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وقف المرأة الحرة بسوريا يختتم حملته الصحية 
والفكرية من خالل محاضرة بعامودا

المرأة الحرة بسوريا من الجانب الفكري عنوان »المرأة والمجتمع«، أما من  حملت المحاضرة الختامية لحملة وقف 
الجانب الصحي فالمحاضرة تناولت موضوعين هما »الوقاية من فيروس كورونا، واألمراض النسائية«، وذلك في مبنى 

أسايش المرأة في عامودا...«3

شايم: هدفنا تحرير األرض وإنهاء 
داعش وإرساء االستقرار يف المنطقة

اإلخفاء القسرّي يف المناطق 
المحتلة والقانون الدويّل

هدف  إن  شامي،  فرهاد  الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم  الناطق  أكد 
الدولة التركية من هجماتها على المنطقة هو زعزعة االستقرار وإحياء 
»داعش«، مشدداً على أن قوات سوريا الديمقراطية تمثل األمل األساسي 
والضمان الوحيد ضد هذه الهجمات، وأشار إلى أن الدولة التركية المحتلة 
تهاجم مناطق شمال وشرق سوريا باستمرار بسبب مشاكلها الداخلية، 
األراضي  على  متواجدة  المحتلة  التركية  الدولة  أن  إلى  االنتباه  ولفت 

السورية في إطار اتفاقات زمنية مؤقتة وليست بتحالفات مكتوبة...«4

كان تحديُد الثالثين من آب باسم اليوم الدولّي 
الدولّي  االهتماِم  على  دليالً  قسراً،  للمختفين 
خطورةً،  العنِف  ظواهر  أكثر  من  بواحدٍة 
قسوِة  عن  عالوةً  الضحايا  فيها  يتعرض  إذ 
السجِن نفسه، لالحتجاِز بين أطباِق المجهول، 
المعلوماُت عن مصائرهم وظروِف  فال تتوفُر 
المحتجزين  السلبيّة  آثارها  لتتجاوَز  غيابهم، 
إلى عوائلهم وعلى صعيِد المجتمِع بفقد األمان 
فيه، واإلخفاء القسرّي أكثر االنتهاكات شيوعاً 

في المناطق التي تحتلها تركيا...«5

منظومة المجتمع الكردستاين 
اتهامنا تربئة لرتكيا من هجوم قاديا

التصريحات  أدانت  الكردستاني  المجتمع  منظومة  في  الخارجية  العالقات  لجنة 
الكردستاني، وأكدت  الديمقراطي  الحزب  أطلقها مسؤولون في  التي  االستفزازية 
بأن اتهام الحركة التحررية بالوقوف وراء الهجوم في مخيم قاديا محاولة إلضفاء 

الشرعية على االحتالل التركي...«2

في يوم السالم العالمي.. مجالس مقاطعة 
قامشلو تطالب المجتمع الدولي بردع 

هجمات االحتالل التركي
وطالبت  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  دولة  هجمات  قامشلو  مقاطعة  مجالس  نددت  العاليم؛  السالم  يوم  بمناسبة 

المجتمع الدولي بردع االحتالل التركي عن جرائمه ضد المدنيي�ن، وطالبوا بضرورة االعتراف باإلدارة الذاتي�ة..«2

باحث سوري ينال جائزة العلماء المتميزين

خوفًا من طالبان.. ارتفاع أسعار »البرقع« عشر مرات في  أفغانستان

ُمهجرون: سياسة تركيا الُمحتلة 
ُتقّوض األمْن والسلم الدوليّين 

ووقفها مسؤوليَّة أمميَّة

السبيعي«  الدين  »عالء  السوري  الباحث  نال 
جائزة »العلماء المميزين« التي تنظمها »الجمعية 
العلمية  االبتكارات  األميركية«، على  الكيميائية 
التي قدمها، والذي يُعد أول باحث عربي يحصل 

على تلك الجائزة.
لموقع  تصريحات  في  قال  »السبيعي«  الباحث 
الكيمياء منذ  )C&N’S Talented(: »أحببت 
أن كنت طفالً، كان لدي بعض أنابيب االختبار، 
األدوات  كانت  نومي،  في غرفة  والمخروطات 
العضوي  الكيميائي  عمي  من  هدايا  عن  عبارة 
الذي عمل في شركة الطعام والشراب »نستله«.
وتحدث »السبيعي« عن مراحل عديدة من حياته 
العلمية التي بدأها من بلده »سوريا«، حيث حقق 
التفوق قسم الكيمياء التطبيقية عام 2005 ليكون 

ضمن الطلبة الخمسة األوائل على كليته، األمر 
جامعة  في  دراسية  بمنحة  للفوز  رّشحه  الذي 

»الملك فهد للبترول والمعادن« بـ«السعودية«.
آنذاك، تمكن »السبيعي« من تطوير منهج علمي 
األفكار  من  الكثير  إلى  أدى  إنه  أقرانه  يقول 
واالبتكارات العظيمة، وهو ما أّهله لحصد منحة 
دراسة ثانية في »كندا« لتكون محطته الثالثة في 

رحلته مع العلم.
التحق السبيعي بجامعة »ألبرتا« الكندية لدراسة 
»الكيمياء  مجال  في  عمل  وهناك  الدكتوراه، 
تطوير  على  »النانو«  وتكنولوجيا  العضوية« 
وهشاشتها  العظام  كسور  لعالج  عضوية  مواد 
على  ليحصل  متواصلين،  عامين  مدى  على 

درجة الدكتوراه في 2013.
والبيولوجيا  الكيمياء  قسم  في  عمله  ذلك  تال 
المتحدة  بـ«الواليات  »كورنيل«  جامعة  في 
»بوليمرات  من  جديدة  فئة  وابتكر  األميركية«، 
أن  يمكن  التي  السطح  عالية  سيكلودكسترين« 
تزيل مئات الملوثات العضوية، وفي عام 2016 
الشوائب  من  المياه  لتنقية  بوليمرية  مواد  طور 
بسرعة عالية نتج عنها براءات اختراع وشركة 

أمريكية ناشئة اسمها »سايكلوبيور« عام 2017.
عام  األمريكية  »دوبونت«  بشركة  عمل  ثم 
الموصالت  أشباه  استحدث  وهناك   2018
لتحسين جودة عمل الرقائق اإللكترونية ورقائق 
الذاكرة وعليه، استطاع نيل جائزة النجم الصاعد 

للصناعة البوليميرية في أميركا عام 2018.
تغريدة،  في  »السبيعي«  يصف  »تويتر«  عبر 
»العلماء  جائزة  على  من حصوله  دهشته  مدى 
صعبة  تعبيره  وفق  فالمسابقة  المميزين«، 
لمنظميها  يسبق  لم  أنه  »خاصةً  جداً  وتنافسية 
منحه  أن  قبل، مضيفاً  لباحث عربي من  منحها 
بين  يكون  أن  في  لهُ شرف عظيم،  هكذا جائزة 

مجموعة من العلماء واألساتذة المميزين.
يشار إلى أن »عالء الدين السبيعي« ابن مدينة 
»دمشق«، يبلغ من العمر 38 عاماً واستطاع أن 
ينتزع مقعداً بين 12 مكاناً في مسابقة »الباحثين 
المتميزين«، والتي يتنافس عليها مئات الباحثين 
والعلماء ممن حققوا قفزات علمية في مجاالتهم 
شركات  في  تُرجمت  واقعية  تطبيقات  وابتكروا 

ناشئة أو اكتشافات علمية أو منتجات.
وكاالت

يشهد المجتمع األفغاني تغيرات جذرية بصورةٍ 
ضمن  ومن  طالبان،  حركة  عودة  منذ  سريعة 
التغيرات السياسية واالجتماعية المتعلقة بالمرأة 
ارتفع  حيث  البرقع،  أسعار  في  قياسي  ارتفاع 
عما كان عليه في السابق بعشرة أضعاف وسط 
مسارعة وإقبال كبير من النساء األفغانيات إلى 
الجسم  التجارية القتناء مالبس تغطي  المحالت 

بالكامل من الرأس إلى القدمين.
األمريكية،  ريبورت«  »روب  صحيفة  نشرت 
حركة  تعتبره  الذي  البرقع  أسعار  حول  تقريًرا 
»طالبان« اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة، وأفاد 
واأللبسة  البرقع  سعر  تضاعف  بأنه  التقرير 
المغطاة بنسبة 10 أضعاف عما كان عليه سابقًا، 
وذلك حسب شهادات النساء األفغانيات خوفًا من 
عقوبة مخالفة حركة طالبان التي تعتبر هذا الزي 

هو الشرعي للمرأة.

أنه في سنوات )1996  الصحيفة عن  وتحدثت 
- 2001(، كان يتوّجب على الفتيات األفغانيات 
فوق سن العاشرة والنساء ارتداء البرقع واللباس 
»الشرعي« في الشارع، ولم يكن لهن الحق في 
الدراسة أو العمل أو الخروج إلى الشارع دون 
مرافقة الزوج أو المحرم، وفق تقرير الصحيفة 

الذي نقلته وكالة سبوتنيك.
 وشرح تاجر بيع للبراقع يدعى عارف، الفرق 
عمله،  ممارسة  خالل  والحاضر  الماضي  بين 

من  عمالئنا  معظم  كان  السابق،  »في  قائالً: 
النساء الملتزمات المحافظات، اآلن جميع نساء 

كابول تشتري البرقع«.
الماضي  العام  في  إنه  النساء  إحدى  قالت  فيما   
ماي  أي  أفغاني   200 البرقع  سعر  كان  فقط، 
عادل حوالي 172 روبل روسي، واليوم سعره 
ما  أي  أفغاني   3000 إلى   2000 بين  يتراوح 

يعادل )1720 - 2573 روبل روسي(.
إلى  اضطرت  إنها  أخرى  أفغانية  امرأة  وقالت 
قضاء عدة ساعات في البنك في محاولة لسحب 
البرقع  النقود، حيث »يُباع  أكبر قدر ممكن من 
إال  الدفع  فيها  يمكنك  ال  التي  األسواق  في  فقط 
في  برقعين  أو  برقع  ويوجد  الورقية،  بالنقود 
بدالً  وأمي، وربما  أختي  مع  أتشاركهما  المنزل 

من البرقع سنخيط مالءة تغطي كامل الجسم«.
وكاالت

حلُمت  لطالما  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
واالستقرار  السالم  بتحقيق  السوريّة  الشعوب 
في ربوع أراضيها التي باتت ضحية لمخططات 
بغطاء  تذرعوا  الذين  المحتلين،  المستعمرين 
التزم  الذي  الدولي  الُمجتمع  من  »ُمشرعن« 
التي  الشعوب  له  تتعرض  ما  حيال  الصمت 
ومحاربة  حريتها،  لنيل  الثمن  تدفع  زالت  ال 
اإلرهاب والمرتزقة والدفاع عن السلم واألمن 

الدولي.

لفقدان  وتعرضت شعوب شمال وشرق سوريا 
الجرائم  وارتكاب  والتهجير،  والسالم  األمن 
بحق شعوبها خالل الحرب السورية التي بدأت 
شرارتها منذ عام 2011، وإلى اآلن، وخاصةً 
على يد الدولة التركية المحتلة التي عملت على 
السورية  األرض  على  واألمن  السلم  تقويض 
توجهاتهم،  بمختلف  المرتزقة  عدم  خالل  من 
وانتماءاتهم، واالستفادة من اإليديولوجيات التي 
يعتنقها المرتزقة في تطبيق سياستها االحتاللية 
والتغيير  التهجير  سياسة  وتطبيق  والعدوانية، 

الديموغرافي، والتطهير العرقي.
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  الصدد  وبهذا 
تل  مهجري  مخيم  أهالي  مع  للرأي  استطالعاً 
لهذه  الذين يعتبرون ضحية  أبيض/ كري سبي 
واالحتاللية  العدوانية  والسياسات  المخططات 
للتهجير، وفقدوا  التركية حيث تعرضوا  للدولة 

ممتلكاتهم، وأراضيهم نتيجة ذلك.

العقليَّة املُتسلطة تسببت بكوارث 
وحروب

يقول الُمهّجر حمد الجاور: »هنالك مسؤوليات 
الدولي  المجتمع  عاتق  على  تقع  كبيرة 
التي  الدولية  واإلنسانية  الحقوقية  والمنظمات 
بُني  التي  األساسية  للقواعد  بمراعاتها  تتشدق 
المتحدة  األمم  ومبادئ  الدولي،  القانون  عليها 
الدول،  شنتها  طاحنة  بعد حروب  تشكلت  التي 
وتسببت بمقتل الماليين من البشر نتيجة التعنت 
الدول  تبنته  الذي  المتسلط  والفكر  الدولي، 
المسببة لتلك الحروب كالحرب العالمية األولى 

والثانية«.
وأردف: »لذلك ال بد من االستفادة من دروس 

انتهاج  عن  والكف  اإلطار،  هذا  في  التاريخ 
والبحث عن خطوات  التدميرية،  السياسة  ذات 
تُقرب الشعوب من بعضها البعض، وتدعوا إلى 
نشر السالم، والتعاون بين الدول لمصلحة هذه 

البشرية على العموم«.
وأكد الجاور على »أن ما تفعله الدولة التركية 
يهدف  السوريّة  األرض  على  اآلن  المحتلة 
العالميين، ويضرب  تقويض األمن والسلم  إلى 
بعرض الحائط كل المساعي لفتح صفحة جديدة 
بين الشعوب الشرق أوسطية على األقل، واآلن 
بسبب  وممتلكاتنا  أرضينا  من  رنا  ُهّجِ نحن 
التركي، وهنالك شعوب أخرى  المحتل  سياسة 
الدولة  هذه  دعم  بسبب  التهجير،  ضحية  كانت 

لمرتزقتها وإرهابيها كليبيا وأرمينيا«.

سياسة الدولة الرتكّية تخلق 
حروب وأزمات

بأن  المحمد  ياسر  المهجر  أوضح  جهته  من 
سياسة  هي  الحالية  التركية  الدولة  »سياسة 
في  تقف  التي  المنطقة  شعوب  لكافة  معادية 
وتطبيق  واإلبادة،  الصهر،  محاوالت  وجه 
العسكرية،  بالقوة  االحتاللية  المخططات 
األرض  على  أيضاً  الخبيثة  أفعالها  وتمرير 
الديمغرافي..  والتغيير  كالتتريك  السورية 
المتبعة، ورسم خارطة  السياسات  وغيرها من 
المنطقة  شعوب  عانته  ما  بعد  للمنطقة  جديدة 
خالل  من  القدامى  المحتلين  سياسة  تبعات  من 

اتفاقياتهم ووعودهم«.
واستغرب المحمد من استمرار الصمت الدولي 
إياها  معتبراً  والمخططات  السياسات  هذ  حيال 
بأنها تقّوض الحلول السلمية ألزمات والحروب 
الفترة،  هذه  في  المنطقة  بشعوب  تعصف  التي 
مبيناً بأنها سوف تثير حروباً جديدة، ِصدام آخر 
عند  إيقافها  يجب  لذلك  واألمم،  الشعوب  بين 
التركية  كالدولة  المتعنتة  الدول  وإلزام  حدها، 
وتطبيق  ومراعاتها،  الدولية  بالقوانين  المحتلة 

أقصى اإلجراءات بحقها.
كافة  تعيش  أن  حديثه  نهاية  في  المحمد  وتمنى 
وأخذ  وسالم،  بأمان  العالم  وأمم  الشعوب 
األنظمة  تختلقها  التي  الحروب  من  الدروس 
المتسلطة والفاشية حول العالم، ووجوب وضع 

حد لها.

ياسر محمد حمد الجاور

بعدسة: دلين أحمد
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في يوم السالم العالمي.. مجالس مقاطعة قامشلو تطالب 
المجتمع الدولي بردع هجمات االحتالل التركي

 نيجيرفان البرزاني عّراب عودة العالقات 
التركّية اإلماراتية

قوات النظام السوري تخرق اتفاق درعا

منظومة المجتمع الكردستاني اتهامنا تبرئة 
لتركيا من هجوم قاديا

بوتين: التواجد األمريكي في أفغانستان جلَب المآسي

مجالس  نددت  العالمي؛  السالم  يوم  بمناسبة 
التركي  االحتالل  دولة  هجمات  قامشلو  مقاطعة 
وطالبت  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
عن  التركي  االحتالل  بردع  الدولي  المجتمع 
بضرورة  وطالبوا  المدنيين،  ضد  جرائمه 

االعتراف باإلدارة الذاتية.. 
تنديدًا بالجرائم التركية بحق مناطق شمال وشرق 
والذي  للسالم  العالمي  اليوم  وبمناسبة  سوريا، 
أدلى كل  أيلول من كل عام،  األول من  يصادف 
تربه  ناحية  ومجلس  قامشلو  مدينة  )مجلس  من 
سبيه ومجلس ناحية جل آغا ومجلس ناحية ديرك 
تل  ناحية  ومجلس  لكي  كركي  ناحية  ومجلس 

حميس( ببيانات منفصلة إلى الرأي العام.
أمام  من  بالبيان  قامشلو  مدينة  مجلس  وأدلى 
مركز مجلس المدينة، وجاء في البيان: »يصادف 
حق  من  حيث  العالمي،  السالم  يوم  ذكرى  اليوم 
دون  السالم  من  جو  في  العيش  والشعوب  األمم 
حروب، ولكن في منطقة الشرق األوسط، ونتيجة 

التي  المركزية  الهيمنة  لدول  السياسية  المصالح 
استمرار  أجل  من  جديدة  توازنات  بناء  تحاول 
التي  االتفاقات  تراكمات  من  والتخلص  هيمنتها 
أمام  عائقًا  أصبحت  والتي  القومية  الدول  أنتجت 
التركية  الدولة  وتضرب  ضربت  مخططاتها، 
اعتبار  أي  أخذ  دون  المناطق  هذه  ومرتزقتها 
ذلك  في  وتتجاوز  فيها  الشعوب  إرادة  لوجود 
جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى 
سبيه  تربه  ناحيتي  مجلس  وأصدر  كما  السالم«. 
المجتمع  فيهما  طالبا  منفصلين؛  بيانين  آغا  وجل 
بضرورة  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي 
االعتراف باإلدارة الذاتية وردع االحتالل التركي 
البيانين:  في  وجاء  اإلنسانية.  ضد  جرائمه  عن 
أنظمتها  تغيير  المنطقة  ثورات  كافة  »استطاعت 
أن  إال  وديمقراطي،  حر  مجتمع  لبناء  والتطلع 
أمدها  طال  أزمة  إلى  تحولت  السورية  الثورة 
بسبب التدخل الخارجي واحتالل تركيا لألراضي 
السورية ونشر الفتنة والتفرقة بين المكونات، ما 

أدى إلى وتهجير الماليين وتدمير البنية التحتية«.
كما نّوها إلى »أن ثورة شمال وشرق سوريا قد 
أوضحت للعالم أجمع الفلسفة الديمقراطية وأخوة 
الشعوب، وحاربت اإلرهاب المدعوم من تركيا، 
اإلدارة  هذه  بدعم  مطالب  الدولي  المجتمع  وأن 

واالعتراف بها«.
مؤسسات  أعضاء  من  العشرات  تجّمع  كما 
المجتمع المدني أمام مجلس ناحية ديرك لإلدالء 
ببيان إلى الرأي العام، وجاء في نص البيان: »إن 
ثورة  ضمن  تعيش  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
اإلدارة  نظام  أجل  من  وتناضل  الشعوب  أخوة 
الحكومة  ولكن  والمساواة،  والعدالة  والترسيخ 
التركية المتمثلة في حزب العدالة والتنمية تحارب 
المستمر  قصفها  في  الديمقراطية  األمة  مشروع 

على مناطق شمال وشرق سوريا«.
التركية تقصف األماكن  الدولة  البيان »إن  وتابع 
لنشر  والنساء،  واألطفال  الشيوخ  وتقتل  اآلمنة 
المنطقة  إلفراغ  المدنيين،  بين  والرعب  الخوف 

من سكانها وتغيير ديموغرافيتها«.
أن  إلى  أشار  لكي  كركي  ناحية  مجلس  وأدلى 
يوم السالم العالمي يتزامن مع استمرار القصف 

التركي على شمال وشرق سوريا.
بيان  عبر  حميس  تل  ناحية  مجلس  أشار  فيما 
تعيش  سوريا  وشرق  شمال  »مناطق  أن  إلى 
ثورة أخوة الشعوب والنضال من أجل بناء نظام 
إدارة تترسخ فيه العدالة والمساواة ولكن حكومة 

االحتالل التركي المتمثلة بحزب العدالة والتنمية 
تعمل على إفشال هذه الثورة ومشروعها بالقصف 
بمناشدة  البيانات  جميع  واختتمت  المستمر«. 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولية  المنظمات 
ومؤسسات المجتمع المدني »لردع دولة االحتالل 
جرائم  أبشع  يرتكبون  الذين  ومرتزقتها  التركي 
مناطق شمال  في  والسكان  المدنيين  الحرب ضد 

وشرق سوريا«.

مطلعة  مصادر  قالت  ـ  األخبار  مركز 
يعمل  كان  البرزاني  نيجيرفان  إن  للمونيتور 
وولي  أردوغان  بين  التوترات  تهدئة  على 
العهد اإلماراتي: وقال باحث إن ذلك ال يُشكل 
الموقع  ولفت  العالقات،  في  جذريًّا  منعطفًا 
بتركيا  البارزاني  عالقات  إلى  األميركي 
الهجمات  لشن  تركيا  أمام  للطريق  وفتحه 

على حركة حرية كردستان.
مع  أردوغان  التركي  الرئيس  اتصل  حيث 
نهيان  آل  زايد  بن  أبو ظبي محمد  ولي عهد 
على  اآلن  حتى  مؤشر  أوضح  في  هاتفيًّا، 
اإلقليميين،  الخصمين  بين  العالقات  تحّسن 
رئيس  من  الشخصي  التدّخل  سرعه  والذي 
البرزاني  نيجيرفان  العراق  كردستان  إقليم 
»المونيتور«  موقع  أخبرت  مصادر  بحسب 

األميركي.
دولة  لرئيس  الدبلوماسي  المستشار  وقال 
اإلمارات أنور قرقاش على تويتر إن »المكالمة 
الهاتفية التي أجراها الرئيس التركي أردوغان 
مع الشيخ محمد بن زايد كانت إيجابية للغاية 
وودودة، وكالة أنباء اإلمارات الرسمية )وام( 
أكدت بأنهما تحدثا عن آفاق تعزيز العالقات 
المشتركة  مصالحهما  يخدم  بما  البلدين  بين 
تحدثت  مطلعة  مصادر  وشعبيهما.وأكدت 
شريطة عدم الكشف عن هويتها أن البرزاني 
كان يعمل على تهدئة التوترات بين أردوغان 
الموقع  وبحسب  اإلماراتي،  العهد  وولي 

البرزاني  نيجيرفان  لدى  فإن  األميركي؛ 
تعززت  وقد  أردوغان،  مع  خاصة  عالقة 
هذه من خالل صفقة نفط ضخمة تم توقيعها 
عام2010، سمحت لباشور كردستان بتصدير 
نفطه عبر تركيا وبشكل مستقل عن بغداد إلى 
كردستان  إقليم  وحكومة  الغربية،  األسواق 
بدورها بمثابة نقطة انطالق للهجمات التركية 
تركيا  كردستان.وكانت  حرية  حركة  على 
واإلمارات على خالف في المقام األول حول 
والدولتان  المسلمين،  لإلخوان  أنقرة  دعم 
الداخلي في  على طرفي نقيض من الصراع 
ليبيا، والذي شهد قيام حكومة الوفاق الوطني 
السابقة المدعومة من تركيا بمقاومة الجنرال 
عن  اإلمارات  أعربت  كما  حفتر،  خليفة 
في خالفهم  واليونان ومصر  لقبرص  دعمها 
البحر  شرق  التنقيب  حقوق  بشأن  تركيا  مع 
المتوسط، وكذلك منطقة القرن اإلفريقي هي 
واإلمارات  تركيا  فيها  تتنافس  أخرى  منطقة 
أن  على  أردوغان  وأصر  المتحدة.  العربية 
للمحادثات  الرئيس  المحور  كانت  التجارة 
الشيخ  اإلماراتي  القومي  األمن  مستشار  مع 
طحنون بن زايد آل نهيان في 18 آب، قائاًل: 
في  تلوح  الجادة  اإلماراتية  االستثمارات  إن 
استثمارات  ستبدأ  اإلمارات  أن  أعتقد  األفق، 
جادة في بالدنا قريبًا جدًّا، مضيفًا أنه قد يلتقي 
قريبًا مع ولي العهد حيث إن المكالمة الهاتفية 

خطوة في هذا االتجاه.

مركز األخبار ـ على الرغم من دخول االتفاق 
التنفيذ صباح  حيز  البلد  درعا  بشأن  الجديد 
دمشق  حكومة  قوات  قصفت  األربعاء، 
السوري  المرصد  وقال  بالمدافع،  درعا 
لحقوق اإلنسان أن سيدة قُتلت جراء قصف 
بلدة  استهدف  دمشق  حكومة  لقوات  مدفعي 
كما أصيب شاب  المزيرعة في ريف درعا، 
برصاص  درعا،  غرب  طفس  مدينة  في 
حكومة  قوات  حواجز  مصدره  عشوائي 

دمشق في تل السمن وحاجز التابلين.
مدفعية  قذائف  سقطت  متصل  صعيد  وعلى 
معلومات  ورود  دون  البلد  درعا  أحياء  على 
المرصد  وأفاد  اآلن،  عن خسائر بشرية حتى 
السوري أمس بأنه تم االتفاق بين قوات حكومة 
بشأن  حوران  في  المركزية  واللجان  دمشق 

درعا.
وبحسب المرصد تم االتفاق مع اللجنة األمنية 
من  بدءاً  المطالب  تنفيذ  على  الروسي  والوفد 

صباح األربعاء، وتتضمن بنود االتفاق الجديد 
وقف إطالق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين 
وتسليم السالح، وتهجير من ال يرغب بإجراء 
الروسية  العسكرية  الشرطة  ودخول  التسوية 
دمشق  حكومة  علم  ورفع  البلد،  درعا  إلى 
بين  مشتركة  نقاط  ثالث  ووضع  والروسي، 
للفيلق  التابع  الثامن  واللواء  العسكري  األمن 

الخامس.

الخارجية  العالقات  لجنة  ـ  األخبار  مركز 
أدانت  الكردستاني  المجتمع  منظومة  في 
أطلقها  التي  االستفزازية  التصريحات 
الديمقراطي  الحزب  في  مسؤولون 
الحركة  اتهام  بأن  وأكدت  الكردستاني، 
الهجوم في مخيم  بالوقوف وراء  التحررية 
قاديا محاولة إلضفاء الشرعية على االحتالل 

التركي.
لإليزديين  مخيم  استهدف  قد  هجوماً  وكان 
من   30 الـ  في  زاخو  منطقة  في  قاديا  في 
الهجمات  من  الرغم  وعلى  المنصرم،  آب 
كردستان  باشور  على  المتواصلة  التركية 
أن  إال  لإليزيديين  المتكرر  واالستهداف 
سارع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
بالوقوف  الكردستاني  العمال  حزب  التهام 
تلك  على  ورداً  قاديا،  على  الهجوم  وراء 
االتهامات أصدرت لجنة العالقات الخارجية 
في منظومة المجتمع الكردستاني بياناً أدانت 
من  التركي  لالحتالل  الداعمة  المواقف  فيه 

قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

دعم اإليزيديني يف الدفاع عن 
أنفسهم حق طبيعي

وجاء في نص البيان: في يوم االثنين الموافق 
30 آب عام 2021، استشهد طفالن وأصيب 
ساعة  في  بجروح  المدنيين  من  كبير  عدد 
متأخرة من الليل بسبب انفجار في مخيم قاديا 
في منطقة زاخو في باشور كردستان، والذي 

التي  المجازر  بعد  اإليزيدي  شعبنا  إليه  لجأ 
يد عصابات  على  شنكال  أهالي  حدثت ضد 

داعش اإلرهابية.
وبحسب شهود عيان فإن شكل االنفجار يشير 
إلى أن الهجوم نفذته دولة االحتالل التركي، 
حدث  ما  الفور  على  يتضح  لم  ذلك  ومع 
الديمقراطي  الحزب  مسؤولي  بعض  فخرج 
لحزب  اإلداري  والهيكل  الكردستاني 
حاولوا  المخيم  في  الكردستاني  الديمقراطي 

اتهام حزب العمال الكردستاني. 
محاولة  االتهامات  تلك  البيان  واعتبر 
الحزب  لمسؤولي  النهج  هذا  تركيا  لتبرئة 
الحزب  موقف  حقيقة  توضح  واستفزازاته 
تبرئة  يحاول  الذي  الكردستاني  الديمقراطي 
وهو  الجرائم  هذه  من  التركي  االحتالل 
عن  دفاعها  إلى  باإلضافة  دائماً،  تفعله  ما 
هجمات اإلبادة الجماعية التي يشنها االحتالل 

على شعبنا.
للحزب  الدنيئة  بالمواقف  البيان  وذّكر 
الهجمات  من  الكردستاني  الديمقراطي 
إن  وقال:  شنكال  على  المتكررة  التركية 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مسؤولي 
الذين لم يرفعوا أصواتهم ضد المجزرة التي 
وقعت في سوق ومستشفى شنكال والتي قام 
و17   16 في  الفاشي  التركي  االحتالل  بها 
آب، وقبل التوجه إلى موقع حادثة مخيم قاديا 

فقد اتهموا حركتنا.
الديمقراطي  الحزب  تآمر  إلى  البيان  وأشار 
الهجوم  بقوله: ألن  شنكال  الكردستاني على 
على مخيم قاديا وقع بعد االجتماع في العراق 

وحاول  ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  وزيارة 
أصابع  توجيه  وبسرعة  مسؤوليه  بعض 
االتهام نحو حركتنا، فهذا يؤكد ويقنعنا أكثر 

بأنهم على علم بذلك قبل وقوع الحادث.
ودعا البيان: شعبنا إلى اتخاذ موقف ضد كل 
االستفزازية  والتصريحات  التحيزات  هذه 
الديمقراطي  الحزب  مسؤولي  وإدانة 

الكردستاني. 
وشدد البيان: على دعم عودة اإليزيديين إلى 
شعبنا  عودة  تدعم  حركتنا  بالقول:  شنكال 
مناطقهم  بناء  وإعادة  شنكال  إلى  اإليزيدي 
ونحن نحشد جميع إمكاناتنا في سبيل تحقيق 
ذلك كما وأظهرت هذه الحادثة الحاجة الكبيرة 
لعودة أهالي شنكال إلى وطنهم وقيادة أنفسهم 

والدفاع عن أنفسهم. 
واختتم البيان: ندعو المجتمع الدولي بما في 
ذلك الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي 
الكردستاني، إلى التوقف عن هذه الممارسات 
العالمي  ضد شعبنا اإليزيدي، وكذلك الرأي 
اإليزيدي  لشعبنا  المشروعة  المطالب  لدعم 

في إدارة نفسه والدفاع عن نفسه.

الروسي  الرئيس  صّرح  ـ  األخبار  مركز 
فالديمير بوتين، بأن تواجد الواليات المتحدة 
في أفغانستان منذ 20 عاًما أدى إلى المآسي 

فقط.
جاء ذلك من خالل لقاءه مع عدد من الطلبة 
يُدرك  أن  يجب  الروسي،  الرئيس  وتابع 
الجميع أنه من المستحيل فرض أي شيء من 
الخارج، وإذا أراد شخص أن يُنضج الوضع 
مساعدة  فعليه  المشاكل  ويحل  أسرع  بشكل 

الناس.
في  تجري  التي  األحداث  بوتين:  وأضاف 

أفغانستان ليست ببعيدة عنا، القوات األمريكية 
 20 ولمدة  المنطقة  هذه  في  موجودة  كانت 
الطابع الحضاري على  عاًما حاولوا إضفاء 

الناس الذين يعيشون هناك ولكنهم فشلوا.
يمكن  ال  الواقع  في  بالقول:  بوتين  واختتم 
اآلخرين  على  بهم  الخاصة  معاييرهم  تقديم 
بسهولة، بما في ذلك التنظيم السياسي للمجتمع 
والنتيجة كما ترون اآلن فقط المآسي وخسارة 
أكثر  المصداقية، وخسارة  المتحدة  للواليات 
من ذلك ألولئك الذين يعيشون في أفغانستان 
البالبل في عموم  والنتيجة هي صفر وخلق 

العالم.

المبالغة في تغذية األطفال تقود غالبًا إلى نتائج عكسّية

أماكن في منزلك مليئة بالبكتيريا.. هل ُتنّظفيها بشكٍل دوري؟

فوائد صحية للتين

على  الطفل  تمّرد  أسباب  حديثة  دراسة  كشفت 
أعدتها  التي  الدراسة  وأكدت  الغذائي،  نظامه 
جامعة ميشيغان ونُِشر موجزاً عنها موقع »بزنز 
بضرورة  األطفال  على  اإللحاح  أن  إنسايدر« 
في  والمبالغة  الطعام  من  معينة  أصناف  تناول 

تغذيتهم سيقودان غالباً إلى نتائج عكسية.
قاعدة  الدراسة  في  المشاركون  الباحثون  وجمع 
ذات  العائالت  من  عيّنة   317 عبر  معلومات 
الدخل المنخفض ولديها أطفال من عمر 4 حتى 
9 سنوات والتي تعيش في حدود والية ميشيغان 

على مدى 5 سنوات.
بأّن  السائدة  الفرضية  أن  الدراسة  وكشفت 
مع  السيئة  الغذائية  عاداتهم  سيغيرون  األطفال 
تقدم أعمارهم غير صحيحة غالباً، إذ تبقى نسبة 
األطفال المتمردين على األنظمة الغذائية كبيرة 
حتى حين بلوغهم، بل إّن جانباً من الدراسة أظهر 
الفوضوية  الغذائية  العادات  ذوي  األطفال  أن 
وبعد  بلوغهم  مع  العادات  هذه  عندهم  تفاقمت 
تلك المرحلة. كما أظهرت الدراسة أّن األطفال 
غير  يكونون  ما  غالباً  تغذيتهم  في  الفوضويين 
وهم  بأقرانهم،  مقارنتهم  عند  عاطفياً  مستقرين 

فوق ذلك أقل قدرة على التحكم بمشاعرهم.

اإلرصار يقود إىل العكس

الغذائية  العادات  أن  بالبحث  القائمون  ويفترض 
لألطفال تتشكل وتستقر في سن الرابعة، وتبقى 
سعى  وإذا  التشكل،  هذا  حدود  ضمن  مستقرة 
الوالدان للتأثير على العادات الغذائية ألبنائهما، 
فعليهما أن يفعال ذلك قبل بلوغهم سن الرابعة، 
وتوصل الباحثون إلى وجود رابطة واضحة بين 
الوالدين المتشددين الساعين إلى التأثير بقوة على 
إلى  األبناء  توجه  وبين  الغذائية  أبنائهم  عادات 
هذه  من  وخلصوا  الفوضوي،  الغذائي  السلوك 
النتائج إلى أن إصرار األهل على تغيير عادات 

أبنائهم الغذائية سيقود إلى عكس ما يتمنونه.
التي  الصيت  سيئة  االنتقائية  التغذية  وتتشكل 
من  جزءاً  تعد  والتي  األطفال  منها  يعاني 
إصالحها  ويتطلب  الرابعة،  سن  في  الشخصية 
رئيسة  تخلص  هنا  العمر، ومن  هذا  قبل  العمل 
بحثنا  نتائج  تعني  »قد  القول:  إلى  البحث  فريق 
أّن على الوالدين سلوك طريٍق أكثر تسامحاً مع 

أطفالهم خالل مقاربة قضية تغذيتهم«.

اآلباء مثال األبناء

المتابعة  بضرورة  اآلباء  الدارسون  وينصح 
ألحدث التوصيات الخاصة بالبدانة لدى األطفال 
والمعلومات حول الوزن المثالي والطريقة التي 
حسب  للطفل  الغذائية  النصيحة  تقديم  بها  يتم 
عمره ومقدار النشاط الذي يقوم به، فضالً عن 
ضرورة أن يكون الغذاء متوازناً ويحتوي على 
معينة،  بنسب  ولكن  والدهون،  الكربوهيدرات 
بشكٍل  نمو  حالة  في  الذي  الطفل  جسم  ويحتاج 
يعتقد  ما  بخالف  العناصر  جميع  إلى  مستمر 

اآلباء.
توجيه  عدم  بضرورة  اآلباء  الباحثون  ونصح 
اللوم أو العقاب لألطفال أو السخرية من زيادة 
أن  يمكن  التي  النفسية  للمشكالت  تجنباً  وزنهم 
إلى  تؤدي  بدورها  والتي  لذلك،  نتيجة  تحدث 
إلى  األمر  ويتطور  الوزن  زيادة  من  المزيد 

األسوأ.

ويجب على اآلباء أن يكونوا مثاالً يُحتذى لألبناء 
الحياة  ونوعية  المناسب  بالوزن  يتعلق  ما  في 
وأيضاً  باستمرار،  الرياضة  وممارسة  الصحية 

الصحيحة،  الغذائية  باالختيارات  يتعلق  ما  في 
األساس،  من  الضارة  األطعمة  وضع  وتجنب 
ذلك  بعد  الطفل  من  والطلب  وضعها  من  بدالً 
عدم تناولها، مما يجعل الطفل يشعر برغبة في 

تناولها مثل البالغين.

المنازل بها أسطح وزوايا ننسى غالباً تنظيفها، 
وتمر األشهر وتتراكم عليها الميكروبات، لذلك 

يجب التنبه إلى تطهيرها بشكٍل جيد.
يوجد في كل منزل زوايا تمثل أكثر من غيرها 
مصدراً النتشار الكائنات الحية الدقيقة الضارة، 
لذلك يجب أن يكون تنظيفها بالمطهرات أولوية. 
وتقول مجلة »الفيدا لوثيدا« اإلسبانية إن أغلبنا 
الحمام  تنظيف  كيفية  بشأن  يكفي  ما  يعرف 
عن  نغفل  قد  ولكننا  وغيرها،  المطبخ  وأدوات 
مصدراً  تكون  قد  التي  األماكن  بعض  تنظيف 

للبكتيريا الضارة.

مقابض األبواب

عند العودة إلى المنزل من الشارع نترك غالباً 
من  األمامية  األبواب  مقابض  على  األوساخ 
عندما  أيدينا  غسل  واعتدنا  والداخل،  الخارج 
انتشار  وقت  في  خاصةً  المنزل،  إلى  نعود 

األبواب  مقابض  تنظيف  ننسى  ولكن  الوباء، 
بانتظام مع أنها من األسطح الُمعرضة للجراثيم 
واألوساخ. ويمكن أن يمثل ذلك مشكلة إذا أخذنا 
إلى  يميلون  األطفال  بعض  أن  االعتبار  بعين 
تنظيفها،  التي نغفل عن  عض مقابض األبواب 

لذلك من المهم أن نحرص على تطهيرها.

حاويات وأكياس املشرتيات

بعد االنتهاء من التبضع في متجر البقالة، نضع 
غالباً أكياس التسّوق وما اشتريناه على الطاولة، 
المكان  ثم نقوم بعد ذلك بوضع كل غرض في 
المنزل  إلى  نصل  أن  قبل  لكن  له،  المخصص 
تكون هذه األكياس قد المست عدة أسطح، مثل 
به  مرت  ما  إلى  باإلضافة  المصعد،  أرضية 
ثم مستودع  اإلنتاج،  إلينا؛ ورشة  الوصول  قبل 
التخزين، وعملية النقل، وأيدي مشترين آخرين، 
ومن الصعب تخيّل أنواع البكتيريا التي يمكن أن 

تصل إلى المنتج الذي نشتريه، والتي قد تستقر 
على طاولة مطبخك.

حاويات تخزين الخضار والفاكهة

صندوق  إلى  العفن  يصل  أن  المألوف  من 
الخضروات  سطح  على  حتى  وينمو  التخزين، 
المغسولة مسبقاً، وذلك ألن هذه الجراثيم تكون 
صغيرة جداً، ويكاد يكون من المستحيل إزالتها 
تماماً من السطح؛ ويمكن أن تكون الحاوية نفسها 
مصدر األوساخ، لذلك يُفضل غسلها قبل وضع 

الخضار الطازج فيها.

الهواتف املحمولة

البكتيريا على هواتفنا،  تعيش أنواع مختلفة من 
وهذا يعني أن هذا الجهاز الذي نلمسه عدة مرات 

في اليوم يحتاج إلى تطهير منتظم.
في الحقيقة، ُجل المنازل تقريباً بها أسطح وزوايا 
والسنوات  األشهر  وتمر  تنظيفها،  غالباً  ننسى 

ويتراكم عليها عدد كبير من الميكروبات، لذلك 
يجب أن ننتبه ليس فقط إلى األماكن التي ال يتم 
التي  تلك  إلى  أيضاً  بل  جيد،  بشكٍل  تطهيرها 

تتطلب تنظيفاً دورياً.

يعتبر التين من أشهر الفواكه المحببة على 
قلب الجميع سواء كان طازجاً أو مجففاً، ولقد 

استخدم منذ القدم في عالج العديد من الحاالت 
واألمراض مثل: السكري، وأمراض الكبد، 

والجهاز التنفسي، والبولي، إليكم خمس فوائد 
صحية للتين في هذا المقال.

من فوائد التين الصحية:
1- تعزيز صحة القلب: يحتوي التين على 

مضادات قوية لألكسدة مثل مادة الفينول التي 
يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، والتي تعزز 
صحة القلب وتحميه من المشاكل واألمراض، 

كما يلعب التين دوًرا في تحسين مستويات 
الكوليسترول بشكل عام، وبناًء على ذلك يساعد 
تناول التين في خفض معدل اإلصابة بأمراض 

القلب والشرايين.
2- السيطرة على ضغط الدم: أثبتت األبحاث 

أن إحدى الفوائد الصحية للتين دوره في 
السيطرة على ضغط الدم وتخفيضه، وذلك 

الحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد 
على الحفاظ على توازن سوائل الجسم، والذي 

يعمل أيضاً على ارتخاء األوعية الدموية وعلى 
خفض الضغط، كما يساعد على زيادة إفراز 
كلوريد الصوديوم في البول وتخليص الجسم 

منه.

ومن الدراسات التي أجريت على الفوائد 
الصحية للتين في السيطرة على ضغط الدم ما 
يأتي: ـ وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص 

التين قلل من ضغط الدم عند الفئران ذات 
ضغط الدم الطبيعي والمرتفع.

ـ وجدت دراسة أجريت على الحيوانات التي 
تناولت مستخلص أوراق التين أنه حّسن من 
مستويات الكولسترول الكلي والكولسترول 
الجيد والدهون الثالثية، ولكن هناك حاجة 
لمزيد من الدراسات لفهم تأثير التين على 

ضغط الدم وصحة القلب.
3- ُملين ومحارب لإلمساك: يحتوي التين على 
نسب عالية من األلياف الغذائية والتي لها دور 

كبير في:
ـ تليين الفضالت وتحسين حركة األمعاء 

والوقاية من اإلمساك أو معالجته.
ـ الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي 

بصورة عامة واألمراض المزمنة مثل أمراض 
القلب والسكري، حيث يحتوي التين بأنواعه 

سواء الطازج أو المجفف على نوعين من 

األلياف: األلياف القابلة للذوبان وغير القابلة 
للذوبان.

لأللياف القابلة للذوبان دور كبير في تخفيف 
الوزن، والسيطرة على الشهية، 

وخفض نسبة السكر في 
الدم، وخفض مستويات 

الكولسترول، بينما 
تخرج األلياف 

الغير قابلة 
للذوبان مع 

البراز وتحّسن 
عمل األمعاء.

يمدنا 40 غرام 
من التين الطازج 

بما يقارب 1 غرام 
من األلياف.

4- محاربة السرطان: محاربة 
السرطان هي مثال آخر على فوائد صحية 
للتين، حيث تم إجراء العديد من الدراسات 

حول تأثير أوراق التين على الخاليا 
السرطانية، والتي أظهرت نشاًطا ضد األورام 
وتحديدًا ضد سرطان القولون، والثدي، وعنق 

الرحم وخاليا سرطان الكبد.

5- مصدر للفيتامينات والمعادن: يعتبر 
التين مصدراً مهماً لمجموعة من المعادن 
والفيتامينات الضرورية للجسم، وأشهرها:

ـ الكالسيوم: الكالسيوم هو المعدن 
األهم في تركيب العظام 

ونموها وحمايتها 
ووقايتها من 

هشاشة العظام، 
ويحتوي التين 

على كمية 
عالية من 
الكالسيوم 
بالمقارنة 

مع غيره من 
الفواكه، حيث 

يحتوي 100 غرام من 
التين المجفف على 162 

ملليغرام من الكالسيوم.
ـ الحديد : إذا كنت ممن يعانون من فقر الدم 
أو نقص الحديد في الجسم فقد يساعدك التين 
الطازج أو المجفف على تلبية احتياجاتك من 

الحديد، حيث يحتوي 100 غرام من التين 
المجفف على 2.03 ملليغرام من الحديد. 

والحديد ذو أهمية كبيرة للجسم حيث يدخل في 
بناء خاليا الدم الحمراء التي تساعد على حمل 

األكسجين إلى أنحاء الجسم المختلفة.
ـ المنغنيز: وجدت العديد من األبحاث بأن غنى 
التين بالمنغنيز يساعد في حماية العيون، فيقلل 
من خطر اإلصابة بالضمور أو التنكس البقعي 

المرتبط بالعمر والذي يعتبر السبب الرئيسي 
لفقدان البصر لدى كبار السن، حيث يحتوي 

100 غرام من التين على 0.13 ملليغرام من 
المنغنيز.

باإلضافة لذلك فالجسم يعتمد على المنغنيز 
للمساعدة في تنشيط بعض البروتينات 

واإلنزيمات الضرورية للعديد من التفاعالت 
الحيوية التي تحدث داخل الجسم، كما وأن 
للمنغنيز دور مهم في بناء العظام ونموها.

ـ البوتاسيوم: يحتوي التين على كمية عالية 
من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لخاليا الجسم 

ومهم للحفاظ على توازن السوائل فيه، كما 
أن له دور في دعم وظيفة خاليا العضالت 

والسماح لها باالنقباض واالنبساط، وهو مهم 
أيضاً لعمل األلياف العضلية المكونة للقلب 

واألمعاء، يحتوي 100 غرام من التين على 
232 ملليغرام من البوتاسيوم.
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103 المرأةالرياضة

وقف المرأة الحرة بسوريا يختتم حملته الصحية 
والفكرية من خالل محاضرة بعامودا

برلمانيات حزب الشعوب الديمقراطي يشددَن على 
أهمية الحماية الذاتية

المحاضرة  حملت  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
الختامية لحملة وقف المرأة الحرة بسوريا من 
والمجتمع«،  »المرأة  عنوان  الفكري  الجانب 
تناولت  فالمحاضرة  الصحي  الجانب  من  أما 
موضوعين هما »الوقاية من فيروس كورونا، 
واألمراض النسائية«، وذلك في مبنى أسايش 

المرأة في عامودا.
وقف المرأة الحرة في سوريا قام بحملة فكرية 
وصحية بمركزه في قامشلو وضواحيها وكذلك 
حيث  كاني،  واشو  ومخيم  والحسكة  ديرك  في 
بدأت الحملة وهي على مدار ثالثة أشهر بتاريخ 
الثاني من شهر حزيران وانتهت في األول من 

شهر أيلول بعامودا.
الكثير  تعاني  تزال  ال  مجتمعنا  في  المرأة  ألن 
من الضغوطات في المجتمع وهذه الضغوطات 

كانت  األخيرة  والفترة  للعنف،  ضحية  تجعلها 
وقف  وجد  متكررة؛  النساء  بحق  الجرائم 
المرأة الحرة في سوريا من الضروري تكثيف 
عنوان  حملت  والتوعوية  الفكرية  المحاضرات 

)المرأة والعائلة(.
وبهذا الخصوص كان لنا لقاًء مع عضوة لجنة 
خير  »حسينة  الحرة  المرأة  وقف  في  التدريب 
له  تتعرض  لما  »نظراً  موضحةً:  قالت  الدين« 
المرأة في كافة المجتمعات وخصوصاً المجتمع 
مداركها  توسيع  واجبنا  من  أنه  وجدنا  الريفي 
ومساعدتها وحثها على معرفة مالها وما عليها، 
تتمحور على  كانت محاضراتنا  الحملة  وخالل 
ثالثة محاور وهي »االنتحار وزواج القاصرات 
من  المستهدفة  الفئة  وكانت  العاملة«،  والمرأة 
تلك المحاضرات هي الفئة الشابة كإناث وحتى 

عنهم  الضغط  وتخفيف  توعيتهم  وهدفنا  ذكور، 
وطرح األفكار والحلول من أجل البعد والتقليل 
أن  وفكرة  دائرة  وتوسيع  العنف،  ظاهرة  من 
إلى  الوقوف  تستطيع  من  هي  العاملة  المرأة 
من  خالية  مشتركة  حياة  بناء  في  الرجل  جانب 

التسلط الذكوري«.
أما بالنسبة للحملة الصحية فكانت بعنوان »تجديد 
فيروس كورونا«، حيث أصبح الفايروس يجدد 
إهمال  بسبب  وذلك  واآلخر،  الحين  بين  نفسها 
الحملة  وشملت  المطلوبة  الصحية  العادات 
الصدد  وبهذا  معاً،  والرجل«  »المرأة  الجنسين 
المرأة  وقف  في  الصحة  إدارية  لنا  وصفت 
أهمية  »تأتي  حصاف«:  »ملكة  بسوريا  الحرة 
والحفاظ  اإلنسان  صحة  أن  من  المحاضرات 
وبقائها،  المجتمعات  استمرار  أساس  هو  عليها 

متتاليين  عاميين  مدار  على  ونحن  وخصوصاً 
فيروس  من  العالم  دول  كبقية  نعاني  زلنا  ال 
ونحن  فترة  كل  في  نفسه  يجدد  الذي  كورونا، 
اآلن بالموجة الرابعة منه، كما تدل المؤشرات 
الصحية بأنه سريع االنتشار أكثر من المرحلة 
التوعية  أن  نجد  المنطلق  هذا  من  السابقة، 
عدد  تقليل  في  دورها  ولها  ومهمة  ضرورية 
اإلصابات، وتعد هذه المحاضرات أحد أساليب 

التوعية والمحافظة على الصحة المجتمعية«.
من  المستفيدين  مجموع  إن  بالذكر  والجدير 
والصحي  الفكري  بالجانبين  المحاضرات 
الكلي  والعدد  وذكور،  إناث  بين   2314 هم 
على  توزعت  محاضرة   121 للمحاضرات 

مناطق مختلفة في قامشلو وقراها ومخيماتها.

الديمقراطي  الشعوب  حزب  برلمانيات  شددت 
ديارت  وديالن  إيمير  ونوران  جولوم  زليخة 
للحماية  الوحيد  السبيل  أن  على  تاشدمير 
تنظم  أن  هو  المرأة  ضد  العنف  ومناهضة 
النساء أنفسهن في كل مجال وأن تطورن آليات 

الحماية الذاتية.
في 20 آذار الماضي اتخذ قرار االنسحاب من 
تعرضت  رئاسي،  بمرسوم  إسطنبول  اتفاقية 
واالغتصاب  والتحرش  للقتل  النساء  من  العديد 
تُقتل  تركيا  في  المنهجي،  العنف  ازدياد  وسط 
بعقوبات  الجناة  ويكافأ  يوم،  كل  نساء  ثالث 
مخففة، والحكومة ال تفي بواجبها، بينما تراقب 
النساء في جميع أنحاء تركيا هذه المرحلة بقلق، 
الجانب  إلى  صوتهن  إيصال  تحاولن  فإنهن 

اآلخر.
نساء حزب الشعوب الديمقراطي تحدثن لوكالة 
النساء،  ضد  المجازر  تزايد  حول  المرأة  أنباء 
وتطرقن إلى سياسات الحكومة الخاصة بالمرأة.

»تم فتح الطريق أمام عنف 
الرجل«

الشعوب  حزب  عن  النائبة  نوهت  بدايةً 
أنه  جولوم  زليخة  إسطنبول  في  الديمقراطي 

بعد دخول قرار االنسحاب من اتفاقية إسطنبول 
والتحرش  العنف  ازدادت حوادث  التنفيذ،  حيز 
والقتل ضد النساء، وأشارت زليخة إنه بحسب 
األخبار التي تم تداولها في آب الماضي فقد قُتلت 
14 امرأة وهذا العدد يتزايد كل عام، وقالت إن 
هذا مؤشر على أن الطريق قد انفتح أمام عنف 

الذكور.

»الحكومة مسؤولة عن
 قتل النساء«

التي  السياسية  اإلدارة  إن  جولوم  زليخة  وقالت 
من المفترض عليها اتخاذ التدابير واإلجراءات 
المانعة، لم تِف بمسؤولياتها، لذا ازدادت الجرائم 
ضد النساء، وتابعت: »الحكومة مسؤولة بشكٍل 
إسطنبول  اتفاقية  من  االنسحاب  عن  خاص 
وسياساتها التي تعمق من عنف الذكور والتمييز 
للنساء.  المتتالية  القتل  وعمليات  المرأة  ضد 
اتفاقية  من  االنسحاب  بإقرار  إنها  الحقيقة،  في 
الجرائم  مرتكبي  بمعاقبة  تلزم  التي  اسطنبول، 
المتعلقة بعنف الرجل ضد النساء، فإنها تكون قد 

أعلنت شرعنة الجرائم الشديدة«.
أن سياسة اإلفالت  إلى  وأشارت زليخة جولوم 
تعيق  الحسن  السلوك  من  والحد  العقاب  من 

بشكٍل  وساهمت  المرأة  ضد  العنف  محاربة 
كبير في زيادة عنف الذكور، القضاء الذكوري 
للنساء ساهمتا في ارتكاب  المعادية  والسياسات 
المجازر ضد المرأة، وأردفت: »يدعي كل القتلة 
تقريباً أنهم مرضى نفسيين وأنهم يقتلون النساء 
بداعي الشرف، هناك عقلية ذكورية تعلم القتلة 
انتباهكم  ألفت  أن  أود  أنفسهم.  عن  الدفاع  على 
إلى قضية محاكمة القاتل جمال متين آفجي الذي 
قام بخنق المغدورة بينار كولتكين ومن ثم أحرق 
التي  المحاكمة  جلسة  خالل  قال  حيث  جسدها، 
أقيمت في محكمة الجزاء الثالثة في موغال؛ )من 

الجيد أن اتفاقية إسطنبول ألغيت(«.

»مع إلغاء العمل باالتفاقية بات 
حقهن يف الحياة ُمهدداً«

االتفاقية  إلغاء  أن  إلى  جولوم  زليخة  وأشارت 
التي دافع عنها قطاع كامل من المجتمع، سوف 
يُشكل خطراً على حق الحياة بالنسبة للنساء، من 
قبل الدولة نفسها مما سيعرضهم للخطر بسبب 
والتحرش  القسري  والزواج  المستمر  التحرش 
مع  أنه  »نعلم  وأضافت:  الجنسي،  والعنف 
ابتعاد الدول عن الديمقراطية والقانون والعدالة 
والشفافية، تزداد الروابط بين العصابات وقوى 

يتم  لم  »ما  أنه  إلى  ونوهت  والفاشية«،  المافيا 
النساء  ضد  اإلجرامية  األعمال  كل  معاقبة 
والشعوب، وفضح العالقات السرية والقذرة في 
هذا  فإن  والمافيا،  المال  ورأس  السياسة  مثلث 
النظام سيدمر جميع المؤسسات مثل األخطبوط 

ويدمر المجتمع بأسره«.

»املجرم ال يرتدد يف
 ارتكاب الجرمية«

ومن جانبها نوهت البرلمانية عن حزب الشعوب 
أن  إلى  إيمير،  نوران  شرنخ  في  الديمقراطي 
هو  النساء  ضد  المجازر  لتزايد  األكبر  السبب 
الموجودة، وذكرت  العقاب  اإلفالت من  سياسة 
على  تشجيعهم  يتم  بل  يعاقبون،  ال  الجناة  أن 
اتفاقية  »إلغاء  وقالت:  جديدة،  جرائم  ارتكاب 
النساء  ضد  العنف  زيادة  إلى  أدى  إسطنبول، 
الذكورية  العقلية  النساء،  قتل  حوادث  وزيادة 
ترتكب الجرائم دون تردد«، وتقول »إن الدولة 
التستر على  والقانون والسلطة إلى جانبي ويتم 

جرائمي«. 

»يجب ضامن حقوق املرأة«

ضمان  ضرورة  على  أرمير  نوران  وشددت 
حقوق المرأة في أقرب وقت ممكن ضد المجازر 
التي ترتكب، وشددت على أن النساء في جميع 
الذكورية.  الدولة  عنف  يواجهن  المجاالت 
قتل  موضوع  دائماً  الحكومة  »تبقي  وقالت: 
النساء والعنف ضد المرأة على جدول األعمال 
وتستغله من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتدافع 
ألن  فرصة،  كل  في  النساء  قتل  جرائم  عن 
اتفاقية إسطنبول لم تنفذ حتى عندما كانت سارية 
المفعول، فإن نظام القضاء الذكوري وسياسات 
النساء  وتتهم  القاتل  تحمي  العقاب  من  اإلفالت 
المرأة  حقوق  ضمان  يجب  لذلك  المغدورات، 
وتنفيذها في أسرع وقت ممكن، طبعاً الزيادة في 
جرائم القتل ليست فقط بسبب عدم تنفيذ اتفاقية 
لذا  الدولة،  سياسات  جوهر  هو  بل  إسطنبول، 
عقبات  الحياة  مناحي  جميع  في  النساء  تواجه 

وعنف نظام الدولة الذكورية«.

»التغيري يأيت عرب الحامية الذاتية 
والقوة املنظمة«

هي  للمرأة  قوة  أعظم  أن  إيمير  نوران  وأكدت 
وقالت  والمجازر،  العنف  ضد  الذاتية  الحماية 
المرأة  دفاع  يتم من خالل  أن  يمكن  التغيير  إن 
عن نفسها، واختتمت نوران إيمير حديثها: »ما 
هذه  فإن  جذري،  بشكٍل  النظام  هذا  يتغير  لم 
السياسات ستستمر في إبادة النساء وتعريضهن 
قوة  أعظم  هي  الذاتية  الحماية  والقمع،  للعنف 
منظمة للمرأة، أي امرأة غير قادرة على تنظيم 
نفسها تتعرض للعنف الذكوري للحد من العنف 
األحياء وحتى  في  العنف  إلى  األسري وصوالً 
في أعلى مستويات الدولة، يجب أن يكون لدى 
التنظيم  النفس من خالل  للدفاع عن  آلية  النساء 
كل  وفي  شارع،  كل  في  الذكورية  العقلية  ضد 

حي وكل منزل«.

»العدالة والتنمية يسعى إىل 
إبعاد النساء عن مجاالت الحياة«

الديمقراطي  الشعوب  حزب  عن  البرلمانية  أما 
نوهت  تاشدمير،  ديرايت  ديالن  آغري  في 
العدالة  حزب  يتبعها  التي  القمع  سياسة  أن  إلى 
العنف  زيادة  على  كبير  تأثير  لها  كان  والتنمية 
ضد المرأة. وقالت إن حزب العدالة والتنمية ال 
في  والمساواة  بالحرية  النساء  تطالب  أن  يريد 
يطيعه ويستسلم  البالد، وزادت: »يريد مجتمعاً 
النساء  إبعاد  هو  بذلك  القيام  إلى  والسبيل  له، 
العام  المجال  سيما  الحياة، ال  مناحي  من جميع 
تعارضن  الالتي  النساء  المنزل،  في  وحبسهن 
وعنف  الذكور  لعنف  الواقع  في  تتعرضن  ذلك 

الدولة«.

»تركيا ليست دولة آمنة للنساء«

المرأة  ضد  العنف  أن  تاشدمير  ديالن  ذكرت 
وبينت:  الحالية  السياسية  البيئة  من  قوته  يستمد 
»مع إلغاء آليات حماية المرأة، هناك اآلن إبادة 
تجد  ال  دولة  تركيا  أصبحت  للنساء،  جماعية 
فيها المرأة نفسها آمنة، حيث تتعرض للمضايقة 
جميع  في  الرجال  قبل  من  والقتل  واالعتداء 
األوقات. فباإلضافة إلى دورها في إلغاء اتفاقية 
إسطنبول، فإنها تشكيل عائقاً أيضاً أمام مساعي 
الحد من قتل النساء والعنف ضدهن، فاالنسحاب 
على  خطيراً  تهديداً  يشكل  إسطنبول  اتفاقية  من 

النساء واألطفال«.

انطالق الجولة األولى من مرحلة اإلياب لدوري 
السيدات في إقليم الفرات

مواهب الكاراتيه تنام في كهف 
خمس نجوم بحماة

األبطال األربعة يتركون 
الكالتشيو

لسيدات  تاريخي  إنجاز  ـ  قامشلو  روناهي/ 
إقليم الفرات بعد انطالق أول دوري لهن لكرة 
القدم، والتي انتهت مرحلة الذهاب منه، ولُِعبت 
الجولة األولى من مرحلة اإلياب، وأقيمت ثالث 
كوباني  »صداقة  ملعب  أرضية  على  مباريات 

النرويج )1(«.

الدوري  بهذه  يشاركن  للسيدات  نوادي  سبعة 

كافحت  سنوات  من  حيث  نوعه  من  األول 
هذا  لرؤية  أحمد  فريال  وسوريا  كوباني  نجمة 
لسيدات  دوري  غرار  على  دوري  وهو  اليوم 
سنوات  قبل  فريال  التحقت  حيث  الجزيرة  إقليم 
اإلنجازات  وحققت  الجزيرة،  إقليم  ببطوالت 
مع النادي الذي احترفت معه وهو قامشلو، كما 
حققت لقب الدوري السوري لمرتين مع سيدات 

عامودا والخابور.

األندية مع  كافة  لعب  يعتمد على  الدوري  نظام 
وإياب  ذهاب  هي  لمرحلتين  البعض  بعضها 
وأكثر نادي يحقق عدد أكبر من النقاط يتصدر 
على  األول  للدوري  باللقب  ويفوز  الترتيب 

مستوى إقليم الفرات لكرة القدم للسيدات.
مرحلة  منافسات  برخدان  سيدات  وتصدّرت 
سيدات  وجاءت  نقطة،   18 برصيد  الذهاب 
نقطة،   15 برصيد  الثاني  بالمركز  التربية 

والوحدة بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة.
فريال نجمة الدوري وهي الهدافة حالياً برصيد 
بـ 11  الذهاب  مرحلة  هدافة  وكانت  هدفاً،   12
في  التقدم  هدف  لناديها  سجلت  حيث  هدف، 
مباراتهن األولى من مرحلة اإلياب مع سيدات 
العمال ولكنهن لم يفزن ألن سيدات العمال حققن 

التعادل عبر الالعبة أميرة محمد.
الفرات  نادي  سيدات  حققت  الجولة  نفس  وفي 
أول انتصار لهن في البطولة، وذلك عندما تغلبن 
على سيدات نادي نسرين بهدف دون رد سجلته 

الالعبة جومانة علي.
بينما في مباراة سيدات ناديي برخدان والوحدة 
فقد حققت سيدات الوحدة مفاجأةً من العيار الثقيل 
بفوزهن على متصدرات مرحلة الذهاب سيدات 
الالعبة كلجين  بدون رد سجلته  برخدان بهدف 

حاجي مراد.
وبعد نتائج الجولة األولى أضحى ترتيب األندية 

على الشكل التالي:
1ـ برخدان 18 نقطة +22.
2ـ التربية 16 نقطة + 26.

3ـ الوحدة 15 نقطة + 2.
4ـ روشين 7 نقاط -7.

5ـ الفرات 5 نقاط -11.
6ـ العمال 4 نقاط -4.

7ـ نسرين 2 نقطة -28.
من  األول  هو  الدوري  هذا  بأن  ذكره  الجدير 
للسيدات  نوادي  سبعة  بمشاركة  وجاء  نوعه 
في  تاريخية  تعتبر  خطوة  وهي  القدم،  بكرة 
وشرق  شمال  مناطق  من  الكثيرون  تشبث  ظل 
الفتاة  على  تُحتّم  التي  والتقاليد  بالعادات  سوريا 
عدم اللعب بكرة القدم على أنها رياضة خاصة 

بالرجال فقط.

ظل  في  الرياضة  هي  ـ  محمد  جوان  إعداد/ 
كانت  دمشق،  لحكومة  التابع  السوري  االتحاد 
للمواهب  وإهمال  فساد  حالة  تعيش  زالت  وما 
وألرواح الرياضيين وِمن الفئات العمرية أطفال 
الجمهورية  ببطولة  حماة  في  للمشاركة  قدموا 
أمكنة  غير  للنوم  مكان  يجدوا  فلم  للكاراتيه 

بالكاد تصلح لزريبة حيوانات.

دائرة  خارج  والرياضيين  المواهب  هي  هكذا 
بينما  األوقات،  من  الكثير  في  واالهتمام  الدعم 
لتتصور،  تأتي  القيادات  بالبطوالت  الفوز  وقت 
أحد  ال  التتويج  لمناصب  وصلوا  كيف  ولكن 
في  أقيمت  التي  الجمهورية  بطولة  يبالي، 
االنحطاط  مدى  أظهرت  العمرية  للفئات  حماة 
الحاصلة في االهتمام بالجانب الرياضي من قبل 
االتحاد السوري العام، حيث نُِشرت صور عبر 
العديد من الصفحات على التواصل االجتماعي 
شاركوا  ممن  العبين  تظهر  والعامة  الرياضية 
تحت  تقام  التي  للجمهورية  الكاراتيه  ببطولة 
لحكومة  التابع  العام  الرياضي  االتحاد  رعاية 
دمشق، وهم في أمكنة ال تصلح لنوم الحيوانات 

فكيف للبشر.
وكتب أدمن الصفحات التالي: 
الصور مو من سجن األحداث.

وال بمعتقل ألحد التنظيمات.
وال ألطفال مشردين بدون أهل

هادول األطفال المشاركين ببطولة »الجمهورية« 
للكاراتيه.

في  الجرذان  بين  ينامون  للكاراتيه  حلب  أطفال 
بطولة الجمهورية.

وعن الحادثة نشرت إحدى الوكاالت المقربة من 
حكومة دمشق التالي:

حصول  عن  سبورت”  إم  إف  “شام  علمت 
للكاراتيه  الجمهورية  بطولة  في  عدة  تجاوزات 
العمرية بمدينة حماة، حيث أوضح والد  للفئات 
أحد األطفال المشاركين لـ “شام إف إم سبورت” 
أنه تمت دعوتهم للمشاركة في البطولة، ووصل 

تعهد من رئيس اللجنة الفنية بحلب زكوان زينو 
بحجز 10  البطولة  عن  المسؤول  اإلداري  إلى 
غرف فندقية، وُجِهز منتخب حلب من 40 طفالً 

تحت سن 14 عاماً.
“بعد  أنه  سبورت”  إم  إف  “شام  لـ  وأضاف 
حجز  وجود  بعدم  تفاجأنا  حماة  إلى  الوصول 
وبيّن  ذلك”،  لتأمين  المسؤولين  وناشدنا  فندقي 
في  ما حدث  على  شاهداً  كان  الذي  الطفل  والد 
بتأمين  إخبارنا  تم  طويل  انتظار  بعد  أنه  حماة 
عدد  أن  رغم  الجامعية  المدينة  في  سريراً   15
إلى  الوصول  “عند  متابعاً   ،40 المشاركين 
المدينة تم وضعنا في صالة كبيرة وفارغة تشبه 

“المهجع” وال تصلح لالستخدام البشري”.
وأشار إلى أن الصالة كانت ُمتسخة بشكٍل كبير 
ومليئة بالحشرات والقوارض، ولم يتمكن بعض 
الالعبين من النوم بعد مشاهدة الجرذان تتحرك 
بين أقدامهم، بينما نام المدرب والمدير اإلداري 

للفريق في الباص.
مع  بالتواصل  ينجح  لم  أنه  الطفل  والد  وذكر 
رغم  زيتون  الرزاق  عبد  حماة  تنفيذية  رئيس 

محاوالته المستمرة.
بالقول:  سبورت”  إم  إف  “شام  لـ  حديثه  وختم 
”ما حصل ُمعيب جداً بحقنا وأثّر على معنويات 
لرئيسي  المسؤولية  محمالً  الالعبين”  وأداء 

اللجنة الفنية في حلب وحماة واتحاد اللعبة.
نشاهد حجم االهتمام للرياضة رغم تولي رئاسة 
وكان  معال،  فراس  الرياضي  السوري  االتحاد 
السباحة،  رياضة  في  عالمي  سوري  بطل 
لقيادة  وصوله  في  خيراً  الكثيرون  واستبشر 
الرياضة التابعة لحكومة دمشق ولكنه يبدو كما 
»قلنا  التواصل  صفحات  على  أحدهم  وصفه 
على أساس أنت رياضي لكن طلعت مثل أوالد 

عمك«.

واحد تلو اآلخر، رحل أبرز الالعبين الذين بزغ 
نجمهم في الدوري اإليطالي على مدار الموسم 

الماضي )2021-2020(.
ستة  حصل  الماضي،  الموسم  نهاية  وعقب 
العبين على جوائز مختلفة نظًرا لتألقهم الكبير، 
لكن من بينهم أربعة العبين رحلوا عن المسابقة 

بعدما أغرتهم أندية أخرى بعيدًا عن الكالتشيو.
غيغي دوناروما

الموجودين  الحراس  أفضل  من  كان  دوناروما 
لم  إن  الماضي،  بالموسم  اإليطالي  بالدوري 
يكن أفضلهم، حيث تمكن بتصدياته من مساعدة 
والتأهل  الذهبي،  للمربع  الدخول  على  ميالن 

لدوري أبطال أوروبا بعد سنوات من الغياب.
الدوري،  طوال  لقاء   37 في  دوناروما  شارك 
على  حافظ  لكنه  هدفًا،   38 شباكه  واستقبلت 

نظافة شباكه في 14 مباراة.
مرمى،  حارس  أفضل  بجائزة  غيغي  ج  وتّوِ
ورغم وصوله لدوري األبطال ألول مرة إال أنه 
قرر الرحيل مجانًا إلى باريس سان جيرمان بعد 

نهاية عقده مع الروسونيري.
كريستيان روميرو

النجم األرجنتيني روميرو، صاحب الـ23 عاًما، 
اإليطالي  بالدوري  المدافعين  أفضل  من  كان 
طوال الموسم الماضي، وكان حاسًما مع أتاالنتا 

في معظم المباريات.
خاللها  تمكن  مباراة،   31 في  شارك  روميرو 
من تسجيل هدفين وقدم ثالث تمريرات حاسمة، 
بينما على المستوى الدفاعي، كان أكثر الالعبين 
ثباتًا في المستوى في خط دفاع فريقه، حتى توج 
بجائزة أفضل مدافع بالموسم.  ومع تألقه، جذب 
روميرو أنظار أندية أوروبا، حتى نجح توتنهام 

هوتسبير في التعاقد معه هذا الصيف.
روميلو لوكاكو

ال غبار على إمكانات وقدرات الدبابة البلجيكية 
في سجالت  اسمه  حفر  في  نجح  الذي  لوكاكو، 
اإلنتر، رغم أنه لم يلعب معهم إال موسمين فقط. 
لواجهة  إنتر  عودة  في  القناص  المهاجم  وساهم 
الكرة اإليطالية، والفوز بلقب االسكوديتو ألول 
مرة منذ عام 2010، بعدما سجل 24 هدفًا في 
36 مباراة، كما قدم 10 تمريرات حاسمة، لينال 

لكن  اإليطالي  الدوري  في  أفضل العب  جائزة 
النيراتزوري  عن  الرحيل  قرر  أيًضا  البلجيكي 

واالنضمام إلى تشيلسي.
كريستيانو رونالدو

يوفنتوس،  مع  سنوات   3 قضى  الذي  رونالدو 
حصد جائزة هداف الدوري اإليطالي في الموسم 
جائزة  إلى  باإلضافة  هدفًا،  بـ29  الماضي 
رحلته  إنهاء  كريستيانو  وقرر  مهاجم.  أفضل 
مع البيانكونيري هذا الصيف، ليعود مجددًا إلى 

صفوف مانشستر يونايتد.
دوسان فالهوفيتش

النجوم  أبرز  كان  فيورنتينا،  مهاجم  فالهوفيتش 
بجائزة  يتوج  أن  واستطاع  بالبطولة،  الواعدة 
أفضل العب شاب، بعدما قدّم أداًء مميًزا خالل 
المركز  ليحتل  هدفًا،   21 بتسجيله  المسابقة، 

الرابع بترتيب الهدافين.
وسط  الفيوال،  عن  بالرحيل  دوسان  وارتبط 
اهتمام كبير من أكبر أندية أوروبا، وعلى رأسهم 
مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير بجانب أتلتيكو 
رئيس  كوميسو  روكو  ينجح  أن  قبل  مدريد، 
وباإلضافة  الالعب.  على  اإلبقاء  في  الفيوال، 
العب  باريال،  نيكولو  استقر  الخماسي،  لهذا 
ج بجائزة أفضل العب وسط  إنتر ميالن الذي تّوِ
ناٍد  ألي  باالنتقال  يرتبط  ولم  بفريقه،  بالبطولة 

آخر.
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 طالبان...عفريت
 تحت الطلب
األمريكي ـ1ـ

ظهرت  الماضي  القرن  تسعينات  أوائل  في 
كحركة  باكستان  شمالي  في  طالبان  حركة 
الظروف  كانت  حيث  متشددة،  إسالمية 
من  السوفييت  انسحب  فقد  لظهورها،  مهيأة 
أفغانستان بعد مقاومة شرسة كان اإلسالميون 
خالل  من  أمريكي  وبدعٍم  فيها  الرمح  رأس 
السعودية  )أهمهم  المنطقة  في  وكالئها 
يتدفق  كان  حيث  ومصر(  واإلمارات 
حكوماتهم(  )برعاية  اإلسالميون  مقاتلوها 
ضد  الجهاد  في  للمشاركة  أفغانستان،  على 

الملحدين الشيوعيين.
الرعاية  هذه  من  أمريكا  أن هدف  حين  في   
والفكر  السوفياتي  االتحاد  على  اإلجهاز  هو 
الشيوعي لتنفرد أمريكا لقيادة العالم، وأذكر أن 
الرئيس المصري )أنور السادات( والذي كان 
المصرية  الرسمية  األدبيات  في  عليه  يطلق 
يرعى  كان  )السادات(  المؤمن!(  )الرئيس 
أفغانستان،  إلى  المصري  الشباب  تدفق  بقوة 
وكانت الملصقات تغطى الشوارع المصرية 
الجهاد  إلى  هلموا  الجهاد،  على  تحض  التي 
في أفغانستان ضد اإللحاد والشيوعية، الجهاد 
مسلم  كل  على  عين  فرض  أفغانستان  في 
قادر...إلخ(، ولم تشفع للسادات مسألة اإليمان 
وتشجيعه للجهاد ضد اإللحاد، فاغتالته إحدى 
العام  الجهاد( في  الفصائل اإلسالمية )تنظيم 

.1981
تقلص  مبارك  سلفه  الحكم  تولي  بعد  لكن   
تتخذ  أن  دون  الجهادية  الحملة  تلك  تشجيع 
المجاهدين،  هؤالء  بمنع  قرار  أي  الحكومة 
تحقق  فقد  أفغانستان  عن  السوفييت  وبجالء 
اإلسالمي،  الجهاد  دعم  من  هدفها  ألمريكا 
نشوة  في  عاشوا  والذين  اإلسالميون  أما 
بالنصر  المتّوج  جهادهم  هيأ  فقد  النصر 
المناخ لظهور طالبان في أفغانستان بخريف 
1994، واسم طالبان يعود إلى طلبة المعاهد 
من  تمّول  كانت  والتي  باكستان  في  الدينية 
الذين  المجاهدون  هؤالء  ولكن  السعودية، 
اإلسالمية  الدول  من  أفغانستان  على  تدفقوا 
عودتهم  عند  شكلوا  فقد  حكوماتهم  وبرعاية 
خطراً، فهم شباب تبنوا فكرة الجهاد وتمرسوا 
عودتهم  عند  الحل  كان  لذلك  أساليبه  على 

)المظفرة!( إلى بالدهم.
في  ونشأت  السجون،  قضبان  تستقبلهم  أن 
قضايا  بالذات  والمصرية  القضائية  الدوائر 
تعرف )بالعائدين من أفغانستان(، ولم يشّكل 
هؤالء )المجاهدون( خطراً على بالدهم فقط 
أخرى،  بلدان  لتطال  تهديداتهم  توسعت  بل 
مصطلح  العالمي  السياسي  الفكر  في  ليظهر 
لصورة  أساء  مما  اإلسالمي(،  )اإلرهاب 

اإلسالم.
أما طالبان التي تولت حكم )أفغانستان(، فقد 
لفكرة  تطبيقها  واسع  نطاق  على  عنها  أشيع 
الحدود والفهم الشكلي للفكر اإلسالمي )لسنا 
هنا في موقف يتيح لنا مدى صحة ذلك ومدى 
ألفغانستان  حكمها  في حصر  عنها  أشيع  ما 
عند هذا الفهم للفكر اإلسالمي، ولكننا نكتفي 
فادحاً  ألحق ضرراً  طالبان  حكم  بأن  بالقول 
لصورة اإلسالم عالمياً، فالصورة المترسخة 
مالبس  أنها  طالبان  عن  الدولي  العقل  في 
متخلّفة ولحية كثيفة وفهم خاص بها للشريعة 
للمدانين  العلنية  اإلعدامات  مثل  اإلسالمية 
أيدي  بتر  أو  الزنا  مرتكبي  أو  القتل  بجرائم 

من تُثبت إدانتهم بالسرقة(.
لحاهم  بإطالق  الرجال  الحركة  أمرت  كما 
مشاهدة  وحظرت  النقاب  بارتداء  والنساء 
وارتياد  الموسيقى  إلى  واالستماع  التلفاز 
من  الفتيات  ذهاب  ورفضت  السينما،  دور 
سن العاشرة إلى المدارس )أنكر قادة طالبان 
الجدد كل ما أشيع عنها(، فإن باكستان نفت 
أنها كانت من وراء تأسيسها رغم أن قادتها 
تلقوا تعليمهم في المعاهد الدينية في باكستان، 
التي كانت إحدى الدول الثالث التي اعترفت 
بحكم طالبان إضافة إلى السعودية واإلمارات.
فإن  الطلب؛  تحت  كعفريت  طالبان  عن  أما 
أعتُقل  من  بينهم  من  كان  الجدد  طالبان  قادة 
في غوانتنامو، مثل )المال عبد الغنى برادر( 
وغيره ويبدو أنه آن األوان األمريكي لخروج 

العفريت من القمقم!.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد

في بغداد... مؤتمر قمة بال هدف

مساوئ العالم الرقمي

شامي: هدفنا تحرير األرض وإنهاء داعش 
وإرساء االستقرار في المنطقة

حسن اسميك )كاتب ومفكر(

أن  يمكن  الذي  االسم  ما  صراحةً  أعرف  ال 
صباح  ُعِقد  الذي  بغداد  مؤتمر  على  نطلقه 
السبت الثامن والعشرين من آب، فقد ُسّمي بدايةً 
“مؤتمر الجوار العراقي” لكن سوريا أهم دول 
هذا الجوار غائبةً ومثّلها لبنان؛ وسماه آخرون 
بالمؤتمر اإلقليمي لكنَّ حضور الرئيس الفرنسي 
أن  دون  الصفة،  هذه  أفقده  ماكرون  إيمانويل 
على  بمفرده  قادراً  الفرنسي  الحضور  يكون 
تحويل هذا المؤتمر إلى مؤتمر دولي، خصوصاً 
في غياب ألمانيا والواليات المتحدة أكبر جهتين 
تغيير  تمَّ  وأخيراً  العراق،  في  للتنمية  مانحتين 
والشراكة”  للتعاون  بغداد  “مؤتمر  إلى  االسم 

بكل ما في ذلك من إبهام.
ولكن هل السؤال عن اسم المؤتمر بهذه األهمية؟ 
نعم ألنه يحدد الهدف من انعقاده خاصة وأنه لم 
يتم مسبقاً وضع جدول أعمال واضح، بل ولم 
يتم تحديد أي محاور أساسية سيجري عرضها 
إذن  المؤتمر،  في  بشأنها  االتفاق  أو  نقاشها  أو 
فالهدف العام من وراء قمة بغداد هذه، وببساطة 

شديدة غير موجود!
إلى  يهدف  إقليمياً  اجتماعاً  يستضيف  العراق 
ما  هذا  األوسط”  الشرق  في  التوترات  تخفيف 
عنونته اإلندبندنت، لكن هل لدى العراق القدرة 
واستعادة  اإلقليمي  الوسيط  دور  لعب  على  حقاً 
أي ثقل كان له في المنطقة سابقاً؟ يعلم الجميع أن 
الجواب حالياً هو “ال” ومع أن المؤتمر محكوم 
بالفشل قبل أن يبدأ وأن العراقيين “مستغربون” 
حكومتهم  تكبّد  دواعي  من  األحوال  أحسن  في 
فيه دوالً  لعقد مؤتمر تستضيف  باهظة  تكاليف 
واستقراره  أمنه  تهدد  تزال  وال  العراق  آذت 
ووحدة شعبه، بل وتهدد األمن اإلقليمي بالعموم، 
ولكن ربما تُعدّ هذه التكاليف الباهظة لدى رئيس 
الكاظمي ثمناً ال بد  العراقي مصطفى  الوزراء 

ال  ما  جمع  على  أصرَّ  وأنه  خاصةً  دفعه،  من 
يمكن جمعه، وله من وراء ذلك أهدافه وتطلعاته 

الشخصية.
يريد الكاظمي أن يظهر بمظهر رأس اإلقليمية 
التعاونية لكن أليس األجدى به في هذه المرحلة 
العراقي  البيت  ترتيب  إلى  يسعى  أن  بالذات 
التوترات  ظلَّ  في  خاصة  أوالً،  الداخلي 
والمخاوف األمنية التي يشهدها اإلقليم والمنطقة 
الفشل  نتيجة  مقدمتها  في  والعراق  العربية، 
االستراتيجي األميركي الذي انتهى إلى خروج 
القوات األميركية من أفغانستان، والفراغ الذي 
تركته خلفها لتمأله حركة طالبان، ومعها تنظيما 
على  يجب  أال  اإلرهابيان،  وداعش  القاعدة 
الكاظمي إذا أراد فعالً أن يكون قائداً إقليمياً أن 
لدى  أن  خاصةً  مماثل  لسيناريو  مستعداً  يكون 
القيادة األميركية نية االنسحاب الواضحة، ناهيك 
عن أن العراق ال يفتقر للتنظيمات اإلرهابية من 
كبرى  أدواراً  يلعب  وبعضها  المكونات،  كافة 
تأجيج  إمكانية  يعني  قد  ما  الطائفية  تعزيز  في 

الصراع المذهبي في العراق بكل سهولة؟
دون  اإلقليمي  بالدور  يفكر  أن  للكاظمي  كيف 
في  المبادرة  ويأخذ على عاتقه زمام  يتجرأ  أن 
دعوة سوريا إلى المؤتمر، علماً أنه من مؤيدي 
جامعة  وإلى  العربية  الحظيرة  إلى  عودتها 
الحاضرة  العربية  الدول  اختيار  أن  كما  دولها 
وجهوده  الكاظمي  تطلعات  يُظهر  المؤتمر  في 
لتصوير العراق “تحت واليته” كالعب إقليمي 
مستقر، وله قواسم مشتركة مع دول مثل مصر 

والخليج أكثر من لبنان وسوريا وليبيا. 
غير  ذلك  أن  يدركون  أنفسهم  العراقيين  لكّن 
الداخلية  العراقية  المشكالت  وأن  صحيح، 
بمؤتمر،  تغطيتها  يجري  أن  من  تعقيداً  أكثر 
في  المشاركين  وأهمية  ثقل  عن  النظر  بغض 
على  يركز  مؤتمراً  العراقيون  يريد  جلساته، 
القضايا المحلية الملحة المتعلقة بإمدادات المياه 
المستشفيات  في  والحرائق  الكهرباء  ونقص 

والمحسوبيات  والفساد   ،19  – كوفيد  وتبعات 
لموضوع  والمحاصصة الطائفية، يريدون حالً 
من  اإلرهابية  والتنظيمات  المسلحة  الفصائل 
قُبيل داعش وأخواتها، مع ضمان أال تعود هذه 
الجماعات إلى الظهور واالنبعاث بمجرد خروج 
األميركي من العراق على شاكلة ما يحدث في 
في  يبدأ  أن  للعراق  يمكن  ال  اليوم،  أفغانستان 
إال  اإلقليمية  الخارجية  السياسة  قضايا  معالجة 
بوجود مشهد سياسي داخلي مستقر، مهما ادعى 

الكاظمي عكس ذلك.
السعوديين واإليرانيين  المؤتمر  ربما جمع هذا 
الوفدان  التقى من خالله  أو  على طاولٍة واحدة 
اإلمارات  ممثال  تصافح  أو  والتركي  المصري 
وقطر، لكنه ال يزال بعيداً عّما يحتاجه العراق 
لذلك فإن أي نجاح ألي دور إقليمي يأمل الكاظمي 
أن يلعبه، أو أي مكانة يمكن أن تستعيدها البالد 
القرار  باستقاللية  كل شيء  وقبل  أوالً  مرهون 
تدخالت  أي  من  وتحرره  العراقي،  الوطني 
إقليمية تُفرض عليه بقوة السالح غير الشرعي، 
لكن هذه االستقاللية تكاد تصبح حلماً بعيد المنال 
وجه  على  واألميركية  الدولية  السياسات  نتيجة 
طهران  استرضاء  تحاول  والتي  الخصوص، 
إلى  عودتها  تضمن  التي  التنازالت  كل  وتقديم 

من  لذلك  بما  اكتراث  دون  النووي،  االتفاق 
دول  وعلى  خاصةً  العراق  على  األثر  عظيم 

الجوار العربية بشكٍل عام.
في  الذي  “الفيل  نتجاهل  ال  وكي  وأخيراً 
الغرفة”، أي األمر الواضح الذي ال أظنه خافياً 
بعد على أحد وهو توقيت المؤتمر قبل نحو شهر 
العراقية،  الفيدرالية  االنتخابات  من  ونصف 
ثانية  والية  تأمين  إلى  الساعي  الكاظمي  وألن 
اعتماد”  “أوراق  تقديم  على  قادر  غير  لنفسه 
يعمد  داخلية،  إنجازات  على  مبنية  للعراقيين 
اليوم وهو المتمتع بدعٍم دولي كبير إلى مسرحية 
ووزراء  رؤساء  أبطالها  عالمية  دبلوماسية 
خارجية وسياسيون رفيعو المستوى ليقدم نفسه 
السلطة  إلى  الكاظمي  وصل  لقد  منهم،  كواحد 
في  يشارك  لن  أنه  دائماً  ويؤكد  انتخابات  دون 
االنتخابات الُمقبلة ويأمل من استعراض المكانة 
في  السياسية  النخبة  يستميل  أن  هذا  الدولية 
العراق وفي اإلقليم، ليثبت للعراقيين مجدداً أن 
أكبر أسباب خيبة أملهم واغترابهم السياسي ما 
تُسلم من  البالد  السلطة في  قائماً وهو أن  يزال 
أصواتهم  بحسب  وليس  المغلقة  األبواب  خلف 

في صناديق االقتراع.

نرمني الشال )كاتبة مرصية(

عبارة  أسماعنا  على  يتردد  ونحن  فترة  منذ   
وتمثلت  خطرة«  إلكترونية  »تطبيقات 
هذه  الستخدام  السلبية  اآلثار  في  خطورتها 
تشغل  التي  اإللكترونية  واأللعاب  التطبيقات  
وتسيطر  طويلة،  ألوقات  والمراهقين  األطفال 
أو  العزلة  من  حالة  في  وتدخلهم  عقولهم  على 
لالنتحار،  ببعضهم  أدى  مما  محتواها  محاكاة 
سيئة  آخر هو »تطبيقات  بعدها ظهر مصطلح 
السمعة« ويندرج تحته أيضاً عدد من التطبيقات 
هاجو،  توك،  التيك  تطبيق  مثل  اإللكترونية 
على  الدخول  يطلب  جميعها  ألن  واليكي، 
والسماح  للمستخدمين،  الشخصية   البيانات 
بينما  أخرى،  وتطبيقات  جهات  مع  بمشاركتها 
دون  األطفال  التطبيقات  هذه  بعض  يستغل 
السادسة عشر عاماً في تصوير وإرسال مقاطع 

فيديو. 
 اآلن هناك نوعية أخرى من التطبيقات شديدة 
الخطورة تم طرحها بواسطة شركات متخصصة 
في جمع وتحليل البيانات تحت عنوان »اكسب 
المكافآت من مشاركة الصور والمهام«، حيث 
للمستخدمين  األموال  بدفع  التطبيقات  هذه  تقوم 
والمعلومات  البيانات  على  الحصول  مقابل 
الشيء الذي أغرى الكثيرين لتحميلها، بدايةً  كن 
متأكداً أن جميع بياناتك الشخصية والمعلومات 
والصور الموجودة على هاتفك المحمول سوف 
التطبيقات، وعند  تثبيت هذه  يتم نسخها بمجرد 
قيامك بالمهام التي يتم تكليفك بها فأنت تقوم بنقل 
المزيد من المعلومات عن أفراد عائلتك ومكان 
فيها،  تعيش  التي  والمحافظة  والمدينة  إقامتك 
صورة  مشاركة  البداية  في  منك  يُطلب  سوف 
األساسية  السلع  وأسعار  الطقس  حالة  توضح 
يُطلب منك تصوير منشآت عامة  ثم  بلدتك  في 
وال  خارجية،  المهام  جميع  بأن  علماً  وحيوية 
بالمعلومات،  الصور  إرفاق  من  للمستخدم  بد 
كل هذا بمقابل مادي زهيد جداً ال يتعدى بضع 

سنتات أمريكية في حين أن الحد األدنى للسحب 
تتخيل  أن  إذاً  وعليك  أمريكي،  دوالر   25 هو 
مقابل  إرسالها  منك  المطلوب  المعلومات  كمية 
الشركات  هذه  تحقق  بينما  البسيط  المبلغ  هذا 
والمعلومات  البيانات  هذه  بيع  أرباح طائلة من 

أو مشاركتها مع جهات أخرى. 

 والسؤال اآلن ملن تُباع بياناتك؟

في  الكثيرون  يعتقد  والتي  البيانات  هذه  كل 
إلكترونية  أنظمة  إدخالها على  يتم  أهميتها  عدم 
متطورة تقوم بمعالجتها  وتبويبها وأرشفتها ويتم 
ثم  ومن  جديدة،  معلومة  كل  مع  تلقائياً  تحديثها 

يتم بيعها ألصحاب الشركات والمسوقين حول 
الشراء،  جهة  باختالف  السعر  ويختلف  العالم 
تلك  تجنيه  الذي  الربح  حجم  ليس  هنا  والمهم 
حجم  ندرك  فربما  التجارة  هذه  من  الشركات 
الخطر من شيوعية هذه المعلومات إذا ما علمنا 
أن اإلحصائيات التي أجريت مع نهاية 2020 
حول  االنترنت  مستخدمي  عدد  أن  أظهرت 
العالم يُقدر بحوالي 4 مليار ونصف شخص أي 
واقعون  األرض  سكان  من  من %60  أكثر  أن 
أن  بعد  اإللكترونية  الترسانة  هذه  أسنان  تحت 
فيتم  شخصية  خصوصية  أي  من  تعريتهم  تم 

توجيههم دون وعي.
عالم  في  الالمعقول  التنامي  هذا  أن  الغريب 
على  توعوية  إجراءات  يقابله  ال  التكنولوجيا 

التدابير  فجميع  الدول  قبل  من  المستوى  نفس 
واإلجراءات تجاه تغول العالم الرقمي حتى اآلن 
ال تتعدى التوصيات والتحذيرات التي يصدرها 
خبراء وباحثي أمن المعلومات حول العالم بعدم 
في  والتدقيق  حذفها  أو  التطبيقات  هذه  تنزيل 
األذونات المطلوبة عند تنزيلها ولقد تابعت آراء 
وينتمي  البرامج  هذه  أحد  مستخدمي  وتقييمات 
صبغوا  قد  وجدتهم  العربية،  للمنطقة  أغلبهم  
للجهة  انتمائهم  وتحول  الرقمي  العالم  بصبغة 
التي ترسل لهم األموال، وجدتهم يتعاملون مع 
هذه التطبيقات بنوع من التساهل وعدم المباالة 
غير عابئين بالمسائلة القانونية رغم أن بعضهم 
أنها  إليه  أرسلت  التي  المهام  طبيعة  من  أدرك 
التي  التجسس  أنشطة  تنطوي على بعض  ربما 

تجرمها القوانين المحلية لهذه الدول.

الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم  الناطق  أكد 
من  التركية  الدولة  هدف  إن  شامي،  فرهاد 
االستقرار  هو زعزعة  المنطقة  على  هجماتها 
وإحياء »داعش«، مشدداً على أن قوات سوريا 
والضمان  األساسي  األمل  تمثل  الديمقراطية 
الوحيد ضد هذه الهجمات، وأشار إلى أن الدولة 
وشرق  شمال  مناطق  تهاجم  المحتلة  التركية 
الداخلية،  مشاكلها  بسبب  باستمرار  سوريا 
المحتلة  التركية  الدولة  أن  إلى  االنتباه  ولفت 
إطار  في  السورية  األراضي  على  متواجدة 
اتفاقات زمنية مؤقتة وليست بتحالفات مكتوبة.
الدولة  الماضيين طلبت روسيا من  العامين  في 
الدولة  السورية،  األراضي  مغادرة  التركية 
التركية تحاول من جانبها تأخير الخروج لكسب 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  لتهاجم  الوقت 
تريدون  كنتم  »إذا  لروسيا  يقولون  واحتاللها، 
المناطق الواقعة تحت سيطرتنا فامنحونا تل تمر 
التابعين لتركيا يعيشون  وعين عيسى المرتزقة 
أيًضا في أزمة كبيرة، معنوياً وسياسياً واقتصادياً 

حتى اآلن«.

تركيا الداعم األول لإلرهاب 
يف املنطقة

حول هذه المواضيع تحدث لوكالة فرات لألنباء 
فرهاد  الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم  الناطق 
شامي فقال: طالما كان هناك هدف للمحتلين في 
الشعب  إرادة  كسر  وهو  سوريا  وشرق  شمال 
واحتالل المنطقة، في عام 2012، تخلت جبهة 
الحر  السوري  الجيش  ومجموعات  النصرة 
والمرتزقة بمختلف اسمائها، عن دمشق ومناطق 
لقد  الكردية،  المناطق  مهاجمة  لصالح  أخرى 
الشعب ووحدات  دافعنا كمقاتلي وحدات حماية 
حماية المرأة عن مناطقنا ضد هذه العصابات، 
داعش  مرتزقة  سًرا  التركية  الدولة  دعمت 
والتدريب  اللوجتسي  الدعم  خالل  من  او  مالياً 
داعش  هاجمت  الطريقة  وبهذه  العسكري 
هذا  وصل   2014 كوباني  هجوم  في  مناطقنا. 
الشيء إلى أعلى مستوى لكن كانت هناك مقاومة 
بدأت  كوباني  معركة  بعد  كوباني  في  تاريخية 
التركي،  ولالحتالل  لنا  بالنسبة  جديدة  مرحلة 
تستطيع  ال  أنها  المحتلة  التركية  الدولة  أدركت 
كسر إرادة الشعب من خالل هؤالء اإلرهابيين 
جذور  إلى  الوصول  علينا  كان  أنه  أدركنا  كما 
العملية  هذه  استمرت  وهكذا  واجتثاثها،  داعش 
في  وانتهت  ومنبج  الرقة  إلى  الشدادي  من 
الباغوز بدير الزور، أدركت الدولة التركية أنها 
ال تستطيع تحقيق الهدف الذي ترجوه من خالل 
مكاسب  تحقيق  من  داعش  تمكن  اإلرهابيين، 
والعراق  مثل سوريا  دول  كبيرة ضد  عسكرية 
تعرضت  لكنها  سوريا  من  كبيًرا  جزًءا  احتلت 
الدولة  بدأت  هنا  قواتنا  مواجهة  في  للهزيمة 
قررت  هذا  وبسبب  الحقيقة،  هذه  ترى  التركية 

الدخول عسكرياً بشكٍل مباشر.
وتابع شامي: جاءت هجمات 2019 على سري 
أردوغان  بين  االتفاق  كانيه وكري سبي بسبب 
أردوغان  بين  اتفاق  هناك  وكان  كما  وترامب 
في  القوى  علينا  ضغطت  الشكل  بهذا  وبوتين 
الخاصة،  مصالحها  أجل  من  األوسط  الشرق 
الواقع  ولكن  للغزو  مناطقنا  تعرضت  لذلك 
الحالي على األرض هذه ليس نهائياً بالنسبة لنا 
كل  تحرير  حتى  ونقاوم  سنناضل  للغزاة،  وال 
في  المحتلة  التركية  الدولة  المحتلة،  أراضينا 
المستوى  على  ليس  األخيرة  اآلونة  في  أزمة 
الدولي  المستوى  على  بل  فحسب،  الداخلي 

أيًضا، لذلك تسعى لتحقيق نصر ما. 
سري  على  التركية  الدولة  هجوم  شامي:  وأكد 
كانيه لم يُرضيها وما أرادته لم يحدث لذلك فهذه 
البداية  بل  التركية  للدولة  بالنسبة  النهاية  ليست 
سبب  فهذا  محتلة  مناطقنا  أن  طالما  لنا  بالنسبة 

المقاومة  هذه  لنا،  بالنسبة  والمقاومة  للكفاح 
وهذا  التركية،  الدولة  تزعج  قواتنا  تبديها  التي 
هو السبب وراء شن الهجمات على مناطقنا في 
اآلونة األخيرة، الهدف الرئيسي للدولة التركية 
المنطقة  في  االستقرار  عدم  من  حالة  خلق  هو 
نفسه  الوقت  في  الهجرة،  على  األهالي  وإجبار 
تهاجم الدولة التركية كل مكان من الباب وصوالً 
شن  الحالية  التركية  للدولة  يمكن  ال  منبج،  إلى 
هجوم على األرض في األيام العشرة الماضية 
وقد  مستوياته  أعلى  إلى  الهجوم  هذا  وصل 
استشهد العديد من المدنيين نتيجة هذه الهجمات، 
تهجير  هو  هدفهم  منزالً   80 نحو  تدمير  وتم 
الهجوم ال يزال  العديد من األماكن،  إلى  الناس 
مستمراً ليس هناك ما يضمن وقف هذه الهجمات 
أن  من  الرغم  وعلى  التركية،  الدولة  قبل  من 
القوات الدولية تقول إنها ستوقف هذه الهجمات، 

فال يوجد ضمانات.

العقود واالتفاقات بني الروس 
واألتراك مؤقتة

وأشار شامي: هناك أسباباً عديدة لهجمات الدولة 
التركية  للدولة  الداخلية  المشاكل  أحدها  التركية 
والثاني يتعلق بالوضع في سوريا، بعضها يعتمد 
على حالة الدول الدولية تركيا تريد االستفادة من 
هذه األمور وفهم وضعها، هناك عقود مؤقتة لقد 
قالت روسيا ذلك مراًرا وتكراًرا للدولة التركية، 
الدولة التركية في أزمة كبيرة تُشير اإلحصاءات 

العالمية إلى أن وضع الدولة التركية ليس جيدًا 
في المستقبل، ثانيًا أرادت الدولة التركية تحقيق 
بعض المكاسب في الحرب في باشور كردستان، 
لكن  تمويهها  أو  وستعمل على تخفيف مشاكلها 
اليوم عندما ننظر إلى الوضع فإن الدولة التركية 

في باشور خسرت ولم تستفد شيئاً.
أمواالً  تنفق  التركية  الدولة  شامي:  وأضاف 
الحرب  تكتيكات  ألن  الحرب،  هذه  في  كثيرة 
الكردستانية  الحرية  حركة  غيّرت  تغيرت  قد 
القتال  ساحات  جميع  في  الحرب  في  تكتيكاتها 
إذا  الحرب،  تكلفة  زيادة  إلى  أيًضا  يؤدي  وهذا 
تحدثنا عن الوضع في سوريا فهذا أحد األسباب 
ذريعة  داعش  التركية  الدولة  استخدمت  المهمة 
بالفعل  المنطقة  داعش  سلم  لقد  سوريا،  لدخول 
لدينا قوات في  التركية ليس  الدولة  إلى  مباشرةً 
الدولة  وصول  أسباب  أحد  اآلن،  المناطق  تلك 
واآلخر  داعش  هو  المناطق  هذه  إلى  التركية 
لمدة  العقد  هذا  استمر  روسيا  مع  مؤقت  اتفاق 

عام أو عامين. 
الدولة  مع  اتفاقًا  روسيا  أبرمت  شامي:  وبيّن 
أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  داعش،  بشأن  التركية 
الدولة  الماضيين طلبت روسيا من  العامين  في 
لروسيا  يقولون  سوريا،  من  الخروج  التركية 
إذا كنتم تريدون هذه المناطق فامنحونا تل تمر 
االتفاقات مع  يريدون زيادة  لذلك  وعين عيسى 
متعلق  السبب  هذا  جديدة  عملية  وبدء  روسيا 
بسوريا، سبب آخر هو وضع المرتزقة التابعين 
وسياسياً  معنوياً  كبيرة  أزمة  في  إنهم  لهم 

لم يكتِسبوا أي وضع سياسي أرادوا  واقتصادياً 
الذهاب إلى دمشق ودرعا لكن هذا لم يحدث، لقد 
كانوا ضحايا صفقة بين الدولة التركية وروسيا 
أدى ذلك إلى اندالع حرب بين عصابات الدولة 
على  للسيطرة  بعضهم  بين  يتقاتلون  التركية 

المدن التي يتواجدون فيها.
خط  على  الواقعة  الجبهة  في  األوضاع  وعن 
عفرين  في  شامي:  قال  زركان  كانيه  سري 
كفرقة  بينها  فيما  المرتزقة  مجموعات  تتقاتل 
الشرقية  وأحرار  مراد  والسلطان  الحمزات 
بالفعل  عفرين،  على  لالستيالء  شاه  وسليمان 
المحتل  خدمة  في  نفسها  تضع  العصابات  هذه 
النصرة  التركي كأدوات، مجموعات من جبهة 
سبب  يقاتلوا،  لكي  اإلسالم  جيش  ومرتزقة 
إخفاء  محاولة  هو  الهجمات  تكثيف  وراء  آخر 
وإشغال  اإلرهابية  المجموعات  بين  األزمات 
تتعرض  قد  أخرى  ناحية  من  بها،  العام  الرأي 
مجموعات المرتزقة للقصف بطائرات مجهولة 
في المستقبل القريب، أرادت المنظمات الدولية، 
الدولة  لكن  الخدمة  تقديم  اإلغاثة  ووكاالت 
من  كان  ذلك،  حدوث  ومنعت  هاجمت  التركية 
سري  معركة  في  داعش  على  القضاء  الممكن 
أخرى  مرة  هاجموا  لكنهم  سبي  وكري  كانيه 
ألن القضاء على داعش ليس في مصلحة الدولة 

التركية. 

عدم االستقرار يعني عودة 
مرتزقة داعش

الترويج  عملية  بدأت  حديثه:  شامي  وواصل 
لإلدارة الذاتية مع افتتاح المراكز والمكاتب في 
بعض المدن األوروبية تم وضع جدول األعمال 
الدولي بمنطقتنا وقضيتنا،  العام  الرأي  لتعريف 
هذا األمر لم يروق للدولة التركية وبدأت تهاجم 
مجدداً وبهذه الطريقة يريدون أن يظهروا أنه ال 
استقرار في المنطقة، إذا لم يكن هناك استقرار 
في المنطقة فلن تكون هناك منظمات دولية وال 
وكاالت إغاثة في الوقت نفسه عندما تحدث أزمة 
الدولة  الحياة،  إلى  داعش  تعود  استقرار  وعدم 
أن  للمنطقة  تريد  وال  بالمنطقة  تحيط  التركية 
تتطور اقتصادياً إذا كانت هناك تنمية اقتصادية 
في المنطقة فلن يكون هناك تدخل في داعش، إذا 
حدثت أزمة وارتباك في المنطقة فسيستفيد منها 

مرتزقة داعش.
وأردف شامي فقال: هناك أسباب وخطط أخرى 
للدولة التركية على الصعيد الدولي أعدت الدولة 
التركية مشاريع ألفريقيا واليمن ومصر وتونس 
اإلشارة  وتجدر  وأذربيجان،  وأفغانستان  وليبيا 
أفغانستان ولم يكتمل  تُنفذ في  لم  إلى أن الخطة 
في  مشروعها  في  فشلت  ليبيا  في  المشروع 
أرمينيا  في  أرادته  ما  يحدث  لم  واليمن  باشور 
وأذربيجان، إنها في أزمة مع الواليات المتحدة 
تريد  اآلن  أوكرانيا،  يخص  فيما  روسيا  ومع 
وأفغانستان  بليبيا  السورية  القضية  مقايضة 
بشأن  مماثالً  بازاراً  أيًضا  أردوغان  يفتح  قد 
تجديد  تريدان  التركية  والدولة  روسيا  أوكرانيا 
اتفاقياتهما سيؤدي عدم القيام بذلك إلى أزمة في 
دمشق  نظام  أن  هو  اآلخر  االحتمال  المنطقة، 
وبدعم روسي قد يستولي على إدلب هذه ضربة 

كبيرة للدولة التركية إن حدثت. 
الدولية  القوات  موقف  على  شامي  وعلق 
حتى  تظهر  لم  الدولية  القوات  قائالً:  والتحالف 
مع  العالقة  يجري  ما  واضح ضد  رد  أي  اآلن 
التعاون  تم  كوباني  مقاومة  بعد  بدأت  التحالف 
على أساس الحرب ضد مرتزقة داعش والوضع 
الرئيسي  أملنا  هي  قوتنا  اآلن  حتى  مستمر 
بعمل  وقمنا  مهمة  مساعدتهم  بالطبع  وضماننا 
جيد معًا لقد هزمنا داعش معًا، لكنهم ال يتخذون 
أي خطوات ضد الدولة التركية، يريدون أيًضا 
أنه  أيًضا  يعرفون  المنطقة ألنهم  في  االستقرار 
إذا لم يكن هناك استقرار في المنطقة فسوف يعيد 
داعش تنظيم صفوفه لن يكون هناك استقرار ما 
دام هناك احتالل في المنطقة، المهمة الرئيسية 
في  االستقرار  زعزعة  هي  التركية  للدولة 
الذين  قادتنا  تستهدف  التركية  الدولة  المنطقة، 
لقواتنا،  قاتلوا داعش قبل أيام قليلة هاجم موقعاً 
لمحاربة  بأنها موجودة في سوريا  تتذرع  وهي 
داعش ولكن الواليات المتحدة على دراية تامة 
تركيا  تدعمها  التي  المرتزقة  المجموعات  بأن 

هناك قادة من تنظيم داعش في صفوفها.
الديمقراطية  سوريا  قوات  بقوله:  شامي  ولفت 
األراضي  تحرير  تعمالن على  الذاتية  واإلدارة 
أرضنا،  من  أخرجوا  للمحتلين  ونقول  المحتلة 
كانيه  سري  في  اتفاق  إلى  التوصل  تم  أن  منذ 
وكري سبي بموجب هذا االتفاق كان يجب أن 
االحتالل  وينتهي  المنطقة  في  الحرب  تتوقف 
وكان من المقرر أن يعود الناس إلى أرضهم هذا 

يعني أيًضا أن الغزاة سيغادرون.
الديمقراطية  سوريا  قوات  باسم  الناطق  واختتم 
الشهيدة  استشهاد  بعد  قائالً:  شامي  فرهاد 
سوريا  لقوات  العامة  القيادة  أصدرت  سوسين، 
هذه  على  بالرد  فيه  تعهدت  بياناً  الديمقراطية 
من  األول  في  قواتنا  وعقدت  كما  االعتداءات، 
اتخاذ  فيه  جرى  والذي  السنوي  اجتماعها  آب 
األراضي  تحرير  وهي  هامة  قرارات  ثالثة 
المحتلة وإنهاء خاليا داعش والثالث هو إرساء 
االستقرار واألمن في المناطق كافة، لقد قطعنا 

على أنفسنا وعداً وسنفي به.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

اإلخفاء القسرّي في المناطق المحتلة والقانون الدولّي

رامان آزاد

يف طبيعة املناسبة

جاءِت المبادرة لليوم الدولي للمختفين قسراً من 
اتحاد أمريكا الالتينيّة لرابطاِت أقرباء المعتقلين 
المختفين، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 
وإقليميّة  محليٍّة  كرابطٍة  كوستاريكا  في   1981
للجماعات التي تعمُل بنشاٍط ضد السجِن السرّي 

واالختفاء القسرّي في دوِل أمريكا الالتينيّة.
هاٌم  جزٌء  السرّي  السجن  موضوعِ  على  العمُل 
من أنشطة عدٍد من الهيئاِت والمنظماِت الدوليّة 
في مجاالِت تعزيِز حقوِق اإلنساِن والمساعدات 
ومكتب  الدوليّة،  العفِو  منظمِة  مثل  اإلنسانيّة، 
اإلنساِن  لحقوق  السامي  المتحدة  األمم  مفوِض 
اليوم  ويعد  األحمر،  للصليب  الدوليّة  واللجنِة 
على  الضوء  لتسليِط  فرصةً  للمختفين  الدولّي 
العام،  الوعي  وزيادةِ  المؤسساِت،  هذه  عمِل 

والدعوة للتبرعاِت والمتطوعين.
لجنة الصليب األحمر الدوليّة أحياناً هي المؤسسةُ 
الوحيدة المسموح لها بالوصول إلى فئاٍت معينٍة 
االتصاِل  األدنى من  الحدِّ  وتأمين  السجناء،  من 

والتفتيِش حول المعاملة التي يلقونها.
غير  أو  سريّة  ظروٍف  ظّلِ  في  السجُن  يُشّكُل 
اإلنساِن  حقوق  لمفاهيم  خطيراً  انتهاكاً  معروفة 
في القانوِن الدولّي اإلنسانّي بما في ذلك حاالِت 

النزاعِ المسلّحِ. 
المتحدة اإلعالن  العامة لألمم  الجمعية  اعتمدت 
االختفاِء  من  األشخاص  جميعِ  بحمايِة  المتعلق 
المؤرخ   133/47 القرار  بموجِب  القسرّي 
تمت   2008/8/30 وفي   ،1992/12/18
جميع  لحماية  الدوليّة  االتفاقية  على  المصادقة 
األشخاص من االختفاء القسري من قبل التحالف 
الدولّي لمكافحة حاالت االختفاء القسرّي، والتي 
تجمع المنظمات األعضاء في األسرة ومنظمات 

حقوق اإلنسان من مختلف أنحاء العالم.
يستخدم االختفاء القسرّي أسلوباً استراتيجيّاً لبّثِ 
األمن  بغياِب  فالشعوُر  المجتمعِ،  داخَل  الرعِب 
الناتج عن هذه الممارسة ال يقتصُر على أقارب 
وقد  المجتمعّي،  المحيط  يصيُب  بل  المختفي، 
أضحى االختفاء القسرّي مشكلةً عالميّةً ولم يعد 
حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت 
عسكريٍّة  دكتاتورياٍت  نتاج  سابقاً  الظاهرة  هذه 
أساساً، يحدث االختفاء القسرّي اليوم في ظروٍف 
وسيلة  باألخِص  ويُستخدم  داخلّي،  لنزاعٍ  معقّدة 
السياسّي على الخصوم. واختفى مئات  للضغط 
اآلالِف أثناء النزاعاِت أو فترات االضطهاِد في 

85 بلداً على األقل.

رشكاء املعاناة

ال تقتصُر المعاناة على ضحايا االختفاء القسرّي 
في ظروِف  المحرومين من حرياتهم،  وحدهم، 
والخوِف  للتعذيِب  يتعرضون  حيث  االحتجاِز 
المستمِر على حياتهم، بل تشاركهم عوائلهم الذين 
مشاعر  تنتابهم  فتارةً  أحبتهم،  مصير  يجهلون 
على  قابضين  اليأُس،  يكتسحهم  وطوراً  األمل 
للمعاناة،  زمنّي  سقٍف  غير  من  االنتظاِر  جمر 
وقد ال يحظون بأخباِر من فقدوا، ويزيدُ معاناتهم 
يدركون  وهم  بالعالم،  الضحايا  تواصِل  انقطاُع 
جيداً أنَّ أسرهم ال تعرُف شيئاً عما حلَّ بهم، وأّن 
فرَص المساعدةِ ضئيلة، فاالختفاء القسرّي يعني 
ليُجّردوا  القانونيّة،  الحماية  دائرة  عن  الخروَج 
عنهم  باإلفراج  القصِة  ونهايةُ  الحقوِق،  كِلّ  من 
ذلك ألّن  األلم،  نهايةَ  ليست  الموِت  من  والنجاةِ 
اآلثاَر الجسديّة والنفسيّة مديدةٌ، وتتدفُق صورها 

في الذاكرةِ آلجاٍل طويلٍة. 
تعاني أسر المختفين والمقربين، في سعيها ألدنى 
الضحية  الشخُص  لتعرف هل ما زال  معلومة، 
على قيِد الحياة، ومكان اختفائه إن كان حياً، وما 
وهل  الصحيّة،  وحالته  احتجازه،  ظروف  هي 
يمكُن الوصول إليه، وما األخطار المترتبة على 

السؤال؟ 

غالباً تزدادُ محنةُ األسرةِ نتيجة العواقِب الماديّة 
لالختفاء القسرّي، وبخاصٍة إذا كان المختفي معيل 
أسرته األساسّي أو الوحيد، وتزيد المشكلة تعقيداً 
تبعاً الرتباطات المختطف وعالقاته االجتماعيّة 
والمهنيّة، والمصاعب الماديّة ال تنحصر بتوقف 
المورد بل إّن البحث عن المختطف دونه أعباء 
ماليّة كبيرة، نتيجة عمليّة ابتزاز، وتزداد وطأته 

مع استمراِر االختفاء القسرّي. 
عادةً تتحّمُل النساُء عبَء المصاعب االقتصاديّة، 
مواصلِة  مع  األسرةِ  إعالة  بديلة  لتأميِن مصادَر 

الجهِد إليجاِد حّلٍ لقضيِة اختفاِء فرٍد من أسرتها. 
واالنتقاِم،  واالضطهاِد  للمضايقاِت  يُعّرضها  ما 
المرأةُ  كانت  إذا  بكثير  أعقدَ  المشكلةُ  وتكون 
للتحرش  فتتعرض  االختفاء،  ضحية  بنفسها 

والعنف الجنسّي وأشكال أخرى من العنف.
جرائم  ضحايا  كونهم  من  األطفال  يُستثنى  وال 
باختفائه  مباشرةٍ  بصورة  القسرّي،  االختفاء 
وهو  والديه،  أحد  بفقدانه  مباشرة  وغير  نفسه، 
بكّل األحوال يُشكُل خرقاً التفاقيِة حقوق الطفل، 

بما في ذلك حقه بالتمتع بهويته الشخصية.
تتأثُر المجتمعاُت مباشرةً من ظاهرة اختفاء أفراد 
نتيجة  العام،  النشاط  ترادع  إلى  يؤدي  ما  منه، 
حالِة الخوِف وفقد األمن لتلعب موجاِت الشائعات 
أدواراً أكثر سلبيّة، وتصبح حماية النفس أولوية 

مقدمة على مسائل المعيشة.

ما هو االختفاء القرسّي

وفقاً لإلعالِن المتعلِق بحمايِة جميع األشخاص من 
االختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة 
 1992/12/18 المؤرخ   47/133 بقرارها 
على  التطبيق  واجبة  مبادئ  مجموعة  بوصفه 
يحدث  القسرّي  االختفاَء  فإنَّ  الدول،  جميع 
أو  واحتجازهم  األشخاص  على  »القبض  عند 
حريتهم  من  حرمانهم  أو  عنهم  رغماً  اختطافهم 
من  موظفين  أيدي  على  آخر  نحو  أّي  على 
على  أو  مستوياتها  أو  الحكومة  فروع  مختلِف 
أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون 
باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورةٍ مباشرة أو 
غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض 
أو عن  المعنيين  األشخاص  الكشِف عن مصير 
بحرمانهم  االعتراف  رفض  أو  وجودهم  أماكن 
من  األشخاص  هؤالء  يُجرد  ما  حريتهم،  من 

حماية القانون«.
األساسّي  روما  نظام  في  مماثٌل  تعريٌف  وورد 
 ،1998/7/17 الدوليّة،  الجنائيّة  للمحكمة 
وجاء في المادة األولى لقرار األمم المتحدة رقم 
يجوز  »ال  أنّه   2006/12/20 في   177/61
وعّرفه  القسرّي.  لالختفاء  شخص  أي  تعريض 

القرار أّن المقصودَ باالختفاء القسرّي »االعتقال 
أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال 
موظفي  أيدي  على  يتم  الحرية  من  الحرمان 
األفراد  من  مجموعات  أو  أشخاص  أو  الدولة، 
يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، 
من  الشخص  بحرماِن  االعتراِف  رفُض  ويعقبه 
أو  المختفي  الشخص  مصير  إخفاء  أو  حريته 

مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون«.
من  األشخاص  لحمايِة  الدوليّة  باالتفاقية  وورد 
العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  القسرّي  االختفاء 
القسرّي«  »االختفاَء  أنَّ   ،2006/11/20 في 
يُرتكب  عندما  اإلنسانيّة  ضد  بجريمٍة  يُوصُف 
على  منهجّي  أو  النطاِق  واسع  هجوم  ضمن 
يخضُع  وال  المدنيين،  السكان  من  مجموعة  أّي 
فإنَّ  ذلك،  عن  وفضالً  التقادم،  لقانوِن  بالتالي 
ألسِر الضحايا الحق بطلِب التعويِض، والمطالبِة 

بمعرفة الحقيقِة فيما يتصل باختفاء أحبائهم.
االختفاء القسرّي انتهاٌك خطيٌر لحقوق اإلنسان، 
أو  مدنيّة  حقوٍق  جملِة  انتهاِك  على  وينطوي 
القانونية  بشخصيته  االعتراف  منها:  سياسيّة 
والحق بالهوية وحق الفرد بالحرية واألمن على 
نوعٍ  ألّي  أو  للتعذيب  التعرض  وعدم  شخصه 
الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  من 
والضماناِت  عادلة  بمحاكمة  والحق  المهينة،  أو 
التي  الحاالت  في  بالحياة،  والحق  القضائيِّة؛ 
باإلنصاف  والحقُّ  المختفي؛  الشخص  فيها  يُقتل 
والحق  والتعويض؛  الجبر  ذلك  في  بما  الفعال، 

بمعرفة الحقيقة فيما يخص ظروف االختفاء.
عامٍة  بصورةٍ  القسرّي  االختفاء  ينتهُك  كما 
والثقافيّة  واالجتماعيّة  االقتصاديّة  الحقوَق 
يحرمهم  وقد  حدٍّ سواء،  وأسرهم على  للضحايا 
توفير الحماية ومساعدة األسرة، وتأمين مستوى 

معيشّي مناسب، والصحة، والتعليم.

اإلخفاء القرسّي يف املناطق املحتلة

إخفاء  تم   ،2018 األول  تشرين   – آذار  بين 
عفرين  أهالي  من  مواطن   2000-1500 نحو 
حرب،  وأسرى  نساء  بينهم  قسراً،  األصليين 
االحتالل  سلطات  قبل  من  الحقاً،  والعشرات 
مدة 2-3 سنوات  منهم  كثيٌر  وقد قض  التركّي، 
وتردّي  وسط  سريّة،  سجون  في  االحتجاز  قيد 
قضائيّة  أحكام  ودون  الصحيّة،  أوضاعهم 
عن  صادرة  مالية،  غرامات  عليهم  وفرضت 
خمسمائة  نحو  مصير  يزال  وال  شكليّة،  محاكم 
على  بقوا  هل  تحديداً  يعرف  وال  مواطن، 

األراضي السوريّة أم تم نقلهم إلى تركيا 
بذرائع مفبركٍة،  معظم حاالت االختطاف كانت 
فيما  األموال،  والترويع وتحصيل  االنتقام  بغاية 
المواطنين  بعض  باعتقال  االستخبارات  تقوم 
أُفِرج  مواطنون  وذكر  المواطنين،  ترويع  بغاية 
عنهم أّن سجن الراعي في منطقة الباب المحتلة 
قسراً،  مخفي   /1500/ من  أكثر  فيه  اُحتجز 
إضافة إلى سجون أخرى مثل )معسكر كفرجنة 
– الجبهة الشامية، قريتي “إيسكا و ميدان أكبس 
ــ فيلق الشام، الشرطة العسكرية وسط عفرين، 
فرقة الحمزة بمدينة عفرين…( وعدد أخرى من 

السجوِن السريّة الخاصة بالمرتزقة.
في  سريّة  ُغرف  وجودَ  الشهادات  وأّكدِت 
“فرقة  مرتزقة  تديره  الذي  الراعي  سجن  قبو 
“فهيم  المدعو  يتزعمها  التي  مراد”  السلطان 
عيسى”، بإشراف االستخبارات التركيّة، وعانى 
للغاية،  قاسية  ظروف  من  قسراً  المخفون  فيها 
وأُصيب  تهوية،  وال  ضوء  ال  ظالم،  شبه  في 
معويّة،  وأمراض  الجرب  بمرِض  المحتجزون 
لقضاء  الخروج  على  وتضييق  الطعام  وقلة 
التعذيب  من  قاسية  ألنواع  والتعرض  الحاجة، 
تُمنع عوائلهم  فيما  أولى ساعات االحتجاز،  منذ 
ويتولى  عنهم،  محامين  توكيل  أو  زيارتهم  من 
التحقيق عناصر االستخبارات التركيّة، والتهمة 

الرئيسيّة العالقة مع اإلدارة الذاتيّة سابقاً.
جنسّي  تحرٍش  حاالِت  وقوَع  الشهادات  وأكدِّت 
 ،2020/5/28 وفي  النساء،  بحق  واغتصاٍب 
لدى  الحمزة  مرتزقة  سجن  في  نساٌء  ُوجدت 
ووقعت  الغوطة،  مستوطني  قبل  من  اقتحامه 
التي  واألمراض  التعذيب  نتيجة  وفاةٍ  حاالُت 
أصيب بها المحتجزون، لم تسلم جثامين بعضهم 
ألهاليهم، ودُفنت سراً، بينما تعيش عوائلهم على 

أمل اإلفراج عنهم واللقاء بهم.
لم تقتصر حاالت اإلخفاء القسرّي على عفرين، 
/كري  وكري  كانيه  سري  مناطق  تشمل  بل 
على  التركيز  االحتالل  سلطات  أّن  إال  سبي، 
ووصل  بعينها،  متمايزة  إثنيّة  كمجموعة  الكرد 
األهالي  فاوضوا  أنهم  االحتالل  بمرتزقة  األمر 
على جثامين أبنائهم بعد قتلهم  في تقريرها قالت 
إن   :2018/8/2 اليوم  الدولية  العفو  منظمة 
القوات التركية تطلق العنان للجماعات المسلحة 
لحقوق  خطيرة  انتهاكات  الرتكاب  السورية 
شمالي  عفرين  مدينة  في  المدنيين  ضد  اإلنسان 
سوريا؛ جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة العفو 
بشأن  المستفيضة  تحقيقاتها  أعقاب  في  الدولية 
األوضاع المعيشية في المدينة في ظل االحتالل 

العسكري التركي.

اآللية القانونّية

بها  تقوم  التي  االنتهاكات  كّلِ  توثيق  المهم  من   
المحتلة،  بالمناطق  ومرتزقتها  التركيّة  الدولة 
المؤسسات  إلى  لتقديمها  بشأنها  الملفات  وإعداد 
الدوليّة والقانونيّة ذات الصلة، فالميدان القانوني، 
له معركته أيضاً، ووفقاً لمقتضى القانون الدولّي 
سلطات  ترتكبها  التي  والجرائم  االنتهاكاِت  فإّن 
االحتالل التركّي ومن بينها االختطاف واالعتقال 
التعسفّي واإلخفاء القسرّي تعدُّ مخالفاٍت جسيمةً 
المساءلةَ  تستوجُب  اإلنسانية،  ضد  وجرائم 
ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا. والمطلوب 
مزيدٌ من الجهد والتعاون على مختلف الصعد بين 
األهالي والهيئات والمنظمات الحقوقيّة الستكمال 

كّلِ الملفات وتوثيق االنتهاكات. 

من  عددٌ  فهناك  القانونيّة  باآلليّة  يتصل  وفيما 
القوانين واالتفاقات الدوليّة ذات الصلة منها:

ــ اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف 
الحرب البرية الموقعة في 1907/10/18

ــ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي اعتمدته 
الجمعية العامة في باريس في 1948/12/10، 
االعتقال  ومنع  األفراد  حرية  على  يؤكد  والذي 

التعسفّي. 
ــ اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 1949/8/12 

الحرب.  حال  في  وحمايتهم  بالمدنيين  وتعنى 
وتنص هذه االتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق 
إذا  ما  دولة  على  ملزمة  ومبادئ  بحرب  محتلة 
أبرز  ومن  بقوة.  احتلتها  منطقة  شؤون  أدارت 
القانونية  الحالة  على  الحفاظ  هي  المبادئ  هذه 
على  الحظر  احتاللها،  عند  المنطقة  في  القائمة 
نقل سكان محليين خارج المنطقة قهرياً والحظر 

على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة
ــ البروتوكولين اإلضافيين التفاقية جنيف اللذين 
ضرورة  فيهما  وجاء   ،1977/6/8 في  اعتمدا 
جمع شمل العائالت التي فّرقها النزاع والسماح 
يحق  كما  الشخصيّة.  الرسائل  بتبادل  ألفرادها 
المفقودين.  لهم معرفة ما حدث ألفراد عائالتهم 
وتتضمن المادة )33ــ ج( اإلقراَر بواجِب البحِث 

عن األشخاِص المفقودين.
األشخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  ــ 
المؤرخ   177/61 رقم  القسري  االختفاء  من 

.2006/12/20
األشخاص  جميع  بحماية  المتعلق  اإلعالن  ــ 
المؤرخ   133/47 رقم  القسري  االختفاء  من 

1992/12/18
تم  السجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  ــ 

تبنيها في 1955/8/30
ــ المبادئ األساسية لمعاملة السجينات والتدابير 
بنكوك(  )قواعد  للمجرمات  االحتجازيّة  غير 

229/65 المؤرخ 20210/12/21.
رقم  السجناء  لمعاملة  األساسية  المبادئ  ــ 

111/45 تاريخ 1990/12/14
جميع  بحماية  المتعلقة  المبادئ  مجموعة  ــ 
من  شكل  ألي  يتعرضون  الذين  األشخاص 
تاريخ   173/43 السجن  أو  االحتجاز  أشكال 

1988/12/9
ــ اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من 
المعاملة  من ضروب  وغيره  للتعذيب  التعرض 
المهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 

3452 )د ــ30( تاريخ 1975/12/9.
التعذيب وغيره من ضروب  مناهضة  اتفاقية  ــ 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة 

المهينة 46/39 تاريخ 1984/12/10
مناهضة  التفاقية  االختياري  البروتوكول  ــ 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
المهينة رقم 199/57  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 

تاريخ 2002/12/18.
الفعالين  والتوثيق  بالتقصي  المتعلقة  المبادئ  ــ 
المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  بشأن 
المهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 

2000/12/4
ــ مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام 
خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام 

دون محاكمة 65/1989 تاريخ 1989/5/24
بشأن  التوجيهية  والمبادئ  األساسية  المبادئ  ــ 
 147/60 رقم  والجبر  االنتصاف  في  الحق 

المؤرخ 2005/12/16
ــ اتفاقية حقوق الطفل 1989م.

جمالية الطبيعة واللون في قصة »رسالة من نور« للقاّصة أمل شيخموس

ما الكتابة؟

أم السرب وكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس

عز الدين الشافي )كاتب وناقد مغربي(

تعتمد الكتابة القصصية على جملة من المقومات 
والحوار  والوصف  السرد  جملتها  من  الفنية 
الكتابة  وتنقسم  واألسلوب  واللغة  والشخصيات 

السردية إلى نوعين مختلفين: 
ـ كتابة سردية تقليدية تعتمد على رصد الواقعة 
بلغة  الشخصيات  وأفعال  الحكي  مسار  وتتبع 
تقريرية واقعية تعكس ما هو موجود في الحياة 

والمجتمع.  
السرد  بضوابط  تتقيد  ال  كتابة سردية شعرية  ـ 
الشعر  من  قريبة  كتابة  هي  بل  التقليدي، 
الجنس  بضوابط  تتقيد  وال  األدبية...  والخاطرة 

األدبي بصرامة.
إيحائية  تعبيرية  بجمالية  يتميز  الثاني  النمط 
التأمل  على  وتحفزه  القارئ  تُربِك  ورمزية 
العميق في دالالت السرد والمكان والشخصية... 

وهو ما يُمكن لنا رصده من خالل قصة.
نمط  من  التحرر  إلى  شيخموس«  »أمل  تسعى 
السرد التقليدي التتابعي والشخصيات الواقعية... 
المجازي  السرد  على  يعتمد  لألحداث  فسردها 

اإليحائي البليغ... ويتجلى لنا ذلك في مجموعة 
من الخصائص والمميزات الفنية التي تم توظيفها 

في قصة »رسالة من نور«...
القصة  هذه  في  شيخموس«  »أمل  اعتمدت 
القوى  أفسدته  واقع  من  والهروب  الحلم  على 
تكره  التي  البشرية  سموم  ولوثته  الظالمية 
أن  تحاول  القصة  هذه  وفي  الجميلة...  الحياة 
كل  فيه  تتجلى  جديد  إنساني  واقع  بتشكيل  تقوم 
ترسم  وكأنها  األخالقي  والصفاء  الفضيلة  قيم 
فيها  تتجلى  مختلفة  بألوان  جميلة  لوحة  للقارئ 
وبساتينها  وأنهارها  بأشجارها  الهادئة  الطبيعة 
العذبة  ومياهها  وورودها  وأزهارها  الفيحاء 
وألوانها الزاهية وأضوائها المنيرة التي تشع في 
أرجاء هذا المكان السماوي العلوي عالم الصفاء 
الطبيعة  توظيف  اعتبار  ويمكن  الروحي... 
تعبيراً  القصة  هذه  في  والصائتة  الصامتة 
ضمنياً وإيحائياً عن هروبها االضطراري  من 
الدماء  والحروب وسفك  والخراب  الدمار  واقع 
فيه  ترتاح  الذي  العلوي  العالم  إلى  واالنتقال 
أحزان  من  والجمال   الحب  إلى  التواقة  الروح 

وآالم الواقع الجريح
                                             

قصة للكاتبة أمل شيخموس 
»رسالة من نور«

كما  الرقيق  الوردي  بمنديلها  عينيها  تعصُب 
الجوري، تتسرب في حالة حلم يتالشى الواقع، 
حصانها  والورود،  باألشجار  مزروٌع  عالمها 
منها  يقترُب  البرتقاليين  الجناحين  ذو  األبيض 
بالضياء،  الكون  يغمر  وإحساٍس  بهدوٍء  تتلمسهُ 
بين  تذوُب  وإياها  تغرُب  الشمس  تسترسُل عبر 
البنات«،  »غزل  ُسَكر  كقطعة  حبيبها  ذراعي 
بصورتها  تشي  الجدران  على  الرسوم  حيُث 
البنفسج  أنثى  إنَّها  بها  يحلُم  بها،  شروده  عند 
خائفاً  الزمردة  مثل  كالملكة  يحملها   والبرتقال 
أن تندثر من بين يديه  كما آدم وحواء، تلك التي 
الفراشات  إلى  ترنو  الذهبية  بالقالدات  تتزين 
يغربان  هي،  كما  األزهار  على  تحط  كيف 
وقطع  قلوب  عسلية،  وأكواناً  أقماراً  ليلجا  معاً 
شوكوالتة وحٌب أبدي رغم القيود واألسوار ال 
يرى الرماد بل يُشرق كل صباحٍ ومساء، يراها 
بلون الطبيعة متجددة متعددة النكهات والعطور، 
تفُك  الكرزيتين،  شفتيها  األملس  جسدها  تتلمُس 
العُصاب عن مقلتيها؛ استردت ذاتها أنَّ كل هذا 

لن يحصل إال في الجنة، وأنهما كانا قلبان يلتقيان 
بيد  الحارس«  بطلها  األمان »حبها  عند شاطئ 
أن القوى الظالمية أفسدت كل شيء أحالته إلى 
مستحيل، وأن السماء لن تكتسي باللون الوردي 

والليلكي وأن الشمعة التي أضاءت األفق غابت، 
أفكارها  بنات  إال  يكن  لم  هنا  تحقق  شيء  كل 
وشرودها عن الواقع جراَء الضغط الذي ُموِرَس 

عليها كأنثى لم يمنحها حتى تقرير مصيرها.

د. بومدين جاللي/ الجزائر

ما أكثر الُكتّاب العرب من الجنسين وفي مختلف 
بمعناها  الكتابة  لكّن  والبحث،  اإلبداع  مجاالت 
الصارم  البحثي  وبمعناها  الجمالي  اإلبداعي 
ندر،  فيما  إال  غائبة  تكون  أن  تكاد  أو  غائبة 

والنادر يحفظ وال يقاس عليه.
لغة الكتابة رديئة إلى درجة التدني عن مستويات 
اللهجات الدارجة هنا وهناك، واألفكار مسّطحة 
مستهلكة يعافها العام قبل الخاص، والتحّكم في 
مستحيالت  من  البحث  ومناهج  اإلبداع  أجناس 
الكتابة  هذه  منتجي  وإدراك  الراهنة،  ثقافتنا 
وموروثهم  لواقعهم  ومنتجاتها  الالكتابة 
بلغة  يساوَي  أن  يكاد  غيرهم  على  وانفتاحاتهم 

ْفر.  أهل الرياضيات الّصِ
فيها  شمس  ال  المستقبلية  االستشرافية  الرؤى 
وال قمر، والغايات األولى واألخيرة هي أن جل 
هؤالء الناس كتبوا من غير أن يكتبوا بحثاً نافعاً 
أو إبداعاً رائعاً أو أي شيء يحفظ لهم ماء الوجه.

هذا وغيره له دالالت متعددة؛ منها الخلل الكبير 
في التكوين المرجعي، ومنها انتفاخ األنا المنتج 
الفراغ؛  عقد  على  مؤسسة  مفرطة  بنرجسية 
الفردي  شكله  في  للمتلقي  المنتج  احتقار  ومنها 
والمجتمعي، ومنها عبثية الوجود نتيجة القطيعة 
مساوئ  ضغط  ومنها  معاً،  والخلف  بالسلف 

اللحظة التاريخية الراهنة.
ال أيتها السيدات، ال أيها السادة ... 

اللحظة  بصيرورة  وعٌي   - أّوالً   - فالكتابة 
فيها  الصراعات  وطبيعة  الحضارية  الوجودية 
العادية  الحياة  مجرد  عن  جداً  مختلفة  وهي   -
الوعي  بهذا  لهم  عالقة  ال  اليوم  كتّابنا  وجّل   -
أو  مشّوه،  أو  معكوس،  وعيهم  أو  الضروري، 

ناقص... 
لغد  تؤسس  استشرافية  رؤية   - ثانياً   - والكتابة 
مختلف مساير للتطور البشري بما له وما عليه، 
وقدراته  الكاتب  تواجد  موقع  من  فيه  وفاعل 

وانتمائه وقناعاته في هذه الحياة... 
وحضارية  ثقافية  مسؤولية   - ثالثاً   - والكتابة 

يتحملها الكاتب بحريته دون أن يمليها خضوع 
سياسياً  المهيمنة  القوة  عصر  في  مهيمنة  لقوة 
وغير  وإعالمياً  واقتصادياً  وتقنياً  وعسكرياً 

ذلك... 
أداة  وال  ألداتها،  إتقان   - رابعاً   - والكتابة 
للكتابة خارج اللغة بتفرعاتها المعرفية المتعددة 
االنتماء  عن  المعبّرة  التاريخية  وتراكماتها 

مجال  في  إذ  والطموحات،  والمسار  والهوية 
البحث فالمطلوب هو الرصانة والدقة واإلحاطة 
بجزئية الجزئية وهذا يتأتّى من زاد كبير ورؤية 
اإلبداع  مجال  وفي  متدبّر،  وعقل  واضحة 
فالمطلوب هو االنزياحات الجمالية ذات الصقل 
بصناعة ممتازة وهذا تمليه الملكة وما يصاحبها 

من اجتهاد.

مجتمعية  ذاتية  رسالة   - خامساً   - والكتابة 
مباشرة  وغير  مباشرة  غايات  لها  حضارية، 
الظروف  بحسب  والمكان  الزمان  في  متدرجة 
التأملية  الروحية  واألبعاد  والضرورات 

لإلنسان...
وبناًء على هذا؛ فالكتابة وعي ورؤية ومسؤولية 
وإتقان ورسالة، ومن ال حظ له في هذه العناصر، 
فهو يكتب ألكل بعض الخبز - بما لهذا المنحى 
الفراغات  بعض  مْلء  أجل  من  أو   - عليه  وما 

مؤقتاً، وال شيء غير ذلك.
في  الرئيسة  المكونات  هذه  أن  إلى  اإلشارة  مع 
صناعة الكاتب يمكن أن تكون مهتزة أو ناقصة 
ومعقول  طبيعي  أمر  وهذا  الشباب،  عند  قليالً 
بحل  كفيل  باالجتهاد  المسند  والزمن  جداً، 
والقابلية  بالملكة  لها  عالقة  ال  التي  اإلشكاالت 
أو  فاهتزازها  الشباب  خارج عصر  أما  للتعلم، 
لماذا  نقصانها هو الذي يجعلنا نفهم فهماً عميقاً 
شاعر  إلى  الشعر  أهل  القدامى  العرب  قّسم 
بقية  في  ذلك  على  وقس  وُشْعرور،  وُشَوْيِعر 

أنواع الكتابة.

األردنية  العاصمة  شمال  المفرق،  محافظة  في 
السرب«،  »أم  آثار  تقع  كم   80 بحوالي  عمان 
كم  و12  المفرق  مدينة  من  كم   13 بعد  وعلى 
في  األثرية  المواقع  أهم  وهي  الجمال،  أم  من 
المنطقة، وتقع القرية فيما يسمى بمنطقة جنوب 
حوران، وهي منطقة جيولوجية متجانسة تتميز 
الوقت  في  مقسمة  وهي  البازلت،  بوجود حجر 

الحاضر بين األردن وسوريا.
هوارد  بها  قام  للقرية  منهجية  دراسة  أول 
و1905،   1904 عامي  بين  بتلر  كروسبي 
إلى  برينستون  لبعثة  علمي  كمدير  زار  عندما 
سوريا ووثّق كامل جنوب حوران، بما في ذلك 
مسح  إجراء  تم  المناسبة  تلك  في  السرب،  أم 
معماري لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس، 
وأرفقت بصورة ثمينة لداخل المجمع المعماري.
تم إثراء الرسومات بتفاصيل معمارية وزخرفية 
مقياس  على  أعمدة(  وقواعد  تيجان  )أفاريز، 
20/1، وخالل المسح تم تحديد هوية العديد من 
النقوش النبطية واليونانية وفهرستها، وأشار بتلر 
قريب  حتى وقت  الموقع كان “مسكوناً  أن  إلى 
من  آخر  كانوا  الذين  المستوطنين  ولكن  نسبياً 
استعمل اآلثار، لم يجروا عليها سوى تغييرات 
في  اإلصالحات  بعض  بإجراء  مكتفين  قليلة، 
المنازل القديمة”. واستناداً إلى البقايا المعمارية 
والنقوش التي ُعثِر عليها هناك، أكد أن “الموقع 
عام  مبنى  أو  معبد  وجود  مفترضاً  جداً”،  قديم 
اكتشاف  بسبب  الرومانية  الفترة  إلى  يعود  آخر 

عدد كبير من األعمدة وكسر معمارية من التقليد 
الكالسيكي، التي كرس لها فقرة خاصة، واختتم 
بتلر القسم الخاص بأم السرب بوصف معماري 
وباخوس،  سرجيوس  القديسين  لكنيسة  مفصل 
وبوصف للمجمع الشمالي، وبفقرة قصيرة عن 

العمارة المنزلية.
تمت زيارة أم السرب مرة أخرى في الثالثينيات 
اإليطالي  الباحث  قبل  من  العشرين  القرن  من 
الستينيات  منتصف  وفي  بارتوتشيني،  ريناتو 

الموقع،  في  جديداً  بحثاً  آخرون  باحثون  أجرى 
سيما  وال  بالقرية،  جديداً  اهتماماً  أن  حين  في 
ببنيتها الكنسية، لم ينشأ إال بعد أوائل الثمانينيات. 
في ذلك الوقت، أجرى ج. ر. د. هاردينج مسحاً 
قرية  دراسة  إلى  باإلضافة  للموقع،  كامالً 
هذه  وكانت   .1980 عام  وذلك  القريبة،  سما 
النشاطات جزءاً من مشروع أوسع حول جنوب 
واإلسالمي.  البيزنطي  العصرين  بين  حوران 
في عام 2002، قامت بعثة إيطالية من جامعة 

أثري  مسح  بإجراء  روما  في  سابينزا”  “ال 
التركيز  مع  السرب،  ألم  جديد  وطبوغرافي 
المنطقة  في  السكنية  المباني  بشكٍل خاص على 

الغربية.
قامت بعثة من جامعة سيينا بزيارة أولية للموقع 
في عام 2008، حين تم إجراء مسح فوتوغرافي 
كنيسة  واجهة  على  محدود  وفوتوغرامتري 
موسم  خالل  وباخوس،  سرجيوس  القديسين 
في  المباني  آثار  عام 2009، ومع إطالق علم 
مشروع األردن من جامعة سيينا )إيطاليا(، كانت 
أم السرب موضوع برنامج علمي منظم بما في 
ذلك المسح السطحي، ومسح طبوغرافي بمحطة 
األبعاد  ثالثي  ضوئي  ومسح  الشاملة،  البيانات 
الطبوغرافية  )الوحدات  معماريين  لمجمعين 
المادة،  لبنية  أولي  24 و 28(، وتحليل   TU  /
البناء.  تقنيات  لقراءة  خاص  اهتمام  إيالء  مع 
خالل مواسم البحث التالية )2011-2012(، تم 
توسيع  وتم  و28   TU24 لـ المسوحات  إكمال 

الدراسات المتعلقة بتقنيات البناء.
زيتسن  ياسبر  أولريش  األلماني  العالم  زار 
عام  في  المنطقة  وشمال  غرب  شمال 
وتبعه   )1854  SEETZEN(  1805
يوهان  السويسري  والرحالة  المستكشف 
 ،)1812-1810( بوركهارت  لودفيج 
ريختر  فون  فريدريش  أوتو  األلماني  والعالم 
سلك  جيمس  البريطانيون  والرحالة   ،)1815(
 and  1821  BUCKINGHAM( بكنغهام 

 1818-1816 بانكس  جون  ووليم   )1825
ومن   .)2004  SARTRE-FAURIAT(
عام  في  الجمال  أم  زار  األخير  أن  المؤكد 
1818 ولكنه لم يمر عبر أم السرب، وقد ذكر 
سيريل غراهام الموقع في تقرير عن ترحاله في 
المنطقة في عام 1857، وتمت زيارته أيضاً في 
عام 1894 من قبل غوتليب شوماخر، وفي عام 

1901 من قبل رينيه دوسو وفريدريك ماكلر.
األعمدة  من  استثنائي  عدد  وجود  بتلر  يسجل 
عدد  سوى  له،  وفقاً  يضاهيه،  ال  الموقع،  في 
تلك التي تم تحديدها في قرية أم الجمال القريبة 

.)95 .p ,2.II.A ,1909 BUTLER(
القطاع  في  يقع  مبنى  مع   24  TU تتوافق 
الشرقي األقصى من أم السرب، في حين أن 28 
TU هي المجمع الواقع في المنطقة الوسطى من 
الموقع مع كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس.
العمل  لتقديم   Carnet كارنيه  تصميم  تم 
ولتوضيح   ACTECH بمشروع  الخاص 
النتائج العلمية واألنشطة المنجزة لكل من العالم 
واستخدمت  العريض،  والجمهور  األكاديمي 
كارنيه Carnet كمنصة ديناميكية بين الباحثين 
البحر  في حوض  المبني  التراث  على  العاملين 
إلى  الروماني  العصر  من  المتوسط،  األبيض 
تقديمه  تم  السبب  ولهذا  اإلسالمي،  العصر 

باللغتين اإلنجليزية والعربية.
وكاالت

كان تحديُد الثالثين من آب باسم اليوم الدولّي للمختفين قسراً، دلياًل على االهتماِم الدولّي بواحدةٍ من أكثر ظواهر العنِف خطورًة، إذ يتعرض فيها 
الضحايا عالوًة عن قسوِة السجِن نفسه، لالحتجازِ بين أطباِق المجهول، فال تتوفُر المعلوماُت عن مصائرهم وظروِف غيابهم، لتتجاوزَ آثارها السلبّية 

المحتجزين إلى عوائلهم وعلى صعيِد المجتمِع بفقد األمان فيه، واإلخفاء القسرّي أكثر االنتهاكات شيوعًا في المناطق التي تحتلها تركيا.  
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الشبيبة الكردستانية بهامبورغ ُمستمرة بحملة االعتصام 
من أجل حرية القائد

مزارعون يشتكون من تأثير قطع تركيا لمياه الفرات على رزقهم..

»البطاقة الذكية«.. نقمة على تجار حلب

مدينة  من  الكردستانية  الشبيبة  من  مجموعة 
حملة  في  المناوبة  تستلم  األلمانية،  هامبورغ 
للمطالبة  أوجالن«  للقائد  »الحرية  اعتصام 
بإطالق سراح القائد عبد هللا أوجالن، المستمرة 

في مدينة ستراسبورغ الفرنسية منذ 2012.
أوروبا  في  وأصدقاؤهم  الكردستانيون  يواصل 
هللا  عبد  القائد  حرية  أجل  من  االعتصام  حملة 
عام  حزيران   25 في  بدأت  والتي  أوجالن، 
من  الفرنسية،  ستراسبورغ  مدينة  في   2012
أجل رفع العزلة المفروضة على القائد عبد هللا 

أوجالن.
أيدن،  »حسنة  هم:  األسبوع  لهذا  المشاركون 
المجموعة  وباسم  منذر«،  وسيد  بوطان  ميرزا 
تحدث ميرزا بوطان وقال: »إن شبيبة كردستان 
نفسها  تعد  لهذا  التحرري،  النضال  رواد  هم 
الذي  النضال  قيم  على  الحفاظ  في  مسؤولة 
خالل  من  أوجالن  هللا  عبد  القائد  يخوضه 

مشاركتها في هذه الفعالية«.
وأوضح ميرزا بوطان أنه منذ المؤامرة الدولية 
ترتكب الدولة التركية كل الجرائم بحق الشعب 

الكردي بدعم من الدول األوروبية..! 
هذه،  الحرية  وقفة  خالل  من  بأنهم  وأضاف 
لن  الكردي  الشعب  أن  الدول  لهذه  يظهرون 
وفي  التحرري.  الوطني  نضاله  عن  يتخلى 
نهاية حديثه قال ميرزا بوطان إنه »يجب على 
الجميع الوقوف ضد العزلة واالحتالل واإلبادة 

الجماعية«.

وكالة أنباء الفرات

تزداد معاناة المزارعين واألهالي جراء خفض 
تركيا لمنسوب مياه نهر الفرات إلى جانب قلة 
األمطار خالل فصل الشتاء المنصرم، إذ زادت 
ومياه  والري  الزراعة  مياه  تأمين  تكاليف 

الشرب.
منذ الـ 27 من شهر كانون الثاني المنصرم من 
تسرق  التركي  االحتالل  ودولة  الجاري  العام 
ال  إذ  الفرات،  نهر  مياه  من  السوريين  حصة 
تطلق سوى أقل من 200 متر مكعب من المياه 
توصلت  التي  االتفاقية  تنص  بينما  الثانية،  في 
يقل  أال  ضرورة  على  تركيا  مع  سوريا  إليها 
عن  إلى سوريا  الفرات  مياه  من  المائي  الوارد 

500 متر مكعب في الثانية.
وفي هذا السياق، يقول المزارع أحمد محمد من 
قلة  الفرات: »بسبب  لنهر  المجاورة  القناية  بلدة 
األمطار لهذا العام، وخفض تركيا لمنسوب مياه 
كان  حيث  الزراعة،  مصاريف  زادت  الفرات 
 50 حوالي  الزراعة  مياه  تأمين  على  يصرف 
لتراً من المازوت، ولكن اآلن يصرف 80 لتراً 

للزراعة«.

تحتاج  كانت  اآلبار  أن  إلى  محمد  أحمد  وأشار 
إلى ثمانية أنابيب وصل الستخراج المياه، بينما 
اآلن تحتاج إلى 12 أنبوباً أو أكثر، وذلك أكثر 

تكلفة من قبل.
مؤكداً بأن خفض منسوب الفرات تسبّب بتراجع 
يستطيع  ال  إذ  الجاري،  العام  القطن  زراعة 
بدالً  السمسم  فيزرع  القطن  زراعة  المزارع 

عنه، نظراً ألن القطن يحتاج إلى السقاية أكثر.
أما المواطن علو أحمد من قرية القاسمية فقال: 
أردوغان  قطع  الكثير جراء  يعاني  الفالح  »إن 
اإلرهابي مياه نهر الفرات عن أهالي المنطقة«.

والمنظمات  الدولي  المجتمع  علو  وطالب 
حصة  إلطالق  تركيا  على  بالضغط  اإلنسانية 
صالح  قال  وبدوره  الفرات.  مياه  من  سوريا 
عندما  ارتوازية،  آبار  حفارة  مالك  وهو  ديلي، 
»ستّي«  قرية  في  بئر  حفر  على  يواظب  كان 
غرب مدينة كوباني: »سابقاً كانت المياه تخرج 
عند الوصول بالحفر إلى حوالي 40 متراً، ولكن 
متراً،  إلى80  الوصول  بعد  إال  تخرج  ال  اآلن 

وذلك جراء خفض منسوب الفرات«.
وقال ديلي إن ذلك يؤثر بشكٍل سلبي للغاية على 
ضعف  بئر  حفر  مقابل  يدفع  إنه  إذ  المواطن، 

األم  تقول  جانبها،  ومن  سابقاً.  عليه  كان  ما 
مدينة  في  زياد  الشهيد  حي  من  حسين  درسن 
حيث  قبل،  من  وفيرة  كانت  »المياه  كوباني: 

البساتين لسد حاجة منزلهم من  كانوا يزرعون 
الخضار وتحقيق اكتفائهم الذاتي؛ باإلضافة إلى 
تأمين مياه الشرب للمنزل، ولكن اآلن المياه ال 

تكفي للشرب«.
كانوا  قبل  من  أنه  إلى  درسن  األم  وتنّوه 
أو  ساعة  خالل  البئر  من  المياه  يستخرجون 
المياه خالل 10  استخراج  فيتم  اآلن  أما  أكثر، 
إلى 15 دقيقة ال أكثر ويجف بعدها، وفي الكثير 
مياه  شراء  إلى  األهالي  يضطر  األحيان  من 
ليرة   1000 بـ  المياه  برميل  يُباع  إذ  الشرب، 

سوريّة بسبب جفاف الكثير من اآلبار.
هذا وعلى الرغم من المطالبات المتتالية إلطالق 
نهر الفرات من الجانب التركي وعدم استخدامه 
كسالح في وجه شعب المنطقة، إال أن تركيا ال 
تزال مستمرة بقطع المياه ومعاداة شعوب منطقة 
بحق  انتهاكات  مرتكبة  سوريا،  وشرق  شمال 

اإلنسانية وسط صمت دولي وعالمي سائد.

وكالة هاوار

 38( بركات  رامي  ينتظر  أسابيع،  أربعة  منذ 
الكاتو  لصناعة  محل  صاحب  وهو  عاماً( 
حلب،  بمدينة  الدولة  سيف  حي  في  والمثلجات 
من  الحصول على مخصصاته  شمالي سوريا، 
لشركة  الذكية  البطاقة  عبر  الصناعي  الغاز 
محله  في  اإلنتاج  إليقاف  اضطر  إذ  »تكامل«، 
السوق  من  الغاز  أسطوانات  شراء  لصعوبة 

السوداء بسبب ارتفاع أسعارها.
ويشتكي أصحاب فعاليات تجارية في حلب من 
الصناعي  الغاز  من  مخصصاتهم  استالم  عدم 
عليها  يحصلون  كانوا  التي  الكميات  وتخفيض 
سابقاً من شركة محروقات الحكومية، وذلك بعد 
ثالثة  منذ  الذكية  البطاقة  عبر  توزيعها  اعتماد 

أشهر.
وبداية شهر أيار الفائت، بدأت شركة »تكامل« 
أصحاب  على  الصناعي  الغاز  توزيع  مهمة 
الفعاليات التجارية عبر البطاقة الذكية في حلب، 
بدالً من شركة محروقات التي كانت تقوم بذلك 

عبر معتمدين.
أصحاب  على  الجديدة  التوزيع  آلية  واشترطت 
بالمحل،  خاصةً  ذكية  بطاقة  إصدار  المحالت 
ووجود  حرفية  شهادة  إصدار  تتطلب  والتي 
تلك  وتكلف  المنشأة،  أو  بالمحل  خاص  ختم 
اإلجراءات حوالي 70 ألف ليرة سورية، بحسب 

أصحاب محال.
 وبعد إتمام تلك األوراق، تقرر الشركة فيما إذا 
المحل  لصاحب  الصناعي  الغاز  ستمنح  كانت 
المتقدم أم ال، إضافة إلى تحديد الكمية الغاز لكل 

منشأة والتي يتم توزيعها أسبوعياً.
وبحسب عالء مؤذن، وهو مسؤول عن المكتب 
فإن هناك  التنفيذي في مكتب »محافظة حلب« 
لتحديد  التجارية  الفعاليات  بزيارة  تقوم  لجنة 

مستحقاتها من الغاز.
التوزيع  آلية  تغيير  فور  »بركات«  وسارع 
ِحرفية  شهادة  يمتلك  أنه  كما  بطاقة،  إلصدار 
أستلم  لم  ذلك  »لكن رغم  بمحله،  خاصاً  وختماً 

شيئاً منذ شهر«.
كان  التوزيع،  عملية  »تكامل«  تولي  وقبل 
الغاز  من  أسطوانات  خمس  يستلم  »بركات« 
الواحدة،  لألسطوانة  ألفاً   12 بسعر  الصناعي، 
بينما يتراوح سعرها في السوق السوداء ما بين 

80 و85 ألف ليرة سورية.

»مستحقون حقيقيون«

وتوزيع الغاز على أصحاب الفعاليات التجارية 
دمشق  محافظة  به  تقدمت  الذكية،  البطاقة  عبر 
تشرين  في  الداخلية  التجارة  لوزارة  كمقترح 
نقلته  ما  بحسب  وذلك  الماضي،  العام  الثاني 
جريدة »الوطن« شبه الرسمية عن مصدر من 

المحافظة آنذاك.
تنظيم  هو  الهدف  أن  حينها،  المصدر،  وقال 
واالقتصادية  التجارية  الفعاليات  تزويد  عمليات 
بمادة الغاز الصناعي، ومنها المطاعم والفنادق 
فعالية تستخدم  الحلويات، ولكل  ومحال تصنيع 

الغاز الصناعي.
عن  المعلومات  كل  تحديد  المقترح  واشترط 
الصناعي  والسجل  كالترخيص  المنشاة، 
الشهادة  حتى  أو  السياحي  أو  التجاري  أو 
الحرفية، وعدد ساعات وأيام العمل األسبوعية 
يمكن  التي  الغاز  كمية  لتحديد  والتجهيزات، 

منحها لكل منشأة.

شركة  مدير  كشف   ،2020 عام  آذار  وفي 
العمل  بدء  عن  حصوية،  مصطفى  محروقات 
الصناعي  الغاز  أسطوانات  توزيع  أتمتة  على 
على غرار الغاز المنزلي، حيث يتم حصر عدد 
الفعاليات االقتصادية ورصد حاجتها الفعلية من 

المادة لمنحها بطاقة ذكية.
ورغم انتقاد صناعيين آللية التوزيع الجديدة لعدم 
أسابيع  منذ  مخصصاتهم  على  البعض  حصول 
آخرون عليها  فيما سيحصل  تحديد  يتم  لم  بينما 
المكتب  مسؤول  عاصي،  كميت  رأى  ال،  أم 
لصالح  القرار »جاء  أن  المحافظة  في  التنفيذي 

المواطن«.
لنورث  خاص  تصريح  في  »عاصي«،  وأشار 

تأخذ  المحال  بعض  كانت  سابقاً  أنه  إلى  برس، 
أسطوانات الغاز وال تستخدمها.

البطاقة  استخدام  من  الغاية  أن  وأضاف 
»للمستحقين  الحكومي  الدعم  وصول  الذكية 
بالعمل ضمن  »المواطنين  الحقيقيين«، وطالب 
وفق  التجارية  المحال  لعمل  المنظمة  الضوابط 
البعض  من  االستغالل  لحماية  الجودة  معايير 

للمتاجرة في المادة«.

»محال مغلقة«

كيلو   16 الصناعي  الغاز  أسطوانة  وتزن 

 10 المنزلية  األسطوانة  تزن  حين  في  غراماً، 
كيلوغرامات.

محالً  عاماً(   57( األبرش  الدين  عالء  ويمتلك 
لبيع الفالفل في حي محطة بغداد وآخر في حي 
األوراق  الستخراج  سارع  إذ  بحلب،  الزبدية 
إعطائه  على  الموافقة  تمت  ولكن  المطلوبة، 
الغاز الصناعي لمحله في حي المحطة، فيما لم 
محله  لمنحه مخصصات  الموافقة  على  يحصل 

في حي الزبدية »دون توضيح األسباب«.
ويستلم »األبرش« حالياً خمس أسطوانات غاز 
لمحله وهو ما يجده رب العمل »غير  أسبوعياً 
كاٍف«، لذلك يشتري من الموزع نفسه كل يوم 

أسطوانة إضافية بسعر 80 ألف ليرة سورية.
»األبرش«  كان  الجديدة،  التوزيع  آلية  وقبل 
يحصل أسبوعياً على ست أسطوانات لكل محل. 
لكنه ينوي اآلن إغالق محله في حي الزبدية في 
حال استمر الوضع على هذا الحال، وذلك بسبب 

تكاليف شراء الغاز من السوق السوداء.
الغاز  شرائه  جراء  لخسائر  تعرضه  وبسبب 
نسبة  وانخفاض  السوداء  السوق  من  الصناعي 
)44عاماً(  الشامي  ساهر  أغلق  لديه،  المبيع 
محله لبيع المعجنات ويبحث حالياً عّمن يشتري 

منه معدات المحل.
شهادة  على  للحصول  طلباً  »الشامي«  وقدم 
حرفية جديدة وبعد 20 يوماً حصل على بطاقة 
ذكية، لكنه لم يستلم أي أسطوانة مدعومة السعر 

حتى اآلن.
وطوال تلك المدة، كان صاحب محل المعجنات 
لألسطوانة  ليرة  ألف   85 بسعر  الغاز  يشتري 
لرفع  دفعه  ما  السوداء،  السوق  من  الواحدة 

أسعار منتجات محله.

مطالب بضرورة اإلسراع بتوزيع مازوت التدفئة

ما هي مشتقات النفط »البترول« األساسية

انطالق منتدى الشرق االقتصادي في روسيا بمشاركة 60 دولة

بدأ التوزيع في العام الفائت مع بداية شهر أيلول 
وعلى الرغم من ذلك لم تنِه لجنة المحروقات في 
الشدادي عملية التوزيع حتى شهر آذار، وعزت 
ذلك  في  التأخير  المحروقات »سادكوب«  لجنة 

المخصصة  الصهاريج  عدد  نقص  إلى  الوقت 
للمنطقة.

المواطن خالد األسعد طالب الجهات المعنية من 
بضرورة  »روناهي«  لصحيفتنا  حديثه  خالل 
على  التدفئة  مازوت  توزيع  بعملية  اإلسراع 

ولتجنب  الشتاء  فصل  دخول  قُبيل  المواطنين 
التوزيع مثلما حصل  التأخير في عملية  حدوث 

في العام المنصرم.
البجدلي  قرية  من  المنحدر  األسعد  وأضاف 
يحصل  لم  أنه  الشدادي  مدينة  شرق  كم   /3/
العام  في  التدفئة  مازوت  من  مخصصاته  على 

الماضي حتى نهاية شهر شباط.
ولفت إلى أنه اعتمد مع دخول فصل الشتاء على 
شراء المادة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة 
جداً وصلت لحدود الـ /375/ ليرة للتر الواحد.

الحنة  قرية  المطر من  إبراهيم  المواطن  ويقول 
الشرقية: »هناك عدة عوامل تساهم في التأخير 
للتدفئة  المخصصة  المحروقات  توزيع  بعملية 
التوزيع  وعدم  الكميات  نقص  المواطنين  على 
على دفعة واحدة، فعلى سبيل المثال قد تستغرق 
من  االنتهاء  لحين  أيام  عشرة  الواحدة  القرية 
الواصلة  الكميات  نقص  بسبب  التوزيع  عملية 
للقرية واالنتظار حتى وصول صهاريج جديدة 

للجنة المحروقات«.

المعنية  الجهات  في ختام حديثه  المطر  وطالب 
المحلية  والمجالس  المحروقات  لجنة  من 
التوزيع  بعملية  باإلسراع  الكومينات  ورؤساء 

وتجنب التأخير الذي يحصل في كل عام.
التابعة  العامة”  المحروقات  “إدارة  وكانت 
قد  سوريا،   وشرق  لشمالي  الذاتية”  لـ”اإلدارة 
يقضي  أيار،  من   11 الـ  في  تعميًما  أصدرت 
بالبدء بتوزيع مادة مازوت التدفئة بدًءا من 20 
من أيار  في جميع المناطق التابعة لـ ”اإلدارة”.

إلى  الواحد  البرميل  نقل  أجرة  التعميم  وحدد 

كما حصر  ليرة سورية،  بألف  المدنيين  منازل 
مديريات  عن  الصادرة  بالبطاقات  التوزيع 
المحروقات في “اإلدارة المدنية والديمقراطية”.

المديريات  المحروقات”  “إدارة  تعميم  وطالب 

التابعة لها، بضرورة االلتزام بالخطة المرسومة 
الصادرة  التدفئة  مادة مازوت  توزيع  آلية  حول 

لهذا الخصوص من قبلها.

)باإلنكليزيّة:  البترول  أو  النّفط  يتكّون   
من  خليط  من   )Petroleum or Oil
الهيدروكربونات التي تكّونت في باطن األرض، 
الحالتين  في  النفط  وجود  من  الرغم  وعلى 
يُطلَق  المصطلح  هذا  أّن  إال  والّصلبة،  الغازيّة 
عادةَ على الّشكل الّسائل منه، الذي يُسّمى أيضاً 

النّفط الخام. 
العضوية  األحافير  تعّرض  بسبب  النّفط  يتشّكل 
ويحتوي  السنين،  ماليين  معيّنة  بيئيّة  لظروف 
النّفط الخام طاقةً مخّزنةً في الّروابط الكيميائيّة 
والكربون،  الهيدروجين  ذرات  بين  تربط  التي 
مّما يجعله مصدراً مثالياً للوقود والّطاقة، ومادّةً 

خاماً تُستخدَم في صناعة العديد من المنتجات. 
الخام  النّفط  أكثر من )30%( من  يتّم استخراج 
العربية  المملكة  تُنتج  إذ  األوسط؛  الّشرق  في 
والواليات  روسيا  تليها  منه،   )%13( الّسعودية 
لكّل  تقريباً   )%12( بنسبة  األمريكيّة  المتحدة 

منهما.
 

مشتقات الّنفط

مركبات  من  مزيج  من  النّفط  يتكّون   
سائلة،  عضويّة  ومركبات  هيدروكربونيّة، 
يتم  البعض  المركبات عن بعضها  ولفصل هذه 
تكرير النّفط الخام. ومن أكثر طرق تكرير النّفط 
تفصل  التي  التّجزيئّي،  التّقطير  طريقة  شيوعاَ 
درجة  اختالف  على  اعتماداَ  النّفط  مشتقات 

غليانها.
الجازولين،  النّفط:  مشتقات  أهم  ومن   
والكيروسين، وزيوت التشحيم، وشمع البرافين، 
وغاز  والبتروكيماويات،  واإلسفلت،  والدّيزل، 

النّفط الُمسال، وزيت الوقود.
شفّاف  سائل   :)Gasoline( الجازولين  ـ 
العالية  الّطاقة  للسيارات؛ بسبب  يُستخدَم كوقود 
على  قدرته  وبفضل  احتراقه،  عن  النّاتجة 
االمتزاج الّسريع باألكسجين في ُمكربن الّسيارة 
يُستخدم  كما   ،)Carburetor( الكاربوريتر 
كوقود للطيارات، والّضاغطات، وفي المولدات 

الكهربائيّة. 
النّفط  عن  الجازولين  يُفصل  كان  البداية  في 
الخام بطريقة التقطير، ثّم استُبِدلت تلك الطريقة 
الذي  الحرارّي  التّكسير  طريقة  واستُخِدمت 
يعتمد على الحرارة والّضغط المرتفع، فيما بعد 
تعتمد  التي  الحفزّي  التّكسير  طريقة  استُخِدمت 
كمية  إنتاج  لتحفيز  الكيميائيّة؛  التّفاعالت  على 
أكبر من الجازولين، يتكّون الجازولين من خليط 
من الهيدروكربونات التي تحتوي على )12-4( 
ذّرة كربون لكّل جزيء، وعند خلطها فإنّها تنتج 
جازولين بخصائص مختلفة. من أهّم خصائص 
الجازولين هو رقم األوكتان؛ وهو مقياس لقدرة 

مّما  المبّكر،  االحتراق  مقاومة  على  الجازولين 
يزيد من كفاءته.

أو  شفاف  سائل   )Kerosene( الكيروسين  ـ 
رقة، وهو المنتج الّرئيسي  أصفر باهت مائل للزُّ
ويمكن  اإلنتاج،  حيث حجم  من  التّكرير  لعملية 
الحصول عليه بواسطة التّقطير التّجزيئي للنفط 
مئويّة.  درجة   )250-60( حرارة  درجة  عند 
التّاسع عشر،  القرن  الكيروسين في بداية  ظهر 
اكتشاف  قبل  اإلضاءة  مصابيح  في  واستُخِدم 
الكهرباء، وُعِرف في البالد العربيّة بزيت الكاز، 
يشِكّل الكيروسين مكّوناً أساسياً لوقود المحركات 
النّفاثة؛ وذلك بفضل الخصائص التي يتمتع بها؛ 
داخل  الثّابت  واالحتراق  االشتعال،  مثل: جودة 
ودرجة  المنخفضة،  التّطاير  وقابلية  المحرك، 

اللزوجة، والكثافة المناسبة.
زيت  مصابيح  وقود  هو  اإلضاءة:  كيروسين  ـ 

الكاز. 
مواقد  وقود  هو  والتّسخين:  التّدفئة  كيروسين 
الّزراعيّة،  والمدافئ  المنزليّة،  الكاز  زيت 

والمعامل الصغيرة. 
وقود  هو  واآلالت:  المحّركات  كيروسين 
والجّرارات،  الزراعيّة،  المعدّات  محركات 

وبعض اآلالت المائيّة. 
للحدّ   )Lubricating Oils( الّتشحيم  ـ زيوت 
الُمتصلة  األجسام  سطوح  بين  االحتكاك  من 
كزيت  أيضاً  وتُستعَمل  البعض،  ببعضها 
نقل  وتعّزز  والّصدأ،  التآكل  فتمنع  للمحركات، 
الحرارة والّطاقة. تتميّز زيوت التّشحيم بلزوجتها 
وهيدروليكياً،  حرارياً  واستقرارها  المناسبة، 
وانخفاض نقطة تجمدها كذلك، وتنفصل زيوت 
التشحيم عن النّفط عند درجة غليان تتراوح بين 

)300-370( درجة مئويّة.
ـ شمع البرافين )Paraffin Wax( يحتوي على 
العاديّة،  الحرارة  درجة  في  صلب  شمع  شكل 
غير  ثانوّي  كمنتج  الخام  النّفط  من  ويُستخَرج 
ويمكن  ذاته،  في  قيمةً  له  أّن  إال  فيه،  مرغوب 
صناعة  منها  متعِدّدة.  الستعماالت  تسويقه 
صنع  الّشمعيّة،  األقالم  صناعة  الّشموع، 
حفظ  الفازلين.  مثل:  التّجميل،  مستحضرات 
األطعمة، وتغليفها، وتقديمها. صناعة المنتجات 
المطاطيّة، والدّهانات، وحبر الّطباعة العادي أو 

الحجري، وشمع الّطابعات الكهربائيّة. 
أحد  هو   )Diesel( الّسوالر  أو  الدّيزل،  ـ 
عليها  الحصول  يمكن  التي  النّفط  مشتقات 
باستخدام التّقطير التّجزيئي، وينفصل عن النّفط 
 )350-250( بين  تتراوح  غليان  درجة  عند 

درجة مئويّة. 
الغازيّة،  التّوربينات  لتّشغيل  الدّيزل  يُستخدَم 
يُستخدَم  كما  الخارجيّة،  االحتراق  ومحّركات 
السيارات، والحافالت،  أنواع  كوقود في بعض 
الدّيزل  جودة  وتُقاس  والقاطرات،  والّشاحنات، 
احتراق  لسرعة  مؤّشر  وهو  الّسيتاني؛  بالرقم 

وقود الدّيزل.
المشتقات  من   )Asphalt( القار  أو  اإلسفلت  ـ 
يُستخَرج  اللزوجة.  عالية  اللون  سوداء  النّفطيّة 
اإلسفلت بعملية تقطير النّفط الخام تحت درجات 
مئويّة،  درجة   )525( إلى  تصل  عالية  حرارة 
أسطح  وطالء  الّشوارع،  لرصف  ويُستخدَم 

المنازل؛ لمنع تسّرب المياه.
 )Petrochemicals( البتروكيماويات  ـ 
النّفط  من  استخراجها  يمكن  كيميائيّة  منتجات 
وتتراوح درجة غليانها  الّطبيعي،  والغاز  الخام 

إلى  وتُصنَّف  مئويّة،  درجة   )200-30( من 
العطريّة،  والمركبات  األوليفينات  مجموعتين: 
العديد  لصناعة  البتروكيمياويّة  المواد  تُستعمل 
من المواد، أهّمها: األسمدة، واألحذية، والّشمع، 
البالستيكيّة،  والقوارير  الغذائيّة،  والمضافات 

والمنظفات، وغيرها.
 Liquefied Petroleum( ـ غاز النّفط الُمسال
Gas( هو مزيج من المركبات الهيدروكربونيّة، 

ومن أشكاله البروبان والبيوتان.
 وأهّم البروبان: أنه غاز عديم الّلون، يُستخَرج 
والّصيغة  الّطبيعي،  الغاز  أو  الخام  النّفط  من 
تسييل  يُمكن   .)C3H8( هي  له  الكيميائيّة 
البروبان بيُسر تحت ضغط مرتفع، ولذلك يوجد 
والّصهاريج،  األسطوانات  في  الّسائل  بشكله 
ويُستخدَم منفرداً أو مخلوطاً مع البيوتان الّسائل 
والّصناعيّة،  المنزليّة  لالستخدامات  كوقود 

ومحركات االحتراق الدّاخلّي.
الهيدروكربونات  من   :)Butane( البيوتان  ـ 
والّصيغة  والّرائحة،  اللون  عديم  وهو  الغازيّة، 
البيوتان  له هي )C4H10(. يُضاف  الكيميائيّة 
درجة  لزيادة  الجازولين؛  الّسيارات  وقود  إلى 

تطايره.
هو   )Fuel Oils( الوقود  زيت  الوقود  زيت  ـ 
بالتّقطير  منه  ويُستخَرج  النّفط،  مشتقّات  أثقل 
بين  تتراوح  حرارة  درجة  عند  التّجزيئي 
لتدفئة  ويُستخدَم  مئويّة،  درجة   )600-370(
وبعض  والّسفن،  للشاحنات  وكوقود  المنازل، 
الكهرباء  مولدات  ولتشغيل  السيارات،  أنواع 
االحتياطيّة في المكاتب، باإلضافة إلى محطات 

توليد الكهرباء.
وكاالت

منتدى  وأعمال  فعاليات  الخميس  تنطلق 
فالديفوستوك  مدينة  في  االقتصادي  الشرق 
واسعة  دولية  مشاركة  وسط  الروسية، 
الصحي  االحتراز  إجراءات  مراعاة  ومع 

والوبائي.
يجري  كبير  حدث  أكبر  ثاني  المنتدى  ويعد 
في روسيا في ظل جائحة كورونا بعد منتدى 
الذي  الدولي،  االقتصادي  بطرسبورغ  سان 

عقد في وقت سابق هذا العام.
حيث  مختلط،  بشكل  المنتدى  وسينعقد 

والبعض  شخصي  بشكل  ضيوف  سيشارك 
ومن  اإلنترنت،  بواسطة  بعد  عن  اآلخر 
 4000 من  أكثر  الحدث  يجذب  أن  المتوقع 

مشارك.
بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس  وسيشارك 
بشكل شخصي في المنتدى، حيث سيحضر 
الجلسة العامة للمنتدى، فيما سيشارك رئيسا 
كازاخستان قاسم زومارت توكاييف ومنغوليا 
أوخناجين خورلسوخ عن بعد عبر اإلنترنت.
وسينعقد المنتدى في الفترة من/ 2 وحتى 4 

لمنتدى  الرئيسي  أيلول/2021، والموضوع 
للشرق  الجديدة  »الفرص  هو  العام  هذا 
البيان  بحسب  متغير«،  عالم  في  األقصى 
تنظيم  عن  المسؤولة  المؤسسة  نشرته  الذي 

الحدث االقتصادي.
الشرق  منتدى  أعمال  برنامج  ويتضمن 
االقتصادي، الذي نشر على الموقع الرسمي  
تجاريا،  حدثا   70 من  أكثر  اليوم،  للمنتدى 
مستديرة  وموائد  نقاش  جلسات  ذلك  في  بما 

وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.

فإن  الروسية  الحكومة  في  لمسؤول  ووفقا 
سيشاركون  دولة   60 من  أكثر  من  ممثلين 
في المنتدى. وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة 
عادة  المنتدى  يشهد  الروسية  فالديفوستوك 
الدول  من  األعمال  لقطاع  واسعة  مشاركة 

اآلسيوية، وخاصة من الصين واليابان.
الضوء  لتسليط  مهمة  منصة  المنتدى  ويعد 
الحكومة  تمنحها  التي  التحفيزات  على 
منطقة  في  االستثمارات  لتشجيع  الروسية 

الشرق األقصى.

الشدادي/ حسام دخيل - مع اقتراب فصل الشتاء، طالب أهالي مدينة الشدادي والريف 
التابع لها بضرورة اإلسراع بتوزيع مادة المازوت المخصصة للتدفئة تجنبًا لحدوث تأخير على 

غرار األعوام الماضية.


