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وعّبر أطفال مخيم مهجري كري سبي 
ومجسمات  رسومات  معرض  خالل  من 
التي  واملقاومة،  الصمود  إرادة  عن  تعّبر 
التلميذة  الشهيدة  بشخص  متثلت 
في  إصرارهم  عن  قادر،  أحمد  ميركان 
السير على دربها واستكمال تعليمهم 
بالرغم من ظروف التهجير التي فرضها 

احملتل التركي. 
وحضر املعرض عشرات األطفال وذويهم، 
رسومات  خالل  من  ومشاركاتهم 
للشهيدة ميركان، وأخرى تعّبر عن احلياة 
ضمن  يعيشونها  كانوا  التي  الريفية 
خربها  التي  العامرة  وأراضيهم  قراهم 
احتالله  عقب  فساداً،  فيها  وعاث  احملتل 

ألراضي املقاطعة احملتلة. 

مقاومة الشهيدة قلبت املعادلة

لقاءات  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
حيث  ميركان،  الشهيدة  رفيقات  مع 
قالت الطفلة نسرين شكري: »ضحكة 
أن تفارقنا  ميركان ال تفارقنا لم نتخّيل 
بهذه الطريقة، ولكن هي الزالت حّية في 
قلوبنا وعقولنا في كل زاوية من اخمليم، في 
كل مقعد دراسي جند صورتها، واآلن نحن 

نستذكرها«. 
وأضافت: »شخص الشهيدة ميركان يعّبر 
التهجير  أجبرتها ظروف  عن كل طفلة 
ترك  على  التركي  احملتل  فرضها  التي 
حياتها،  تغيير  بهدف  ومدرستها  بيتها 
إرادة  يُطاق، لكن  الى جحيم ال  وحتويلها 
التهجير  ظروف  ذللت  واملقاومة  احلياة 
لتستكمل الشهيدة ما حلمت به دائماً 

وهو استكمال تعليمها«. 

إرادة احلياة برمز »ميركان«

حسني  زهرة  الطفلة  بينت  جهتها  من 
بأن روح الشهيدة ميركان تدفعهم إلى 
األمام، وقالت: »سالٌم على روحها الطاهرة 
التي الزالت بيننا، نحن جئنا للمشاركة 
بسيطة  أدوات  خالل  من  املعرض  بهذا 
ورسومات متثل ما نتطلع إليه، نحن نريد 
احلياة والعيش اآلمن، واحملتل التركي يريد 
تدمير كل أحالمنا وطموحاتنا، لذلك قمنا 
هذه  أجمع  للعالم  لنبني  املعرض  بهذا 
وتدفعنا  بها  نتحلى  التي  الطيبة  النية 

ملواصلة درب كل رموزنا الشهيدات«. 
وعاهدت الطفلة زهرة في نهاية حديثها 

بتحقيق حلم الشهيدة ميركان للعيش 
العلم  نهج  واستكمال  وأمان،  بسالم 
قدوة  اخمليم  أطفال  ليكون  والتعليم 

لغيرهم. 

السنوات  في  األمطار  هطول  قلة  أدى 
منسوب  انخفاض  إلى  املاضية،  األخيرة 
انخفاض  ومع  املوصل،  سد  في  املياه 
مقبرة  ظهرت  املوصل  سد  منسوب 

ومدرسة إيزيدية.
األخيرة  السنوات  في  العراق  ويشهد 
األمطار  أزمة جفاف بسبب قلة هطول 
وأدى  التركّية،  املائية  والسياسات 

انخفاض منسوب املياه إلى ظهور العديد 
من األماكن القدمية واألثرية.

وظهر في قرية ديرين خانكي الواقع على 
ومقبرة  مدرسة  املوصل،  سد  ضفاف 
وأماكن دينية خاصة بأبناء اجملتمع اإليزيدي 

بعد انحسار املياه وقلتها.
وبحسب املصدر ذاته أن األماكن واملناطق 

التي ظهرت تعود ملا قبل 35 عام.

القدمية  القطع  كلش  صاحلة  جتمع 
عاماً،   20 منذ  والفلكلورية  والزراعية 
وتقول إن هدفها من جمع القطع األثرية 
وحمايتها،  عليها  احلفاظ  هو  التاريخية 

ونقلها إلى األجيال القادمة.
الشعب الكردي يقاوم ويناضل دائماً من 
ثورة  بعد  وتاريخه.  ثقافته  حماية  أجل 
ثقافتهم  إبراز  من  الكرد  متكن  آفا  روج 
بشكٍل  عليه  حافظوا  الذي  وتاريخهم 
كلش  صاحلة  النساء  إحدى  أكبر. تقوم 
التاريخية منذ 20  األثرية  القطع  بجمع 

عاماً.
»الدفاع عن الهويّة«

التاريخ  على  السلطات  اعتداءات  وعن 
والثقافة الكردية قالت صاحلة كلش: »في 
واحملتلة  احلاكمة  الدول  حتاول  كردستان، 
وتدمير  وتاريخنا  ثقافتنا  تدمير  دائماً 
واملعنوية  املادية  قيمنا  وجودنا. وتهاجم 
وال  واحدة  وأمة  ودين  واحد  علم  مبفهوم 
تعترف بهويتنا. دول االحتالل تهاجم أرض 
كردستان من كل اجتاه وتدمرها وتقسم 
حتتله  الذي  املكان  في  الكردي.  الشعب 
الدولة التركية، تهاجم على الفور تاريخ 
ولكن  ثقافتنا،  تدمير  أجل  من  الكرد 
حماية  واستطاع  قاوم  الكردي  الشعب 

وجوده وثقافته«.

»األمهات يحيني ثقافتنا وتاريخنا«

وأوضحت صاحلة كلش أن من يحافظون 
األمهات:  هن  األمم  وتاريخ  ثقافة  على 
اإلنسانية.  ومهد  عريق  بلد  »كردستان 
قبل  من  التاريخية  األماكن  تدمير  يتم 
هو  هذا  خاصة.  بسياسات  السلطات 
القدمية  الكردية  األماكن  أن  السبب في 
دائماً ما تكون هدفاً للهجمات من قبل 
يحافظن  من  هن  األمهات  السلطات. 
على هذه الثقافة وتنقلنها إلى األجيال 
القادمة. يتم التعبير عن التاريخ في كل 
أغنية وأنشودة للشعب الكردي. حتى اآلن، 
تغني األمهات واجلدات لألطفال الصغار 
وهذا  الفلكلورية  األغاني  املهد هذه  في 
يعني إحياء الثقافة. جهدنا الرئيسي هو 
إحياء ثقافتنا وتاريخنا ونقلها إلى األجيال 

القادمة«.

وعن القطع القدمية التي جمعتها بينت: 
»لقد خلقت ثورة روج آفا العديد من الفرص 
وبصفتي  وتاريخنا،  ثقافتنا  إلحياء  لنا 
األثرية  القطع  بجمع  أقوم  كردية،  امرأة 
التاريخية مع زوجي منذ 20 عاماً. أينما جند 
القطع األثرية التاريخية، جنلبها ونحافظ 
منزلي  إلى  يأتون  الذين  الناس  عليها. 
يتفاجؤون. أقوم بهذا العمل بشغف كبير 
وقد أصبحت وظيفتي الرئيسية. جمعنا 
التاريخية.  األثرية  القطع  من  العديد 
عمرها  يبلغ  التي  القطع  بعض  هناك 
مئات السنني. هدفي الرئيسي هو حماية 

القطع األثرية التاريخية والثقافية«.
وأكدت صاحلة كلش على أهمية احلفاظ 
على الثقافة والتاريخ: »من يحافظ على 
التاريخ ويقوم بإحيائه ويتركه للمستقبل 
هن النساء أنفسهن، فاملرأة تنتمي إلى 
إلى  ننظر  عندما  وثقافتها.  تاريخها 
التاريخ واحلاضر، نرى أن من يحمي ويخلق 
ترتبط  النساء.  هن  وثقافتنا  تاريخنا 
باألرض، لذلك تزرع  وثيقاً  النساء ارتباطاً 
النساء دائماً في املكان الذي يعشن فيه، 

وينشرن اجلمال من حولهن«.

»االهتمام بالتاريخ ضرورة ُملّحة«

حماية  أهمية  إلى  كلش  صاحلة  ودعت 
القطع األثرية الثقافية والتاريخية: »علينا 
نبذل  أن  يجب  وتاريخنا،  ثقافتنا  حماية 
كل  قبل  بالدنا،  جمال  أجل  من  جهوداً 
شيء، يجب أن نحب بلدنا ونحميه من كل 
التهديدات، عندما يكون هناك حب، يكون 
هناك نضال ومقاومة، ضد تدمير الدول، 
وإشراقاً،  جماالً  أكثر  بلدنا  جنعل  دعونا 
عن  باملسؤولية  اجلميع  يشعر  أن  وأمتنى 

حماية التاريخ والثقافة«.

وكالة أنباء املرأة

استذكر  الكلمات  بهذه  السالم"...  ميركان  الشهيدة  "لروح   – إسماعيل  عين عيسى/ حسام 
أطفال مخيم مهجري كري سبي الشهيدة من أطفال المخيم، التي استشهدت عقب حادثة 

أليمة أدت الحتراق أحد الغرف الصفّية مطلع العام الحالي.

أطفال مخيم كري سبي: نهج ميركان رسَم آفاق 
مستقبلنا وحاضرنا

يدية تظهر مع انخفاض  يّة إيز أماكن ومناطق أثر
المياه في سد الموصل

ين عاماً لتحافظ  ية منذ عشر تجمع القطع األثر
يخها على ثقافتها وتار

زار  الذي  األسكتلندي،  الوفد  من  نساء  أفادت 
روج آفا، أن نضال نساء روج آفا كان له أثر كبير 
النساء  نضال  تعزيز  أكدن على  عليهن، كما 
 Jin« مع نساء العامة كافة، وأن يصبح شعار
احلرية  احلرية« راية  احلياة،  Jiyan Azadî املرأة، 

للمرأة... 2
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أسكتلندا  مدينة  من  نسائي  وفد  زار 
وشرق  شمال  مناطق  مؤسسات 
النسائية،  سوريا، وخاصًة املؤسسات 
قارجوك،  )بيريفان  نساء  خمس  ضمَّ 
بروناج  بليك،  إيفونا  رونيس،  فكتوريا 

جاالفر، لونا جيليس(.

التعرف على  الزيارة؛  الهدف من  وكان 
نظام احلكم الذاتي، ونظام املرأة داخل 
اإلدارة الذاتية، ودورها الريادي، والعقبات، 
التي تواجهها في عملها السياسي، 
والثقافي،  واالجتماعي،  واالقتصادي، 
إجنازاتها  على  التعرف  إلى  باإلضافة 
في ثورة روج آفا بشمال وشرق سوريا 
وتعزيز  الدميقراطية،  األمة  ومشروع 

العالقات النسويات.

حول الزيارات التي قام بها الوفد، واألمور 
التي أطلع عليها، حتدثت نساء الوفد 
عن  لنا  فعبرن  »روناهي«  لصحيفتنا 
مدى إعجابهن الكبير لنساء املنطقة.

التعرف على الثورة وتاريخ املرأة في 
روج آفا

اجليولوجية  اللجنة   فحدثتنا عضوة 
»بيريفان قارجوك« عن الهدف من هذه 

مناطق  زيارة  في  هدفنا  »إن  الزيارة: 
املرأة،  ثورة  على  التعرف  هو  آفا،  روج 
وعملية إدارة األزمات بإرادة املرأة وحتت 
التعرف  هذا  من  ونسعى  سلطتها، 
تقوية حركاتنا، ومنظماتنا، وعالقاتنا 

النسوية«.

كما أفادت بيريفان: »نضال نساء روج آفا 
له مغزى كبير جلميع نساء العالم، ألن 
املقاومة، التي صنعتها املرأة في شمال 
وشرق سوريا أضافت قوة وإمياناً كبيراً 
لنا، بأننا سنتحرر من خيوط االستبداد، 
بأننا  نشعر  عامليات،  نساء  وبصفتنا 

جزء من هذا النضال السامي«.

وأشارت بيريفان إلى أنه قبل زيارة روج 
آفا، كان لديهم نظرة إيجابية للثورة: 
خالل  من  النساء  نضال  نراقب  »كنا 
تاريخها،  نقرأ  وكنا  معهن،  التواصل 
وسيرتها في الكتب، لكن بعد قدومنا 
إلى روج آفا، شعرنا أننا جزء ال يتجزأ من 
الكثير عن  تعلمنا  النضال، كما  هذا 
حياة النساء وأنشطتهن وثوراتهن في 
شمال وشرق سوريا ولهذا السبب، كان 
لهذه الزيارة تأثير كبير علينا وسمحت 
لنا هذه الزيارة التعرف عن قرب بنساء 

في روج آفا ».

»يجب حماية الشعار النسائي 
وحتديد معناه الثوري«

 Jin« بشعار  بيريفان  أعجبت  كما 
الغربية  الثورة  »إن   :»Jiyan Azadî
حرية  أجل  من  النضال  بروح  أُسست 
املرأة، والنساء يخضن نضالهن بشعار 
روح  على  »Jin Jiyan Azadî« القائم 
كثيراً،  املرأة  قاومت  ولقد  نضالهن، 
وحققت أعظم اإلجنازات بهذا الشعار، 
أنواع  كل  تقاوم  اليوم  املرأة  أن  كما 
حتاول  املقابل  وفي  والعبودية،  العنف 
هذه  دحر  دائماً  الرأسمالية  القوى 
احلرية، من أجل محور الرمز، الذي وحد 
حلماية  بحاجة  نحن  لذلك  النساء؛ 
احلقيقي  معناه  وحتديد  الشعار،  هذا 

والثوري«.

شعلة  انتقال  إلى  بيريفان  ونوهت 
النضال إلى دول العالم: »هناك نضال 
من أجل حرية املرأة في كل مكان، وفي 
بالدنا هناك النضال من أجل املرأة إلى 

حد ما، إمنا بوتيرة أضعف«.

وتطرقت بيريفان قارجوك إلى أن فكر، 
أوجالن  اهلل  عبد  القائد  وإيديولوجية 
تخلق األمل بالنسبة للنساء كافًة: »إن 
عميقة  أوجالن  القائد  وفكر  فلسفة 
النضال  وذات مغزى كبير في  للغاية، 
من أجل حرية املرأة، ونحن بحاجة إلى 
معرفة هذه األيديولوجية جيداً، وتنفيذ 

نضالنا وفقاً لذلك«.

اجليولوجية  اللجنة  واختتمت عضوة 
بيريفان قارجوك: »تعزيز نضال املرأة في 
 Jin Jiyan« كل مكان، وأن يكون شعار
Azadî« وسيلة حلرية النساء، واحلرية 

اجلسدية للقائد عبد اهلل أوجالن«.

»نضال نساء روج آفا مينحنا القوة«

عضوة  حدثتنا  ذاته،  السياق  وفي 
منظمات حقوق اإلنسان، وحقوق املرأة 
واملهاجرين »إيفونا بليك«: »هذا النضال 
األوسط  الشرق  نساء  به  تقوم  الذي 

ميدني بالقوة«.

وعن زيارة إيفونا إلى روج آفا، بينت، أنها 
تعلمت الكثير من النساء في املنطقة: 
كبيراً  تأثيراً  الزيارة  هذه  أحدثت  »لقد 
على شخصيتي، فقد أعطتني كثيرًا 
من القوة، واإلصرار فما رأيته من حب، 
ومتاسك في نساء املنطقة، وباألخص 
زيارتي لقرية املرأة، والتي أشعرتني بروح 
املرأة وقدرتها على احلياة بانفرادية، وهذا 
التأثير يسمح لي بتجديد إيديولوجي، 

والعيش على فكرة الدميقراطية«.

كما ذكرت إيفونا، أن الشيء، الذي أثار 
اهتمامها في روج آفا، هو نظام احلكم 
الذاتي، وأخوة الشعوب، وبينت أنها رأت 
أساس  على  يقوم  الذي  النظام،  هذا 

»إن  واسترسلت:  واملساواة  اإلنسانية، 
النساء  أن  هو  أهمية  األكثر  الشيء 
والشعوب بأصنافها وألوانها، يقاتالن 
معاً، ويدافعان عن إجنازاتهم، وهذا ما 

مييز ثورة املرأة في روج آفا«.

الشعار  إلى  االنتباه  إيفونا  ولفتت 
إلى  هذا  وأضافت  العاملي،  النسائي 
املقدس  حديثها: »معنى هذا الشعار 
وال  آفا،  روج  في  املرأة  نضال  في 
والقتالي،  السياسي  باجلانب  سيما 
القوة  يعطي  الذي  هو  به  ومتسكهن 

جلميع النساء«.

في  رأيتهنَّ  اللواتي  النساء   « وزادت: 
وخاصًة  القوة،  يعطينني  املنطقة 
»نسرين عبد اهلل«، فعندما  صديقتي 
تعرفت عليها، كان لها تأثير كبير عليّ، 
فقد جعلتني أعرف قوة املرأة ونضالها 

الكبير«.

عضوة  قالت  حديثها  نهاية  وفي 
منظمة حقوق اإلنسان، وحقوق املرأة 
واملهاجرين إيفونا بليك: »بصفتنا نساء، 
نحتاج إلى دعم بعضنا، وتعزيز النضال 
لتتحقق  والفاشية  السلطات،  ضد 

احلرية للمرأة املضطهدة«.

املرأة  أعياد  متتزج  ـ   منبج   روناهي/ 
عامة  سوريا  وشرق  شمال  مبناطق 
أوصلت  التي  بالثورة  خاصة،  ومبنبج 
النساء عموما إلى القيادات العسكرية 
العامل  املرأة  وكانت  والسياسية، 
املشترك األكبر لشعار »املرأة... احلياة... 
احلرية«. فهو الذي أعطاها رؤية واضحة 
لدورها في احلياة احلرة، التي تؤمن لها 

حقوقها الدميقراطية.

خاصة  ومنبج  العالم  نساء  وحتتفل 
باليوم العاملي للمرأة املصادف الثامن 
من آذار/ مارس ملا له من رمزية في نضال 
املرأة، هذا اليوم الذي خلق لها فرصة 
التعرف إلى منهاج حياتها التشاركية 

له  حققت  التي  آفا  روج  ثورة  ضمن 
االنتماء إلى شخصيتها القيمة.

صحيفتنا  التقت  السياق،  هذا  في 
املرأة في حزب  »روناهي« نائبة مجلس 
حسن«،  »بثينة  املستقبل،  سوريا 
التي وصلت  املرأة  واقع  للحديث حول 
مناطق شمال وشرق سوريا  إليه في 

عامًة. 

اختالف في تناول قضايا الفكر

وعن مكتسبات املرأة في منبج، تقول 
سوريا  حزب  في  املرأة  مجلس  نائبة 
االثني  خالل  مبنبج  املرأة  املستقبل:« 
عشر عاماً املاضية، ثارت على واقعها 
ثورة  انطالق  مع  سيما  ال  املظلم، 
األمة  فكر  وتكريس  آفا،  بروج  املرأة 
وأساساً  ومنهجاً  نهجاً  الدميقراطية 

حلياتها النظرية والعملية«.

في  جذرياً  املرأة  »اختلفت  وتضيف: 

وحقوقها  وعيها،  لقضايا  تناولها 
والدولة  أوالً  الرجل  يد  على  املسلوبة 
القومية ثانياً، هنالك محظورات ليس 
بوسع املرأة في السابق االقتراب منها 
مثل املشاركة السياسية والعسكرية 
التي  اجملاالت  وغيرها من  واالقتصادية، 

هي باألصل حكراً على الرجل«.

من فراغ الذات إلى نهضة

القدمي  سوريا  »تاريخ  بثينة:  وتصف 
كانت املرأة فيه بعيدة كل البعد عن أي 
حراك ثوري خاصًة السياسي، باعتبار 
أن املشاركة مخصصة لرموز معينة 

تخضع للرجل وحده«.

الثوري،  احلراك  في  املرأة  موقع  وعن 
ذكرت: »األحداث السورية واملراحل، التي 
مرت بها املرأة بشكل عام سواء كانت 
خالل مرحلة ما يسمى باجليش احلر، أو 
مرتزقة داعش، واألحداث التالية املليئة 

باالنتهاكات بحق املرأة بشكل خاص، 
العربية  املرأة  لتحفيز  أدى  الذي  األمر 
واالستفادة  والثورة،  النهوض،  على 
شجعها  ما  الكردية،  املرأة  جتربة  من 
على اخلوض باجملال السياسي، واإلداري، 
بأماكن  كثيرة  وأحياناً  والعسكري، 
السورية  »املرأة  وأردفت:  القرار«.  صنع 
تركت بصمتها بالثورة السورية ولهذا 
ال يزال بعضهن بسجون نظام األسد 
السياسي  الواقع  يرفضن  ألنهن 
واألنظمة احلاكمة في الوقت احلاضر، 
ثورة  حققته  الثوري  املسار  تصحيح 
التي  سوريا،  وشرق  بشمال  آفا  روج 
العربية لكسر  للمرأة  الفرصة  هيأت 
والعرف  والتقاليد  والعادات  النمطية، 
ال  أن  اآلن  يعلم  واجملتمع  العشائري، 
نهضة دون امرأة حرة ذات كيان منظم، 

وكيان له أهمية في اجملتمع«.

ومن مقام البيادق إلى طليعة 
اخلنادق

شديدة  صرخة  املرأة  »ثورة  وتابعت: 
بوجه الظلم والعنف، الذي حلق باملرأة 
مرور  مع  املرأة  وأصبحت  قرون،  طيلة 
الوقت قيادية، ورمزاً من رموز هذه الثورة 
املباركة، ومن مقام البيادق إلى طليعة 

اخلنادق مع الرجل جنباً إلى جنب«.

وباقي  مبنبج  املرأة  واقع  »إن  وتؤكد: 
بخالف  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
مناطق  أو  دمشق  حكومة  مناطق 
التركي،  االحتالل  لسيطرة  اخلاضعة 
بالصعود  وبطور مستمر  أفضل حاالً 
نحو التحرر وقد تخطت الدرجة األولى، 

لكنها ال زالت تتطلع باحلرية التامة«.

وفي نهاية حديثها، قالت نائبة مجلس 
املرأة في حزب سوريا املستقبل، بثينة 
حسن: »بالرغم من كثرة التحديات جتاه 
املرأة، التي تتطلب منها جتاوز املرحلة 
خالل  من  األمان  شط  إلى  احلرجة 
ذاتنا،  وتطوير  أخطائنا،  على  الوقوف 

وحتقيق أهدافنا«.

قامشلو/ دعاء يوسف - أفادت نساء من الوفد األسكتلندي، الذي زار روج آفا، أن نضال نساء روج آفا كان له أثر كبير عليهن، كما أكدن على تعزيز 
نضال النساء مع نساء العامة كافة، وأن يصبح شعار "Jin Jiyan Azadî المرأة، الحياة، الحرية" راية الحرية للمرأة.

نساء الوفد األسكتلندي: نضال المرأة بالشرق األوسط يمدنا بالقوة

في ظل فلسفة األمة الديمقراطية.. المرأة العربية بمنبج تعيش أزهى عصورها

نظيفة  أسنانك  على  احلفاظ  إن 
ميكن أن يقيك من البؤس الناجم عن 
البكتيريا  إن  حيث  املفاصل،  التهاب 
املرتبطة بأمراض اللثة ميكن أن تفاقم 
آالم املفاصل الشديدة، التي تؤدي إلى 
الروماتويدي،  املفاصل  التهاب  تفاقم 

عندما تدخل مجرى الدم.

الروماتويدي  املفاصل  التهاب  ويُعرف 
بأنه: أحد أمراض املناعة الذاتية، حيث 
يهاجم اجلهاز املناعي للشخص اخلاليا 
ما  اجلسم،  مفاصل  داخل  السليمة 
أن  وميكن  وااللتهاب،  التورم  إلى  يؤدي 
الروماتويدي  املفاصل  التهاب  يسبب 
والرئة  القلب  في  مشاكل  أيضاً 

والعني.

وميكن أن يؤدي إنشاء عالقة بني بكتيريا 
إلى  املفاصل،  التهاب  ونوبات  الفم 
متهيد الطريق لعالجات جديدة، ليس 
الروماتويدي،  املفاصل  اللتهاب  فقط 

ولكن أيضاً ألمراض أخرى.

البيانات من  باحثون بجمع  قام  حيث 

فترات  على  املفاصل  التهاب  مرضى 
الوقت نفسه، رصدت  منتظمة، وفي 
الفكرة  وكانت  النوبات،  حدوث  وقت 
هي، »إنه رمبا بالنظر إلى هذه البيانات 
األمناط  بعض  سيصبح  رجعي،  بأثر 
مرئياً إلعطاء أدلة على ما قد يتسبب 

في التهاب املفاصل«.

كما وجدت دراسة حديثة، أن اجلراثيم 
املرتبطة بأمراض اللثة تغيرت باستمرار 

قبل النوبات.

عن  معلومات  تقدمي  إلى  وباإلضافة 
فإن  املفاصل،  التهاب  نوبات  عالج 
أبحاثهم تفتح الباب لتطوير عالجات 
مثل  أيضاً،  األخرى  لألمراض  أفضل 
مراقبة  طريقة  تكون  وقد  السرطان، 
باملرض  صلتها  حيث  من  امليكروبات 
املزيد عن بعض  مفيدة في اكتشاف 
أنواع السرطان، حيث وجد أن اجلراثيم 
في العّينات التي تغيرت باستمرار عبر 
املرضى قبل النوبات كانت مرتبطة إلى 

حٍد كبير بأمراض اللثة.

كشفت إرشادات جديدة أن استخدام 
تعد  لم  »قاسية«  معينة  عبارات 
يشعرون  البدناء  ألنها جتعل  مقبولًة، 
جمعية  وقالت  »حيوانات«.  وكأنهم 
عن  احلديث  »إن  البريطانية:  احلمية 
احلرب على السمنة، يجعل األشخاص 
الوزن يشعرون  زيادة  يعانون من  الذين 
بأنهم عدو، ويجب اإلشارة إليهم على 

أنهم أفراد ذوو وزن أعلى«.

وفي جتربة، استهدف اخصائيو التغذية، 
عن  اإلنسانية«  الصفة  »نزع  كلمات 
ويحذرون  الطعام.  تناول  في  اإلفراط 
من استخدام عبارات مثل »الذئب على 
العشاء« قد جتعل الناس، كما يزعمون، 
يشعرون وكأنهم حيوانات، كما أعربوا 
عن مخاوفهم، بشأن مصطلحات مثل 

»ممتلئ وسمنة مفرطة«.
الطبية  بالصحة  الباحثون  وارتقى 
ما،  حٍد  إلى  سخيف  مستوى  إلى 
الصحة،  مجال  في  كمتخصصني 
اختصاصيو  يستخدم  أال  يجب 
يعتبرها  قد  التي  اللغة  أبداً  التغذية 

أن  يجب  ولكن  مسيئة،  شخص  أي 
»فرد  هو  البدين  الشخص  أن  يذكروا 
متسوّل،  أنه  يعتقد  أعلى«  وزن  ذو 
وصفان  هما  والسمنة  الزائد  الوزن 
طبيان واضحان، ومعترف بهما عاملياً، 
ويجب استخدامهما. وحتذر اإلرشادات، 
التي نُشرت حديثاً، من أن إهانة الناس 
بأوزانهم ميكن أن يعني جتنبهم طلب 
باستخدام  وينصح،  الطبية،  الرعاية 
لغة مثل »تشجيع السلوكيات املعززة 
الذين  األشخاص  و«دعم  للصحة«، 
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة«، مع 
استخدام حق النقض ضد أي ذكر لـ 
»محاربة السمنة«، أو »أزمة السمنة«.

أن  أيضاً،  اخلبراء  بعض  واقترح  كما 
مصطلح »فرد ذو وزن أعلى‹‹، قد يكون 
مناسباً في بعض احلاالت، وينص على 
من  يعانون  الذين  األشخاص  صور  أن 
على  متثلهم  أن  ينبغي  ال  السمنة 
أنهم كسالى، أو غير سعداء، أو يأكلون 
أن  يجب  ولكن  للغاية،  سيئة  حمية 
تظهرهم كبشر يشاركون في احلياة 

اليومية.

وقال أحد خبراء التغذية: »هناك الكثير 
من العبارات حول األكل والسمنة، التي 
جترد اإلنسان من إنسانيته، فاألشخاص 
يشعرون  السمنة  من  يعانون  الذين 
متييزي،  أمر  وهو  املفرطة،  بالسمنة 
األمد،  طويلة  حالة  هي  فالسمنة 
وراثية  ألسباب  ومنتكسة  ومتدرجة 

أن  يجب  لذا،  واجتماعية،  وبيولوجية 
الناس،  على  اللوم  إلقاء  عن  نتوقف 
بسبب وزنهم في مجتمع يتوفر فيه 
ميكن  حرارية  وسعرات  رخيص،  طعام 
تنجذب  كبير  بشكل  إليه  الوصول 

إليه أدمغتنا«.

وأضاف: »يجب حماية األشخاص الذين 
يعانون من السمنة من التمييز، لكننا 

نراها في كل مكان، خاصًة على شاشة 
التلفزيون«.

وقال خبير آخر: »غالباً ما يحكم اآلخرون 
على العيش بوزن أعلى، ويعتبرون أقل 
جودة أو أقل قدرة، وهذا ببساطة خطأ، 
فنحن نركز على الوزن واملظهر، وليس 
فإن  وباملثل،  والوظيفة،  الصحة  على 
لها  السمنة  احلرب على  عبارات مثل 
تأثير في الظهور، وكأنها تضع اجملتمع 
التي تعيش  في مواجهة مجموعات، 
في جسم أكبر ليس باختيارها، ولكن 
والبيئة  الوراثة  من  مزيج  خالل  من 

واملوقف«.

وأضاف: »التشهير بالسمنة مشكلة 
نتجنب  أننا  فكرة  لكن  حقيقية، 
من  والعلمية  الواقعية  املصطلحات 
أجل جتنب الواقع ألي سبب كان، غير 
ذكر  في  قسوة  توجد  فال  ضرورية، 
محايدة،  بطريقة  ذلك  مت  إذا  احلقائق 
ازدراء،  مصطلح  ليست  فالسمنة 
ولكنها مصطلح يصف حالة طبية«.

طّور باحثون من جامعة »هيرتفوردشاير« 
األبنية  حتمي  عزل  مادة  البريطانية، 
اجلوية  العوامل  بسبب  التآكل  من 
ذاتياً  نفسها  إصالح  على  قدرتها  مع 
باستخدام البكتيريا لتشكيل حاجزاً 

مضاداً للتآكل.

أولياً  منوذجاً  البحثي  الفريق  وطور 
مخبر  أبحاث  على  باالعتماد  للطالء 
وخبرة  اجلامعة  في  كاربون«،  »زيرو 
تصنيع شركة البناء »يو كي هيمبريت« 
البريطانية، في إطار خطة إلطالقه في 
متوز 2023 بعد فترة اختبار تتراوح بني 

ثالثة إلى ستة أشهر.

التجريبي  النموذج  الباحثون  ويختبر 
مصانع  أحد  في  اجلديدة  للتقنية 
ماكاي«  آند  »وايت  املشروبات  شركة 
إذ  جورا،  جزيرة  في  اإلسكتلندية، 
سطح  تلف  اجلزيرة  أمطار  تسبب 
إعادة طالء  يتطلب  ما  املصنع،  مبنى 

السطح بشكٍل سنوي.

غير  بكتيريا  على  الطالء  ويحتوي 
ممرضة، ما يزيد من كمية ثاني أكسيد 
البناء  أسطح  متتصها  التي  الكربون، 

الضوئي،  التركيب  عملية  خالل  من 
توليد كربونات كالسيوم تشكل  مع 
عن  فضالً  التآكل،  ضد  قوياً  حاجزاً 
قدرتها على إصالح نفسها. ويُتوقع أن 
يقلل الطالء اجلديد من وتيرة الصيانة، 
الناجمة  الكربون  انبعاثات  ويخفض 
الفعال  االمتصاص  عن  فضالً  عنها، 
للكربون، وحتقيق استراتيجية الشركة 
الرامية إلى حتقيق احلياد الكربوني، ومع 
الوقت يساعد امتصاص سطح املبنى 

للكربون في تقوية طبقته اخلارجية.

تنظيف أسنانك بشكٍل صحيح قد ُيقلل من خطر اإلصابة 
بالتهاب المفاصل!

خبراء ينصحون بتجنب استخدام عبارات محددة مع البدناء

تطوير مادة عزل تحمي األبنية من التآكل وُتصِلح نفسها ذاتياً

بيريفان قارجوكإيفونا بليك
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الجزيرة  إقليم  دوري  من  اإلياب  مرحلة  اختتام 

والناشئين لألشبال 

تحديد موعد جديد لبطولة الشطرنج وبطولة 

للتايكواندو في إقليم الجزيرة

سيدات نفط الشمال يتّوجَن 

بدوري الصاالت

الذهاب  مرحلتي  منافسات  وأُقيمت 
إقليم  مالعب  أرضية  على  واإلياب 

اجلزيرة وهي:

ملعب رميالن ـ ملعب الشهيد هيثم 
شرموال  ملعب  ـ  قامشلو  في  كجو 
في  اآلداب  كلية  ملعب  ـ  بعامودا 

احلسكة.

وقُسمت األندية الـ 15 املشاركة على 
حددت  حيث  مناطقية،  جتمعات  أربع 

مواليد الفئتني على الشكل التالي:

– أشبال من مواليد 2009-2008
– ناشئون من مواليد 2007-2006

االنطالقة عقوبات  منذ  رافقه  الدوري 
لالعبني  حرمان  حلاالت  وأدت  كثيرة، 
واإلداريني واملدربني من األندية، وأغلبها 
كانت بسبب االعتراضات املتكررة على 
األندية  وبدورها  التحكيمية  القرارات 
كانت تعّقب بأن األداء لم يكن مقنعاً 

وال يرتقي للمستوى املطلوب.

مباريات  بإقامة  املنافسات  واختتمت 
دوري  من  واألخيرة  الثالثة  اجلولة 
األشبال والناشئني، وكان دوري األشبال 

على الشكل التالي نتائجه:

اجلولة الثالثة:

ـ برخدان 2×2 واشو كاني.

ـ األسايش 3×1 قنديل.

ـ جودي 1×1 فدنك.

ـ آليان 2×2 الصناديد.

ـ شببية احلسكة 3×0 آشتي قانونياً 
للتغيب.

ـ سردم 5×0 خبات.

ـ األخوة 0×0 االحتاد.

وبات ترتيب األندية في مرحلة الذهاب 
األشبال  لفئة  املناطقية  للتجمعات 

على الشكل التالي:

قامشلو:

1ـ األسايش 18 نقطة +22.

2ـ برخدان 8 نقاط +0.

3ـ قنديل 5 نقاط -6.

4ـ واشو كاني 2 نقطة -16.

رميالن:

1ـ جودي 11 نقطة +3.

2ـ الصناديد 10 نقاط +2.

3ـ آليان 9 نقاط +1.

4ـ فدنك 2 نقطة -6.

احلسكة:

1ـ سردم 18 نقطة +44.

2ـ خبات 10 نقاط + 0.

3ـ شبيبة احلسكة 7 نقاط -16

4ـ آشتي 1 نقطة -28.

عامودا:

1ـ األخوة 10 نقاط +4.

2ـ االحتاد 4 نقاط -2.

3ـ جوانن باز 3 نقاط -2.

في  الرياضي  االحتاد  أصدر  جانبه  من 
إقليم اجلزيرة جدول مباريات ذهاب الدور 
ربع النهائي لدوري األشبال وكان على 

الشكل التالي:

ـ الصناديد × األسايشـ  ملعب رميالن.

شرموال  ملعب  ـ  سردم   × االحتاد  ـ 
بعامودا.

الشهيد  ملعب  ـ  جودي   × برخدان  ـ 
هيثم كجو في قامشلو.

خبات × األخوةـ  ملعب كلية اآلداب في 
احلسكة.

تبدأ املباريات كافة في الثالثة عصراً.

النتائج  سجلت  الناشئني  دوري  وفي 
التالية:

ـ األسايش 7×0 قنديل.

ـ برخدان 9×2 واشو كاني.

ـ االحتاد 1×1 األخوة.

ـ جودي 6×0 فدنك.

ـ آليان 3×0 الصناديد.

ـ سردم 3×0 خبات.

ـ شبيبة احلسكة 13×1 أشتي. 

بينما أصبح ترتيب أندية الناشئني بعد 
الشكل  على  الذهاب  مرحلة  نهاية 

التالي:

قامشلو:

1ـ األسايش 18 نقطة +24.

2ـ برخدان 12 نقطة +11.

3ـ قنديل 4 نقاط -11.

4ـ واشو كاني 1 نقطة -24.

عامودا:

1ـ جوانن باز 10 نقاط +6.

2ـ األخوة 4 نقاط -1.

3ـ االحتاد 2 نقطة -5.

رميالن:

1ـ جودي 18 نقطة +21.

2ـ آليان 9 نقاط +0.

3ـ فدنك 6 نقاط -14.

4ـ الصناديد 3 نقاط -6.

احلسكة:

1ـ سردم 18 نقطة +44.

2ـ خبات 12 نقطة + 6.

3ـ شبيبة احلسكة 6 نقاط +10.

4ـ آشتي 0 نقطة -60.

أصحاب  القادم  للدور  يتأهل  وهكذا 
املركزين األول والثاني من كل مجموعة.

روناهي/ قامشلوـ  حدد االحتاد الرياضي 
جديداً  موعداً  اجلزيرة  إقليم  في 
لبطولة الشطرجن للرجال والتي تهدف 
النتقاء منتخب مُيثل إقليم اجلزيرة في 
البطوالت للعبة على مستوى شمال 
وشرق سوريا، ولنفس الغرض ستقام 
األشبال  لفئتي  للتايكواندو  بطولة 

والناشئني.

وكان من املقرر أن تقام بطولة الشطرجن 
يوم اجلمعة العاشر من شهر آذار اجلاري، 
ولكنها تأجلت بحسب االحتاد الرياضي 
شهداء  الستذكار  للتحضير  للتفرغ 
يوم  أُقيم  والذي  آذار  من  عشر  الثاني 

األحد في مدينة قامشلو.

البطولة ستقام يوم اجلمعة املصادف 
لـ 2023/3/17، وسيكون التجمع في 
الساعة التاسعة صباحاً بينما ستبدأ 
صباحاً،  العاشرة  الساعة  البطولة 

وهي برعاية محبي لعبة الشطرجن.

ممثلني  النتقاء  البطولة  وستهدف 
ملنتخب إقليم اجلزيرة للرجال في لعبة 
الشطرجن بغية املشاركة في بطوالت 
شمال وشرق سوريا لعام 2023، حيث 
خبرات  بوجود  اجلزيرة  إقليم  يتمتع 
اللعبة  في  طويل  باع  لهم  والعبني 
ألقاب على مستوى سوريا،  وحصدوا 
 2022 املاضي  العام  املنتخب  وحقق 
سوريا  وشرق  شمال  بطولة  لقب 
أكثر  مبشاركة  أُقيمت  والتي  للرجال 
املناطق،  مختلف  من  العباً   40 من 

واحتضنتها مدينة منبج.

بطولة للتايكواندو

واستذكاراً لشهداء عشية النوروز في 
ذكراهم الثامنة، وبهدف انتقاء منتخب 
إلقليم اجلزيرة للتايكواندو، ستقام يوم 

اجلمعة املصادف لـ 2023/3/17، بطولة 
للتايكواندو لفئتي األشبال والناشئني، 
وبرعاية  احلسكة  مدينة  في  وذلك 
الدولية  التايكواندو  منور  مدرسة 
في  الرياضي  االحتاد  مع  وبالتنسيق 

إقليم اجلزيرة.

تعليمات البطولة:

لفئة  املعتمدة  واألوزان  املواليد  ـ 
األشبال:

)مواليد 2012.2013.2014.2015(
18.20.22.24.29.32.35.40.45. )األوزان 

)50+.50

لفئة  األوملبية  واألوزان  املواليد  ـ 
الناشئني:

)مواليد 2006.2007.2008.2009(
)األوزان األوملبية:48.55.63.73.+73(

لكل  الشخصية  الثبوتيات  جلب  ـ 
العب وبطاقة الدان أن وِجدت(.

أكثر من 50  الزائد  بالوزن  ـ ال يسمح 
غرام. 

ـ يجلب كل العب مستلزمات اخلاصة 
باملباريات.

ـ مطلوب في منافسات البومسيه من 
البومسيه 4 إلى البومسيه 12.

للسيدات،  الشمال  نفط  فريق  تّوج 
القدم  لكرة  العراقي  الدوري  بلقب 
منافسه  على  تغلبه  بعد  للصاالت، 
التي  املباراة  في   ،)1-4( بنتيجة  الزوراء 
مبدينة  بالدي  صالة  داخل  أُقيمت 

كركوك.

من  الشمال  نفط  العبات  ومتكنت 
التتويج باللقب األول، بعدما وصلن إلى 
العبات  رصيد  ظل  فيما   ،22 النقطة 
للترتيب  ليتراجعن  نقطة   16 الزوراء 

الثالث.

في مباراة ثانية، متكنت العبات القوة 
اجلوية من حتقيق فوز كبير على بالدي 
بنتيجة )8-0(، في اللقاء الذي احتضنته 

قاعة نادي األعظمية ببغداد.

طيبة  من  كل  اللقاء  أهداف  وسجل 
سليم ونادية فاضل هدفني لكل منهن، 
علي  وآالء  صديق  وبهرة  صديق  ولينا 

وروان وليد.

اجلوية  القوة  وصل  االنتصار،  بهذا 
حني  في  الثاني،  باملركز   18 للنقطة 
كافية  ليست  واحدة،  مباراة  تتبقى 
حسم  الذي  الشمال  نفط  ملنافسة 
عند  بالدي  رصيد  جتمد  فيما  اللقب، 

ثالث نقاط باملركز اخلامس.

أن دوري كرة الصاالت للسيدات  يُذكر 
نفط  هي  أندية  ست  فيه  تشارك 
راوندوز،  الزوراء،  اجلوية،  القوة  الشمال، 

بالدي، التجارة.  

تسبب الزلزال املدمر، الذي حدث فجر 
السادس من شباط املنصرم، بفقدان 
بعض  في  ودماراً  حلياتهم،  املاليني 
املناطق من سوريا وتركيا، فيما ال يزال 
اخلطر قائماً على حياة الكثيرين حتى 

اآلن.

 
سبب حدوث الزالزل

وحول ذلك التقت صحيفتنا »روناهي«، 
مكتب  ومهندس  باالستشاري، 
والبيئة  احمللية  اإلدارة  في  الدراسات 
حيث  رشيد«،  »حسن  الفرات،  إلقليم 
قال: »تقع بعض املناطق السورية على 
خط الزلزال، حيث يبلغ قوة الزالزل فيها 

إلى %17«.

وأضاف: »فمنذ قرن تقريباً، لم تشهد 

بلغت  القوة، حيث  بهذه  زلزاالً  سوريا 
قوتها 7,7 درجات مبقياس ريختر«. وأشار 
رشيد: »إن سبب قوة الزلزال الذي ضرب 
إلى  يعود  وتركيا،  سوريا  من  مناطق 
دولة  الفرات من قبل  نهر  حبس مياه 
إلى تضرر  أدى  التركي، حيث  االحتالل 
طبقات األرض، وبالتالي حدوث الزالزل 

والهزات االرتدادية«.

حلدوث  األول  اليوم  »منذ  قائالً:  وأكد 
الهندسية،  فرقنا  باشرت  الزلزال، 
بفحص املنازل واألبنية املتضررة، حيث 

مت كشف 1000 بناية، ومنزل متضرر في 
كوباني، حيث أن اثنا عشر مبنى منها، 
وماتبقى  للسكن،   صاحلة  تعد  لم 

بحاجة إلى الترميم الفوري«. 

وتابع: »فتلك التشققات اخلفيفة في 
مرور  مع  ستتوسع  واملنازل،  املباني 
خطراً  ستشكل  وبالتالي  الوقت، 
على حياة ساكنيه، إذ يجب ترميمها 

بشكل فوري«.

فيما نوه قائالً: »يعود السبب في تضرر 
إلى  الكبير،  الشكل  بهذا  اإلنشاءات 
اخلطة العشوائية التي اعتمد عليها 
األهالي في بناء منازلهم، وعدم وجود 
خطة ورقابة هندسية لدراستها، علماً، 
في كوباني،  واملنازل  املباني  غالبية  أن 
تفتقر للمواد اإلنشائية األساسية، لذا 
يتوجب عليهم إجراء دارسات، لتقييم 

سوريا  في  اإلنشائية  واخلطة  الوضع 
محتمل  زالزل  أي  ملقاومة  جديد،  من 

حدوثها«.

ناشد االستشاري،  وفي ختام حديثه، 
في  الدراسات  مكتب  ومهندس 
الفرات،  إلقليم  والبيئة  احمللية  اإلدارة 

»حسن رشيد«، أصحاب املنازل واألبنية 
املتضررة، قائالً: »يجب معاجلة األضرار 
حسب  وذلك  مبنازلكم،  حلقت  التي 
اإلرشادات الهندسية، والتزام باملذكرة 

احلسابية«. 

»بروح  شعار  حتت  ـ  روناهي/ قامشلو 
أوجالن،  القائد  نحرر  نوروز،  مقاومة 
َّ اإلعالن عن برنامج  وندحر االحتالل«، مت
احتفاالت »نوروز« في مدن إقليم اجلزيرة، 
املصادف  األربعاء  يوم  شعلته،  وإيقاد 
َّار الشهيد  دو لـ2023/3/15، وذلك في 
»يوسف كلو«، من قبل أعضاء اجمللس 
مؤسسات  من  وأعضاء  التنفيذي، 

اإلدارة الذاتية بإقليم اجلزيرة.

اجمللس  قبل  من  بيان،  قراءة  مت  بدايًة، 
عن  لإلعالن  الذاتية،  لإلدارة  التنفيذي 
برنامج احتفاالت نوروز في مدن إقليم 
اجلزيرة، حيث قُِرأ البيان من قبل الرئيس 
املشترك للمجلس التنفيذي »طلعت 

يونس«، وجاء فيه:

وكافة  الكردي،  الشعب  »يحتفل 
النوروز،  بأعياد  ميزوبوتاميا،  شعوب 
التجدُّد  معاني  من  حتمله  ما  بكل 
واحلرية، ومتثل إرادة ومقاومة الشعوب، 
والعبودية،  واالستبداد  الظلم  ضد 
بقدوم  مبشرةً،  النوروز،  شعلة  وتوقد 
عهد جديد، يتحقق فيه إرادة الشعوب.

بأجمل  نتقدم  النوروز،  عيد  وبقدوم   
التهاني، وأحر التبريكات، لعموم أبناء 
شعبنا، وعوائل الشهداء، وقواتنا في 
ووحدات  الدميقراطية،  سوريا  )قوات 
الداخلي(،  األمن  وقوى  املرأة،  حماية 
ونقف  ثورتنا،  شهداء  ونستذكر 
سطروا  حيث  عظمتهم،  أمام  إجالالً 
البطولة،  مالحم  أروع  بشجاعتهم 
والتضحية في سبيل احلرية والسالم.

فنعلن اليوم عن برنامج احتفاالت نوروز 
حتت  اجلزيرة،  إقليم  في   ،2023 لعام 
شعار )بروح مقاومة نوروز، نحرر القائد 
أوجالن، وندحر االحتالل(، حيث ستقام 
بإقليم  مناطق  سبع  في  االحتفال 

اجلزيرة، كالتالي:

ـ ديرك، ساحة نوروزـ سد بوزي.

تربة سبيه، ساحة شهيد مظلوم  ـ 
دوغانـ  مزكفت. 

ـ قامشلو، ساحة نوروزـ هيمو.  

ـ عامودا، ساحة نوروزـ جاغر.

  . ـ درباسية، في ساحة نوروزـ جولبستان

السد  نوروزـ  بساحة  حسكة،  ـ 
الشرقي.

حيث ستبدأ االحتفاالت في الساعة 
برنامج  وسيتضمن  صباحاً،  العاشرة 
الفنية  والبرامج  الكلمات  نوروز، 
كافًة،  شعوبنا  أبناء  فندعو  املتنوعة، 
املقاومة،  وروح  نوروز،  بروح  باملشاركة 
إلى ساحات نوروز، وااللتزام بالتعليمات 
اتخاذها من  مت  التي  األمنية،  والتدابير 
والقوات  الداخلي،  األمن  قوى  قبل 
وأنتم  عام  وكل  كافة،  العسكرية 

بخير«.

من  نوروز،  شعلة  إيقاد   َّ مت ذلك  بعد 
سات اإلدارة الذاتية،  قبل أعضاء مؤسَّ
وعائلة  الشهداء،  عوائل  ومجلس 
تخللها  حيث  كلو،  يوسف  الشهيد 
دبكات شعبية من قبل أهالي قامشلو، 
)ال  تنادي  وهتافات  احلضور،  وجميع 

حياة بدون القائد(.

وعلى هامش الفعاليَّة، التقينا بنائبة 
الرئاسة املشتركة، للمجلس التنفيذي 
في إقليم اجلزيرة »آهني سويد«، فقالت: 
في  الفعاليات  جلنة  مع  »بالتنسيق 
العام،  هذا  سنحتفل  اجلزيرة،  إقليم 
»بروح مقاومة  نوروز، حتت شعار  بعيد 
وندحر  أوجالن،  القائد  نحرر  نوروز، 
االحتفاالت  سيقام  حيث  االحتالل«، 
فكّلنا  اجلزيرة،  بإقليم  عدة،  مدن  في 
نتضامن  بأن  العام،  هذا  في  أمل 
جميعاً، كشعوب شمال وشرق سوريا، 

القائد  حترير  هو،  الرئيسي  وشعارنا 
أوجالن، وأن نثبت للعالم أجمع، وللقوى 
في  والطامعة  املعادية  االستبدادية، 
َّنا قوة  تفرقة شعوبنا بشكل خاص، أن
ال يستهان بها، وال سبيل لالختراقات 
بني أهالي وشعوب مناطقنا، مبكوناته 

كافًة«.

الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من  اإلياب  مرحلة  منافسات  تمت 
ُ
اخت ـ  قامشلو  روناهي/ 

لألشبال والناشئين بكرة القدم، وعليه ُعِرف المتأهلين للدور الثاني.

كوباني/ سالفا أحمدـ  ال يزال حياة الماليين في خطر، نتيجة الكوارث التي سببها الزلزال المدمر، والذي حدث في السادس من شباط المنصرم، للعام 
الجاري، وال سيما األضرار التي ألحقها باألبنية والمنازل على وجه الخصوص، فمن الضروري، وضع خطط جديدة لإلنشاءات، يالئم خطر الزالزل.

عقب الزالزل.. خطط إنشائية وهندسية جديدة

يرة اإلعالن عن برنامج احتفاليَّات عيد النوروز في إقليم الجز
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وشرق  لشمال  الشعبية  املبادرة  أعلنت 
سوريا، االثنني الفائت، عن مشاركة مليونني 
و626 ألفاً و 828 شخصاً في حملة جمع 
التواقيع، التي أُطلقت في الثاني والعشرين 
من شهر كانون الثاني املنصرم، واملطالبة 
بإنهاء العزلة املشددة املفروضة على القائد 

عبد اهلل أوجالن، وحتقيق حريته اجلسدية.

الناطقة باسم املبادرة، بروين يوسف، ثّمنت 
التي  واملؤسسات  املنطقة  شعوب  جهود 
ورفضها  مبسؤولية،  احلملة  في  شاركت 
للسياسات التي مُتارس بحق الشعوب في 

شخص القائد عبد اهلل أوجالن.

وأكدت، أن هدف كل املشاركني في احلملة؛ 

هو احلرية اجلسدية للقائد أوجالن، وتوحيد 
مناهضة  جلنة  إلى  وإيصالها  أصواتهم 
ما  إزاء  بواجبها  للقيام  األوروبية،  التعذيب 
على  مشددةً،  أوجالن،  القائد  له  يتعرّض 
رفع وتيرة النضال في كل الساحات لكسر 
القائد  حرية  وحتقيق  الدولي  الصمت 

اجلسدية.

ونوهت بروين، إلى تسليمهم وثيقة التواقيع 
أوجالن،  للقائد  اجلسدية  باحلرية  املطالبة 
إلى املبادرة السوريّة حلرية القائد عبد اهلل 

أوجالن.

للجنة  التواقيع  وثيقة  إرسال  آلية  وعن 
مناهضة التعذيب األوروبية، أوضح الناطق 

عبد  القائد  حلرية  السوريّة  املبادرة  باسم 
اهلل أوجالن، فرزنده منذر بأنهم سيرسلون 
هذه الوثيقة عبر مكتب العصر احلقوقي، 
من أجل تسليمها للجهات املعنّية بشكٍل 

مباشر.

وبنّي، أن املشاركة الفّعالة لشعوب شمال 
وشرق سوريا في احلملة، يؤكد مدى ارتباطه 
بفكر القائد عبد اهلل أوجالن، وإصراره على 

النضال الدميقراطي.

إلى  حديثه،  ختام  في  منذر  فرزنده  وأشار 
أن لهذه احلملة تأثير على اجلانب القانوني 
والدبلوماسي بالنسبة مللف القائد أوجالن، 
إرضاًء  سيكون  عليها  الرد  عدم  أن  مؤكداً 

مصالح  وباألخص  السياسية  للمصالح 
ضد  اإلبادة  سياسات  ميارسون  الذين 

الشعوب.

الفرات  إقليم  شبيبة  أوضحت  ذلك،  إلى 
أن دولة االحتالل ال ترضى أن يحصل الكرد 
على حقوقهم؛ ولهذا تفرض عزلة جسدية 
على القائد أوجالن، مؤكدين أنه يستحيل 

قطع صلة الشعوب مع القائد وفكره احلر، 
كونهم كبروا على فكره وفلسفته.

وأشاروا، إلى أنه مهما فعلت دولة االحتالل 
التركي فإنها لن تنال من إراداتهم وعزميتهم، 
مؤكدين أنهم سيبقون في الساحات حتى 
إمرالي وحتقيق حرية  كسر قضبان سجن 

القائد أوجالن جسدياً.

عبد الرحمن محمد

خمسة وثالثون عاماً، وعيون األمهات، واآلباء 
الوجع  وصرخات  دمعها،  يجف  لم  واألبناء 
واألنني لم يخفت صوتها، عيون جتحظ من 
لعلها  السماء  ترقب  وأخرى  واأللم،  الوجع 
متطر مصال يوقف نزف فاجعتها، خمسة 
آذار،  كل  في  الكرد  يعيشه  موتا،  وثالثني 
والقتل،  والتهجير  القهر  لوحة  لتكتمل 
والقتل  املوت  أشكال  من  الكثير  قيل  وإن 

واألنفال، فإن الكثير بعد لم يقل.

الكرد،  عذابات  فاحتة  حلبجة  تكن  لم 
ولألسف لم تكن خامتتها، ورمبا انفردت أنها 
مع األنفال كانت من كبرى مصائب الكرد، 
وكانت أولى جتارب اإلبادة بالغاز في الشرق، 
وفي ظل حكم طاغية العراق صدام حسني، 
ويده التي طاملا بطشت بأهل العراق عامة، 
حتى  اجمليد،  حسن  علي  خاصة،  وبالكرد 
استحق لقب »علي الكيماوي«. في تفاصيل 
ورأت  األلسن،  رددتها  والتي طاملا  الفاجعة، 
»اخلردل«  تفاصيله الكثير من العيون، لكن 
أن  أجسادها،  من  الروح  وسلب  أعماها، 
وهي  املوت،  مع  موعد  على  كانت  حلبجة 
التي عانت كما أغلب املناطق احمليطة بها 
من تداعيات وأحداث حرب ضروس، أعلنها 
الطاغية على املاللي، ودارت احلرب على مدى 
تضع  أن  وقبل   ،»1988-1980« ثمان  سنوات 
الدقيقة  متام  وفي  أوزارها،  الشعواء  احلرب 
العشرين بعد احلادية عشرة من صباح يوم 
الصواريخ  كانت  آذار،  من  عشر  السادس 
أرجاء  في  املوت  تنشر  اخلردل  بغاز  احململة 
من  وتنفيذ  الطاغية،  من  بإيعاز  حلبجة، 
اجلالد »علي حسن مجيد »الكيماوي«، ذلك 
إن السالح الكيمياوي كان حتت إمرة صدام 
القوات  تقدمت  أن  بعد  املباشرة،  حسني 
»جحافله«  وانهارت  املنطقة،  في  اإليرانية 
كما كان يسميها، إثر عملية إيرانية واسعة 
ودخولها  ظفر7«  »عملية  عليها  أطلقت 

إلى حلبجة، وكانت فرصة لصدام حسني 
ليضرب »عصفورين بحجر واحد« ورمبا أكثر، 
فهو بهذا سيجهز على ما تبقى من الكرد 
القوات  وسيضرب  األنفال،  عمليات  بعد 
ثم  ومن  تراجعها،  على  ويعمد  اإليرانية 
يعمل على إلصاق جرمية استخدام السالح 
إلى  اإلشارة  جتدر  وهنا  بإيران،  الكيمياوي 
األقنعة  يستخدم  كان  اإليراني  اجليش  أن 
إبان  الكيمياوي  السالح  من  الواقية 
وإشارات  أخرى،  أسئلة  يطرح  ما  القصف، 
تعجب واستفهام كثيرة، هل كانت القوات 
ثم  ومن  بالقصف،  علم  على  اإليرانية 
استهدف  أنه  صدام  ادعاء  بطالن  تظهر 

القوات اإليرانية.

تنتهِ،  لم  والفقد،  والوجع  األلم  روايات   
تلك  بل  اجملزرة،  تلك  نتائج  بعض  زالت  وما 
اإلبادة اجلماعية تظهر إلى اليوم، فلم تكن 
الفاجعة تنحصر في نتائجها الفورية، التي 
إلى أكثر من خمسة آالف شهيد،  أشارت 
إلى  إضافة  املصابني،  من  الرقم  وأضعاف 
باملنطقة  أحلقته  وما  والضرع،  الزرع  هالك 
من دمار للطبيعة وأذى بالبيئة، ففي السنة 
استشهد  عيان  شهود  قال  كما  التالية 
اآلالف من تداعيات الكيمياوي، وبقيت تلك 
املقبرة اجلماعية، التي دفن فيها قرابة األلف 
قبور  فيما  مجهولة،  شهيد  وخمسمائة 
املئات ما زالت مجهولة، ناهيك عن املواليد 
لتلك  الوالدين  تعرض  نتيجة  املشوهة 
قلوب  يعتصران  واأللم  واحلسرة  الغازات، 
اآلالف، الذين يجهلون مصير ذويهم، حتى 

بعد مرور ثالثة عقود ونصف من الفاجعة.

القانون واملواقف الدولية

حلبجة  في  ما حصل  الدولي  القانون  عدّ 
»إبادة جماعية« ذلك إنها ُعدّت أكبر هجوم 
بقصد  واحد،  عرق  من  مدنيني  يستهدف 

االنتقام والعقوبة، فيما حكمت محكمة 
 2005 عام  األول  كانون   23 في  هولندية 
رجل  على  عاما  عشر  خمسة  بالسجن 
املواد  اشترى  الذي  فان«  »فرانس  األعمال 
وقام  العاملية،  السوق  من  الكيميائية 
ببيعها للنظام العراقي، ووصفت احملكمة 
الهولندية  الهجوم بـ »جرمية إبادة جماعية«، 
في  األمريكية  اخلارجية  وزارة  اتخذت  كما 
موقفاً  مباشرة  املأساوية  احلادثة  أعقاب 
رسمياً، بأن إيران كانت املسؤولة جزئياً عن 
الهجوم، كما أدان البرملان الكندي الهجوم، 
وعدّه جرمية ضد اإلنسانية، وعدّت احملكمة 
مجزرة  رسمياً  العليا  العراقية  اجلنائية 
بـ«إبادة  ووصفتها  إنسانية،  جرمية  حلبجة 
جماعية« بحق الشعب الكردي في العراق 
الرئيس  ونظام  البعث،  حزب  حكم  بعهد 
االدعاء  قدم  بينما  حسني.  صدام  السابق 
في احملكمة العراقية اخلاصة أكثر من 500 
وثيقة من اجلرائم خالل حكم نظام صدام 
أثناء  اجمليد  حسن  علي  عمه  وابن  حسني، 
احملاكمة، وكان منها مذكرة عام 1987 من 
اخملابرات العسكرية للحصول على إذن من 
مكتب الرئيس باستخدام غاز اخلردل، وغاز 
السارين ضد الكرد، ووثائق أخرى تؤكد على 
منوط  الكيمياوية  األسلحة  استخدام  أن 

مبوافقة وأوامر صدام حسني مباشرة.

اجلرمية واحدة واألعداء كثر

حاولت العديد من الروايات، والعراقية منها 
وأزالمه  حسني،  صدام  تبرئة  األخص  على 
غير  وتسويفات،  أعذار  وإيجاد  اجلرمية،  من 
أن الدالئل واملؤشرات كانت واضحة وضوح 
واحملللني  اخلبراء  من  والكثير  الشمس، 
العسكريني يؤكدون ذلك حسب معطيات 
صدام  إن  ورغم  األرض،  على  الواقعة  تلك 
قد رحل مع كل طغيانه وشروره، إال أن بذرة 

كل  في  وتظهر  متوت،  ال  والطغيان  الشر 
مكان وزمان،  لتظهر ألكثر من مرة في األزمة 
على  التركي  الهجوم  في  وتبرز  السورية، 
سري كانيه، إذ غزت صور الطفل »محمد« 
منصات األعالم، وصفحات وسائل التواصل 
احملتل  قوات  قصفت  بينما  االجتماعي، 
بالسالح  كردستان  من  مناطق  التركي 
اليوم  وعادت  عديدة،  وبأصناف  الكيمياوي، 
اإليراني،  الشعب  مقاومة  أخبار  للتصدر 
واستخدام  وروجهالت،  إيران  في  والكردي 
نظام املاللي لألسلحة الكيمياوية والغازات 
يدق  أن  متأمل خشية  رمبا كحل  السامة، 

املسمار األخير في نعشها.

وانتهى  اإليرانية،  العراقية  احلرب  انتهت   
ومرت عقود  الطاغية صدام حسني،  عهد 
على اإلبادة، غير أن اجلرح ما زال ينزف، وفي 
كل األرجاء من كردستان، لكن بالرغم من 
هذا كله هناك الكثير من اآلذان تُصم أمام 
وما  واحملبة،  للسالم  الداعية  الكرد  أصوات 
زالت الكثير من األعني تغمض عن اجلرائم 
اإلرادة الصلبة، وعشق  أن  الكرد، غير  بحق 
أعظم  من  تبقى  جمالياتها  بكل  احلياة 
أن ينشد  الكردي على  التي حتفز  األسباب 

للغد األجمل، وإن طال.

محمد عزو

في نهاية العقد ما قبل األخير من األلفية 
الثانية امليالدية، أنهى البروفسور “جورجيو 
مدينة  في  األثرية  حفرياته  بوتشالتي” 
“ترقا” التاريخية الواقعة عند نقطة التقاء 
حينها  ومن  نهر« اخلابور«،  »الفرات« برافده 
بدأ يبحث عن موقع أثري آخر؛ ليستمر في 
عمله التنقيبي، ونتيجة ألعمال املسوحات 
األثرية في  التالل  بها في  قام  التي  األثرية، 
الشمال السوري، وقع اختياره على تل أثري 
“موزان”، الذي يقع في منتصف  اسمه تل 
الطريق الواصلة بني مدينة “قامشلو” وبلدة 

“عامودا”. 

كان “بوتشالتي” قد أجرى دراسة مستفيضة 
على تضاريس التل، وعلى اللقى السطحية 
نتيجة  إلى  الفخارية، فتوصل  الكسر  من 
أن هذا التل رمبا يحوي بني ثناياه بقايا، وآثار 
مدينة “أوركيش” العاصمة املغيبة للدولة 
»موزان« تل أثري يقع  “احلورية” القدمية... تل 
عند احلدود السورية - التركية على األطراف 
الغربية ملدينة »قامشلو« مجاوراً بلدة عامودا، 
ويقول “بوتشالتي”: إن هذا التل محتمل جداً 
أن يكون هو االسم احلالي ملدينة »أوركيش« 
األثرية املغيبة في ثناياه، التي ازدهرت، وملع 
جنمها في نهاية األلف الثالثة، وبداية األلف 
شاركت  /1988/م  عام  وفي  ق.م..  الثانية 
أعمال  في  األملانية«  الشرقية  »اجلمعية 
التنقيب األثري في هذا التل، وكان لي شرف 

املشاركة في ثالثة مواسم متتالية، حيث 
التنقيب،  مجريات  من خالل  العثور  أمكن 
على قسم من قصر يعود تاريخه إلى الربع 
األخير من األلف الثالثة ق.م، كما مت العثور 
على أجزاء معمارية على شكل كتل يعود 
ومن  الثانية ق.م،  األلف  بداية  إلى  تاريخها 
االكتشافات املثيرة في تل »موزان« طبعات 
األختام، إذ عثر املنقبون على أكثر من ألف 
ختم  مائة  على  العثور  ومت  ختم،  طبعة 

مختلفة.

ومن املكتشفات املهمة العثور على نصوص 
مدرسية، كانت الغاية منها تعليم الكتابة؛ 
بلغته  الذي  التطور،  مدى  إلى  يشير  ما 
“أوركيش”. ومع مجريات التنقيب األثري عثر 
املنقبون على خمسة أختام، تعود ملكيتها 
ألحد ملوك أوركيش، بعضها يحمل اسم 
“توبكيش” وقد نقشت عليها صور للملك 
العثور  مت  كما  “أكنيتور”،  “أوريش” وامللكة 
على لقى برونزية ذات استعماالت متعددة، 
وعلى مجموعة من التماثيل ذات األشكال 
ويقول  الطني،  من  مصنوعة  احليوانية 
توثيقاً  توثق  التماثيل  هذه  »بوتشالتي« أن 
احليوانية  احلياة  طبيعة  ومباشراً  واقعياً 
في “أوركيش”، إن بعضاً من متاثيل أوركيش 
احليوانية متثل فصائل احليوانات البرية في 
خالف  وعلى  سوريا،  من  املنطقة  هذه 
معثورات  هناك  كانت  احليوانية،  التماثيل 
أدمية  متاثيل  شكل  على  »أوركيش«  من 

لكنها كانت قليلة. 

يقول “بوتشالتي”: إنه ومن خالل أكثر أسماء 
حكام املدينة، يتأكد لنا أنها أسماء حورية، 
يعمل  كان  الذي  إتال”  “إيرومي  اسم  مثل 
سرغون  )حفيد  سن”  “نارام  عند  موظفاً 
اآلكادي( حني كانت »أوركيش« تابعة للدولة 
نص  على  عثر  موزان«  »تل  وفي  اآلكادية... 
»حوري« معروف يعود إلى األلف الثالثة ق.م، 
وهو عبارة عن نص سياسي يعود إلى” تيش- 
إيتال” مضمون النص يتحدث بإسهاب عن 
بناء معبد مدينة “أوركيش”.. كان »للحوريني« 
اخليول،  استخدامهم  في  كبيران  ومتيز  أثر 
حيث أنهم كانوا بارعني في ترويضها مبعرفة 
واسعة  معرفة  للحوريني  وكان  كبيرة، 
تأكيداً  ونقرأ  “النوطة”،  خاصة  باملوسيقا 
لهذا الكالم في نص مكتشف في »أوغاريت«، 

اخليول،  تدريب  في  رواداً  »احلوريون«  وكان 
واستخدامها في جر العربات أثناء املعركة. 
وفي األدب، منذ البدايات األولى أسهموا في 
إغناء التراث األدبي، إذ أنهم كتبوا األساطير، 
التي كانت تعكس تصورات خاصة عن قصة 
خلق الكون على شاكلة “إينوما إليش”، وعن 
أصول اآللهة وصراعاتها وعالقاتها بالبشر، 
وألفوا أناشيد وحكايات مستقاة من املوروث 
بلغتهم  املؤلفات  هذه  كتبوا  الشعبي، 
اللغتني  أيضا  واستعملوا  آرية.  الهندو- 
»احلوريون«  اعتمد  كما  »اآلكادية« و«احلثية«، 
الكتابة املسمارية في تدوين لغتهم، وهي 
لغة ال تنتمي إلى اللغات »السامية«، وال إلى 
اللغات »الهندو - أوروبية«، يقول العلماء: أنها 

لغة قريبة من لغة »أورارتو الشمالية«.

سوريا  مجلس  دعا   - قامشلو  روناهي/ 
الدميقراطية األطراف السياسية في سوريا 
دميقراطية  سوريا  إلى  للوصول  للحوار، 

تعددية ال مركزية.

وجاء ذلك في بيان ألقته أمينة عمر الرئيسة 
الدميقراطية،  سوريا  جمللس  املشتركة 
لألزمة  عشرة  الثانية  الذكرى  مبناسبة 
السورية، وذلك خالل مؤمتر صحفي ُعِقد في 
قاعة دائرة العالقات اخلارجية لإلدارة الذاتية 

مبدينة  الواقع  سوريا  وشرق  شمال  في 
قامشلو األربعاء 2023/3/15م.

وأشار البيان إلى أنه مرّ على األزمة السورية 
السلمي  بالتظاهر  عاماً: »بدأت  اثنا عشر 
املركزي  القهر  نظام  ضد  البالد،  عمَّ  الذي 
على  ُهتافاً  احلياة  إرادة  فانبثقت  املستبد، 
قيود  السوريون  فحطم  األحرار،  شفاه 
والكرامة،  باحلرية  مطالبني  االضطهاد 
اللقاء  عن  تعبيراً  السوريني  ثورة  فكانت 
مجد  حتقيق  إلى  وشوقاً  اإلنسان،  بجوهر 

سوريا وهويتها الغنية واملتنوعة«. 

الذاتية  العوامل  تدخل  على  البيان  وأكد 
واملوضوعية في تظاهرات الشعب السوري 

خلدمة  وجّيرتها  مسارها،  عن  وحرّفتها 
بطموح  لها  عالقة  ال  وأجندات  مصالح 
السوريني وحلمهم، »إال أنها حققت منجزات 
الفكر  أصنام  بتحطيم  متثّلت  تاريخية، 
بالنفس  الثقة  وامتالك  أوالً،  والسياسة 
ثانياً، وهما مكسبان  الفعل  والقدرة على 
يجب أاّل نسمح بفقدهما«. وأوضح البيان: 
الدميقراطية  سوريا  مجلس  في  »إننا 
السوريني  وتضحية  شجاعة  نُحّيي  إذ 
االستبداد  وجه  في  وثباتهم  ورجاالً،  نساءً 
الشعب  بوصلة  بأن  نؤمن  وإذ  واالحتالل، 
التاريخية  القيادة  وأن  وال تضل،  ال تخطئ 
ومصاحله،  الشعب  جانب  بالتزام  تتمثل 
نؤكد انحيازنا الكامل إلى الشعب السوري 

بكل فئاته ومكوناته في مطالبته وسعيه 
إلى احلرية والكرامة.«

وتابع البيان: »ندعو كل الوطنينيَ واخمللصنيَ 
للتكاتف والعمل معاً لالرتقاء بعملنا إلى 
نستلهم  وأن  شعبنا،  تضحيات  مستوى 
دروس التعاضد والوحدة الوطنية التي جتلت 
التفرقة  لتجاوز عوامل  السوريني  إرادة  في 
مجلس  في  :«إننا  البيان  وأكد  والتنافر«. 
سوريا الدميقراطية إذ نطالب اجملتمع الدولي 
بتحقيق  السوريني  جانب  إلى  بالوقوف 
الدميقراطي  بالتغيير  احملّقة  مطالبهم 
والكرامة،  واألمان  السالم  وحتقيق  واجلذري 
يُشكل  الذي  السياسي  مبشروعنا  وإمياننا 

ندعو  السوريّة،  الثورة  عن  أساسياً  تعبيراً 
كافة القوى الوطنية الدميقراطية الفاعلة 
لالنخراط في حوار سوري يهدف لتأسيس 
كهوية  لسوريا  جديدة  مستقبلية  رؤية 
ودولة، لتجاوز أخطاء املاضي وتقدمي السوريني 
الهدف  في  مّتحدين  سياسيني  كفاعلني 
والغاية على املستوى الوطني، ومؤثّرينَ على 
ومتضامنني  والدولي،  اإلقليمي  املستوى 
لبناء سوريا دولة دميقراطية المركزية حتقق 

الكرامة واحلرية والرفاه لكل أبنائها«.

شهداءنا  »نعاهد  بالقول:  البيان  واختتم 
ومعتقلينا، أال تُهدر تضحياتهم، وأن يبقى 

ما سعوا إليه هادياً ونبراساً لنا«.

مركز األخبار - حذرت إدارة مشفى الشهيد 
خالد فجر، الوحيد في حّيي الشيخ مقصود 
عن  خروجه  من  حلب،  مبدينة  واألشرفية 
اخلدمة، جرّاء ما يعانيه من نقٍص حاد في 
املستخدمة  واحملروقات  واألجهزة  األدوية 
في توليد الطاقة، في ظل استمرار حصار 

حكومة دمشق للحيني.

على  دمشق  حكومة  تفرضه  جائر  حصار 
مبدينة  واألشرفية  مقصود  الشيخ  حّيي 
حلب، منذ أكثر من خمس سنوات، منعت 
خالله دخول املواد الغذائية واحملروقات واألدوية 

أثّر على كافة جوانب احلياة  إلى احليني، ما 
فيهما، ال سيما القطاع الصحي، وخاصًة 
الفائت،  العام  آب  بعد اشتداده منذ شهر 
شباط  من  السادس  زلزال  كارثة  لتسهم 
منع  إلى  بالنظر  التبعات،  هذه  زيادة  في 
حكومة دمشق إدخال املساعدات املقدمة 
من اإلدارة الذاتية للحيني، كان آخرها منع 
دخول مساعدات ُمقدمة من أهالي مدينة 
السليمانية انتظرت في املعبر لسبعة إيام 

متواصلة.

على  القائمون  يحذّر  السياق  هذا  وفي 

خروجه  من  احليني،  في  الوحيد  املشفى 
عن اخلدمة بسبب النقص احلاد في األدوية 
واألجهزة واحملروقات املستخدمة في توليد 

الطاقة.

إذ أكد الرئيس املشترك للمشفى، عثمان 
تضرراً  األكثر  القطاع  أن  عيسى،  شيخ 
الصحة  احليني هو قطاع  من احلصار على 
الذي  وخاصًة مشفى الشهيد خالد فجر 

يقدم خدماته ألكثر من 200 ألف نسمة.

وأوضح شيخ عيسى، أن املشفى كان يخدم 

األهالي في عموم حلب، سواء كانوا من احلي 
أو خارجه، بينما يواجه اآلن صعوبة في تقدمي 

الرعاية ذاتها.

ظل  في  املشفى،  يحتاجه  ما  إلى  ولفت 
حصار حكومة دمشق حلّيي الشيخ مقصود 
واألشرفية؛ قائالً: “املشفى بحاجة لألدوية 
من خروجه عن  الطبية”، محذراً  واألجهزة 

اخلدمة في ظل ممارسات حكومة دمشق.

غير  كانت  األساس  في  »األدوية  أن  وأشار: 
وبعد  احلصار،  بسبب  املشفى؛  في  كافية 

كارثة الزلزال الذي ضرب املنطقة ومع ازدياد 
إلى  بحاجة  املشفى  بات  املرضى،  أعداد 
املزيد من األجهزة واألدوية؛ لتقدمي خدماته 
عيسى  شيخ  عثمان  واختتم  لألهالي«. 
بقوله: إن »حّيي الشيخ مقصود واألشرفية 
التي  املساعدات  من  حصتهما  يناال  لم 

قُدمت جراء الزلزال املدمر«.

عن  الذاتية  اإلدارة  أعلنت   - األخبار  مركز 
التي  اإلنسانية  املساعدات  قافلة  سحب 
منعت حكومة دمشق عبورها إلى متضرري 
لتقدمي  تأكيدها  وجددت  حلب،  في  الزلزال 
كافة املساعدات للسوريني املنكوبني جراء 

الزلزال.
بعد انتظارها لـسبعة أيام متواصلة على 
املعبر أعلنت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا، عن سحب قافلة املساعدات، املُقدمة 
من أهالي السليمانية في باشور كردستان 

إلى متضرري الزلزال في حلب.

وأوضحت اإلدارة الذاتية في بيان، أّن القافلة 
في  كوجر،  تل  معبر  من  دخولها  وبعد 
الـسادس من آذار اجلاري، مت إيصالها إلى معبر 
مناطق شمال وشرق  بني  الواصل  التايهة، 

سوريا والداخل السوري.
وأشار البيان، أنّه ورغم مرور سبعة أيام على 
وصول املساعدات إلى املعبر، إال أّن حكومة 
دمشق رفضت إدخالها إلى املناطق املنكوبة 

في داللة على مساعيها لالستيالء عليها.
دمشق  حكومة  موقف  بأّن  البيان،  ونوّه 

مناٍف لكافة قرارات األمم املتحدة، التي أكدت 
أنّه يجب فتح املعابر، وأوضح أن القافلة مت 
حني  إلى  آمن،  مكاٍن  إلى  ونقلها  سحبها 

موافقة حكومة دمشق على إدخالها.
وجدد البيان، استعداد اإلدارة الذاتية لشمال 
املساعدات  كافة  لتقدمي  سوريا،  وشرق 
وناشد،  الزالزل،  جراء  املنكوبني  للسوريني 
واملؤسسات  واملنظمات  الدولية  القوى 
املعنية بالشؤون اإلنسانية، بالضغط على 
حكومة دمشق، للعدول عن مواقفها وفتح 

املعبر.

الذكرى  مع  بالتزامن   - األخبار  مركز 
وفي  السوريّة،  األزمة  النطالق  السنوية 
اجتماع  عن  احلديث  فيه  يجري  وقت 
رباعي بني االحتالل التركي وروسيا وإيران 
وحكومة دمشق، وصل بشار األسد إلى 
موسكو التي دعمته في احلرب منذ أيلول 
من  دمشق  حكومة  وأنقذت   2015 عام 

سقوٍط وشيك.

ميخائيل  قبل  من  األسد  واستقبل 
بوغدانوف املمثل اخلاص للرئيس الروسي 
فالدميير بوتني ونائب وزير اخلارجية، وسفير 

موف،  يفي  ألكسندر  دمشق  في  روسيا 
وسفير سوريا في موسكو بشار اجلعفري.

وأعلن الكرملني أن بوتني سيلتقي األسد، 
في  الوضع  على  النقاشات  وستركز 
سوريا، وسبل تطوير التعاون بني البلدين.

األسد  استدعى  بوتني  أن  مراقبون  ويرى 
إلجباره على قبول املشاركة في االجتماع 
موسكو،  في  عقده  املزمع  الرباعي 
باالنتخابات  للفوز  أردوغان  ملساعدة 

التركّية املقررة في أيار املقبل.

مركز األخبار - أكدت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، أن هدف حملة جمع التواقيع؛ 
الُمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجالن، هو توحيد صوت الشعوب وإيصاله إلى 
القائد، فيما أكدت  له  إزاء ما يتعّرض  للقيام بواجبها  التعذيب األوروبية،  لجنة مناهضة 

شبيبة إقليم الفرات أنهم سيبقون في الساحات حتى كسر قضبان سجن إمرالي.

بروين يوسف: هدفنا توحيد صوت الشعوب وإيصاله للجنة 
مناهضة التعذيب األوروبّية

حلبجة... »األنظمة« تأكل الحصرم و«الكرد« يضرسون

ية« »أوركيش« المغيبة تل »موزان« األثري والعاصمة »الحور

يين وتحقيق السالم مسد: نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السور

حصار حكومة دمشق َسُيخِرج مشفى الشهيد خالد فجر عن الخدمة

على خلفّية استمرار حكومة دمشق منع عبورها اإلدارة الذاتية ُتعِلن 
سحب المساعدات

قبل االجتماع الرباعي األسد يصل إلى موسكو
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حسام الدخيل 

معاهدة حظر األسلحة الكيمياوية

يُشير  لفٌظ  هو  الكيمياوي  السالح 
املواد  تَستخدم  التي  للذخائر، 
أو  املوت،  إحلاق  بهدِف  الكيميائية 
وحسبِ  البشر،  على  البالِغ  الضررِ 
الكيمياوية،  األسلحة  حظر  منظمة 
الكيمياوية  األسلحة  مصطلح  فإّن 
مُيكن أيًضا أن يُطَلقَ على أي من املواد 
املركبات  أو  السامة،  الكيمياوية 
الطليعّية، التي ميكن أن تُسّبب الوفاة، 
أو اإلصابة، أو العجز املؤقت، وَما شابه 

ذلك.

على  الكيمياوية  األسلحة  تُصنّف 
وتختلُف  شامٍل،  دمارٍ  أسلحة  أنها 
فعادة  الكيمياوية،  األسلحة  أشكال 
ما تكوُن غازية، لكنها قد تتخذ شكاًل 
صلبة  أو  سائلة  تكوَن  كأن  مغايرًا؛ 
مثالً، ويحظرُ القانون الدولي استخداَم 
عام 1899  منذ  الكيمياوية  األسلحة 
مبوجبِ اتفاقية الهاي، التي تنّص على 
املسمومة،  األسلحة  استخداِم  منِع 
هذا  23 من  املادة  تنّص  عام  وبشكٍل 
هذا  استخدام  امتناع  عَلى  القانون، 
النوع من األسلحة بعد دراية معظم 
استخدامها  بخطورة  العاملية  القوى 

مبطلع القرن العشرين.

حظر  معاهدة  فكرة  ظهرت  وقد 
األسلحة الكيمياوية بحلول عام 1993 
وهي إحدى أهم املُعاهدات فِي القانون 
اتفاقية  هو  الكامل،  اسمها  الدولي، 
وتكديس،  وإنتاج،  استحداث،  حظر 
الكيمياوية،  األسلحة  واستخدام 
منه  ومفروغ  واضح  بشكٍل  وتنص 
واستخدام  وتخزين،  إنتاج،  على حظر 
األسلحة الكيمياوية، وتعمُل منظمة 
وهي   – الكيمياوية  األسلحة  حظر 
منظمة مستقلة مقرها الهاي – على 
التأكد من ذلك، وسنة 1907 مت رسمياً 
حترمي استخدام هذا النوع من األسلحة 

خالل احلروب.

وافقت   ،2016 نيسان  من  وابتداءً 
192 دولة على االلتزام مبعاهدة حظر 
األسلحة الكيمياوية، ووقّعت إسرائيل 
على املعاهدة، لكنّها لم تصادق على 
دوٍل  ثالث  امتنعت  حني  في  االتفاق، 
مصر،  )وهي  املتحدة  األمم  في  أعضاء 
السودان(  وجنوب  الشمالية،  وكوريا 
حتى  أو  املعاهدة،  على  التوقيع  عن 
طلب  أنغوال  وقدّمت  عليها،  املوافقة 
االنضمام إلى معاهدة حظر األسلحة 
أيلول/   16 في  مؤخرًا  الكيمياوية 
سبتمبر  أيلول/  وفي   ،2015 سبتمبر 
املعاهدة  إلى  سوريا  انضمت   ،2013
كجزء من االتفاق، الذي أبرمته لتدمير 
في  الكيمياوية  األسلحة  مخزون 

سوريا.

ومنع  حظر  من  الرغم  على  ولكن 

من  الكيمياوية  األسلحة  استخدام 
التي  االتفاقية،  ضمن  الدولي  اجملتمع 
ذكرناها آنفاً، إال أن هناك بعض األنظمة 
احلاكمة في الدول ال تزال تستخدم هذا 
النوع الفتاك من األسلحة في حروبها 
بهدف خلق أكبر قدر ممكن من الضرر، 
القانون  أين  للتساؤل،  يدعو  ما  وهو 
أماتت  اجلرائم؟  هذه  من  واالتفاقية 
احلقوق  صفحة  انطوت  أم  اإلنسانية 
في  املشاركة  الدول  هل  والعدل؟ 
تكون  أن  في  حصانة  متلك  االتفاقية 

خارج سور القانون؟

حلبجة »الشهيدة« ضحية اخلروقات 
الدولية

ونال الكرد النصيب األكبر من ضحايا 
استخدام السالح الكيماوي من عدة 
أنظمة معادية للكرد من جهة، وخائفة 
احلقيقية  الثورة  من  سلطتها  على 
في  الكرد  يقودها  التي  والدميقراطية 
أجزاء كردستان األربعة من جهة ثانية، 
للعديد  أساسياً  الكرد هدفاً  لذا كان 
من األنظمة باستخدام هذا النوع من 
ومحو  إبادتهم،  إلى  ساعية  السالح، 

هويتهم وقمع انتفاضاتهم.

ارتكبها  التي  حلبجة،  مجزرة  وتعدّ 
حسني  صدام  بقيادة  البعث  نظام 
اإليرانية  احلرب  أواخر  في  الراحل 
العراقية 16 آذار 1988، أكبر اجملازر، التي 
صنفها القانون الدولي كإبادة جماعية 
واستشهد  املنطقة،  في  الكرد  بحق 
آالف  خمسة  من  يقارب  ما  خاللها 
شخص من الشعب الكردي، وبخاصة 
منهم،  واألطفال  والنساء  الشيوخ 
آالف  يقرب من عشرة  ما  كما أصيب 
شخص آخر، ناهيك عن أن اآلالف من 
اجملزرة،  من  أنقذوا  ممن  حلبجة  أهالي 
نتيجة  احلياة  فارقوا  القصف  وعقب 
واألمراض،  الصحية  املضاعفات 
والعيوب اخللقية التي خلفها القصف 

بالسالح الكيماوي.

الذي  األكبر،  أنه  الهجوم  هذا  وأعتبر 
يستهدف عرقاً واحداً، والذي يندرج حتت 
بند اإلبادة اجلماعية في القانون الدولي، 
بتجرمي  هولندية  محكمة  وقضت 
جماعية  إبادة  بارتكاب  حسني  صدام 
األولى،  املرة  هذه  وكانت  الكرد،  بحق 
مجزرة  دولية  محكمة  تصف  التي 

حلبجة باإلبادة اجلماعية.

الدولة التركية تاريخ داٍم وجتاوزات 
مستمرة

ضد  بإجرامها  بغداد  تركيا  وسبقت 
الكيماوي  السالح  باستخدام  الكرد 
وشعلة  الكرد  انتفاضة  قمع  بغية 
النظام  ضد  اندلعت  التي  املقاومة، 

السلطوي العنصري هناك.

وعلى الرغم من توقيع تركيا اتفاقية 
أنها  إال  الكيماوية،  األسلحة  حظر 
تستخدم ذلك علناً، ومنذ 1925 وحتى 
1940 ولقمع االنتفاضات الكردية في 
الدولة  استعملت  كردستان،  باكور 
التركية األسلحة احملرمة دولياً كما في 
كردستان،  بباكور  زيالن  كلي  منطقة 
وكذلك في انتفاضة ديرسم، التي راح 
ضحيتها ما يقارب من 80 ألف كردي 
بني األطفال، والشيوخ، والنساء، حيث 
من  اآلالف  اجملازر  تلك  في  استشهد 
الكرد ناهيك عن تهجير املاليني منهم 
من موطنهم األصلي، وإجراء تغييرات 

دميغرافية في املناطق الكردية.

باكور  في  الكردية  الثورة  انطالق  ومع 
اهلل  عبد  القائد  بقيادة  كردستان 
من  العديد  مع  شكل  الذي  أوجالن، 
رفاقه الثورين حزباً باسم حزب العمال 
الكردستاني، لم تتوقف دولة االحتالل 
التركي عن همجيتها ودمويتها ألنها 
نفوذها  يعارض  ما  احلزب  في هذا  رأت 
السلطوية،  وسياستها  وسلطتها، 
قمعها  بعد  بأنه  تعتقد  كانت  حيث 
باستخدام  سواء  الكردية  للثورات 
الكيماوي، أو غيرها من األساليب أنها 
على  جترؤ  ولن  الكردية،  الثورات  دفنت 

القيام مبزيد منها.

الدولة  استخدمت   1985 عام  ومنذ 
التركية كافة أنواع األسلحة باإلضافة 
لوأد  واملروحية،  احلربية  الطائرات  إلى 
الثورة الكردية، وفي بداية التسعينات 
بالتزامن مع انهيار القوة التركية حصل 
باستخدام  إيعاز  على  التركي  اجليش 
األسلحة الكيميائية احملرمة دولياً في 
ومقاتالت  ومقاتلي،  الكرد  ضد  احلرب 
وارتكبت  الكردستاني،  العمال  حزب 
جرائم حرب، وتطهير عرقي بحق الكرد 
 4000 من  أكثر  وتدمير  حرق،  مت  حيث 
قرية كردية، وقام بتهجير واستعمال 
ماليني  بحق  الكيمياوية  األسلحة 
الكرد وخصوصاً في إقليم بوطان على 

احلدود بني باشور، وباكور كردستان.

 )ÎHD( ونشرت جمعية حقوق اإلنسان
تقريرًا في 26 من آب/ أغسطس 2011 
األسلحة  استخدام  “مزاعم  بعنوان 
تركيا  في  والبيولوجية  الكيمياوية 
أثناء احلرب”، مشيرة إلى أنه بني عامي 
مقاتالً   437 استشهد  و2011   1994
ومقاتلة من حزب العمال الكردستاني 
كيماوياً  هجوماً   46 خالل  احلرب  في 

تعرضوا له. 

ومنذ عام 2003 حتى عام 2021 نفذت 
عشر  سبعة  التركي  االحتالل  دولة 
على  الكيمياوية  باألسلحة  هجوماً 
كردستان  جبال  مناطق  مختلف 
الـ 100  قرابة  أسفرت عن استشهاد 

مقاتل من الكريال. 

كما نشر املركز اإلعالمي لقوات الدفاع 
الثاني  تشرين  شهر  في  الشعبي 

القوات  استخدام  حصيلة  الفائت 
خالل  الكيمياوية  لألسلحة  التركية 
سبعة أشهر من حملة صقور زاغروس 
سافاش  الشهيد  وحملة  الثورية، 
مرعش ملعركة خابور الثورية، في الفترة 
الثاني  و14 تشرين  بني 14 نيسان  ما 
قصف خاللها جيش االحتالل التركي 
2837 مرة بالقنابل احملظورة، واألسلحة 
مناطق  في  وخنادق  أنفاقاً  الكيماوية 
ويرتكب جرائم حرب؛  املشروع،  الدفاع 
فقصف خالل تلك املعارك 3694 مرّة 
بالطائرات احلربّية، 4886 مرّةً باملروحيات 
حتصينات  قُصفت  فيما  الهجومّية، 
الكريال  ومقاتالت  مقاتلي  وخنادق 
دولّياً  احملظورة  بالقنابل  مرّةً   2837
احلراريّة،  القنابل  الفوسفور،  )كقنابل 
القنابل النووية التكتيكية( واألسلحة 

الكيماويّة.

الهجوم بالكيماوي على سوريا

لم يسلم أهالي روج آفا من غطرسة 
سالحه  وجه  الذي  التركي  احملتل 
املنطقة،  في  الكرد  على  الكيماوي 
الحتالل العديد من األراضي في عفرين 
وسري  أبيض،  سبي/ تل  2018 وكري 
الطفل  حالة  وكان   ،2019 كانيه 
بالفوسفوري  أصيب  الذي  محمد 
تركيا  أن  على  الدالئل  إحدى  التركي 
ضد  الكيماوي  السالح  استخدمت 

أهالي املنطقة.

املاللي والعثمانيون وجهان لعملة 
واحدة

وليس بعيداً عن حفيد العثمانية، ينفذ 

النظام املاللي اليوم هجمات باألسلحة 
الكيماوية على املنتفضني بعد إعالن 
الفتاة  استشهاد  إثر  انتفاضتهم 
الكردية جينا أميني على يد سلطات 
في  القيادية  كانت  املرأة  وألن  املاللي، 
اُسُتخدمت  وقد  االنتفاضة،  تلك 
أساليب عدة لقمعها سواء باعتقالها 
بحقها،  تعسفية  قرارات  إصدار  أو 
استخدام  القمعي  أسلوبها  لتتعدى 
في  الطالبات  ضد  الكيماوي  الغاز 
سنه،  منطقة  في  وخاصة  املدارس، 
بالغازات  اإليرانية  الهجمات  وطالت 
السامة أكثر من مائة مدينة وأسفرت 
عن إصابة قرابة الـ 8000 طالبة على 

األقل.

الصمت يالزم من وقع على االتفاقية

اتفاقية  ومبرور قرابة قرن وربع قرن من 
حظر استخدام األسلحة الكيماوية، 
وعلى الرغم من األدلة الكثيرة واملوثقة 
اجملتمع  يزال  ال  والفيديوهات،  بالصور 
الدولي يتخذ وضعية »املزهرية« حيال  
السالح،  من  النوع  هذا  استخدام 
ولعل جرائم االحتالل التركي وتورطه 
في  دولياً  باستخدام أسلحة محرمة 
كل من سوريا ومناطق الدفاع املشروع 
بجبال كردستان خير دليل على ذلك، 
ولم يكتف اجملتمع الدولي حتى باإلدانة 
حلفظ ماء وجهه بل أكتفى بالصمت 
حتى اليوم، في دليل يثبت تواطؤ اجملتمع 
االحتالل  دولة  به  تقوم  ما  مع  الدولي 
التركي، وشرعنة ما تقوم به تركيا من 
جرائم إبادة جماعية، وتغيير دميوغرافي، 
وهذا الصمت دفع بأنظمة أخرى مثل 
نهج  على  السير  إلى  املاللي  النظام 

تركيا الدموي ضد الثوريني والثوريات.

 ضد شعوبها، سواء للمحافظة على 
ً
لجأت بعض األنظمة الديكتاتورية في منطقة الشرق األوسط إلى استخدام األسلحة الكيماوية المحرمة دوليا

السلطة بعد نشوب الثورات، أو لطابع عنصري وطائفي، حيث شهد العصر الحديث تجاوزات عدة على الرغم من توقيع اتفاقية حظر استخدام 
األسلحة الكيماوية عام 1993.

ية للقضاء على الثورات  األسلحة الكيمياوية ورقة األنظمة الديكتاتور

ومرتزقته،  التركي  االحتالل  يسعى 
تغيير  إلى  أعوام،  خمسة  مدار  وعلى 
هوية مدينة عفرين وتشويه معاملها، 
بتغيير  التركية،  بالهوية  وصبغها 
أسماء الشوارع وامليادين واملرافق العامة 
التركي  العلم  ورفع  واملستشفيات، 
التركية  اللغة  وفرض  املدارس،  فوق 
فيها، ووضع العلم التركي على لباس 
باألماكن  العبث  إلى  إضافة  الطلبة، 
وسرقة  وتدميرها،  والدينية  املقدسة 
وبناء عشرات  املدنيني،  اآلثار وممتلكات 
املستوطنات فوق أنقاض منازل أهالي 
مئات  وقطع  أراضيهم،  وبني  عفرين 
اآلالف من األشجار، ناهيك عن حاالت 

اخلطف، والقتل، واالغتصاب.

وجاء الزلزال، وعلى الرغم من فظاعته، 
استخدمه  التركي،  االحتالل  أن   َّ إال
سياساته  في  للمضي  أخرى  وسيلة 
إلى  للمساعدات،  من سرقة  اخلبيثة، 
األنقاض،  حتت  األرواح  عشرات  ترك 
ترك  على  األهالي  إجبار  إلى  وصوال 
منازلهم بحجج ترميمها، إضافة إلى 
تأجيرها وبيعها للمرتزقة واملتاجرة بها، 
دولي  صمت  وسط  يحدث  كله  ذلك 
يشجع على ارتكاب املزيد من اجلرائم، 
احملتلة تعاني  واملناطق  فظلت عفرين 

القهر، واإلبادة، والتغيير الدميغرافي.

احملتل التركي ميارس سياسة 
التطهير العرقي

لقاًء  صحيفتنا  أجرت  ذلك  وحول 
جمللس  املشتركة  الرئاسة  نائب  مع 
جمال  والشهباء،  عفرين  مقاطعة 
في  رشيد  استذكر  حيث  رشيد، 
السنوية  الذكرى  حديثه،  مستهل 
حيا  كما  عفرين،  الحتالل  اخلامسة 
عفرين: »  ملهَجري  التاريخية  املقاومة 
اخلامس  العام  اقتراب  البداية، مع  في 
على احتالل مدينة عفرين، من احملتل 
التي  املأساة،  تلك  ومرتزقته،  التركي 
هذا  سيظل  ننساها،  أن  لنا  ميكن  ال 
التاريخ األسود وصمة عار على جبني 
اإلنسانية، جراء الصمت والتغافل عما 
لنا استذكار  يحدث في عفرين، والبدَ 
عفرين  لشعب  العظيمة  املقاومة 
وألبنائها، أمام ثاني أكبر قوة في حلف 
والتي تستمر حتى يومنا هذا،  الناتو، 
أمام سياسة احلصار، وهجمات احملتل 
إرادة  كسر  لسياسة  الرامية  التركي 

مهجري عفرين«.

ليس  عفرين،  »احتالل  رشيد: أن  وتابع 
سياسة  إمنا  فقط،  جغرافياً  احتالالً 
هوية  وتغيير  الدميغرافي،  للتغيير 
وفق  كافة،  املستويات  على  املنطقة 

مخططات وبرامج استخباراتية على 
كانت  العالم،  في  مستويات  أعلى 
اخملابرات  مراكز  أقبية  في  رسمت  قد 
القوات  باقي  مع  بالتعاون  التركية، 
الظالمية واجملموعات املرتزقة، فاحلاالت 
على  ومشاهدتها  توثيقها  يتم  التي 
مواقع التواصل جزء بسيط جدا أمام 
هناك،  الواقع  أرض  على  يحدث  ما 
جرائم  يواجهون  األصليون  فالسكان 
وانتهاكات احملتل التركي بشكل يومي«.

استغالل الزلزال للتغيير الدميغرافي

حدث  الذي  الزلزال  »إنَّ  رشيد:  وأضاف 
في السادس من شباط الفائت، والذي 
وسوريا،  تركيا  في  مناطق  عدة  ضرب 
عفرين  في  جندريسه  مدينة  ومنها 
احملتلة، والتي أصبحت مدينة منكوبة، 
زاد من املعاناة بشكل أكبر فاآلالف من 
العوائل عانت األمرين من جرائم املرتزقة 
جديدة  وثائق  وهناك  الزلزال،  ونتائج 
املواطنني  مزارع  أشجار  قطع  تؤكد 
املثال  على سبيل  ومنها  العفرينيني، 
ما يزيد عن 80 شجرة زيتون للمواطن 
وإجبار  جندريسه،  من  تاتو  محمد 
األهالي على بيع ممتلكاتهم للمرتزقة، 
املرتزقة  عائالت  توطني  إلى  إضافة 
بدال من السكان األصليني، بحجة أَن 
منازلهم تضررت من الزلزال وإسكانهم 
على  العمل  إلى  إضافة  اخمليمات،  في 

من  بدعم  جديدة  مستوطنات  بناء 
  . جمعيات قطرية«

وناشد نائب الرئاسة املشتركة جمللس 
جمال  والشهباء،  عفرين  مقاطعة 
املنظمات  حديثه،  ختام  في  رشيد، 
بعدم  الدولي،  واجملتمع  اإلنسانية 
التركي  االحتالل  وإيقاف  التغافل 
ومرتزقته، املستمرين بسياسة التغيير 
لعودة  العاجل  والتحرك  الدميغرافي، 
مناطقهم،  إلى  األصليني  السكان 
كما يجب على احلقوقيني والنشطاء 
السياسيني ومنظمات حقوق اإلنسان، 
واألخالقي،  اإلنساني  بواجبهم  القيام 
والوقوف أمام عمليات سياسة التغيير 
في  املتضررين  ومساعدة  الدميغرافي، 
األهالي  والسعي إلعادة  املناطق،  تلك 
يشاركون  فاجلميع  وإال  ملنازلهم، 
دولة  ترتكبها  التي  اجلرائم  تلك  في 

االحتالل التركي ومرتزقتها«.

واجلدير ذكره، وبحسب منظمة حقوق 
اإلنسان عفرين - سوريا، فإن إحصائيات 
جرائم االحتالل التركي في عفرين تزيد 
عن 8376 حالة خطف، وقتل أكثر من 
670 مواطناً، بينهم 93 حتت التعذيب، 
و86 امرأة، وسبع  وأكثر من 95 طفالً 
حاالت انتحار، و71 حالة اعتداء جنسي، 
وقطع 34 ألف شجرة حراجية، وحرق 
احلراجية،  الغابات  مساحة كبيرة من 
تضم أكثر من 12 ألف شجرة مثمرة 
وسرقة  تدمير  إلى  إضافة  وحراجية، 
ما  وبناء  مزاراً  و28  أثرياً،  موقعاً   59
يقرب من 20 مستوطنة وتوطني 500 
ألف  شخص مستقدمني من املناطق 
السورية األخرى، حيث أصبحت نسبة 
الكرد فيها ال تتجاوز 25 باملائة بعد أن 

كانت 95 باملائة. 

- حّض عضو  أحمد  / سالفا  كوباني 
القومي  للمؤمتر  التنفيذية  الهيئة 
القوى  حسو،  أكرم  الكردستاني 
واألطراف الكردستانية، للعمل من أجل 
على  وشدد  الوطنية،  الوحدة  حتقيق 
ضرورة وضع استراتيجية كردستانية 
املكتسبات  على  للحفاظ  مشتركة 
دماء  بفضل  حتققت  التي  التاريخية، 

اآلالف من الشهداء.

مساٍع لتحقيق وحدة الصف الكردي 
روج  في  قائمة  وهي  يوماً،  تتوقف  لم 
القومي  املؤمتر  مستوى  وعلى  آفا، 
الكردستاني، والذي عقد بهذا الشأن 
الكثير من االجتماعات واحملاضرات في 
مناطق شمال وشرق سوريا، حتض على 

حتقيق الوحدة الكردية.

ضرورة حتقيق الوحدة الوطنية

لصحيفتنا  حتدث  اخلصوص  وبهذا 
للمؤمتر  التنفيذية  الهيئة  عضو 
حسو:  أكرم  الكردستاني،  القومي 
»حل املشكلة االستراتيجية للشعب 
الكردستاني، تكمن في حتقيق الوحدة 
الوطنية، وهناك ضرورة ملحة لتحقيق 
الوحدة الوطنية الكردستانية في ظل 

تكرار  لعدم  احلساسة،  املرحلة  هذه 
لوزان جديدة بحق الكرد«.

وتابع حسو: »مير الشعب الكردي مبرحلة 
اقتراب  مع  جدا،  وصعبة  حساسة 
حرمت  التي  لوزان،  معاهدة  مئوية 
حقوقه،  أبسط  من  الكردي  الشعب 
والتي وفرت سبل إبادة الشعب الكردي، 
لذا من الضروري االستمرار في العمل 
حتى حتقيق الوحدة في أرجاء كردستان 
القوى  بني  الصراع  لقد وصل  األربعة، 
املستعمرة  والدول  الكردستانية 
مرحلة جديدة، وهذا ما يتطلب توافقاً 
داخلياً أكثر في أي وقت مضى، ولهذا 
فقد بُذلت جهوة كثيرة للوصول إلى 
املؤسف  من  ولكن  الوطنية،  الوحدة 
حتى  تنجح  لم  اجلهود  تلك  إن  حقاً 

اآلن«. 

وأشار حسو: »نضال ومقاومة الشعب 
أرجاء  كافة  في  املستمرة  الكردي 

كردستان، متكنان من حتقيق مكاسب 
القمع  سياسية  ظل  في  عظيمة، 
الشعب  يواجهها  التي  واإلنكار، 
سوريا،  وشرق  شمال  ففي  الكردي، 
حراً  مشروعاً  الكردي  الشعب  حقق 
دميقراطياً، حرروا من خالله مناطقهم 
من رجس املرتزقة واألنظمة املستبدة، 
حققوا  كردستان،  باشور  في   وأيضا 
روجهالت  وفي  مهمة،  خطوات 
لثورة  شرارة  أيضا  هناك  كردستان 
تسعى  الكردية،  املرأة  بنضال  بدأت 
لكردستان  احلرية  بتحقيق  وتطالب 
من املضطهدين، وفي باكور كردستان 
على  للحصول  كبير  نضال  هناك 
هناك  الكردي  والشعب  حقوقهم، 
يقاوم ويقف في وجه الفاشية التركية 

بكل السبل املتاحة«.

 الوحدة الكردية السبيل األمثل 
حلماية املكتسبات

وأوضح حسو: »في ظل املكتسبات، التي 
حتققت على املستوى الكردستاني، يقع 
املكتسبات  تلك  حماية  عاتقنا  على 
الكردستانية  القضية  التاريخية، 
اليوم بحاجة ماسة للوحدة القومية 

إيجاد  ضرورة  يتطلب  وذلك  احلقيقة، 
احلوار  قنوات  لفتح  املناسبة  األرضية 
وقت  بأسرع  الكردستانية  القوى  بني 

ممكن«. 

وبنّي حسو: »على القوى الكردستانية، 
املصالح  حتقيق  أجل  من  التحرك 
اليوم  واجبها  ومن  للكرد،  الوطنية 
التحالف وحتقيق الوحدة الكردية، ألننا 
اليوم منر مبرحلة حساسة جداً، حيث 
بدأت الدول احملتلة بالتخطيط للقضاء 
ما  مكان؛  كل  وفي  الكردي،  الشعب 
يستوجب من القوى الكردية، أن تتوحد 
سياسات  مواجهة  في  بينها  فيما 
الغاصبة  الدول  تتبعها  التي  اإلبادة، 

لكردستان«. 

التنفيذية  الهيئة  عضو  واختتم 
أكرم  الكردستاني  القومي  للمؤمتر 
والقوى  األحزاب  »على  حديثه:  حسو، 
احلوار  أبواب  فتح  الكردية  السياسية 
- الكردي، سواء أكان ذلك في  الكردي 
كردستان  مستوى  على  أم  آفا،  روج 
إلى  واجللوس  عاجل،  وبشكل  األربعة، 
اخلالفات  وترك  واحدة،  حوار  طاولة 
والعمل  جانباً،  واحلزبية  الشخصية 
القضية  بشكل جاد من أجل خدمة 
الكرد  يتمكن  كي  الكردية،  الوطنية 
من حماية مكتسباتهم، التي حتققت 
بفضل تضحيات اآلالف من الشهداء«.

ل نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء جمال رشيد، المجتمع الدولي مسؤولية جرائم المحتل التركي في  الشهباء/ فريدة عمر - حَمّ
د على أن الحل الوحيد إليقاف هذه الجرائم، هو جالء المحتل ومرتزقته عن المناطق المحتلة، وعودة سكانها األصليين.

َّ
عفرين، وباقي المناطق المحتلة، وأك

ين والمناطق المحتلة ينهي الجرائم  ير عفر جمال رشيد: تحر
والتغيير الديمغرافي 

أكرم حسو: وحدة الصف الكردي مطلب جوهري بّناء ضد المؤامرات 
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دجوار آغا

األزل؛  التقنية: منذ  عالم  إلى  مدخل 
ما  كل  فهم  إلى  يسعى  واإلنسان 
جديدة  أشياء  واكتشاف  حوله  يدور 
عن  حلظة  يتوقف  لم  محيطه،  في 
السعي للمعرفة واالكتشاف، وكلما 
واخلبرة  التجارب  ازدادت  العلم،  تقدم 
جاهد  اإلنسان  أن  نرى  لذا  واملعرفة؛ 
كثيراً واستخدم عقله بشكل مكثف 
وتقنيات  اكتشافات  إلى  الوصول  في 
التي  األعباء،  تخفيف  على  تساعده 
أثقلت كاهله، خاصًة مع االزدياد الهائل 
واملرعب في عدد سكان كوكب األرض، 
والذي جتاوز هذا العام ثمانية مليارات 

من البشر.

فُيعد اجملال االقتصادي من أهم اجملاالت 
في حياة البشر، ويعتمد عليه لتأمني 
ومواد  وقود  من  األساسية  احتياجاته 
غذائية وتأمني املستلزمات املعيشية. 
تطوير  إلى  دوماً  يسعى  فهو  لذلك 
هذا اجملال بشتى الوسائل، ولعل أبرزها 
هو عالم التبادل أو املقايضة، أو البيع، 
والشراء وبشكل سهل وحتقيق الكثير 
من األرباح بشكل سريع. سنتحدث في 
»الكربيتو«، عن معناه،  املقال عن  هذا 
األرباح  لتحقيق  استخدامه  وكيف 

الكبيرة وفي زمن قصير نسبيا؟

تعريف الكريبتو

ميكننا تعريف الكريبتو: هو النظام أو 
شراء  خاللها  من  يتم  التي  الوسيلة 
العقارات  وحتى  والبضائع  السلع 
العمالت  دفع  عن طريق  االنترنت  عبر 
الكريبتو  أن  كما  املشفرة.  الرقمية 
ميكّن صاحبه من بناء ثروة كبيرة من 
خالل الربح السريع، في احلقيقة هذه 
لها  ليس  املشفرة  الرقمية  العمالت 
تواجدها  وإمنا  وملموس  مادي  وجود 
مبدأ  تعتمد  رقمي،  بشكل  يكون 
الالمركزية في تداوالتها، كونها تستند 
»البلوكشني« في عملية  تقنية  على 
بنائها، بحيث ال يوجد هناك طرف ثالث 
في املعاملة )دولة، بنك، شركة، الخ( 

فقط املرسل واملستقبل.   

 
استخدامات الكريبتو

يعدّ نظام الكريبتو فريداً من نوعه؛ ألنه 
يختص باملعامالت االلكترونية، وال ميكن 
ممارسته على أرض الواقع، أي بشكل أو 
بآخر؛ هو غير موجود مادياً إال في حدود 
تترتب على استخدامه،  التي  النتائج 
عمالت  استخدام  فإن  احلال  بطبيعة 
تأمني  إطار  في  يندرج  إمنا  الكريبتو، 
وحماية البيانات واملعامالت املالية من 
حتافظ  والتي  التشفير  عملية  خالل 

على سريتها. 

له  يكون  الكريبتو  يستخدم  فمن 
العمالت  مع  التعامل  في  خصوصية 
الرقمية، بيث يكون لديه مفتاح خاص 
كلمة  أو  مرور،  كلمة  مبثابة  يكون 

معامالته  حتمي  غيره  يعلمها  ال  سر 
من  جميعها  وبياناته  ومراسالته 
إلى  باإلضافة  والقرصنة،  االختراق 
التي  املعامالت،  توقيع  استخدامه 
يجريها مع أطراف أخرى سواًء في شراء 
ومقايضة  تبادل  أو  منتجات،  أو  سلع 

عمالت وأموال.   

ميزات وفوائد الكريبتو

بشكل  مصممة  الكريبتو  عمالت 
مركزياً،  بها  التحكم  يتم  أن  ميكن  ال 
فهي ال مركزية وال يوجد طرف محدد 
إدارة تتحكم  أو  أو حكومة،  كمصرف 
بها، بل هي تتم بناء على إرادة شخصني، 
هما املرسل، واملستلم، أو بتعبير آخر 
بني البائع واملشتري، وهي بذلك جتذب 
يريدون  الذين  املستثمرين،  الكثير من 
دون  بأنفسهم  بأعمالهم  يقوموا  أن 
احلاجة إلى وسطاء أو وجود طرف ثالث. 
مميزات  بعدة  الكريبتو  عمالت  تتميز 
تساعد على جذب املستثمرين إليها، 

سنوجزها لكم فيما يلي: 

-الشفافية: كونها تسّجل وفق نظام 
زمني  إطار  حتديد  يتم  تشني،  البلوك 
ميكن  بحيث  لها  عام  تسلسل  ورقم 
ملستخدمها من التحقق منها في أي 

وقت يشاء.   

عمالت  نظام  تصميم  مت  -احلوافز: 
على  القدرة  أساس  على  الكريبتو 
احلفاظ على سالمته أثناء استخدامه 
من  وذلك  املستخدمني،  جانب  من 
على  املستخدم  تساعد  حوافز  خالل 

بالنظام واحلفاظ عليه عند  االهتمام 
يتم  حديثة،  معدنية  عمالت  صك 
بعد التأكّد من معاملة الكتلة؛ توزيع 
على  تلقائياً  احلديثة  العمالت  هذه 
دافعهم  من  يزيد  ما  املستخدمني؛ 
الذي  النظام،  سالمة  على  للحفاظ 

يوفر لهم الربح السريع.   

وال  الهوية  مجهولة  ألنها  -احلماية: 
من  تُّعد  فهي  مصدرها،  أحد  يعرف 
عبر  جُترى  التي  املالية  املعامالت  أكثر 
فالقراصنة  وحمايًة،  أماناً  اإلنترنت 
ولصوص املال ال يعلمون مصدرها وال 
من  يكون  لذا،  نظامها  عن  شيء  أي 

   . الصعب جداً سرقتها

-السرعة: تتميز املعامالت املالية التي 
بالسرعة  الكريبتو  نظام  وفق  جتري 
املعامالت  مع  باملقارنة  القياسية 
املالية الورقية العادية، التي جتري عبر 
املصارف والبنوك، فهذه املعامالت قد 

تستغرق في أسرع احلاالت يوماً أو بضع 
يوم كحد أقصى لتحويل األموال، بينما 
األمر  يستغرق  ال  الكريبتو  نظام  في 

سوى دقائق. 

من  مبلغ  إيداع  لدى  قليلة:  -الرسوم 
املال في أي مصرف أو بنك، على املودع 
أن يدفع رسوم شهرية بينما في حالة 
مجاٍن،  فالتخزين  الكريبتو  عمالت 
أقل  فرضها  يتم  التي  والرسومات 
البنوك  التي تفرضها  تلك  بكثير من 

واملصارف.  

أشهر أنواع الكريبتو والعمالت 
الرقمية

والعشرين  الواحد  القرن  مطلع   منذ 
املشفرّة  الرقمية  العمالت  وبدأت 
لتصبح  العاملية  املالية  األسواق  تغزو 
وعمليات  الورقية  العمالت  عن  بديلة 
والبنوك،  املصارف  في  األموال  إيداع 
هي  العمالت  هذه  وأهم  أشهر  ولعل 
فترة  خالل  أصبحت  التي  البيتكوين، 
قصيرة العملة الرئيسية في التحويل 
والتداول املالي بدالً عن العمالت الورقية 
واليورو  كالدوالر  الصعبة  العاملية 
سوف  يلي  فيما  اإلسترليني،  واجلنيه 
نوجز لكم أهم هذه العمالت املتداولة:

سابقاً  ذكرنا  كما  البيتكوين  -تأتي 
العمالت  سوق  في  األولى  املرتبة  في 
الرقمية املشّفرة حيث بلغت حصتها 
فهي  التداول.  من  من%45  يقرب  ما 
أول عملة رقمية مشفرة مت إنشاؤها، 
ال يعلم أحد عن منشئها سوى االسم 

يتم  ناكاموتو«.  »ساتوشي  املستعار 
استخدامها بشكل موسع في سائر 
أرجاء العالم. وهي ال تخضع ألية جهة 
رقابية، لذا فهي تستخدم في الكثير 
من الدول، وحتى العديد من حكومات 
بها  وتتعامل  بها  اعترفت  قد  العالم 

   . وفقاً ملصاحلها

-املرتبة الثانية هي من نصيب األثيريوم، 
والتي  املشفرة،  الرقمية  العملة  هذه 
تستخدم تقنية البلوك تشني لديها 
هي  بها،  اخلاص  الذكي  العقد  ميزة 
هي  بل  مشفرة  عملة  فقط  ليست 
اخلدمات  لتقدمي  سوقاً  تعدّ  أيضاً 
املالية وإجراء املعامالت بسرعة كبيرة 
باإلضافة الى إمكانية شراء تطبيقات 
وألعاب من خاللها وهي ال تخضع ألية 
رقابة في هذا اجملال، يُذكر أنه مت طرحها 
ألول مرة في األسواق املالية اإللكترونية 
سنة 2015 ويتم استخدامها بشكل 

التكنولوجية  االستثمارات  في  خاص 
األفراد  تعامل  من  أكثر  الشركات  بني 

كالتي عند البيتكوين. 

بأنها  العملة،  هذه  تتميز  -الكاردانو، 
إلى  االكادميية  املؤسسات  جلبت  قد 
عملية صناعة التشفير، فهي جاءت 
باألساس كمنافس لألثيريوم، وميكنها 
املعقدة  العمليات  بتبسيط  تقوم  أن 
والتي تتطلب الكثير من البيانات ومن 

مصادر متنوعة.  

-ستيلر، تختلف هذه العملة الرقمية 
من  بأن  سابقاتها  عن  املشفرة 
توحيد  عملية  إلى  هدف  إمنا  صنعها 
والعقود  للتعامالت  التحتية  البنية 
املالية في العالم. وذلك من خالل هذه 
العملة وربط املصارف وأنظمة الدفع 
بشكل آمن من خالل حتويالت سريعة 

للغاية.

العمالت  من  أخرى  أنواع  أيضاً  يوجد 
)الريبل،  مثالً  منها  املشفرة  الرقمية 
تشاين  بولكادوت،  ترون،  اليتكوين، 
آفي،  كومبوند،  مونيرو،  أيوس،  لينك، 

نيو، وغيرها(.   

  العوامل املؤثرة على أسعار 
العمالت الرقمية

تؤثر  التي  العوامل  من  الكثير  توجد 
على حركة وأسعار العمالت الرقمية 
أو االنخفاض  سواءً من حيث االرتفاع 
التي حتدث في أسواق التداول، لعل أبرز 

هذه العوامل هي:

مؤثر  عامل  أهم  والطلب:  1- العرض 
منتوج  ألي  االقتصادية  العمليات  في 
رقمية  أو  ورقية  عملة  أو  بضاعة  أو 
في  األولى  بالدرجة  تكمن  مشفرة، 
عرض  يتم  عندما  العرض،  مسألة 
السلعة أو العملة أو املنتوج ويصبح 
سعرها  كبير،  طلب  عليها  هناك 
عندما  أما  ملحوظ،  بشكل  يرتفع 
يكون  وال  كبير  بشكل  عرضها  يتم 
عليها،  كثيف  أو  متزايد  طلب  هناك 
لهذا  بالتأكيد.  سعرها  يقل  فسوف 
نرى بأن مسألة العرض والطلب مهمة 
من  أقل  العرض  يكون  ودوماً  جداً، 
الطلب لكي يزداد السعر، فعلى سبيل 
املثال يبلغ عدد عمالت البيتكوين على 
مستوى العالم ككل فقط 21 مليون 
عملة، لذا نرى أن سعر العملة الواحدة 

قد جتاوز 17 ألف دوالر أمريكي.     

التعامل بعمالت  2- التنظيم: مسألة 
أخرى،  إلى  دولة  تختلف من  الكريبتو 

فهناك البعض من الدول التي ال زالت 
العمالت  هذه  وتداول  التعامل  تعتبر 
غير قانوني وبالتالي فهي حتظر ومتنع 
أخرى  دول  في  نرى  بينما  تداولها. 
تتبنى هذه العمالت وتستخدمها في 
وتعتبرها  أيضاً  الرسمية  تعامالتها 
من  أصبحت  التي  كاليابان  قانونية. 
أكثر دول العالم تعامالً بهذه العمالت 
نصف  من  أكثر  على  تسيطر  حيث 
التداول العاملي 55%. بينما هناك دول 
بعمالت  التداول  تسبب عملية  أخرى 
لذا  فيها،  اقتصادية  أزمات  الكريبتو 
وإجراءات  قيود  فرض  إلى  تلجأ  نراها 
بغية  مستخدميها،  على  صارمة 
على  السلبية  آثارها  من  التخفيف 

اقتصاد البالد كالصني مثالً.  

األشخاص  كل  بالتأكيد   3-املضاربة: 
الرقمية  العمالت  يتداولون  الذين 
إجناز  وإلى  الربح  إلى  املشفرة يسعون 
بحيث  وبسرية،  بسرعة  معامالتهم 
تنتهك  وال  طويالً،  وقتاً  تستغرق  ال 
مختلفون  لكنهم  خصوصيتهم. 
إلى  يسعى  من  فمنهم  بطباعهم، 
يجري  من  ومنهم  السريع  الربح 
يقتنيها  من  ومنهم  معامالته  بها 
شيء  يحصل  لذا  لالدخار.  كوسيلة 
يؤدي إلى خلق نوع من التنافس بيهم 
ونعني هنا املضاربة. ولدى حدوث هذه 
العملية فهي تؤدي في أغلب احلاالت 
في  حاد  انخفاض  أو  كبيرة  زيادة  إلى 
بذلك  وهي  الكريبتو.  عمالت  أسعار 
لكسب  للكثيرين  فرصة  تعطي 
من  قصيرة  بفترة  الكثيرة  األموال 

خالل بيع أو شراء هذه العمالت. 

السياسية:  والتطورات  4- األحداث 
بالتأكيد فإن االستقرار السياسي في 
أي بلد كان، له دور كبير في التأثير على 
اقتصاد البلد سواء العمالت النقدية 
الرقمية  العمالت  حتى  أو  الورقية 
يعتبرها  التي  العمالت  املشفرة، هذه 
معظم من يستخدمونها عامل ادخار 
الورقية،  الصعبة  العمالت  من  أكثر 
لذلك فإن عامل االستقرار السياسي 
واجملتمعي واالقتصادي في أي بلد كان 
  . له دور مؤثر ونشط على هذه العمالت

الدعاية  اإلعالمية: مسألة   5-احلمالت 
طرح  في  للغاية  مهمة  اإلعالمية 
ينزل  العمالت. فعندما  وتسويق هذه 
شيء جديد إلى األسواق ويكون هناك 
ألهميته  وشرح  له  كافية  دعاية 
بها  يتمتع  التي  وامليزات  واملواصفات 
ومدى فائدتها للشخص الذي يحوذها، 
  . تصبح هناك رغبة أكبر في اقتنائها

يبتو؟ ماهية تقنية الكر
رؤوف كاراكوجان

طاولة  إلى  سوريا  عادت  الزلزال،  مع 
جمعت  فقد  مجدّداً،  السياسة 
واألردن  وعمان  دمشق  بني  العالقات 
واململكة العربّية السعوديّة بني هذه 
احلرب  اندالع  منذ  مرّة  ألوّل  األطراف 
األهلّية السوريّة عام 2011. فعلى أثر 
العربّية  الدول  بعض  أرسلت  الزلزال، 
العزاء  لتقدمي  دمشق  إلى  وفودها 
تُعتبر  شك؛  أدنى  وبدون  واملساعدة، 
احلركة  عن  الناجمة  الزلزال  سياسة 
عودة  لضمان  خطوةً  الدبلوماسّية، 

سوريا إلى العالم العربي.

ويدير  يعرف  منوذجّياً  بلداً  سوريا  تُعدّ 
فسياسات  جّيداً،  التوازن  سياسة 
كانت  األسد  حافظ  عهد  في  التوازن 
كافية حلماية سوريا في العالم الثنائي 
القطب، ولكن تغّيرت العديد من األمور 
ظّل  في  األسد  حكومة  جنت  اليوم. 
احلرب السوريّة، حافظت على سلطتها 
وتقدّمت بشكٍل أسرع مع الزلزال. فمن 
إلى  العودة  إلى  سوريا  تسعى  جهة، 
اجلامعة العربّية وتطبيع العالقات مع 
تبحث عن  العربّية، ومن جهة،  الدول 

حّل لعدائها مع تركيا. 

االحتاللّية  السياسات  تعتمد 
والعدوانّية التركّية على سيناريوهات 
اإلطاحة باألسد، لكنّهم لم يحّققوا 
النتائج املرجوة بل دّمروا سوريا وقتلوا 
شعبها وتسّببوا بلجوء املاليني منهم، 
النهاية  وفي  ينجحوا  لم  ذلك  ومع 

أصبح احلوار ضرورة بالنسبة لهم.

إشراك إيران في االجتماع الثالثي الذي 
الوضع بعض  غّير  ُعقد في موسكو، 
الذي يجري  الشيء، فقد توقّف احلوار 
بوساطة روسّية بسبب الظروف التي 
األطراف  هذه  وعودة  سوريا،  تشهدها 

إليهم  إيران  وانضمام  الطاولة  إلى 
يعني أنّه متّ بناء توازن جديد، ويبدو أنّه 

متّ تخفيف الشروط قليالً.

تخدم  سوريا  في  الروسّية  السياسة 
روسيا  تبسط  أن  املتوقّع  ومن  روسيا، 
على  وحتصل  أكبر  بشكٍل  نفوذها 
تنازالٍت من سوريا، لكن جتاهل العامل 
مشاكل  حل  األرض،  على  اإليراني 

ميثّل  وأنقرة  دمشق  بني  التفاوض 
في  إيران  ملصالح  بالنسبة  إشكالّيًة 
سوريا. فأواّلً، ال تُشكّل حكومة أردوغان 
وهناك  للماللي  بالنسبة  ثقٍة  محلَّ 
مشاكٌل في العديد من القضايا، كما 
يشكّل امللف السوري قضية خالٍف في 
العالقات بني تركيا وإيران أيضاً، يحاول 
النظام السوري خلق توازٍن بني ضغوط 
روسيا وإيران ولهذا سعت إلى إشراك 

إيران في اجتماع موسكو.

املزمع عقده في  الرباعي  االجتماع  إّن 
اجلاري  آذار  شهر  منتصف  موسكو 

مهّم ألنّه يُعدّ األوّل من نوعه، تسعى 
تركيا إلى إنشاء دعايٍة جديدة لنفسها 
من  لكن  جديد،  هجوم  شنّ  عبر 
بسبب  نتيجة  إلى  الوصول  الصعب 
وانضمام  مماثلة  لنتيجة  روسيا  فرض 
املفاوضات؛  هذه  من  املطلوب  إيران، 
وتهيئة  زمنّية  مهلة  تركيا  منح 
املناطق  تركيا من  الظروف النسحاب 

احملتّلة خالل فترة محدّدة، وبغّض النظر 
عن إيقاف دعم املرتزقة، فإلى أي مدى 
سيرضي هذا سوريا في االجتماع وإلى 
إيران؛ سيتضح مبرور  أي مدى سيقنع 

الوقت.

أحد أسباب التقارب بني سوريا والدول 
العربية هو احلد من نفوذ إيران في سوريا، 
للدول  األحمر  اخلط  تشكّل  فإيران 
العسكريّة  أذرعها  متتدّ  إذ  العربّية، 
والسياسّية واالقتصاديّة إلى كّل من 
اليمن، وليبيا وسوريا والعراق، وهذا أمرٌ 

غير مقبول بالنسبة للواليات املّتحدة 
األمريكّية وإسرائيل، لذا يُعتبر تطوير 
العربّية  والدول  سوريا  بني  العالقات 
وتسعى  هذا  ما.  حدٍّ  إلى  خيٍر  بادرة 
سوريا إلى التوازن بني عالقاتها مع إيران 
وعالقاتها مع الدول العربّية من جهة 
محاولة  خالل  من  بحكمة  والتصرف 
التوازن بني عالقاتها مع كّل من روسيا 

وإيران خالل اجتماع موسكو الرباعي، 
سياسة  األسد  حكومة  طوّرت  وقد 
التوازن التي تنتهجها بشكٍل أكبر مع 
الزلزال واستغلتها كفرصٍة الستعادة 

شرعيتها املفقودة.

لكن؛ ليكون إشراك إيران في االجتماع 
سوريا  حول  سُيعقد  الذي  الرباعي 
لتركيا،  بالنسبة  جّيداً  موسكو،  في 
وقبولها لهذا األمر كان فقط نتيجة 
»الوحدة  من  فللخالص  لعجزها، 
الكبيرة« في الشرق األوسط، اضطرّت 

إلى التفاوض مع سوريا. فخالف تركيا 
باملقارنة  األصعب  يُعدّ  سوريا،  مع 
مصر  إسرائيل،  مع  خالفاتها  مع 
فقد  السعوديّة،  العربّية  واململكة 
سوريا  على  احتاللّية  هجماٍت  شنّت 
وارتكبت فيها جرائم حرب ستصبح 
قضية محاكمة في محكمة العدل 
في الهاي، وهذه ليست مجرّد قضّية 
اجتماع  خالل  حّلها  ميكن  بسيطة 

موسكو الرباعي حول سوريا.

واإلدارة  الكرد  باستخدام  قاموا  إذا 
الذاتّية لشمال وشرق سوريا كوسيلة 
التنازالت  بعض  وقدّموا  مساومة 
لسوريا وتفاوضوا على أساس ُمعاداة 
الكرد، فإّن هذا سيعود عليهم بنتائج 
عكسّية، إذا اعتمدت مفاوضات أطراف 
»الكرديّة«  معارضة  على  االجتماع 
فستكون لها عواقب وخيمة ال ميكن 

  . ً تفاديها أبدا

حلبة  إلى  بسهولة  سوريا  ستتحول 
اتّخذت  ذلك  إلى  وباإلضافة  مصارعة، 
حملتها  األمريكّية  املّتحدة  الواليات 
املضادة. بغّض النظر عن تفسير زيارة 
لروج  األمريكّية  األركان  هيئة  رئيس 
بأنّها  لهولير  الدفاع  وزير  وزيارة  آفا 
حركة ضدّ إيران، إاّل أنّهم يقولون بهذه 
امليدان«،  في  هنا  أيضاً  »نحن  الزيارات: 
اإلسرائيلّية  اجلويّة  الهجمات  أّن  كما 
هي  مطاراتها  وقصف  سوريا  على 

أيضاً رسائل متعّلقة بهذه العملية.

على الرغم من أّن سياسة التوازن التي 
ينتهجها األسد تعمل من أجل احلاضر، 
إاّل أنّها ستفرض على سوريا على املدى 
الطويل، توازنات أخرى أكثر تقييداً لها. 
ولتجد سوريا حلوالً دائمة ملشاكلها، 
سيكون احلوار مع اإلدارة الذاتّية بدالً من 
حكمًة  أكثر  التوازنات،  على  االعتماد 

ومنطقّية.

مشاري الذايدي 
)صحفي وكاتب سعودي(

بني  الصيني  البرّ  في  جرى  ما  هل  ـ 
الوفدين السعودي واإليراني مصاحلة أو 

هدنة أو استكشاف نوايا؟

استيقظ العالم كّله األسبوع املاضي 
بخروج  ونبأ عظيم،  على خبر ضخم 
الصور األولى للوفد السعودي برئاسة 
الوزراء  مجلس  عضو  الدولة  وزير 
مساعد  الوطني،  األمن  مستشار 
علي  اإليراني  نظيره  مع  العيبان، 
شمخاني األمني العام للمجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني، يتوسطهما وزير 

اخلارجية الصيني بعد توقيع االتفاق.

هذا االتفاق الذي طاَف خبرُه زوايا العالم 
امليديا  في  االهتمام  رأَس  كان  األربع، 
الغربية، األمريكية منها بوجه خاص، 
فهل يعني هذا االتفاق نهاية املواجهة 
التي طبعت منطقة الشرق األوسط 

ووسمت جانباً من السياسة العاملية 
شيء  كل  على  منعكسة  األمنية 
السياسة  إلى  االقتصاد  من  تقريباً، 

مروراً باإلعالم والفنون؟

وزير اخلارجية السعودي، األمير فيصل 
بن فرحان، أوضح أنَّ »االتفاق على عودة 
حّل  يعني  ال  الدبلوماسية،  العالقات 
كل اخلالفات بني الطرفني، لكنَّه يؤكد 
الرغبة املشتركة لدى اجلانبني في حل 

اخلالفات عبر احلوار«.

هنا مربط الفرس كما يقال... الرغبة 
في احلّل عبر احلوار، ما يعني أنَّ ما جرى 
للوصول  والتفاهم  احلديث  بداية  هو 
التي  املواجهة  لهذه  شامل  حّل  إلى 
بدأها النظام اإليراني منذ 1979، حلظة 
عرش  على  وتياره  اخلميني  سيطرة 
إيران، ودعم تيارات اإلسالم السياسي 
خللق  طبعاً،  والشيعي  السنّي... 

املشكالت في العالم العربي.

هو  الصيني  الضامن  أنَّ  البعض  يرى 
االتفاق  بهذا  الثقة األساسية  نقطة 

كتبت،  كما  اجلديدة  فالصني  الوليد، 
إميي هوكينز، كبيرة مراسلي »الغارديان« 
تؤسس  الصني،  حول  البريطانية 
لفكرة االنطالق الصيني إلى الساحة 
العاملية. مشيرةً إلى أن الدبلوماسيني 
في  بجد  يعملون  كانوا  الصينيني 
الدوائر السياسية في الشرق األوسط 
ألسابيع لتأمني االتفاق، كما أن الرئيس 
الصيني جينبينغ نفسه سيزور إيران 

قريباً.

العالقات  بإصالح  الصني مهتمة  ملاذا 
بني الرياض وطهران لهذه الدرجة؟

الصني مهتمة باالستقرار في املنطقة، 
ألسباب متنوعة، من أهمها أنَّ املنطقة 
مسؤولة عن نحو نصف حاجاتها من 

النفط... وغير ذلك من األسباب.

من  االتفاق  هذا  جناح  يُقاس  كيف 
عدمه؟

السعودية،  في  املسؤولني  أنَّ  شك  ال 
لقياس  الواضحة  املعايير  وضعوا 
جناعة ما جرى في بكني، وعلى أساس 

املقبلة،  اخلطوات  تتخذ  املعايير  هذه 
تكون  رمبا  اليمنية  الساحة  مثالً: 
على  للتعرف  واألوضح  األقرب  املعيار 
مناخ  خلق  في  اإليراني  الطرف  جدّية 
العرب.  وبقية  السعودية  مع  صّحي 
يكون ذلك من خالل التوقف عن متويل 
وتدريب امليليشيات احلوثية الستهداف 

السعودية والدولة اليمنية كلها.

احلال، إنَّ السعودية - ليس من اليوم - 

ما  صيغة  صنع  حملاولة  تسعى  وهي 
اإليراني  اجلار  مع  والتفاهم  للتواصل 
الشرقي، فإن املهم هو أمن واستقرار 
أما  ومعابره،  وبحاره  األوسط  الشرق 
»صيغة ولون« النظام احلاكم في إيران، 
فهذا شأن اإليرانيني أنفسهم، وليس 
للفرجة  الوقت  ترف  السعوديني  لدى 
وبقية  واشنطن،  وأالعيب  عبث  على 

العواصم الغربية في هذا اخلصوص.

االجتماع الرباعي الُمزمع عقده في موسكو

اطلبوا الحّل ولو في الصين!


