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الشؤون  مؤسسة  تقوم  قامشلو-  روناهي/ 
الرقة  في  المدني  للمجلس  التابعة  الدينية 
الكنيسة  بناء  إعادة  بأعمال  عام  حوالي  ومنذ 
الكاثوليكية األرمنية »كنيسة الشهداء« الواقعة 
وسط مدينة الرقة، والتي تعرضت للتدمير إبّان 

سيطرة مرتزقة داعش عليها.
في  المالية  لجنة  من  بدعم  تستمر  البناء  أعمال 
األعمال  من  وانتهت  المدني،  الرقة  مجلس 
ويتم  اإلكساء،  سوى  يبَق  ولم  والبناء،  األولية 

العمل عليها حاليًّا.
إلى  الكنيسة  حّولت  قد  داعش  مرتزقة  وكانت 
وُحفرت  المركزي«  »السجن  بـ  ُعِرف  سجن 

داخل  المرتزقة  مقرات  بين  تربط  أنفاق  تحتها 
المدينة.

إلى  الرقة،  الدينية في  وتسعى مؤسسة الشؤون 
االنتهاء من أعمال اإلكساء في أقرب وقت ممكن 
شعائرهم  إقامة  المسيحي  للشعب  يتسنى  حتى 

الدينية وصلواتهم كالسابق.
 يُذكر أن عدد األسر المسيحية التي تعيش حاليًّا 
المؤسسة،  إحصائيات  حسب  الرقة،  مدينة  في 
47 أسرة، في حين بلغ عددها في السابق أكثر 
من 400 أسرة، ألن أغلبها ترك المدينة جراء 
همجية داعش وتدميرها للكنائس ونهب البيوت 

وقتل أهلها.

روناهي/ منبج - تحت شعار »وحدها الطفولة 
في  والفن  الثقافة  مركز  أقام  تعنيه«  ما  تقول 
مدينة منبج وريفها التابع للجنة الثقافة والفن 
متنوعة  فقرات  تخللها  بالطفل،  خاصة  فعالية 
بإبداعات طفولية، وذلك في صالة مركز الثقافة 

والفن الكائن جانب اإلدارة العامة للمدارس.
وبحضور واسع من كافة أطياف المجتمع ومن 
مؤسسات ولجان اإلدارة الذاتية في مدينة منبج 
المرأة  ومجلس  األحزاب  من  ولفيف  وريفها 
ومركز الجنولوجيا، نظم مركز الثقافة والفن في 
مدينة منبج وريفها فعالية هي األولى من نوعها 
للطفل في مدينة منبج، وتضمنت فقرات متنوعة 
ورقص  شعر  إلقاء  وشملت  طفولية  بإبداعات 
في  وذلك  رسم  ومعرض  فلكور  وغناء  شعبي 
صالة مركز الثقافة والفن الكائن جانب اإلدارة 

العامة للمدارس.
استذكاراً  دقيقة صمت  بالوقوف  الفعالية  بدأت 
التوالي  على  كلمتين  وألقيت  الشهداء،  ألرواح 
لكل من الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في 

باسم  والناطقة  خلو  نزيفة  وريفها؛  منبج  مدينة 
مجلس المرأة في مدينة منبج وريفها ابتسام عبد 
أشارتا من خاللها على  القادر كلمات موجزة، 

أذى  كل  الطفولة وضرورة حمايتها من  جمال 
وخطر وتقديم الرعاية الالزمة لها.  ومن ثم قدم 
الصغيرة  والطفلة  العابو  سراج  الطفل  من  كل 
فيها  عبرا  صغيرة،  شعرية  وصلة  العابو  شام 

عن تمسكهما بحقهما بالطفولة والحياة. 
بعد ذلك قدمت فرقة الشهيد« بوطان تركماني« 
والزي  بالهدوء  تميز  الشعبي  للرقص  عرضاً 
الفلكلوري األصيل، فيما بعد ُعِرضت مسرحية 
إلى  أشارت  والنظافة«  الصحة  عنوان«  تحت 
مأكلهم  نظافة  على  األطفال  حفاظ  ضرورة 
انتشار  مع  تزامناً  واألمراض  الجراثيم  من 
جائحة كورونا في هذه اآلونة، كما قدمت فرقة 
تراثية  غنائية  وصلة  خلف«  هفرين  الشهيدة« 
العديد  تكريم  وتم  والكردية،  العربية  اللغة  بين 

من األطفال الذين ساهموا بنجاح هذه الفعالية.
أروقة  في  الحضور  تجول  الفعالية،  ختام  وفي 
معرض الرسم في مركز الثقافة والفن وشارك 

به العديد من األطفال الموهوبين.

تقرير/ آزاد كردي

األطفال ُيبِدعون يف فعالية 
بمركز الثقافة يف منبج

كنيسة الشهداء يف 
الرقة تعود للحياة

محي الدين شيخ آيل: ما ُيرتكب يف عفرين 
جرائم حرب بكل المقاييس الدولّية

نساء كوباين يؤكدن عىل 
إصرارهن بمواصلة نضالهن حىت 

تحرير القائد أوجالن
الديمقراطي  الوحدة  حزب  سكرتير  قال 
الكردي محي الدين شيخ آلي بأن الجرائم 
المحتلة  المناطق  في  التركية  واالنتهاكات 
في عفرين،  وبخاصة  تحصى،  وال  تعد  ال 
وأكد بأن هناك قتل ونهب وتغيير ديمغرافي 
سكانها  من  المنطقة  إفراغ  والهدف 
االحتالل  بمحاسبة  وطالب  األصليين، 
التركي على الجرائم الحاصلة في عفرين 

المحتلة...«4

 وصفت نساء مقاطعة 
كوباني العزلة المشددة 

على القائد عبد هللا أوجالن 
بأنها وصمة عار على 

جبين اإلنسانية، مطالبين 
المجتمع الدولي والمنظمات 
الحقوقية بالقيام بواجباتها 

تجاه الشعب الكردي وقائدهم 
آبو...«3

المقدسات اإليزيدية هدف لنريان 
االحتالل الرتكي ومرتزقته

سلسلة انتهاكات دولة االحتالل التركي ومرتزقتها 
تجاه الشعب اإليزيدي ال تعد وال تحصى؛ فالتهديدات 
اجتياح  عند  لتركيا  التابعة  المرتزقة  وجهتها  التي 
عفرين كانت أكبر برهان على نيتهم بالقضاء على 

الديانة الممتدة منذ آالف السنين...«6

عدسة روناهي دلين احمد

هنأت اإلدارة الذاتي�ة لشمال وشرق سوريا الشعب اإليزيدي بحلول عيد إيزي، وأشارت إلى أن الحفاظ على هذه الموروثات األصيلة 
والثقافية  والتاريخية  المهمة  الديني�ة  الجوانب  ألحد  إحياء  هو  المناسبة  هذه  إحياء  أن  وأكدت  اإليزيدية،  للهوية  حقيقي   

ٌ
انبعاث

والمجتمعية اليت يتميز بها هذا الشعب العريق...«2

اإلدارة الذاتية تهنئ اإليزيديين 
بحلول عيد إيزي
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اإلدارة الذاتية تهنئ اإليزيديين بحلول عيد إيزي

القيادة العامة لوحدات حماية الشعب: 
قواتنا لم تهاجم قوات البيشمركة

تركيا تحاول تهيئة ظروف استمرار 
مشاريعها التوسعية في سوريا

الجيش العراقي ُيجرِّد أهالي شنكال
 من أسلحتهم

الصحة العالمية َتحِسُم الجدل بشأن 

ظهور ساللة جديدة من كورونا

وصول المياه إلى حي زورآفا في ديرك

النمسا تكشف عن مؤامرة تركية الستهداف 
سياسيين في البالد

تحذير أممي من توقف اإلمدادات اإلنسانية في سوريا

قوات موالية لروسيا تنتشر على الحدود السورية - العراقية

دراسة حديثة تكشف العالقة بين تنّوع الطيور 
والصحة العقلية لإلنسان

كيف يساعد الزنجبيل في الوقاية من 

السكري وعالج أعراضه؟

كم من السعادة يمكنك الحصول عليها إذا شاهدت 
منشورة  لدراسة  وفقاً  حولك؟  إضافياً  طائراً   14
فإن  إيكونوميكس«،  »إيكولوجيكال  دورية  في 
اإلجابة هي مقدار السعادة ذاتها التي ستشعر بها 

إذا حصلت على مبلغ 150 دوالراً.
حولك  من  المتنوعة  للطيور  رؤيتك  إن  حيث 
يمنحك شعوراً بالرضا ال يقل عن ذلك الذي تشعر 
به إذا حصلت على زيادة شهرية في العمل تقدر 
بـ10%، وهذا ما يجعل جهود الحفاظ على الطبيعة 
ال تقل أهمية عن تحقيق األمن المالي فيما يتعلق 

بعالقته برفاهية اإلنسان.

األوروبيون السعداء

المركز  عن  الصادرة  الجديدة  الدراسة  كشفت 
التكاملي،  البيولوجي  التنوع  لبحوث  األلماني 
أن  األوروبية،  القارة  سكان  على  ركزت  والتي 
رؤية  يمكنهم  الذين  أولئك  هم  األوروبيين  أسعد 
حياتهم  في  المختلفة  الطيور  أنواع  من  العديد 
اليومية، أو الذين يعيشون في محيط شبه طبيعي 

يُعتبر موطناً للعديد من أنواع الطيور.

يقول جوئيل ميثورست، المؤلف الرئيسي للدراسة، 
وباحث الدكتوراه في مركز »سينكينبرغ« للتنوع 
األلماني  والمركز  المناخ،  وأبحاث  البيولوجي 
الصحفي  البيان  في  البيولوجي  التنوع  لبحوث 
على  الحفاظ  »إن  المركز،  موقع  على  المنشور 
لحياتنا،  المادي  األساس  فقط  يضمن  ال  الطبيعة 
ولكنه يشكل أيضاً استثماراً في رفاهيتنا جميعاً«.

التعرّض للطبيعة

العديد من الدراسات، اهتمت من قبل ببحث عالقة 
بالصحة  البيولوجي  والتنوع  للطبيعة  التعرض 
العلماء  يجري  مرة  ولكن ألول  لإلنسان،  العقلية 
القائمون على هذه الدراسة بحثاً حول ما إذا كان 
التنوع البيولوجي يزيد أيضاً من رفاهية اإلنسان 

على مستوى النطاق األوروبي.
الباحثون  استخدم  النتيجة،  هذه  إلى  للوصول 
لعام  الحياة  لجودة  األوروبي  المسح  من  بيانات 
2012م الستكشاف العالقة بين التنوع البيولوجي 
بالشعور  ارتباطها  والمدن، ومدى  المنازل  حول 
من  أكثر  على  المسح  إجراء  تم  حيث  بالرضا. 
26 ألف شخص بالغ من 26 دولة أوروبية. وقد 

تنوع  بناًء على  البيولوجي  التنوع  مدى  قياس  تم 
الطيور الموجودة في المحيط، وذلك اعتماداً على 

أطلس تربية الطيور األوروبي.
التنوع  مؤشرات  أفضل  من  الطيور  وتعد 
البيولوجي في أي منطقة، ألنها من بين العناصر 
األكثر وضوحاً للطبيعة الحية، فهي عادة ما تُرى 
أو تُسمع في البيئة من حولنا، سواء في المناطق 
الخضراء  المساحات  من  بالقرب  أو  الحضرية 

الطبيعية ومناطق الغابات والمسطحات المائية.
غيسيه،  بونينج  كاترين  الدكتورة  لألستاذة  ووفقاً 
البيولوجي  للتنوع  سينكينبرغ  مركز  مديرة 
وأبحاث المناخ، فإنه تم فحص البيانات االجتماعية 
في  مسحهم  تم  الذين  لألشخاص  واالقتصادية 
وجدنا  الكبيرة  »لدهشتنا  وتؤكد:  أيضاً،  الدراسة 
أن تنوع الطيور مهم إلرضاء الناس مثل دخلهم«.

نتائج الدراسة

شعور  على  يؤثر  آخر  جانباً  الباحثون  وجد  وقد 
اإلنسان بالرضا عن الحياة، وهو البيئة المحيطة، 
حيث إن نوع البيئة المحيطة يحدد أنواع وأعداد 

في  الطيور  فتزيد  المختلفة،  األماكن  في  الطيور 
المناطق التي تحتوي على مناظر طبيعية قريبة أو 
التي تحتوي على العديد من المساحات الخضراء 

والمسطحات المائية.
األوروبيون  »يشعر  ميثورست:  جوئيل  يقول 
بالرضا بشكل خاص عن حياتهم إذا كان محيطهم 
أصناف  في  كبيراً  تنوعاً  يستضيف  المباشر 

الطيور«.
وفي النهاية يلفت ميثورست االنتباه إلى المشاكل 
لها بسبب  التعّرض  يمكن  التي  الوشيكة  الصحية 
التدهور الكبير في التنوع البيولوجي الذي نمر به 
حالياً، وما قد يشكله ذلك من معاناة في بيئة فقيرة 

بيولوجياً.

تحدث اإلصابة بمرض السكري المزمن بسبب 
ومن  والجينية،  البيئية  والعوامل  الحياة  نمط 
المعروف أنه تم استخدام األعشاب التقليدية منذ 
الوقاية من اإلصابة  أو  لعالج  القديمة  العصور 
بالعديد من األمراض، من بينها مرض السكري.
األعشاب  أفضل  بين  المعروف  الزنجبيل  ويعد 
الوقاية  في  المستخدمة  فاعلية  واألكثر  الطبية 
األعراض  مع  والتعامل  السكري  مرض  من 
به،  اإلصابة  على  المترتبة  والمضاعفات 
التالي  التقرير  في   Boldsky موقع  ويناقش 

فوائد الزنجبيل لمرضى السكري:
ـ المركبات النشطة في الزنجبيل: أظهرت دراسة 
متعلقة بالمركبات النشطة في الزنجبيل الطازج 
الحيوية،  العشبة  هذه  أن  عضوياً  والمزروع 
المركبات  من  العديد  على  تحتوي  التوابل  أو 
الطبيعية مثل البارادول والجنجيرول ومشتقات 
إلى  باإلضافة  والشوغول،  للزنجبيل  األسيتيل 
المركب المهيمن وهو »جينجيرول« أو ما يشار 
معظم  يثبط  الذي  الزنجيبول،  باسم  أيضا  إليه 

التأثير الضار لمرض السكري.
وعندما يصوم الشخص لساعات طويلة، تنخفض 
يفرز  ثم  ومن  الجسم،  في  الغلوكوز  مستويات 
لتحفيز  الغلوكاغون  يسمى  هرمون  البنكرياس 
إفراز الغلوكوز المخزن في الكبد لموازنة نقص 

الغلوكوز في الجسم.
مستويات السكر

الجسم  يفرز  الغلوكوز،  إلفراز  واستجابة 
األنسولين لموازنة مستويات السكر في الجسم، 
إنتاج  من  قللوا  قد  السكر  مرضى  ألن  نظراً 
تحويل  عن  األنسولين  عجز  أو  األنسولين 
الغلوكوز إلى طاقة، فإن نسبة الغلوكوز في الدم 

تظل مرتفعة في الجسم.
كما يساعد تحليل غلوكوز الدم للصائم في تحديد 
مستويات  قياس  طريق  عن  السكري  مرض 
السكر، ويعد وجود مستويات للسكر بين 100 
اإلصابة  على  عالمة  ديسيلتر   / مغ   125 إلى 
بمقدمات السكري، بينما تعني النتائج أعلى من 
126 مغ / ديسيلتر أو ما يزيد أنه مصاب بالفعل 
للصائم  الدم  السكري، ويعتبر غلوكوز  بمرض 

أقل من 100 مغ / ديسيلتر أمًرا طبيعيًا.
تناول  يؤدي  أن  يمكن  علمية،  لدراسة  ووفقاً 

غرام   2( أسبوعاً   12 لمدة  الزنجبيل  مسحوق 
يومياً( إلى خفض نسبة الغلوكوز في الدم للصائم 
بالدم  السكر  نسبة  تنخفض  أيضاً،  كبير.  بشكل 
بمعدل أسرع بعد أربع ساعات عند تناول جرعة 

100 إلى 800 مغ / كغم.
حساسية األنسولين

الرئيسي  السبب  هي  األنسولين  حساسية  تعتبر 
النوع 2 حيث ال يستطيع  السكري من  لمرض 
لألنسولين  صحيح  بشكل  االستجابة  الجسم 

لتحويل الغلوكوز إلى طاقة.
اليومي  االستهالك  أن  علمية  دراسة  وأثبتت 
من الزنجبيل )حوالي 3 غ( لمدة ثمانية أسابيع 
األنسولين  مقاومة  تحسين  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
عن طريق تقليل نسبة الغلوكوز في دم الصائم 
يساعد  أن  يمكن  كما  السكري.  والهيموغلوبين 
السكري  مرض  مضاعفات  منع  في  الزنجبيل 
مثل أمراض الكلى والقلب واألعصاب والعيون، 

على النحو اآلتي:
1. اعتالل الكلية السكري

أظهرت دراسات علمية أن للزنجبيل تأثيراً واقياً 
على  يستخدم  الذي  الميتفورمين،  لدواء  مماثالً 
الزنجبيل  يساعد  السكر،  لمرضى  واسع  نطاق 
أي  يمنع  وبالتالي  الكلى  تنكس خاليا  منع  على 
في  الغلوكوز  نسبة  ارتفاع  بسبب  للكلى  ضرر 

الجسم.
2. اعتالل الشبكية السكري

األمد  طويل  السكري  مرض  يتسبب  أن  يمكن 
العين،  تلف  أو  السكري  الشبكية  اعتالل  في 
يمكن أن يعزز الغلوكوز الزائد في الدم إطالق 
دموية  أوعية  وتكوين  االلتهابية  السيتوكينات 

يؤدي  وبالتالي  الموجودة،  األوعية  من  جديدة 
ألجزاء  وهيكلية  وظيفية  أضرار  حدوث  إلى 
ولكن ألن  العين.  شبكية  مثل  العين  من  مختلفة 
مركب الزنجيبول، عنصر رئيسي في مكونات 
لتكّون  ومضاد  لاللتهابات  مضاد  الزنجبيل، 
تلف  منع  في  يساعد  فإنه  الدموية،  األوعية 

األوعية الدموية بشبكية العين.

3. عضلة القلب السكري
يعتبر اعتالل عضلة القلب السكري هو السبب 
تشير  إذ  السكري،  مرضى  لوفيات  الرئيسي 
الوفيات  من   %65 حوالي  أن  إلى  التقديرات 
تشوهات  عن  ناتجة  السكري  مرض  في 
األوعية الدموية أو قصور القلب، يعد االلتهاب 
لتلك  الرئيسية  األسباب  من  التأكسدي  واإلجهاد 

المضاعفات.
لمرض  مضادة  خصائص  الزنجبيل  يمتلك 
لاللتهابات  إلى كونه مضاداً  السكري باإلضافة 
في  بديل  كأفضل  استخدامه  ويمكن  واألكسدة 
بالعالج  مقارنةً  السكري  مرضى  حالة  تحسين 

باألنسولين.
4. اعتالل األعصاب السكري

تلف  إلى  السكري  األعصاب  اعتالل  يشير 
في  الغلوكوز  نسبة  ارتفاع  بسبب  األعصاب 
بشكل  السكري  األعصاب  اعتالل  يؤثر  الجسم 
وخدًرا  ألًما  ويسبب  األعصاب  على  رئيسي 
وهو  شوغول-6،  أن  دراسة  أظهرت  مزمنين. 
مركب نشط في الزنجبيل ربما يساعد في تقليل 

األلم الناتج عن اعتالل األعصاب السكري.

مركز األخبار ـ هنأت اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا الشعب اإليزيدي بحلول عيد 
هذه  على  الحفاظ  أن  إلى  وأشارت  إيزي، 
للهوية  حقيقي  انبعاٌث  األصيلة  الموروثات 
المناسبة  هذه  إحياء  أن  وأكدت  اإليزيدية، 
المهمة  الدينية  الجوانب  ألحد  إحياء  هو 
التي  والمجتمعية  والثقافية  والتاريخية 

يتميز بها هذا الشعب العريق..

في  عام  كل  إيزي  بعيد  اإليزيديون  يحتفل 
الجمعة األولى من شهر كانون األول الشرقي. 
ويسبق هذا العيد صوم لمدة ثالثة أيام يسمى 
عن  اإليزديون  يمتنع  وفيه  إيزي(  )صوم 
يأتي  ثم  المساء.  وحتى  الصباح  من  األكل 
الزيارات  وتتبادل  األفراح  تقام  حيث  العيد، 

لتقديم التهاني بهذه المناسبة.
وبهذا الصدد أصدرت اإلدارة الذاتية لشمال 

عيد  بمناسبة  بيانًا  الخميس  سوريا،  وشرق 
»إيزي«، الذي يحتفل به المجتمع اإليزيدي، 

وجاء في نص البيان:
 ،)Èziإيزي( الصوم  عيد  قدوم  »بمناسبة 
الذي يصادف الجمعة األولى من شهر كانون 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تتقدم  الشرقي،  األول 
وشرق سوريا بالتهاني ألهلنا اإليزيديين في 

شمال وشرق سوريا وعموم العالم.

ألحد  إحياء  هو  المناسبة  هذه  إحياء  إن 
المهمة والتاريخية والثقافية  الدينية  الجوانب 
المكون  هذا  بها  يتميز  التي  والمجتمعية، 
الموروثات  هذه  على  والحفاظ  العريق. 
اإليزيدية  للهوية  حقيقي  انبعاٌث  األصيلة 
لمختلف صنوف  التي تعرضت، وال تزال، 

اإلبادة.
نتمنى أن يعيده هللا تعالى على أهلنا اإليزيديين 

بالخير؛ وننوه إلى ضرورة التقيد باإلجراءات 
الصحية المتبعة، والتحرك ضمن اإلجراءات 
المحددة، فيما يتعلق بالمناسبات، التي أقرتها 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للحد من 
 .19-COVIED كورونا  فيروس  انتشار 
وكل عام وأهلنا اإليزيديون وعموم مكونات 

شعبنا بخير«.

لوحدات  العامة  القيادة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
البيشمركة،  قوات  تهاجم  »لم  أنها  الشعب 
ودعت  كردستان«،  إقليم  سيادة  وتحترم 
التهجم  سياسة  عن  التخلي  إلى  اإلقليم  قيادة 

واالبتزاز.
في  البيشمركة  وزارة  وكيل  زعم  قد  وكان 
حماية  وحدات  أن  األربعاء،  يوم  باشور، 

الشعب قد هاجمت قوات البيشمركة.
الشعب  حماية  لوحدات  العامة  القيادة  أكدت 
قوات  تهاجم  لم  أنها  كتابي  بيان  في  الخميس 

البيشمركة. وجاء في نص البيان:
تهاجم  لم  قواتنا  العام:  والرأي  اإلعالم  »إلى 
إقليم  سيادة  ونحترم  البيشمركة،  قوات 
تنسيق  عمليات  هناك  كانت  طالما  كردستان. 
آفا  روج  بين  الحدود  طرفي  على  مشتركة 
وإقليم كردستان، خالل السنوات الماضية، في 
حفاًظا  وذلك  داعش،  مكافحة  عمليات  إطار 

على أمن واستقرار الحدود، هذا التنسيق سّهل 
الكثير من العقبات التي كانت تحدث عادةً في 

المناطق الحدودية.
كانون   16 في  األربعاء  ليلة  حدث،  ما  إّن 
األول، بالقرب من منطقة سحيال على الحدود، 
نقاط  أّي  على  قواتنا  قبل  من  هجوًما  يكن  لم 
تابعة لقوات البيشمركة، وليس هناك أّي سبب 
من  أثير  وما  تصرف،  هكذا  إلى  يدعو  وجيه 
كبيرة،  مبالغة  كانت  إعالمية  تصريحات 
فما  حقيقته،  من  أكبر  حجًما  للحدث  أعطت 
وبين  بيننا  تنسيق  سوء  مسألة  يعدو  لم  حدث 

المعنيين في إقليم كردستان.
حماية  وحدات  في  فإننا  تماًما،  العكس  وعلى 
الشعب نحترم سيادة إقليم كردستان على أرضه 
واالبتزاز  التهجم  سياسة  ترِك  إلى  وندعو 
واالتهامات، كما ندعو إلى حل المسائل العالقة 

عبر الحوار والتنسيق المتبادل«.

التركي  الخارجية  وزير  قال  ـ  األخبار  مركز 
عودة  إن  الخميس،  أوغلو،  جاويش  مولود 
والواليات  تركيا  بين  طبيعتها  إلى  العالقات 
المتحدة ممكنة إذا لبت األخيرة تطلعات أنقرة 

بشأن السياسة السورية.
وجاء كالم أوغلو عن سوريا، في معرض رده 
على العقوبات األخيرة التي فرضتها واشنطن 
الجوي  الدفاع  منظومة  لشرائها  أنقرة  على 

.)400-S( الروسية
عقوبات  فرض  مؤخراً،  واشنطن،  وأعلنت 
الصناعات  مؤسسة  استهدفت  تركيا  على 
الدفاعية التركية، على خلفية تزودها بمنظومة 

الدفاع الجوي )S-400( الروسية.

قال أوغلو أن بالده ورغم العقوبات األميركية 
لن تتراجع عن شراء المنظومة الروسية.

ووصف العقوبات األخيرة بـ«القرار الخاطئ 
سياسياً وقانونياً واعتداء على السيادة التركية، 
فرض  طريق  عن  المشاكل  حل  يمكن  وال 

العقوبات«.
التركية،  الدفاعية  الصناعات  رئيس  وقال 
لن  األميركية  العقوبات  إن  دمير،  إسماعيل 
تؤثر سلباً على وزارة الدفاع والجيش والقوات 
عبر  تنفذ  مشاريعهم  ألن  التركية،  األمنية 
ولن  األميركية،  العقوبات  تطلها  لم  شركات 
قبل  الموقعة  والتسويات  االتفاقات  على  تؤثر 

تاريخ صدور العقوبات.

نيوز«  »روج  وكالة  أفادت  ـ  األخبار  مركز 
العراقي  الجيش  من  عناصر  أّن  اإلخباريّة 
وفتّشوا  شنكال  منطقة  بريف  قرية  داهموا 
منازل القرويّين بحثاً عن األسلحة، وذلك في 
إطار حملة بدأها الجيش لتجريد أهالي شنكال 

من أسلحتهم.
الجيش  عناصر  أّن  الوكالة  وأوضحت 
شنكال  محيط  إلى  دخلوا  الذين  العراقي، 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  من  بطلب 
PDK، داهموا منازل قرية »وردى« وسألوا 
للدفاع عن  اقتنوها  التي  األسلحة  األهالي عن 
أنفسهم، في خطوة اعتبرها األهالي أنّها تهدف 

لتجريدهم من أّي وسيلة للحماية.
  PDK وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني
مع  اتّفاقاً  الماضي  الثاني  تشرين   9 في  أبرم 

شنكال  منطقة  إدارة  حول  العراقيّة  الحكومة 
حيث  شؤونهم،  إدراة  من  أهاليها  وحرمان 
الدولة  من  طلب  على  بناء  الخطوة  جاءت 
دخل  أن  االتّفاق  نتائج  من  وكان  التركيّة، 
اآلالف من جنود الجيش العراقي إلى المنطقة.

النوع  أن  العالمية،  الصحة  منظمة  أكدت 
الجديد من فيروس كورونا الذي ُعثر عليه في 
يمثل  ال  ولكنه  أكبر،  بسرعة  ينتشر  بريطانيا 

خطورة أكبر بأي حال.
وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك 
في وقٍت سابق عن تحديد ما ُوصف بأنه نوع 
مرتبطاً  يكون  قد  كورونا  فيروس  من  جديد 
شرقي  جنوب  للفيروس  األسرع  باالنتشار 

البالد.
ألف  وبالتزامن سجلت بريطانيا ما يزيد على 
ساعة،   24 خالل  بكورونا  إصابة  وثمانمائة 
غضون  في  وفاة   500 من  أكثر  سجلت  كما 

شهر بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
لندن  العاصمة  أن  مؤخراً  بريطانيا  وأعلنت 
وأجزاء أخرى من البالد ستدخل في »المرحلة 
أقصى درجات  الثالثة« من اإلغالقات، وهي 
حاالت  في  الحاد  االرتفاع  بسبب  اإلغالق، 

اإلصابة بفيروس كورونا.
إيسكس  من  وأجزاء  لندن  ودخلت 
وهيرتفوردشاير المرحلة الثالثة من اإلغالقات 

األربعاء.
من  اآلالف  إغالق  الخطوة  هذه  وستعني 
العاصمة  في  والمطاعم  والحانات  المقاهي 
البريطانية ونواحيها، ولن يُسمح سوى بطلبات 

الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.

فيروسات أخرى
أيام حذّرت عالمة صينية بارزة من أن  وقبل 
الحدودية  المناطق  في  تعيش  التي  الخفافيش 
جنوبي وجنوب غربي البالد تُخفي فيروسات 
أيضاً  القدرة  ولديها  ذاتها.  األسرة  من  أخرى 

على النفاذ إلى أجسام البشر.
وأوضحت أستاذة الفيروسات الصينية البارزة 
فيها  بما  الفيروسات  هذه  أن  جينجلي،  شي 
 .»2 كوف  »سارس  ساللة  من  القريبة  تلك 
االسم العلمي لفيروس كورونا المستجد، ومن 

المرجح أن تنتشر في الطبيعة خارج الصين.
في  عنها  نبحث  أن  يجب  ال  »أنه  وأضافت: 
)الخفافيش( فقط في الصين، بل في دول جنوب 
يكتشف  لم  فريقها  أن  وأكدت  أيضا«.  آسيا 
ومزارع  البرية  الحيوانات  في  فيروسات 
الحيوانات في منطقة ووهان، رغم أنهم أخذوا 

عينات كثيرة منها.
كورونا،  وباء  النتشار  األولى  األسابيع  ومنذ 
ربط علماء الفيروس بخفافيش برية تعيش في 
إلى  بنقله  الطائرة  الثدييات  متهمين  الصين، 
اإلنسان، رغم عدم وجود تأكيدات معملية على 

ذلك حتى اآلن.
روبرتسون  دافيد  البروفيسور  قال  ذلك  ومع 
إن  جامعة »غالسكو«.  في  الفيروسات  أستاذ 

التحقيقات يجب أن تظل ُمنصبّة على الصين.

روناهي /ديرك - أنجزت دائرة المياه التابعة 
لبلدية الشعب في ديرك, تنفيذ مشروع تمديد 
خط مياه رئيسي في حي زورآفا, وذلك بناء 

على طلبات من قبل األهالي.
مدينة  في  األحياء  بعض  أهالي  يعاني  إذ 
أو  الشرب  لمياه  انقطاع  مشكلة  من  ديرك 
عدم وصول المياه إلى بعض المنازل, نظراً 
الجديدة,  السكنية  واألبنية  األحياء  لتوسع 
مياه  لتوسيع شبكات  المدينة  يزيد حاجة  مما 

الشرب ضمن هذه األحياء.
وأنهت دائرة المياه والصرف الصحي أعمالها 
في  رئيسي  مياه  خط  تمديد  مشروع  بتنفيذ 
حي زورآفا طريق كاني نعمة بديرك بطول 
/100م /وقطر /90مم/, وبكلفة إجمالية تقدر 

بنحو مليون وثالثمئة ألف ليرة سورية.
الشعب  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  وبحسب 
شبكة  توسيع  تواصل  البلدية  فإن  ديرك  في 
المياه ودعم إمكاناتها في مدينة ديرك, مضيفاً 

الحي  من  منزالً   /40/ يغذي  المشروع  أن 
المذكور وهو استكمال لمشاريع أخرى تقوم 

بها دائرة المياه .
»روناهي«  لصحيفتنا  لقاءات  عدة  وخالل 
مع أهالي الحي فقد عبروا عن امتنانهم لتلبية 
لبلدية  التابعة  المياه  دائرة  طلبهم عن طريق 
كانوا  أنهم  إلى  وأشاروا  ديرك,  في  الشعب 
يعانون منذ مدة من مشكلة عدم وصول المياه 

إلى الحي.

»تليغراف«  صحيفة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
التركية  للمخابرات  عميالً  أن  البريطانية، 
واعترف  النمساوية،  للسلطات  نفسه  سلم 
بأنه تلقى أوامر من أنقرة باغتيال سياسية 

كردية بارزة. 
ويُعتقد أن بيريفان أصالن )39 عاماً(، وهي 
كانت  كردي،  أصل  من  نمساوية  سياسية 
تقرير  بحسب  االغتياالت،  عملية  في  هدفاً 
»الحرة«  قناة  موقع  ترجمه  الذي  الصحيفة 

األمريكية.
السلطات  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
وأن  د،  الّجِ محمل  على  المزاعم  هذه  تأخذ 
الشرطة  حماية  تحت  المستهدفة  السياسية 
لها  السماح  يتم  ال  وأنه  التحقيقات،  بدء  منذ 
بمغادرة منزلها بدون ارتداء سترة واقية من 

الرصاص. 
أوزتورك،  فياض  الجاسوس  محامو  وأكد 
أنه  تركي،  أصل  من  إيطالي  مواطن  وهو 
أجنبية  دولة  لصالح  التجسس  بتهمة  محتجز 
وأنه سلم نفسه طواعية للسلطات النمساوية. 

أنه  التحقيقات،  خالل  أوزتورك،  وادعى 
المخابرات  جهاز  قبل  من  لالبتزاز  تعرض 
بريفان  اغتيال  عملية  في  للمشاركة  التركي 
أصيبت  إذا  ما  مهماً  »ليس  وقال  أصالن، 
»نشر  كان  الهدف  أن  مضيفاً  ماتت«،  أو 
الفوضى وإرسال رسالة ألصالن وآخرين«. 
وأضاف أن عملية اغتيالها كان من المفترض 
لكنه  الماضي،   - مارس   – آذار  في  تتم  أن 
علق في بلدة ريميني اإليطالية بعد كسر ساقه 

في حادث.

وكشف الرجل المعتقل حالياً، أنه تم التخطيط 
لتنفيذ هجمات عنيفة ضد اثنين من السياسيين 
اآلخرين، بما في ذلك بيتر بيلز، القيادي في 

حزب الخضر النمساوي. 
المخابرات  لجنة  في  منصباً  بيلز  وشغل 
ومعروف  سابقاً،  النمساوي  بالبرلمان 
رجب  التركي  للرئيس  الالذعة   بانتقاداته 
 2017 عام  في  نشر  كما  إردوغان،  طيب 
حزب  بين  الصالت  عن  مفصالً  تقريراً 
وعمليات  تركيا  في  الحاكم  والتنمية  العدالة 

قامت بها المخابرات التركية في النمسا.
شبكة  أن  أصالن  بيريفان  تدعي  حين  في 
ال  »ما  تضم  النمسا  في  التركية  المخابرات 

يقل عن 400 مخبر« من المهاجرين. 

من  المتحدة  األمم  حذرت  ـ  األخبار  مركز 
سوريا،  في  اإلنسانية  اإلمدادات  توقف 
غير  سوريا  إلى  مبعوثها  لسان  على  وذلك 

بيدرسون.
المساعدات  توقف  من  بيدرسون  وحذر 
السوريين،  الالجئين  مخيمات  عن  اإلنسانية 

مع تزايد قسوة الظروف التي يعيشون فيها.
السوريين  أن  إلى  األمن  مجلس  أمام  ولفت 
يعانون نقصاً واضحاً في الغذاء والمياه، في 

وقت طلبت الحكومة السورية من المنظمات 
شرق  شمال  في  أنشطتها  وقف  اإلنسانية 

سوريا.
اإلنسانية  العمليات  أن  من  بيدرسون  وحذر 
بالتوقف، في  في شمال شرق سوريا مهددة 
الهول  مخيم  في  الوضع  صعوبة  تزايد  ظل 

لالجئين.
أي  أن  من  أيضاً  الدولي  المبعوث  كما حذر 
تصعيد في العمليات العسكرية في هذا الوقت 

سيكون له آثار مدمرة على الشعب السوري.
وقال بيدرسون إنه ال زال هناك فرصة قائمة 
بين  الدستور  حول  تفاهمات  إلى  للتوصل 

المعارضة السورية والحكومة.
جديدة  مفاوضات  جولة  ثمة  أنه  إلى  مشيراً 
ستعقدها لجنة صياغة الدستور السوري في 
ال  الفرصة  وأن  يناير،  الثاني/  كانون   25
زالت قائمة للتوصل لتفاهمات حول الدستور 

بين الطرفين.

ثالثي  اجتماع  من  يوم  بعد  ـ  األخبار  مركز 
الحكومة  روسيا،  )إيران،  من  كالً  جمع 
قوات  انتشرت  الزور،  دير  في  السورية( 
»الفيلق الخامس« المدعوم من روسيا ألّول 
مرة على نقاط واقعة على الحدود السورية 

- العراقية قرب مدينة البوكمال.
واستلمت قوات الفيلق الخامس بعض النقاط 
من مجموعات تابعة إليران )حركة النجباء 
بعد  وذلك  واألبدال(،  العراقي  هللا  وحزب 
مالمحه  تتضح  لم  إيراني   - روسي  اتفاق 
بشكل كامل بعد، والذي كان قد بدأ قبل أسبوع 
بفتح مكتب للقوات الروسية وسط مدينة البو 

كمال.
من  هذا  الروسي  االنتشار  ويعدُّ 
نوعه األّول على الحدود السورية – 
الروسي  الصراع  بداية  منذ  العراقية 

– اإليراني في سوريا.
يشار إلى أّن القوات الروسية افتتحت 
أّول مقر لها في مدينة البو كمال بريف 
مع  الحدود  على  الشرقي  الزور  دير 
المنصرم،  االسبوع  خالل  العراق 
لتتمركز بعدها قوات روسيا في مبنى 
البو  مدينة  وسط  السياحي  الفندق 

كمال. 
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الكلي  الحظر  رفع  بعد  ـ  قامشلو   / روناهي 
وانطالق  والحسكة  قامشلو  مدينتي  عن 
النشاطات الرياضية مجدداً للموسم الرياضي 
والدوريات  البطوالت  كثُرت  2020ـ2021 
النشاطات  هي  فما  اإلقليم،  في  المختلفة 

القادمة؟
تزيد  الرياضية  النشاطات  الجزيرة  إقليم  في 
بسبب الضغط الحاصل على روزنامة الموسم 
العديد  وتتزامن  2020ـ2021،  الرياضي 
انطالقة  ومنها  البعض،  بعضها  مع  منها 
الجولة الثانية لكرة القدم من دوري أندية إقليم 
وستقام  األولى«  »الدرجة  للرجال  الجزيرة 

ست مباريات على الشكل التالي:
الخميس 2020/12/17:

كجو  هيثم  الشهيد  ـ  دجلة   × الحسكة  شبيبة 
بقامشلو. 

الجمعة 2020/12/18:
خبات × االتحاد ـ ملعب الدرباسية.

هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  األسايش  كاني ×  واشو 
كجو بقامشلو.

الصناديد × جودي ـ ملعب جل آغا.
شبيبة تل كوجر × برخدان ملعب تل كوجر.

السبت 2020/12/19:
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  ـ  سركانيه × سردم 

بقامشلو.
كافة المباريات تبدأ بتمام الساعة الواحدة من 

بعد الظهر.
وفي يوم الجمعة تقام منافسات التجمع النهائي 
للكرة الطائرة للرجال الدرجة الثانية في صالة 

جوانن  هي:  المتأهلة  واألندية  سبيه  تربه 
المباريات  وستبدأ  آشتي،   - ديريك   - عامودا 

الساعة العاشرة صباحاً.
بطولة  ستقام  الرياضية  عامودا  صالة  وفي 
األشبال  لفئتي  الطائرة  للريشة  مفتوحة 
والناشئين للذكور واإلناث في إقليم الجزيرة، 
الجمعة  يوم  وذلك  فوق،  وما   2005 لمواليد 
وستنطلق   ،2020/12/18 المصادف 
صباحاً،  العاشرة  الساعة  بتمام  المنافسات 
وهي لعبة حتى اآلن لم تُفعّل بالشكل المطلوب 
المؤهلة رغم  والصاالت  الخبرات  قلة  بسبب 

وجود مواهب واعدة من كال الجنسين.
من  الثانية  الجولة  ستقام  القادم  السبت  ويوم 
في  لألندية  للسيدات  الطائرة  الكرة  دوري 
صالة عامودا الرياضية، وفق الجدول التالي 
الجماعية في  الذي صدر عن مكتب األلعاب 

االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة:
آشتي × الطريق

آشتي × سردم
سردم × الطريق

جوانن عامودا × االتحاد
االتحاد × الطريق

المباريات ستبدأ بتمام الساعة العاشرة صباحاً.
بطولة   ،2020/12/25 بتاريخ  ستقام  كما 
الثامنة،  بنسختها  للشطرنج  المفتوحة  قامشلو 
بقامشلو،  الرياضي  االتحاد  صالة  في  وذلك 
وهي بطولة نشطة منذ سنوات ويشارك فيها 
بشمال  المدن  مختلف  من  والعبين  العبات 

وشرق سوريا.

انتظار  طول  بعد  ـ  قامشلو   / روناهي 
األول  الفوز  عامودا  سيدات  حققت  أخيراً 
للسيدات  القدم  لكرة  السوري  الدوري  في 
بنسخته الثانية وذلك بعد تعادلين وخسارة. 

األولى  بنسخته  السوري  الدوري  بطالت 
يُفلحن  لم  الثانية  بالنسخة  والمشاركات 
باقتناص الفوز في المباريات الثالث األولى، 
النحس  فك  استطعن  الرابعة  المباراة  وفي 
للمباراة  الثالث  النقاط  على  والحصول 
مقابل  بهدفين  العربي  سيدات  على  بفوزهن 

هدف واحد.
ومنال  دهام  ميرند  عبر  جاء  عامودا  هدفي 
حاجي بينما هدف العربي فجاء عبر الالعبة 

الفوز رفعت سيدات  وبهذا  الدين،  تاال زهر 
خمسة  إلى  النقاط  من  رصيدهن  عامودا 
وبقين في المركز السابع، وسوف يلعبن مع 
برصيد  حمص  سيدات  الدوري  متصدرات 
18 نقطة، يوم السبت القادم الساعة الحادية 
الفيحاء  ملعب  أرضية  على  ظهراً  عشر 

الصناعي.
وسيدات عامودا هن بطالت النسخة السابقة 
المستوى  اآلن  حتى  يُقدمن  لم  الموسم  وهذا 
السابق،  للدوري  كبطالت  منهن  المطلوب 
يندفعن  قد  العربي  الفوز على  ولكن مع هذا 
الدوري  متصدرات  على  الفوز  تحقيق  نحو 

سيدات حمص.

من دمشق الكابتن رشو: قد ُنعِلن 
االنسحاب من الدوري بأية لحظة ونعود؟

برشلونة يفلت بفوز ثمين من 
أنياب سوسيداد

ما هي نشاطات إقليم 
الجزيرة الرياضّية؟

سيدات عامودا ُيحققَن انتصارهن األول

روناهي / قامشلوـ  أكد دليل آلبار »رشو« مدّرب 
سيدات الخابور بأن ناديه ال يقلل من شأن أي 
مرحلة  في  الوحدة  نادي  وأن  له  منافس  نادي 
تطور ومثله كافة األندية، وأن ناديه يعاني من 
ظروف صعبة في دمشق، حيث تخوض سيدات 
الخابور غمار منافسات الدوري السوري لكرة 

القدم للسيدات »النسخة الثانية«.
الخميس  الوحدة  سيدات  الخابور  سيدات  وتُقابِل 

المصادف 2020/12/17، في المباراة الرابعة 
لهن، وهن مقيمات حالياً بدمشق لخوض منافسات 
لعبن  حيث  للسيدات،  لكرة  السوري  الدوري 
بواحدة،  وتعادلن  باثنتين  ففزن  مباريات  ثالث 
النادي كان هناك  وعن مباراة الوحدة وظروف 
تصريح هام للكابتن دليل آلبار »رشو« لصحيفتنا 
»روناهي«  قائالً: »هدفنا الفوز بكل المباريات 
ولكن ال  فقط،  الوحدة  نادي  مع  بمباراتنا  وليس 
يجوز االستهانة أبداً بالفريق المنافس كما ترّوج 
سهل،  فوزاً  بأنه  اإلعالمية  الصفحات  بعض 
وجميعها في مرحلة التطور، ولكن السؤال األهم ونحن نحسب ألف حساب لكافة الفرق المشاركة، 

هل من أحد سأل كيف تسير أمور هذا النادي منذ 
شهرين ونصف من التمارين ودخول المنافسات؟ 
وأشار »هل تعلمون إن إدارة نادي الخابور تقدم 
بحسب اإلمكانات لديها ولكنها ال تفي بالغرض، 
وإعالن  لحظة  بأية  للرجوع  قابلة  والبعثة 
السيولة والصرف  توفر  االنسحاب، بسبب عدم 
على ما يلزم لالعبات من أكل وشرب ومنامة«.

من  دعمهم  ينكر  أن  يستطيع  ال  بأنه  وأضاف: 
فأين كل من  انتهى  الدعم  ولكن  الخيّرين  بعض 
تمنى لنا الفوز واالستمرار في الداخل والخارج؟
بالقول:  حديثه  رشو  آلبار  دليل  الكابتن  واختتم 
هذه  في  بالدوري  المشاركة  مجرد  »يعتبر 
الظروف هو إنجاز والنتائج جيدة مقارنة بأعمار 
الالعبات واستعدادات الفرق المنافسة ولكن هل 

سنكمل المشوار؟ هذا ما ال نعلمه حتى اآلن«. 

لاير  على   )1-2( ثمينًا  فوًزا  برشلونة  حقق 
إطار  في  نو،  كامب  ملعب  على  سوسيداد، 

منافسات الجولة 19 من الليغا.
 ،31 الدقيقة  في  ألبا  جوردي  لبرشلونة  وسجل 
بينما سجل  الدقيقة 43،  في  يونج  وفرينكي دي 
في  الوحيد  سوسيداد  لاير  هدف  خوسيه  ويليان 

الدقيقة 27.
وبهذا االنتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 20 
نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليغا، 
بينما تجمد رصيد لاير سوسيداد عند 26 نقطة 

في المركز الثاني.
بدأ برشلونة الضغط ُمبكًرا، حيث أرسل جوردي 
ألبا كرة عرضية إلى غريزمان المتمركز داخل 
األيمن  القائم  بجانب  الفرنسي  فسددها  المنطقة، 

في الدقيقة 8.
وسدد بورتو مهاجم لاير سوسيداد، كرة أرضية 

مرمى  حارس  شتيغن  تير  يمين  على  قوية 
برشلونة، ومرت بجانب القائم.

تصويبة  برشلونة،  قائد  ميسي  ليونيل  وأرسل 
سوسيداد  لاير  حارس  مرمى  أعلى  مرت  قوية 

ريميرو.
األول  الهدف  تسجيل  في  خوسيه  ويليان  ونجح 
تلقى  حيث   ،27 الدقيقة  في  سوسيداد  لريال 
تمريرة عرضية أرضية من زميله بورتو وسدد 

بسهولة في الشباك.
وسجل جوردي ألبا هدف التعادل سريعًا لبرشلونة 
في الدقيقة 31، حيث استغل ارتداد كرة من دفاع 
تصويبة  وأرسل  المنطقة  داخل  سوسيداد  لاير 

صاروخية أقصى يسار الحارس ريميرو.
مهاجم  غريزمان  أنطوان  العارضة  وحرمت 
في  للبارسا  الثاني  الهدف  تسجيل  برشلونة، من 

الدقيقة 37، بعدما راوغ الحارس ريميرو.

وأهدر مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة، فرصة 
بالحارس  انفرد  حيث  الثاني،  الهدف  لتسجيل 
ريميرو لكنه سدد أعلى المرمى في الدقيقة 39. 
وسجل فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة 
من  عرضية  كرة  تلقى  حيث   ،43 الدقيقة  في 

الجانب األيسر عبر جوردي ألبا.
ورغم أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، إال 
أن تقنية الفار أثبتت صحته، لينتهي الشوط األول 

بتقدم بلوغرانا 1-2.
ميسي  ليونيل  انطلق  الثاني،  الشوط  بداية  مع 
وتوغل في منطقة جزاء لاير سوسيداد، قبل أن 
يُسدد كرة أرضية بين يدي الحارس ريميرو في 

الدقيقة 48.
وأضاع أنطوان جريزمان فرصة تسجيل الهدف 
الثالث لبرشلونة في الدقيقة 54، حيث تلقى كرة 
في  يُسكنها  لم  لكنه  ألبا  جوردي  من  عرضية 
الشباك الخالية وسدد بين يدي الحارس ريميرو 

بغرابة شديدة.
انفرد  حيث  الفرص،  إهدار  غريزمان  وواصل 
حارس  لكن   ،55 الدقيقة  في  ريميرو  بالحارس 
لاير سوسيداد تألق وتصدى لتسديدته وحولها إلى 
ميرينو العب لاير سوسيداد كرة  ركنية. وسدد 
من خارج المنطقة، لكن تير شتيغن تصدى لها 
بسهولة في الدقيقة 67. وسحب كومان بيدري، 
الدقيقة  في  بيانيتش  ميرالم  منه  بدالً  وشارك 
74، بعدما تعرض الالعب الشاب لإلصابة إثر 

اصطدامه بالقائم في إحدى الكرات.
هدف  تسجيل  فرصة  مونريال  ناتشو  وأهدر 
بعدما   ،78 الدقيقة  في  سوسيداد  لريال  التعادل 
استقبل كرة عرضية داخل المنطقة قبل التسديد 

بجانب القائم األيمن.
وتألق تير شتيغن في التصدي النفراد من إسحاق 
مهاجم لاير سوسيداد، وحرمه من تسجيل هدف 

التعادل في الدقيقة 85.
وحافظ العبو برشلونة على تماسكهم في الدقائق 
لاير  العبي  من  الشديد  الضغط  أمام  األخيرة، 

سوسيداد، ليخرج البارسا بـ 3 نقاط ثمينة.

حوار/ جوان محمد

عيدة عباس نادية حسو

نساء كوباني يؤكدن على إصرارهن بمواصلة 
نضالهن حتى تحرير القائد أوجالن

تعمل بدقة وإتقان.. وتشجع النساء على 
االرتباط باألواصر المجتمعية

استطالع/ سالفا أحمد

روناهي/ كوباني - وصفت نساء مقاطعة كوباني 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  على  المشددة  العزلة 
بأنها وصمة عار على جبين اإلنسانية، مطالبين 
بالقيام  الحقوقية  والمنظمات  الدولي  المجتمع 

بواجباتها تجاه الشعب الكردي وقائدهم آبو
سياستها  الفاشية  التركية  الدولة  تواصل 

الدكتاتورية بحق الشعب الكردي وقائده عبد هللا 
القائد  على  المشددة  العزلة  وتفرض  أوجالن، 
لذويه  تسمح  ال  إذ   ،2015 عام  منذ  أوجالن 

ومحاميه بلقائه.
وسط تزايد مطالب الشعب الكردي بإنهاء العزلة 
حريته،  وتحقيق  أوجالن  القائد  على  المشددة 

شمال  مناطق  على  تركيا  الهجمات  أن  مؤكدين 
الدولية  للمؤامرة  مواصلة  هي  سوريا  وشرق 
القائد  باعتقال  الكردي  الشعب  التي حيكت على 

آبو.
وفي ذات السياق قامت صحيفتنا بجولة في القرى 
استطالعاً  وأجرت  كوباني  لمقاطعة  الشرقية 
القائد  على  العزلة  استمرار  حول  النسوة  آلراء 

عبد هللا أوجالن. 
فقد استنكرت بدايةً المواطنة نادية حسو من قرية 
العزلة  كوباني،  مدينة  شرقي  تحتاني  طاشلوك 
المفروضة على القائد أوجالن، مطالبةً المجتمع 
الدولي ومنظمة »لجنة مناهضة التعذيب التابعة 
تجاه  بواجبتها  القيام   CPT« األوربي  للمجلس 

القائد أوجالن والشعب الكردي. 
وأشارت قائلةً: »تركيا تحاول من خالل فرض 
العزلة على القائد عبد هللا أوجالن، إفشال القضية 

الكردية والنيل من إرادة الشعب الكردي«. 
بمواصلة  وعزيمتهن  إصرارهن  على  مؤكدةً 
القائد أوجالن من سجون  نضالهن حتى تحرير 

الفاشية والدكتاتورية التركية. 

منددةً بصمت المجتمع الدولي حيال االنتهاكات 
الكردي  الشعب  بحق  تجري  التي  والجرائم 
وقائدهم من قبل النظام التركي، وقالت: »صمت 
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية 
داللة على شراكتهم في مخططات تركيا التعسفية 

بحق الشعب الكردي«.
من  عباس،  عيدة  المواطنة  استنكرت  وبدورها 
األمة  قائد  على  المفروضة  العزلة  قجك،  قرية 
العزلة  واصفةً  أوجالن،  هللا  عبد  الديمقراطية 
جبين  على  عار  بـ«وصمة  أوجالن  القائد  على 

اإلنسانية«. 
من  يسعون  وأعوانها  التركية  الدولة  بأن  مبينةً 
إلى  أوجالن  القائد  شخص  على  العزلة  خالل 
إدارة شعوب  الكردية والنيل من  القضية  إفشال 

المنطقة. 
وفي ختام حديثها استنكرت عيدة عباس صمت 
حيال  الحقوقية  والمنظمات  الدولي  المجتمع 
العزلة المشددة على القائد أوجالن، مطالبةً تلك 
المنظمات التي تدّعي بأنها تحمي حقوق اإلنسان 
الشعب  قائد  تجاه  بواجباتها  للقيام  والمعتقلين 

الكردي. 

الشعبية  الحلويات  أشهر  العنب  دبس  من  تصنع 
وتشرح تفاصيل عملها والمكونات التي تستخدمها 

منذ ما يقارب الـ 25 عاماً.
بإعداد  قيامها  كيفية  عثمان  أسما  المواطنة  تشرح 
إلى أن  ملبن السجق »بالجوز والباستيق«, مشيرةً 
إعدادهما,  فيهما  يتم  العام  في  فقط  شهرين  هنالك 
بالجوز  الباستيق والسجق  بين  الفرق  وكشفت عن 
رغم أنهما مصنوعان من نفس المواد وبنفس كمية 

المواد.
من دبس العنب تصنع مختلف وألذ أنواع األطعمة 
بدقة  تعمل  ألنها  والحلويات,  المأكوالت  وأشهى 
وإتقان وبإبداع منقطع النظير في  مزجه مع مواد 
به  تقوم  ما  وهذا  ولذة,  رونقاً  عليه  تضفي  أخرى 
السجق  ملبن  تُعد  عندما  عثمان  أسما  المواطنة 

الجوز والباستيق.

تزاول عملها منذ 25 عاماً

أسما البالغة من العمر 61عاماً, تصنع ملبن السجق 
بالجوز والباستيق منذ 25 عاماً, مؤكدةً بأنها ورثت 
أسما  أن  للنظر  والملفت  والدتها,  عن  المهنة  هذه 

تعلمت هذه المهنة خالل عامين.
أقوم  الصيف  »في  بالقول:  حديثها  أسما  واستهلت 
العنب, وأضعه في قارورات وأخزنها في  بعصر 
مكان بارد حتى الشتاء, ومن ثم استخدم دبس العنب 
واختار  الباستيق,  أو  السجق  لصنع  الشتاء,  في 
األيام التي يكون فيها الجو مشمساً للعمل, فاألمطار 

والرياح ال يساعد على نجاح عملي«.

وقالت أسما أنها تقوم بغلي الدبس في الشهر الـ11 
من السنة, وتستمر بهذه العملية حتى نهاية الشهر 
الـ12, حتى تستخدمه في صنع الباستيق والسجق 
بالجوز, وتابعت: »من المعروف أن هذه العملية ال 
يجب أن تصنع في غير هذين الشهرين من السنة«.
منوهةً إلى أنها من خالل عملها على المواد في هذه 
الفترة تكتسب لوناً مائالً إلى األصفر البني, وكثافة 
التركيز  الُصنع, وبعد الصنع يجب  مناسبة لعملية 
أيام  أربعة  لمدة  العنب  بدبس  السجق  غمس  على 

متواصلة حتى يأخذ عقد السجق طبقة ثخينة.
الفرق بين السجق بالجوز والباستيق؟

السجق  ملبن  وكميات  »مكونات  بأن:  وذكرت 
بالجوز والباستيق هي نفسها, واالختالف يكمن في 

السماكة«.
بإعداد  قامت  أنها  أسما  كشفت  آخر  جانب  ومن 
وهذا  الماضي,  العام  في  الباستيق  من  كيلو   100
إلى أن  أكثر من 400 كيلو, مشيرةً  العام صنعت 
أسعار المكونات ارتفعت أكثر من العام المنصرم 
سعر  اختلف  وبهذا  العنب«,  الجوز,  »السكر,  كـ 
البيع عن العام الماضي, فصرحت عن هذا بالقول: 
»أبيع للزبائن كيلو السجق بالجوز بـ 15 ألفاً, أما 
الباستيق فثمنه سبعة آالف, ولكن في العام الماضي 
للزبائن,  بالجملة  أبيع  فأنا  أقل,  البيع  سعر  كان 

ولمناطق مختلفة حسب التوصيات«.

تفاصيل تخص عملها

كما وتطرقت أسما إلى عدد من التفاصيل التي تخص 

عملها, فهي تُحضر دبس العنب في الصيف، فالعنب 
غير متوفر بكثرة، لذا تخزن كميات محدودة منه, 
وفي الشتاء تجلب باقي المكونات، مثل: »الطحين, 
حبة البركة, الجوز, السكر«, مؤكدةً على أن مواد 
قارنت  هذا  وعن  نفسها,  والباستيق  السجق  صنع 
بين الصنفين: »طبقة السجق بالجوز تكون سميكة 
على عكس الباستيق الذي تكون طبقته أكثر رقة إال 

أن كمية المكونات هي نفسها في الصنفين«.
الفتةً إلى أن الباستيق يوضع على قطعة من القماش 
األبيض, ويترك لمدة يوم أو يومين, ومن ثم وعند 
القماشة  بتبليل  القماش  قطعة  عنه  تنزع  جفافه, 
نزعه  عند  الباستيق  أن  »نالحظ  وأردفت:  بالماء, 
إلى  بتقطيعها  نحن  نقوم  ورقية,  قماشة  يأخذ شكل 
قطع صغيرة أو كبيرة بحسب الطلب, ونضعها في 

صناديق كرتونية, حتى تتم عملية بيعها فيما بعد«.
في  الدقة  على ضرورة  حديثها  في  أسما  وشددت 
إعداد السجق بالجوز, فهي تقوم بغلي دبس العنب 
ثم  ومن  به,  للعمل  يأخذ سماكة مالئمة  حتى  جيداً 
تضع في الخيط أطواقاً من الجوز, وتضع في رأس 
كل طوق غصناً من األشجار, بهدف منع امتزاج 
المكونات ببعضها, ولمساعدتها على الوصول إلى 
قالب معين, ووضحت حيال ذلك أكثر: »أركز على 
أن يكون الجوز بعيداً عن بعضه على الخيط, ومن 
ألضع  دافئ,  بماء  بالجوز  الخيوط  بتبليل  أقوم  ثم 
بعدها الدبس, وطبعاً يوضع على دفعات, ففي كل 
يوم أقوم بوضعه مرة واحدة, لتتماسك الطبقات مع 

األيام وتتحول إلى السماكة المطلوب«.
بالتفصيل  وعن طريقة صنع ملبن السجق بالجوز 

لفتت أسما النظر إلى أنه »بعد إعداد عقد السجق, 
البالستيك حصراً,  من  نوع  فيه  قماش  في  يوضع 
األبيض  الطحين  من  كميات  إليه  يضاف  ثم  ومن 
ويتم تغمسيه فيها«, وأضافت: »يوضع ليوم كامل 
تحت أشعة الشمس ليجف وال يتعفن فيما بعد عند 
مصنوع  السجق  أن  باعتبار  إليه,  الطحين  إضافة 
االنتهاء من  عالية, وعند  برطوبة  تتمتع  مواد  من 
إعداده يوضع في عدد من الصناديق حتى يتم بيعه 

في وقت الحق«.

نساء تربطهن أوارص مجتمعية

النساء  حديثها  ختام  في  عثمان  أسما  وشكرت 
اللواتي تربطها بهنَّ أواصر مجتمعية, ألنهن يقمن 
وتشجعهن  منزلها,  إلى  يأتين  عندما  بمساعدتها 
على ذلك، ووجهت رسالة لجميع النساء, طالبتهن 
أسرهن,  ويساندن  المهن  يمارسن  بأن  مجملها  في 
تخجل  أمراً  ليس  المرأة  »عمل  بالقول:  وشددت 
منه, بل إنه فخر لها ولألجيال القادمة من بعدها, لذا 
ال يجب أن يعتمدن على الرجل بل على أنفسهن في 

النهوض بذواتهن«.
الحلوى  من  هي  بالجوز  السجق  ملبن  أن  ونذكر 
بحسب  صنعها  طرق  وتتعدد  الشعبية،  التراثية 
الطلب, فنرى أن عدداً منها يكون مغطًى بالطحين, 
وهنالك من يضيف إليها الكثير من الجوز, وتعتبر 
في  سيما  وال  المحببة  الشعبية  الحلويات  أكثر  من 

فصل الشتاء. 
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في وقت تسافر الواليات المتحدة من محطة إلى 
أخرى في سلسلة اإلجراءات اإلدارية والقانونية 
لن  بين معسكرين  والعدلية، في صراع سياسي 
بغض  المقبل،  الثاني(  )كانون   20 في  ينتهي 
تتساءل  األبيض؛  البيت  سيدخل  ن  عمَّ النظر 
األوساط القيادية في الشرق األوسط الكبير والعالم 
الضائع.  الوقت  في  عمله  يمكن  عما  العربي 
المستشارين  بخاصة  الرأي،  أصحاب  بعض 
يوصون  واشنطن،  في  المتواجدين  والخبراء 
بالتجميد واالنتظار حتى تتألف اإلدارة الجديدة، 
األبيض  البيت  مشورة  دون  من  تحرك  أي  ألن 
بها  ستأتي  التي  بالتغييرات  تصطدم  قد  الجديد 
ونسمع  العتيدة.  اإلدارة  إلى  الجديدة  الطواقم 
أصوات الخبراء ونقرأ مالحظاتهم يومياً في هذا 
االتجاه التي تقول أن المطلوب من العرب حالياً 
وينتظروا  يتريثوا  أن  واشنطن  حلفاء  وبخاصة 
في  الغبار  وينقشع  األمور  تنجلي  حتى  ألشهر 
العاصمة األميركية بحسب رأي العاِلمين بأسرار 
واشنطن، إال أن هناك رأياً مخالفاً لهذه النظرية، 

لألسباب التالية: 
إن تحديد أطر العالقات الشرق أوسطية والعربية 
المتحدة،  الواليات  في  الجديدة  اإلدارة  مع 
ليبدأ  الجديدة  الطواقم  تشكيل  ينتظر  أن  بد  ال 
والقمم  االجتماعات  وتنطلق  والتبادل  التواصل 

في  الجدد  والمسؤولين  اإلقليمية  األطراف  بين 
ربما  قصير،  غير  وقتاً  ذلك  يأخذ  قد  واشنطن، 
بمثل هذه  تتحكم  الدبلوماسية  أشهراً. واألعراف 
اآلليات بين الحكومات والدول، وستدرس اإلدارة 
األبيض  البيت  مع  وتتشاور  الملفات  الجديدة 
ستتقدم  التي  الجديدة،  السياسات  الجديد إلطالق 
المقبل  العهد  أن  إال  سنوات،  ألربع  كالمحدلة 
يتميز بأمَرين معروفَين مكشوفَين ال جدال فيهما.
بايدن  إدارة  إليه  تهدف  ما  معرفة  هو  األول، 
لترمب(،  ثانية  والية  كانت  لو  مماثل  )واألمر 
لسبب بسيط هو أن الرئيس المفترض الجديد كان 
نائباً ألوباما لثماني سنوات، أي أن معظم األهداف 
واألجندات المستقبلية مكتوبة في الماضي ويمكن 
اإلقليم  لدول  يمكن  وبالتالي  بسهولة،  استنباطها 
أن تحضر ملفاتها على أساس مقاربة مصالحها 

مع ما يمكن استشرافه من أجندة فريق بايدن.
العربي«  »التحالف  معرفة  هو  الثاني،  األمر 
ودول المنطقة، أن محوَري »إيران« و«اإلخوان 
المسلمين« سيقفزان فوراً لاللتحام بطواقم بايدن 
وتثبيت مصالحهما في أسرع وقت ممكن والتأثير 
في اإلدارة الجديدة لخدمة أجنداتهما في المنطقة، 
المترابطة  النووي«،  كما أن »مجموعة االتفاق 
إلى  ستسعى  بايدن  وبالتالي  أوباما  فريق  مع 
لكن  االتفاق،  إلى  للعودة  التفاوض  استعجال 
بالطبع عبر شروط تضر بمصالح الخليج ودول 
عربية أخرى، وسيسعى هذا المحور إلى ضمان 

مصالحه في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وستهرول تركيا وقطر ومنظومة »اإلخوان« إلى 
واشنطن لربط مصالحها بفريق بايدن، بمساعدة 
»اللوبي اإلخواني« ذي النفوذ العميق مع إدارة 
أوباما، وسيسعى هذا المحور إلى تثبيت مصالحه 
في ليبيا، والمتوسط، وسوريا، والعراق، واليمن، 
والقوقاز. سيتسابق المحوران على شن حمالت 
تأثير سلبي ضد خصومهم األساسيين في العالم 
واإلمارات  ومصر  السعودية  وأهمهم  العربي 
سياسة  بوجه  بالوقوف  ويتهمونهم  والبحرين 
أوباما ودعم ترمب، هذا واضح لنا. لكن السؤال 
هو ماذا سيفعل العرب؟ أو ماذا عليهم أن يفعلوا 
على  أو  اإلدارتين،  بين  االنتقالية  المرحلة  في 

األقل طيلة األزمة الدستورية.
األول،  اقتراَحين،  القريب  الماضي  في  قدمت 
يتحركوا  وأن  موقفهم  االعتدال  يوّحد عرب  أن 
بدأت  العربي  التحالف  دول  أن  ويبدو  بسرعة، 
كل  في  والتحرك  بينها  فيما  بالتنسيق  فعالً 
االتجاهات، أما االقتراح الثاني، فهو توسيع حلقة 
معاهدة إبراهيم، وبالفعل فقد انضم السودان وعاد 
هذه  كل  أخيراً،  السالم  منظومة  إلى  المغرب 
الواليات  في  تأثير  ولها  وفعّالة  جيدة  الخطوات 
دول  مع  التنسيق  على  شّجعنا  كما  المتحدة، 
أطلسية حول الوضع في المتوسط، وقامت مصر 
واإلمارات بالتنسيق مع فرنسا واليونان وقبرص 

في هذا الشأن.
فإذا كانت دول التحالف العربي تعمل على توحيد 
إبراهيم«  »معاهدة  وتوسع  بينها  فيما  جهودها 
يجب  ماذا  أوروبا،  مع  متوسطياً  تحالفاً  وتبني 
لدى  واشنطن  في  نتائج  لتجني  أكثر  تفعل  أن 
بالطبع  الجديد؟  والكونغرس  الجديدة  اإلدارة 
العربي  التحالف  بإمكان  عدة،  سياسات  هنالك 
في  قائماً  وقعها  يصبح  كي  بسرعة  يعتمدها  أن 
العاصمة األميركية وردعها المحاور المخاِصمة 
واضحاً، وهذه بعضها: اقترحت منذ سنوات أن 
أوروبا  في  موحد  تمثيل  العربي  للتحالف  يكون 
استراتيجية  واحدة  ككتلة  المتحدة  والواليات 
وليس كدول منفردة، وأن يتم التعاطي مع قضايا 

المنطقة بطريقة مركزية موّحدة.
مجتمعات  مع  التحالف  يعمل  أن  يجب  كما 
شريك  إلى  صورته  لتتحول  وأقلياتها  المنطقة 
في  األوروبيين  صورة  هي  كما  قوي  معنوي 
لمعاهدات  تكون  أن  هو  األهم،  ربما  أميركا، 
السالم »صورة إبراهيمية« في العمق األميركي 
ال  حضاري«  »شريك  إلى  التحالف  يحّول 
وهنالك  والدبلوماسي،  األمني  على  يقتصر 
خطوات كثيرة يمكن اعتمادها كي يصير عرب 
االعتدال والسالم شريكاً ال يمكن لقوى التطرف 
أن تهزمه في الحلبة الدولية، بخاصة أمام الرأي 

العام األميركي.
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محي الدين شيخ آلي: ما ُيرتكب في عفرين 
جرائم حرب بكل المقاييس الدولّية

ُر على تغييب  كادار بيري: هناك أطراف ُتصِّ
الكرد عن الحلول في سوريا

قال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي 
محي الدين شيخ آلي بأن الجرائم واالنتهاكات 
التركية في المناطق المحتلة ال تعد وال تحصى، 
وبخاصة في عفرين، وأكد بأن هناك قتل ونهب 
المنطقة من  إفراغ  والهدف  ديمغرافي  وتغيير 
االحتالل  بمحاسبة  وطالب  األصليين،  سكانها 
عفرين  في  الحاصلة  الجرائم  على  التركي 

المحتلة. 
حول ذلك أجرت صحيفتنا حواراً معه والذي 

جاء على الشكل التالي:
هل  عفرين،  في  ديموغرافي  تغيير  -هناك 

بإمكانكم التحدث عن ذلك؟ 
التغيير  وإحداث  عفرين  غزو  عملية  إن 
االحتالل  لدى  أساسي  مشروع  الديموغرافي 
التركي، تم التمهيد والتحضير له قبل أن تحتلها 
بفترة طويلة، وبعد االحتالل ُطبِّق على أرض 
الواقع، والهدف ضرب المشروع الديمقراطي 
لشعوب شمال وشرق سوريا، وبخاصة الكرد، 
األصليين  للسكان  القسري  بالتهجير  وقيامهم 
عوائل  وتوطين  وإسكان  المنطقة  أبناء  من 
المرتزقة الذين أتوا من الغوطة وإدلب وحماة 
وغيرها من المناطق السورية، وال تزال دولة 
تواصل  لعفرين  منذ دخولها  التركي  االحتالل 
واالنتهاكات  الديموغرافي  التغيير  عمليات 
بحق األهالي المتبقين عبر أدواتها ومرتزقتها، 
مما تسمى باالئتالف المعارض والمجموعات 

التابعة لها، إلجبار من تبقى على الخروج من 
المدينة وهذا يوضح المشهد الحقيقي ألطماعها 

االحتاللية.
عفرين  سكان  حال  عن  معلوماتكم  ما  ـ 
المتبقيين داخل المدينة، هل من توضيح حول 

ما يجري في عفرين؟ 
هناك  المتبقيين  عفرين  أهالي  الواقع  في 
المدينة،  داخل  للغاية  صعبة  أوضاع  يعيشون 
هم محرومون من أبسط حقوقهم، حيث ُسدت 
جميع األبواب وقام المرتزقة والمحتل التركي 
ممتلكاتهم  وسرقة  أراضيهم  على  باالستيالء 
عوائل  من  المستوطنين  بينما  عليهم،  للضغط 
االمتيازات،  جميع  على  يحصلون  المرتزقة 
مواسم  بسرقة  االحتالل  سلطات  لقيام  إضافة 
الزراعية،  المحاصيل  من  وغيرها  الزيتون 
المدينة  وهذا ما زاد من معاناة األهالي داخل 
لدفع من تبقى للخروج من عفرين، وتغيير هوية 

واالنتهاكات  للممارسات  وباإلضافة  المنطقة 
بشكل  العفريني  الشعب  تطال  التي  الممنهجة 
الجميع  بحق  ترتكب  واالنتهاكات  مستمر، 
اإليزيدي،  الشعب  أكبر  بدرجة  ولكن  هناك 
التي  والقبور  المزارات  بتدمير  قاموا  حيث 
وممارسة  وإزالتها،  اإليزيدية  للديانة  تتبع 
واعتناق  دينهم  لترك  اإليزيديين  الضغط على 
الناس  تكفير  بالقوة واإلكراه،  الدين اإلسالمي 
ومواصلة القيام بجرائم القتل والسرقة والنهب 
وإنشاء سجون سرية، ووضع النساء والرجال 
اللغة  ومحاربة  الشيوخ،  وحتى  واألطفال 
الكردية وفرض اللغة التركية وضرب المعالم 
والزيتون،  الحراجية  األشجار  األثرية، وقطع 
في  الشعب  وعزيمة  إرادة  كسر  هي  والغاية 

عفرين. 
ـ ما حصل في عفرين خالل السنوات الماضية 
َشِهدته  هل  متابعتكم،  خالل  من  احتاللها  من 

مناطق أخرى في سوريا؟ 
على  عفرين  مدينة  داخل  ويحصل  حصل  ما 
مدى تلك السنوات لم تشهده أي منطقة أخرى 
االنتهاكات  فظاعة  حيث  من  سوريا،  في 
والهوية  االنتماء  ومحو  الديمغرافي  والتغيير 
ألن  مفاجئاً  أمراً  ليس  وهو  للمنطقة،  الثقافية 
عفرين منطقة كردية، وهذا ما كان يقلق دولة 
التركي  االحتالل  بداية  منذ  التركي،  االحتالل 
لحزبنا حسب  اإلعالمي  المكتب  يقوم  لعفرين 
الضوء  بتسليط  لديهم  المتوفرة  اإلمكانيات 
عفرين  منطقة  في  الجارية  االنتهاكات  على 
أن  القول  يمكن  هنا  لذا  جوانبها،  كافة  من 
السوري  الملف  في  عفرين  احتالل  مسألة 
تقارير  بإصدار  نقوم  حيث  خصوصيتها،  لها 
االنتهاكات  من  ممكن  هو  ما  لرصد  أسبوعية 
بحق الشعوب هناك، وتم تشخيص الوقائع منذ 
على  ركزنا  وقد  اآلن،  وحتى  االحتالل  بداية 
القانون الدولي والعالقات الناظمة بين الدول، 
وأثبتنا أن دخول الجيش التركي إلى عفرين هو 
سوريّة،  أرٍض  ألنها  الدولي،  للقانون  مخالف 
ورفع العلم التركي في المدينة هو احتالل بكل 
من  أكثر  الخصوص  بهذا  ووجهنا  المقاييس، 
فيها  بما  الدولية  والمؤسسات  للجهات  رسالة 
مؤسسات األمم المتحدة و لجنة حقوق اإلنسان 
المتحدة في جنيف،  العام لألمم  التابعة لألمين 
وعملنا مستمر وهذا جزء من واجبنا تجاه ما 
الضوء على  نسلط  بحيث  في عفرين،  يجري 
منطقة  ضمن  الحاصلة  والمجريات  الحقائق 
عفرين، وكيف أن االحتالل التركي والمرتزقة 
التابعين له يقومون بتلك الجرائم الوحشية التي 
تعتبر جرائم حرب على مرأى ومسمع العالم.

المجلس  أعضاء  به  يقوم  لما  تفسيركم  ما  ـ 
الوطني الكردي من زيارات لعفرين أال يعتبر 
فيما  ومرتزقته  التركي  للمحتل  مشاركة  ذلك 

يحصل؟
البعض  يقوم  أن  جداً  المعيب  من  الحقيقة  في 
تُرتكب  التي  الجرائم  تلك  على  بالتغطية 
التي  والزيارات  الفردية،  باألمور  ووصفها 
هذا  فيها  يقع  التي  الالمباالة  تؤكد  حدثت 
المجلس تجاه أهالي عفرين، وكان عليهم رفض 
والمطالبة  وتفصيالً،  جملةً  الممارسات  تلك 
الموبقات  يرتكبون  الذين  المجرمين  بمحاسبة 
أو من  التركي  المحتل  كانوا من  إن  يوم،  كل 
المرتزقة، استخدام وتضليل الناس بالشعارات 
تنطلي  تعد  لم  السنفونية  هذه  والدينية  القومية 
وكل  مشروخة،  أسطوانة  وباتت  أحد  على 
يقبل  ال  العربية  أو  الكردية  بكرامته  يعتز  من 
وأيضاً  شعبه،  بحق  انتهاكات  هكذا  استمرار 
يقوم  ومن  عفرين،  في  التركي  االحتالل  بقاء 
بالمتاجرة بقضية شعبها ليس إال أداة رخيصة 
يعد  لم  أولئك  الواقع  في  التركي،  المحتل  بيد 
لهم رصيد بين الناس بل هم ليسوا إال مسلوبي 
اإلرادة، لذلك إن كل ما يساهم في تبرير أفعال 
التركي ومرتزقته سواء على الصعيد  المحتل 
زيارات  خالل  من  أو  السياسي  أو  اإلعالمي 
هؤالء، في نظر الرأي العام الكردي والسوري 
النظر  بصرف  االحتالل،  لدى  مرتزقة  هم 
ماذا يحملون من أسماء إن كانوا من المجلس 

الوطني أو المستقلين أو غيرهم.

أكد 

كادار  حدود  بال  كرد  مؤسسة  في  العام  اإلداري 
البداية  نقطة  ستكون  الكردية  الوحدة  بأن  بيري 
في الحل السوري، إضافة إلى قطع الطريق أمام 
التدخالت التركية، وأشار إلى أن تغيّب أي جهة 
عن الحوار سيكون فاشالً، وخاصةً اإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، 
ألنهم يديرون ما يقارب ثلث األراضي السورية.

جاء ذلك من خالل الحوار الذي أجرته صحيفتنا 
معه حول المواضيع اآلنفة الذكر، وجاء الحوار 

على النحو التالي:
- ُكرد بال حدود كتعريف؟

االنتهاكات  تهدف مؤسسة كرد بال حدود لرصد 
تأسست  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الكرد  بحق 
 ،2010 عام  لبنان  في  حدود  بال  كرد  مؤسسة 
الكرد،  الناشطين  من  مجموعة  قِبل  من  وذلك 
الذين تمكنوا من الهروب من االعتقاالت، وجاء 
اختيار اسم مؤسسة »كرد بال حدود« على غرار 
أو  حدود  بال  أطباء  أو  حدود  بال  محامين  نمط 
صحفيين بال حدود، وخاصةً بأن القضية الكردية 
موجودة بين أربع دول وفي الشتات موزعين في 
بدالً  »مؤسسة«  تسمية  واخترنا  العالم،  دول  كل 
محصورة  تكون  الجمعية  ألن  »جمعية«،  من 
بعمل معين ولكن المؤسسة شاملة، وفي المستقبل 
هذه  من  ستنبثق  الالزمة  اإلمكانيات  توفرت  إن 
ليكون  أخرى  مؤسسات  أو  جمعيات  المؤسسة 
هنالك اختصاصات تنمية كرعاية الطفولة وأمور 

أخرى. 
انطالقة عملنا كانت في لبنان حول عملية اإلخفاء 
القسري الكبير للمعتقلين من قبل النظام األسدي، 
وبالتعاون مع منظمات أممية ودولية وعن طريق 
األمم المتحدة تمكنّا من الحصول على نتيجة، وأن 
ليسمح ألهاليهم  النظام،  نكون ورقة ضغط على 
ومحاميهم بزيارتهم، وليس فقط لدى الكرد بل في 
كل سوريا، وأن يكون هناك شكوى دولية لألمم 

المتحدة ضد النظام السوري.
لذا  األولى،  تجربتنا  في  إيجابية  نتائج  تلقي  وبعد 
توجهنا نحو روجهالت كردستان لوقف عمليات 
في  الماللي  نظام  بها  يقوم  التي  اليومية  اإلعدام 

طهران بحق الشعب الكردي. 
ـ من المهمات األساسية لمنظمة كرد بال حدود، 
الصعوبات  هي  ما  الكردية،  بالقضية  التعريف 

التي تواجهكم في هذا الجانب؟
ُمنذ تأسيس مؤسسة كرد بال حدود نحاول تسليط 
بحق  تحصل  التي  االنتهاكات  على  الضوء 
العام  للرأي  األربعة  أجزائه  في  الكردي  شعبنا 
منظمات  هنالك  كون  اإلنسانية،  والمنظمات 

حقوقية تتحدث يميناً وشماالً.
بلبنان  البداية  في  الصعوبات  من  العديد  واجهنا 

بسبب عدم توفر األمان، وهذا أدى لتعرضنا عدة 
مرات لمحاوالت ضرب وخطف وقتل وتهديدات 
من قبل األعداء، كما أن األوضاع المادية سببت 
بعدم تطور عملنا بالشكل المطلوب، وال تزال هذه 

المشكلة قائمة. 
اإلعالمية  الوسائل  مع  العمل  أدواركم  من  ـ 
في  المجال  هذا  اخترتم  لماذا  أنواعها،  بمختلف 

عملكم؟
والمسموعة  المرئية  اإلعالم  وسائل  اخترنا 
في  األسرع  الوسائل  كونها  أيضاً،  والمقروءة 
والحكومات،  الناس  عموم  إلى  الصوت  إيصال 
ألن متابعة القنوات اإلخبارية بدأت بشكٍل يومي 
لدى جميع العائالت، لذا اخترنا هذا المجال، ففي 
يتجرأ  بأن  صعوبات  هنالك  كانت  الوقت  ذلك 
تلفزيونية  قنوات  عبر  ويصّرح  شخص  أي 
التركي،  أو  اإليراني  أو  السوري  النظام  ويدين 
والمطالبة بحقوق الكرد، وأيضاً وقف االنتهاكات 

واإلعدامات التي تحصل بحق المعتقلين. 
توثيق  منها  تستسقون  مصادر  لديكم  -هل 

األحداث والوقائع، وما هي تلك المصادر؟
بترخيص من اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا 
حدود  بال  كرد  لمؤسسة  فرع  افتُتح  عامين  قبل 

قبل  من  احتاللها  قبل  أيضاً  وعفرين  بقامشلو 
المحتل التركي، هذه الفروع عملت عمالً إعالمياً 
بشكٍل جيد جداً وبالتنسيق مع القنوات اإلعالمية، 
هذه هي المصادر التي نستقي منها األخبار التي 
تعمل على أرض الواقع، ونحاول قدر اإلمكان أن 
الحقيقة كامالً، وأن أي مشاركة إعالمية  نتوخى 
تكون  قنوات  أي  على  المؤسسة  في  عضو  ألي 

كوثيقة شاهد.
هل  ترصدونها،  التي  التركيّة  االنتهاكات   -
تقومون برفعها إلى الجهات الدوليّة المعنيّة بحقوق 
اإلنسان، وما هي إمكانية مؤسستكم برفع الدعاوى 
ضد الحكومة التركيّة فيما يخص االنتهاكات التي 
تحصل في المناطق المحتلة عفرين، سري كانيه، 

كري سبي.
إلى  مباشر  بشكٍل  بإيصالها  نقوم  فرنسا  في 
الخارجية الفرنسية، كما نعمل مع المنظمات التي 
توثق جرائم االحتالل التركي ومرتزقته، إضافة 
إلى العمل الوثيق مع المؤسسات الدولية لتوضيح 
الصورة الحقيقة لإلدارة الذاتية، بعد أن وصلتهم 
عدة تقارير كيدية من قبل اإلخوان المسلمين ضد 

اإلدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
تدين  التي  وجاهزة  موثّقة  تقارير  عدة  لدينا 
السلطات التركية، لكن بسبب اإلمكانيات المادية 
الضئيلة عملنا مع مؤسسات أخرى، وحتى اآلن لم 
نتلَق أي دعم من أي جهة سواًء دولية أو منظمات 
األمم المتحدة أو اإلدارة الذاتية، وجميع أعضاءنا 

يعملون بشكٍل طوعي. 
ـ ما هي رؤيتكم لمبادرات وحدة الصف الكردي؟

عدة  بأن  الحظنا  السوريّة  األزمة  بدايات  ُمنذ 
الشعب  أبناء  غايات  تحقيق  تريد  ال  جهات 
الكردي، ومنها الدولة التركية المحتلة التي تسعى 
في  والصراعات  والحروب  المشاكل  تبقى  أن 

تنظيمات  عليها عبر  للسيطرة  الكردية،  المناطق 
لقوات  العام  القائد  مبادرة  وجاءت  إرهابية، 
الديمقراطية مظلوم عبدي كخطوة جبارة  سوريا 
ألن  الراهنة،  المرحلة  في  بخاصةً  وضرورية 
مناطق  احتالل  في  التفرقة  هذه  يستغل  العدو 
ستكون  والوحدة  سوريا،  وشرق  بشمال  أخرى 
قطع  إلى  إضافة  سوريا،  في  للحل  البداية  نقطة 

الطريق أمام التدخالت التركية. 
مفاوضات  مرة ضمن  من  وأكثر  التركية  الدولة 
بعدم  تدّعي  كانت  وسوتشي«  آستانا  أو  »جنيف 
حضور ممثلين عن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
االجتماعات  ضمن  الحاضرة  والجهات  سوريا، 
الكردي  التقارب  لذا  بتغييبهم،  تُصّرح  كانت 
ضروري لتشكيل هيكلية موحدة لتمثيل الكرد في 
أي مفاوضات سواًء مع النظام أو أطراف دوليّة 

أو الحل السوري. 
ـ ما رؤيتكم لحل األزمة السوريّة بشكٍل عام؟

أسميها ثورة مسروقة من الشعب السوري، وبقيادة 
تركي،  المسلمين ودعم قطري وتحرك  اإلخوان 
المجموعات  تلك  وتحولت  ُسِرقت  الثورة  ألن 
إرهابية،  مجموعات  إلى  فاعل  وبفعل  كامالً 

وبأوامر أردوغان.
السوريّة،  لألزمة  الحلول  سيد  سيكون  الحوار 
فاشالً،  سيكون  الحوار  عن  ما  جهة  أي  وتغيّب 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وخاصةً 
ما  يديرون  ألنهم  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
في  حدث  ما  وهذا  سوريا،  أراضي  ثلث  يقارب 
اجتماعات جنيف، إضافةً إلى الحوارات السوريّة 
بإصرار  ذلك  ويعود  السوري،  الدستور  بشأن 
تلك  الكرد عن  لتغييب  بعض األطراف اإلقليمية 

الحوارات. 

أنقذوا سوريا من اإلرهاب التركي القطري

بانتظار عودة أمريكا من انتخاباتها
 ماذا يفعل العرب؟

األزمة  بداية  ومنذ  الوطنية  القوى  تفهمت 
الديمقراطية،  إلى  السوريين  حاجة  السورية 
فالشعب السوري يعيش هامشاً ديمقراطياً ولكنه 
عانى من سياسة اإلقصاء والتفرد والفساد، ذلك 
الالديمقراطية  وسط  في  نما  الذي  األخطبوط 
ولم  ومؤسساتها،  الدولة  مفاصل  في  فاستشرى 
تغض الحكومات السورية المتعاقبة الطرف عن 
تورط  بل  فحسب،  العام  المال  وإهدار  الفساد 
فيه كثير من رموزها، وتحول الكثير منهم إلى 
البعض  وطفا  الفساد،  بحر  في  قرش  أسماك 
منهم على السطح كأبطال فضائح مالية، ومنهم 
إلى  واالنتهازيين  اللصوص  وبرشاقة  قفز  من 
الحكومات  تلك  وضيقت  المعارضة،  صفوف 
القاتلة  واالجتماعية  االقتصادية  بسياساتها 
الخناق على الطبقات الفقيرة، وسعت إلى سرقة 

الفلس األخير من جيب الشعب. 
الحلول  مفتاح  هي  الديمقراطية  بأن  شك  ال 
لمعظم مشاكلنا المزمنة، ولكن ال يعني هذا أن 
يسير المرء كالقطيع خلف راية من أرادوا بهم 
يلقي  الباطل، وأن يسبح في نهر جنونهم، وأن 
بشعاراتهم  ويشيد  قاعه،  في  الوطنية  بالبوصلة 
المشبوهة على أنها رؤى وبممارساتهم الفاشية 

على أنها كفاح من أجل الحرية. 
يصبح  أن  والسذاجة  السياسية  األمية  من  إن 
المرء على دين بعض وسائل اإلعالم وال سيما 
ويجعل  اإلخواني،  والتركي  القطري  اإلعالم 
من  بأن  ويعتقد  الثقافة  من  اليومي  زاده  منها 
هم على شاكلة حمد )الذي سجن شاعراً بسبب 

سراج حسن )كاتب(

وليد فارس )كاتب مختص بالشؤون األمريكية( 

حاوره / محمد محمود

حوار / إيفا إبراهيم

قصيدة( وأردوغان )الذي رفض مطلب الماليين 
من الكرد بحق تعلم أطفالهم بلغتهم األم( يحملون 
ويظن  ديمقراطياً،  مشروعاً  السوري  للشعب 
بهم خيراً ويوكل إليهم التحدث باسمه، ويصدق 
للديمقراطية،  طالب  هم  السوريين  بأن  أبواقها 
الذي خلق  الحر  الجيش  ويتجاهل سعي مرتزقة 
بالدولة  للتضحية  المسلمين  لإلخوان  كمظلة 
وهي  مموليهم  غاية  لتحقيق  والوطن  والشعب 

االستيالء على السلطة.
سعت قطر وتركيا إلى استغالل الشعب السوري 
أجنداتها  لتمرير  الديمقراطية  إلى  ومطالبهم 
اإلخوانية  السورية  المعارضة  من  وجعلت 
وخاصة الخارجية منها، ومن خالل ضخ المال 
السياسي واألسلحة إليها معارضة دمى مرهونة 
وعلى  واألتراك.  القطريين  مموليها  بمخططات 
سبيل المثال دويلة صغيرة على الخريطة اسمها 
قطر التي ال يتجاوز عدد سكانها ربع مليون )التي 
بن  بندر  السعودية  المخابرات  رئيس  وصفها 
تلفزيونية(  قناة  سلطان دولة 300 شخص زائد 
ترسل حتى بداية 2014 حوالي 15 مليار دوالر 

الغاز  لتمويل المجاميع اإلرهابية، وتصر إمارة 
والمادي  واإلعالمي  السياسي  الدعم  تقديم  على 
وخاصة  الراديكالية  واألحزاب  للحركات 
أنظمة  إقامة  بهدف  وذلك  المسلمين،  اإلخوان 

موالية لها تعتمد على الجهل المقدس. 
عليه  شهد  الذي  السوري  الوطني  االئتالف  إن 
للهيئة  السابق  العضو  ومنهم  أهله  من  شهود 
السياسية لالئتالف كمال اللبواني الذي قال على 
تم  االئتالف  )أن  اإلعالمي  بوقهم  أورينت  قناة 
تشكيله في الدوحة عام 2012 وكذلك أكد عضو 
االئتالف سمير نشار بأن االئتالف ليس صناعة 
التدخل  مستجدياً  العنف  بخيار  ويتمسك  وطنية 

الخارجي(. 
تضفي العصابات المسلحة من اإلخوان المسلمين 
القرن  الثمانينات من  الذين عهدناهم منذ أحداث 
الدولي  للتنظيم  امتداداً  يعد  والذي  الماضي، 
المتحالفة  واألجنحة  الطائفيين  اإلخوان  لجماعة 
يسمى  ما  مظلة  تحت  تنطوي  والتي  معه، 
للجيش  السورية  النسخة  وهو  الحر  بالجيش 
تتميز  كتائب  يضم  والذي  لحد،  جماعة  اللبناني 

بالتزمت الديني والطائفي والعنصرية والعمالة، 
والقوى المتطرفة والتنظيمات اإلرهابية األخرى 
وداعش  النصرة  وجبهة  اإلسالمية  كالجبهة 
في  الصراع  على  الطائفية  الصفة  أضفت  التي 
سوريا بغية جذب مجاميع المتطرفين من أصقاع 
العالم لترجيح الكفة العسكرية لصالحها. فقد بين 
المبعوث األممي والعربي األخضر االبراهيمي 
بأن  األزمة،  من عمر  ونصف  سنة  حوالي  بعد 
األجانب  المرتزقة  المجموعات  عناصر  عدد 
مصادر  واكدت  ألفاً،   50 حوالي  سوريا  في 
أمريكية بأن تلك الجماعات تشكل أربعة أخماس 
ما تسمى المعارضة. وقال رئيس حزب االتحاد 
معلومات  يملك  الذي  مسلم  صالح  الديمقراطي 
دقيقة من تجارب صراعه ضد هذه المجاميع، في 
اتصال هاتفي مع وكالة األنباء االلمانية في أواخر 
شهر أيلول 2013 أن عناصر الجيش الحر الذين 
يؤمنون بالديمقراطية والتعددية ال يمثلون سوى 
عشرين بالمئة من مجموع عناصره. وقد أعلنت 
أيلول  شهر  من   24 في  مسلحة  مجموعة   13
2013عدم اعترافها بمعارضة الخارج بما فيها 

المؤقتة،  والحكومة  السوري  الوطني  االئتالف 
والعسكرية  السياسية  األطراف  جميع  ودعوا 
الشريعة  يجعل  إسالمي  إطار  في  االتحاد  إلى 

اإلسالمية مصدراً وحيداً للتشريع. 
اآلن  سوريا  في  يحدث  ما  بين  تشابه  هناك 
حيث  من  والشيشان  أفغانستان  في  حدث  وما 
تجنيد  في  وتركيا  قطر  فلعبت  التمويل،  منابع 
المرتزقة، فقد جهدت تركيا في هدم سوريا خالل 
إقامة معسكرات  إلى  باإلضافة  السورية  األزمة 
مع  حدودها  وفتح  أراضيها،  على  للمعارضة 
بالمرور،  لإلرهابيين  السماح  بغية  سوريا 
من  السوري  االقتصاد  تخريب  في  وساهمت 
المسلحة  العصابات  مسروقات  شراء  خالل 
بأبخس األثمان، كآالف األطنان من القمح وأكثر 
اآلثار  وكذلك  معامل حلب،  من  معمل  ألف  من 
المسروقة وال سيما بعد احتاللها لمدينتي سري 

كانيه وعفرين. 
رئيس حزب  وجه  آب 2013  شهر  أواخر  في 
الدين  صالح  الكردي  والديمقراطية  السالم 
بدعم  أردوغان،  إلى  مباشراً  اتهاماً  دميرتاش 
ضد  وتحريضهم  النصرة  جبهة  من  اإلرهابيين 
استعداد  أنا على  السوريين، وقال متحدياً  الكرد 
لكشف أماكن العديد من ميليشيات تابعة للنصرة 

على األراضي التركية. 
إلى  يهدف  الذي  الديمقراطي  الكردي  المشروع 
أخوة الشعوب والتعايش السلمي وتحقيق العدالة 
الطائفي  المشروع  مع  يلتقي  ال  االجتماعية، 
حولت  التي  المسلحة،  للعصابات  اإلخواني 
المناطق التي تخضع لسيطرتها إلى وكر أفاعي 
اإلسالمية  اإلمارات  زيادة رقعة جحيم  وتحاول 
المزعومة،  اإلسالمية  خالفتهم  وراء  سعياً 
آالف  آفا  في روج  تقطن  التي  الشعوب  وقدمت 
أعتى  ضد  مدنها  عن  الدفاع  سبيل  في  الشهداء 
المالحم  أروع  وسطروا  اإلرهابية،  القوى 
ذات  حديث  ففي  العالم،  أدهشت  التي  البطولية 
صلة أعلنت الدكتورة آليدا تشي غيفارا في مقطع 
فرات  وكالة  نشرته    )lmc tv( لفضائية  فيديو 
في  سوريا  في  الكرد  مع  تضامنها  عن  لألنباء 
معركتهم ضد اإلرهابيين، وقالت لو كان والدها 
تشي على قيد الحياة النضم إلى صفوف الثوار 

الكرد هناك. 
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الظلم يولِّد لدى االنسان دافع النضال والكفاح من 
أجل التخلص منه, فالظلم يؤذي اإلنسان المظلوم 
ويجرحه من الداخل وقد يدفعه لفقدان ثقته بنفسه 
ويحوله إلى عبد للظالم يُسخره ويستخدمه كيفما 

أراد. 
نفس  في  ذلك  يخلق  قد  المقابل  الطرف  في 
المقاومة  بضرورة  شعوراً  المظلوم  اإلنسان 
والكفاح والنضال في سبيل التحرر من هذا الظلم 
واالنطالق إلى العيش بحرية. وما جرى منذ 74 
منه  الغاية  كانت  في روجهالت كردستان  عاماً 
الحرية  وتنفس  واالضطهاد  الظلم  من  التخلص 
الذين  الكردي  الشعب  أبناء  جانب  من  وعيشها 
 506 منذ  وإيران  تركيا  بين  وطنهم  تقسيم  تم 
سنوات، أي منذ معركة جالديران والتي جرت 
على أرض كردستان في 23 آب 1514. خرج 
ثانية  عالمية  حرب  أتون  من  للتو  برمته  العالم 
وانقسم  البشر,  من  الماليين  عشرات  فيها  سقط 
اشتراكي  معسكرين،  إلى  إثرها  على  العالم 
اإلنكليز  بزعامة  ورأسمالي  السوفييت  بزعامة 

واألمريكان الحقاً.
قبل هذه المرحلة بفترة قصيرة ال تتجاوز عشر 
سنين أو أكثر بقليل, كان هناك حراك بين الفئة 
المثقفة والمتعلمة من الكرد في روجهالت ممن 
تعلموا واطلعوا على قرارات المؤتمرات الدولية 
وكانوا  األحزاب  إنشاء  اإلنسان وكيفية  وحقوق 
سابقاً قد شكلوا جمعيات ثقافية تُعنى وتهتم باللغة 
الكردي  الوطن  حب  وتغرس  الكردية  والثقافة 

ليأخذ  الوطن  تحرير  وضرورة  إليه،  واالنتماء 
العالم وتُرفع رايته  الطبيعية بين شعوب  مكانته 
دماء  قد جفت  تكن  ولم  الشامخة.  كجباله  خفاقة 
شكاكي  آغا  إسماعيل  الثائر  الكردي  الزعيم 
 30 أشنوة  في  اغتيل  الذي   1930  -  1887
أبناء  التفاف  إلى  أدى  مما   1930 حزيران 
الشعب الكردي حول هذه الجمعيات واالنضمام 
الحزب  تأسيس  تم  ثم  ومن  كثيف.  بشكل  اليها 
 1946 آب   16 في  الكردستاني  الديمقراطي 
 )1947  –  1893( محمد  القاضي  وترأسه 
وله  مرموقة  واجتماعية  دينية  شخصية  وهو 
مكانة واحترام لدى كرد روجهالت - وفيما بعد 
أصبح رمزاً مقدساً كأول رئيس ألول جمهورية 
الحزب  استفاد  المعاصر-  الكردي  التاريخ  في 
وقادته من األوضاع غير المستقرة في المنطقة 
إيران  اإلنكليزي في جنوب  التدخل  وخصوصاً 
عام  إيران  شمال  في  والسوفيتي   1941 عام 
1945 حيث أنشأ السوفييت جمهورية أذربيجان 
قادة  فتواصل  تبريز  وعاصمتها  الديمقراطية 
كيان  تأسيس  أجل  من  السوفييت  مع  الحزب 
كردي أسوة باألذريين, وكان أن وافق السوفييت 
على طلب الكرد ووعدوا بدعمهم حال إنشائهم 
تأسيس جمهورية  الكرد  قادة  الجمهورية.  قرر 
ديمقراطية ذات حكم ذاتي على أن تكون مهاباد 
والعشرون  الثاني  اليوم  في  وبالفعل  عاصمتها, 
جارجرا  ساحة  ومن   1946 الثاني  كانون  من 
وبحضور  مهاباد  في  األربعة(  )القناديل 
كردستان  مناطق  سائر  من  غفير  جماهيري 
المقسم  الوطن  من  األخرى  األجزاء  من  وحتى 
الجمهورية  تأسيس  عن  اإلعالن  تم  والمجزأ, 

من  الديمقراطية«  كردستان  »جمهورية  باسم 
بعد  فيما  أصبح  الذي   - محمد   القاضي  جانب 
»أي  نشيد  اعتماد  وتم   - الجمهورية  رئيس 
رقيب« الذي كتب كلماته الشاعر الثوري يونس 
رؤوف محمود المعروف بـ«دلدار« عندما كان 
معتقالً في أحد المعتقالت اإليرانية سنة 1938 
حسين  ثم  شاويس  نوري  صديقه  بداية  نه  ولحَّ
حتى  مستمراً  اللحن  نفس  زال  وما  برزنجي, 
يومنا هذا.  لم تدم هذه الجمهورية الفتية طويالً, 
وكانت ضحية المصالح بين أقطاب العالم وقتها 
مقابل  ستالين  جانب  من  بها  التضحية  تم  حيث 
الحصول على امتيازات من الحكومة المركزية 
في إيران, لكن ذلك لم يحصل وفقدت الجمهورية 
كيانها مع دخول قوات الجيش اإليراني المحتل 
بقيادة همايوني مدينة مهاباد ولم يهرب القاضي 
ليتم  مهاباد,  سكان  مع  البقاء  فضل  بل  محمد، 
وبعد  الجمهورية  قادة  من  العديد  مع  اعتقاله 
باإلعدام،  عليهم  الحكم  تم  صورية  محاكمات 
وفي الحادي والثالثين من آذار 1947 وفي نفس 

ساحة جارجرا فجًرا أُعدم القاضي محمد.
كم سعدنا ونحن نقرأ التاريخ ونُشاهد أننا ككرد 
والقاسية  الصعبة  الظروف  تلك  استطعنا في  قد 
بحبها  تميزت  ديمقراطية  جمهورية  نؤسس  أن 
للعلم والسالم ولم يدخل سجونها أي سجين رأي 
أو حتى لص أو مجرم. وكم يُحزننا وتدمع أعيننا 
عندما نقرأ أن هذه الجمهورية الشابة لم تدم سوى 
وأصبحت  األول  عامها  تُكمل  ولم  يوماً   330

ضحية المساومات واالتفاقات المنفعية وسقطت 
في السابع عشر من شهر كانون األول.

عن  اإلعالن  ليلة  ففي  باليوم,  األمس  أشبه  ما   
اإلدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة 
لرؤساء  اإلدارة  في  المسؤولون  قال  آنذاك؛ 
ربما  منهم:  واحداً  وكنت  االدارية  الهيئات 
كمصير  جميعنا  ومصيرنا  مصيركم  يكون 
هل  مهاباد،  في  كردستان  جمهورية  قادة 
سبيل  في  بأرواحكم  للتضحية  مستعدون  أنتم 
وبصوت  باإلجماع  حينها  أجبنا  اإلدارة؟  هذه 
سبع  مرت  قد  وها  مستعدون«.  نحن  نعم  واحد 
ولن  تسقط  ولم  االدارة  هذه  عمر  على  سنوات 
تسقط, فلنكن جديرين بحمل األمانة التي حّملها 
كاوا  إلى  الحداد  كاوا  من  العظام  شهداؤنا  لنا 
وقادة  بزعماء  مروراً  دوغان(  )مظلوم  العصر 
على  الكردية  واالنتفاضات  الثورات  وأعضاء 
مر التاريخ، ولنتذكر جميعاً أن عدونا واحد وال 
يُفرق بين كردي وآخر فالكرد من وجهة نظرهم 
ان  األقل  على  أو  الوجود  من  يختفوا  أن  يجب 
لنأخذ  المجتمعات.  باقي  في  ويذوبوا  ينصهروا 
بوحدتنا  أنه  ونعلم  عبراً  المعاصر  تاريخنا  من 
وتكاتفنا سننتصر ونحقق طموح وأهداف شعبنا 
ما  آخر  شعارنا  وليكن  والسالم,  الحرية  في 
حبل  في  رقبته  وضع  عند  محمد  القاضي  قاله 
المشنقة: »أنا فخور بإعدامي ألنني حتى لحظة 
تدلي جسمي بحبل اإلعدام يبقى حذائي أعلى من 

رؤوس أعدائي«.

آنذاك كنُت في الخامسة من عمري .. كم كنُت 
وعندما  السُّوِق!  إلى  ي  أُِمّ مع  الذَّهاَب  أحبُّ 
كنُت أذهُب معها كانت تقوُل لي: أمسْك فستاني 
السُّوِق.  زحمِة  في  تضيَع  ال  كي  تفلّتُهُ؛  وال 
الذَّهاِب معها،  المّرات منعَتْني من  في إحدى 
وقالْت: اليوم ال أحد في البيِت، وعليَك أْن تبقى 
بجانِب أختَِك الصَّغيرة وتنتبهَ عليها جيّدًا وتهزَّ 
ي من  سريَرها عندما تبكي. وقبَل أْن تخرَج أُّمِ
كمشة  معها  لي  ستجلُب  بأنّها  وعدتني  البيِت 
راحة وكمشة سكاكر من السُّوِق؛ شريطةَ أن 

أبقى عندَ أُختي حتّى عودتها.
قاَق  الزُّ قطعَِت  أْن  إلى  بعيد  من  أّمي  راقْبُت 
رجْعُت  ثمَّ  العريِض،  الشَّارعِ  إلى  المؤدّي 
ما  الَّتي  الصَّغيرة  أختي  على  نظرةً  أللقي 
كانْت تتجاوُز عاَمها األّول. اِقترْبُت منها إلى 
أصغي  وبدأُت  بجواِر سريِرها،  أصبْحُت  أن 
داخلي  في  ما  وشيٌء   .. الهادئ  تنفِّسها  إلى 

روسيا وإيران في سوريا.. تنسيق وتنافس 
يلقي بظالله على الوضع السوري

قصة: صبري يوسف

دجوار آغا

 – الروسية  العالقات  طبيعة  الغموض  يسود 
اإليرانية على الساحة السورية، فما بين الحديث 
عن التنافس وتسريبات حول مهمة روسية إلنهاء 
النفوذ اإليراني، تدور أسئلة مهمة حول تأثير ذلك 
بين  العالقات  ومستقبل  السورية،  األزمة  على 

البلدين.
إيراني   – روسي  تنافس  عن  مؤخًرا  الحديث  كثر 
مسؤولو  يحاول  ما  وهذا  السورية،  الساحة  على 
إيجاد توازن  إلى  نفيه، كما يسعون  حكومة دمشق 

في العالقة بين الداعمين.

األزمة السورية

ومع انطالق األزمة السورية ازداد التنافس الغربي 
– الروسي على الساحة السورية، وخصوًصا بعد 
حيث  القذافي،  معمر  الليبي  الرئيس  نظام  سقوط 
بينما  العربية،  الثورات  الغربية  الدول  دعمت 

دعمت روسيا األنظمة.
وبعد التقدم الكبير الذي أحرزته مجموعات »الجيش 
مدن  عدة  على  والسيطرة   ،2013 عام  الحر« 
األفراد  استقدام  عبر  بقوة  إيران  تدخلت  سورية، 
المجموعات  تقدم  يوقف  لم  ذلك  أن  إال  واألسلحة، 

المسلحة حيث وصلت إلى وسط العاصمة دمشق.
التدخل عسكريًّا  إلى  دفعت روسيا  التطورات  هذه 
عام  سبتمبر  أيلول/  نهاية  في  السورية  األزمة  في 
2015، إذ جاء التدخل بعد زيارة لقائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري اإليراني آنذاك، قاسم سليماني، 
إلى روسيا تمكَّن خاللها من إقناع الرئيس فالديمير 
التدخل  بأن  دفاعه سيرغي شويغو،  بوتين ووزير 
تتلقى  دمشق  حكومة  كانت  حيث  ضروريًّا،  بات 
ضربات موجعة من الجماعات المسلحة في البالد.

بداية العالقات...

الخطوة األولى لبداية العالقات بين موسكو وطهران 
عام 2016، حيث  بدأت  السورية  األراضي  على 
وأمني  عسكري  مقر  إنشاء  على  الطرفان  اتفق 
العسكرية  االستشارات  يقدم  سوريا،  في  مشترك 
إيران  ومجموعات  دمشق  لحكومة  واألمنية 

وروسيا.
كانون  في  الطرفين  بتوقيع  الثانية  الخطوة  تبعتها 
الثاني صفقة بقيمة 21 مليار دوالر تشمل: معدات 
وتشتمل  متنوعة،  وطائرات  صناعية،  أقمار 
التدريب  التعاون في مجال  التفاهمات على تعزيز 
ودعم  مشتركة،  مناورات  وتنظيم  العسكري، 
منظور الدولتين لألمن اإلقليمي، ومكافحة ما يسّمى 
سلمت   ،2016 فبراير  شباط/  وفي  باإلرهاب، 

روسيا صواريخ )إس 300( إليران.
في  اإليرانية   - الروسية  العالقة  طبيعة  واستندت 
ففي  صديقي«  عدّوّي  »عدّو  قاعدة  على  سوريا 

اإليرانية   - الروسية  العالقات  أخذت  المرحلة  تلك 
في سوريا بالتحول، إذ إن إيران التي كانت تمسك 
الملف السوري اعتباًرا من عام 2011 بات دورها 
يتعلق بتجنيد وتدريب ونشر األفراد على األرض، 
وتنظيم عملية إيصال األموال التي تحصل عليها من 
جهات مختلفة إلى حكومة دمشق فقط، أما روسيا 
فتحولت إلى الممسك الرئيس بتفاصيل األحداث في 
الملف السوري على جهة النظام السياسي السوري.

›اسرتاتيجية األطراف‹

نوًعا  الروسية في سوريا بوصفها  السياسة  جاءت 
المتحدة في  االعتبار على تمادي الواليات  من ردّ 
النظام  في  مكانتها  تستعيد  أن  من  روسيا  استبعاد 
روسيا  أن  مفادها  رسالة  إرسال  وأيًضا  الدولي، 
دوافع  روسيا  لدى  وكانت  عليها.  االعتماد  يمكن 
محددة منذ بداية تدخلها، وهي الوصول إلى المياه 
الدافئة، ولكنها أوضحت خالل مواقفها القديمة بأنها 
أوضاع  وتسوية  الدولي  النظام  في  بالشراكة  تقبل 
األسد  بشار  باستبدال  ترضى  أن  ويمكن  سوريا، 
غضون  في  مصالحها،  لها  تحقّق  صفقات  ضمن 
من  أكثر  بتوجيه  إلسرائيل  روسيا  سمحت  ذلك 
ضربة وغارة في داخل سوريا من دون إبداء أية 

اعتراض على تلك الهجمات.
النظام والدولة في سوريا، فإن  وفيما يخص شكل 
روسيا ال تظهر أّي دعم ألّي فكرة فيها، فهي تدعم 
استمرار بشار األسد خالل مرحلة الحكم االنتقالي، 
بينما تركز على أن يكون هناك استمراًرا لمؤسسات 
من  والمرتزقة  األجنبية  للقوات  وسحب  الدولة، 
سوريا في المرحلة االنتقالية، وتعمل على أن يكون 

هناك نفوذ لها في سوريا بعد نظام بشار األسد.
بعيون  األزمة  بداية  في  نظرت  بدورها  إيران 
المصالح إلى الوضع السوري، وعملت على نشر 
التشيّع في المناطق التي دخلتها، وسعت للمحافظة 
اإلخوان  األسد ومنع وصول جماعات  بشار  على 
إلى سوريا  إيران  السلطة. وتطلعت  إلى  المسلمين 
من منظور المجال الحيوي الذي يقدّم خط الحماية 
األخير  الدفاع  فخط  أنفسهم،  الخصوم  حدود  إلى 
واليمن  سوريا  ثم  العراق،  يليه  إيران،  حدود  هو 
مجموعات  على  االعتماد  عبر  وذلك  والبحرين، 

سياسية صغيرة تدين بوالئها إليران.
وتتعلق اهتمامات إيران بخلق الفوضى في سوريا، 
ومعارضة أّي اتجاه كردي لرفع سقف المطالب في 
السياسي وشخص بشار  النظام  سوريا، واستمرار 
السنية،  غير  الطوائف  من  شخص  أي  أو  األسد، 
سحب  وتأجيل  الدولة،  مؤسسات  استمرار  ودعم 
بحيث  سوريا،  من  والمرتزقة  األجنبية  القوات 

يضمن ذلك لها موقعًا في هذا البلد.

›النقاط املشرتكة والخالف‹

نقاط  عدة  على  سوريا  في  وإيران  روسيا  وتتفق 
مجموعة  أي  محاربة  وهي:  »محدودة«  مشتركة 
إسالمية،  ميول  ذات  سوريا  داخل  وتنشط  تعمل 
حتى وإن لم تصنف بأنها إرهابية، أي المجموعات 
هيئة  رأسها  وعلى  سوريا  في  تركيا  تدعمها  التي 

تحرير الشام )جبهة النصرة سابقًا(.
قوى  ظهور  احتماالت  تقليل  على  روسيا  وعملت 
اإلقليمية  وحدتها  تعرض  القوقاز  في  إسالمية 
النظام  بشكل  يتعلق  فيما  أّما  للخطر،  واستقرارها 
السياسي واستمرار نظام حكم بشار األسد فهو يمثل 

هدفًا إليران، وال يعدّ ذا أهمية بالنسبة إلى روسيا.
المسلحين من سوريا خسارة  إخراج  إيران  وترى 
للسنة، خصوًصا  العددية ستكون  الغالبية  لها؛ ألّن 
إيجاد  نحو  تغيًرا  تشهد  العراق  في  األوضاع  أن 
توازن في السياسة الخارجية العراقية، ورفع سقف 
لدعم  للموارد  محتمل  رسمي  غير  تدفق  أي  منع 

األنشطة اإليرانية.
وفي سياق حجم التعاون فإنّه يتعلق بتنسيق األدوار 
الذي تشرف عليه روسيا، ورغبة روسيا في بسط 
وهنا  نفوذها،  وتوسيع  سوريا،  على  سيطرتها 
وهو  أال  الروسي،  مع  اإليراني  الهدف  يتناقض 
في  الدولتين  أهداف  فإّن  ثم  ومن  الفوضى،  زرع 

سوريا متناقضة.
من  يأتي  بأنه  روسيا  مع  إيران  خالف  ويعّرف 
المسؤولين  بحسب  فروسيا  اإلسرائيلية،  البوابة 
اإليرانيين لم تكن يوًما إلى جانب إيران فيما يتعلق 
جابري  حسين  تصريحات  وأكدت  بإسرائيل، 
أنصاري، النائب السابق لوزير الخارجية اإليراني 
الماضي هذا األمر »هناك اختالف  آذار  في شهر 
في وجهات النظر بين طهران وموسكو فيما يخص 
إسرائيل«، مشيًرا في الوقت ذاته إلى وجود مصالح 

مشتركة مع روسيا في سوريا.
األجندة  تعارض  أنها  تنف  لم  بدورها  روسيا 
السورية،  األراضي  من  إسرائيل  تجاه  اإليرانية 
وهو ما دفع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لموسكو  حليفة  ليست  إيران  أن  للقول  ريباكوف، 
التدابير  بأهمية  طريقة  بأي  تستخف  ال  بالده  وأن 
وهي  قوي إلسرائيل،  أمن  شأنها ضمان  من  التي 

من أهم أولويات روسيا.

درعا

وعلى الرغم من تراجع حدّة الصراع في محافظة 
بعد  السوري  الجنوب  في  األمن  واستتباب  درعا، 
سيطرة قوات حكومة دمشق على المنطقة في شهر 
تموز/ يوليو 2018، أال أن صراًعا خفيًّا برز في 
تلك المنطقة في أوائل شهر أيار، بين الروس من 
جهة، واإليرانيين ومجموعات حزب هللا وحكومة 
مناطق  توسع  بسبب  أخرى،  جهة  من  دمشق 

نفوذهما.
ولعبت روسيا خالل تلك الفترة دوًرا كبيًرا في منع 
جميع  فشل  فبعد  درعا،  بمهاجمة  الحكومة  قوات 
عرضت  والمواطنين،  الحكومة  بين  المفاوضات 
للمجموعات  االنضمام  درعا  أهل  على  موسكو 

الروسية المسلحة.
في  التصعيد  خفض  تحاول  روسيا  كانت  وبينما 
المنطقة، كانت إيران تدفع بالحكومة إلى شن عملية 
الجنوبية  المنطقة  تمثل  حيث  درعا  على  عسكرية 
أهمية استراتيجية كبرى لها، إذ تسعى طهران إلى 
إيجاد موطئ قدم لها بالقرب من الحدود مع إسرائيل 
وهو ما يمنح إيران ورقة ضغط في حال تعرضها 
تعارضه  الذي  نفسه  األمر  إسرائيلي، وهو  لهجوم 

موسكو.
ولم يشهد هذا الصراع أي مواجهة عسكرية مسلحة 
كبيرة، إنما اقتصر على خالفات تكتيكية في إدارة 
المنطقة وتقاسم النفوذ، مما أدى إلى مصرع العديد 
واتساع  المنطقة  في  الفاعلة  الحكومة  قيادات  من 
نفوذ السلطة اإليرانية، وذلك من خالل بناء قواعد 
لتضارب  جديدة  حلقة  ليبدأ  المنطقة،  في  عسكرية 
في  التوزع  لخريطة  وإيران  روسيا  بين  المصالح 

الجنوب السوري.

دير الزور

وتشّكل مدينة دير الزور والبو كمال ميدانًا رئيًسا 
إليران منذ عام 2017، بعد طرد مرتزقة داعش 
لربط  هناك  بالمنطقة  طهران  اهتمام  وينبع  منها، 
األنشطة والشبكات التي تمتد من العراق إلى مدينة 
البو كمال الحدودية مع العراق وغربًا باتجاه لبنان، 
وإنشاء  سوريا  في  عملياتها  تمويل  في  وللمساعدة 
دير  من  بداية  المنطقة  في  الشيعي«  »الهالل  خط 

الزور حيث الحدود السورية - العراقية.
روسيا بدورها سارعت في أعقاب انهيار مرتزقة 
الزور،  دير  أقسام  بعض  على  للسيطرة  داعش، 
والتي تشمل عدة قرى ينشط فيها الحرس الثوري 
أولويتها  وتمثّلت  إليران،  التابعة  والمجموعات 
األساسية في تأمين مواقع استراتيجية مثل المطار 

العسكري، مما يُكّمل وجودها في المطارات.
دير  في  اإليراني  الروسي  الخالف  حلقة  وبدأت 
الزور والبو كمال في 25 أيار 2020، وذلك بعد 
أن عين الرئيس الروسي سفيَر روسيا في سوريا، 
لتطوير  ا  خاصًّ رئاسيًّا  ممثاًل  يفيموف،  ألكسندر 

العالقات الروسية مع سوريا.
خطوة روسيا أظهرت فيما بعد أن الهدف منها هي 
إيران، تعيين المبعوث الرئاسي هدفه الضغط على 
األسد وتقليل التأثير اإليراني في السياسة السورية، 
وإبالغ  لألسد  اليومي  السلوك  مراقبة  خالل  من 

الكرملين بكل خطواته.
على  للسيطرة  روسيا  توجه  من  إيران  وتضررت 
الساحل  في سوريا، وخاصة  االقتصادية  األصول 
بالمشروع اإليراني في  الذي بات يرتبط  السوري 
مساعيها  روسيا  تكثيف  إلى  باإلضافة  المنطقة، 
وهي  سوريا،  وشرق  شمال  في  سيطرتها  لتعزيز 
المناطق التي ترغب إيران في تمرير طريقها إلى 

البحر المتوسط عبرها.
اإليرانية  القوة  نمّو  تامة  تُقاوم روسيا بصورة  ولم 
الداخلية  الصراعات  لتأجيل  ربما  الزور،  دير  في 
في محورها مع دمشق وطهران، ومع ذلك، هناك 

عالمات على مواجهة محتملة تلوح في األفق.

›ملفات نحو التنافس جوهريًّا‹

والخبير  السياسي  الباحث  قال  السياق،  هذا  وفي 
الدكتور  مؤتة،  جامعة  في  الدولية  العالقات  في 
التفاهمات  ومعادلة  العالقة  »حدود  المجالي:  إياد 
التي  العالقات  هذه  تبدو من خالل مسار  السورية 
تؤشر في العديد من الملفات نحو التنافس جوهريًّا، 
كال  مصالح  تعكس  جزئيات  على  ارتكز  تنافس 
الروسي  للمشروع  جيوسياسية  بأجندات  الطرفين 

من طرف والمشروع اإليراني من طرف آخر«.
وبيّن الدكتور المجالي خالل حديثه أن تصعيد وحدة 
التنافس بين روسيا وإيران خالل السنوات الماضية 
الجغرافية  أو  الجيوبلوتوكيا  التطورات  تعكس 
العسكرية  العمليات  ووقائع  أحداث  في  السياسية 
وقوات  جهة  من  اإلرهاب  لمواجهة  المشتركة 
المعارضة في مختلف األراضي السورية من جهة 

أخرى.

وربط المجالي حجم التنافس والتحالف بين روسيا 
سوريا،  في  منهم  كل  طموحات  بحجم  وإيران 
منطلقًا  شكل  االقليمية  األوضاع  تطور  أن  ويبدو 
سوريا  في  والروس  اإليرانيين  مروحة  التساع 
توظيف  بطريقة  المتعلق  المحوري  االختالف  مع 
يتناسب  بما  السياسية  والمعادالت  الميدانية  الوقائع 

لكل منهما.

›إيران اتبعت سياسة التوسع 
والتمدد يف سوريا‹

سياسة  اتبعت  المحور  هذا  في  »إيران  وأضاف: 
التوسع والتمدد في سوريا، باإلضافة إلى دعم بناء 
عقارية  أيديولوجيا  إطار  في  السياسية  المعطيات 
التطورات  لطبيعة  السياسي  االستثمار  خالل  من 
آلياتها  وفق  عديدة،  إقليمية  أطراف  الحتواء 
االستراتيجية التي ساهمت إلى حد كبير في ضبط 

التحركات الروسية والتركية في سوريا«.
العالقات  أن  إلى  المجالي  إياد  الدكتور  ونوه 
اإليرانية الروسية تعمل معًا على تنسيق سياساتهما 
السورية  الجغرافية  على  التحديات  مختلف  تجاه 
بحثًا عن تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، يتعدى 
بذلك إلى شراكات وتفاهمات حيال القضية الكردية 
في  كردية  دولة  إقامة  لمنع  معًا  والعمل  تحديدًا، 
منطلقًا  بذلك  لتؤسس  سوريا  وشرق  شمال  منطقة 
تقليل  في  أيًضا  بالرغبة  أيًضا  العالقة  هذه  يعزز 
المتحدة  الواليات  ودور  السورية  المعارضة  تأثير 

األمريكية في المشهد السوري.
وأكد الدكتور المجالي أن شكل العالقة بين الروس 
واإليرانيين يتيح للمزيد من المبررات أمام الطرفين 
المؤشرات  وهذه  وأكبر،  أوسع  طموحات  لتحقيق 
الطرفين،  مناورات  خالل  من  علني  بشكل  تظهر 
والتي تبرز ضرورات المرحلة في الشرق األوسط 

في هذا الوقت بالتحديد. 

›روسيا حركت العديد من امللفات 
لتقييد حركة طهران‹

موسكو  أن  حديثه  خالل  المجالي  الدكتور  وذكر 
حركة  لتقييد  السورية  القضايا  من  الكثير  حركت 
بكافة  تخضع  سوريا  أن  خاصة  وتركيا،  إيران 
الروس  بين  دائم  وتنسيق  لتفاهمات  ملفاتها 

واإليرانيين واألتراك معًا.
وقال الباحث السياسي والخبير في العالقات الدولية 
تشكل  العالقة  طبيعة  أن  المجالي  إياد  الدكتور 
ازدواًجا وانسجاًما في جانب، ثم تقاطعًا وتصادًما، 
والتطورات  الميدانية  المعطيات  حسب  وذلك 
السياسية لألطراف كافة، بما يوفر الغطاء السياسي 
لها لحماية مكتسبات كافة األطراف من حجم النفوذ 
والتمدد على الجغرافية السورية، مع عدم استبعاد 
الملف االقتصادي ومكتسبات األطراف من موارد 
الضغط  إلى  باإلضافة  والغاز،  السوري  النفط 

السياسي على مستوى القوة الفاعلة في المنطقة.

وكالة هاوار

جمهورية مهاباد... صفحة مشرقة من تاريخ الكرد

مشاهُد ِمَن الّطفولة

سيدة المدائن

يا ابنة مدينتي المستعبدة

دونتك في قصائدي

تتبخترين بقفطانك النيروزي

كفراشة مغناج

ترفرفين بين أبياتي

كأني منذ ألف سنة رأيتك

في نبوءة عشقي

وبين شغاف قلبي

ماذا أكتب إليك

وأنت من علمتني

أن أنثر األزهار في قصائدي

أن أكون أنيقاً وأعطر كلماتي

سأشيد من طين صدري

الممزوج بزهور القرنفل

صومعة لك

وعصافير العشق العذري

لن تفارق شرفتك السماوية

تعالي لنحيا الحب بنكهة الثوار

فعشقي لك عهد وانتماء

ولحٌن يلون حنجرة السماء

يا أمرأة غيرت تاريخي

وحذفت جميع األسماء من 
دفتري

وأعادتني إلى مراجيح طفولتي

تعالي يا فاتنتي

ضيعت من أجلك عنواني

أصبحت تائهاً في الفلوات

في عينيك خرائطي

وحدك من تلملمين ذاتي

وجهك يستبيح قصائدي

فمدني لك أرض مشاع

أنا الذي أهواك إلى حد رجولتي

وأنا الذي أتقنت فيك كل قصائدي

غدوت العاشق المتيم

في حدائق رغبتك

شاعراً صوفياً..

يطوف حول سحر عينيك...

 .. إليها  أرفَع غطاَءها وأنظُر  أْن  يدفعُني  كاَن 
رفْعُت الغطاَء بهدوٍء؛ كانَْت تغطُّ في نوٍم عميق 
بالمالئكة؛  صلة  لهم  األطفاَل  أنَّ  شعْرُت   ..
الطَّرّي؛  جسدهم  رائحة  براَءتهم،  جمالهم، 
المالئكة.  عالِم  في  تصبُّ  اْلَجماليات  هذه  كّل 
اِنحنْيُت قلياًل وقبّلتها قبلتَين؛ على كّل خدٍّ قبلة. 
اِرتعَش وجُهها، شعْرُت أنّها جفلَْت، ولكنّها لم 
تستيقْظ من نوِمها. اِنتظْرُت لحظات وأنا أمعُن 
النّظَر فيها؛ للتأّكِد من اِستمراريَّتها في النَّوِم .. 
ثمَّ قْلُت لها »وأنا أخاطُب نفسي«: ال تفيقي من 
الحاِل.  في  وآتي  قلياًل  وألعُب  سأذهُب  النَّوم، 

وخرْجُت إلى الشَّارعِ أللعَب مَع رفاقي.
ْرُت حوالي ساعة، ثمَّ عْدُت إلى المنزِل قبَل  تأخَّ
عودةِ أّمي؛ ألنّي كنُت أعلُم بأنّها ستتأّخُر أكثَر 
سمْعُت  الحوَش،  أعبُر  كْنُت  وفيما  ساعٍة.  من 
إليها  فأسرْعُت  عاٍل،  بصوٍت  تبكي  أختي 
فوجْدتها  سريِرها  غطاَء  وكشْفُت  مضطربًا 
بكائِها.  إيقاعاِت  تتحّركان على  ُق ويداها  تَتَعرَّ
اِرتبْكُت كثيًرا وخْفُت على أختي الصَّغيرة من 
جهة، وخْفُت أْن تأتي أّمي وتكشَف أمري. ال 
وجْدُت  ما  وسرعاَن  أتصّرُف!  كيف  أعرُف 
نفسي أهزُّ سريَرها .. ولكن بكاءها كاَن يزداد 
تبكي  كانت  وكلّما   . الهّزِ عمليّة  بِازدياِد  طردًا 
أكثر؛  بسرعٍة  ها  أهزُّ كنُت  عاٍل،  بصوٍت 
النَّوِم  الهِزّ ستساعدُها على  بأنَّ عمليّةَ  متوقِّعًا 
أبكي  إاّل وأنا  لم أشعْر  البكاِء.  التَّوقُِّف عن  أو 
الدُّموَع كالمطِر،  أيًضا .. وبدأُت أذرُف  معها 
أبوس  لها:  وقلُت  الصَّغيرة  يدَها  أمسْكُت  ثمَّ 
أقول: ال  وأنا  تبَكي، ورفْعُت صوتي  إيدِك ال 
تبَكي، ال تبَكي، ال تبَكي .. لو جاَءْت ماما اآلن 

ووجدتِْك في هذه الحالة؛ »ستقتلُني«!
خطَر ببالي وأنا في هذه الحالة الميُؤوس منها، 

أْن أجلَب لها كأًسا من الماء؛ ألنّني كنُت أرى 
أّمي أحيانًا تعطيها قلياًل من الماِء، عندما كانت 
إلى  فهرْعُت   .. نوِمها  من  تستيقُظ  أو  تبكي 
الجّرة.  في  ووضعتُهُ  كوبًا  وأمسْكُت  المطبخِ 
كانت الجّرة عالية قلياًل ولم أتمكَّْن أْن أصَل إلى 
ومَع  أصابعي،  رؤوِس  على  فوقْفُت   .. الماِء 
ذلَك لم أستِطْع أْن أصَل إلى الماِء. اِتَّكأُت على 
الجّرة،  على  ثقلي  كّل  أصبَح  ثمَّ  تماًما  الجّرةِ 
وقَعَِت الجّرة وانكسَرْت وتناثَر ماؤها؛ فنسيُت 
وبقيُت  خوفي  تضاعَف  بالماِء.  وتبلّلُت  أختي 
جامدًا في مكاني. وفجأةً، سمْعُت صوتًا عاليًا 

دُ:  يردِّ
»هاوارا على بيتي بنتي ماتْت!«.

فأسرَعْت  السُّوِق  من  وصلَْت  قْد  أّمي  كانت 
إلى  وضّمتْها  سريِرها  من  أختي  وأخرَجْت 
صدِرها وطبطبَْت على ظهِرها بهدوٍء ونبَرْت 
.. »هذا  أّمي!  أّمي،  أّمي،  موسيقي: ال  بإيقاعٍ 
المقصوف العمر ترَكِك وحدَِك وراَح يلعب«. 
سمعَْت  أبكي.  المطبخِ  في  أزاُل  ما  كْنُت  وأنا 
وأنا  وقْفُت  الفوِر،  على  فجاَءْت  صوتي  أّمي 
أرتجُف من الخوِف، نظْرُت إلى أُّمي متمتًما: 
والجّرة  »للببيّة«  ماء  كأس  آخذ  كي  جئُْت 

اِنكسَرْت بال قصدي.

ي أصفَر اللَّوِن وخائفًا جدًّا، لم  عندما وجدتْني أّمِ
تتفّوه بكلمة بخصوِص الجّرة ولم تسألني عن 
بكاِء الببيّة واكتفَْت بالقوِل: ال تَْبِك عيني، الجّرة 

اِنكسَرْت سالمة رأسك، المهم أنَت بخير؟
أيوه، أنا بخير ولكّن الببيّة لم تشرْب ماء.

وأجلُب  سأذهُب  أختَك،  عند  خلّيك  »معليش« 
سطل ماء من البئر.

عندما خرَجْت أّمي وبقيُت وحدي عندَ أختي، 
سألتُها: لماذا كّل ذلَك البكاء يا شقيّة؟

.. كانْت تنظُر إلّي وهي صامتة، ترمُش عينيها 
الجميلتين، تبتسُم وأبتسُم معها أنا اآلخر، وأفرُح 
اِلبتسامتِها العطرة .. تنظُر إلى السَّقِف وتحّرُك 
إلى  وضَمْمتُها  اِنحنْيُت  مبهجة.  بعفويٍّة  يديها 
صدري، وبِالكاِد كنُت أستطيُع حْملها .. اِختلَّ 
لها:  وهمْسُت  أقدامي  ثبَّتُّ  ثمَّ  قلياًل،  توازني 
أبوسِك يا أختي لقد خلّصني بكاؤِك من العقاِب 

.. وبدأُت أقبِّلُها وأقبِّلُها.
سطَل  تحمُل  وهي  أّمي  جاءْت  لحظات  وبعدَ 
قدََّمْت  ثمَّ   .. بهدوء  وأنزلتْهُ  كتِفها،  الماء على 
كغيِر  كثيًرا  شربَْت  للببيّة.  الماِء  من  كوبًا 
عادتِها، ثمَّ شرْبُت أنا اآلخر، وكان الماُء يتدفَُّق 

على صدري كما تدفََّق ماُء الجّرة!!

فيراز عثمان
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روناهي/ ديرك - تواصل بلدية الشعب في مدينة 
ديرك بإقليم الجزيرة تنفيذ مشروع مد مجرور 
الصرف الصحي في أحياء المدينة, والذي كان 
من  الثالث  للربع  الربعية  الخطة  ضمن  ُمدرجاً 

مشاريع 2020م.
بإقليم  ديرك  مدينة  في  الشعب  بلدية  تواصل 
الصرف  مجرور  تمديد  مشروع  تنفيذ  الجزيرة 
السابع  في  بدأ  والذي  المدينة,  ألحياء  الصحي 
ُمدرجاً ضمن  الجاري, وكان  الثاني  كانون  من 
الخطة الربعية للربع الثالث، وذلك نظراً لتوسع 
بتفاقم  تسببت  التي  السكنية,  واألبنية  األحياء 

مشكلة الصرف الصحي في هذه األحياء.

تنفيذ مشاريع ضخمة للرصف 
الصحي يف األحياء

وبحسب مكتب اإلعالم لبلدية الشعب في ديرك, 
فأن البلدية تسعى لحل هذه المشكلة, حيث بدأت 
ديرك,  في  الشعب  لبلدية  التابعة  الفنية  الدائرة 
بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في هذه األحياء.
الشعب  بلدية  في  اإلعالمي   المكتب  وأشار 
بديرك: » إلى أن البلدية أنجزت مشروع تنفيذ 
مجرور الصرف الصحي في حي زورآفا بطول 
وبكشف  /30سم/,  القساطل  قطر  م/   450/
تنفيذ  تم  كما  /22400000ل.س/,  تقديري 
مشروع الصرف الصحي في حارة الشهيد خبات 
16990000ل.س/   / وتكلفة   / /500م  بطول 
/700م/  بطول  الوطني  المشفى  حارة  وفي 
حارة صور  وفي  /2218900ل.س/،  وبتكلفة 
وبتكلفة  /أيضاً  /700م  بطول  مشروع  تنفيذ  تم 
تنفيذ  إلى  باإلضافة  /22390000ل.س/, 
 / /1000م  بطول  آفا  روج  حارة  في  مشروع 

بتكلفة / 31634000 ل.س/«.
وأكد المكتب اإلعالمي لبلدية الشعب في ديرك, 
أن هناك مشاريع للصرف الصحي ستدخل حيز 
أحياء  أجل  من  العام 2020م  نهاية  قبل  التنفيذ 

التوسع ضمن المدينة.

تضطر إيمان العلي )27 عاماً(، وهي من سكان 
سوريا،  شمالي  الرقة،  مدينة  في  االدخار  حي 
التدفئة  مازوت  مادة  لشراء  شهر  من  أكثر  منذ 
من السوق السوداء بأكثر من 500 ليرة سورية 

لليتر الواحد.
من  ليترات  خمسة  يومياً  إيمان  وتستهلك 
ليرة   2500 قيمته  تتجاوز  بما  أي  المازوت، 
الرقة  بمدينة  أحياء  عدة  سكان  ويقول  سوريّة. 
إن توزيع مخصصاتهم من مادة مازوت التدفئة 
تأخر هذا العام، وسط ارتفاع أسعارها في السوق 

السوداء.

أحوال صعبة

وأشارت إيمان إلى إنها جهزت براميل المازوت 
بانتظار استالم مخصصاتهم منذ شهرين وقالت: 
وشراء  اآلن،  حتى  شيئاً  يوزعوا  لم  »لكنهم 
جداً  مكلف  والبسطات  المحطات  من  المازوت 

في ظل ما نعانيه من صعوبات معيشية«.
وكانت لجنة المحروقات بمدينة الرقة قد بدأت، 
منذ تموز الماضي بتوزيع مخصصات الدفعتين 

التدفئة )440  مازوت  مادة  والثانية من  األولى 
ليتراً( على بعض األحياء، بمبلغ 75 ليرة لليتر 
على  األولى  الدفعة  توزيع  يتم  لم  بينما  الواحد، 
أحياء أخرى حتى اآلن، ما تسبّب باستياء سكان 

هذه األحياء.

عدم املساواة يف التوزيع!

وقال مصطفى الخميس )64 عاماً(، وهو نازح 
من مدينة البو كمال ويقيم في حي النهضة وسط 
المسؤولة  للجهات  سؤاله  موجهاً  الرقة،  مدينة 
عن توزيع المازوت بالقول: » هل هذه العدالة 
في التوزيع، كيف يوزعون برميلين في أحياء، 

بينما لم نحصل على ليتر واحد حتى اآلن؟«
ولم  األول  كانون  منتصف  في  »نحن  وأردف: 
التوزيع؟«  سيتم  فمتى  المازوت،  على  نحصل 
قطع  لجمع  ذكره،  لما  وفقاً  أحياناً  يلجأ  وهو 
له  قدرة  فال  المدفأة،  إلشعال  والعيدان  الخشب 
السوق  من  يومي  بشكل  المازوت  شراء  على 

السوداء.
وقال خليل اإلبراهيم )42 عاماً(، وهو من سكان 

السوق  من  المازوت  شراء  إن  النهضة،  حي 
السوداء بأسعار مرتفعة يزيد من األعباء اليومية 
صعبة  المادية  »أوضاعنا  عليهم:  المترتبة 
األساسية  االحتياجات  تأمين  نستطيع  وبالكاد 
للعائلة، ال طاقة لنا بشراء ليتر المازوت بأسعار 

السوق السوداء«.
الذاتية  اإلدارة  في  للمحروقات  العامة  اإلدارة 
لشمال وشرق سوريا كانت قد تحدثت عن نقص 
الكمية وقررت، مطلع هذا األسبوع، زيادة كمية 
الرقة ودير  لكل من  المخصصة  المازوت  مادة 

الزور.
إلدارة  المشارك  الرئيس  محمد،  صادق  وقال 
المحروقات، في حديث لموقع اإلدارة الذاتية، إن 
هناك نقصاً في توزيع مادة المازوت للمدينتين، 
وأضاف أن الكمية التي تقرر زيادتها تصل في 
الرقة إلى 34 صهريجاً كل يومين بدالً من 24 
صهريجاً   44 إلى  الزور  دير  وفي  صهريجاً، 

بدالً عن 30 صهريجاً.
ووعد بتوزيع مادة المازوت على كافة العائالت 

التي لم تستلم مخصصاتها خالل فترة قصيرة.

وكاالت

المقدسات اإليزيدية هدف لنيران االحتالل 
التركي ومرتزقته

فريق االستجابة األولية.. الذراع الحامي

االحتالل  دولة  انتهاكات  سلسلة  قامشلو:  روناهي/ 
التركي ومرتزقتها تجاه الشعب اإليزيدي ال تعد وال 
التابعة  المرتزقة  وجهتها  التي  فالتهديدات  تحصى؛ 
على  برهان  أكبر  كانت  عفرين  اجتياح  عند  لتركيا 
نيتهم بالقضاء على الديانة الممتدة منذ آالف السنين
منها  يسلم  لم  لتركيا  الموالين  المرتزقة  جرائم  إن 
ومقدساته  اإليزيدي  الشعب  فكان  الحجر،  وال  البشر 
العرقي  التطهير  إلى  إضافة  واألخير,  األول  هدفهم 
ومحو الديانة والتاريخ العريق للكرد اإليزيديين بحجة 

»الكفر«. 
 

اإلكراه عىل الدين

الرئيس  مع  صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  ولبحث 
»مصطفى  عفرين  في  اإليزيديين  التحاد  المشترك 
علي شان«، فقال »إن مع بداية دخول جيش االحتالل 
التركي لمدينة عفرين، كانت الفصائل المسلحة التابعة 
كل  بتدمير  وتقوم  اإليزيدية  القرى  تدخل  لالحتالل 
المزارات واألماكن المقدسة الموجودة فيها، وارتكبوا 
عمليات السلب والنهب والقتل بحق الشعب اإليزيدي, 
الماضي,  في  العثمانيون  بها  قام  ما  إعادة  محاولين 
ناهيك عن إجبارهم على ترك ديانتهم واعتناق الدين 

تقرير/ محمد محمود

تقرير/ هيلين علي

تنفيذ شبكات مجاري الصرف الصحي في ديرك

عائالت في الرقة لم تحصل على 
المازوت ووعود قريبة

افتتاح معبر عرعر على الحدود 
السعودية - العراقية يثير 

آمال السوريين

والقرى  المناطق  لتجرد  هادفين  عنه,  بدالً  اإلسالمي 
باإلضافة  منها,  الدين  ومحو  أصولها  من  اإليزيدية 
النساء اإليزيديات من  اللباس اإلسالمي على  لفرض 
قبل الفصائل الجهادية والسلفية لفرض الثقافة والفكر 

اإلسالمي عليهم«.
 وأردف علي شان بأن الكرد اإليزيديين يتوزعون في 
المحتلة،  قرية ضمن مقاطعة عفرين  ثالثة وعشرين 
المقاطعة،  في  مزاراً  عشر  تسعة  من  أكثر  ويوجد 
وكلها تعرضت لالنتهاكات على يد المرتزقة التابعين 
المنافية  األمور  من  بالكثير  قاموا  حيث  لتركيا, 
قيامهم  »إن  وقال:  السماوية،  األديان  جميع  لتعاليم 
الشيخ علي في قرية باصوفان والعبث  بإفراغ مزار 
بمحتوياته، وتدمير مزار الشيخ غريب في قرية سنكا 
في ناحية شرا, وغيرها من المزارات؛ هو أمر غير 
مقبول ويجب محاسبة هؤالء بحسب القوانين الدولية 

التي تدعو إلى حرية األديان«.

تدمري متعّمد للمقدسات

إن ما تعرض له الكرد اإليزيديون في المناطق المحتلة 
لم يكن فقط من قبل المرتزقة التابعين لتركيا؛ بل أيضاً 
دور  الحربية  التركي وطائراته  االحتالل  لجيش  كان 
اإليزيدي  والشعب  المقدسات  له  تعرضت  لما  كبير 
شان  علي  وأكد  وتهجيٍر,  ممتلكات  وتدميِر  قتٍل  من 
والمزارات  الشعب  ضد  االنتهاكات  »إن  قائالً: 
ودّمَر  التركي،  االحتالل  جيش  ارتكبها  اإليزيدية 
وتمثال  واالجتماعي,  الثقافي  اإليزيديين  اتحاد  مركز 
عفرين,  مدينة  مركز  في  وقبة اللش  زرادشت  النبي 

التركية  الحربية  الطائرات  استهداف  إلى  باإلضافة 
الذي  دارا،  عين  معبد  وتصميم  إصراٍر  سابق  عن 
يعود تاريخه إلى 1300 ق.م، وقد كان المعبد الوحيد 
أكبر مزار  العالم، وتم االستيالء على  من نوعه في 
إيزيدي في سوريا الواقع على قمة جبل الشيخ بركات 
المشرف على بلدة دارة عزة وجعلت منه تركيا مركزاً 
للمراقبة, وأزالت كل المعالم اإليزيدية عنه وصبغته 
من  اإليزيديين  الكرد  ومنع  تركية,  إسالمية  بصبغة 
إقامة الحفالت الدينية الخاصة بهم كما هو الحال في 
عيد األربعاء األحمر الذي يعتبر بداية السنة الجديدة 

في الديانة اإليزيدية«.
إن االنتهاكات التي تقوم بها تركيا والمرتزقة التابعون 
محو  من  التخريبية  باألمور  وقيامها  عفرين,  في  لها 
الثقافات والديانات مثل اإليزيدية تردد صداه في العالم 
لحرية  الدولية  اللجنة  وفد  زيارة  بعد  كله، خصوصاً 
األديان في الكونغرس إلى شمال وشرق سوريا، وهنا 
كانت المفاجأة لتكون تلك الزيارة هي طريق الخالص 
للكرد اإليزيديين, ليتم المطالبة بعقد اجتماع مع اللجنة 
إلطالعهم على ما تقوم به تركيا والمرتزقة التابعيين 
لها في عفرين والمناطق المحتلة من جرائم وانتهاكات 
االنتهاكات  موضوع  وأخذ  ككل,  اإلنسان  بحق 
الحاصلة بحق اإليزيديين خصوصاً على محمل الجد 

وإيقاف تلك المجموعات عن جرائمها.

لجنة حرية األديان تستلم
 ملفات التوثيق

لحرية  الدولية  باللجنة  يتعلق  ما  إلى  شان  علي  أشار 
األديان قائالً: »لقد قمنا بتجهيز ملف عن تواجد الكرد 
الممنهجة  االنتهاكات  ووثقنا  عفرين،  في  اإليزيديين 
التغيير  التي قام بها المرتزقة, وتم توثيق كل حاالت 
المزارات  وتدمير  والتهجير  والقتل  الديموغرافي 
من  تبقى  من  اإلسالمية على  الديانة  الدينية، وفرض 

الكرد اإليزيديين, إضافةً لفرض اللباس اإلسالمي على 
للمواطنين  الجسدية  والتصفية  اإليزيديات،  الفتيات 
حيث  الشهادتين,  نطق  عن  امتنعوا  الذين  اإليزيديين 
كانت هناك جلسة استماع في الكونغرس األمريكي في 
حزيران من السنة الجارية، وأُرسلت تلك الملفات التي 
الكرد  بحق  وفصائلها  التركية  الدولة  انتهاكات  تثبت 
أومي  الدكتورة  طريق  عن  عفرين  في  اإليزيديين 
حوالي  الجلسة  تلك  استمرت  حيث  هولمز،  أوستين 
برفع  اللجنة  قامت  أن  نتيجتها  فكانت  السبع ساعات؛ 
توصية للرئيس األمريكي دونالد ترامب بالضغط على 
الدولة التركية لالنسحاب من كافة األراضي السوري 
والسريان  اإليزيديين  الكرد  تواجد  مناطق  وخاصة 

والمسيحيين.

الكرد  ممثلي  بين  واالجتماعات  النقاشات  تتوالى   
وُعقد  األديان؛  لحرية  الدولية  اللجنة  في  اإليزيديين 
للجنة  العامة  النائبة  من  كلٌّ  حضره  ثاٍن  اجتماع 
وممثلو  لها  المرافق  والوفد  األديان  لحرية  الدولية 
اتحاد اإليزيديين في إقليم عفرين، وممثلون عن البيت 
االجتماع  هذا  وحول  الجزيرة؛  إقليم  في  اإليزيدي 
تركز  حديثه: »لقد  أفادنا مصطفى علي شان مختتماً 
أهمها  وكان  نقاط،  عدة  على  االجتماع  في  النقاش 
اإلسالمية  وفصائله  التركي  االحتالل  انتهاكات 
تحت  اإليزيديون  يعانيه  وما  عفرين،  في  الراديكالية 
نير االحتالل التركي من قتل وسلب وتهجيٍر قسري، 
وتغيير ديموغرافي في القرى اإليزيدية ومحو هويتهم 

وتخريب مزاراتهم الدينية«.

األول  الذراع  األولية  االستجابة  فريق  يعتبر 
على  يعمل  حيث  المدينة  في  الكوارث  لتالفي 
حدوث  حال  في  أقسامه  بكافة  السريع  التدخل 
عبر  لألهالي  الالزمة  الخدمات  وتقديم  طارئ 

اإلمكانيات المتاحة.
لمجلس  التابع  األولية  االستجابة  فريق  وباشر 
األول  كانون   9 بتاريخ  العمل  المدني  الرقة 
عام 2018م بكافة أقسامه، ويضم خمسة أقسام 
اإلسعاف،  اإلطفاء،  الجثث،  »انتشال  وهي: 
اإلسمنت«،  إزالة  وفريق  الشرعي،  الطب 
وتقديم الخدمات لألهالي في حال حدوث كوارث 
ساعة   24 مدار  على  تعمل  والتي  المدينة،  في 

متواصلة في الرقة وريفها.

تشرين   17 بتاريخ  الرقة  مدينة  تحرير  وبعد 
اللجان  األول 2017م من رجس داعش عملت 
على  المدني  الرقة  لمجلس  التابعة  والمؤسسات 
المنكوب نتيجة المعارك الشرسة  الواقع  تحسين 
التي دارت في المدينة والتي خلّفت دماراً بنسبة 

90 بالمئة في المدينة.

مقربة جامعية!

على  داعش  عمد  المعارك  شدة  ارتفاع  وخالل 
دفن الجثث بشكل عشوائي وبطرق غير شرعية 
في مناطق متفرقة في الرقة وريفها بسبب إغالق 
في  الدفن  وتعددت طرق  المدينة،  مداخل  جميع 
والمشافي  العامة  والحدائق  الزراعية  األراضي 
كانوا  التي  جرائمهم  إلخفاء  العربية  والبيوت 

يرتكبونها أمام مرأى العالم.
حال  في  ساعة   24 مدار  على  الفريق  ويعمل 
أقسام  ويتضمن  المدينة،  في  طارئ  أي  حدوث 
الفريق قسم اإلطفاء وفريق الغواصين واإلسعاف 
الذين يعملون على خدمة األهالي والتدخل السريع 

في حال حدوث كارثة في الرقة وريفها.
ُعثَِر على  الجثث  انتشال  ومنذ بداية عمل فريق 
28 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة في الرقة 
بأعمار  جثة   6100 الفريق  وانتشل  وريفها، 

مختلفة.
على  الشرعي  الطب  يعمل  الجثة  انتشال  وبعد 
ووضعها  جينية؛  عينات  وأخذ  الجثة  فحص 
شرعية  بطريقة  لدفنها  مخصصة  أكياس  في 
عدده  بلغ  الذي  المفقودين  سجل  إلى  وإضافتها 
منذ  جثة   700 على  التعرف  وتم  جثة   6100

بداية عمل الفريق.
قائد  قال  الجثث،  تواجد  أماكن  معرفة  وحول 
فريق االستجابة األولية ياسر الخميسي: »نواجه 

حيث  المقابر  تواجد  أمكان  معرفة  في  صعوبة 
المنطقة، ويسارع  أهالي  يتم إبالغنا عن طريق 
فريق انتشال الجثث إلى تطويق الموقع والعمل 
على تحديد مكان الجثة ليتم الحفر بطريقة يدوية 
وإخراج الجثث بشكل سليم ووضعها في أكياس 
الطبيب  طريق  عن  فحصها  ليتم  مخصصة 
وإضافتها  منها  الجينية  العينة  وسحب  الشرعي 
الى سجل المفقودين ودفنها بطريقة الشرعية في 

مقابر مخصصة«.
تواجه  التي  الصعوبات  إلى  الخميسي  ونوه 
في  بنقص  صعوبات  الفريق  »يواجه  الفريق: 
للجثت  النووي  الحمض  تحليل  لمعرفة  المعدات 
المعلومات  معرفة  على  يساعد  الذي   DNA

الوراثية للجثة«.

فريق اإلطفاء والغواصني

ويعمل فريق الغواصين على إنقاذ حاالت الغرق 
تأسيسه  منذ  الفريق  واستخرج  الفرات  نهر  في 
أكثر من 20 حالة غرقت في نهر الفرات والبليخ، 
أي  حدوث  حالة  في  رقم  تخصيص  إلى  إضافة 
اإلسعاف  وفريق  وريفها.  الرقة  في  غرق  حالة 
من  حالة حرجة  من 200  أكثر  نقل  في  سارع 

مشافي الرقة إلى مشافي الطبقة وكوباني ومنبج. 
داخل  الحرائق  إخماد  على  اإلطفاء  فريق  يعمل 
 11 من   الفريق  ويتكون  واألرياف،  المدينة 
مناطق  في  المفارز  على  توزعت  إطفاء  سيارة 
متفرقة في أرياف الرقة؛ وقد عملت على إخماد 

أكثر من 900 حريق في األراضي الزراعية.
وفي ظل المعارك التي دارت في المدينة خلفت 

إلى  الفريق  وسارع  السكنية  األبنية  في  دماراً 
إزالة الكتل اإلسمنتية، وقد بلغ عدد المواقع 450 

موقعاً في مدينة الرقة.
كافة  بتقديم  األولية  االستجابة  فريق  ويستمر 
حدوث  حال  في  السريع  والتدخل  الخدمات 

كوارث في مدينة الرقة وريفها.
وكاالت

النقل  شاحنات  تواجهها  التي  الصعوبات  ظل  في 
البري عند »نصيب« األردني تتجه أنظار السوريين 
سوريا  يربط  الذي  الحدودي،  كمال  البو  معبر  إلى 
بالعراق، ومن خالله تِلج حافالت نقل البضائع  شرقاً 
إلى  المحور وصوالً  هذا  وتسير على طول  السورية 
بين الرياض وبغداد  معبر عرعر بعد افتتاحه، أخيراً 

إثر قطيعة دامت ثالثة عقود.
إال أن حديث الشارع السوري عن انعكاسات إيجابية 
تواجهها  صعوبات  مع  تزامن  عرعر،  معبر  الفتتاح 
الشاحنات السورية المتجهة عبر طريق معبر نصيب 

الحدودي األردني.
ووردت معلومات من مكتب نقل البضائع عن »تأخر 
 1500 مبلغ  دفع  مع  أيام  خمسة  إلى  يصل  واضح 
دوالر أميركي عن كل شاحنة، زاد مع ذلك التكاليف 

العالية للنقل البري.
أمام  الجديد جاهز وممهد  المعبر  الطريق عبر  وبات 
أعداد متزايدة من الحافالت السوريّة نحو دول الخليج، 
بعد ما سمحت السعودية في أيلول الماضي للشاحنات 

بالعبور بعد قطيعة دامت خالل سنوات الحرب.
فتح  بأن  االقتصادي  بالشأن  المتخصصون  ويعتقد 
السوري،  االقتصاد  على  تأثيره  سيترك  جديد  شريان 
وسيفضي إلى انفراجات ولو جزئية في حركة اإلمداد 
فتح  وسيساهم  السوريّة،  للبضائع  اإلقليمي  والتسويق 
المعبر في حصول سوريا على القطع األجنبي، وهي 
بأشد الحاجة، ألن تأمين مستلزمات اإلنتاج التي تحتاج 

إليها المنشآت الصناعية أمر ضروري.
فالمعبر يُخفض زمن اإلمداد وكلفته، التي تنامت بشكل 
كبير خالل السنوات الماضية مع العقوبات عليها، وال 

سيما مع انفجار مرفأ بيروت.

النقل إىل دول الخليج

العراقي إعالن عضو  السعودي  المعبر  افتتاح  وسبق 
الدولي،  البضائع  شحن  شركات  اتحاد  إدارة  مجلس 
حسن عجم، عن خسائر تتكبدها ناقالت البضائع البرية 
تستطيع  حتى  أسبوع  إلى  تصل  لمدة  انتظارها  جراء 
دخول األراضي األردنية، ما يتسبب بتلف بعض أنواع 
وأضاف،  والخضار،  الفواكه  وخصوصاً  البضائع 
بينما  شاحنة،   50 يومياً  إلينا  تدخل  أن  منطقياً  »ليس 
شاحنات   10 إلى   5 سوى  بمرور  يسمح  ال  األردن 

يومياً، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة على الحدود«.
إزاء ذلك طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل 
البضائع في األردن ضيف هللا أبو عاقولة، باإلسراع 
تتقاضها  التي  المرتفعة  للرسوم  حلول  إيجاد  في 
منفذ  تعبر  التي  السوريّة  الشاحنات  على  حكومته 
جابر الحدودي، والتي أدت إلى ابتعاد الشاحنات عن 

األراضي األردنية.

أثر أزمة لبنان

واستعادة  للحركة  السوريّة  الشاحنات  تستعد  وفيما 
شيء من دورها السابق، يُذكر أن زعزعة االقتصاد 
المالي للبنان وانفجار مرفأ بيروت أثرا على تصدير 
الخليج،  دول  إلى  الزراعية،  فيها  بما  لمنتجاته،  لبنان 
بوابة  كانت  بيروت  كون  السوري،  االقتصاد  وعلى 
لتمويل المستوردات السوريّة، ال سيما المتعلقة بمواد 

اإلنتاج ومستلزماته.
منطقة  على  األميركية  المتحدة  الواليات  وتسيطر 
توجد  حيث  واألردنية،  السورية  الحدود  على  التنف 
قاعدة للقوات األميركية تعتبرها دمشق غير شرعية، 

وتنشط في المنطقة خاليا »داعش«.

وكاالت


