  الروس  مصلحة  في  االستراتيجي 
المناطق، منها أن تلك الدول التي كانت تدور 
في فلك موسكو السوفيتية سابقاً ظلت على مدى 
مغلقة  أيديولوجية  بعقيدة  مثقلة  غابرة  أزمان 
ومناقضة في مبدأ حرية اإلنسان وحقوقه، وقد 
تركت في أرواح شعوب تلك الدول نُدباً تحتاج 
تربُّص  ومنها  تّمحي،  كي  السنين  من  عقوداً 
العداوة  استمرأ  الذي  األطلسي  شمال  حلف 
لروسيا كونها الوريثةَ الشرعية إلرث االتحاد 
السوفييتي السابق عسكرياً وسياسياً واقتصادياً 

واستراتيجياً.
أردوغان  أن  إلى  تشير  عدة  عوامُل  ثمة   
بطريقة  وينفذها  التوسعية  مشاريعه  يرسم 
في  المتقطع  التسلل  أو  التدريجي  االنخراط 

يعتمد  وبات  إليها،  يصل  التي  المواقع  جميع 
في  يجندهم  المرتزقة  من  مجموعات  على 
ولذلك  الدائر،  للصراع  نهباً  ويتركهم  حروبه 
آسيا  دول  من  عدد  في  التركي  التمدد  يطرح 
ضمن  كانت  التي  الدول  وأبرزها  الوسطى، 
إشارات  السابق،  السوفييتي  االتحاد  تشكيلة 
استفهام عن الدوافع المحرضة له، كي يقتنَص 
فيها  الحضور  دائرة  إلى  للقفز  فرصة  أي 
طرفاً  تجعله  عسكرية  أعمال  في  واالنخراط 
محتالً بعد أن يتمكن من االستيالء على قرار 
وغالباً  ونهجه،  سياسته  من  القريب  الطرف 
ما يكون طرفاً ضعيفاً يطلب المؤازرة فيلتقط 
الجانُب التركي ذلك الطلب ويبني عليه مواقفه 

السياسية عبر أساليب المناورة واالبتزاز .
لمحاصرة  ثمينة  فرصة  موسكو  أمام  تلوح 
أردوغان ولجم نزعته التوسعية بعد أن تجمعت 
في جزء من فضاء  نسجها  التي  لعبته  خيوُط 
مكشوفة  وباتت  السوفييتي،  االتحاد  بعد  ما 
ضد  للحرب  العلني  تبنيه  وأبرزها  ومعروفة 
للروس  يمكن  فمن جهة  كاراباخ،  في  أرمينيا 
تبادل  قاعدة  على  أرمينيا  مع  العالقة  استعادةُ 
ومن  التركي،  العدو  من  وحمايتها  المصالح 
جهة أخرى تستطيع تعميَق الشرخ بين تركيا 
ودول الناتو حيث تمر عالقات الطرفين بأسوأ 
ضد  العدائية  أنقرة  مواقف  بسبب  مراحلها، 
وفرنسا  وقبرص  اليونان  مثل  دوله  من  عدد 
روسيا  وتدرك  المتوسط،  شرق  في  وغيرها 
أن عزلةَ أنقرة داخل الناتو نقطةُ ضعف يمكن 
من  أردوغان  منَع  قررت  ما  إذا  استثمارها 
تثبيت أقدامه في تلك المنطقة، أو إذا ما أرادت 
العديدة  التجارُب  الحقاً.  وجوده  آثار  محَو 
المشتركة لروسيا مع تركيا أثبتت للكرملين أن 

يكون  وأحيانا  به،  الوثوُق  يمكن  ال  أردوغان 
ال  السيناريوهات  بعض  في  تكتيكياً  شريكاً 
يلبث أن ينقلَب ويتراجع عن التزاماته بذرائع 
وحجج متعددة، وتجربةُ الصراع الماثلة حول 
تركيا  أن  قاطع  بشكل  أظهرت  كاراباخ  إقليم 
لمصالح  عدائياً  سلوكاً  اختارت  أردوغان 
بمعايير  أو  الميدان  بمقاييس  سواء  موسكو 
السياسة، وأدت إلى وضع الروس في موقف 
ال يحسدون عليه؛ بين ترقب ال يجدي نفعاً، أو 

سلوك غير محسوب النتائج.
بوتين الذي َخبَِر جيداً نظيره التركي في أكثر 
قوته  مرتكزاِت  يعي  وموقف،  منعطف  من 
يقتضي  حين  الرادعة  أذرعه  وطول  الذاتية 
الرئيُس  ترجمها  السياسة  وهذه  ذلك،  األمر 
بوجه  وهجومية  عملية  مواقف  في  الروسي 
وبوتين  وليبيا،  سوريا  ساحات  في  أردوغان 
التركية  اللعبة  تدشين  توقيَت  أن  أيضاً  يدرك 
الحرب ضد  بالتزامن مع تسعير  في أوكرانيا 
في  أردوغان  أهداف  عن  ينفصُل  ال  أرمينيا 
أذربيجان وعموم دول القوقاز بكل ما تتضمنه 
من خطر على بالده، إما بامتالك أوراق ضغط 
إضافية على موسكو، أو بتفجير حركات تمرد 
في بعض دول تلك المنطقة واستغاللها لتوسيع 
دائرة حضوره واحتاللها غير المباشر، وبذلك 
تحصُل أنقرة على نقطة توتر أخرى على تخوم 
روسيا. يعكس البرود أو التباطؤ الروسي في 
بعد  ما  لمرحلة  استراتيجية  رؤيةً  الفعل،  رد 
االندفاع التركي حين تصمُت المدافع، وينكشُف 
الحساسة  المنطقة  تلك  في  أردوغان  ظهُر 
تحتاجه  وما  الروسي،  القومي  لألمن  بالنسبة 
روسية  ومواقف  خطوات  من  المرحلة  تلك 

حازمة وحاسمة ضد غطرسته وتهوره.

دجوار أحمد آغا  
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لجريمة  والثمانين  الحادية  الذكرى  اليوم  تحل 
سوريا  األم  الوطن  عن  إسكندرون  لواء  سلخ 
التي  لتركيا  األسود  التاريخ  األذهان  إلى  لتعيد 
تحتل اللواء؛ باتفاق ثالثي مع فرنسا وبريطانيا 

»كرشوة« آنذاك.
يعتبر لواء اسكندرون المحافظة الخامسة عشر 
في سوريا بالرغم من كونه محتالً من قبل تركيا 
منذ عام 1939م ويسميه بعض المؤرخين أمثال 
ستيفن لونغريج )األلزاس واللورين( الذي كان 
لألخيرة  وألمانيا وضم  فرنسا  بين  مثار خالف 

بشروط وادارة خاصة. 
كان لواء إسكندرون تابعاً لوالية حلب، وكانت 
أعقاب صدور  في  مستقلة  دولة  األخيرة  تعتبر 
بالدولة  ربطها  إعادة  وتمت  التقسيم  مراسيم 
قامت   1938 عام  وفي   1926 عام  السورية 
فرنسا بخطوة مستفزة ومستبقة؛ إذ أعادت منح 
ناحية  من  مرتبطاً  بقائه  مع  ذاتياٌ  حكماً  اللواء 
إلغاء  أعادت  ثم  السورية  بالجمهورية  شكلية 
 1939 التالي  العام  وفي  الشكلي؛  الرباط  هذا 
نهائي  بشكل  إسكندرون  لواء  من  انسحبت 
ودخلت القوات التركية إلى اللواء وقامت بضمه 
وإعالنه جزءاً من الجمهورية التركية تحت اسم 
االنتداب  لصك  مخالفة  يعتبر  ما  وهو  )هتاي( 
الذي يلزم الدلولة المنتدبة بالحفاظ على أراضي 

الدولة المنتدب عليها .

مراحل سلخ لواء اسكندرون

بيكو  سايكس  اتفاقية  في  إسكندرون  لواء  كان 
داخل المنطقة الزرقاء التابعة لالنتداب الفرنسي، 
يدل  وهذا  سورياً  اعتبرته  المعاهدة  أن  بمعنى 
على أن هذه المنطقة هي جزء من سوريا؛ أما 
الدولة  اعترفت   1920 عام  سيفر  معاهدة  في 
إسكندرون  منطقتي  بعروبة  المنهارة  العثمانية 
بالبالد  وارتباطهما  ومرسين(  )أضنة  وكيليكية 
العربية. وكان اللواء جزءاً من المملكة السورية 
األولى  العالمية  الحرب  نهاية  قامت عقب  التي 

معركة  في  الفرنسي  االحتالل  بيد  وسقطت 
ميسلون.

شكلها  التي  السورية  الدويالت  توحيد  بعد 
إلى  إسكندرون  لواء  ُضم  الفرنسي،  االنتداب 
أيار   29 وفي  المركزية.  السورية  السلطة 
بفصل  قراراً  األمم  عصبة  أصدرت   1937
اللواء عن سورية وُعين للواء حاكم فرنسي. في 
القوات التركية بشكل  15 تموز 1938 دخلت 
مفاجئ إلى مدن اللواء واحتلتها، وتراجع الجيش 
الفرنسي إلى أنطاكية وكانت مؤامرة حيكت بين 
فرنسا ضمان  بموجبها  وتركيا، ضمنت  فرنسا 
الحرب  في  الحلفاء  صف  إلى  تركيا  دخول 

العالمية الثانية.
في عام 1939، أشرفت اإلدارة الفرنسية على 
فاز  تركيا  إلى  اللواء  انضمام  حول  استفتاء 
خصوصاً  بنتائجه  العرب  وشكك  األتراك  فيه 
ثم  لصالحهم،  باألصوات  تالعبوا  األتراك  أن 
سكانه  وتهجير  اللواء  تتريك  سياسة  ابتدأت 
حيث  السوري،  الوطن  بقية  إلى  األصليين 
ُسرقت كل أراضي السوريين الزراعية في تلك 
المنطقة دون أن تدفع تركيا أمواالً للمتضررين 
ثم قامت تركيا بتغيير كافة األسماء من العربية 
وهي اللغة األصلية إلى التركية وهي لغة الدولة 
المحتلة، وظل هذا األمر مصدراً للتوتر الشديد 
ثمانية  طيلة  وسوريا  تركيا  بين  العالقات  في 

العرب  يشكل  واليوم  هذا.  يومنا  وإلى  عقود 
التي  إسكندرون  مناطق  أغلب  في  األغلبية 

قسمتها تركيا إلى 12 منطقة إدارية.
كان اإلجراء الفرنسي بإعطاء اللواء إلى تركيا 
مخالفاً لصك االنتداب نفسه، حيث نصت المادة 
الدولة  إلزام  على  االنتداب  صك  من  الرابعة 
إليها  الموكلة  البالد  وحدة  احترام  المنتدبة 
والحفاظ على سالمة أراضيها، وهو ما لم يتقيد 

به الفرنسيون.

التاريخ يعيد نفسه

ههذه الذكرى األليمة تعيد إلى األذهان التاريخ 
األسود لتركيا وهو ما تحاول اليوم تكراره من 
وعدوانها  اإلرهابية  للتنظيمات  دعمها  خالل 

على األراضي السورية.

وال  نسمة،  مليون  حوالي  حالياً  اإلقليم  يسكن 
يوجد أي تعداد للنسبة العربية من سكانه بسبب 
السياسة التركية القمعية للقوميات غير التركية، 
الثقافي  القمع  من  العرب  اإلقليم  سكان  ويشكوا 
عليهم  تركيا  تمارسه  الذي  والعرقي  واللغوي 
كل  في  األتراك  لصالح  العرب  ضد  والتمييز 
الكامل  التتريك  نحو  استمرار  وهو  المجاالت 
مناسبات  في  مستمر  تواصل  وهناك  للواء. 
خاصة كاألعياد بين سكان اللواء وبين أقربائهم 

زالت  وما  المجاورة،  السورية  األراضي  في 
سوريا تعتبر لواء إسكندرون جزءاً من ترابها 
تظهر  السورية  الخرائط  زالت  وما  الوطني، 

لواء إسكندرون على أنه منطقة سورية محتلة.

عقود تحت نري االحتالل

لواء  سلخ  جريمة  على  مرت  عقود  ثثمانية 
هذه  في  الضالعون  يعول  كان  إسكندرون 
التقادم  وهو  بالتقادم  سقوطها  على  الجريمة 
المجرمون خالله على ترسيخ  الذي عمل  ذاته 
سياستهم االحتاللية، عبر ممارسات من شأنها 
الممتدة على  وقراه  اللواء  تتريك  تعزيز عملية 

مساحة تتجاوز الـ 4500 كيلو متر مربع.
في  ونفاقها  الدولية  السياسية  كذب  عن  بعيداً 
التاريخية  الخلفيات  عن  وبعيداً  الشعوب  خداع 

األرض  من  السليب  إسكندرون  لواء  لسلخ 
السورية إال أن هذه الخلفيات باتت راسخة في 
أذهان األجيال السورية التي تعاقبت منذ جريمة 

سلخ هذ البقعة من الجغرافية السورية.
وبعد واحد وثمانين عاماً على جريمة سلخ لواء 
إسكندرون ال تزال قضيتها جزءاً ال يتجزأ من 
ثمانية  بعد  عودته,  بحتمية  السوري  الوجدان 

عقود على جريمة سلخه عن وطنه األم.

لواء إسكندرون... األلزاس واللورين
إعداد/ لورين داوود

روناهي/ قامشلو- وسط عائلة فنية وأجواء غنية بألوانها الموسيقية من عزف وغناء، نشأ »شاهي« الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، وطرق أبواب مجال 
الفن إلى جانب دراسته وهو ابن أحد عشر عامًا ووازن بين الفن والدراسة، ففي أوقات فراغه كان يلجأ إلى ممارسة موهبته الفنية، وقد تربى وكبر 

روناهي/ عين عيسى ـ يتخوف أهالي عين عيسى من سعي دولة االحتالل التركي الستهداف المخزون الغذائي من القمح في صوامع عين عيسى متعلمًا العزف والغناء إلى أن وصل إلى ما سعى ألجله
ومحاولة سرقة مخزونها من القمح للداخل التركي على غرار ما فعلته خالل عدوانها في العام المنصرم، ويتم هذا االستهداف شبه اليومي بالقصف 

والقنص لقرى وبلدات عين عيسى على مرأى القوات الروسية التي يتوجب عليها وقف االنتهاكات وفق اتفاقها المبرم مع تركيا 

شاهي حمو من مدينة  قامشلو، يبلغ من العمر 19 
سنة، وبجهود بذلها منذ ثمانية أعوام، ومن خالل 
االجتماعي  الدعم  له  قدمت  التي  عائلته  جهود 
والنفسي مستعيناً بهم مستفيداً من خبرتهم؛ أصبح 
الجريء  المتمكن  وبعزفه  ومغنياً،  عازفاً  اآلن 
يكون  أن  استطاع  السلس،  الموسيقي  وأدائه 

عازفاً على آالٍت ثالث وهي الغيتار والكالرينت 
والطنبور، ومن خالل سعيه الدؤوب نال ما تمنى 
»أسعى دائماً ألن أكون ما أردت وما حلمت به 
منذ طفولتي، وقد زاد حبي لموهبتي كونني في 
بكافة  وتمارسه  وتعشقه  الفن  تحب  عائلة  وسط 

أنواعه من العزف والغناء« 

االستمرار واملداومة

لم يقف طموح شاهي حمو عند حد التعلم فقط، 
مرحلة  من  تعليمه،  متابعة  في  وتدرج  تعلم  فقد 
على  وبخاصة  العزف  إجادة  إلى  األولية  التعلم 
اآلالت الثالث التي أحبها »الغيتار والكالرينت 
موهبته  في  وتعمق  ذاته  من  والطنبور« وطور 
والغناء  العزف  في  متقدمة  مراحل  إلى  ليصل 
نقلة جديدة في موهبته وتطورها عند  له  لتكون 

دعم العزف بالغناء.
بدأ شاهي حمو بالغناء إلى جانب العزف وأصبح 
إحساس  من  خاطره  في  يجول  ما  كل  يغني 
وباألخص  الغنائية  األلوان  أحب  وقد  ومعنى، 
قديماً  فلكلورياً  تراثياً  طابعاً  تحمل  التي  تلك 
نبض  من  فلكلورية  أغاني  تقديم  »أفضل  بقوله 
من  نتمكن  كي  األصيل،  وفنه  المجتمع  تحاكي 
وقد  الفلكلوري«،  الفني  الموروث  على  الحفاظ 
أصدر شاهي في اآلونة األخيرة أول فيديو كليب 
بصوته المميز الهادئ في أغنية تعبر عن الحب 

Di sheva tari di«

من متدرب إىل مدرب

فنية ومحيط موسيقي في  بيئة  وجود شاهي في 
البيت وفي مركز محمد شيخو للثقافة والفن زاد 
تقدمه وتوسيع تجربته،  الفنية وأفق  في ذخيرته 

وزاده من خوض مغامرته وفضوله في اكتشاف 
المزيد، إلى جانب بناء وتشكيل شخصيته الفنية، 
إلى  لجوؤه  كان  الدراسية  األمور  إنهائه  فبعد 
وتقدمه  وتفوقه  نجاحه  في  واستمراره  المركز 
في  مدرباً  أصبح  أن  إلى  الفني،  المستوى  على 
يدربهم  المركز  في  طالب  ولديه  المركز  ذات 
وطور  تعليمه  آفاق  من  وّسع  أن  بعد  ويعلمهم، 
ومن  حوله  من  خبرات  من  مستفيداً  وفنه،  ذاته 
مواقع اإلنترنت واليوتيوب، ويقول عن تدريب 
تجربة  األطفال  تدريب  في  التجربة  األطفال: 
تلقي  كبيرة  كلمة   -¬ مدرب   - وكلمة  ممتعة، 
بالمزيد من المسؤولية على كاهلي، ولكني أسعى 
قدر  على  أكون  وأن  نفسي  ألطور  دائم  بشكل 
المسؤولية ألنني ما زلت في بداياتي وفي بداية 

السير بطريق الفن الطويلة.
حمو يعرف بفنه الجميل والبهيج؛ وحالياً يشارك 
في »كوما بوطان« كعازف ومغني، ويعرف في 
الفرقة بشخصيته المحبة والمتواضعة، باإلضافة 
األعياد  في  للمشاركة  بالتحضير  يقوم  أنه  إلى 
ومنها  القادمة  األيام  في  الوطنية  والمناسبات 
تحضيراته:  عن  ويقول  نوروز.  لعيد  التحضير 
فنية  تجارب  من  به  مررت  ما  كل  خالل  »من 
بكل  فناناً  أصبح  أن  حلمي  الغناء،  العزف  من 
الكلمة ال زال مستمراً، وسأبدأ مشواري  معنى 

بالدراسة األكاديمية«.

ومع  والتقدم  النجاح  أساس  والطموح  المثابرة 
التجربة والتدريب واإلصرار والموهبة ال بد من 
الوصول إلى النجاح وإن طال الوقت أو قصر، 
الذين  الكثيرين  بين  من  حمو  شاهي  والشاب 
وضعوا النجاح والتميز نصب أعينهم؛ فوصلوا.

الموهبة والتدريب أساس النجاح والتميز

احتاللها  بدء  ومنذ  التركي  االحتالل  دولة  تعمل 
لمناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر 
تشرين األول من العام المنصرم على استهداف 
كري  أبيض/  تل  بمقاطعة  القمح  تخزين  أماكن 
لتجويع  تهدف  خطوة  في  بالكامل  ونهبها  سبي، 
الداخل  إلى  المخزونات  هذه  وسرقة  األهالي، 

التركي عن طريق وسطاء وتجار.

االحتالل الرتيك ينهب صوامع 
املقاطعة بعد احتاللها...!

للنهب  القمح  من  المقاطعة  مخزون  تعرض 
التركية  الدولة  الذي شنته  العدوان  بعد  والسرقة 
تم سرقة  لها، حيث  التابعين  والمرتزقة  المحتلة 
كامٍل،  بشكٍل  للمقاطعة  التابعة  الحبوب  صوامع 
وتُرك األهالي عرضة لخطر التجويع، لما تشكله 
عملت  استراتيجي  مخزون  من  الصوامع  هذه 
اإلدارة الذاتية على توفيره لألهالي، وذلك لرفد 
المطاحن واألفران المتواجدة في المنطقة بحاجتها 
األساسية من الطحين المعد للخبز، باإلضافة الى 
توفير مخزون مناسب من المواد العلفية الملحقة، 

وتوزيعه على مربي الماشية بأسعار التكلفة.
باإلضافة إلى ذلك عملت الدولة التركية المحتلة 
عن طريق التجار والوسطاء من ضعاف النفوس 
مقاطعة كري سبي  مزارعي  أقماح  على سرقة 
الحدودي،  معبرها  عبر  وتمريرها  المحتلة، 
وسط مظاهرات غاضبة من قبل األهالي شهدتها 
األهالي  من  المئات  واحتشاد  الحدودية،  البوابة 
من  التركي  االحتالل  دولة  به  تقوم  بما  للتنديد 
صوامع  من  االستراتيجية  لمخزوناتهم  سرقة 

)الصخرات ـ  الشركراك ـ الدهليز(.
مدينة  في  المظاهرات  من  العديد  خرجت  كما 

كري سبي وناحية سلوك وبلدة التركمان المحتلة 
)الليرة  بـ  وتسعيره  الخبز،  أسعار  برفع  تنديداً 
التركي لخفض  التركية(، مما اضطر االحتالل 
للتخفيف من  الفترة،  تلك  في  الخبز  سعر ربطة 
السخط الشعبي المرافق، ثم التحايل على األمر 
من جديد، واالستمرار برفع أسعار ربطة الخبز 
المتواجدة  بحجة عدم توفر الطحين في األفران 
تجويع  تطبيق سياسة  بغية  المحتلة  المناطق  في 

األهالي.

وامع  لت الصَّ اإلدارة الذاتيَّة أهَّ
لتوفري َمخزون اسرتاتيجي

وتم تأهيل صوامع مقاطعة كري سبي بعد تحرير 
المنطقة من مرتزقة داعش، لتقوم الجهات المعنية 
التي  التحتية  بنيتها  ترميم  بإعادة  الفترة  تلك  في 
سيطرة  مع  المترافقة  السنوات  خالل  تضررت 
مرتزقة  بسيطرة  مروراً  المسلحة،  الجماعات 

داعش عليها، ثم تحريرها كما سبق وذكرنا.

والصخرات  الدهليز  صومعتي  وتستوعب 
الطاقة  تقدر  فيما  طن،  ألف   20 الـ  يقارب  ما 
ألف   120 الشركراك  لصوامع  االستيعابية 
قبل  من  فيها  التحتية  البنى  تدمير  قبل  طن 
المنطقة،  احتالل  على  تعاقبت  التي  الفصائل 
بالمئة   90 تأهيل  الذاتية  اإلدارة  أعادت  وقد 
مليون   124 بكلفة   2018 عام  الصوامع  من 
محاصيل  الستقبال  سورية،  ليرة  ألف  و700 
سنوي  مخزون  وتأمين  المزارعين،  من  القمح 
التركي  العدوان  المنطقة، وبعد  استراتيجي في 
على مناطق شمال وشرق سوريا نُِهب مخزون 
تجار  طريق  عن  المذكورة  الصوامع  من  كّلٍ 
ووسطاء يعملون لصالح االحتالل ليجري نقله 
سبي  كري  معبر  عبر  التركية  األراضي  إلى 

الحدودي كما ذكرنا آنفاً.

الجهات املعنية تتخوف من مصري 
مامثل لصوامع عني عيىس

المختصة  الجهات  قبل  من  المخاوف  وتجددت 
االعتداءات  استمرار  مغبة  من  عيسى  عين  في 
مما  وريفها،  عيسى  عين  ناحية  لمركز  التركية 
المتبقية  ينذر بخطر قد يحل بالصومعة الوحيدة 
وهي  استهدافها  حال  في  عيسى(  عين  )مشرفة 
ال تبعد عن األوتوستراد الدولي سوى ) 500( 

متر فقط.
وعلى الرغم من الدوريات  العسكرية الروسية 
على الطريق الدولي )M4(، بعد االتفاق األخير 
والتركي  الروسي  الطرفين  بين  جرى  الذي 
األول  تشرين  شهر  من  والعشرين  الثاني  في 
المرتزقة  هجمات  أن  إال  المنصرم  العام  من 
عدة  شن  إلى  المرتزقة  عمد  حيث  تتوقف،  لم 
هجمات على مركز ناحية عين عيسى وريفها، 
الهجوم،  بصد  الديمقراطية  سوريا  قوات  لتقوم 
كبيرة،  وبشرية  مادية  خسائر  المرتزقة  وتكبيد 

وتردهم على أعقابهم.

استهداف للمدنيني

مناطق  على  بالقصف  التركي  االحتالل  يستمر 
على  بهجماته  كثف  وقد  سوريا  وشرق  شمال 
وتكرر  األخيرة  الفترة  في  عيسى  عين  ناحية 
أمس  عيسى  عين  ناحية  على  التركي  القصف 
الكهرباء  لجنة  مركز  واستهدف  )السبت( 
كما  لمدنيين،  منازل  ثالثة  إلى  إضافة  بالناحية 
عيسى،  عين  لناحية  الشمالية  الجهة  قصف 
بقذائف  صيدا  قرية  استهداف  إلى  باإلضافة 
الهاون والصواريخ وسقطت العديد من القذائف 
على القرية وناحية عين عيسى ومحيطها الجمعة 
السابع والعشرين من شهر تشرين الجاري، كما 
التركي  االحتالل  مخلفات  من  قذيفة  انفجرت 
ومرتزقته في محيط قرية أبو صرة بريف عين 
عيسى، أسفرت عن فقدان طفل وشاب لحياتهما، 
وإصابة طفلين آخرين والطفل المفقود هو عدي 
عاماً«،   16 العمر  من  البالغ  األحمد  إسماعيل 
العمر 18  من  البالغ  أحمد  علي  محمد  والشاب 
عاماً« وإصابة الطفلين »مصطفى صالح األحمد 
األحمد  العمر 16 عاماً، ومؤيد علي  البالغ من 
نقلهم  العمر 16 عاماً« بجروح، وتم  البالغ من 

إلى مشفى الناحية لتلقي العالج.

تقرير/ حسام اسماعيل 

الدولة التركية المحتلة.. تقصف عين عيسى وقراها

 وتهدد مخزونها الغذائي

األثرية  المواقع  من  العظمى  الغالبية  تعرضت 
تركيا،  تحتلها  التي  المناطق  القديمة في  والتالل 
الشمال  ومناطق  إدلب  او  عفرين  في  سواء 
ممنهجة  وسلب  نهب  لعمليات  كافة،  السوري 
الغزو  منذ  األولى  وللمرة  الجميع،  مرأى  وأمام 
ضباط  تورط  عن  الكشف  يتم  لسوريا،  التركي 
الداخل  إلى  اآلثار  تهريب  عملية  في  أتراك 

التركي أو المشاركة في عمليات االتجار بها.

كشف المرصد السوري عن معلومات تُشير إلى 
تهريب  في  يعملون  أتراك  جنود وضباط  ضبط 
اآلثار من إدلب السورية إلى األراضي التركية، 
وسبق أن قالت مصادر عدة من داخل عفرين ان 
قادة فصائل مسلحة مرتزقة لتركيا يشتركون مع 
ضباط أتراك في عمليات التهريب والتنقيب غير 

الشرعية في عفرين المحتلة.
من  أكثر  تعرض  الماضيين  العامين  خالل 
غير  للتنقيب  عفرين  في  أثري  وتل  موقع   58
ومديرة  الحقوقية  المنظمات  ووثقت  الشرعي، 
اللقى  من  كبير  عدد  تهريب  عفرين  في  اآلثار 
بت  ُهّرِ منها  البعض  تركيا،  إلى  األثرية  والقطع 

عن طريق مدينة إعزاز وأخرى عبر مدينة إدلب 
الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة.

واتهمت منظمة حقوق اإلنسان في عفرين، في 
بتهريب  التركي  االحتالل  حكومة  سابق،  وقت 
ودعت  األثرية،  المواقع  وتخريب  اآلثار 
اليونسكو  الدولية ومن ضمنها مكتب  المنظمات 
الدول الكبرى للضغط على تركيا ودعوتها لحماية 
المواقع  بعض  أن  وباألخص  األثرية،  المواقع 
مسجلة ضمن التراث العالمي لدى المنظمة، منها 
للتجريف وسرقة  الذي تعرض  تل عين عندارة 
لتغيير معالم  البازلتي من سطحه، إضافة  األسد 

موقع »نبي هوري« بناحية شرا.
أن عملية كشف تورط  السوري  المرصد  وقال 
في  جرى  اآلثار  تهريب  في  األتراك  الضباط 
وكان  بالمسطومة،  التركية  العسكرية  النقطة 
من  آثار  تهريب  عملية  في  الضابط  يشارك 
الترفيق  سيارات  باستخدام  تركيا،  إلى  سوريا 
التي تتنقل مع األرتال العسكرية التركية المتنقلة 

بين األراضي السورية والتركية.
يتواجد  فإنه  السوري،  المرصد  لمصادر  ووفقاً 
أتراك يعملون في  إدلب ضباط  ضمن محافظة 
جهات  لصالح  ونقلها  السورية  اآلثار  تجارة 

مجهولة.
تخصصت  سابقة  صحفية  تحقيقات  ووفق 
من  المسروقة  األثرية  القطع  بعض  تعقب  في 
المواقع  المستخرجة من  أو  السورية،  المتاحف 
عبر  اآلثار  تهريب  عملية  أن  تبين  األثرية، 
نتيجة  جداً  يسيرة  التركية  السورية  الحدود 

وبعض  التركية  الجندرمة  بين  المتبادل  التعاون 
الضباط مع مرتزقة وقادة فصائل موالية لتركية، 
التركي  الجانب  يتغاضى  األحيان  أغلب  وفي 
المرتبطين  الفصائل  قادة  سيارات  تفتيش  عن 

باالستخبارات التركية.
 ويُشير مصدر محلي من عفرين إلى أن عملية 
 -300 بين  يتراوح  مبلغ  دفع  بعد  تتم  التهريب 
أثرية  قطعة  كل  لقاء  أمريكي  دوالر   1500
القطعة  وصول  وحين  ونوعها،  حجمها  بحسب 

إلى األراضي التركية تباع بأضعاف مضاعفة.

عفرين،  في  اآلثار  مديرة  إلحصائيات  ووفقاً 
فإن نسبة 90 % من التالل والمواقع األثرية في 
العشوائي  والتنقيب  للتخريب  تعرضت  عفرين 
باستخدام آليات ثقيلة، وبعض المواقع تقع بالقرب 
التركي،  االحتالل  لجيش  عسكرية  قواعد  من 
وهو ما يؤكد تورط الحكومة التركية أو ضباط 
بعمليات  االحتالل  جيش  في  المستوى  رفيعي 
التنقيب والتهريب المستمرة إلى هذه اللحظة في 

عفرين المحتلة وكامل الشمال السوري.

هل تركيا متورطة في تهريب اآلثار بمناطق الشمال المحتلة؟
تقرير/ صالح إيبو
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شنكال من خطر داعش إلى خطر اتفاق بغداد وهولير

التعليم من فوق األنقاض؛ بغياب الجهات الداعمة

التيار الكهربائي يغذي 56% من أحياء مدينة الرقة   

تقرير/ آزادي كردي

الغسانية  مدرسة  إدارة  قالت  منبج-  روناهي/ 
كادر  »إن  محمد:  نقشفان  االبتدائية  المحدثة 
الستكمال  واإلصرار  باإلرادة  يتحلى  التدريس 
العملية التعليمية؛ بالرغم من ضآلة المستلزمات 
التدريسية الالزمة، في المقابل استطاع تالميذها 
تحقيق نتائج كبيرة مقارنة بالمدارس األخرى«. 

أكبر  إحدى  المحدثة  الغسانية  مدرسة  تعتبر 
طريق  من  بالقرب  تقع  التي  الكبرى  المدارس 
أكبر  في  المدينة  وسط  إلى  المؤدي  الجزيرة 
إبان  داعش  مرتزقة  واستخدمها  قاطبة.  أحيائها 
لتخزين  ومستودعاً  مقراً  منبج  على  سيطرته 
الكبير  القبو  من  واستفاد  كما  وأسلحته،  ذخائره 
األطفال  فحرم  بالمدرسة،  بناء  تحت  شيد  الذي 
من متابعة تعليمهم الدراسي لتتحول المدرسة بين 
عشية وضحاها من منارة لشعاع العلم إلى وكر 
الغسانية  مدرسة  وتعرضت  لإلرهاب.  ومنبع 
المحدثة أثناء تحريرها من رجس اإلرهاب إلى 
المرتزقة  المجاميع  اتخذتها  بعدما  كلياً  الدمار 
كقاعدة متقدمة لمواجهة طيران التحالف الدولي، 
فاستخدموا المدنيين دروعاً بشرية مما أدى إلى 

دمارها وتحولت إلى أنقاض.

عودة التعليم وسط بؤرة لألزمات

ومع عودة الحياة المدنية إلى سابق عهدها لمنبج 
وريفها وتنفسها روح األمل والعلم برعاية اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، تأسست 
لجنة التربية والتعليم كأولى اللجان الثالثة عشر 
آنذاك. وعملت لجنة التربية والتعليم منذ نشأتها 
إلى إعادة دوران عجلة التعليم، فعاد التالميذ إلى 
مدينة  تحرير  من  شهر  غضون  في  مدارسهم 
وفقدان  التعقيد  بالغة  في ظروف  وريفها؛  منبج 

التعليمية  العملية  الستكمال  الصحيحة  األسس 
من كادر تدريس وتأهيل اللبنة األولى للمدارس 
جميعاً ولوازم المدارس وغيرها. وبناء على ذلك 
إعادة  على  بالعمل  والتعليم  التربية  لجنة  بدأت 
العملية التربوية من جديد حتى بلغ عدد المدارس 
من  مدرسة   340 إلى  التعليمي  المالك  داخل 

جميع المراحل الدراسية عام 2020م. 

إلى جانب ذلك بقيت بعض المدارس التي تهدمت 
اهتمام  كون  تأهيل؛  دون  التعليم  أهلية  وفقدت 
لجنة التربية والتعليم منصبٌّ على المدارس التي 
تستمر فيها العملية التعليمية. وهكذا بقيت مدرسة 
المنظمات  عيون  عن  بعيدة  المحدثة  الغسانية 
من  محرومون  األطفال  هؤالء  ليبقى  الداعمة، 
أبسط حقوقهم وهو حق التعليم، يأملون بالجلوس 
التقت  الصدد  وبهذا  المدرسية.  المقاعد  على 
الغسانية  مدرسة  بإدارة  »روناهي«  صحيفتنا 

»نقشفان محمد.

مخصصات قليلة إلعادة
 تأهيل املدرسة

المحدثة  الغسانية  مدرسة  أن  نقشفان  وأشارت 
العام  افتتاح  مع  التعليمية  العملية  في  تتأخر  لم 
الدراسي الجاري في ظل اإلمكانات المتاحة، بل 
التحقت بركب المدارس األخرى التي استكملت 
بها مستلزمات العملية التعليمية. وقالت نقشفان: 
»إن الفضل يعود للكادر التدريسي الذي يتحمل 
األجواء  غياب  مع  التالميذ  تجاه  مسؤولياته 
صفية  غرف  في  التدريس  ومتابعتهم  المالئمة 
الغرف  هذه  ازدحام  مع  الصنع  مسبقة  ضيقة 
اإلدارية  وأشارت  التالميذ«.  عدد  زيادة  بسبب 
في المدرسة إلى أنها كانت أول إدارية ومعلمة 
هناك  يكن  لم  حيث  المحدثة،  الغسانية  لمدرسة 
حتى  األولى  أسابيع  الثالثة  لقرابة  سواها  أحد 
كادراً  بعد  فيما  والتعليم  التربية  لجنة  عينت 

تدريسياً مؤلفاً من خمسة عشر معلماً/ـة.

استنهاض الهمم إلعادة الحياة 
ملدرسة الغسانية املحدثة

وعبرت نقشفان عن تلك اللحظات قائلة: »كانت 
أطالل  على  يوم  ذات  تقف  أن  صعبة  لحظة 
من  حالة  تصيبك  أن  دون  للعلم  مدرج  انهيار 
المكان.  هذا  أصاب  لما  والقشعريرة  الذهول 
ينبغي التحلي بمستوى عال من اإلرادة لتخطي 
العقبات التي تحول دون الوصول للنجاح وبلوغ 
بالمدرسة  التدريسي  الكادر  النبيلة«.  أهدافك 
مضاعفاً  جهداً  وبذلوا  شيء،  ال  من  شيئاً  صنع 
لتجاوز اآلثار السلبية الناجمة من إلقاء الدروس 
وجود  عدم  جانب  إلى  الصنع  مسبقة  بالغرف 
يجعلها  مما  األطراف  كافة  من  للمدرسة  سور 
ونظراً  للحي.  العام  المحيط  عن  معزولة  غير 
الرتفاع أعداد الطلبة نتيجة وقوع المدرسة وسط 
حي يعد من أكثر األحياء كثافة بالسكان، فكان ال 
بد من استنهاض الهمم إلعادة الحياة إلى صفوفها 

ومقاعدها وألواحها وباحتها المدرسية. 

مستلزمات رضورية الستكامل 
العملية التعليمية

وعن أوضاع المدرسة شرحت اإلدارية أن وعن 
مهمة  أن  اإلدارية  شرحت  المدرسة  أوضاع 
بسبب ضيق  الظروف،  هذه  في  شاقة  التدريس 
إيصال  يعيق  مما  المتراصة  والمقاعد  الغرف 
تضافرت  وهنا  المالئمة.  بالطرق  المعلومات 
الغسانية  مدرسة  في  التدريس  كادر  جهود 
المحدثة بوقوفهم مع بعضهم البعض في تخفيف 
وقالت  والشاقة.  الجسيمة  الصعوبات  وطأة 

نقشفان: »كان عام 2019م صعباً للغاية؛ حيث 
عانينا كثيراً من كثرة أعداد التالميذ، ومع بداية 
عام 2020م ـ 2021م ازداد العدد أكثر وبات 
الوضع أكثر سوءاً؛ األمر الذي دفع لجنة التربية 
أخرى  تجهيز خمس غرف صفِّية  إلى  والتعليم 
في قبو المدرسة من أجل تحفيف أعداد التالميذ 
العدد  يتجاوز  التي  الواحدة  الصفية  الشعبة  في 

فيها السبعين طالباً«.

بانتظار بصيص من األمل

منذ انطالقة العملية التعليمية عام 2017م وإلى 
المحدثة  الغسانية  مدرسة  كانت  الراهن  الوقت 
أكثر حضوراً وتميزاً؛ التي شهدت تفوقاً واضحاً 
»حسن  مدرسة  من  ثناء  نالوا  الذين  لطلبتها 
اإلعدادية«  »الغسانية  ومدرسة  الضامن« 
من  التعليمية  العملية  تخل  ولم  الثانية.  للمرحلة 
معوقات، األمر الذي وضع الرهان على عاتق 

كادر التدريس بسبب ما يعانيه التالميذ من بعد 
المعنية  الجهات  نقشفان  وناشدت  المسافات، 
المرحلة هذه على  بضرورة مساعدتهم بتخطي 
القادم  العام  في  الجميع  ينتظره  أمل  بصيص 

لتأهيل المدرسة.

واختتمت اإلدارية في مدرسة الغسانية المحدثة 
محاوالت  كل  »إن  بالقول:  محمد  »نقشفان 
الكادر التدريسي كانت من أجل زرع العلم بين 
من  إليها  الحياة  وإعادة  المدرسة  أنقاض  ركام 
الالوجود والعدم عبر رفعهم شعار »االلتزام«، 
ساهموا  الذين  المتبرعين  بعض  قابله  ما  وهو 
بالقليل من التبرعات وإن لم تكن كافية لكنها تسد 
لَت بعض األمور الصغيرة في  الرمق. وهكذا أُّهِ
المدرسة، من ثم قامت لجنة التربية والتعليم عام 
تابعت ذلك عام  ثم  2017م بوضع سبع غرف 
ليصبح  صفية؛  غرف  خمس  بإضافة  2018م 
في  وعشرين  أربعاً  الصفِّية  الغرف  إجمالي 
مدرسة الغسانية؛ على أمل أن نتمكن من تحقيق 
تأهيل كامل للمدرسة واستيعاب أعداد أكبر بدالً 

من عددهم الحالي 1330 طالباً/ـة«.

كلَّ  الصغيرة  )بَسطته(  حسام  علي  العم  يفرش 
يوم على أحد مداخل شوارع مدينة قامشلو وهي 
مؤلفة من كرسي وحقيبة صغيرة يوجد ضمنها 
المئات من مختلف أنواع السُّبُحات )المسابيح(، 
والتي تُعد مصدر قوته الرئيسي، ويعشق مهنته، 

ويقول إن السبحة ليست أداة للتسلية فقط.
منذ  يعمل  السادس،  العقد  في  علي حسام رجل 
قرابة الـ40 عاماً في مهنة بيع المسابيح بأنواعها، 
في البداية كان يعمل في أحد محال بيع المسابيح 
عاد  مدّة  وبعد  دمشق،  السورية  العاصمة  في 
إلى مدينته قامشلو، وباشر ببيع المسابيح ليؤمن 
لقمة عيشه، ويقول: »ُكنت أشتري المسابيح من 

دمشق وأقوم ببيعها في مدينة قامشلو«.
ومع مرور الوقت عشق علي حسام مهنته وأتقن 
أنواعها،  المسابيح والتعرف على  مهنة تصليح 

وحتى على أذواق الزبائن، وطّور عمله رويداً 
في  المسابيح  بشراء  أقوم  »كنت  وبيّن:  رويداً، 
أقوم  فإنني  اآلن  أما  دمشق،  مدينة  من  البداية 
وفي  كردستان،  وباشور  إيران  من  بشرائها 
في  هولير  مدينة  بزيارة  أقوم  األحيان  أغلب 
ما  المسابيح« هذا  لشراء  فقط  باشور كردستان 
قاله العم علي حسام في لقاء له مع وكالة هاوار.
من  مصنوع  هو  ما  منها  أصناف  عدّة  للسْبحة 
ما هو مستخرج من  األشجار واألحجار ومنها 
البحر، كما تنقسم إلى ثالثة أنواع من حيث العدد 
 33 أو   66 أو   99 تكون  أن  فإما  سبحة،  كل 
حبة، وهذه األعداد مرتبطة بأسماء هللا الحسنى 

وبتاريخ ميالد ووفاة النبي محمد )ص(.

»يعشق مهنته بشغف«

الباكر  الصباح  في  يوم  كل  يخرج  حسام  علي 
من منزله الكائن في حي العنترية وبيده كرسيّه 
بضاعته  ويفرش  بالمسابيح،  المملوءة  وحقيبته 
قامشلو، حيث  مدينة  مداخل شوارع  إحدى  في 
التي  وحب،  بكل شغف  المسابيح  ويُصلح  يبيع 
تعد مصدر قوته وقوت عائلته المؤلفة من ستة 
موجودة  السُّبحة  عادة  إّن  ويقول  أشخاص، 
لدى جميع مكونات روج آفا، وقال: »منذ القدم 
موجودة،  السُّبحة  عادة  زالت  ما  اآلن  وإلى 
وأغلب من يقتني السُّبحة هم كبار السن، ونّوه: 
»الجيل الصاعد قليل من يقوم بشراء المسابيح، 
فالتكنولوجيا أثّرت كثيراً عليهم، باإلضافة إلى 
صرف  سعر  مقابل  السوريّة  العملة  انخفاض 
الدوالر الذي أثّر على نسبة البيع، فهناك مسابيح 

يصل سعر الواحد منها إلى ألف دوالر«.

بالرغم من ضعف سوق المسابح في هذه اآلونة 
إال أن علي حسام لم يضجر من مهنته، ويقول: 
»أحب عملي كثيراً، وأثناء عودتي إلى المنزل 
ومن  مني،  جزء  وكأنها  معي  المسابح  آخذ 
المستحيل أن أفكر يوماً أن أغادر بالدي وأعمل 

في مجال آخر«.

»ليست أداة للتسلية فقط«

علي  ببيعها  يقوم  التي  المسابح  أنواع  وحول 
حسام أوضح: »يوجد الكثير من األنواع، ولكن 
األكثر شهرة في مناطقنا هي مسابيح الفيروز، 
الذي  والصندل  واللؤلؤ،  والحقيقة،  والمرجان، 
سبحة  هي  تميزاً  واألكثر  الخشب،  من  يُصنع 
لصفار  كدواء  تستخدم  والتي  )الكهرمان( 
سبحة  فرم  يتم  الخليجية  الدول  وفي  األطفال، 

الكهرمان واستخدامها كدواء للقلب«.

يرون  البعض  أن  إلى  حسام  علي  العم  وأشار 
نحن  »لكن  وقال:  محببة،  غير  عادة  السبحة 
بأحجار  اللعب  ألن  لدينا،  مميزاً  شيئاً  نراها 

المسبحة يساعد في تنظيم عمل القلب«.
وال يُعرف حتى اآلن بالتحديد َمن هو أول من 
توضح  المراجع  بعض  فهناك  السبحة،  استخدم 
ألغراض  تاريخياً  استُخدمت  الَمسبحة  بأن 
وكان  غيرها،  أو  تعويذة  أو  كتميمة  مختلفة، 
البعض يؤمن بقدسيّتها، حتى أّن بعض الشعوب 
بالماء،  )المسباح(  السبحة  تغسل  كانت  القديمة 
الراوي  األستاذ صالح  ويقول  كدواء،  وتشربه 
الفنون  أكاديمية  في  الشعبي  األدب  أستاذ 
المسرحية في كتابه »مقدمة في دراسة التراث 
الشعبي«، إنّها أداة معروفة منذ عصور ما قبل 
وبذور  البلح  نوى  من  تُصنع  وكانت  التاريخ، 
نبات الخّروب، وخشب شجر الزيتون والقواقع 

واألبانوس والصندل.

يغذي  الكهربائي  التيار  أشهر؛  ستة  عمل  بعد 
رفع  بعد  وذلك  الرقة،  مدينة  أحياء  من   %65
والدعم  والفنيين  الورش  وزيادة  العمل  وتيرة 

المالي الُمقدم للمشروع.
الطاقة  لجنة  تستمر  عالية  عمل  بوتيرة 
بأعمال  المدني  الرقة  مجلس  في  واالتصاالت 
إعادة التيار الكهربائي لكامل المدينة بعد االنتهاء 
لألهالي  ودعوة  منها،   %65 لـ   إيصالها  من 
دخول  مع  خاصة  الكهرباء  استخدام  بترشيد 

فصل الشتاء.

التي  التحتية  البنى  أكثر  الرقة  في  الكهرباء 
تعرضت للدمار نتيجة الحرب التي دارت داخل 
الطاقة،  لجنة  في  مسؤولين  وبحسب  المدينة 
هو  الكهربائية  بالمنشآت  لحق  الذي  الدمار  فإن 
المدينة  طال  الذي  الدمار  نتيجة   %100 بنسبة 
من  المحوالت  جميع  إلى سرقة  باإلضافة  ككل 
قبل مرتزقة داعش قبيل دحرهم منها على أيدي 

قوات سوريا الديمقراطية.
العمل وزيادة  وتيرة  بعد رفع  أشهر  خالل ستة 
المالي  الدعم  وزيادة  والفنيين  الورش  عدد  في 

إلى  الدخول  الطاقة  لجنة  استطاعت  للمشاريع 
إلى  الكهربائي  التيار  وإيصال  المدينة،  أحياء 
أكثر من 100مركز وكل مركز تحويل يتضمن 
الموجود  المحول  عدة أحياء، بحسب استطاعة 

ضمن المركز.
الكهرباء,  إليها  التي عادت  65% نسبة األحياء 
بعد االنتهاء من سبعة مشاريع ضمن المدينة تم 
الرئيس  وبحسب  واليوم  شهرين  قبل  إطالقها 
أحمد  واالتصاالت  الطاقة  للجنة  المشترك 

اللواش لوكالة هاوار، فإنه سيتم إطالق مشاريع 
لـ 65 مركزاً ضمن األحياء المتبقية في المدينة 
الدولة,  أمن  دوار  ومنطقة  الدرعية  وتضم حي 
وأحياء حوض الفرات, والرومانية, وحي البدو 
أن  مؤكداً  البلدي،  بالملعب  المحيطة  واألحياء 
تضرراً،  األكثر  األحياء  ضمن  مستمر  العمل 
األسواق  وهي  واألولوية   األهمية  وحسب 

وشارع الوادي, وشارع تل أبيض والنعيم«.

صعوبات العمل

هناك  »إن  اللواش:  أوضح  الصعوبات،  وعن 
بعد  والمحوالت  الكابالت  تصيب  أعطال 
تركيبها وخاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم 
الكهرباء لدى  الترشيد في استخدام  ثقافة  وجود 

األهالي واالستجرار الجائر للكهرباء«.
وأكد الرئيس المشترك للجنة الطاقة واالتصاالت 
الحالية  المشاريع  العمل في  اللواش: »إن  أحمد 
سينتهي مع بداية العام القادم ليتم البدء بالمشاريع 

األخرى في 65 مركزاً داخل المدينة«.

إن كل الخطوات التي قام بها الطرفان إلى اآلن 
اإليزيديين،  الكرد  تجاه  حسنة  نوايا  تُظهر  ال 
طويلة  مدة  االتفاق  توقيع  على  يمِض  لم  حيث 
حتى كان الجيش العراقي حاضراً على مشارف 

شنكال؛ لكن هذا المرة تحت مسمى الحماية.  

وخالل لقاء لصحيفتنا مع »مصطفى علي شان« 
قال:  عفرين  إيزيديي  التحاد  المشترك  الرئيس 
في  لداعش  المحرضة  القوى  فشلت  أن  »بعد 
شنكال  أهالي  انتصار  لها  يرق  ولم  مسعاها, 
إرادة  لسلب  تهدف  جديدة  بمؤامرة  عادت 

بين  توقيعها  تم  اتفاقية  خالل  من  الشنكاليين 
أثرها توجيه  حكومتي بغداد وهولير, وتم على 
قضاء  تخوم  إلى  العراقيين  الجنود  من  اآلالف 
شنكال, في الوقت الذي يعيش الشنكاليون بسالم 

وأمان«. 

ابناء شنكال األحق بالدفاع 
عن أرضهم

وأشار »شان« قائالً: »إن حشد الجيش العراقي 
لقواته بموجب اتفاقية 2020/10/9م مع حكومة 
ليس  شنكال  تخوم  على  كردستان  باشور  إقليم 
المهجرين  عودة  أو  شنكال  باستقرار  عالقة  له 

وإعادة اإلعمار وتأسيس البنى التحتية والخدمات 
أطراف  كل  من  مؤامرة  هي  بل  الرئيسية، 
االتفاق ألن شنكال ليست بحاجة اآلن إلى قوات 
من  والشابات  الشباب  يستطيع  حيث  عسكرية؛ 
أبنائها الدفاع عن أنفسهم وأرضهم, وال يعقل أن 
ابناء شنكال من كرٍد وعرب وإدخال  يتم طرد 
الوثوق  لعدم  باإلضافة  حمايتها،  بحجة  الغرباء 
أقرباء  من  العديد  يضم  كونه  العراقي  بالجيش 

داعش«.

قيام  نستبعد  »ال  حديثه:  في  »شان«  ونوه 
هؤالء باالنتقام من األبطال الذين قهروا داعش 
خصوصاً بعد رفضهم مطالب اإلدارة الموجودة 
في شنكال؛ وأيضاً إلحاحهم على خروج حزب 
شنكال؛  حماية  ووحدات  الكردستاني  العمال 
لذلك نناشد منظمات حقوق اإلنسان والدول ذات 
الشأن والمجتمع الدولي وجميع شرائح الشعوب 
العراقية؛ أن يقطعوا الطريق أمام حدوث مجزرة 

جديدة قد تطال اإليزيديين في شنكال«.

خطوات سلبية ستؤثر 
عىل املستقبل

الحديث  نهاية  في  شان  علي  مصطفى  وشدد 
قائالً: »احترموا إرادة اإليزيديين وكافة الشعوب 
الموجودة في شنكال ودعوهم يقرروا مصيرهم 

بأنفسهم«.

الرئيسة  إبراهيم  ليلى  تحدثت  أخرى  جهة  من 
المشتركة للبيت اإليزيدي في إقليم الجزيرة قائلة: 
الوجود اإليزيدي  الحقيقي هو محو  »إن هدفهم 
في شنكال، وكسر إرادة الشعب، فمنطقة شنكال 
جميع  من  مهملة  كانت  داعش  اجتياح  قبل  من 

وإن  التحتية؛  والبنية  والبيئية  الصحية  النواحي 
كان هدفهم الحقيقي هو الحماية فأين كان الجيش 
المرتزقة  كانت  عندما  والبيشمركة  العراقي 
النساء،  وتخطف  األطفال  وتجند  بالرجال  تفتك 
إن مزاعمهم واهية وعارية عن الصحة؛ وهذا 
في  المعلنة  الذاتية  اإلدارة  لرفضهم  هو  االتفاق 
أثبتت نجاحها وجدارتها في كافة  شنكال والتي 
المجال  الخصوص  وجه  وعلى  المجاالت، 
شنكال  منطقة  لجعل  يسعون  لهذا  العسكري، 

خاضعة لهم وتحت سيطرتهم«.

وأكملت ليلى حديثها: »إن ما يعمد إليه كل من 
حكومة بغداد وإقليم كردستان هو انتهاك لحقوق 
اإلنسان، وإن هذا التحشيد ال يعتبر خطوة إيجابية 
اإليزيديين  تهدد  جديد  خطرة  خطوة  هو  بل 
هو  به  يقومون  ما  وإن  شنكال؛  في  ووجودهم 
خارج عن إرادة اإليزيديين وليس كما يزعمون 
أنه بطلٍب من األهالي، ومثل هذا الشيء هو تعٍدّ 
على الحقوق ومكتسبات شنكال؛ وإذا كان االتفاق 
ألجل الحماية فهناك قوات تدافع عنها وتستطيع 

حماية أرضها من أي اعتداء خارجي«.  

سياسي  هو  »االتفاق  بالقول:  ليلى  وتطرقت 
والطرف المخفي فيه تركيا؛ وإن مناطق تواجد 
الكرد وبالتحديد اإليزيديين مثل عفرين وسري 
كانيه وغيرها تعرضت لالنتهاكات وهذا ما يدل 

على العالقة المشتركة بين تركيا والعراق«.

اإليزيديون خارج االتفاق

من ناحية أخرى أكد هشام أحمد الرئيس المشترك 

التحاد اإليزيديين في حي الشيخ مقصود بحلب: 
»إن االتفاق ليس لحماية شنكال من خطر عودة 
لمصالح  تحقيق  هو  ما  بقدر  داعش  مرتزقة 
من  واألهم  لالتفاق؛  الموقعة  األطراف  جميع 
ذات  الدول  من  باإلمالء  عليه  وقعوا  أنهم  ذلك 
المصالح واألطماع وخاصة تركيا؛ التي تهدف 
إلى إخراج القوات التي حمت شنكال من داعش 
للكاظمي  انتخابية  مصالح  تحقيق  أيضاً  وهو 
انتصاراً  أنه حقق  يدَّعي  منهم  فكل  والبرزاني، 
وأنه يريد االستقرار لشنكال والسبب في رعاية 
الدول  تالقي مصالح  هو  لالتفاق  المتحدة  األمم 
وجه  في  الوقوف  في  ترغب  التي  الغربية؛ 

المشروع التوسعي اإليراني«.

مصالح  تحقيق  االتفاق  هدف  أن  أحمد  وأكد 
بعد  تأِت  لم  كل األطراف عدا اإليزيدين؛ ألنها 
مفاوضات معهم، بل فرضت عليهم، والمنطقة 
التابعة  النائمة  الخاليا  بسبب  مستقرة  ليست 
لمرتزقة داعش، التي لم يتم القضاء عليها بشكٍل 
يعطي  قد  المحلية  القوات  إخراج  إن  عدا  تام؛ 
الفرصة مرة أخرى لعودة داعش إلى الظهور، 
والصراعات  لشنكال  المآسي مجدداً  يجلب  وقد 

قد تكون غاية في الخطر«

استطالع/ محمد محمود

ُبحات.. بين متعة المهنة وقوت األسرة بيع السُّ
ْبحة من إحدى العادات القديمة التي ما زالت محافظة على أصالتها في الشرق األوسط، حيث يحملها معظم كبار السن، ويختلف استخدامها  وتعدُّ السُّ
من فئة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، منهم من يراها أداة للتسلية أو للتظاهر والتباهي، ومنهم من يراها كدواء لبعض األمراض، وتستخدم في 

بعض من األحيان كأداة للدبكة.

التحتية؛ ما هو إال شعارات اتخذها  روناهي/ قامشلو: يرى اإليزيديون أن االتفاق الموقع بين حكومة بغداد وهولير بشأن إعادة األعمار والبنية 
الطرفان لبسط سيطرتهم على شنكال

أحمد اللواش

مصطفى علي شان ليلى إبراهيم


