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روناهي/ قامشلو - عامودا اسم يُداعب ذاكرة 
ذكرى  بألف  ويوحي  الجزيرة  إقليم  أهالي 
جميلة وألف حكاية وحكاية، وتستحضر أسماء 
وأسماء لمعت وما زالت في عالم األدب والثقافة 

والفكر في المحافل السوريّة والعالمية أيضاً.
في مفردات الذكريات »العامودية« خصوصيات 
»كوي«  مقهى  المفردات  تلك  ومن  بها،  تنفرد 
ويحتفظ  عامودا،  ألبناء  حيّة  ذاكرة  يُعد  الذي 
طيّبة  بذكريات  عامودا  زاروا  ممن  الكثيرون 
تُنسى ألنها تالمس  المكان ورّواده ال تكاد  عن 
الوجدان المجتمعي، فالمقهى ما زال يحافظ على 
بنائه التقليدي المؤلف من اللبن والطين والسقف 
الدرفتين،  ذات  الخشبية  النوافذ  وتلك  الخشبي 
أمور  في  يتسامرون  الرجال  من  ومجموعات 
والحب  والثقافة  السياسة  بين  تتوزع  شتى 

ومواسم الحصاد وآخر االبتكارات.
على  حاضران  الزهر  وطاولة  الشدة  ورق 
الشاي  كاسات  ويزاحمان  المقهى  طاوالت 
وفناجين القهوة، في ساحة المبنى الصغير الذي 
أسسه وبناه محمد كوي عام1954م. وانتقل من 
اإلبقاء  على  يُصرُّ  الذي  القادر  عبد  لولده  بعده 

االحتالل  دولة  تواصل  قامشلو-  روناهي/ 
بشكل  عفرين  آثار  نهب  ومرتزقتها  التركي 
في  اآلثار  دائرة  مسؤولو  أفاد  كما  ممنهج، 
واألثري  التاريخي  كتخ  تل  إن  المحتلة  عفرين 
عفرين  بين  الطريق  على  والواقع  عفرين  في 
وراجو في التقاطع المؤدي إلى ناحية شيه، قد 
تنقيب عشوائيّة، وتدمير  بعد عمليات  نهبه  تم 
آالت  استخدام  نتيجة  الهامة  اآلثار  من  للكثير 

ومعدات ثقيلة. 
نقاط  ثالث  ومرتزقته  التركي  االحتالل  وحفر 
الجانب  على  تقع  النقاط  هذه  إحدى  التل،  حول 
الحديدية  السكة  جسر  بين  التل  من  الشرقي 

ومنحدر التل، والنقطة األخرى بالقرب من نقطة 
راجو  منطقة  إلى  المؤدي  العام  الطريق  تقاطع 
خط  شمال  شيه  ناحية  إلى  المؤدي  والطريق 
الثالثة تقع غرب الطريق  سكة الحديد، والنقطة 

الرئيسي المؤدي إلى منطقة راجو.
خمسة  مساحة  حفر  تم  بأنه  أفادوا  المسؤولون 
وفي  فقط   2018 عام  خالل  مربع  متر  آالف 
تموز 2019 قام االحتالل بحفر قمة التل أيضاً 
المتواجدة في  الزيتون  الكثير من أشجار  وقطع 
المنطقة، كما تم حفر حوالي ستة هكتارات من 
األراضي في النقطة الثالثة بالقرب من الطريق 

المؤدية إلى ناحية راجو.

تقرير/ عبد الرحمن محمد 

مقهى »كوي«... الذاكرة 
الحّية يف عامودا

االحتالل الرتكي ينهب آثار 
إلى متى ستستمر معاناة مهجري عفــــــــــــرين عفرين التاريخّية

في الشهباء من الحصار الذي تفرضه عليهم 
حكومـــــــــــة دمشـــــــــــــــــق؟!

المؤنسات الغاليات.. حكاية ِبرٍّ المتغريات الحالية للدبلوماسّية الرتكيّة
وتضحية ابنة

والتصعيد،  التوتير  على  تقوم  سياسة 
وغرباً،  والتحّول من ملف آلخر، شرقاً 
في البر والبحر، والقفز من ضفة ألخرى 
لتصرف  وواشنطن  موسكو  بين  ما 
عوائد دبلوماسيتها في المجاِل اإلقليمّي، 
ومع  السياسّي،  أنقرة  منهج  هو  هذا 
واالنتخابات  اإلقليمية  المتغيراِت  جملِة 
األمريكية بدأت التعديل الستيعاب القادم؛ 
إذ تدرك مخاطر القفز، وأنّه إن لم ينجح 

فالسقوط هو المصير...«5

- تمسكان بيد أمهما 
وكأنّها طوق النجاة 

وحبل األمل الذي 
تتمسكان من خالله 

بالحياة؛ فخطوط 
الزمن المتعمقة في 

وجهها تختصر رحلة 
أمل بحلوها ومرها 

لترددا: »هي من 
نعيش ألجلها«...«3

المقاومة واأللم بالريشة 
واأللوان

تتجسد  البطولية  المقاومة  زالت  وما  عفرين،  في  أهلنا  مقاومة  تتوقف  ولن  لم   
عنفوانها  بكل  عفرين  تعود  حتى  والريشة،  والكلمة  بالبندقية  يوم،  كل  وتتجدد 

وكبريائها وخصوصيتها...«8

لم يعد أهالي الشهباء ومهجرو عفرين المقيمون في الشهباء يحتملون الحصار المفروض عليهم من قبل حكومة دمشق 
اليت تزيد من معاناتهم، وتظاهرهم هذه المرة يحملون غالونات المازوت ما هو إال دليل على معاناتهم خالل الشتاء البارد 

في ظل فقدان مواد التدفئة...«2
على  حيّاً  شاهداً  يُعد  الذي  المبنى  طبيعة  على 

تاريخ المدينة العريقة .
المقهى عبارة عن بناء ُمشيّد من اللبن والطين 
في  كان  والطين،  والقش  الخشب  من  وسقف 
بداياته عبارة عن محلين فقط تم توسيعهما فيما 
مّرت  التي  العقود  وخالل  أيضاً،  وباللبن  بعد 
األحداث وسمعت  الكثير من  المبنى شهد  على 
أسرار  يحفظ  وما زال  القصص  آالف  جدرانه 

الكثيرين، ويحتفظ بتفاصيل وجوه رّواده.

الخاصة  الحديقة  بين  ما  يتنقلون  المقهى  رواد 
بالمقهى والداخل في الشتاء والصيف حيث تكون 
الحديقة مقصدهم في األيام الحارة صيفاً، وتلك 
الطاوالت الصغيرة والكراسي الخشبية تحّولت 
فما  الرواد  أما  معدنية،  وكراسي  طاوالت  إلى 
يزال كثيرون منهم يرتادون المقهى منذ عقود، 
حتى بات طقساً يومياً في حياتهم، واعتادوا على 
لهم  يُقدّمان  اللذين  والقهوة  الشاي  ونكهة  مذاق 

كمشروبين أساسيين.
مقهى كوي لم يعد مجرد مقهى في حياة مرتاديه 
من  للكثير  الثاني  البيت  أصبح  بل  وأصحابه، 
الناس الذين أِلفوا رائحة ونكهة قهوته ممزوجة 
بذكريات  المزيّنة  جدرانه  في  الطين  برائحة 
بحلوها  األجيال  وقصص  العريق؛  الماضي 
ومرها وقد انتقلت من جيل إلى جيل، ذكريات 
ال يعرفها إال رواد مقهى »كوي« وال زالت كل 
الجميل  السر  على  حريصة  المكان  في  زاوية 

والذكرى الطيبة للمكان والزمان والناس.

عدسة هايستان احمد
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إلى متى ستستمر معاناة مهجري عفرين في الشهباء من الحصار 

الذي تفرضه عليهم حكومة دمشق؟!

إلهام أحمد: لجنة المتابعة وضعت 
خطة تنفيذية واإلدارة الذاتية هي 

المسؤولة عن تنفيذها

للدفاع عن حقوق أهالي كركوك 
تشكيل كيان سياسي جديد

األسِبِرين أضرار فاقت 
الفوائد.. تعّرف عليها

أهالي الشدادي يتضامنون مع إرادة الشعب 
اإليزيدي في شنكال

دعوة ألمانية لمنع تكرار ما حدث في ليبيا وسوريا بفعل المستبدين

فعالية جديدة يدعم فيها أهالي شنكال أسايش إيزيدخان

تقنيات الذكاء االصطناعي ُتحِدث ثورة في عالم الطب

ماذا لو سّرعت األرض دورانها؟

كبيراً في المجال  حقق الذكاء االصطناعي تقدماً 
الصحي حيث مّكنت التقنيات من تسهيل معالجة 
التسجيل  استمارات  بملء  تتعلق  كثيرة  إشكاليات 
ونشوب الخصومات في مكاتب االستقبال، فضالً 
عن تطوير منظومة الرعاية الصحية بكيفية أكثر 
إضافة  األمراض،  عن  للكشف  ونجاعة  فاعلية 
بالعمليات  تقوم  باتت  التي  الروبوتات  تطور  إلى 

الجراحية والتشخيص الدقيق.
الذكاء  أحرز  الماضية  األخيرة  السنوات  خالل 
االصطناعي تقدماً كبيراً، حيث تبدي المؤشرات 
أنه وصل بالفعل إلى مرحلة تمّكنه من تقديم حلول 
حقيقية لمشاكل الرعاية الصحية، األمر الذي ينبئ 

بثورة طبية على القواعد القديمة السائدة.
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  قضايا  وتتمحور 
أساساً حول محاكاة القدرات البشرية مثل التفكير 
المنطقي والتعلم، وحول مسألة ما إذا كان يتفوق 
في قدرته على تحليل البيانات الضخمة والتوصل 
إلى استنتاجات علمية دقيقة خالل فترات قياسية.

في  االصطناعي  الذكاء  استخدامات  وتتعدد 
التشخيص  من  بدءاً  الصحية،  الرعاية  قطاع 
العمل  سير  إدارة  إلى  وصوالً  العقاقير  وتطوير 
الذكاء  خدمات  أبرز  ولعل  بالمستشفيات، 
خمس  في  تتلخص  الطبي  للقطاع  االصطناعي 

استخدامات.

التشخيص واكتشاف األمراض

في  مختص  موقع  عن  صادر  تقرير  ورصد 
الذكاء  حقق  حيث  االستخدامات،  هذه  التقنيات 
االصطناعي في اآلونة األخيرة تقدماً ملحوظاً في 
المبكرة،  مراحلها  في  األمراض  اكتشاف  مجال 
على سبيل المثال ذكرت ورقة علمية نُشرت العام 
من  تمّكن  العميق  التعلم  أنظمة  أحد  أن  الماضي 
نسبتها 98  تبلغ  بدقة  المريء  تشخيص سرطان 

في المئة، مع أن تشخيص هذا النوع من السرطان 
في  األحيان  من  الكثير  في  ويتم  نسبياً،  صعب 
العالج  تلقي  متقدمة عندما تضيع فرصة  مرحلة 

الفعال.
واألدوات  التطبيقات  من  العديد  تستخدم  كما 
ترصد  اصطناعي  ذكاء  تقنيات  لالرتداء  القابلة 
ويُمكنها  للجسم،  الحيوية  المؤشرات  اضطرابات 
التنبؤ باحتمالية وقوع أزمة صحية قبل حدوثها. 

العقار  تحديد  على  الدقيق  الطب  مجال  ويعتمد 
األكثر فاعلية للمرضى بناء على تكوينهم الجيني 
ونمط حياتهم واختالف استجابتهم للعقاقير. وفي 
إيجابي  تأثير  وجود  الدراسات  تثبت  اإلطار  هذا 
الذكاء  مع  األطباء  عمل  يتكامل  عندما  واضح 
الطب  أمام  الطريق  تمهيد  بهدف  االصطناعي 
تحليل  العميق  التعلم  لتقنيات  يمكن  الدقيق، حيث 
البيانات الجينية ألعداد كبيرة من األفراد، وتحديد 
التباين الفردي في االستجابة للعقاقير، ودعم اتخاذ 
وبالتالي  الفعلي،  الزمن  في  السريرية  القرارات 
تقديم توصيات حول أنسب العقاقير لكل شخص.

روبوتات الجراحة

الروبوتات هي أكثر اآلالت إثارة للخيال في عالم 
الذكاء االصطناعي، وعلى الرغم من أن الحديث 
سابقاً  يبدو  قد  للجراحة  الروبوتات  إجراء  عن 
ألوانه باعتبار أن ذلك يتحقق في المستقبل البعيد، 
إال أن الخيال أصبح حقيقة واقعة، ففي عام 2017 
المهنة في  امتحان مزاولة  اجتاز روبوت صيني 
الذكاء االصطناعي فقط.  البالد باستخدام قدرات 
الروبوت  استطاع  الماضي،  فبراير  شهر  وفي 
شركة  صنعته  الذي   - فيرسيوس  الجراحي 
»سي.مي.أر  البريطانية  الطبية  التكنولوجيا 
سيرجيكال«، والمجهز بعدة أذرع يمكنها مساعدة 
أولى  يُجري  أن   - العمليات  غرف  في  الجراح 
الدقيقة في تخصص جراحات  الجراحية  عملياته 

القولون والمستقيم.
وتستخدم بعض تلك األنظمة الذكاء االصطناعي 
واألشعة  التحاليل  وإجراء  البيانات  إدخال  في 
السينية وغيرها من المهام األساسية، كما يُستخدم 
بأكملها؛  الصحية  الرعاية  أنظمة  لتحليل  أحياناً 
الرعاية  فواتير  نسبة  بلغت  المثال،  سبيل  فعلى 
من  المئة  في   97 هولندا  في  الرقمية  الصحية 

إجمالي الفواتير الطبية عام 2017م.
يتبع النظام خوارزمية أو مجموعة من اإلرشادات 
العملية  هذه  كمية  كانت  وكلما  والمعلومات 
المعروفة بالتعلم العميق، تستخدم بالفعل في العديد 
الكمبيوتر من  أجهزة  تمكين  التطبيقات، مثل  من 
فهم الكالم وتحديد األشياء، بحيث تتعرف سيارة 
أحد  بين  وتُميّز  توقف  عالمة  على  القيادة  ذاتية 
أنشأت  الطب  مجال  في  الهاتف.  وعمود  المشاة 
أخصائي  لمساعدة  أنظمة  بالفعل  غوغل  شركة 
لتشخيص  المجهر  شرائح  قراءة  على  األمراض 
السرطان، ولمساعدة أطباء العيون على اكتشاف 

أمراض العين لدى مرضى السكري.

تعمل  قد  الكمبيوتر  أجهزة  أن  الباحثون  اعتقد 
مع  بالبيانات  ثرية  شبكة  فأنشأوا  أفضل،  بشكل 
العالجية  المراحل  عن  المعلومات  من  مجموعة 
من  كمية  إعطائها  ودّربوها عن طريق  المتعددة 
الذين  المرضى  من  المقطعية  األشعة  فحوصات 
بعضهم  وكان  معروفة،  تشخيصاتهم  كانت 
سليماً،  اآلخر  والبعض  الرئة  بسرطان  مصاباً 
وكانت للبقية ُعقَْيدات تحولت إلى سرطان. ثم بدأ 

الباحثون يختبرون مهارة األجهزة.
برمتها  التجريب  »عملية  إن  تسي  الدكتور  قال 
تشبه التلميذ في المدرسة، فنحن نستخدم مجموعة 
دروساً  ونمنحها  للتدريب  البيانات  من  كبيرة 
في  الشروع  لها  يتسنى  حتى  منبثقة  واختبارات 
ال  أو  سيكون  الذي  وما  السرطان  هو  ما  معرفة 
يكون سرطاناً في المستقبل، لقد قدمنا لها اختباراً 
نهائياً على البيانات التي لم نرها أبداً بعد أن قضينا 
التي  والنتيجة  التدريب،  في  الوقت  من  الكثير 

رأيناها في االمتحان النهائي كانت جيدة«.
تشخيصات  ذات  حالة   6716 حوالي  اختبار  تم 

نسبة 94  إلى  الجهاز تصل  دقة  معروفة وكانت 
األشعة،  أخصائي  من  بستة  ومقارنةً  المئة،  في 
ورغم عدم وجود أي فحص مسبق متاح، تمّكن 
نموذج التعلم المعّمق من التغلب على األطباء، فقد 
كان عدد أخطائه أقّل. قد تتيح القدرة على معالجة 
االصطناعي  للذكاء  البيانات  من  هائلة  كميات 
ال  التي  الدقيقة  األنماط  على  التعّرف  إمكانية 

يستطيع البشر رؤيتها بيسر.
في  سابقاً  اُستخِدم  قد  المحاكاة  أسلوب  أن  ورغم 
المرجّوة،  النتائج  يقدم  لم  أنه  إال  الطب،  ميدان 
تقليدية  استناده على دمى  إلى  يعود  السبب  ولعل 
مثالية  بيئة  تمثل  وال  فيها،  روح  ال  المطاط  من 
يحول  وذلك  منها،  والتعلم  األخطاء  الرتكاب 
الصحية  الرعاية  ومقدمي  الطالب  تطوير  دون 

لمهاراتهم.
ولكن مع التقدم في علم الروبوت وقوة الحوسبة، 
خصائص  التقليدية  المحاكاة  أجهزة  اكتست 
بشرية، فهي اآلن تحاكي فسيولوجيا جسم اإلنسان 
بدقة عالية، وقادرة على التنفس، ولديها نبضات 
الميزات  وتلك  قياسها،  يمكن  حيوية  وعالمات 
كفيلة بجعل محاكاة المرضى الحقيقيين تبدو أكثر 

واقعية.
إسهامات  زادت  التكنولوجيا  تطورت  وكلما 
التي  الضعف  نقاط  معالجة  في  الطبية  المحاكاة 
الدفعة  القطاع  وإعطاء  الصحية،  النظم  تكتنف 
التي يحتاجها في اتجاه تطوير المهارات، وحسم 

المشاكل المحيطة بسالمة المرضى.
مع التقدم التكنولوجي الهائل وتطوير المزيد من 
التقنيات األكثر ذكاًء، يخشى الكثيرون -بَمن فيهم 
العاملين في مجال الرعاية الصحية- أن تفتّك منهم 
الروبوتات وأنظمة الذكاء االصطناعي وظائفهم، 
أن  بشكل واضح  تُنبئ  الحالية  المؤشرات  أن  إال 
التكامل بين الذكاء البشري والذكاء االصطناعي 
في  القادمة  الثورة  لتحقيق  األمثل  الطريق  هو 

القطاع الصحي.

حول  حركة  حركتين:  لألرض  أن  جميعاً  نعلم 
الشمس، ووحدة قياسها هي السنة، وحركة حول 
محورها ووحدة قياسها اليوم. إننا ال نشعر بهذه 
فلو  الذاتي،  القصور  خاصية  بسبب  الحركات 
كنت في طائرة وأغلقت النوافذ جيداً ولم تتغير 

سرعة الطائرة فإنك لن تشعر بالحركة أبداً.
إن سرعة دوران األرض حول محورها يعتمد 
على موقعك عليها، فعند خط االستواء مثالً، تبلغ 
في  المدارية لألرض 1675 كيلومتراً  السرعة 
الساعة، بحيث تُكمل دورة كاملة حول محورها 
خالل 24 ساعة. إن كل شيء يقع على كوكب 
الكوكب  مع  السرعة  بهذه  ك  يتحرَّ األرض 
ـ  المحيطات  ـ  البحار  ـ  الجوي  الغالف  بأكمله؛ 
أن  يمكن  ماذا  واآلن  آخر،  وكل شيء  والجبال 
يحدث لو َسّرعت األرض دورانها حول نفسها؟ 

ما سيحدث كارثي بكل معنى كلمة كارثة!
لو ازدادت سرعة األرض فجأة حول نفسها إلى 
الضعف مثالً، فإن اليوم لن يكون 24 ساعة، بل 
سيصبح 12 ساعة فقط! وهذا سيؤثر بشكل كبير 

تكيّفت  التي  الداخلية  البيولوجية  ساعاتنا  على 
وليست  اليوم.  في  ساعة   24 مع  بشكل صارم 
بل كل كائن  التي ستتأثر،  أجسامنا فحسب هي 

حي آخر من حيوان ونبات سيتأثر.
االصطناعية  األقمار  كل  نظام  وسيتعطل 
الخاصة باالتصاالت، ألن هذه األقمار موجودة 
مع  متناسبة  بسرعة  وتدور  ثابتة،  مدارات  في 
في  دائماً  تبقى  بحيث  األرض  دوران  سرعة 
المكان نفسه طوال الوقت. وعليه ستُقطع جميع 

اتصاالتنا الالسلكية.
من  سيحدث  ما  لكن  ما،  نوعاً  هيّن  ذلك  كل 
تغيُّرات للمناخ والجغرافيا لن ينجو منه أحد! فإذا 
نفسها  حول  األرض  دوران  سرعة  تضاعفت 
فستسحب قوة الطرد المركزي كمية مياه هائلة 
من القطبين باتجاه خط االستواء، مما سيتسبَّب 

في غرق المدن االستوائية تحت الماء!
التي  الرياح  فإن  أن األرض ساكنة،  تخيّلنا  فلو 
مستقيم  بشكل  ستهب  الشمالي  القطب  من  تهب 

ناحية خط االستواء، ولكن بسبب دوران األرض 
ناحية  سينحرف  الرياح  مسار  فإن  نفسها  حول 
الشرق، واآلن إذا زادت سرعة دوران األرض 
حادة  بأعاصير  ذلك  فسيتسبَّب  محورها  حول 
كارثية، كما ستؤدي حركة األرض المتسارعة 
إلى تسطح القطبين وانتفاخ عند خط االستواء، 
إلى  المطاف  نهاية  في  بدوره  سيؤدي  ما  وهذا 
يعني  الذي  األمر  التكتونية،  الصفائح  تحرك 
رة من شبه المستحيل النجاة  حدوث زالزل مدِمّ

منها.
على أي حال، ليس عليك أن تقلق بخصوص هذا 
األرض  تغيِّر  أن  علمياً  المستحيل  فمن  األمر، 
سرعة دورانها بشكل مفاجئ من دون مقدمات، 
سواء تباطأت أو تسارعت، وال يمكن أن يحدث 
جداً  ضخم  جرم  باألرض  اصطدم  إذا  إال  ذلك 
فلن  التصادم  هذا  حدث  وإن  معينة،  وبزاوية 
ينجو منه أحد أصالً ليشاهد آثار تسارع دوران 
يومياً  تستمتع  أن  إلى  ندعوك  ولذا؛  األرض. 
أوقاتهما  في  الغروب  وجمال  الصباح  بجمال 

قامشلو/ محمد محمودـ  لم يعد أهالي الشهباء 
الشهباء  في  المقيمون  عفرين  ومهجرو 
من  عليهم  المفروض  الحصار  يحتملون 
معاناتهم،  تزيد من  التي  قبل حكومة دمشق 
غالونات  يحملون  المرة  هذه  وتظاهرهم 
المازوت ما هو إال دليل على معاناتهم خالل 

الشتاء البارد في ظل فقدان مواد التدفئة
والشهباء  عفرين  أهالي  من  المئات  خرج 
)السبت(  أمس  الشهباء  بمقاطعة  المقيمين 

الخامس من كانون األول في تظاهرة حاشدة 
بفك  للمطالبة  األحداث  حاجز  من  بالقرب 
الحصار الخانق المفروض على المقاطعة من 
المواد  بإدخال  والسماح  دمشق  حكومة  قبل 
جانب  إلى  والمحروقات  واألدوية  الغذائية 
وكل  الحشرية  والمبيدات  والبذار  األسمدة 
المقاطعة  تعاني  التي  الزراعية  المستلزمات 
الجائر.  الحصار  نتيجة  فيها  شديد  نقص  من 
المقاطعة؛  داخل  من  مصادر  وبحسب  هذا 

معاناة  في  النزوح  بداية  منذ  األهالي  فإن 
المخيمات, وإن حصار حكومة  حقيقية داخل 
إلى  أدى  مما  الثالث؛  عامه  دخل  لهم  دمشق 
المواد  بإدخال  قانونية  غير  أساليب  اتباع 
ما  وهذا  التهريب،  طريق  عن  االستهالكية 
حيث  يتضاعف،  الواحدة  القطعة  سعر  جعل 
إلى  المازوت  من  الواحد  الليتر  سعر  وصل 
وسط  األهالي  معاناة  يزيد  مما  ل.س   1000

تدهور اقتصادي في المنطقة.

المقاطعة  ضمن  األهالي  أن  المصدر  وأفاد 
ضاقوا ذرعاً بمواقف حكومة دمشق تجاههم، 
القارس  الشتاء  فصل  دخول  مع  خصوصاً 
التدفئة،  أجل  من  للمحروقات  انعدام  وسط 
ما  حاجز  إلى  للتوجه  بهم  دفع  الذي  األمر 
األحداث(  )حاجز  الرابعة  الفرقة  يسمى 
التي  الفارغة  المازوت  »غالونات«  حاملين 
بسبب  المنطقة  في  للمادة  فقدانها  عن  تعبر 
الحصار  بفك  والمطالبة  الشديد،  حصارهم 

ظل  في  احتياجاتهم  بإدخال  لألهالي  للسماح 
قسوة المناخ وانعدام المواد األساسية.

مما  برودة  أكثر  هو  الشتاء  هذا  في  الجو  إن 
ألهالي  السماح  دمشق  حكومة  ورفض  سبق 
بإدخال  للمهجرين،  خصوصاً  المنطقة، 
من  وغيرها  الطبية  والمواد  المحروقات 
المستلزمات ستؤدي إلى نتائج سلبية خصوصاً 

في ظل انتشار فيروس كورونا.

مركز األخبارـ قالت إلهام أحمد إن لجنة متابعة 
الجزيرة  ألبناء  الوطني  »المؤتمر  قرارات 
ووضعت  لها  اجتماع  أول  عقدت  والفرات« 
اإلدارة  أن  على  مشددة  للعمل  تنفيذية  خطة 

الذاتية ستكون المسؤول األول عن تنفيذها.
في تصريح لرئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس 
أنباء  لوكالة  أحمد،  إلهام  الديمقراطية،  سوريا 
متابعة  لجنة  عمل  وآلية  خطة  حول  هاوار 
ألبناء  الوطني  »المؤتمر  ومخرجات  قرارات 
من  الـ 25  في  ُعقد  الذي  والفرات«  الجزيرة 
لجنة  بأن  ذكرت  المنصرم؛  الثاني  تشرين 
المتابعة عقد أولى اجتماعاتها ووضعت خطة 
التنفيذ، مشددة على أن اإلدارة الذاتية ستكون 
تلك  تنفيذ  عن  األولى  الدرجة  في  المسؤولة 

القرارات.
وعقدت »لجنة المتابعة« المنبثقة عن المؤتمر، 
الثاني  الـ 30 من تشرين  اجتماعها األول في 
االجتماع ثالث  المنصرم، وشّكلت خالل هذا 
لجان  عمل  على  اإلشراف  مهّمتها  لجان 

وهيئات اإلدارة الذاتية.
الذاتية ستقوم  بأن اإلدارة  إلهام أحمد  وذكرت 
بدراسة تلك القرارات الصادرة عن المؤتمر، 
البدائل  وستطرح  واحتياجاتها،  تفاصيلها  بكل 

ومن ثم سيتم البدء بتنفيذها.
ولفتت إلهام أحمد في نهاية تصريحها إلى أن 
هناك قرارات يمكن تنفيذها في فترة قصيرة، 
كالقرارات المتعلقة بالقوات األمنية والجمارك 
وقت  إلى  تحتاج  قرارات  وهناك  وغيرها، 
لها وعملية  أطول مثل االنتخابات والتحضير 

إعادة الهيكلة.
الديمقراطية  سوريا  مجلس  أن  إلى  ويشار 
المنصرم  الثاني  تشرين  من   25 الـ  في  عقد 
والفرات«  الجزيرة  ألبناء  الوطني  »المؤتمر 
بحضور أكثر من 300 شخصية من مختلف 
في  ندوة   13 إقامة  عقب  السورية،  المناطق 
للتعرف  مناطق شمال وشرق سوريا  مختلف 
حول  والسكان  السياسية  األطراف  آراء  إلى 

اإلدارة الذاتية وما تحتاجه المنطقة.

مركز األخبار ـ لخوض االنتخابات التشريعية 
في  إجراؤها  المزمع  العراق  في  المقبلة 
كيان  تشكيل  عن  اإلعالن  تم  القادم  حزيران 

سياسي جديد
عن  هولير  في  )السبت(  أمس  يوم  أعلن 
تشكيل كيان سياسي جديد لخوض االنتخابات 
مؤتمر  وخالل  العراق،  في  المقبلة  التشريعية 
الجديد  الكيان  باسم  سيد  كاروخ  قال  صحفي 
أنهم ال يمتلكون غطاء سياسياً وليسوا مرتبطين 
القائمة  »وهذه  متابعاً  حزب،  أو  طرف  بأي 
كركوك،  أهالي  رغبة  عند  نزوالً  تشكلت 
عن  الدفاع  بهدف  منهم  بضغط  وتشكلت 

حقوقهم المسلوبة في المحافظة«.
هم  القائمة  لهذه  المرشحين  بأن  كاروخ  ولفت 

المؤثرة،  الوطنية  والشخصيات  المثقفين  من 
وهم مستقلون وغير حزبيين وغير متورطين 

بقضايا فساد.
ونوه كاروخ الى أن »القائمة والتيار السياسي 
أو  دعم من شخص  أي  يتلقى  الذي شكلناه ال 
من أية جهة أخرى، وشعارنا العدالة والحقيقة 

والثقة«.

الساليسيليك،  أسيتيل  حمض  هو  األسبِرين 
دواء شائع وظيفته األساسية خفض الحرارة، 
مسكن  كونه  جانب  إلى  لاللتهابات،  ومضاد 
لآلالم. يستخدم في حال وجود آالم خفيفة إلى 
الصداع  تخفيف  على  يساعد  كما  متوسطة، 

وآالم األسنان وآالم العضالت والمفاصل.
السكتات  من  للوقاية  يوصف  األسبِرين  وكان 
أجرى  ولكن  القلبية،  والنوبات  الدماغية 
أظهرت  أبحاثاً  المتحدة  الواليات  في  األطباء 
أكثر من منافعه. حيث  أن لألسبِرين أضراراً 
تم إعطائه لمجموعة من األشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 70 عاماً، واتضح أن الدواء ليس 
له أي تأثير على النوبات القلبية، ولكنه تسبب 

في ارتفاع مخاطر اإلصابة بتقرحات المعدة.
سيرغي  الطبية  العلوم  دكتور  أوضح  وقد 
دلين ذلك قائالً: »غالباً ما يتم تناول األسبرين 
بعض  وفي  للرقابة،  خاضعة  غير  بكميات 
أربعة  إلى  ثالثة  من  الناس  يتناول  األحيان 
أن  يمكن  لذلك  ونتيجة  اليوم،  في  أقراص 
يصابوا باألمراض المعوية. بدالً من األسبرين 
مثل  أماناً،  أكثر  أدوية  تناول  األفضل  من 

الباراسيتامول.
صداع  عالج  األشخاص  يحاول  ما  غالباً 
أن  حين  في  األسبرين،  باستخدام  الكحول 
الكحول له تأثير سلبي على اإلثني عشر، لذلك 
فإن تناول األسبرين يمكن أن يسبب نزيفاً حاداً.

الشبيبة  نظمت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
كبيرة  تظاهرة  الشدادي  ناحية  في  الثورية 
لتسليمها  ورفضاً  شنكال  ومساندة  لدعم 
لقوى هربت وتركت أهلها يواجهون جرائم 
داعش التي ارتكبت بحقهم أبشع المجازر. 

في  الشدادي  ناحية  أهالي  من  المئات  خرج 
تظاهرة نظمتها الشبيبة الثورية دعماٌ لمقاومة 
حكومة  بين  المبرمة  االتفاقية  ضد  شنكال 
هولير وبغداد ورفضاً لكافة القرارات بدخول 
داعش،  بمواجهة  وحيدة  أهالي  تركت  قوى 
الحرية  ساحة  من  التظاهرة  انطلقت  حيث 
وأحياء  شوارع  لتجوب  الناحية  مجلس  في 
الشعارات  المتظاهرون  وردد  المدينة، 
ووصلت  شنكال،  أهالي  وتساند  تدعم  التي 
التظاهرة إلى ساحة الجبسة إللقاء بيان باسم 

الشبيبة الثورية ألقتها سلوى الفرج.
وجاء في نص البيان: »في ظل الظروف التي 
تمر فيها شعوب الشرق األوسط من إبادات 
اللذان  والعراق  سوريا  في  سيما  وال  ودمار 
على  ونهب  وقتل  ظلم  من  الويالت  عانيا 
البعثي  والنظام  كتركيا  الفاشية  األنظمة  يد 

والتكفيرية  الجهادية  والجماعات  الفاشي 
كداعش وأخواتها.

ونخص بالذكر الشعب اإليزيدي الذي تعرض 
 2014 عام  اإلنسانية  الجرائم  أنواع  لشتى 
حيث قتل اآلالف من الشيوخ واألطفال وتم 
بيد هذه  اآلن  إلى  النساء، ومنهم  سبي آالف 
الذي كان  الوقت  الجماعات اإلرهابية، وفي 
الدم يجري والنساء تخطف والشيوخ تستنجد 
يجرون  والبشمركة  العراقي  الجيش  كان 
شنكال  أهل  تاركين  ويفرون  الهزيمة  ذيول 
لمصيرهم التراجيدي، وبعد أن فُتح كريدور 
الشعب  حماية  وحدات  قبل  من  إنساني 
الحماية  قوات  قبل  من  التاريخية  والمقاومة 
الشعبية استطاع هذا الشعب اإليزيدي تنظيم 
قوة حماية ذاتية )قوات حماية شنكال( تنظم 
ال  وهذا  وحمايتها  شعبها  لتنظيم  ذاتية  إدارة 
حق  من  ألنه  الدولية  القوانين  مع  يتعارض 
دولته  تحمه  لم  إن  نفسه  يحمي  أن  الشعب 

وجيشه.
تركيا  بين  وباتفاق  اليوم  األسف  مع  ولكن 
العراقي  الجيش  اإلقليم،  وحكومة  والعراق 

السيادة  باسم  أخرى  مرة  الشعب  هذا  يهدد 
الشبيبة  حركة  باسم  هنا  ومن  والقانون، 
الثورية ندين ونستنكر هذه التهديدات ونناشد 
والقوى  اإلنسان  حقوق  منظمات  جميع 
أننا  كما  شنكال،  شعب  مساندة  الديمقراطية 
كشبيبة روج آفا وبشعار )حان وقت الحرية( 
شنكال  في  شعبنا  نعاهد  سننتصر(  و)حتماً 
بأننا معهم ولن نسلمهم إلبادة أخرى، فعاشت 

مقاومة شنكال ولتسقط الخيانة.
تدعم  التي  بالشعارات  التظاهرة  وانتهت 

أهالي شنكال وتدين الجرائم بحق اإلنسانية.

ألمانيا،  خارجية  وزير  قال  األخبارـ  مركز 
االتحاد  دول  على  يجب  إنه  ماس،  هايكو 
بقيادة  الجديدة  األوروبي واإلدارة األمريكية 
جو بايدن، العمل من أجل منع وصول »قادة 
مرة  وروسيا  تركيا  رئيسي  مثل  مستبدين« 
فراغ  فيها  يحدث  التي  المناطق  إلى  أخرى 

في السلطة.

في  فراغ  حدث  عندما  أنه  ماس،  وأوضح 
تركيا  سارعت  وسوريا،  ليبيا  في  السلطة 
بالتعاون  مطالباً  الفراغ،  هذا  لملء  وروسيا 
المشترك بين االتحاد األوروبي وبايدن، لمنع 

حدوث ذلك مرة أخرى.
مساحة  ترك  بإمكاننا  يعد  »لم  ماس:  وتابع 
بصفتنا  ألعابهم،  لممارسة  المستبدين  للقادة 

أوروبيين، نحن مستعدون للقيام بدورنا لنكون 
وحقوق  والديمقراطية  للسالم  الضامنين 

اإلنسان في تحالفنا مع الواليات المتحدة«.
المتحدة  الواليات  عودة  أن  ماس  وأوضح 
إلى الساحة الدولية ستغير أشياء كثيرة، ألن 

كالهما يؤيد النهج التعاوني.

اإليزيدي  المجتمع  أبناء  بدأ  األخبارـ  مركز 
قوات  ومساندة  لدعم  الجديدة  بفعاليتهم 
خيمهم  بنصب  وذلك  إيزيدخان  أسايش 

والتناوب فيها مدة أسبوع 
مقاومتهم  اإليزيدي  المجتمع  أبناء  يواصل 
عبر  إيزيدخان  أسايش  قوات  ومساندة  بدعم 
فعاليات ونشاطات متنوعة، ونصبوا خيمهم 
أسبوع  لمدة  ستستمر  التي  الفعالية  ضمن 
مركز  في  إيزيدخان  أسايش  مركز  أمام 
أهالي  )األحد(  اليوم  وتناوب  شنكال،  قضاء 
الحضور  على  سردشت  ومجمع  خانصور 

في خيم الفعالية.
وتستمر مقاومة أبناء المجتمع اإليزيدي ضد 
الرامي  وبغداد  هولير  بين  المبرم  االتفاق 
فعاليات  عبر  وذلك  اإليزيديين  إرادة  لسلب 
آنفاً  ذكرنا  كما  الخيم  نصب  هو  آخرها  عدة 
ليتناوب فيها األهالي بشكل يومي على شكل 

مجموعات.

والجدير ذكره أن أهالي شنكال سيتظاهرون 
باالتفاق  تنديداً  المدينة  وسط  )االثنين(  غداً 
الذي هّمش إرادتهم، ومن المتوقع أن يشارك 

مطالبهم  تقديم  إلعادة  األهالي  جميع  فيها 
إيزيدخان  ألسايش  دعمهم  عن  والتعبير 

ومؤسسات اإلدارة الذاتية.
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اللجنة  عضوة  بينت   - لكي  كركي  روناهي/ 
الكردستاني  الوطني  التجمع  لحزب  المركزية 
الوحدة  تحقيق  سبيل  في  بأنه  محمد«  »شيرين 
أن  السياسة  األحزاب  على  يجب  الكردية 
يتجاوز  وأن  المسؤولية،  من  قدر  على  يكونوا 
المتحاورون العراقيل التي تحول دون تحقيقها، 
الشعب  آمال  ويحققوا  الصفوف  يرصوا  وأن 

الكردي وطموحاته في الوحدة.
شهد التاريخ الكردي على مر العصور الكثير من 
الكردية  القضية  أجل  من  ناضلت  التي  الثورات 
آنذاك ولم تحقق آمال الشعب الكردي، وذلك بسبب 
الخيانات التي ظهرت ضمن الصف الكردي التي 
أفشلت معظم الثورات واتبعت سياسات مناقضة 
من  وذلك  الكردي،  الشعب  ومصالح  ألهداف 
ساهمت  التي  الشخصية  مصالحها  تحقيق  أجل 
من  كانت  التي  الرأسمالية  األطماع  تنمية  في 
أهدافها خلق النزاعات ضمن الدول وتقسيمها إلى 
وذلك  عليها،  السيطرة  لسهولة  صغيرة  دويالت 
الداخل  من  الكردية  الثورات  مهاجمة  خالل  من 
والعمالة،  الخاصة  الحرب  منها  عديدة،  بطرق 
نفسه،  يعيد  والتاريخ  ذاته  السيناريو  نشهد  واآلن 
حل  سبيل  في  نضالها  تدّعي  التي  فاألحزاب 
الكردية معظمها تخدم مصالح وأجندات  القضية 
خارجية مناقضة آلمال وطموح الشعب الكردي، 
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  اإلطار  هذا  وفي 
التجمع  لحزب  المركزية  اللجنة  مع عضوة  لقاء 

الوطني الكردستاني شيرين محمد.

»التفافنا سبيل خالصنا«

»على الشعب الكردي أن يعلم أن الطريق الذي 
الكردية  والطموحات  األماني  تحقيق  إلى  يفضي 
ويمحي من ذاكرة الكرد المآسي واآلالم والمذابح 

شيرين  بدأت  الكلمات  بهذه  فقط«،  الوحدة  هو 
محمد حديثها.

وأضافت بالقول: »إن اتباع سياسة المحاور هي 
ضد المصلحة الكردية العليا وال نجني منها سوى 
ة بين الحركة السياسية  خيبات األمل وازدياد الهوَّ

الكردي  التاريخ  أثبت  وقد  الكردي،  والمجتمع 
التفافنا حول قضية  نكباتنا هو في عدم  أن سبب 
الحزبية  المصالح  طريق  في  وسيرنا  الوحدة، 

الضيقة«.
تتطلب  التي  المرحلة  هذه  وفي  أنه  إلى  منوهةً 
العمل والكفاح من أجل إيجاد حل جذري للقضية 
على  الكردي؛  البيت  إعمار  وإعادة  الكردية 
الشخصية  المصالح  تضع  أن  الكردية  األحزاب 
جانباً والتفكير في مصلحة أبناء الشعب الكردي.

كما وأردفت: »لكي ال نضيع الفرصة على شعبنا 
الواحدة  والرؤيا  الوحدة  بقضية  نتمسك  أن  علينا 
ونرص من صفوفنا لنستطيع أن نكون على قدر 
ناحية  ومن  شعبنا،  تطلعات  لتحقيق  المسؤولية 
العراقيل  المتحاورون  يتجاوز  أن  أتمنى  أخرى 

التي تحول دون تحقيق الوحدة«.
لحزب  المركزية  اللجنة  عضوة  وناشدت  كما 
في  محمد  شيرين  الكردستاني  الوطني  التجمع 
ختام حديثها األحزاب الكردية التي طالبت إلغاء 
للطرف  »أقول  قائلةً:  المشتركة  الرئاسة  فكرة 
الذي يشترط إلغاء الرئاسة المشتركة أن هذا يدل 
على إلغاء دور المرأة واإلنقاص من شأنها، وهي 
التي شاركت بقوة في ثورة روج آفا وكان لها أثر 
واضح، وأرى أنه إن لم تشارك المرأة في الحياة 
تتحقق  لن  الديمقراطية  فإن  واإلدارية  السياسية 
نأمل  لذلك  عرجاء،  ستكون  الكردية  والوحدة 
بل  إرادتهم،  وننفذ  األعداء  فلك  في  ندور  ال  أن 
يجب علينا أن نكون جسراً لشعبنا لتحقيق مستقبل 

مشرق له في المنطقة«.

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد
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اً  ليست أُمَّ
عادية..

يظن  كما  عادية  اً  أُمَّ ليست  العاملة  األم 
الكثيرون، فال يرى من حولها الصراع الذي 
عملها  بني  توفق  أن  لتستطيع  تعانيه 
وحتمل مسؤولية األطفال واملنزل، فتجدها 
أدوراها  بني  لتوازن  الوقت  طوال  منهمكة 
في العمل والبيت، في حني جتد أن القليل 

من يالحظ ذلك. 

عمل املرأة أمر ضروري ومحتوم، سواًء كانت 
أُّماً أم ال، ولكن يختلف الوضع بني احلالتني 
ومتاعبها  أعمالها  العاملة  فاألم  كثيراً، 
بهم  واالعتناء  األوالد  فتربية  مضاعفة، 
فإن  وكذلك  نعلم،  كما  هّيناً  أمراً  ليس 
مجهوداً  يتطلب  وأشغاله  املنزل  عمل 
تنظيف..  إلى  طبخ  فمن  بالقليل،  ليس 
مع  املنزل  خارج  بالعمل  بالك  فما  إلخ، 
األم  جتد  ذلك  كل  ورغم  ولكن  هذا؟  كل 
العاملة جبارة وذات إرادة صلبة تقاوم كل 
مهامها  بني  لتوفق  واملعوقات  الظروف 
امرأة..  أنها  على  لتبرهن  إمكاناتها  بكل 
بحد  والقوة  التميز  تعني  امرأة  فكلمة 
الوالدة  عذاب  تتحمل  أن  وتعني  ذاتها.. 
أن ترعى  لتهب احلياة لروح جديدة.. تعني 
وتعطف وحتن في كل الظروف.. وتعني أن 
تواجه الغنب من اجملتمع منذ آالف السنني 
تكد  أن  وتعني  تقاوم..  زلت  وال  اآلن  حتى 
وتعني  واحدةً..  دفعًة  يد  بألف  وتعمل 

الكثير.. حيث يطول الشرح لذكرها.

مع  العاملة  األم  أن  املؤسف  األمر  ولكن 
كل هذا اجلهد في محاولة منها أن تكون 
ولعب  شخصيتها  وإبراز  استقاللية  ذات 
أنها  إال  بعملها،  اجملتمع  تطور  في  دورها 
الدعم ممن حولها، سواًء  أو  التقدير  ال جتد 
العمل  أرباب  من  أو  حياتها  شريك  من 
فيكون  وجد  وإن  عام،  بشكل  ومحيطها 
بشكل بسيط أو قليل جداً، حيث يتبني من 
بجرمية  يعاقبها  حولها  من  كل  كأن  ذلك 

اسمها »عندك والد ليش تشتغلي«.

سوريا  وشرق  شمال  في  العاملة  واألم 
أمنوذجاً، فبعد ثورة روج آفا والشمال السوري 
أحدثتها  التي  اإليجابية  التطورات  وكل 
املناطق كافة  املرأة في هذه  الثورة، دخلت 
اجملاالت وأغلبهن أمهات، فمنهن مدرسات 
وهيئات  مؤسسات  في  يعملن  وأخريات 
من  وغيرهن  الدميقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
يعملن في املنظمات املتنوعة، وفي الكثير 
لهذه  ُهيِّئ  هل  ولكن  األخرى،  اجملاالت  من 
توازن  أن  لتسطيع  املناسبة  األرضية  األم 

بني عملها ومسؤوليتها كأم وربة منزل؟

اجلواب من وجهة نظري كأم عاملة ضمن 
هذا اجملتمع أنه لم يهيأ لعمل األم بالشكل 
العامالت  األمهات  زالت  ال  حيث  املطلوب، 
تأمني  في  الصعوبات  من  الكثير  يواجهن 
احلضانات  أو  الروضات  في  أطفالهن  بقاء 
أو البيوت أثناء مزاولتهن لعملهن، فأغلب 
دوامهن  يكون  املؤسسات  في  العامالت 
ناهيك  الروضات،  دوام  مع  مناسب  غير 
قبل  من  معها  الكامل  التعاون  عدم  عن 
واإلجازات،  الدوام  ناحية  من  عملها  إداريي 
وال يزال كل من حولها ال يقدر لها كل ما 
تقوم به، فمنهم من ينظر إلى ذلك كأنه 
الضغط  هذا  كل  تواجه  بأن  اعتيادي  أمر 
تعاونهم  عدم  يبررون  وآخرون  لوحدها، 
تعمل،  ألنها  لها  كعقاب  لها  وتقديرهم 
»خليها  ذلك  حيال  يقول  من  فتجد 
مو  وزوجها  بأوالدها  وتهتم  بالبيت  تقعد 
ال  أنه  أخرى  مرة  اجملتمع  ليثبت  أحسن؟!«، 
لوأد  تسعى  بالية  بعادات  متمسكاً  يزال 
العاملة  األم  بأن  ثقة  املرأة.ولكن كلي  دور 
املعوقات  هذه  كل  مبجابهة  ستستمر 
وتقدم األفضل جملتمعها وتكون الريادية في 
عملها كما في مناطقنا، ولكن من املهم 
عليها  الهائل  الضغط  هذا  تخفيف  جداً 
على  مهامها  بكل  للقيام  سعيها  أثناء 
املعنوي  للدعم  بحاجة  فهي  وجه،  أكمل 
أرباب  لتفهم  ماسة  بحاجة  وكذلك  جداً، 
العمل لظروفها ومساعدتها في التوفيق 
بني العمل واملنزل لتستمر بالعطاء والتألق 

في املنزل والعمل.

نساء خارج السرب 

ميديا غامن

المؤنسات الغاليات.. حكاية ِبرٍّ وتضحية ابنة

شيرين محمد: »الوحدة الكردية ضمان لحل 
القضية ونجاح الثورة«

روناهي/ جل آغا - تمسكان بيد أمهما وكأنّها 
من  تتمسكان  الذي  األمل  وحبل  النجاة  طوق 
في  المتعمقة  الزمن  فخطوط  بالحياة؛  خالله 
ومرها  بحلوها  أمل  رحلة  تختصر  وجهها 

لترددا: »هي من نعيش ألجلها«
وفاة األب وسفر اإلخوة وجور الحياة والظروف 
أمام مسؤوليات  بها جعلتها  التي مرت  الصعبة 
ال  التي  وأخٍت  الفراش  طريحة  أّمٍ  أمام  جسام 
تزال على مقاعد الدراسة، وحرمانها من أبسط 
واإلصرار  العزيمة  يفقدها  لم  الحياة  مقومات 

على أن تكمل مشوارها بكل ثقة.
الحجة  تعيش  آغا  ناحية جل  أحياء  في حي من 
»ف. ر« ذات السبعين عاماً مع ابنتيها في غرفة 
الطينية  الشتاء بجدرانها  ال يأمن ساكنوها غدر 
بسيطة  حياة  يعشن  ولكنهن  المتهالك،  وسقفها 

والرضا والقَبول باٍد على محياهن.
التبن  »أعمل في الورش الزراعية، وفي تعبئة 
اللبن«، بهذه  وأعمال الطين في الصيف وقطع 
التاسعة  ذات  ح«  »س.  االبنة  تكافح  الطريقة 
الصعبة  حياتها  ظروف  لتواجه  عاماً  والثالثين 
وأختها،  أمها  مع  ومرها  حلوها  تتشارك  التي 
حيث تشعر بمسؤولية كبيرة تجاههما، وتابعت: 

محترفات  اتحاد  رئيس  سايمون  ستيف  قال 
لبدء موسم 2021  التنس إن االتحاد يخطط 
المقبل  الثاني  كانون  من  األول  األسبوع  في 
إلى  الالعبين  وصول  قبل  أستراليا  خارج 
ملبورن للدخول في حجر صحي قبل انطالق 

بطولة أستراليا المفتوحة.
المفتوحة  انطالق أستراليا  يتأجل  أن  ويتوقع 
الثاني  كانون   18 في  األصلي  موعده  من 
بينما تستمر المحادثات بين االتحاد األسترالي 
اإلجراءات  حول  المحلية  والسلطات  للتنس 
األولى  الكبرى  البطولة  خالل  ستطبق  التي 

في الموسم.
موعد  حول  المحادثات  استمرار  ورغم 
سيسمح  وما  أستراليا  إلى  الالعبين  وصول 
لهم القيام به خالل فترة الحجر الصحي وهي 
فإن سايمون على ثقة بأن البطولة  14 يوماً 

ستقام كما هو مقرر.
من  الهاتف  عبر  لرويترز  سايمون  وقال 
الواليات المتحدة: »نحن نتوقع إقامة أستراليا 
»بالتأكيد  وتابع:  مقرر«.  هو  كما  المفتوحة 
المفتوحة  أستراليا  في  المشاركون  سيخضع 
تحديات  سيشكل  ما  وهذا  صحي  لحجر 

بالنسبة لشهر كانون الثاني«.
في  اآلن  نأمل  »نحن  سايمون:  وأضاف 
االنتهاء من وضع خطط لبدء الموسم الجديد 

واستضافة بعض البطوالت بدايةً من الرابع 
من الشهر الُمقبل«.

التنس  محترفات  اتحاد  إن  سايمون  وأكد 
في  برنامجه  في  قليلة  لتعديالت  يخطط 
أستراليا بعد فترة الحجر الصحي هناك. وهذا 
يشمل البطولة الكبرى األولى في الموسم قبل 
السعي بعد ذلك إلى العودة لاللتزام ببرنامجه 

المعتاد قدر اإلمكان.
وفي األوضاع العادية ينطلق موسم بطوالت 
وفي  أستراليا.  في  والمحترفات  المحترفين 
2020 انطلقت بطوالت السيدات في برزبين 
وشينتشين وأوكالند في 6 من كانون الثاني.

وتماماً مثل أستراليا تطبق الصين ونيوزيلندا 
للحد  صارمة  واحترازية  وقائية  إجراءات 
من تفشي العدوى بفيروس كورونا وبالتالي 
فإن اتحاد المحترفات سيضطر على ما يبدو 

للبحث عن أماكن بديلة لبدء موسمه المقبل.
وقال سايمون إن االتحاد يعمل في هذا االتجاه 
بالتعاون مع أعضائه ومع االتحاد األسترالي 

للتنس لبلورة خطة في هذا الصدد.
وضع  في  اآلن  أننا  »أعتقد  قائالً:  وأردف 
جيد وأننا سنتمكن من بدء الموسم وبعد ذلك 
التحّول إلى أستراليا ثم المضي قُدماً بصورة 

ممتازة في بقية الموسم«.

َستتزّين مالعبنا بالجماهير والبطوالت ال محالة

خطة لبدء موسم محترفات التنس عمالقة أوروبا ينتظرون قرعة تصفيات المونديال
خارج أستراليا

روناهي / قامشلو ـ فيروس كورونا أوقف النشاطات 
آمال  ولكن  جديد،  من  الجزيرة  إقليم  في  الرياضيّة 
وإقامة  للمالعب  بالعودة  تتوقف  لم  الرياضيين 
التعليقات  خالل  من  تتوضح  ومشاعرهم  البطوالت، 
على صفحتنا الرياضيّة على الفيسبوك، مما يدل على 
رغبتهم القوية وشوقهم للعودة للرياضة والبطوالت.
رغم أن الكثير من البطوالت في إقليم الجزيرة ال تصل 
والصاالت  المالعب  تزين  ولكن  المطلوب  للمستوى 
الجنسين  كال  ومن  األعمار  مختلف  من  بالمواهب 
يعتبر منظر مفرح للقلب ويمنحك الراحة قليالً، بعيداً 
الدم  ولغة  والحروب  الصعبة  المعيشية  الظروف  عن 

في بالدنا.
وأخرى  فترة  بين  ما  الرياضية  النشاطات  توقف  إن 
أثّر سلباً على واقع األندية وسير البطوالت باإلضافة 
إلى أنه ليس من ثقافة الكثير من الالعبات والالعبين 
التمرن في المنزل بالطبع ليست كل المنازل مساعدة 
للقيام بالمران بكل تأكيد أيضاً، ولكن يجب الحفاظ على 
اللياقة البدنية وعدم االبتعاد عن الرياضة ألن الجسد 

ممارسة  عن  التوقف  وألن  دائم،  بشكٍل  لها  بحاجة 
الرياضة يؤثر سلباً على صحة ولياقة اإلنسان العادي 

فكيف الرياضي.
إن التماشي مع اإلجراءات االحترازية أصبح أمراً ال 
بد منه، وكان االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة ُمرغماً 
الحظر  تطبيق  بسبب  الرياضية  النشاطات  إليقاف 
الكلي بمدينتي قامشلو والحسكة وكانت خطوة للحد من 

تزايد حجم اإلصابات في هذين المدينتين.
إن شوق الالعبات والالعبين لممارسة الرياضة واضح 
كما ذكرنا عبر التعليقات وصفحاتهم الشخصية، والملل 
والصاالت  المالعب  ولكن  منهم،  الكثيرين  حال  كان 
ستعود مجدداً لكي تستقطب المواهب ومحبي الرياضة 

والبطوالت الرسمية والشعبية لمختلف األلعاب.
نشاطات  كانت  كلها  مباريات،  بطوالت،  تمارين، 
يشارك فيها الالعبين والالعبات و لمختلف األلعاب في 
الرياضية  العجلة  بالكاد  كانت  الجزيرة وخاصةً  إقليم 
بدأت بالدوران، والتي ستعود ال محالة بعد االنتهاء من 
الحظر الكلي باألمس السبت، والذي كان قد بدأ بتاريخ 

2020/11/26، والذي انتهى بتاريخ 2020/11/5.
وندخل اليوم األحد المصادف لـ 2020/12/6الحظر 
الجزئي، والذي يتيح إقامة النشاطات الرياضية، بحيث 
بطوالت  وعودة  للتايكواندو  بطوالت  األبواب  على 
الفئات العمرية لكرة القدم واالستعداد الستكمال دوري 
دوري  وانطالق  الثانية،  للدرجة  والرجال  الشباب 
الدرجة األولى للشباب والرجال لكرة القدم والذي لم 
ينطلق بعد، وتأجل بسبب تطبيق الحظر الكلي والذي 
كان من المقرر أن يبدأ بتاريخ 2020/11/27، ولكن 

تأجل بسبب تطبيق الحظر، وكانت آخر بطولة أقيمت 
في إقليم الجزيرة هي للتايكواندو لإلناث تحت سن 14 

عاماً.
آذار  الرياضية في منتصف شهر  النشاطات  وتوقفت 
الفائت، وتال ذلك قرار خلية األزمة في اإلدارة الذاتية 
لمناطق شمال وشرق سوريا بتطبيق حظر كلي كإجراء 
احترازي من فيروس كورونا بتاريخ 2020/3/23، 
بتاريخ  الحظر  ورفع  مجدداً  النشاطات  عودة  وبعد 
ُسجلت  حيث  طويالً  يدم  لم  والذي   ،2020/6/16

كلي  حظر  ليُطبّق  الجزيرة  إقليم  في  عديدة  إصابات 
مجدداً  الرياضية  النشاطات  أثره  على  وعلّقت  جديد، 
بتاريخ 2020/7/29، وبتاريخ 2020/8/27، عادت 
قرار 198  وليصدر  جديد،  من  الرياضية  النشاطات 
قامشلو  مدينتي  كلي على  بتطبيق حظر  ينص  والذي 
االتحاد  قرر  ولذلك  الجزيرة،  إقليم  في  والحسكة 
الرياضي باإلقليم بإيقاف النشاط الرياضي من تاريخ 

2020/11/26، ولغاية 2020/12/5. 

فعاليات  انطالق  على  كاملين  عامين  نحو  قبل 
المنتخبات  تترقب  قطر،  في   2022 مونديال 
يحسم  الذي  الطريق  مالمح   ،55 الـ  األوروبية 
وذلك  البطولة،  هذه  في  العجوز  القارة  مقاعد 
التصفيات  قرعة  االثنين،  غد  تجرى  عندما 

األوروبية المؤهلة للبطولة.
في  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مقر  ويستضيف 
التصفيات  قرعة  فعاليات  غد،  بعد  زيوريخ، 

األوروبية المؤهلة لمونديال 2022.
افتراضي  كحدث  المرة  هذه  القرعة  وتجرى 
 55 الـ  المنتخبات  مسؤولي  مشاركة  خالل  من 
وعن طريق  بُعد  عن  التصفيات،  في  المشاركة 
الُمتّبعة  المشددة  اإلجراءات  ظل  في  اإلنترنت، 

للحد من تفشي اإلصابات بفيروس كورونا.
 6 على  وزعت  قد   ،55 الـ  المنتخبات  وكانت 
مستويات مختلفة بناًء على موقعها في التصنيف 
الثاني  تشرين  في  الفيفا  عن  الصادر  العالمي 

المنقضي.
في  مقعدًا   13 على  المنتخبات  هذه  وتتصارع 
العالم  في  األولى  للمرة  يقام  الذي  المونديال، 

العربي ومنطقة الشرق األوسط.
األول  المصنف  البلجيكي،  المنتخب  ويتصدر 
يخوض  كما  األول،  المستوى  منتخبات  عالمياً، 
التصفيات كمرشح بارز للتأهل إلى المونديال في 
ظل اعتماد الفريق على مجموعة من أبرز نجوم 
دي  كيفن  مثل  حالياً  األوروبية  القارة  في  الكرة 

بروين وهازارد وتيبو كورتوا ولوكاكو.
وصّرح لوكاكو إلى شبكة إسبن »نعلم أننا فريق 
الجيل  بأننا  أنفسنا  نصف  ال  ولكننا  موهوب. 

الذهبي«.
للمنتخب  اللعب  طموح  دائماً  »لدي  وأضاف 
أقوى  وفي  المستويات  أعلى  على  البلجيكي 
المنافسات، وتحقيق هذا أمر رائع، ولكن عندما 
فإنك  ما،  بشيء  الفوز  الممكن  من  أنه  تدرك 

تطارد هذا الحلم«.
وكان المنتخب البلجيكي فاز بالمركز الثالث في 
نظيره  الفوز على  بعد  مونديال روسيا 2018، 
اإلنكليزي في مباراة تحديد المركز الثالث، لكن 
في   2022 مونديال  بلوغ  إلى  يطمح  الفريق 
قطر وتحقيق نتائج أفضل. ومع خروج المنتخب 
أمم  في دوري  المجموعات  دور  اإلنكليزي من 

غاريث  أمام  سانحة  الفرصة  ستكون  أوروبا، 
ساوثغيت المدير الفني، للتجارب.

بوب  نيك  المرمى  حارس  أن  ساوثغيت  ويرى 
والالعب جاك جريليش قد يكونا ضمن التشكيلة 
األساسية للفريق في مبارياته بتصفيات المونديال 
الحارس  مكان  بوب  ليحل  المقبل،  العام  في 

األساسي الحالي للفريق جوردان بيكفورد.
مباراتين  آخر  في  بارزاً  دوراً  جريليش  ولعب 
خاضهما الفريق وكانتا أمام المنتخبين البلجيكي 
واأليسلندي، ويرى ساوثجيت أنه سيكون مصدراً 

مميزاً لألهداف التي يسجلها الفريق.
العشرة  المراكز  إلى  اإليطالي  المنتخب  وعاد 
الحفاظ  خالل  من  العالمي  بالتصنيف  األولى 
على سجله خالياً من الهزائم في تصفيات يورو 
2020، ثم من خالل مسيرته المميزة في النسخة 
الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا، والتي وصل 

فيها إلى الدور قبل النهائي.
الهزائم  من  خالياً  سجله  على  اآلزوري  وحافظ 
منذ فترة طويلة تحت قيادة مديره الفني روبرتو 
و5  انتصاراً   17 معه  حقق  حيث  مانشيني، 

تعادالت.
وارتفعت معنويات المنتخب اإلسباني بشكل هائل 
بعد الفوز الساحق 6-0 على نظيره األلماني في 
آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري 

أمم أوروبا.

للمنتخب  الفني  المدير  إنريكي  لويس  لكن 
لعب  طريقة  وراء  الفلسفة  أن  أكد  اإلسباني، 
الفريق أكثر أهمية من نتيجة مباراة واحدة مميزة.
أصبحت  إذا  الرائع  من  »سيكون  إنريكي  وقال 
تحّول،  نقطة  األلماني  المنتخب  أمام  المباراة 
األولى  الدقيقة  اللعب من  نغير طريقة  لم  ولكننا 

وحتى الدقيقة األخيرة«.
وأضاف »هذا طريق طويل بدأناه، ولكن إسبانيا 

لديها هوية وهو شيء نفتخر به«.
عاشها  التي  األزمة  أن  يبدو  ألمانيا،  وفي 
أزمة  أعقبت  التي  الفترة  خالل  المانشافت، 
مونديال  في  المجموعات  دور  من  خروجه 

2018، لم تنتِه بعد.
إسبانيا،  أمام   6-0 الثقيلة  الهزيمة  ووضعت 
للمنتخب  الفني  المدير  لوف  يواخيم  المدرب 
األلماني، تحت مزيد من الضغوط، حيث أشار 
الخبراء ووسائل اإلعالم إلى أن وقته مع الفريق 
كيلر  فريتز  دعم  من  الرغم  على  وذلك  انتهى، 
رئيس االتحاد األلماني للعبة للوف، وكذلك الدعم 
مدير  بيرهوف  أوليفر  من  لوف  به  الذي حظي 

االتحاد األلماني للعبة.
هذا  في  جديدة  فرصة  لوف  نال  هذا،  ورغم 
تصفيات  في  المانشافت  سيقود  حيث  المنصب، 
تأجلت  التي  المونديال وكذلك في يورو 2020 

إلى منتصف 2021 بسبب أزمة كورونا.

تقرير/ غزال العمر 

تقرير/ ليكرين خاني

ال  بصحتها،  وضحت  كثيراً  معنا  تعبت  »أمي 
أنسى كيف كانت تحمل أخي على ظهرها لتكمل 

أعمال البيت«.

بقايا صور

أوالدها  تربية  في  المتعبة  رحلتها  الحجة  تتذكر 
المتواصل  العمل  الصيام من  يمنعني  قائلةً: »لم 
األيتام  أوالدي  ألطعم  تعبي  رغم  ونهاراً  ليالً 

الذين تعبت وشقيت كثيراً إلعالتهم«.
بها  يهتموا  شباباً  ليصبحوا  ربتهم  أطفال  ثالثة 
ويعينوها في كبرها، ولكنها لم تجد من أّيٍ منهم 
بقايا  سوى  لها  يتركوا  فلم  الجميل،  لهذا  رداً 

صورهم تتأملها كّل حين.
تقول: »سافروا قاصدين باشور كردستان ليرموا 
وراءهم«،  يلتفتوا  أن  دون  أختهم  على  بحملي 

مضيفةً بأّن ما يصبرها وجود ابنتها بحياتها التي 
تهتم بها وترعاها »لوالها ماذا كنت سأفعل؟«.

الزراعية  الورش  في   « لطالما عملت »س. ح 
لتكفي نفسها سؤال الناس؛ لكّن مرض أمها ضيق 

عليّها وألزمها البيت.
إخفاءها  تستطيع  ال  التي  أمنياتها  للحجة  ويبقى 
أمام أمومتها، فعند سؤالنا لها هل ترغب بالسفر 
إلى أوالدها، قالت مبتسمةً متحسرةً بأن وضعها 
بيني  »الطريق  وزادت:  يساعدها،  ال  الصحي 
كنت  ذاك  لوال  يتعبني  والسفر  طويل،  وبينهم 
بقلوبهن  تحمل  ال  فاألمهات  لزيارتهم،  سأذهب 
اللوم على أوالدها حتى لو هجروها، وأنا أم«. 
الغياب  سنين  أتعبها  أم  دموع  خالطتها  كلمات 

والفقر والحاجة.
وأردفت: »س -ح« حيال سفر إخوتها: »غيابهم 
بهذا الشكل القاسي يؤلمنا ويحز في نفوسنا، لكن 

ماذا نفعل«.

البارَّة واملُعيلة

ال تنسى إلخوتها غيابهم لكنّها تسامحهم وتدعو 
لنا  شيئاً،  منهم  نريد  »ال  وتنوه:  بالتوفيق،  لهم 
وأهل  بالجيران،  فتستعين  أمها  تمرض  هللا«، 
الخير واأليادي البيضاء التي تمد لهن يد العون، 
والعالج  واألدوية  مرتفعة  »األسعار  وتشير: 
مكلف وفرص عملي تقل في الشتاء، لكن الناس 

الخيِّرة تساعدنا وال تتركنا«.
أما الحجة فال يزال األمل يداعب عيونها المتعبة 
لو  »أموت  وتقول:  يوماً  برؤيتهم  تحظى  علها 
هم؟«،  أين  لكن  بمكروه؛  أوالدي  أحد  أصيب 
لها  يحفظهم  أن  هللا  داعيةً  يديها  الحجة  وترفع 

أينما كانوا.

»حنان ال ينقص«

تصف االبنة »س-ح« حنان أمها بالرغم من كل 
المرض منها كّل  أخذ  قائلةً: »ربما  به  ما مروا 
يصعب  قلبها  حنان  لكن  جسدها؛  وأهلك  مأخذ 
على المرض أن ينال منه أو يؤثر عليه فهو يزيد 
ألنها  أمي  لخدمة  عمري  نذرت  لذا  ينقص،  ال 
تستحق رغم كل ما أواجه وأعاني من صعوبات 

إال أن وجودها بحياتي أكبر نعمة«.
بالرغم من كل ما مرت به األم »ف. ر« إال أنها 
ما زالت معتادة على العطاء ومحبة الناس، وال 
زال أوالد الجيران يقصدونها ألخذ نصيبهم من 

سكاكر تغريهم بها ليؤنسوا وحشتها.
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كنا قد نشرنا في العدد الماضي الجزء األول 
من الحوار الذي أجرته فضائية روناهي مع 
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وفي 
من  المتبقي  الثاني  الجزء  ننشر  العدد  هذا 

الحوار.
مقاتلو  قّدم  شنكال،  داعش  هاجمت  -عندما 
قّوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب 
تّم  فقد  تعلمون  وكما  المساعدة،  والمرأة 
أثار  مّما  شنكال،  بخصوص  اتفاق  توقيع 
لهذا  تقييمكم  هو  ما  له،  رافضة  فعل  ردود 

االتفاق؟
شنكال  بين  خاصة  عالقة  هناك  أّن  الحقيقة 
عام  في  تاريخية،  عالقات  بيننا  آفا،  وروج 
2014 عندما ذهبنا لمساعدة الشعب اإليزيدي 
قدّمنا هناك قرابة 300 شهيد، لقد أنشأنا مّمراً 
اإليزيدي  الشعب  إيصال  من  وتمّكنّا  إنسانياً 
مستقبل  فإّن  وعليه  اآلمنة،  المناطق  إلى 
الشعب اإليزيدي يعنينا أيضاً، وقد عبّرنا عن 
لقد  المعنية،  رأينا حيال الموضوع لألطراف 
شرحنا وجهة نظرنا وموقفنا حول الموضوع 
الدولي،  للتحالف  وكذلك  العراقية  للحكومة 
شنكال  نعم  الموقف،  بهذا  نلتزم  وسوف 
أيضاً،  تعنينا  ولكنّها  العراق،  من  جزء  هي 
إدارة  شنكال  أهالي  حق  من  شيء  كل  فقبل 
شؤونهم بأنفسهم، تعرض شعب شنكال للكثير 
بالقوى  الثقة  فقدوا  فقد  لذلك  المجازر،  من 
يتم  أّن  هو  الصواب  فإن  وعليه  الخارجية، 
أخذ إرادة أهالي شنكال بعين االعتبار في أي 
بهذا  شنكال،  في  الحل  عملية  تخص  اتفاقية 
الشكل فقط يمكن أن تُحل المسألة، األمر الذي 
اعترضنا عليه وعبرنا عن موقفنا بشأنه هو 
تهميش إرادة أهالي شنكال في هذه االتفاقية. 
من المؤّكد أن الحل ممكن عبر التوافق، لكن 
يجب أخذ إرادة شعب شنكال بعين االعتبار، 
لديهم قوات حماية، ولديهم قوى سياسية، هذه 
قاتلوا  سنوات،  منذ  شنكال  عن  تدافع  القوات 
يجب  لذلك  الشهداء،  وقدموا  داعش  ضد 

االعتراف بهم بشكل رسمي.
يجب أن يكونوا جزءاً من هذه االتفاقية، وهم 
تشكيل  تّم  إذا  شعبهم،  عن  الدفاع  يواصلون 
إدارة فيجب أن يكون أولئك الذين دافعوا عن 
شعب شنكال حتى اآلن وساهموا في تنظيمه 
اإلدارة، وحتى في موضوع  تلك  شركاء في 
أهالي  إرادة  أخذ  يجب  لشنكال  قائمقام  تعيين 
الموضوع  هذا  في  االعتبار،  بعين  شنكال 
سنكون إلى جانب أهالي شنكال حتى النهاية، 
وحدات  جانب  إلى  الدوام  على  سنكون  كما 
مقاومة شنكال وإلى جانب بقية قوات الحماية.
سوريا  مجلس  عقد  الماضية  األيام  خالل 
الديمقراطية مؤتمراً ألبناء الجزيرة والفرات، 
أحد  وأنتم  المؤتمر  خالل  لجنة  انتخاب  وتم 
أعضاء اللجنة، برأيكم كيف سيساهم المؤتمر 

من اآلن فصاعداً في تطوير وتقدّم اإلدارة؟
تحضيرات  سلسلة  بعد  المؤتمر  هذا  ُعقد 
طويلة عمل عليها مجلس سوريا الديمقراطية، 

األشخاص  من  العديد  المؤتمر  في  وشارك 
لقد  مهمة،  قرارات  عنه  وتمخض  والقوى، 
الحرب،  مرحلة  في  الذاتية  اإلدارة  تأسست 
تأسست  لقد  سهالً،  أمراً  تأسيسها  يكن  ولم 
هناك  فإن  لذلك  للغاية،  صعبة  ظروف  في 
تُستكمل،  أن  يجب  التي  األعمال  من  العديد 
كما ظهرت مطالب الشعب خالل هذه الفترة، 
أعماالً  أنجزت  اإلدارة  أّن  فيه  شك  ال  ومّما 
من  العديد  هناك  تزال  ال  ولكن  جداً،  مهمة 
الوقت  وحان  تُحل،  أن  يجب  التي  النواقص 
للدخول إلى مرحلة جديدة، وأن نحل المشاكل 
التي يطالب بها الشعب, يجب أن نعمل على 
التي  القرارات  ممكن،  وقت  بأسرع  حلها 
برنامج  بمثابة  هي  المؤتمر  عن  تمخضت 
التي  القضايا  فإّن  للعام 2021، وعليه  عملنا 
بشأنها،  القرارات  واتُخذت  المؤتمر  تناولها 
يجب أن يتم تنفيذها، وهذا يتطلب المزيد من 
على  الذاتي  االكتفاء  نحقّق  أن  يجب  العمل، 

الصعيد االقتصادي أيضاً.
-ما هو النهج الذي ستتّبعونه فيما يخّص حل 

المشاكل االقتصادية؟
إدارتنا تتبع النهج الذاتي، وعليه قبل كل شيء 
أن  يجب  اقتصادياً،  مستقلين  نكون  أن  يجب 
سنسعى  فإننا  ولذلك  الذاتي،  االكتفاء  نحقق 
مستوى  إلى  نصل  أن  القادم  العام  خالل 
االكتفاء الذاتي اقتصادياً في مناطق اإلدارات 
السبعة في اإلدارة الذاتية، فربما يُفرض علينا 
نتمكن  أاّل  أو  مستقبالً  االقتصادي  الحصار 
يجب  الحالة،  هذه  مثل  في  البترول،  بيع  من 

أن تكون كل مناطقنا مكتفية ذاتياً وتتمكن من 
تأمين مستلزمات األهالي، وتأمين مستلزمات 
وقد  ذلك،  لتحقيق  اإلمكانيات  لدينا  موظفيها، 
ما  تحقيق  أجل  من  المشاريع  بعض  أعددنا 
نصبو إليه، يمكننا تحقيق ذلك إذا بذلنا المزيد 
من العمل والجهد، يمكن تجاوز وإزالة جميع 
مختصون  أشخاص  يشارك  سوف  العقبات، 
ولكي  األعمال،  هذه  في  عالية  مستويات  في 
تكون اإلدارة الذاتية ذاتية فعالً، يجب أن نصل 

إلى هذا المستوى على الصعيد االقتصادي.
هو  األخرى  المهمة  الموضوعات  -من 
قراراً  المؤتمر  اتّخذ  وقد  القضاء،  موضوع 
أيّة عراقيل  الموضوع، هل هناك  بشأن هذا 

تحول دون أن يعمل القضاء بشكل مستقل؟
الموضوع،  هذا  في  المشاكل  بعض  هناك 
وفي  الشكاوى،  بعض  لديهم  واألهالي 
االجتماعات التي عقدناها مع بعض الوجهاء 
توجد  الشكاوى،  بعض  برزت  االجتماعين 
والمحاكمة،  بالتوقيف  يتعلق  فيما  شكاوى 
بعض  يجب  ربما  اإلمكانيات  قلة  بسبب 
األمر  وهذا  المحاكمات،  في  أحياناً  التأخير 
كما  نزيهة،  غير  المحاكم  بأن  انطباعاً  يولّد 
كلها  فساد، وهذه  الحديث عن حاالت  يجري 
نتمكن  لم  الحرب  ظروف  في  مهمة،  قضايا 
ولكن  ينبغي،  كما  القضايا  هذه  معالجة  من 
األوضاع اآلن مختلفة، لدينا اآلن اإلمكانيات 
أجل  من  الذاتية  اإلدارة  مع  نعمل  وسوف 
معالجة هذه القضايا، ال بد أن تطبّق القوانين، 
أاّل  يجب  وقتها،  في  المحاكمات  تتم  وأن 

تتأّخر، وأن تأخذ العدالة مجراها، سوف نتخذ 
إجراءات خاصة في هذا المجال ونعمل على 

تجاوز هذه المشاكل.
ماذا  مهم،  موضوع  أيضاً  اإلداري  -العمل 

تقولون في هذا الموضوع؟
خالل األعوام السبعة الفائتة، تم إنجاز أعمال 
اإلدارات  حالياً  توجد  المجال،  هذا  في  مهمة 
إلى  إضافة  وكوباني،  الجزيرة  في  القديمة 
إدارات مدنية جديدة كما في دير الزور، هذه 
اإلدارات تأسست في فترة الحرب، ليس فهي 
تجري  أن  يجب  المطلوب،  بالمستوى  ليست 
فيها بعض التغييرات، هذه اإلدارات اكتسبت 
بعض  تحرير  تم  فعندما  والتجارب،  الخبرة 
المناطق من داعش، بقي األهالي بدون إدارة، 
اإلدارات  إلى  االنضمام  يريدون  هم  واآلن 
الذاتية، وهذا أمر إيجابي، في بعض المناطق 
عمل  تحسين  بهدف  األعمال  ببعض  بدأنا 
اإلدارة الذاتية، في بعض المناطق يجب إعادة 
النظر في بعض المؤسسات، حيث أن  بعض 
المؤسسات بقيت خارج اإلدارة، يجب أن يتم 
بسط  يجب  العامة،  اإلدارة  إلى  أيضاً  ضمها 
سلطة اإلدارة الذاتية في كل مكان، ولذلك ال بد 
من إعادة بناء وتأسيس العديد من المؤسسات 
إحدى  ومن  فيها،  التغييرات  بعض  وإجراء 
المهام الرئيسة للجنة إطالق هذه المسيرة مع 
اإلدارة الذاتية ومتابعتها، يجب أن يتم إنجاز 

هذا العمل خالل مدة محددة.
بالعملية  يتعلّق  فيما  أيّة مشاريع  لديكم  -هل 

التعليميّة؟
أساسيّتان،  مشكلتان  تواجهنا  التعليم  حول 
تم  المناهج  وهذه  بالمناهج،  تتعلق  األولى 
ظروف  وفي  الحرب،  ظروف  في  إعدادها 
عصيبة، وهي تفتقر إلى العلمية، يجب تعزيز 

وتقوية الناحية العلمية في المناهج.
جميع  تخص  أنها  وأعتقد  الثانية،  المشكلة 
االعتراف  والطالب، وهي ضرورة  العوائل 
الرسمي بالنظام التعليمي، لدينا بعض اللجان 
الموضوع،  هذا  على  تعمل  التي  الخاصة 
التابعة  المعنية  المؤسسات  تواصل مع  ولدينا 
لألمم المتحدة، كما أننا نتواصل مع الحكومة 

السوريّة حول الموضوع.
من  العديد  هاجر  الحرب  فترة  -خالل 
األشخاص من روج آفا، من بين من هاجروا 
رسالتكم  هي  ما  الحال،  ميسوري  أُناس 

لهؤالء؟
نحن ندخل اآلن في مرحلة جديدة، الدفاع عن 
هذه المنطقة ال يتم عبر الحرب فقط، فكما أننا 
إدارة  تأسيس  إلى حماية وجودنا عبر  نسعى 
قوية وقوات حماية قوية، فإن علينا أيضاً أن 

نطّور اقتصادنا أيضاً.
خالل الحرب هاجر العديد من األشخاص، كما 
أن العديد من أصحاب رؤوس األموال أيضاً 
على  الملقاة  والمهمة  الخارج،  إلى  هاجروا 

عاتقهم اآلن هي أن يساهموا هم أيضاً في هذا 
هاجروا  الذين  الكرد  جميع  ندعو  المشروع، 
أولئك  خاص  وبشكل  بالعودة،  الخارج  إلى 
كردستان  وباكور  باشور  إلى  هاجروا  الذين 
يعودوا ويشاركوا في  أن  وإلى تركيا، عليهم 
األموال  رؤوس  وأصحاب  المشروع،  هذا 
أيضاً يجب عليهم أن يعودوا ويشاركونا هذه 
المساعي وخدمة شعبهم، هذا األمر مسؤولية 

وطنية تقع على عاتق الجميع.
-هناك مظاهر فساد في المنطقة، كيف سيتم 

معالجة هذه المشكلة؟ 
حرب،  حالة  في  كنا  الماضية  السنوات  في 
الناجم  الفراغ  استغلوا  األشخاص  من  العديد 
عن حالة الحرب ألجل مصالحهم الشخصية، 
ومسؤولياتهم،  مناصبهم  استخدام  وأساؤوا 
وتناولنا  ورشوة،  فساد  حاالت  ظهرت  وقد 
مؤتمرنا،  كبير خالل  باهتمام  الموضوع  هذا 
الموضوع،  هذا  من  يشتكون  أيضاً  واألهالي 
نؤكد بأننا سنعمل من أجل تالفي هذه الظاهرة، 
من  المختصين  الخبراء  بتكليف  نقوم  سوف 
يستغل  أن  أبداً  نقبل  لن  الموضوع،  هذا  أجل 

أي أحد منصبه في مصالحه.
انتخابات  هل ستجرى  المقبلة  المراحل  -في 

في المنطقة؟
في  األمر  هذا  بمثل  للقيام  مالئم  الوقت  نعم، 
أُجريت  الماضية  السنوات  خالل  مناطقنا، 
االنتخابات في بعض المناطق، إاّل أّن العديد 
حان  لقد  الحقاً،  تحريرها  تم  المناطق  من 
المناطق  تلك  في  االنتخابات  إلجراء  الوقت 
مكان،  كل  في  حرب  توجد  ال  حالياً  أيضاً، 
وأعتقد أن الفرصة ستكون متاحة لنا إلجراء 
االنتخابات، هذه االنتخابات من أجل أن يلتف 
المناطق،  في  الذاتية  اإلدارات  حول  الشعب 
ونحن  األمر  بهذا  تقوم  سوف  الذاتية  اإلدارة 

كلجنة سوف ندعم هذا العمل.
-كلمتكم األخيرة؟

نحن مقبلون على عام جديد، إال أّن المخاطر ال 
زالت قائمة، أعداؤنا يسعون إلى شن هجمات 
اإلدارة  على  القضاء  إلى  ويسعون  جديدة، 
الذاتية، على شعبنا أن يكون مستعداً لمثل هذه 
العسكرية نحافظ  القوات  األوضاع، نحن في 
ودحر  للتصدي  ومستعدون  جاهزيتنا،  على 

أي هجوم.
الجديد عام مرحلة  العام  يكون  أن  أمل  وكلنا 
شعبنا  من  نتمناه  وما  آفا،  روج  في  جديدة 
يجب  مكتسباته،  وعن  ثورته  عن  الدفاع  هو 
المشاركة بشكل أكثر فعالية في اإلدارة الذاتية 
ومؤسساتها، علينا أن نكون واثقين من تحقيق 
ما نسعى إليه، فرصنا أقوى من فرص العدو، 
بعزم  النضال  نواصل  أن  منّا  يتطلّب  ولهذا 

كبير ونحمي مكتسبات ثورتنا والدفاع عنها.
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مظلوم عبدي: سنحمي وجودنا من خالل 
تأسيس إدارة قوّية واقتصاد متين

تركيا والتسابق مع الزمن

أردوغان والعقدة السورية... من بوتين إلى بايدن

تهديد، وعيدٌ، أحالٌم، فِتٌن، تدخالت، احتالالت، 
الحالية  التركية  الدولة  نهج  هو  ذلك  من  وأكثر 
واإلقليمي  الدولي  الوضع  مع  تعامالتها  في 

والمحلي.
الدولية،  القضايا  في  الزمن  تُسابق  تركيا 
والبعيدة  اإلقليمية  الصراعات  كل  في  تتدخل 
الوريث  نفسها  وتعتبر  وسياسياً،  جغرافياً  منها 
الضالة؛  العثمانية  للدولة  البار  الشرعي واالبن 
على  والتأثير  بالتدخل،  الحق  لها  بأن  فتدّعي 
مكونات المعادلة السياسية في أي دولة من دول 

الشرق األوسط.
يا تُرى ما هو هدف الزمرة الحاكمة في تركيا من 
كل هذا الكم من التدخالت اإلقليمية والدولية؟ هل 
يا ترى تعلم بأنها تتجه نحو االنهيار والهاوية، 
فتسابق الزمن، وتأمل أن تُوقف الوقت والزمن، 
مطبقةً بذلك نظرية آنشتاين للنسبية، وتُسقط هذه 
واالقتصادية  السياسية  مساراتها  على  النظرية 

في واقعها الحالي المرهون باالنهيار؟
نعم االنهيار الداخلي والخارجي، كثيراً ما نسمع 
منذ سنوات تصريحات أردوغان عن االتفاقيات 
الدولية التي حصلت منذ قرن؛ كاتفاقات لوزان 

لتكون  السورية  المسألة  لعودة  األول  العامل 
اإلدارة  هو  والتجاذب  االهتمام  طاولة  على 
البيت  إلى  القادمة  الديمقراطية  األمريكية 
أن  ترّجح  موضوعية  عوامل  ثمة  األبيض، 
تكون الساحة السورية ملعباً للتجاذبات الدولية 
المسألة  كون  المقبلة  األشهر  خالل  الحادة 
السياسية  تصنيفاتها  في  تجاوزت  السورية 
من  التصورات  جميع  واإلنسانية  واألمنية 
نار  كرة  أضحت  آخر  جانب  ومن  جانب، 
دول  مصالح  بسناها  وتلفح  وتكبر  تتدحرج 
السوريون  اكتوى  أن  بعد  ودولية،  إقليمية 
على مختلف مشاربهم ومضاربهم وانتماءاتهم 
المسألة السورية بما تحمله  بنيرانها الحارقة. 
سوريا  حيال  ليس  وسياسات  تصورات  من 
التركية  السياسة  تجاه  وأيضاً  بل  فحسب، 
عموماً والتموضع التركي واحتالله لمساحات 
خاص،  بشكل  شماالً  السورية  األراضي  من 
الخاضعين  السوريين  المرتزقة  وتوظيفه 
التوسعية  مشاريعه  تنفيذ  في  أردوغان  إلمرة 
خارج الحدود من ليبيا إلى أرمينيا فقاراباخ، 
في  كمرتزقة  تجنيدهم  إلمكانية  يؤسس  بما 
فضالً  الالحقة،  التوسعية  توجهاته  من  كثير 
التركي  الجانب  يفرضها  التي  التحديات  عن 
المتحدة األمريكية في  الواليات  على مصالح 

قهرمان مامد )كاتب(

عبدالحميد توفيق )كاتب(

االتفاقيات  من  وغيرها  بيكو  وسايكس  وسيفر 
الدولية التي وقعت عليها الدول العظمى حينها، 
والواقع  للتاريخ  المغايرة  أردوغان  فتصريحات 
على  وقع  الذي  والغبن  الظلم  خانة  في  تدخل 
في  وأصيلة  مظلومة  دولة  تركيا  وكأن  تركيا، 
الكبرى  الدول  فقامت  األوسط  الشرق  منطقة 
به،  تتمتع  كانت  الذي  ونفوذها  حجمها  بتقليص 

وقَْوقَعَتَْها في شكلها الحالي!
حالة  دائماً  كانت  القرون  مِرّ  وعلى  تركيا 
المصالح  تقاطع  بحكم  طارئة وِجدت واستمرت 
القرون  في  اإلمبراطوريات  بين  والصراع 
تمارس  وتركيا  قرون  منذ  والحديثة،  الوسطى 
منطقة  شعوب  بحق  والصهر  والقتل  اإلبادة 
الشرقية  أوروبا  من  وأجزاء  األوسط  الشرق 
أذهان  المتعششة في  إن االستراتيجية  والقوقاز. 
القوى الحاكمة المتعاقبة على الدولة التركية هي 
الحكم  في  وأجدادهم  آبائهم  نهج  في  االستمرار 
واالحتالالت  والصراعات  األزمات  بخلق 
يعني  »السالم  األوسط،  الشرق  في  والتهديدات 

الموت بالنسبة للزمر الحاكمة في تركيا«.
إن مدى وصول تركيا إلى هذا الحد من االنهيار 
التراكمات  خالل  من  والسياسي  االقتصادي 
تركيا  يُجبر  الراهن  والواقع  التاريخية  اإلرثية 
الزمن،  مع  محموم  سباق  في  الدخول  على 
اإلمكان  قدر  الدموية  حياتها  ديمومة  الكتساب 
الجيوبولتيكية  التغيُّرات  خالل  من  تحصل  وأن 
المعادلة  تغيير  في  لها  موقع  على  واالقتصادية 

لذلك تخلق األزمات  العالمية والشرق أوسطية، 
في المنطقة وذلك بدعم من بعض القوى العالمية 
التي تسّخرها في فتح جبهات عديدة في الشرق 
األوسط، أملها من تلك القوى أن تحفظ لها كيانها 
الطارئ في المعادلة الدولية الجديدة وتحولها من 

دولة مارقة طارئة إلى دولة ثابتة دائمة.
بتركيا  الحكم  في  الموجودة  الزمرة  نرى  لذلك 
التركية  الفاشية  القومية  مع  والتنمية  كالعدالة 
كل  في  األمام  إلى  الهروب  جاهدةً  تحاول 
سياساتها مع الدول اإلقليمية واألوربية، وتتجمل 
في الداخل التركي وتعد الشارع باألوهام الواهية 
والتخيُّالت الخرافية في وضع الحلول لالقتصاد 
المنهار، والشرخ الذي يزداد في السياسة الداخلية 
والخارجية لتركيا من خالل تهديداتها وتدخالتها 
المنطقة، وتشكيل  السياسية والعسكرية في دول 
تطلعات  وفق  المؤدلجة  الراديكالية  األحالف 

وتصورات تركيا االستعمارية.
ظهور  بعد  المتوسط  األبيض  البحر  في  التدخل 
شاءت  والتي  فيها  الغاز  من  كبيرة  مكامن 
تظهر  لم  بأنها  والطبيعية  الكونية  األقدار 
تركيا  فادََّعت  التركية،  البحرية  المناطق  في 
القاري  كالجرف  منطقية  غير  جغرافية  بحجج 
بحري  في  ساحلي  شريط  أطول  صاحبة  وأنها 
الروح  إلى  وعادت  وإيجة،  المتوسط  األبيض 
االستعمارية. فادعت أحقيتها في الحصول على 
وهمياً  المتوسط وأنشأت جسراً  البحر  الغاز في 
مع دويلة الوفاق الليبية لقطع الطريق أمام مصر 

الحصول  في  الدول،  وباقي  وأوروبا  واليونان 
الدولية  التقسيمات  في  الشرعية  حقوقهم  على 
اتفاقية  من   121 القانون  إلى  المستندة  البحرية 
األمم المتحدة لقانون البحار بين الدول، مغمضة 
في  االقتصادية  األزمة  تفاقم  مدى  عن  عينيها 
الداخل التركي وارتفاع مستوى البطالة وتدهور 
الليرة التركية وارتفاع نسبة المديونية الخارجية 

بمئات مليارات الدوالرات.
المتسلطة  الحاكمة  والزمرة  تركيا  الخالصة  في 

هو  ما  تُدرك  المنطقة  في  الشعوب  رقاب  على 
عمق جوهر الكارثة الحقيقية التي تنتظر تركيا، 
وعدّاد الموت يقترب أكثر بعد كل هذا الكم من 
والمجتمعية  واالقتصادية  السياسية  األزمات 
المستقبل  إليها، والتي ستصبح في  التي وصلت 
ما  إذا  لتركيا  بالنسبة  وجودية  أزمة  القريب 
استمرت على هذا المنوال في تطبيق أبشع صور 
شعوب  بحق  والعنصرية  والفاشية  الدكتاتورية 

المنطقة والعالم.

سوريا. 
العالقات  فهو شكل وطبيعة  الثاني  العامل  أما 
الروسية بشكل عام في ظل رئاسة  األمريكية 
موسكو  مصالح  وحدود  وإدارته،  بايدن 
اإلستراتيجية معها، والتي تقتضي حتماً تغييراً 
أردوغان  مع  للعالقات  موسكو  مقاربات  في 
السورية،  المسألة  ومنها  ملف،  من  أكثر  في 
ألن مصالح روسيا على الصعيد االستراتيجي 
تفترض تفاهمات مع واشنطن، بحكم احتاللها 
تتلمس  بدأت  تركيا  فإن  سورية؛  ألراٍض 
المقبلة عليها فلجأت كعادتها  صعوبة المرحلة 
المناطق في  إلى مناورة االنسحاب من بعض 
مراقبة  نقاط  أربع  وأخلت  وحماة  إدلب  ريفي 

لإليحاء بمرونة مواقفها وباستعدادها للتعاون.
رغم أن األمريكيين غير منخرطين ميدانياً في 
أن  ارتأت  واشنطن  أن  إال  السورية،  األزمة 
منظور  من  السورية  لألزمة  مقاربتها  تكون 
القائمة  الخارجية  بسياستها  الخاصة  فلسفتها 
أي  خوض  تجنب  األولى:  ركيزتين:  على 
األزمة  في  طرف  أي  ضد  عسكرية  مواجهة 
قيادتها  باستثناء  خارجي،  أو  محلي  السورية، 
للتحالف الدولي وعملياته العسكرية التي نفذها 
األرض  على  اإلرهابي  داعش  مرتزقة  ضد 
رعاية  فهي  الثانية  الركيزة  أما  السورية. 
على  حلفائها  ومصالح  مصالحها  وحماية 
أن  دون  أهدافَها  حققت  وقد  السورية  األرض 
السوري،  المستنقع  في  االنزالق  إلى  تضطر 
وتمكنت من إدارة مصالحها وصونها وحمايتها 
دون التفريط بهيبة وجودها وتأثيرها في الملف 
والجيواستراتيجي،  السياسي  ببعديه  السوري 

أخذ  ضرورة  الالعبين  جميع  على  وفرضت 
أو  منعطف  أي  في  االعتبار  بعين  مصالحها 

مقاربة للوضع السوري.
 أهمية سوريا للواليات المتحدة تتأتى من كونها 
نقطة استقطاب دولي واشتباك سياسي وميداني 
تتشارك  التي  والدولية  اإلقليمية  القوى  لبعض 
مع بعضها في المصالح، وتتناقض مع بعضها 
لمصالح  تهديداً  تشكل  التي  فإيران  اآلخر، 
المشهد،  هذا  من  جزء  بالمنطقة  واشنطن 
تكتنزه  وما  سياسات  من  تعتمده  بما  وروسيا 
من إرث تنافسي؛ تُنافح من خالله إلبقاء كيانها 
قطباً نداً لألمريكيين والغرب والناتو. أما تركيا 
فستكون اإلدارةُ األمريكية الجديدة معضلةً لها 
المتناقضة  وسياسته  أردوغان  تقلبات  بسبب 
في  والمعادية  الغربية واألطلسية  مع حاضنته 
كثير من المواقف لمصالح شركائه المفترضين 
 – »تركيا  يجعل وضع  ما  الحاضنة،  تلك  في 
بقية  من  بكثير  أصعب  حالة  في  أردوغان« 
األطراف لكونها تحتل أرضاً سورية، وممعنة 
عداءها  ومعلنةً  التوسعي،  مشروعها  في 
لتقييمات  وفقاً  سوريا  في  واشنطن  لمصالح 

بايدن في أكثر من مناسبة. 
مالمَح  يعاين  وهو  أردوغان  أمام  مجال  ال 
بايدن  وصول  مع  يتشكل  جديد  سياسي  واقعٍ 
إلى البيت األبيض سوى سلوك واحد من ثالثة 
خيارات؛ األول: التماهي مع متطلبات ومصالح 
من  لديه  ما  يضمن  كي  سوريا  في  واشنطن 
خسائر  دون  ودولياً،  وإقليمياً  داخلياً  مصالح، 
إضافية، وهذا الخيار دونه الكثير من النكسات 
ألردوغان في ملفات المنطقة؛ من سوريا إلى 
مجبراً  سيكون  ألنه  المتوسط،  إلى شرق  ليبيا 
على التنازل ليس أمام األمريكيين فحسب، بل 
ولصالح حلفاء واشنطن في سوريا، وشركائها 
الخيار  وهذا  اليونان.  رأسهم  وعلى  الناتو  في 
يقتضي حتماً مراجعةَ عالقاته بروسيا تبعاً لما 
من  عليه  الجديدة  المعادلةُ  تفرضه  أن  يمكن 
ضغوط تؤدي إلى تنازالت في ملفات تشاركية 
بين موسكو وأنقرة في سوريا وليبيا وأذربيجان 
والمتوسط. أما الخيار الثاني فهو االنزالق نحو 
مع  والدبلوماسية  السياسية  المواجهة  باب  فتح 
التخاصم  دائرة  توسيَع  يعني  بما  بايدن؛  إدارة 
أوروبا  دول  حلفائها،  ومع  معها  والعداوة 
األطلسيين، الذين يعانون من ابتزاز أردوغان 
أن  الطبيعي  ومن  ضدهم،  العدوانية  ونزعته 
منها  عدة،  لدوافع  بايدن  جانب  إلى  يكونوا 

من  والتخلص  أردوغان«   – »تركيا  تحجيم 
أعباء مواجهته بمفردهم. في حين يتمثل الخيار 
يسعى  أن  فإما  روسيا؛  مع  بعالقاته  الثالث 
المشتركة  لمصالحه  ضماناً  عليها  للمحافظة 
أكثر من ساحة وملف، ومنها  مع موسكو في 
أمريكية  غربية  ضغوطاً  يستدعي  ما  سوريا، 
يتملص من  أن  له على تحملها، وإما  ال طاقة 
تفاهماته مع روسيا المتعلقة بالوضع السوري 
الساحة  على  جسيمة  تحديات  عليه  يرتب  مما 
السورية، ميدانياً وسياسياً، وفي ساحات أخرى 

كليبيا وأذربيجان والمتوسط.
الدوام  اتسمت على  التي  الروسية  الدبلوماسية 
باالبتعاد عن الضجيج والصخب في مقارباتها 
لألحداث ومعالجاتها للقضايا الساخنة؛ تترقب 
الجديد  األمريكي  الرئيس  عنه  سيفصح  ما 
قضايا  إزاء  وتوجهات  سياسات  من  رسمياً 
الدور  وحدود  السوري  الوضع  ومنها  العالم 
تلك  تكن  وأيا  فيها،  مستقبالً  وآفاقه  التركي 
التوجهات فستكون في جانب كبير منها فرصةً 
ومقاربات  جديدة  روسية  مواقف  لصياغة 
تسعى  ما  لتحقيق  بالمرونة  تتسم  لمصالحها 
وسيلتقط  سوريا،  في  خاصة  مكاسب  من  إليه 
أردوغان  ضد  األمريكية  اإلشارات  الكرملين 
انطالقاً  مواقفَه  ويبني  غيرها  وفي  سوريا  في 

وربما  تقتضي تحديثاً  باتت  التي  من مصالحه 
بالشأن  المتعلقة  مفاصلها  بعض  في  تغييراً 
إلى  تهدف  روسية  برغبة  مدفوعاً  السوري، 
المعرقلة  والموانع  العقبات  من  الكثير  إزالة 

النطالق عجلة التسوية السورية.
أيّاً تكن طبيعةُ خطوط واشنطن ألردوغان في 
التركي  الرئيس  فعل  ردودُ  تكن  وأيّاً  سوريا، 
عليها؛ فهي تتقاطع مع رغبات وأهداف روسيا 
التركي  الموقف  فَضعُف  السوري،  الملف  في 
موسكو  سيمنح  واشنطن  فروض  مواجهة  في 
الميداني والسياسي في الملف  لالستثمار  نافذةً 
السوري، وفي حال تماهى أردوغان مع بايدن 
»انصياعاً« فستكون موسكو مضطرة النتزاع 
من  السوري  الملف  أوراق  جميع  أو  بعض 
القريب  باألمس  كان  ما  التركي.  الجانب  يد 
من  له  يتاح  لن  سوريا  في  الجديد  للعثماني 
هناك،  مصالحهما  تناقض  بسبب  بايدن  بوابة 
روسيا  مع  »تكتيكي«  تشارك  من  حققه  وما 
على  لالستمرار  قابل  أنه  يبدو  ال  سوريا  في 
المستوى االستراتيجي، وبين هذا وذاك سيكون 
بسالم،  العبوَر  أراد  إن  أردوغان،  على  لزاماً 
أن يتنازل حيناً، ويتراجع أحياناً عن كثير من 

أوهامه.
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ترجمها عن التركية: أحمد حسن

بدليس  في  باشا  نوري  إحسان  الجنرال  ولد 
1893وتوفي في طهران 1976، وهو قائد ثورة 
آغري ورئيس أول جمهورية كردية في التاريخ، 
ليست صفة  والجنرال  آغري«  جبل  »نسر  ولقبه 
التركي  الجيش  في  جنراالً  كان  بل  عليه  أطلقت 
الفاشية  الدولة  ضد  ثورة  ليقود  عنه  وانشق 
التركية، ولذلك فهو أول زعيم كردي لقبه ورتبته 

»الجنرال« .
قلب  من  الجنرال  وجهها  التي  الرسالة  وألهمية 
وإلى  »خويبون«  حزب  في  رفاقه  إلى  الثورة 
األمير جالدات بدرخان ننشرها باللغة العربية بعد 

ترجمتها عن التركية:

»إلى أعضاء اللجنة المركزية في«خويبون«:
رفاقي األعزاء

في  الوطنية  والثورة   1930-1926 أعوام  منذ 
»آغري« مستمرة، والدولة التركية من أجل إخماد 
الوحشية،  وسائلها  كل  تستعمل  فإنها  الثورة  هذه 
للقرى وقصف عشوائي  للمدنيين وتدمير  قتل  من 
للمناطق، ومع كل هذا ال زالت عاجزة عن تحقيق 

أهدافها.
بالرغم من األزمة االقتصادية العالمية التي بدأت 
عام 1929 فإن الدولة التركية تعاني - هي األخرى 
العسكرية  النفقات  ومع  اقتصادية،  أزمة  من   -
دخلت  فإنها  ثورتنا،  وإخماد  قمع  أجل  الزائدة من 

في أزمة عميقة وقد ال تخرج منها.

صنع  أجل  من  بوسعها  ما  التركية  الدولة  تعمل 
الشعب،  بين  الخيانة  ونشر  العمالء  من  شبكة 
انضم  التي  العشائر  رؤساء  مع  باالتصال  فتقوم 
منها الكثير من الثوار والمقاتلين لثورتنا، من أجل 
المادية  المغريات  عبر  وذلك  لها،  عمالء  جعلهم 
بعوائل  تتصل  كما  عليهم،  المناصب  وعرض 
باألموال،  إغراءهم  تريد  فتارة  الكرد  المقاتلين 
وتارة تعتقلهم وتعذبهم وتهددهم لكي يؤثرون على 

أوالدهم فيتركون الثورة، ولكن دون جدوى.
بالعديد  التركية  الدولة  اتصلت   1928 عام  في 
لثورتنا،  انضموا  الذي  الكرد  العشائر  من رؤساء 
وطلبت منهم االبتعاد عن ثورتنا مقابل أنها ستحّل 
»القضية الكردية« ووعدتهم بالكثير من المناصب 
في الدولة، لكن الجميع يعلم أنها فقط إحدى خدع 

الدولة التركية ال أكثر.
اتفاقية  التركية  الدولة  أبرمت   1926 عام  وفي 
إيران باسم »اتفاقية األمن والصداقة«،  حدود مع 
 15 في  أخرى  باتفاقية  االتفاقية  هذه  وجددت 
تركيا بطرد  تتعهد  حزيران عام 1928وبموجبها 
الذين  تركيا  في  المتواجدين  األذربيجانيين  كل 
يطالبون باالستقالل عن إيران وتمتنع عن دعمهم.

بقيادة  التركي  الجيش  قام  أيلول   27  -14 في 
بأحدث  ومدعوماً  اومورتاك«  »صالح  الجنرال 
األسلحة والمعدات القتالية وعشرات آالف الجنود 
بحملة عسكرية تحت اسم »عمليات تاندورك« ضد 
ثورتنا في »آغري« ونشرت جنودها على الحدود 
عبد  »الشيخ  قوات  بذلك مجيء  أعاقت  إيران  مع 
القادر« من جهة إيران لمؤازرة مقاومتنا، ومع كل 
ذلك لم ينجح هذا الجنرال بكسر مقاومتنا بل كبّدته 

قواتنا الكثير من الخسائر.
في 26 أيار بدأ الجيش التركي بعمليات عسكرية 
مديات  »عمليات  سّماها  »بوطان«  مناطق  في 
المقاتلين  انضمام  يعيق  لكي  وذلك  والجزيرة« 

الكرد من تلك المناطق لثورتنا.
أستطيع القول أن جميع مناطق »سرحد« وحدودها 
تشهد اشتباكات كبيرة بين مقاتلينا والجيش التركي، 
بآالف  جاء  وقد  قواته،  من  الكثير  يحشد  والعدو 
المنطقة  إلى  الحربي  العتاد  من  والكثير  الجنود 

تحضيراً لعملياته في الربيع.
تحتاجه من  ما  بكل  تركيا  تدعم  دولة »بريطانيا« 
أجل القضاء على ثورتنا، وأغلب قصف الطائرات 
على مناطقنا وقرانا، تقوم به الطائرات البريطانية، 
البريطانية  الطائرات  فإن  األخيرة  الفترة  وفي 
أي  كوسه«  »قره  منطقة  قرى  من  الكثير  قصفت 
آغري، وقد تم تدمير هذه القرى كلياً، وتم قتل آالف 

المدنيين الكرد وقتل كل حيواناتهم ومواشيهم.
من  والبريطانية  التركية  الطائرات  تنتهي  أن  بعد 
المدافع  تبدأ  الثوار،  مواقع  وقصف  القرى  قصف 
بالقصف لتحرق األخضر واليابس في هذه القرى 
من  القرويين  منعوا  وقد  شيء،  على  تبقي  وال 
هناك  يرونه  شخص  وكل  المراعي،  إلى  الذهاب 
التي معه، وهاهم قد ضربوا  المواشي  يقتلونه مع 
المناطق  هذه  في  الشعب  على  خانقاً  حصاراً 
ويمنعون دخول الطعام والدواء، وكل هذا من أجل 
المقاومة ومع ذلك ال زال  ليترك  الشعب  إرضاخ 

الشعب صامداً.
عشرات  قتل  تم  قد  اآلن  حتى  أنه  القول  أستطيع 
اآلالف من أبناء شعبنا، لذلك فدماؤهم تسيل في كل 
التالل،  وعلى  الوديان  في  منتشرة  وجثثهم  مكان 
والدولة التركية وبقتلها القرويين العزل وارتكابها 
هذه المجازر، تصّور نفسها وكأنها تقوم بالبطوالت 
وتسوق هذه البطوالت الوهمية لدى شعبها والرأي 

العام.
»اتفاقية  إلبرام  إيران  أجبرت  التي  هي  بريطانيا 
فإن  االتفاقية،  لهذه  ونتيجة  تركيا،  مع  الحدود« 
»آغري  جبل  من  قسماً  تركيا  أعطت  إيران 
هناك  جنودها  نشر  تركيا  لتسطيع  الصغير« 
لمحاصرة الثورة، ولقطع أي إمدادات تأتي للثوار 

من المناطق الكردية في إيران.

التركي وعلى مدار  ثالثة ضباط كبار في الجيش 
أربع سنوات، لم يستطيعوا كسر شوكة ثورتنا، في 
البداية قاموا بإصدار »عفو« عن بعض المعتقلين 
بسبب ثورة »الشيخ سعيد« وعن المنفيين، واآلن 
يريدون إصدار »عفو« ألي شخص يترك الثورة 

ويرجع للبيت.
و«خالص  تيلي«  حسكيه  »برويه  أجل  ومن 
من  الكثير  أجل  من  وأيضاً  أنا  أجلي  ومن  بيك« 
رؤساء تلك العشائر التي انضمت لثورتنا عرضوا 
موضوع »االستسالم« مقابل أن يحققوا كل مطالبنا 
زوجتي  لجلب  مستعدون  بأنهم  وقالوا  الشخصية 
ويرسلونني  إلّي،  إسطنبول  من  خانم«  »ياشار 
للبلد الذي اختاره مع جواز سفر وفيزا، ولكن بعد 
أن باءت جميع محاوالتهم - استسالمنا - بالفشل، 
لجؤوا إلى تجديد معاهدة »أمن الحدود« مع إيران. 
من  بعض  عن  تركيا  تنازلت  المعاهدة  هذه  خالل 
مناطق »وان« التاريخية إليران وأخذوا بدالً منها 
الجرداء من جبل »آغري  الجبلية  المناطق  بعض 
أصبحت  تركيا  فإن  الشكل  وبهذا  الصغير«، 
تسيطر على كامل حدود جبال »آغري« من أجل 
ويشترون  يبيعون  إنهم  وحصارنا،  ثورتنا  خنق 

ويتبادلون مناطقنا وكأنها ملك آلبائهم؟
الطائرات الحربية تقصف مناطقنا ليل نهار، وبعد 
هذه االتفاقية وانتشار الجيش التركي على كل حدود 

جبال »آغري« أستطيع القول إننا اآلن محاصرون 
من كل الجهات، والمشكلة الكبيرة األخرى هي أن 
»االتحاد السوفيتي« يدعم تركيا بكل شيء، ويقدم 

لها كل العون.
إننا نعيش اشتباكات دامية جداً، والخسائر البشرية 
 - التركي  والجيش  نحن   - الجانبين  لدى  كبيرة 
المدنيين، ومع كل هذه  بين  األكبر هي  والخسائر 
الظروف ال زال أعداد المنضمين إلينا في تزايد، 
من  جيش  لدينا  أصبح  لقد  القول  أستطيع  حتى 
المقاتلين. من كل أجزاء الوطن ينضم إلينا المئات، 
وهم يقاومون معنا اآلن وقلوبهم مليئة بحب الوطن، 
ولكن لألسف لدينا نقص كبير في األسلحة والعتاد 

وهذا ما يجعل الوضع سيئاً.
منطقة  في  مقاومتنا  حصار  اآلن  تريد  تركيا 
وسدّ  الخارجي  بالعالم  اتصالنا  وقطع  »آغري« 
لذلك  ثورتنا،  إخماد  ثم  ومن  لدينا،  التنفس  أنبوب 
جنوب  في  جبهات  فتح  »خويبون«  قيادة  على 
قوتهم  سيجعل  وهذا  هناك،  العدو  وإشغال  الوطن 

تتبدد ويخف العبء علينا.

الجنرال إحسان نوري باشا

مقاومة  تتوقف  ولن  لم   - قامشلو  روناهي/ 
أهلنا في عفرين، وما زالت المقاومة البطولية 
والكلمة  بالبندقية  يوم،  كل  وتتجدد  تتجسد 
عنفوانها  بكل  عفرين  تعود  حتى  والريشة، 

وكبريائها وخصوصيتها
مجلس  مع  بالتعاون  الرسامين  كومين  أطلق 
الشهباء  مقاطعة  في  الديمقراطية  سوريا 
بعنوان  الفني  المعرض  من  الثانية  المرحلة 
لتجسيد  سوريا«  صرخة   - تنادينا  »عفرين 
واجهت  التي  والمعاناة  المقاومة  صورة 
الشعب السوري عموماً وعفرين خصوصاً. 

كومين  في  اإلدارية  مع  لصحيفتنا  لقاء  وفي 
المشاركات  إحدى  وهي  علي  صباح  الرسم 
في المعرض قالت: »بعد نزوحنا القسري من 
عفرين نتيجة احتاللها من قبل االحتالل التركي 
مع  وبالتعاون  أردنا  لها,  التابعين  والمرتزقة 
مجلس سوريا الديمقراطية الراعي للمعرض 
مختلفة  بطريقة  للعالم  شعبنا  معاناة  إيصال 
هذه المرة عن طريق الريشة لنبرهن لهم أننا 
شعب يحب السالم وأن كل المجازر التي قام 
عفرين  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  بها 
كل  ومحو  الكرد  إبادة  هدفها  كان  الجريحة 

شيء يتعلق بهم«.
فترة، حيث  منذ  المعرض  العمل على  يتم  إذ 
وصل عدد المشاركين فيه إلى 40 مشارك، 

منهم »34 رساماً و6 نحاتين« حيث يقومون 
بحق  جرائم  من  تركيا  به  قامت  ما  بتوثيق 
والنحت  الرسومات  طريق  عن  األهالي, 
للتعبير عن حجم المعاناة واأللم التي تعرضت 

له كل عائلة.
التي  الصعوبات  إلى  صباح  وتطرقت 
للمعرض  الالزمة  المواد  تأمين  في  واجتهم 
بالقول »لقد واجهنا الكثير من العوائق لجلب 
حصار  بسبب  المعرض  لنبدأ  المستلزمات 
الحكومة السورية المفروض على المقاطعة، 
من  قسم  تأمين  استطاعت  )مسد(  إدارة  لكن 
هناك  وكانت  مضاعفة،  وبأسعار  احتياجاتنا 
باإلضافة  بالبداية،  المكان  تأمين  في  صعوبة 
كورونا،  جائحة  بسبب  المفروض  للحظر 
لكن أي عائق لن يثنينا عن إيصال رسالتنا«، 
مضيفة أن كل لوحة وصورة قد حدثت أمام 
بصورة  وترجم  الذاكرة  في  وُخلدت  العين 
على  شاهدة  لتبقى  نحتي  عمل  أو  لوحة  أو 

الجريمة والمقاومة أيضاً.
بكل  مستمرة  المقاومة  أن  صباح  وأكدت   
يرى  العالم  جعل  هو  »هدفنا  قائلة  أشكالها 
كل  يبديها  التي  المقاومة  إلى  إضافة  المعاناة 
عفريني هنا بالشهباء وإن تهجيرنا من أرضنا 
نزوحنا  مناطق  على  اليومي  القصف  أو 
والحصار لن يكون سبباً لجعلنا نعود للوراء، 
بل تحول من الضعف إلى قوة لنخطو لألمام 
خطوات ثابتة ونجعل من الجرح واأللم عنواناً 

لالنتصار«.  
من  يافعة  فتاة  وهي  عجو  شهلة  المشاركة 
عفرين عبرت أيضاً عن رأيها: »كان خروجنا 
من أرض أجدادنا مأساة حقيقية، فعفرين التي 
عرفت بحبها للسالم أصبحت تئن وتشتكي من 
االحتالل  مرتزقة  اتبعتها  التي  العنف  أشكال 
يتم  الذي  المعرض  وكان  بحقنا،  التركي 

لنا  المناسبة  الفرصة  الشهباء  في  تجهيزه 
بالريشة  شهدناها  التي  المعاناة  عن  للتعبير 

واأللوان«.
وأكملت شهلة قولها »كلنا رأينا وعشنا المعاناة 
وما زلنا، وهدفنا أن نوصل صوتنا وصرختنا 

ومقاومتنا للعالم أجمع«.
وأضافت شهلة »نأمل أن يكون المعرض وما 

العالم  لشعوب  رسالة  ونحت  رسوم  من  فيه 
الطفل  حقوق  عن  يتحدث  من  لكل  وأيضاً 
للنظر إلى هؤالء األطفال الباحثين عن الحياة 
اآلمنة في أرضهم وإيقاف تركيا عن هجماتها 
عليها  والضغط  المهجرين  األهالي  على 
التي  فاللوحات  المحتلة،  للخروج من عفرين 
نرسمها بريق أمل نعود به ألرضنا المحتلة«.

المتغيرات الحالية للدبلوماسّية التركيّة

أكثر من مليون نازح في شمال وشرق سوريا محرومون من المساعدات

رامان آزاد

تقرير/ محمد محمود

والتحّول  والتصعيد،  التوتير  على  تقوم  سياسة 
والبحر،  البر  في  وغرباً،  شرقاً  آلخر،  ملف  من 
والقفز من ضفة ألخرى ما بين موسكو وواشنطن 
المجاِل اإلقليمّي،  لتصرف عوائد دبلوماسيتها في 
هذا هو منهج أنقرة السياسّي، ومع جملِة المتغيراِت 
التعديل  بدأت  األمريكية  واالنتخابات  اإلقليمية 
الستيعاب القادم؛ إذ تدرك مخاطر القفز، وأنّه إن 

لم ينجح فالسقوط هو المصير. 

التقارب مع السعودية

وفتح  الدبلوماسيّة،  بمراجعة حساباتها  أنقرة  بدأت 
مرحلة  بعد  السعودية  مع  والتواصل  الحوار  أقنية 
واإلعالمي  الدبلوماسّي  والهجوم  التوتر  من 
التركّي على أكثر من مستوى، ومعلوٌم  اإلخواني 
على  التركّي  االستهداف  محل  كانت  الرياض  أن 
القوي  اإلسالمّي  منافسها  لكونها  عقدين  مدى 
بالمنطقة، ويقوم المشروع التركّي في انفتاحه على 
بدا  وقد  اإلسالميّة،  الزعامة  انتزاع  على  المنطقة 
واضحاً من خالل تجنيدها المرتزقة وإرسالهم إلى 
ليبيا وأذربيجان، وقالت إنّها حرب األمة اإلسالميّة.
وقالت صحيفة »رأي اليوم« اللندنية الصادرة في 
2020/10/6 في افتتاحيتها: إن السلطات السعودية 
مع  بالتزامن  تركيا  ضد  اقتصاديّة  حرباً  أعلنت 
الذكرى الثانية الغتيال الصحفّي جمال خاشقجي، 
الغرف  رئيس  العجالن،  عجالن  بدعوة  وتمثلت 
التجاريّة السعوديّة في 2020/10/4 إلى المقاطعة 
كّل  وعلى  التركيّة،  والمنتجات  للبضائع  الشاملة 
المستويات، بدءاً من االستيراد ومروراً باالستثمار 
وانتهاء بالسياحة. ولكن الحرَب التجاريّة السعوديّة 
الرسمي  بالطابع  تتسم  لم  وبضائعها  تركيا  ضد 

العالمية،  التجارة  لعقبات قد تفرضها منظمة  تجنباً 
ولكنها سرعان ما تحولت إلى حملة شعبيّة.

سلبيّة  آثاراً  تسبب  أن  السعوديّة  الخطوة  شأن  من 
على االقتصاد التركي في توقيٍت يواجه فيه عوائَق 
بين  التجارّي  التبادل  حجَم  أن  وبخاصة  كبيرةً، 
البلدين يصل إلى 5 مليارات دوالر سنويّاً، وتدرُك 
أنقرة المضاعفاِت المحتملة لذلك بالتوازي مع نوايا 
الرياض التقارب مع دمشق، وصدور قراٍر يسمُح 
للبضائع والشاحنات السوريّة بدخول معابر المملكة 

دون تأخير. 
تولت  التي  األخيرة  العشرين  قمة  مع  وبالتزامن 
عن  التركّي،  الرئيس  تحدث  رئاستها  السعودية 
كبيرة  تمنح فرصاً  لبالده،  اقتصاديّة جديدة  سياسة 

للمستثمرين األجانب.

اعتذار من مرص وجس النبض

لتخفيف  القاهرة  مع  حوار  قناة  فتح  أنقرة  حاولت 
أنتجه  الذي  التوتر  بعد  عنها،  اإلقليمّي  الضغط 
وجرى  الغاز،  عن  التنقيب  وملف  الليبّي  الملف 
لقاء واحد أمنّي بين الجانبين في السفارة المصريّة 
بأنقرة بين نائب رئيس جهاز االستخبارات التركّي 
المطالب  معرفة  خالله  طلب  مصري  ودبلوماسي 
المصريّة لفتح الحوار بين البلدين، واعتذرت أنقرة 
كتابياً لتجاوز السفن التركية بأقل 1 كيلومتر داخل 
وتعهدت  بالمتوسط  المصريّة  االقتصادية  المياه 

كتابياً بعدم تكرار مثل هذا الخطأ.
وفي موقف مختلف ومفاجئ، وموقف أقرب لجس 
بحكم  اإلطاحة  منذ  مستمرة  قطيعة  بعد  النبض، 
رويترز  وكالة  نقلت   ،2013/6/30 في  اإلخوان 
في   2020/9/18 في  قوله  أردوغان  عن  لألنباء 
في  لدينا  مانع  »ال  بإسطنبول:  صحفّي  مؤتمر 
القاهرة  مع  محادثات  وإجراء  مصر،  مع  الحوار 
ذلك«.  يمنع  ما  هناك  وليس  وممكن،  مختلف  أمر 
على  ذلك  قبل  التركيّة،  األناضول  وكالة  ونقلت 
التركّي،  الرئيس  مستشار  أقطاي،  ياسين  لسان 
»عظيم«  بأنّه  ووصفه  المصرّي،  بالجيش  إشادته 

ويحظى باحترام تركيا.

مد وجزر مع أوروبا

الدبلوماسّي  لاللتفاف  الثانية  الوجهة  هي  أوروبا 
لتركيا، وأعلن رأس النظام التركّي »أن تركيا ترى 
نفسها جزءاً من أوروبا« وجاء ذلك بعد إجراءات 
فعليّة اتخذتها دول أوروبية لحظر المنظمات التركيّة 
في  التركيّة  الدينيّة  المؤسسات  ومالحقة  المتطرفة 
بحق  االقتصاديّة  العقوبات  بعصا  والتلويح  أوروبا 
تركيا التي تعبث باألمن األوروبي وتنشر التحريض 
دول  في  والمجتمعيّة  الدينيّة  والكراهية  اإلرهابّي 
الغرب، ولعل فرنسا كانت قد بدأت إجراءات قبل 
أكثر من عام ولكنها رفعت زادت وتيرتها مع حادثة 

ذبح مدرس التاريخ وحوادث أخرى تلتها.
محور  في  يستمر  األوروبّي  التركي  الخالف  لكن 
آخر بسبب اإلصرار التركي على مواصلة أعمال 
المتوسط،  شرق  الباطنيّة  الثروات  عن  التنقيب 
بهذا  المجاورة  اليونان  مع  الحاصل  والتوتر 
الشأن، األمر الذي يعتبره االتحاد األوروبّي عمالً 
بما  تركيا  التزام  عدم  إلى  باإلضافة  استفزازيّاً، 
اتفق عليه في برلين في 2020/1/17 بوقف إمداد 
السالح إلى ليبيا وتجنيد المرتزقة، وإخضاع السفن 

للتفتيش وفق خطة إيريني.
التنقيب  سفينة   2020/9/13 في  تركيا  وسحبت 
مع  عليها  المتنازع  المناطق  من  ريس«  »أوروك 
اليونان شرق المتوسط، في خطوةٍ تعكُس مخاوف 
نظام أردوغان من التصعيد الدولّي، بعد ساعات من 
مطالبة الواليات المتحدة األمريكيّة لتركيا بضرورة 
البحر  شرق  في  للتوتر  المثيرة  أنشطتها  وقف 
المتوسط. ولكنها أعادتها للبحر في 2020/10/13

في  متقدماً،  مستوى  التوتر  حدّة  وبلغت 
األوروبّي  البرلمان  إصدار  مع   ،2020/11/26
قراراً غير ملزم بفرض عقوبات على تركيا، بعد 
فتحها في 2020/11/8 جزءاً من منطقة مرعش 
جزيرة  شقي  بين  الحدوديّة  باليونانية(  )فاروشا 

قبرص.
التركّي  الرئيس  زار   2020/11/15 وفي 
هناك  من  وقال  »مرعش«،  منتجع  أردوغان، 

»أؤمن بأننا شرعنا في مرحلة ستفضي إلى اإلقرار 
بالمنطقة  التركية  قبرص  شمال  جمهورية  بواقع 
منطقة  إلى  »زيارتنا  وأضاف  أجمع«.  والعالم 
إصرارنا  تعكس  التركية  قبرص  بشمال  مرعش 
على اتخاذ الخطوات الالزمة إلحياء المنطقة )…( 
من يرون زيارتنا إلى منطقة مرعش مجرد نزهة 
لم يستوعبوا رسائلنا«. أراد أردوغان طرح ملف 
مقابل  التركية  الخيارات  بتعدد  لإليحاء  للمساومة 

الموقف األوروبّي.

استيعاب املتغري األمرييّك

الضغط  في  أيضاً  مهماً  عامالً  بايدن  فوز  يعتبر 
سياساتها  تغيير  نحو  أكثر  لالتجاه  تركيا  على 
أكثر  واالتجاه  المقبلة،  المرحلة  خالل  الخارجيّة 
العقوبات  فخ  في  الوقوع  لتجنب  االستقرار  نحو 
األمريكيّة. وبناًء على ذلك أطلق أردوغان، السبت، 
تصريحات تصالحية غير مسبوقة أّكد خاللها على 
أوروبا  وأن  واشنطن،  مع  االستراتيجّي  التحالف 

تبقى المكان الطبيعّي والخيار األول لتركيا.
وواقع  األمريكّي  المتغير  الستيعاب  محاولة  وفي 
في  أردوغان  أقال  التركيّة  الماليّة  األزمة  يعكس 
مراد  المركزي  المصرف  حاكم   2020/11/7
السابق  المالية  وزير  وعيّن  منصبه  من  أويصال 
ناجي إقبال خلفاً له، ثم جاءت إقالة صهر أردوغان 
وزير المالية بيرات ألبيرق في 2020/11/8، وهو 

أحد أصدقاء إدارة الرئيس ترامب وصديق شخصي 
حملة  أنقرة  وبدأت  كوشنر،  جاريد  ترامب  لصهر 
دعائيّة عن إصالحات سياسيّة واقتصاديّة وقضائيّة 
حالياً  أردوغان  أولوية  أن  والواقع  وديمقراطيّة، 
تتمثل بتجنب العزلة السياسيّة واألزمة االقتصاديّة.

عكسِت  االنتخابات،  نتائج  حول  تردٍد  بعد 
الرئيس  إزاء  التحول  هذا  التركيّة  التصريحاُت 
األمريكّي المنتخب جو بايدن؛ ففي 2020/11/25 
قال وزير الخارجية التركّي مولود جاويش أوغلو: 
إنَّ فوز بايدن يعني »مرحلة جديدة« في العالقات 
جلسات  خالل  كلمته  وفي  األمريكيّة.   - التركيّة 
مناقشة موازنة وزارة الخارجيّة في البرلمان كشف 
الخارجيّة  للسياسة  تصوراته  عن  أوغلو  جاويش 
بالمرحلة الجديدة وأشار إلى أنَّ عالقات تركيا مع 
جديدة«.  »صفحات  فتح  ستشهد  المتحدة  الواليات 
وسبق أن اتهم جاويش أوغلو بايدن بالتدخل بشؤون 

تركيا الداخليّة، ووصفه بأنّه »جاهل«.
أردوغان  يقودها  التي  التركيّة  السياسة  مجمل   
خارجيّة،  عوامل  استثماِر  أساِس  على  تقوم 
وصرف عوائدها داخليّاً، ومن شأّن التغير في تلك 
العوامل أن تهدد خطته وحتى بقاءه بالسلطة. ولكن 
ساخطون  وهم  ذلك،  يدركون  األتراك  المواطنين 
إزاء االستثمارات القطريّة في تركيا، التي وصلت 
حد شراء قطر 10% من أسهم بورصة إسطنبول، 
قمع  مقابل  الخارجّي  التدخل  سياسات  وكذلك 

الحريات في الداخل.

من  أكثر  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  يعيش 
مليون نازح ومهجر، ال يحصلون على المساعدات 
معبر  وإغالق  الروسي،  الفيتو  بسبب  اإلنسانية، 
حكومة  مع  المتحدة  األمم  وتعامل  كوجر،  تل 
دمشق، التي إما أن تصادر المساعدات وتبيعها في 

األسواق، أو توزعها على أتباعها فقط.
أحدثت  سوريا  مناطق  عموم  في  الدائرة  الحرب 
حركة نزوح داخلية، واتخذ النازحون الهاربون من 
والمجموعات  دمشق،  حكومة  قوات  بين  المعارك 
واالحتالل  السوري  لالئتالف  التابعة  المرتزقة 
وجهةً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  من  التركي، 

أساسية لهم نظراً لما تتمتع به من أمن واستقرار.
نازحين  سوريا  وشرق  شمال  مخيمات  وتحتضن 
من ريف حلب، حمص، ريف دمشق، دير الزور، 
المناطق، ناهيك عن الالجئين  وإدلب وغيرها من 

العراقيين، وعائالت مرتزقة داعش.
من  اآلالف  مئات  نزوح  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
عفرين وسريه كانيه وكري سبي/ تل أبيض، نتيجة 
هجمات االحتالل التركي عامي 2018 – 2019.

أكرث من مليون نازح
النازحين  المنظمات وشؤون  وبحسب مدير مكتب 
النازحين  عدد  فإن  أحمد،  شيخموس  والالجئين، 
يبلغ  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  الموجودين 

مليون و25 ألف نازح.
نازح في  ألف  يقارب 900  ومن هؤالء يعيش ما 
المدارس،  جانب  إلى  والمدن  القرى  في  منازل 

و125 ألف نازح موجودون في المخيمات.
وافتتحت اإلدارة الذاتية منذ عام 2014 مخيمات في 
اإليزيديين  مناطق شمال وشرق سوريا، الستقبال 
الفاّرين من مجازر داعش بحقهم في شنكال، ومن 
الرقة  في  داعش  مرتزقة  من  للفارين  مخيمات  ثم 
 ،2018 عام  ومنذ  الزور،  ودير  ومنبج  والطبقة 
الذين  عفرين  مهّجري  الستقبال  مخيمات  افتتحت 

فّروا من جرائم تركيا وهجماتها، وفي عام 2019 
سبي  كري  مهّجري  الستقبال  مخيمات  افتُتحت 
وسريه كانيه، الذين فروا أيضاً من جرائم االحتالل 

التركي وهجماته.

15 مخيامً
المخيمات  عدد  إجمالي  أن  أحمد  شيخموس  وأفاد 
مخيماً،  يبلغ 15  شمال وشرق سوريا  مناطق  في 
ومن هذه المخيمات، 6 مخيمات في إقليم الجزيرة، 
النازحين والالجئين، وهي  أكبر عدد من  تحتضن 
مخيمات »الهول، العريشة، روج، نوروز، سريه 
كانيه، وواشو كاني«، وخمسة في مقاطعة الشهباء، 
تل  بلدة  في  سبي  كري  لمهّجري  مخيم  وهناك 
السمن جنوب مدينة الرقة، ومخيم »محمودلي« في 
الطبقة، ومخيمان مخصصان للنازحين الفارين من 
ريف حلب وإدلب في منبج. إضافة إلى المئات من 
المخيمات العشوائية المنتشرة في القرى والبراري 
دير  ريف  الطبقة،  الرقة،  »منبج،  من  كل  في 

الزور«.

خروج املنظامت بعد هجامت تركيا
مع بدء هجمات االحتالل التركي على مدينتي كري 
 ،2019 األول  تشرين   9 في  كانيه  وسريه  سبي 
شمال  مناطق  من  المنظمات  من  كبير  عدد  خرج 
من  اآلالف  هناك  كان  حين  في  سوريا،  وشرق 
النازحين الذين فروا من هجمات االحتالل التركي 

وجرائمه، بحاجة إلى دعم ومساعدات.
عدد  كان  المنظمات،  مكتب  إحصائيات  وبحسب 
المنظمات العاملة في المنطقة قبل الهجمات يصل 
إلى حوالي 34 منظمة محلية وعالمية، تقدم الدعم 
ومساعدات معينة من األمم المتحدة، ولكن منذ عام 
2018 مع بدء الهجمات على مدينة عفرين، وحتى 
اآلن، جرت تغييرات عدة، فالمنظمات التابعة لألمم 
المتحدة التي كانت تقدم الدعم خرجت من المنطقة.

النقض  لحق  روسيا  استخدام  إلى  أحمد،  وتطرق 

»الفيتو« في مجلس األمن في كانون الثاني/ يناير 
المساعدات  إدخال  الجاري، حول معابر  العام  من 
إغالق  بموجبه  تم  والذي  سوريا،  إلى  اإلنسانية 
معبر تل كوجر/ اليعربية، والذي كان يعتبر المعبر 
الوحيد إليصال المساعدات إلى سكان شمال وشرق 
سوريا والنازحين إليها. وأكد أحمد أن الفيتو الروسي 
جاء لدعم سياسة حكومة دمشق، واالحتالل التركي 
للضغط على اإلدارة الذاتية، منتقداً استخدام المعابر 

كورقة ضغط سياسية.
سوريا  في  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  ومع 
وشمال وشرق سوريا تأّزم الوضع، إذ إن المخيمات 
كانت بحاجة إلى دعم، ولكن لم يحصل النازحون 
دور  أحمد  انتقد  السياق  هذا  وفي  دعم،  أي  على 
منظمة الصحة العالمية التي كان يجب عليها العمل 
على افتتاح المعبر، وإرسال المساعدات من أدوية 

ومستلزمات األطفال.

مساعدات عرب الحكومة ال تصل إىل 
النازحني وتهريب لعائالت داعش

بعد إغالق معبر تل كوجر أمام المساعدات األممية، 
أُجبرت المنظمات العالمية على التعاون مع حكومة 
دمشق، إليصال المساعدات إلى السكان، وتعاملت 

هذه المنظمات مع الهالل األحمر السوري.
ولكن حكومة دمشق، استغلت هذا الوضع، وبدأت 
عبر الهالل األحمر السوري بوضع اليد على تلك 
وشرق  شمال  مناطق  إلى  المرسلة  المساعدات 
المتعاونين معها، وحرمان  لتوزيعها على  سوريا، 

النازحين وَمن هم بحاجتها منها.
وأكد شيخموس أحمد، أن الهالل األحمر السوري، 
الذي كان يعمل في مخيم الهول، ساهم في تهريب 
ما  وهذا  المال،  مقابل  المخيم  من  داعش  عائالت 
أجبر اإلدارة الذاتية على إيقاف عملها في المخيم، 
تهريب  مسألة  به  تسببت  الذي  للخطر  نظراً 

الدواعش.

حكومة دمشق تصادر املساعدات 
وتبيعها يف األسواق

مقاطعة  في  عفرين  مهجري  وضع  يخص  وفيما 

إلى  زيارته  وبعد  أحمد،  أشار شيخموس  الشهباء، 
المنطقة الستطالع وضع المهجرين وما يلزمهم من 
مساعدات، إلى أن حكومة دمشق تحاصر المنطقة 

وتضغط على المهجرين.
الشهباء،  لمقاطعة  منفذ  هناك  ليس  أنه  أحمد  وقال 
االحتالل  مرتزقة  قبل  من  محاصرة  فالمنطقة 
طرف  من  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  التركي 

حكومة دمشق.
اإلدارة  من  المساعدات  إرسال  »عند  وأضاف: 
الحكومة  تصادرها  الشهباء،  مقاطعة  إلى  الذاتية 
مساعدات  أية  بدخول  تسمح  وال  السورية، 

للمهجرين«.
وأكد شيخموس أحمد أنه شاهد المساعدات المرسلة 
حكومة  صادرتها  وقد   )UN( المتحدة  األمم  من 

دمشق، تباع في األسواق بمدينة حلب.
مناشدات بالدعم

»اليعربية«،  كوجر  تل  معبر  إغالق  أن  وأوضح 
المساعدات والدعم طيلة عام كامل،  وعدم إرسال 
جداً  أمراً صعباً  المستلزمات  تأمين كافة  جعل من 
وباألخص هذا العام، الفتاً إلى أن إمكانات اإلدارة 
الذاتية ال تكفي لتأمين كافة احتياجات فصل الشتاء 

للنازحين.
النازحين  وشؤون  المنظمات  مكتب  مدير  وناشد 
المتحدة  األمم  أحمد،  شيخموس  والالجئين، 
والمنظمات اإلنسانية والتحالف الدولي ضد داعش 
اإلنساني  بواجبهم  للقيام  االوروبي،  واالتحاد 
والضغط على روسيا وتركيا، لفتح معبر تل كوجر 
وعودة  للنازحين،  والمساعدات  الدعم  وإرسال 
المنظمات إلى العمل في المنطقة، وطالب الحكومة 
العراقية بإعادة الجئيها الموجودين في مخيم الهول 

لتخفيف العبء على اإلدارة الذاتية.
وكالة هاوار

رسالة الجنرال إحسان نوري باشا إلى رفاقه في حزب »خويبون«

المقاومة واأللم بالريشة واأللوان
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في  البذار  إكثار  لجنة  انتهت   - ديرك  روناهي/ 
في  بديرك  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة 
مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة, من توزيع أطنان 
من بذار القمح على الفالحين لتغطية احتياجاتهم 

خالل الموسم الزراعي الحالي.
بدأت لجنة إكثار البذار في شركة تطوير المجتمع 
إقليم  في  قامشلو  بمقاطعة  ديرك  في  الزراعي 
الجزيرة, بتوزيع بذار القمح على فالحي المنطقة 
العام  من  المنصرم  أيلول  شهر  من  العاشر  في 
التوزيع بتاريخ األول من كانون  الجاري, وأنهت 

األول الجاري.

توزيع كمية 6100 طن

اإلكثار  لجنة  في  اإلداري  قال  الخصوص  وبهذا 
بشركة التطوير الزراعي في ديرك شيرزاد أحمد 
لصحيفتنا »روناهي«: »بأنه تم توزيع بذار القمح 
من  صادرة  تسليم  مذكرة  بموجب  الفالحين  على 
حيث  النواحي,  على  الموزعة  الزراعية  اللجان 
يتم منح مذكرة للفالح بعد إجراء المزارع للتنظيم 
وتقديم  الكومين  موافقة  ذلك  ويتطلب  الزراعي 

بالتنسيق مع شركة تطوير  ثبوتيات على األرض 
البذار  توزيع  ذلك  خالل  ليتم  الزراعي  المجتمع 

على الفالحين«.
وأضاف شيرزاد: »تم توزيع كمية 6100 طن, من 
بذار القمح القاسي والطري واألصناف على الشكل 
دوما6,  دوما2,  »دوما4,  الطري:  القمح  التالي: 
أما  جوالني2«؛  باشا,  التون  باران,  دجلة  تايكر, 

بحوث11,  بحوث9,  »دوما1,  القاسي:  القمح 
شام3, شام7, اكساد65«.

النظيف  البذار  تأمين  »تم  بالقول:  شيرزاد  ونوه 
مؤسسة  لمقاييس  والمطابق  اآلفات  من  الخالي 
تطوير وإكثار البذار لجميع الفالحين والجمعيات«.

التعاقد مع 115 مزارعاً

وأِشار شيرزاد إلى إن: »بغية تأمين البذار للموسم 
القادم تم التعاقد مع 115 مزارعاً, يمتلكون أرض 
آبار  فيها  ويوجد  الزراعية,  الدورة  عليها  مطبقة 
وسيتم  ديناً,  للفالحين  البذار  منح  تم  كما  جاهزة, 
مع  ديناً,  وأيضاً  الحقاً  واألكياس  السماد  منحهم 
الرسمية  التعريفة  عن  زيادة   %20 قدرها  مكافئة 

لمحصول القمح«.
شركة  في  اإلكثار  لجنة  في  اإلداري  واختتم 
حديثة:  أحمد  شيرزاد  بديرك  الزراعي  التطوير 
»بأنه سيكون هناك اشراف مباشر من جانب لجان 
حقلية مختصة في الزراعة على هذه الحقول حتى 

وقت  الحصاد«.

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - هايستان أحمد
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الجزيرة  إقليم  مناطق  تفتقر  قامشلو-  روناهي/ 
إلى المشاريع االقتصادية المتوسطة والكبيرة في 
افتتاح شركة روهالت علو  يأتي  الراهن،  الوقت 
وزيته  واألخضر  األسود  الزيتون  وإنتاج  لتجارة 
المشاريع  هذه  مثل  تدشين  كبداية  عامودا  في 
أمام  الطريق  فتح  في  بالتأكيد  ستساهم  والتي 
مشاريع أخرى، وبالتالي إيجاد فرص عمل ألبناء 
المنطقة كافة في ظل الظروف المعيشية الصعبة 

التي باتت تُثقِل كاهل المواطنين.
لم تمنع ظروف التهجير القسري والحالة المعيشية 
بعد  عفرين  ُمهجروا  إليها  وصل  التي  الصعبة  
ومرتزقته،  التركي  الجيش  جانب  من  احتاللها 
من إصرارهم على المضي قُدما في شق طريقهم 
مجدداً خاصة في المجال الذي برعوا فيه أال وهو 
إنتاج زيت الزيتون، هذه المشاريع االقتصادية التي 
تدعم السوق المحليّة، مستثمرين خبراتهم الطويلة 
في بعض المجاالت ولعل تجربة شركة »روهالت 
علو«، لصاحبها خليل علو التي أسسها في عامودا 

مؤخراً، هي أحد األمثلة الحيّة على هذه الفكرة.

توفري فرص عمل

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا لقاء مع اإلداري 
في شركة روهالت علو مزهر شيخو حيث أفادنا 
قائالً: »الثامن والعشرون من شهر تشرين األول 
عام 2018م تم تأسيس هذه الشركة، التي واجهُت 
بعض الصعوبات من كافة النواحي، وبخاصةً من 

ناحية الحصول على اآلليات والمعدات المطلوبة، 
ورغم ذلك استمرينا في مشروعنا الذي يخدم أهالي 
وتوفير  الزيت  انتاج  من  لهم  يُقدمه  بما  المنطقة 
الزيتون الى جانب تأمين فرص عمل، وبعد مرور 
المطلوبة  االحتياجات  كافة  تأمين  تم  أشهر  عدة 
وفعلي  رسمي  بشكل  الشركة  وافتتحت  للشركة، 
بتاريخ السادس من شهر نيسان عام 2019م حيث 

بدأ إنتاج الزيت والزيتون«.
التصدير إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا

بمد  البدء  تم  علو«  »روهالت  شركة  افتتاح  مع 
في شمال وشرق سوريا  للمناطق  المحلية  السوق 

الزيتون،  وزيت  والمحمرة  الزيتون  من  بكالً 
يتراوح إنتاج الزيتون ما بين األربعة إلى الخمسة 
طن يومياً، وشهرياً يتراوح ما بين الـ 40 إلى 50 
الزيت  جلب  يتم  الزيتون  لزيت  بالنسبة  أما  طن، 
يتم  للتصفية في حاويات مخصصة حيث  وتعديله 
توحيد »األسيد والبروكسيد والحموضة« وتحويله 
إلى درجة 18 ليتم بيعه عالمياً إذا أمكن، والعبوات 
 750 سعة«500غرام،  هي:  للتسويق  المتوفرة 
غرام، واحد لتر، اثنان لتر« ويتم تعليبه وتصديره 
إلى المندوبين الموجودين في السوق المحلية، كما 
أن هناك تصدير إلى خارج مناطق شمال وشرق 

زيت  تصدير  تم  حيث  الطلب،  حسب  سوريا 
الزيتون إلى إقليم كردستان، يذكر بأنه تم تصدير 
زيت الزيتون لمرة واحدة إلى أوروبا، وهناك أكثر 
لكن  أوربية عدة؛  دول  الزيت من  من طلب على 
هناك الكثير من المعوقات التي تتسبب في تصديره 
التابعة  الصحة  هيئة  من  والموافقة  الرخصة  مثل 

للنظام السوري وذلك بحسب شيخو.
مزهر  علو  روهالت  شركة  في  اإلداري  واختتم 
المعمل  في  العاملون   « بالقول:  حديثه  شيخو 
العربي  الشعب  من  وهم  النساء  من  غالبيتهم 

وعددهم 50 عامل وعاملة«.

املساهمة يف إعالة األرسة

إحدى  التقينا  الشركة  ضمن  جولتنا  وخالل 
العامالت في المعمل المواطنة كوثر األحمد وهي 
منذ  مدينة عامودا  في  الشدادي وساكنة  مدينة  من 
الصف  في  وهي  الدراسة  تركت  سنوات،  تسع 
السادس بسبب األزمة السوريّة، حيث عبّرت عن 
ارتياحها في العمل رغم الظروف الحالية وانقطاع 
بخطوة  القيام  منهم  تطلب  ذلك  لكن  بهم،  السبل 
جديدة والعمل بطاقة متجددة لتكون هدفاً لهم للعمل 
بشكٍل أكبر، والمساهمة في إعالة األسرة وتقديم يد 

العون لهم.

ساعات طويلة

الساعة  من  العمل  يبدأن  العمالت   بأن  ويُذكر 
عصراً  الخامسة  الساعة  ولغاية  صباحاً  السابعة 
استراحة  واحدة  ساعة  العمل  ساعات  ويتخلل 
ليرة  ألف   150 تبلغ  شهرية  وبأجور  للغذاء، 
سوريّة، كما بيّنت كوثر بالرغم من العمل لساعات 
طويلة، ولكن عند رؤية اإلنتاج المحقق والمطلوب، 
نشعر بالسعادة وهذا ما يدفعنا الى بذل المزيد من 

الجهد والعمل.
قائلة:  حديثها  األحمد  كوثر  المواطنة  واختتمت 
»دعم شركة روهالت علو لتجارة وإنتاج الزيتون 
وزيته يساهم في تحسين الوضع المعيشي للشعب«.

مواطنو قامشلو: التوتر بين األطراف الكردية يخدم العدو 

معاناة النازحين اإليزيديين تتواصل.. 
من كابوس داعش إلى كورونا

المجلس التشريعي على عتبة 
هيكلة نفسه في منبج

عّبارات صندوقية تحل مشكلة 
انقطاع الطرق بريف الطبقة

قامشلو  مدينة  مواطنو   - قامشلو  روناهي/ 
الكردية في  القوى  بين  الحاصل  التوتر  يرفضون 
من  هي  تركيا  بأن  ويؤكدون  كردستان,  باشور 
تقف وراء ذلك للقضاء على وحدة الصف الكردي

 
السنوات  في  التركي  االحتالل  دولة  تعرض  بعد 
وسط  الشوفينية,  سياستها  في  النتكاسات  األخيرة 
إلى  لجأت  غطرستها،  وجه  في  الشعوب  نهضة 
سياسة اإلبادة بحق شعوب المنطقة, وذلك استمراراً 
أخوة  لكن  قرن,  من  أكثر  منذ  الفاشي  لنهجها 
الشعوب ووحدتها وتقاربها في مشروع ديمقراطي 
وعلى أسس العيش المشترك والحرية ووحدتها في 
هي  اجتماعي؛  عقد  وفق  الديمقراطية  األمة  بناء 

تقرير/ رشا علي

تقرير/ آزادي كردي

تقرير/ عادل عزيز

تقرير/ محمد إبراهيمتقرير/ هيلين علي

شركة روهالت.. بسواعد نسوّية يزدهر إنتاج الزيتون وزيته

االنتهاء من توزيع بذار القمح على 
الفالحين بديرك

من ستقف في وجه سياسات دولة االحتالل التركي 
وستبني وطن ديمقراطي.

وبخصوص التوتر الحاصل بين القوى في باشور 
كردستان, وكيف يمكنها أن تؤثر على أبناء روج 
مدينة  في  المواطنين  من  العديد  مع  التقينا  أفا, 
قامشلو، حيث ناشدوا اإلخوة في باشور كردستان 
دولة  أالعيب  وراء  االنجرار  عدم  ضرورة  إلى 
الكرد  على  للقضاء  تهدف  التي  التركي,  االحتالل 

أينما كانوا. 

التكاتف والوقوف يف صف واحد

المواطن  مع  صحيفتنا  التقت  السياق  هذا  في 
قامشلو,  مدينة  في  خلف«  محمد  »إسماعيل 
الكردي,  الشعب  تكاتف  ضرورة  إلى  أشار  حيث 
السياسات  هذه  وجه  في  واحداً  صفاً  والوقوف 
والهجمات, والتي تهدف إلى محو التاريخ الكردي 

ومكتسباته التي حققها أبناء الشعب الكردي.

كيف ميكن أن تؤثر التوترات 
الحاصلة عىل أبناء روج أفا؟

يخدم  الذي  االقتتال  هذا  وقف  إلى  »خلف«  ودعا 
مصلحة أعداء الكرد قائالً: »نحن ضد هذا االقتتال 
هذا  ألن  الطرفين,  يرضي  حل  بوضع  ونرغب 
»يونس  المواطن  أما  الكرد«.  لصالح  ليس  التوتر 
دملي« أشار إلى ضرورة الوقوف في وجه األعداء, 
حماية  أجل  من  للكرد  السانحة  الفرصة  واستثمار 
المكتسبات التي تحققت بفضل دماء شهداء وحدات 
من  وجميع  المرأة  حماية  ووحدات  الشعب  حماية 
وطالب  الوطن،  لبناء  الطاهرة  بدمائهم  ضحوا 
بالديمقراطية  ينادي  من  وكل  الكردي  الشعب 
النصر  ليكون  الحاصلة  الخالفات  نبذ  بضرورة 
حليفاً. وبيَّن قائالً: »إن هذا التوتر الذي يحصل بين 
واحد،  وعدونا  للغاية,  حساس  الكردية  األطراف 
فواجب علينا نحن الكرد في أقسام كردستان األربعة 
القوى  بين  االقتتال  هذا  ونرفض حدوث  نتحد،  أن 

الكردية, وننادي ببناء كردستان حرة«.

اإليزيديين  النازحين  معاناة  كورونا  وباء  فاقم 
أبسط  فيها  تنعدم  التي  اللجوء  مخيمات  في 
سيئة  معيشية  ظروف  وسط  الحياة  مقومات 

انعكست تداعياتها بشكل كبير عليهم.
عاماً   21 )ز.م(  اإليزيدي  النازح  بدأ  بالكاد   
من  يتخلّص  للنازحين  كنداال«  »باجد  مخيم  في 
بسبب  سنوات  منذ  منها  يعاني  التي  الكوابيس 
ممارسات داعش الوحشية في باشور كردستان، 
وباء  جاء  حتى  أسرته،  التعافي إلعالة  ويحاول 

كوفيد - 19 والحجر ليفاقما مشاكله النفسيّة.
بيداء عثمان في مخيم  النفسية  يقول لألخصائية 
باجد كنداال: »كنا مزارعين، وكان وضعنا جيداً 
األطفال  وجنّد  الرجال  قتل  الذي  داعش  ثم جاء 
إبادة  بـ  يمثل  ما  إلى سبايا،  النساء  وحّول  قسراً 

جماعية محتملة وفق األمم المتحدة«.
ويضيف )ز.م( »صرت أرى كوابيس كل ليلة، 
أرى رجاالً يرتدون األسود جاؤوا لقتلنا«. وعلى 
من  الشاب  يعاني  المخيم،  في  كثيرين  غرار 
اضطراب ما بعد الصدمة، وبفضل متابعة حالته 
اإلخصائية  بها  أوصته  التي  التنفس  وتمارين 
النفسية، خفّت نوبات الهلع، حتى استعاد القدرة 

على النوم ليالً.

عاىن من اضطراب ما بعد الصدمة

وفي بداية مسار تعافيه، فرض باشور كردستان 
 19  - كوفيد  جائحة  الحتواء  مارس  في  حجراً 
ومعها  )ز.م(  إلى  أخرى  مرة  الكوابيس  لتعود 
الجهاديين  من  خوفه  بسبب  الموت  في  الرغبة 

االجتماعية.  غرار ظروفه  على  الفيروس  ومن 
ويقول في هذا الصدد »أخشى أن تصاب عائلتي 
بفيروس كورونا أو تنقله لي، صار يتملكني هذا 

الهاجس«.
واحد  يعاني  العالمية،  الصحة  منظمة  ووفق 
في  نفسية  مشاكل  من  عراقيين  أربعة  كل  من 
مليون  لكل  نفسيين  أطباء  ثالثة  فيه  يوجد  بلد 
شخص. من جهتها قالت األخصائية النفسية بيداء 
اضطرابات  تكرر  في  زيادة  »الحظنا  عثمان: 
والميول  االنتحار  ومحاوالت  الصدمة  بعد  ما 

االنتحارية«.
األول  تشرين  في  شهد  المخيم  أن  وأوضحت 
يعانون  لنازحين  انتحار  محاوالت  ثالث  فقط 
القيود على الحركة  النفسية جراء  التوترات  من 
عدد  وتزايد  االجتماعية.  العالقات  على  وأثرها 
من  موظفين  تسريح  إثر  المخيم  في  العاطلين 
بطاطا  مزرعة  وإغالق  ورقية  مناديل  مصنع 
في  العمال  ربع  نحو  وخسر  أخرى.  ومشاريع 
الحجر،  نتيجة  وظائفهم  كردستان  باشور  أنحاء 
بين  العمرية  الفئة  خصوصاً  ذلك  طال  وقد 
من  المئة  في   36 خسرت  التي  سنة  و24   18

الوظائف، وفق منظمة العمل الدولية.

مشاكل نفسية

ويرى خبراء أن نزوح األهالي من اإليزيديين، 
يعانيه  وما  المنطقة حالياً  به  الذي تمر  والوضع 
العمل،  فرص  توفر  وعدم  البطالة  من  الشباب 

سبباً  وكان  معاناتهم،  تفاقم  في  ذلك  كل  تسبب 
وراء محاوالت االنتحار.

وعانت المرأة األربعينية أيضاً من مشاكل نفسية 
عام  اإليزيدية  شنكال  مدينة  من  فرارها  عقب 
أحكام  تخشى  اآلخرين،  غرار  على  2014م. 
إلى المشاكل  المجتمع الذي ال يزال ينظر سلبياً 

النفسية لذلك تفّضل عدم ذكر اسمها العائلي.
عائلة  مع  في خيمة  المقيمة  المرأة  هذه  وزارت 
ابنها وبناتها األربع األخصائية النفسية مع تجدد 
»أهملت  وتقول:  الجائحة.  إثر  النفسية  مشاكلها 
وإن  بالعزلة  »أشعر  وتضيف:  كلياً«،  أبنائي 
نوبات  خالل  أضربهم  المنزل.  في  دائماً  كانوا 

الهلع، ال أعرف ماذا علي أن أفعل«.
هذه  الكراهية  أن  النفسية  األخصائية  وتقول 
نحو  فتُوجه  عالجه،  يتم  لم  حزن  نتاج  تشكلت 
المرضى  يشعر  عندما  خصوصاً  األقارب، 
على  الرجال  يعتدي  حيث  شأنهم،  من  بالتقليل 
وتضيف:  األطفال.  على  النساء  وتعتدي  النساء 
بعد  منازلهم  إلى  العودة  في  نجحوا  من  »حتى 
الحرب ما زالوا يعانون، كما يعاني أطفالهم من 

بعدهم«.
بال  أطباء  منظمة  من  فيال  لينا  الطبيبة  وتقول 
في  العقلية  الصحة  قسم  مديرة  وهي  حدود، 
العالج  نقص  »مع  بشنكال:  سينوني  مستشفى 
إبادة  عايشوا  الذين  األطفال  يشهد  والعزلة، 
جماعية صعوبات في سن الرشد، ونخشى تزايد 

حاالت االنتحار في األعوام المقبلة«.
وكاالت

اسماعيل محمد خلف     جلبية سراج يونس دملي

التوتر الحاصل يخدم من؟

بأن  سراج«  »جلبية  المواطنة  أكدت  جانبها  ومن 
يرفضون  خصوصاً  واألمهات  عموماً  الكرد 
الكرد  بين  األخوي  االقتتال  أشكال  من  شكل  أي 
سيضر  االقتتال  وأن  كردستان،  من  جزء  أي  في 
بالمكتسبات المتحققة في باشور وروج آفا وسيتأثر 
به جميع الكرد في الوطن وخارجه، وإن القاصي 
تقف  التركي  االحتالل  دولة  بأن  يعرف  والداني 

وراء كل هذه األالعيب في زرع الفتنة والتحريض 
القضاء  أجل  الكرد من  بين  االقتتال األخوي  على 

على الشعب الكردي.
واختتمت جلبية حديثها قائلةً: »أتمنى عدم حدوث 
بين الكرد؛ وأن  حرب في أي منطقة, وخصوصاً 
كردستان,  مناطق  كل  في  واألمان  السالم  يعم 
تأثرت  مناطق شمال وشرق سوريا,  في  وشعوبنا 
االحتالل  إثر هجمات  األخيرة  السنوات  في  كثيراً 

التركي«.   

روناهي/ منبج - يكثف المجلس التشريعي في 
هذه  في  اجتماعاته  من  وريفها  منبج  مدينة 
اآلونة؛ بهدف إعادة هيكلة المجلس التشريعي. 
وستمنح هيكلة المجلس التشريعي الثقة لبعض 
األعضاء السابقين وتدخل دماء جديدة اعتماداً 

على التكنوقراط
القوانين  سن  مهام  التشريعي  المجلس  يتولى 
والمجتمع.  اإلدارة  لقواعد  الناظمة  والتشريعات 
اثنان  التشريعي رئيسان  المجلس  ويشرف على 
وأربعة نواب بحسب الشعوب، وأرشيف. ويبلغ 
التشريعي في مدينة منبج  عدد أعضاء المجلس 
وريفها في أولى جلساته 140 عضواً موزعين 
حسب الشعوب، مع األخذ بعين االعتبار الناحية 
والتكنوقراط.  الجغرافي  والتوزع  العشائرية 
في  اثنتين  مرتين  التشريعي  المجلس  ويجتمع 
الشهر إضافة إلى اجتماعه في الحاالت الطارئة 
المستجدة. ولمزيد من التفاصيل، التقت صحيفتنا 
التشريعي؛  المجلس  في  بالنائب  »روناهي« 
األولى  المراحل  وحول  محمد«.بداية،  »عادل 
في  النائب  حدثنا  التشريعي،  المجلس  لتشكيل 
المجلس التشريعي؛ عادل محمد عن ذلك قائالً: 
»من المجلس المدني تشكل المجلس التشريعي، 
األمنية  الظروف  حسب  تأسس  الوقت  ذلك  في 
التي كانت ال تزال حديثة العهد بالتحرير؛ وضمن 
الحاجة التي تفرضها الضرورة الملحة. وشكلت 
للمجلس  أعضاء  اختيار  بهدف  تحضيرية  لجنة 
والقبلي  العرقي  التنوع  على  بناء  التشريعي 
عشائر  وشيوخ  وجهاء  فاختير  والعشائري. 
األحزاب  ومن  تكنوقراط  أعضاء  جانب  إلى 
التحضيرات  من  مدة شهرين  السياسية، وخالل 
وعقد  التشريعي  المجلس  تشكل  المتواصلة 
نصاب  اكتمال  من  االنتهاء  فور  األولى  جلسته 
األعضاء عام 2016م، وهكذا بدأت اجتماعات 
اجتماعيين  بمعدل  تتوالى  التشريعي  المجلس 

اثنين شهرياً«.
المدنية  اإلدارة  تشكل  مع  أنه  محمد  وأضاف 
عن  تمخض  2017/3/12م،  في  الديمقراطية 
التنفيذي  المجلس  هيكلة  التشريعي  المجلس 
وضم آنذاك ثالث عشر لجنة، وشكلت له رئاسة 
قنبر،  وزينب  القفطان  إبراهيم  من  المشتركة 
المجلس  أمام  قسماً  بعد شهر  اللجان  هذه  وأدت 
التشريعي على الرغم من أن الوضع األمني في 
الجاهزية  من  الكافي  بالقدر  يكن  لم  الوقت  ذلك 
في  داعش  لمرتزقة  خاليا  وجود  نتيجة  بعد 

المناطق المجاورة.  
قال  الجديدة  التشريعي  المجلس  هيكلة  وعن 
كبير  بعمل  التشريعي  المجلس  »انطلق  محمد: 

في الفترة األولى بعدد 140 عضواً في مناقشات 
الكثير من القرارات والقوانين واألنظمة الداخلية 
إلى جانب وضع قراءة للمشهد السياسي بحسب 
ذلك  كل  أن  المهم  الملمة.  السياسية  األحداث 
كان يتم مناقشته بروح من الديمقراطية الحقيقية 
مع  ومنسجماً  التشريعي  المجلس  أعضاء  بين 
بتعددية  المتضمن األخذ  الديمقراطية  فكر األمة 
مع  ومنسجمة  الديموغرافي  وتنوعها  الشعوب 
البلد  تشهده  التي  والخدمي  الحضاري  التطور 
أيضاً. ومع مرور أربع سنوات على تحرير منبج 
وريفها وتأسيس اإلدارة الذاتية في منبج وريفها، 
التنظيمية  بالطريقة  واللجان  المؤسسات  وهيكلة 
الفترة شهدت تطوراً  المطلوبة خاصة وأن هذه 
واالقتصادي  الخدمي  المستوى  على  ملحوظاً 
وتقديم كافة التسهيالت للمواطنين؛ أدى هذا كله 
الذاتية  اإلدارة  حاكمية  على  شعبي  توافق  إلى 
الديمقراطية«. عادل محمد اختتم حديثه بالقول: 
التشريعي  المجلس  قام  األخيرة  الفترة  »في 
بإعادة هيكلة لألعضاء اعتماداً على أسس علمية 
التنوع  أساس  على  األعضاء  كانتقاء  مدروسة؛ 
العلمية  والكفاءة  والعشائري  والقبلي  العرقي 
وخطوط  واألحزاب  واالتحادات  والتكنوقراط 
كالخبرة  أخرى؛  خصائص  جانب  إلى  الريف 

والعالقات االجتماعية المتميزة«. 

التحتية  البنى  تعزيز  بهدف   - الطبقة  روناهي/ 
والمشاريع التي تخدم األهالي تتابع بلدية الشعب 
في الطبقة أعمالها في تنفيذ مشروع عبّارة لمنع 
التابعة  سنجار  قرية  طريق  على  األمطار  تجمع 
لناحية الجرنية؛ وذلك ضمن مشاريع الربع األخير 
للبيئة  المحلية  اإلدارة  لجنة  من  بدعم  العام  لهذا 
الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  التابعة  والبلديات 

لمنطقة الطبقة.

الطريق  على  تجمعها  و  األمطار  لتساقط  نتيجة 
الجرنية  لناحية  التابعة  سنجار  قرية  الى  الواصل 
الجرنية  الشعب في  بلدية  بعد دراسة من جانب  و 
عبارة  إنشاء  خالل  من  المشكلة  هذه  حل  تقرر 
صندوقية تمنع تجمع مياه االمطار على الطريق . 
ومع  اقتراب إنهاء هذا المشروع الذي يمنع انقطاع 
الطريق الواصل الى قرية سنجار قامت صحيفتنا 
اللقاء  واجرت  المشروع  هذا  بتغطية  روناهي 
القصير التالي مع الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب 

في الطبقة والتي تتبع لها الجرنية.  

مشاريعنا الخدمّية مستمرة
 دون توقف

خالل لقاءنا مع الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في 
الطبقة فاطمة العلوش حول أعمال بلدية الشعب في 
مشروع  ضمنها  ومن  الخدمية  ومشاريعها  الطبقة 
الشعب  »بلدية  بأن:  لنا  أكدت  الصندوقية  العبارة 
الطرقات  تجهيز  في  أعمالها  تواصل  الطبقة  في 
في  المرورية  الحركة  تسهيل  بهدف  وتسويتها 
ناحية الجرنية وريفها. وأن بلدية الشعب في ناحية 
وصقل  صب  من  أعمالها  في  مستمرة  الجرنية 
أرضية عبّارة سنجار الثانية وذلك بإشراف مباشر 
الفني  والمكتب  للبلدية  المشتركة  الرئاسة  قبل  من 
فيها وذلك بتاريخ الثالث من شهر كانون األول عام 

2020م.
في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
عمل  »كما  بالقول:  حديثها  العلوش  فاطمة  الطبقة 
قسم الخدمات في البلدية على القيام بحملة تنظيف 
مبنى  جانب  من  والركام  األتربة  كافة  وترحيل 

المستوصف الصحي في البلدة«.


