
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

)200(  ل.س   أسست عام  2011 -  السنة احلادية عشرة  |  العدد :   1373  |   النسخة اإللكرتونية  -  1373  |     اجلمعة  -  22  متوز  2022م    

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  
أ
الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة سما 711410( / جل ا

آ
/ عامودا )م�كتبة ا

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

املكتب الرئيسي:
 قامشلو - حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي)الغرزدق(

shrktronahi@gmail.com
0938374196

للنشر والتوزيع
أهالي الدرباسية: التاسع عشر من تموز ثورة مؤسسة روناهي

شعبية هدفها الحرية والخالص
أهال كوباني: قواتنا هي 

ركيزتنا وسندنا لحماية 
مناطقنا من رجس االحتالل 

التركي

قمة طهران نسخٌة جديدٌة 
لنصٍّ قديٍم

شخصيات سياسية، 
وحكومية عراقية: على 

القيام  العراقية  الحكومة 
بمسؤولياتها تجاه حماية 

سيادتها، ومواطنيها مساعي لتعديل عقوبة هبوط نادي ديرك 
للدرجة الثانية لكرة القدم 

اإلدارة الذاتية بشمال وشرق ســـــوريا 
ُتدين وتستنكر مجزرة زاخو

التي  طهران  لقمة  الختامّي  البيان  أّكد 
والتي  الثالثاء،  مساء  أعمالها  اختتمت 
رئيسي  إبراهيم  اإليرانّي  الرئيس  جمعت 
والروسي  أردوغان  التركّي  بنظيريه 
المشاركة  الدول  التزاَم  بوتين،  فالديمير 
فيها بسيادِة سوريا واستقاللها ووحدِة 
أراضيها، وناقشت مسار أستانة بشأن سوريا، 
إضافِة لعدٍد من القضايا على رأسها تطورات 
الملف النووّي اإليرانّي وحرب روسيا على 
أوكرانيا، ولكن فيما يتصل باألزمة السورّية 
كان تكرارًا لنسخ سابقة من أستانة...«7

منتجعًا  األربعاء  التركي  االحتالل  قصف 
سياحياً في مدينة زاخو، حيث أدانت حكومتا 
العراق، وباشور كردستان، وكتل وشخصيات 
سياسية القصف التركي، الذي طال منتجع 
)برخ( في زاخو، والذي استشهد على أثره 
تسعة مواطنين، وجرح ثالثة وعشرون آخرين، 
أغلبهم من النساء واألطفال، فيما وصف 
البالد،  لسيادة  الصارخ  باالنتهاك  القصف 

وأنه جرائم إبادة جماعية...«5

قرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مؤخرًا هبوط نادي ديرك لكرة القدم 
للرجال من الدرجة األولى إلى الدرجة الثانية بعد تعدي أحد الالعبين بعد 
نهاية مباراتهم مع األسايش على حكم الساحة محمود درويش، وأثيرت 
ضجة كبيرة على شبكات التواصل االجتماعي منددة بالقرار وبأنه ُمتسّرع 
وجاء بدون دراسة، كما ردت إدارة نادي ديرك  باستقالة جماعية، وحاليًا 

يتم العمل على احتواء األوضاع وإيجاد حلول لهذه القضية...«10

أدانت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ارتكاب دولة االحتالل 
التركي مجزرة في 

منطقة زاخو واستهداف 
منطقة في كوباني، 

وأكدت على ضرورة أن 
يكون هناك مواقف 

واضحة وجاّدة تحد من 
هذه الهجمات العدوانية، 

مطالبًة حكومتي هولير 
وبغداد، واألحزاب 

السياسية باتخاذ مواقف 
صارمة لردع سياسات 

اإلبادة...«4

طالبت شعوب جنوب الحسكة، بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا، وكردستان عامة، لئال تتكرر مجازر المحتل التركي، مؤكدين، 
إن وحدة صف الشعوب هو الرد المناسب لمواجهة المحتل...«3

التامة  جاهزيتهم  كوباني  مقاطعة  أهالي  أكد 
وأشاروا  مناطقهم،  على  تركي  عدوان  أي  لصد 
إلى إنهم لن يقبلوا بأي احتالل تركي جديد على 
المحتل  بدء  حال  في  أنه  إلى  مشيرين  أرضيهم، 
التركي أي عدوان على المنطقة، فإنهم سيكونون 

له بالمرصاد...«3 

بالنسبة لشعوب شمال وشرق  عاديا  يوما   2012 تموز عام  التاسع عشر من  يوم  لم يكن 
سوريا، حيث انطلقت في هذا اليوم شرارة ثورة شعبية؛ تهدف إلى الحرية، وإلى الخالص 
الثورة  التاريخ، وقد ُعرفت هذه  التي لحقت بهذه الشعوب على مر  من كل أنواع الظلم، 

باسم ثورة روج آفا...«5 

األلغام »قاتل خفّي« يترّبص بفرح السوريين

أغرب عشرين مكان على وجه األرض.. تعّرف عليها

باطن  في  المدفونة  المتفجرة  األسلحة  تعّكر 
األرض صفو حياة السوريين الذين يتحسسون 
الخطى للعودة إلى حياتهم الطبيعية، فالدواعش 
أعداء الحياة زرعوا من األلغام ما يقتل األبرياء 
خاصةً األطفال والمزارعين ورعاة المواشي 
القاتل  الذين ال يمتلكون الخبرة الكتشاف هذا 
الخفي. لم يتخيّل عبد العزيز العقاب أن تتحّول 
نزهة إلى مأساة سيعاني من تداعياتها طويالً، 
بعدما فقد 21 فرداً من عائلته جراء انفجار لغم 
في وسط سوريا التي تُسجل العدد األكبر من 

ضحايا مخلّفات الحرب عالمياً.
فرح  نهار  »كان  عاماً:   41 العقاب  ويقول 
الخروج  أكره  بّت  حتى  مأساة،  إلى  وتحّول 
كيف  أطفال  لعشرة  الوالد  ويروي  للتنزه«، 
قاتل  من  بالخطر  دائماً  يشعرون  »الناس  إن: 

مجهول ال يعرفون مكانه«.
من  األلغام  وضمنها  المتفجرة  األجسام  وتعد 
السورية  بالحرب  المرتبطة  الشائكة  الملفات 
المستمرة منذ آذار 2011، ورغم الهدوء على 
األجسام  تلك  يزال ضحايا  ال  القتال،  جبهات 
القاتلة في ارتفاع، إذ توثّق األمم المتحدة مقتل 

أو إصابة خمسة أشخاص يومياً بسببها.

املوت ينتظرهم

عائلة  استعدت   ،2019 فبراير  في  يوم  ذات 
نزهة  في  للخروج  األقارب  وبعض  العقاب 
انطلقت من مسقط رأسهم في قرية السعن في 

ريف حماة في وسط البالد.
إلى  الكبيرة  العائلة  حياة  غيّرت  النزهة  لكّن 
زوجة  بينهم  منها،  فرداً   21 قضى  إذ  األبد، 
أشقائه  من  وأربعة  أبنائه  من  واثنين  العقاب 
إصابات  آخرون  وأصيب  وعّمه،  وشقيقاته 
حرجة، منهم من بات ُمقعداً ومنهم من بُترت 

أطرافه.
دُمرت«،  بالكامل  »عائلة  العقاب:  ويقول 
أو  معارك  هناك  تكن  »لم  متحسراً:  ويضيف 
ينتظرنا  كان  الموت  لكن  حرب عام 2019، 

من داخل األرض، هذا هو قدرنا«.
ويشرح بحزن: »في الحرب تعرف عدوك من 
مسلحون  أعداء  يتواجد  أين  تعرف  صديقك، 
وال تقترب منهم، أما اللغم فعدو خفي ال تعرف 

مكانه«.
المتحدة  األمم  دائرة  وثّقت   ،2015 عام  منذ 
لألعمال المتعلقة باأللغام مقتل أو إصابة 15 
بما  المتفجرة،  الذخائر  جراء  شخص  ألف 

يعادل مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يومياً.
ضخم«،  رقم  »إنه  المصادر،  إلى  واستناداً 
من  عدد  أكبر  اليوم  سوريا  »تُسّجل  حيث 

الضحايا جراء الذخائر المتفجرة عالمياً«.
 10.2 »حوالي  يعيش  المتحدة،  األمم  ووفق 
بالذخائر  ملوثة  مناطق  في  شخص  مليون 
المتفجرة«، وهو »ما يجعل سوريّاً واحداً من 
اثنين يعيش في خطر جراء مخلفات الحرب«.
الذخائر  لخطر  التصدي  خطر  يبدو  وال 
المتفجرة سهالً في بلد يشهد نزاعاً معقداً أودى 
واتبعت  شخص،  مليون  نصف  نحو  بحياة 
األلغام  زرع  استراتيجية  عدّة  أطراف  خالله 
في مختلف المناطق، وتشّكل األلغام المتروكة 
السكنية  المناطق  وبين  زراعية  أراض  في 
ورعاة  والمارة  المزارعين  على  دائماً  خطراً 
الماشية، وعند »سيطرة مرتزقة داعش على 

مناطق متفرقة، ُزرعت األلغام بعشوائية«.

ذخائر  تفجير  عن  يُعلن  يومي،  شبه  بشكٍل 
وعبوات ناسفة من مخلفات الحرب خصوصاً 

في محيط العاصمة. 

أكرب عدد من الضحايا جراء 
الذخائر املتفجرة عاملياً

يكمن في  وتواجه األمم المتحدة تحدياً رئيسياً 
محدودية التمويل، »الحاجة إلى الدعم الالزم 
آجالً  وليس  كافة، عاجالً  الفاعلة  الجهات  من 

ضروري«.
عام 2017، خرجت زكية البوشي مع ثمانية 
من أفراد عائلتها لجمع الكمأة في بلدة دير حافر 
في ريف حلب الشرقي، ليعود ثالثة منهم فقط، 
رصد  صحراوية،  منطقة  في  سيرهم  وأثناء 
شقيق زكية لغماً أرضياً ما مّكن أفراد العائلة 
لهم  كان  مخفياً  آخر  لغماً  أن  إال  تفاديه،  من 

بالمرصاد.
المدنيين  األلغام على  انفجار  وتتكرر حوادث 
من  الكثير  انصراف  مع  الكمأة  موسم  خالل 

صحراوية  مناطق  في  جمعها  إلى  األهالي 
الذي  داعش  لسيطرة  لفترة  خضعت  شاسعة 
أساسية  كاستراتيجية  األلغام  زراعة  اعتمد 
خالل سنوات سيطرته، حتى أنه اعتاد تفخيخ 
وعبوات  منزلية  وأدوات  وسيارات  أبنية 

غذائية.
وتقول زكية )47 عاماً( التي خسرت والدتها 
وشقيقها وفقدت ابنتها القدرة على النطق جراء 
»قّطع  بحسرة:  برس  لفرانس  اللغم،  انفجار 

اللغم أوصالنا«.
وكاالت

رغم اعتقادنا إننا نعرف كل شبر من كوكبنا، 
فال يزال هناك كثير من األماكن الغامضة التي 
يصعب تفسيرها تاريخياً وعلمياً، وقد تبدو هذه 
وكأنها  للبعض  مخيفة  وحتى  غريبة  األماكن 

مأخوذة من مشهد في فيلم خيال علمي.
وفي هذا التقرير يستعرض أغرب 20 مكاناً 

على هذا الكوكب، تعرف عليها:

خطوط نازكا - بريو

غامضة  وأشكال  مبهمة  رسوم  عن  عبارة 
وغريبة يمكن رؤيتها من الجو، تعود لحضارة 
ماليين  منذ  البيرو  منطقة  في  عاشت  قديمة 
النظريات  من  العديد  ُطرحت  وقد  السنين، 
لتفسير هذه النقوش من زيارة الفضائيين إلى 

أشكال الجلد بالسوط.

الشاطئ األحمر - الصني

بالصين،  بانجين  منطقة  في  الشاطئ  هذا  يقع 
يسمى  الطحالب  من  بنوع  مغطى  وهو 
في  المع  أحمر  إلى  لونها  يتحول  »سويدا« 

فصل الخريف.

طريق عظام الحوت – سيبرييا

تقع هذه المنطقة على بعد نحو 150 كيلومتراً 
عظام  بقايا  فيها  ويوجد  آالسكا،  ساحل  من 
وكان  والفقرات،  الفك  عظام  تشمل  حيتان 
أنها عبارة عن  المنطقة  العلماء في هذه  رأي 
مكان عبادة قديم يعود تاريخه إلى القرن الـ15 

الميالدي.

بحرية هيلري – أسرتاليا

بحيرة غريبة لكنها ذات مظهر جميل، تقع في 
إنها تحتوي على نسبة عالية  أستراليا، ويُقال 
من  للملح  محبة  طحالب  فيها  وإن  الملح  من 
فيها  وتوجد  سالينا«،  »دوناليال  يُدعى  نوع 

يكسب  وردي  لون  ذات  عصوية  ملحائيات 
البحيرة اللون الوردي على مدار العام.

مثلث برمودا - املحيط األطليس

يغطي  مذهل  بشكٍل  وكبير  غريب  مثلث  هو 
مساحة 500 ألف كيلومتر مربع في المحيط 
عن  ُكتبت  التي  التقارير  وحسب  األطلسي، 
هذا المكان، فهو يتسبب في اختفاء الطائرات 
والسفن التي تمر به بشكل خارج عن المألوف 

وال يمكن تفسيره.

متنزه وادي غوبلني – أمريكا

بالحجر  الشبيهة  الطبيعية  المناظر  هذه  تقع 
المتحدة  بالواليات  يوتا  في  اللين  الرملي 
األميركية، وتعطي مشهداً شبه سريالي )غير 
تقريباً(، وتبعد بضعة كيلومترات عن  واقعي 
أماكن  أشهر  من  وتُعدّ  الصحراوية،  المنطقة 

التنزه في والية يوتا.

جرس العاملقة - إيرلندا

إيرلندا  الغامض في  الطبيعي  المشهد  يقع هذا 
وحسب  اإلنسان،  صنع  من  وليس  الشمالية، 
العلماء، فإن هذا المنظر قد تشكل منذ نحو 60 
مليون سنة بسبب البازلت المنصهر الذي خلفه 
ثوران بركاني، وخلفت الحمم المتصالبة هذه 

التشققات المثيرة للدهشة في الصخور.

باب جهنم – تركامنستان

هو حفرة تقع في تركمانستان في قرية ديرويز، 
المحترق،  الطبيعي  الغاز  بمنطقة  تُعرف 
أحرقها  أن  منذ  توقف  وهي مشتعلة من دون 

السوفيات قبل نحو 40 عاماً.

يد الصحراء – تشييل

التمثال  هذا  إيرارازابا  ماريو  النحات  بنى 
التشيلية،  الصحراء  وسط  والغريب  المذهل 
يجسد  نحته  الذي  التمثال  هذا  أن  يعتقد  وهو 

شعور الوحدة والمعاناة اإلنسانية.

منطقة حزام الصمت - املكسيك

تقع  األرض،  وجه  على  األماكن  أغرب  من 
بالقرب من بولسون دي مابيمي، في دورانغو 
بالمكسيك، ويُعتقد أن الساعات وأجهزة الراديو 
توقفت مرة واحدة عن العمل في هذه المنطقة.

أبراج تسال - روسيا

وتسال  ماركس  مولدات  أبحاث  »منشأة  تقع 
روسيا،  في  العالي«  الجهد  ذات  الكهربائية 
وتعود إلى معهد الهندسة الكهربائية الروسي، 
 40 بعد  على  إيسترا  مدينة  في  وأُّسست 

كيلومتراً من موسكو.

نان مادول - ميكرونيسيا

ساحل  على  تقع  يعرفها،  من  قلَّ  قديمة  مدينة 
في  فرعية  منطقة  )ميكرونيسيا  ميكرونيسيا 
»يوجد  مادول  نان  اسم  ومعنى  أوقيانوسيا(، 
بأكملها  مادول  نان  مدينة  وتقع  بينها«،  فراغ 
على سلسلة من البحيرات، وتبدو كأنها متصلة 
الحجرية  والجدران  القنوات  من  بسلسلة 

المختلفة.

البوابات - السعودية

الحجرية  الجدران  مئات  تضم  مجموعة  هي 
التي حددها علماء اآلثار في صحراء المملكة 
األقمار  صور  خالل  من  السعودية  العربية 

الصناعية، وتُدعى بـ«البوابات«.

كهوف فاتنايوكوتل الجليدية - 
أيسلندا

الرائعة،  بمناظرها  الناس  تبهر  كهوف  هي 
وتقع في نهر فاتنايوكوتل الجليدي في جنوب 
شرقي أيسلندا، تكتسب فيها صواعد الكهوف 
ونوازلها التي تشبه األسنان المتدلية من الجليد 
المتعددة،  اإلضاءة  ظروف  في  مختلفة  ألواناً 
من  بالعديد  بعضها  مع  الكهوف  وترتبط 

المتاهات.
الظهور  لتعاود  عام،  كل  الكهوف  هذه  تذوب 
في مكان مختلف، وفي كل عام يأتي العديد من 
إلى  تتحول  التي  الكهوف  هذه  لزيارة  السياح 
بعضها  مع  متشابكة  شكل غرف  على  متاهة 

بعضاً.

بحرية الدم – بوليفيا

بوليفيا،  في  كولورادا  الغونا  بحيرة  تقع 
هذه  وتخلق  دامية«،  »بحيرة  بأنها  وتوصف 
سنتيمتراً(   35( الضحل  العمق  ذات  البحيرة 
ألوان جزر  الحمراء مع  بمياهها  حقيقياً  تبايناً 
البوراكس البيضاء، ويعود لونها إلى الرواسب 

وتصبّغ بعض الطحالب.

بحرية أبراهام – كندا

صناعية  بحيرة  فإنها  المذهل،  جمالها  رغم 
خطيرة سترغب باالبتعاد عنها، فهي مملوءة 
الميثان  من  جيوب  داخل  المتجمدة  بالفقاعات 
البحيرة  هذه  وتقع  االشتعال،  الشديد  المتجمد 
مقاطعة  غرب  في  ساسكاتشيوا  نهر  شمال 

ألبرتا في كندا.

نظام طرق اإلنكا بطول 40 ألف 
كيلومرت - البريو

أكثر  من  القديمة  اإلنكا  حضارة  كانت 
الحضارات القديمة تطوًرا على وجه األرض، 
وأنشأت نظام طرق كبير ممتد على طول 40 
قديم  طريق  أطول  أنه  ويُعتقد  كيلومتر،  ألف 

إلمبراطورية قديمة على سطح الكوكب.

حجر اإلنغا - الربازيل

البرازيل، يحتوي  هو نصب تذكاري يقع في 
من  العديد  تصور  نجوم«  »خريطة  على 

الرموز إلى جانب »كوكبة الجبار«.

نهر بولينغ - األمازون

مجرد  األمازون  في  بولينغ  نهر  إن  يُقال 
فعالً،  وجوده  إثبات  تم  لكن  أسطورة، 
هذا  روزو  أندريس  يدعى  عالم  واكتشف 
النهر األسطوري في منطقة البيرو من غابات 
من  العديد  ادعاء  من  الرغم  على  األمازون، 
هذا  على  العثور  المستحيل  من  بأن  زمالئه 
النهر، واالسم المحلي لهذا النهر هو »ساناي 
الشمس«؛  بحرارة  »مغلي  ويعني  تيمبيشكا« 
لذلك فهو من األنهار التي لن ترغب بالسباحة 

فيها.

جرس اصطناعي عمره 1.7 
مليون سنة - الهند

اكتشف الباحثون وجود هيكل غامض يمكن أن 
يكون جسًرا يقع بين جزيرة بامبان المعروفة 
شرقي  جنوب  رامسوارام  جزيرة  باسم  أيًضا 
مدينة تاميل نادو في الهند، وجزيرة منَّار على 
الساحل الشمالي الغربي لسريالنكا، ويقال إن 
هذا الهيكل قد شيدته البشرية منذ 1.7 مليون 

سنة.

شعوب جنوب الحسكة يطالبون بفرض 
حظر جوي؛ تفاديًا لما حصل في زاخو
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تركيا... المحكمة العليا تؤيد قرار االنسحاب من 
اتفاقية إسطنبول

شابة يمنية تمتهن صيانة الهواتف لحماية خصوصيات النساء

قضت محكمة إدارية عليا في تركيا بقانونية 
من  البالد  بانسحاب  التركي،  الرئيس  قرار 
اتفاقية اسطنبول المناهضة للعنف األسري.

تموز/   19 في  التركي،  الدولة  مجلس  أكد 
يوليو، انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، 
بمكافحة  ملزمة  دولية  معاهدة  أول  وهي 

العنف األسري ضد النساء.
أحزاب  بينها  عديدة  مجموعات  ولجأت 
سياسية، ومنظمات غير حكومية مدافعة عن 
أعلى  الدولة،  مجلس  إلى  اإلنسان،  حقوق 
هيئة إدارية في تركيا، للمطالبة بإلغاء قرار 
االنسحاب من اتفاقية إسطنبول، الذي صدر 
في العشرين من شهر آذار/ مارس 2021، 
مؤكدين على أن خطوة أردوغان بانسحاب 
غير  رئاسي  بمرسوم  المعاهدة  من  تركيا 
قانونية، لكن قضاة المحكمة حكموا باألغلبية 

برفض الطلبات.
ودول  نسائية،  حقوقية  جماعات  أدانت  وقد 
اتفاقية  من  أردوغان  انسحاب  غربية 
التوقيع عليها عام  التي فتح باب  إسطنبول، 

.2011

وبررت الحكومة التركية قرارها باالنسحاب 
من االتفاقية، باعتبار أن هذه األخيرة تشّجع 
األسرة  بنية  وتهدّد  الجنسية  المثلية  على 

التقليدية.
إلى  النساء«  قتل  »سنوقف  منصة  ودعت 
يوليو،  تموز/   19 الثالثاء  جديدة  تجمعات 
في مدن تركية عدة بينها إسطنبول وإزمير، 
لالحتجاج على قرار تعتبره »غير قانوني«.
 36 قبل  من  الموقعة  االتفاقية  هذه  وتضع 
لمكافحة  ومؤسساتياً  قانونياً  إطاراً  دولة، 
بتبني  الحكومات  وتُلزم  المرأة،  العنف ضد 
والتجاوزات  المنزلي،  العنف  يحظر  قانون 
الزوجي،  ذلك االغتصاب  بما في  المماثلة، 

وختان اإلناث.
ويعدّ ناشطون، أن انسحاب تركيا من اتفاقية 
إسطنبول أضعف النساء في مواجهة العنف 
الممارس ضدهن، فوفقا إلحصائيات منظمة 
امرأة   226 قتلت  النساء«،  قتل  »سنوقف 
على األقل في تركيا، حتى منتصف 2022، 

وقتلت 425، امرأة العام الماضي.
وكاالت

منذ عدة سنوات، تواصل الشابة اليمنية أنيسة 
عبد الكريم مهنة صيانة الهواتف، والحواسب، 
في بلد يعاني معظم سكانه من الفقر والبطالة 

جراء الصراع المستمر.
وقد استطاعت المهندسة أنيسة خوض تجربة 
حرفة  تعد  التي  الصيانة،  مجال  في  الفتة 

محصورة فقط على الرجال في اليمن.
وحققت الفتاة العشرينية نجاحاً كبيراً في مجال 
عملها، حيث حظيت بثقة كبيرة من الزبائن في 

مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
مجال  في  الخوض  بدأت  إنها  أنيسة،  وتقول 
الصيانة، بداية من اشتعال الحرب في بالدها 

قبل نحو ثماني سنوات.
وأفادت بأنها شرعت بالعمل في الصيانة من 
منزلها في مدينة تعز، ثالث أكبر مدن البالد، 
قبل أن تحول فكرة العمل من داخل البيت إلى 

خارجه؛ نتيجة زيادة إقبال الناس عليها.
توضح  الصيانة  مجال  لدخول  الدافع  وحول 
المجال  هذا  في  الخوض  »فكرة  أن:  أنيسة 
تعطلت  أن  بعد  جاءت  والمهم  الحيوي 

التي  عائلتها،  لرغبة  واستجابة  أجهزتها، 
لوجود  تقني؛  مهندس  على  عرضها  رفضت 

أشياء خاصة بها«.

التغلب عىل العادات

الرغبة  لدّي  عزز  الشيء  »هذا  وأضافت: 
مشكلتي،  وحل  الصيانة،  مجال  في  بالعمل 

ومشاكل الفتيات األخريات في مدينتي«.
بشغف،  منزلها  في  بالعمل  أنيسة  واستمرت 
في  فكرت  عامين  نحو  وقبل  كبيرين،  وبجهد 
تم  ما  للصيانة، وهو  بها  تأسيس محل خاص 

بالفعل.
المحل؛  إنشاء  في  »فكرت  أنيسة:  وقالت 
الزبائن بكثرة إلى منزلي... كان  بسبب توافد 
فكثير من  المعرض،  لتأسيس  كبير  دافع  لدي 
الناس حينها، كانوا يبحثون عني، وال يعرفون 

عنوان منزلي«.
المحل  إنشاء  في  الشابة  المهندسة  ونجحت 

بالسكان،  المكتظة  تعز،  مدينة  أحياء  بأحد 
استقرار  بسبب  األفضل؛  إلى  حالها  وتغير 

عملها خارج المنزل.
صيانة  مجال  تقتحم  يمنية  أول  أنيسة  وتعد 
خاصاً  محالً  وتؤسس  والحواسب،  الهواتف، 
بها، متغلبة على العادات والتقاليد، التي تعتقد 

أن هذه المهنة حكر على الرجال فقط.
وقد تخرجت أنيسة قبل سنوات من قسم برمجة 
المعهد  في  تخرجها  بعد  وعملت  الحاسوب، 
وأمينة  صيانة  كمسؤولة  تعز،  بمدينة  التقني 

معامل.
ويبدو على أنيسة الرضا بالنجاح، الذي حققته 
في محلها، الذي بات جاذباً للزبائن خصوصاً 
المحل،  في  بعملها  أنها  إلى  وتشير  النساء. 
مادياً مرضياً، ما جعلها تواصل  حققت دخالً 

المهنة بحب واجتهاد.

عوائق وصعوبات

في بلد يعاني من فقر شديد في الخدمات العامة 
من  بكتلة  محاطا  عمل  أّي  يصبح  األساسية، 

التعقيدات، سواء للرجال أو للنساء.
وحول العوائق التي واجهتها في عملها تقول 
أنيسة: »كانت نظرة المجتمع غريبة نسبيا في 
رفض  إلى  إشارة  )في  بالصيانة  عملي  بداية 
لكن  فتاة(؛  قبل  من  المهنة  خوض  المجتمع 
بعد أن برزت حوادث ابتزاز للفتيات من قبل 
تقبل  والحواسب،  الهواتف  مهندسي  بعض 

المجتمع عملي بشكل كبير«.
قبل  من  كبيرة  بثقة  »تحظى  بأنها:  وتحدثت 
النساء  فقدت  أن  بعد  خصوصا  المجتمع، 
الثقة في أصحاب المحالت، إثر بروز قضايا 
ابتزاز للنساء من خالل بياناتهن في هواتفهن، 

خصوصا الصور العائلية الخاصة«.
ووجهت أنيسة رسالتها إلى الفتيات: »للحفاظ 
على بياناتهن من االختراق، أو استغاللها في 

االبتزاز االجتماعي«.
تدريبية  دورات  حالياً  تعمل  بأنها  وأفادت 
أجهزتهن  إصالح  كيفية  حول  للنساء، 
الهاكرز  من  أنفسهن  حماية  وكيفية  بأنفسهن، 

واألمن الرقمي.
توجد  زالت  وما  »هناك صعوبات،  وتابعت: 
عوائق، منها، عدم توفر قطع الغيار، وإغالق 
الطرقات، وصعوبة الوصول إلى بعض القطع 

المتواجدة في العاصمة صنعاء«.

حلم مستقبيل

ألنيسة أحالم تسعى إلى تحقيقها رغم الظروف 
الصعبة، التي تمر بها بالدها الجريحة بأوجاع 
محل  إنشاء  إلى  تطمح  إنها  وتقول  الحرب، 
الذكية والحواسب، مع  الهواتف  أكبر لصيانة 
إضافة كادر نسائي متخصص للعمل في هذا 
وتوفير فرص عمل  المجتمع  لخدمة  المجال، 

لبعض الفتيات.
المجتمع  أفراد  مختلف  على  الحرب  أثرت 
تضررن  اللواتي  النساء  خصوصاً  اليمني، 
قبل  حتى  واألمية،  الفقر  يعاني  بلد  في  كثيراً 

اندالع الصراع.
عليه  يهيمن  تقليدياً  مجتمعاً  اليمن  زال  وما 

المرتبة 160 من أصل  يحتل  الرجال، حيث 
بين  القائمة  المساواة  عدم  مؤشر  في   189

الجنسين، وفقاً لهيئة األمم المتحدة للمرأة.
إن:  أنيسة  المهندسة  تقول  السياق،  هذا  وفي 
النساء  كبيرا جدا على  تأثيرا  أثرت  »الحرب 

اليمنيات في مختلف الجوانب«.
للنساء  أنه: »رغم ذلك هناك بروز  وأضافت 
في سوق العمل بجميع المجاالت لكسب لقمة 

العيش، تأثرا بظروف الحرب«.
يشار إلى أن اليمن يشهد نزاعاً عنيفاً منذ قرابة 
ثماني سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة 
جهة،  من  السعودية  بقيادة  العربي  بالتحالف 
وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة 
أسوأ  من  واحدة  الحرب  خلفت  وقد  أخرى، 

األزمات اإلنسانية واالقتصادية بالعالم.
من 300  أكثر  بحياة  الحرب  تلك  أودت  كما 
ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق 

تقارير صادرة عن األمم المتحدة.
وكاالت

ما هو فيروس ماربورغ..؟

كيف تحمي السوائل من حصى الِكلى في الصيف؟

سابقاً  المعروف  ماربورغ،  فيروس  مرض 
النزفية(، هو مرض  باسم )حمى ماربورغ 
األحيان،  من  كثير  في  البشر  يصيب  وخيم 
حيث يسبب الفيروس حمى نزفية فيروسية 

حادة في البشر.
 

نسبة الوفيات لدى مرىض 
فريوس ماربورغ

فيروس  بمرض  الموت  معدل  متوسط  يبلغ 
معدالت  وتفاوتت   ،%50 حوالي  ماربورغ 
في   %88 إلى   %24 من  الحاالت  موت 
ساللة  على  اعتماداً  السابقة  التفشي  حاالت 

الفيروس وإدارة الحالة.
معالجة  المبكرة مع  الداعمة  الرعاية  وتزيد 
الجفاف وعالج األعراض من فرص البقاء 
على قيد الحياة، وال يوجد حتى اآلن عالج 
الفيروس،  أثبت قدرته على تحييد  مرخص 
ولكن يتم حالياً تطوير مجموعة من منتجات 
والعالجات  المناعية  والعالجات  الدم 

الدوائية.

العالقة بني فريوس ماربورغ 
وإيبوال

فيروس ماربورغ وإيبوال كالهما عضو في 
الرغم  وعلى  الخيطي(،  )الفيروس  عائلة 
من أن هذين المرضين )ماربورغ وإيبوال( 
أنهما  إال  مختلفة،  فيروسات  عن  ناتجان 
ولهما  نادران  فكالهما  إكلينيكياً،  متشابهان 
معدالت  مع  فاشيات  إحداث  على  القدرة 

وفيات عالية.

متى تم التعرّف عىل فريوس 
ماربورغ؟

واحد  وقت  في  كبيرتين  حالتين  تفشي  أدى 
ألمانيا،  في  وفرانكفورت  ماربورغ  بمدينة 
التعرف  إلى   ،1967 عام  صربيا  وفي 
األولي على المرض، وارتبط تفشي المرض 
بالعمل المخبري باستخدام القرود الخضراء 

األفريقية المستوردة من أوغندا.

كيفية انتقاله

ينتشر ماربورغ من خالل انتقال العدوى من 
إنسان إلى آخر عن طريق االتصال المباشر 
األغشية  أو  المكسور  الجلد  خالل  )من 
المخاطية( بالدم أو اإلفرازات أو األعضاء 
لألشخاص  األخرى  الجسم  سوائل  أو 
)مثل  والمواد  األسطح  ومع  المصابين، 

الفراش والمالبس( الملوثة بهذه السوائل.
وكثيراً ما أصيب العاملون في مجال الرعاية 
المرضى  أثناء عالج  بالعدوى في  الصحية 
الذين يعانون من فيروس ماربورغ المشتبه 
به أو المؤكد. وحدث هذا من خالل االتصال 
تطبيق  يتم  ال  عندما  المرضى  مع  الوثيق 
صارم.  بشكٍل  العدوى  مكافحة  احتياطات 
الحقن  معدات  طريق  عن  االنتقال  ويرتبط 
اإلبرة  وخز  إصابات  خالل  من  أو  الملوثة 
تدهوراً،  وأسرع  خطورة  أكثر  بمرض 

وربما بمرض معدل الوفيات به أعلى.
ويمكن أن تساهم مراسم الدفن التي تنطوي 
أيضاً  المتوفى  مع جثة  مباشر  اتصال  على 

في نقل ماربورغ.

فرتة الحضانة 

تتراوح فترة الحضانة )الفاصل الزمني من 
إلى ظهور األعراض( من يومين  اإلصابة 

إلى 21 يوماً.

أعراضه

ماربورغ  فيروس  عن  الناجم  المرض  يبدأ 
فجأة، مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع 
وتوعك شديدين، وتعد آالم العضالت سمة 

مشتركة.
وآالم  الحاد  المائي  اإلسهال  يبدأ  أن  يمكن 
البطن والتشنجات والغثيان والقيء في اليوم 

الثالث، وقد يستمر اإلسهال لمدة أسبوع.
كان   ،1967 عام  األوروبي  التفشي  خالل 
سمة  للحكة  المثير  غير  الجلدي  الطفح 
يومين  بين  المرضى  معظم  في  ملحوظة 

وسبعة أيام بعد ظهور األعراض.
يعاني العديد من المرضى من مظاهر نزفية 
حادة بين خمسة وسبعة أيام، وعادةً ما يكون 
النزيف.  أشكال  من  شكل  المميتة  للحاالت 
القيء  في  الطازج  الدم  يصاحب  ما  غالباً 

والبراز نزيف من األنف واللثة والمهبل.
يعاني  المرض،  الشديدة من  المرحلة  خالل 
يؤدي  أن  يمكن  المرضى من حمى شديدة. 
إلى  المركزي  العصبي  الجهاز  تدّخل 

االرتباك والتهيج والعدوانية.
)التهاب  الخصية  التهاب  عن  اإلبالغ  تم 

في  أحياناً  كليهما(  أو  الخصيتين  إحدى 
المرحلة المتأخرة من المرض )15 يوماً(.

متى تحدث الوفاة عادًة لدى 
مريض بفريوس ماربورغ؟

ما  الوفاة غالباً  المميتة، تحدث  الحاالت  في 
بين ثمانية وتسعة أيام بعد ظهور األعراض، 

وعادة ما يسبقها فقدان شديد للدم وصدمة.

عالج ولقاحات فريوس 
ماربورغ

ال يوجد حالياً أي لقاحات أو عالجات مضادة 
للفيروسات معتمدة، ومع ذلك، فإن الرعاية 
الفموية  بالسوائل  الجفاف  )معالجة  الداعمة 
تزيد  معينة،  أعراض  الوريدية( وعالج  أو 

فرص البقاء على قيد الحياة.

تفٍش جديد

شخصين  إصابة  أكدت  الفحوصات  إن 
أكثر من  بالفيروس في غانا، كما تم رصد 
90 مخالطاً بما في ذلك العاملون الصحيون 
وأفراد المجتمع، وكلهم يخضعون للمراقبة.

ماربورغ  لفيروس  تفشياً   12 هناك  وكان 
في  الحاالت  هذه  ومعظم   ،1967 عام  منذ 
أماكن  في  األفريقية  القارة  وشرقي  جنوب 
وأوغندا،  وكينيا،  والكونغو،  أنغوال،  بينها 
حيث إن السلطات الصحية استجابت بشكٍل 

سريع للفيروس الجديد.

غير  صلبة  تكوينات  هي  الكلى  حصوات 
المعدنية  األمالح  من  تتشكل  الشكل،  منتظمة 
الحالب،  إلى  تنتقل  أن  يمكن  والحمضية، 
وهو األنبوب الذي يربط بين الكلى والمثانة، 
وتسبب ألما شديداً في أسفل الظهر وانزعاجاً 

في الفخذ.

الصيف يُحرّك الحىص

غرفة  الناس  من  أكبر  عدد  يراجع  عادةً 
الصيف  في  الكلى  حصى  بسبب  الطوارئ 
مقارنةً مع أشهر الشتاء، والسبب يمكن شرحه 
الكلى  حصوات  من   %80 حوالي  كالتالي: 

أساسها الكالسيوم. 
ينتج  أنه  يبدو  جسمك  أن  الدراسات  تظهر 

المزيد من الكالسيوم في البول بالشتاء. 
البول )يسمى  الكالسيوم في  الكثير من  وجود 

فرط كالسيوم البول(.
لكن  الشتاء،  في  يكون  الحصى  تشكل  بداية   

ظهور أعراضها يحدث بالصيف.

الكالسيوم يف البول

إن الكالسيوم الزائد في البول يمكن أن يتطور 
الكلى. يمكن أن  إلى حصوات في  النهاية  في 
يحميك النشاط البدني من تطور حصى الكلى، 
نشاطاً  أقل  منا  الكثيرين  مثل  كنت  إذا  لذلك، 
في الشتاء، فهذا يزيد أيضاً من خطر اإلصابة 
بحصوات الكلى، ثم عندما يصبح الطقس دافئاً، 
تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والجفاف إلى 
خالل  تكونت  التي  للحصى  النمو  من  مزيد 

أشهر الشتاء ويمكن أن تتحرك فجأةً.

انسداد الحالب

تسبب حصوات الكلى األلم عند انسداد الحالب، 
الذي يبلغ عرضه من 2 إلى 3 مليمترات فقط، 
ويتقلص في محاولة للضغط على الحصاة في 
إلى حدوث إزعاج شديد  يؤدي  المثانة، وهذا 
يرتبط  ما  وغالباً  الفخذ  أو  الظهر  أسفل  في 

بالغثيان والقيء.
وتختلف حصوات الكلى في الحجم من صغيرة 
مثل حبة الملح، إلى كبيرة مثل كرة الغولف، 
بشكٍل  والنساء  الرجال  من  كل  على  وتؤثر 
متساٍو تقريباً. وكلما صغر حجم حصى الكلى، 
البولية  المسالك  عبر  مروره  احتمالية  زادت 

من دون عالج طبي.

فقد  الكلى  في  من حصوات  تعاني  كنت  وإذا 
وحمى  البول  في  دم  نزول  من  أيضاً  تعاني 
وقشعريرة وغثيان وقيء باإلضافة إلى الرغبة 

المستمرة في التبول.

الحامية من حىص الكىل يف 
الصيف

تكون  الكلى،  أن تصاب بحصى في  وبمجرد 
بنسبة 50% بتطوير حصى أخرى في  مهدداً 
غضون السنوات الخمس الموالية، ويزيد هذا 

الخطر بشكٍل عام مع تقدمك في السن.
وعلى الرغم من عدم وجود طريقة لمنع تشكل 
حصوات الكلى تماماً، إال أن هناك العديد من 
األشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر.

اإلصابة  خطر  تقليل  في  ترغب  كنت  وإذا 
بحصوات الكلى، فإن تناول المزيد من الفواكه 
يجعل  مما  يساعد،  أن  يمكن  والخضروات 
تكّون  خطر  من  ويقلل  حمضية  أقل  البول 

الحصوات.
التقليل  أجل  من  أيضاً،  الملح  تجنب  ويجب 
كنت  إذا  وعموما  البول.  في  الكالسيوم  من 
تتبع نظاماً غذائياً يحتوي على نسبة عالية من 
األطعمة  تلك  تقليل  على  فاعمل  الصوديوم، 
تشمل  أن  ويمكن  بأخرى.  عنها  واالستغناء 
والوجبات  المعلبة  الوجبات  المالحة  األطعمة 

الخفيفة مثل رقائق البطاطس.
لخطر  المعرض  الشخص  يشرب  أن  يجب 
اإلصابة بحصوات الكلى ما يكفي من السوائل 
يومياً،  البول  من  األقل  لتر على  إلنتاج 2.5 

خاصةً خالل فصل الصيف.

تخفيف البول لتقليل خطر 
حىص الكىل

إن شرب الكثير من الماء سيساعد على تخفيف 
أكساالت  مثل  البلورات  تكوين  وتقليل  البول 
الكالسيوم، وهي المادة التي تشكل معظم أنواع 
حصوات الكلى، ويدعو إلى التأكد من شرب 

كمية كافية من السوائل.
وتحتوي الكوال والمشروبات الغازية األخرى 
على حمض الفوسفوريك الذي يُعتقد أنه يعزز 
المرضى  ينصح  لذا  الكلى،  حصوات  تكوين 

بتجنب المشروبات الغازية بشكٍل كلي.

هل ميكن حقاً أن منوت من 

الحرارة؟

أنه  إلى  مشيراً  جداً،  محتمل  ذلك  حدوث  إن 
معينة،  حرارة  لدرجة  أجسامنا  تعرض  بعد 

ستستسلم في نهاية المطاف.
فعندما نصل إلى هذه المرحلة يجب أال تعمل 
وللحفاظ  لدينا،  الحرارة  درجة  تنظيم  آليات 
 37 حوالي  وهي  جيدة  حرارة  درجة  على 
درجة مئوية يستخدم جسمنا طريقتين، األولى 
الهواء  والتالمس مع  الحراري  التوصيل  هي 

والثانية هي التعرق.

الحر يضع ِحمالً كبرياً عىل جسم 
اإلنسان

يبرد،  أن  لإلنسان  سيسمح  العرق  تبخر  وإن 
ففي بيئة جافة، يمكن للجسم أن يتحمل درجات 
حرارة عالية تصل إلى 45 و50 درجة مئوية، 
لكن في بيئة رطبة، تكون مقاومتنا أقل بكثير، 
فإن  بالرطوبة،  مشبعاً  الهواء  كان  إذا  ألنه 
العرق ال يتبخر والجسد ال يبرد، مع رطوبة 
نسبية تبلغ 100%، فإن الحد األقصى للحرارة 

سيكون في حدود 35 درجة مئوية.
فإن الخبراء يُحذرون من أنه مع تغيّر المناخ، 
من  كثير  في  العتبة  هذه  إلى  الوصول  يمكن 

األحيان.
مستوى  على  بالضرورة  ليست  المشكلة  فإن 
الحرارة  إن  القاتلة هذه،  الحرارة  عتبة درجة 

تقتل بالفعل قبل أن تصل إلى هذه المرحلة.
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روناهي/ قامشلو ـ قرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة مؤخراً هبوط نادي ديرك لكرة القدم 
للرجال من الدرجة األولى إلى الدرجة الثانية بعد تعدي أحد الالعبين بعد نهاية مباراتهم 
مع األسايش على حكم الساحة محمود درويش، وأثيرت ضجة كبيرة على شبكات التواصل 
ديرك   نادي  إدارة  ردت  كما  دراسة،  بدون  وجاء  ُمتسّرع  وبأنه  بالقرار  منددة  االجتماعي 

روناهي/ الشدادي ـ طالبت شعوب جنوب الحسكة، بفرض حظر جوي على مناطق شمال باستقالة جماعية، وحاليًا يتم العمل على احتواء األوضاع وإيجاد حلول لهذه القضية.
وشرق سوريا، وكردستان عامة، لئال تتكرر مجازر المحتل التركي، مؤكدين، إن وحدة صف 

الشعوب هو الرد المناسب لمواجهة المحتل.

مساعي لتعديل عقوبة هبوط نادي ديرك للدرجة الثانية لكرة القدم 

أنس جابر: هذه أسباب خسارة نهائي ويمبلدون

شعوب جنوب الحسكة يطالبون بفرض حظر جوي؛ 
تفاديًا لما حصل في زاخو

أهال كوباني: قواتنا هي ركيزتنا وسندنا لحماية مناطقنا من 
رجس االحتالل التركي

افتتاح دورات تقوية 
للمعلمين في إقليم الفرات

العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل، 
وفّعال حول مقتل المئات بمنطقة أوروميا

قرر  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وكان 
أي  يتم شطب  بأنه سوف  في 2022/6/30، 
نادي في حال قام باالعتداء على الحكام، ولكن 
بتاريخ 2022/7/17 أصدر االتحاد الرياضي 
بمعاقبة نادي ديرك بعد  بإقليم الجزيرة قراراً 
العب  قبل  من  حصلت  التي  االعتداء  عملية 
من النادي بعد نهاية المباراة على حكم المباراة 
والتي جمعتهم مع األسايش وخسر فيها النادي 
الجزيرة  ملعب  أرضية  على  رد  دون  بهدف 
النادي  هبوط  على  العقوبة  ونصت  بديرك 
للدرجة الثانية وخسارته للمباريات المتبقية له 
قانونياً 3×0، باإلضافة إلى نقل كافة مباريات 
فئة الشباب إلى خارج ديرك في مرحلة اإلياب 

من الدوري وعقوبات أخرى.
وهنا نالحظ بأن االتحاد لم ينفذ قراره والذي 
اكتفى  بل  النادي،  شطب  عقوبة  على  ينص 
للدرجة  ديرك  نادي  بهبوط  الرياضي  االتحاد 
في  الثالث  المركز  يحتل  كان  والذي  الثانية 

دوري الدرجة األولى للرجال بكرة القدم.

معارضة كبرية للقرارات

ومع إصدار قرارات العقوبة على الفور تعالت 
القرارات على  لهذه  أصوات كثيرة معارضة 
شخصيات  من  االجتماعي  التواصل  شبكات 
إقليم  في  القدم  كرة  للعبة  ومتابعين  رياضية 
الجزيرة وطالبت االتحاد بالعدول عن القرار 
وتخفيف العقوبة التي اتخذت بحق النادي، وأن 
قرار شطب النادي أو هبوطه بسبب تصرف 
فردي من العب كان أو إداري أو مدرب أو 

من أحد الجماهير هو قرار بغير مكانه.

محاولة احتواء القضية

إلى  باإلضافة  النادي  إدارة  من  وفد  وقام 
الرئيس المشترك لنادي األسايش شيار حنوش 
واإلداري في نادي سردم فيراز رسول بزيارة 
عن  اعتذاره  النادي  وقدم  الرياضي،  االتحاد 
التصرفات الفردية التي ظهرت وأصدر بياناً 
الرئيس  برفقة  قاموا  كما  الخصوص،  بهذا 
الحميد  نضال  الرياضي  لالتحاد  المشترك 
بزيارة الحكم محمود درويش لالطمئنان عليه، 
وإليكم نص البيان الذي نشر على صفحة نادي 

ديرك الرسمية:
جمهورنا العزيز في كل مكان.

الرياضيين والرياضيات المحترمين:
إيماناً من إدارة نادي ديرك على التأكيد على 

األخالق والروح الرياضية. 
وحرصاً منا على االستمرار في المسيرة التي 

بدأ بها نادينا منذ تأسيسه. 

والتنافس  واألخالق  المحبة  رسالة  وإيصال 
الشريف.

سفينة  بإيصال  الوفية  أمام جماهيره  والتزامه 
النادي الرياضية إلى بر األمان.

إدارة نادي ديرك بزيارة االتحاد  قام وفد من 
الرياضي في إقليم الجزيرة لمناقشة القرارات 
الصادرة بحق نادينا وحضر االجتماع عدد من 

رؤساء األندية والخبرات الرياضية.
األخطاء  عن  باعتذار  النادي  تقدم  البداية  في 
وأحد  الالعبين  أحد  من  بدرت  التي  الفردية 
اإلداريين مع التأكيد أن النادي يقف ضد تلك 

التصرفات وسيتعامل معها بحزم. 
لتلك  واستئناف  تظلم  كتاب  رفع  تم  وكما 
القرارات. والمطالبة برفع عقوبة الهبوط عن 

نادينا. 
رئيس  األشقاء:  مع  بالمشاركة  الوفد  قام  كما 
نادي األسايش الرياضي الكابتن شيار حنوش 
الرياضي  سردم  نادي  في  اإلدارة  وعضو 
الكابتن فيراز رسول ورئيس االتحاد الرياضي 
في إقليم الجزيرة الكابتن نضال الحميد بزيارة 
لالطمئنان  درويش(  محمود  )الكابتن  الحكم 

عليه.
نهاية  بعد  أحداث  من  جرى  ما  بأن  والتأكيد 
سوى  يكن  لم  األسايش  نادي  مع  مباراتنا 
جماهيرنا  وال  نادينا  يُمثّل  ال  فردي  تصرف 

وال مدينتنا الحبيبة ديرك.
)إدارة نادي ديرك الرياضي(.

قرارات واستقاالت

صفحته  على  نشر  الرياضي  االتحاد  وكان 
الرسمية القرارات التالي:

في  القدم  كرة  ومكتب  الفنية  اللجنة  اجتمعت 
على  نُِشر  منشور  وعبر  الرياضي  االتحاد 
صفحة االتحاد الرياضي الرسمية وكان على 

التالي:
القدم في االتحاد الرياضي  اجتمع مكتب كرة 

بإقليم الجزيرة 2022/7/17
مباراة  ومراقب  الُحكام  تقارير  دراسة  وبعد 
ديرك مع األسايش لفئة الرجال، وبعد القرار 
الذي أُصِدر من قبل االتحاد الرياضي بتاريخ 

.2022/6/30
تقرر ما يلي:

1- هبوط نادي ديرك إلى الدرجة األدنى لفئة 
حصلت  التي  المؤسفة  األحداث  بعد  الرجال 
العبيه  كشوف  تحرير  ويتم  المباراة،  خالل 
ويخسر كافة مبارياته المتبقية قانونياً 3×0 في 

الدوري والكأس.
2- فصل الالعب فرهاد خالد حسين من نادي 

إقليم  في  الرياضي  االتحاد  أسرة  من  ديرك 
الجزيرة مع رفع كتاب إلى القضاء بحقه ومنعه 
من دخول المالعب والصاالت المرخصة في 

إقليم الجزيرة.
أسرة  من  حسين  بهزاد  دمهات  فصل   -3
القضاء  إلى  كتاب  مع رفع  الرياضي  االتحاد 
والصاالت  المالعب  دخول  من  ومنعه  بحقه 

المرخصة كافة في إقليم الجزيرة.
الشباب  لفئة  المتبقية  المباريات  كافة  نقل   -4
يُحدد  أرضه وسوف  إلى خارج  ديرك  لنادي 

الملعب الحقاً من قبل مكتب كرة القدم.
5- استناداً للمادة 11 الفقرة 5/11 يتم إيقاف 
أربع  سركيسيان  بيرج  ديرك  نادي  مدرب 
أسرة  من  فصله  اقتراح  مع  متتالية  مباريات 
بأي  للفريق  مرافقته  وعدم  الرياضي  االتحاد 

صفة كانت.
التحلي  الرياضية  األندية  كافة  إلى  تنويه 
وفي  األسباب  كانت  مهما  الرياضية  بالروح 
تُتخذ  سوف  األندية  من  مخالفة  حدوث  حال 

بحقه أقصى العقوبات.
وكان االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة أصدر 
أيضاً  ووقتها   ،2022/6/30 بتاريخ  قراراً 
الشكل  على  كان  والذي  الكثيرون  عارضه 

التالي:
ـ أي اعتداء على الُحكام يشطب النادي مباشرةً 

من االتحاد الرياضي.
من جانبه نادي ديرك قدّم استقالة جماعية من 
على  كرد  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  العمل 
االتحاد بحقهم، وجاء ذلك  اتخذه  الذي  القرار 
الرسمية  النادي  صفحة  عبر  نُِشر  بيان  عبر 

وكان على الشكل التالي:
جمهورنا العزيز.

األندية  كل  ونُحيي  ونحييكم  فيكم  هللا  بارك 
والفرق والكيانات والفعاليات واألشخاص.

الرياضيين والرياضيات.
على وقفتكم الُمشرفة مع نادينا.

وتعاطفكم معنا ضد القرار الُمجحف الذي طال 
نادينا.

نوضح لكم ما يلي:
طارئ  بشكٍل  النادي  إدارة  مجلس  اجتمع 
الجميع  اتفق  حيث  وحيثياته،  القرار  لمناقشة 
المباراة  نهاية  بعد  حدث  ما  خطأ  أن  على 
وهو التعدي على الحكم بشكٍل فردي من أحد 
في  مقبول  غير  التصرف  وهذا  الالعبين، 
حيث  والرياضية،  األخالقية  النادي  منظومة 
الضيافة  بُِحسن  معروفون  وأهلها  ديرك  أن 

واألخالق العالية.
لطالما كان نادي ديرك سبّاقاً لتطوير الرياضة 
في شمال شرق سوريا عبر المؤسسة الرياضية 
المتمثلة بنادي ديرك ومدرسة ديرك الكروية، 

وكان عنوان المشروع األخالق قبل الرياضة.
عمر  من  سنتين  طيلة  تحمل  ديرك  نادي 
النادي الكثير من حاالت عدم التوفيق للحكام 
أي  نتصرف  ولم  نعترض  ولم  مبارياتنا  في 

تصرف ُمشين يُسيء لالتحاد أو لكوادره.
ولوجستية  مالية  مسؤوليات  تحّمل  النادي 
سلم  في  به  واالرتقاء  بالنادي  للسير  ضخمة 

الترتيبات لكافة الدوريات.
أو  مالية  سواء  مساعدة  أي  استالم  بدون 

لوجستية من االتحاد الرياضي.
فقط تحمل داعمو النادي ومِحبوه المسؤولية.

الحدث(،  )مباراة  األسايش  مع  مباراتنا  حكم 
في  أخطأ  أبداً، حيث  الحدث  بمستوى  يكن  لم 
 15 عن  يقل  ال  بما  الضائع  الوقت  احتساب 
دقيقة، بين اإلصابات والتبديالت وطرد العب 
من األسايش الذي استغرق أكثر من 2 دقيقة 

للخروج.
في إخراج حارس األسايش  ولم يكن صارماً 
بعد كسر الكتف وبلع اللسان، مما أدى لتوقيف 
ومعالجة  لمعالجته  مرة  من  أكثر  اللعب 
ألقل  المعالجين  واستدعاء  األسايش،  العبي 
الُمِحبة  الجماهير  لشحن  أدى  مما  احتكاك. 
لم  ذلك  ومع  الفني.  والطاقم  الالعبين  وشحن 
يحصل أي تعدي على أحد خالل زمن المباراة 
أعضاء  قام  المباراة  نهاية  وبعد  األصلي. 
لحمايتهم  الحكام  حول  بااللتفاف  اإلدارة 
مشكورين. ومع العلم أن أمن الملعب هو من 
النادي.  إدارة  الرياضي وليس  واجب االتحاد 
للملعب  الرياضي أي حماية  يقدم االتحاد  ولم 
للحكام كما هو منصوص عليه. تصرف  وال 
أحد الالعبين بفردية وقام بالتعدي على الحكم 
ال  ذلك  مع  الخبرة.  تنقصه  شاب  وهو العب 
يمكن قياسه بمنظومة النادي كمؤسسة أخالقية 
ضيفاً  حلّت  التي  األندية  كل  من  لها  مشهود 

على ديرك.
النقطة السلبية األخرى، )لماذا( تم تعيين حكام 
نادي  هو  األطراف  أحد  أن  مع  قامشلو  من 

األسايش من قامشلو؟.
مراقبو المباراة لم يقوموا بواجبهم بتنبيه الحكم 

للوقت الضائع.
نؤكد على عدم تدّخل الطاقم الفني بأي مشاجرة 
أو شتم أو سب بشهادة كل الحاضرين ويمكنكم 

الرجوع لشريط المباراة.

مشابهة  أحداث  فيها  حصلت  مباراة  من  كم 
قاسية  تكن  ولم  حكمة  أكثر  القرارات  وكانت 

لهذه الدرجة؟
مدينة  تحرم  داخلي  ونظام  قانون  أي  تحت 
بطوالت شمال  في  ناديها  ديرك من مشاركة 
وهبوطه  والكأس  الدوري  سوريا  وشرق 

للدرجة الثانية؟.
على ماذا استند االتحاد الموقر في قراراته.

وجاء  االتحاد  طرف  من  اتُِخذ  للعلم  والقرار 
أحادياً.

ولم يكلف نفسه استدعاء أي شخص من النادي 
لمناقشة ما حدث للوصول للطرف اآلخر من 

الحقيقة.
نعتقد كإدارة أن القرار مجحف، ظالم، كيدي، 

غير عادل بحقنا وحق جماهيرنا.
لذلك قررنا كمجلس إدارة نادي ديرك االستقالة 
واالنسحاب  مهامنا،  جميع  من  الجماعية 
والنشاطات  والفعاليات  البطوالت  كافة  من 
االتحاد  رعاية  تحت  المقامة  الرياضية 

الرياضي في إقليم الجزيرة )الحالي(.
القضاء  في  وهدفكم  رغبتكم  هذه  كانت  فإذا 

على نادي ديرك ورياضة ديرك.
اتحادنا  يا  هدفكم  إلى  وصلتم  أنكم  فلتعلموا 

الموقر.
ونتمنى لبقية األندية التوفيق والنجاح.

وبغياب نادي ديرك من المؤكد أنكم ستفقدون 
الرياضية  والروح  المنافسة  بنكهة  تميّز  نادياً 

واألخالق العالية.
أيادي  أن  يبدو  ولكن  نُسعدكم،  أن  حاولنا 
هو  ما  كل  تُفسد  أن  إال  لها  يحلو  ال  العابثين 

جميل.
نادي ديرك الرياضي.

بخصوص  مفتوحة  االحتماالت  كل  وتبقى 
وخاصةً  تعديله،  يتم  أو  يتوقف  أن  القرار 
سياق  ضمن  ذكرنا  كما  الرياضي  االتحاد 
بأنه  القرار  ماهيات  يتحدث عن  سابق  تقرير 
تأكيد  وبكل  سابقاً،  القرارات  في  تخبط  لديه 
دائماً يتطلب حماية الحكام ومعاقبة كل مخالف 
تمييز  أو  تحيّز  ودون  بعدالة  ولكن  ومتجاوز 
بين األندية والالعبين، وحتى ساعة إعداد هذا 
التقرير لم تحدث أي تطورات بخصوص قرار 
هبوط النادي للدرجة الثانية وتستمر المساعي 

لحل هذه القضية.

تاريخ  في  اسمها  جابر،  أنس  التونسية  كتبت 
التنس بعدما وصلت لنهائي بطولة ويمبلدون، 

في إنجاز هو األكبر في مسيرتها الحافلة. 
التونسي والعربي، في  التنس  وشرعت نجمة 
اإلنجاز،  ذلك  بعد  األمريكية  لجولتها  اإلعداد 
وتحقيق  مجدداً  األضواء  خطف  أمل  على 

خطوة جديدة من طموحها.
أنس جابر وقبل أن تطير إلى الواليات المتحدة 
األمريكية تحدثت مع موقع الكورة عن العديد 

من األمور في سياق الحوار التالي:

ـ في كانون الثاني وعدتي بالفوز بويمبلدون 
وكنِت قريبة من ذلك.. فما رأيك فيما حدث؟

بطولة ويمبلدون عزيزة جداً على قلبي، والعام 
الماضي حين انهزمت في الدور ربع النهائي 
قلت إنني سأعود وسأفوز بهذه الدورة، وكان 
ذلك ترجمة إلحساسي، ولذلك حين طرح علي 
سؤال في مقابلة مع الصفحة الرسمية لالعبات 
المحترفات أجبت بحسب إحساسي الذي أؤمن 

به كثيراً.

ـ ما الذي جرى لِك في نهائي ويمبلدون بعد 
فوزك بالمجموعة األولى بسهولة؟

كسب  في  ونجحت  جيداً  اللقاء  دخلت 
تغيرت  بعد  فيما  لكن  األولى،  المجموعة 
بنوعية  كثيراً  ريباكينا  وأقلقتني  المعطيات 
المجموعتين  في  إنه  أقول  وصراحةً  لعبها، 
وتكتيكياً  مني،  أفضل  لعبت  والثالثة  الثانية 
الذهنية  لألمور  دخل  وال  األفضل  هي  كانت 

في هذا النهائي.

تتوقعين  كنِت  هل  النهائي..  خسارة  رغم  ـ 
االستقبال الشعبي الكبير في تونس؟

صراحةً لم أكن أتوقع هذا االستقبال، أنا لم أكن 
األخبار  بعض  أسمع  لكن  تونس  في  متواجدة 
لمقابالتي،  ومتابعاتهم  بي،  الناس  شغف  عن 
مما  بكثير  أكثر  كان  مباشرةً  شاهدته  ما  لكن 
ومثلما  جداً،  سعيدة  أنا  ولذلك  أتصور،  كنت 
للشعب  ألعب  فأنا  لكم  صّرحت  وأن  سبق 
الرائع  التونسي، ولذلك فإني أعتبر االستقبال 

الذي خصني به الشعب التونسي أفضل لي من 
أي لقب في العالم.

ـ ماذا يعني تكريم الرئيس قيس سعيد؟
تكريم الرئيس لي جعلني أشعر بأنه تم إنصافي 
الكبيرة  التضحيات  بعد  أستحق  ما  وأخذت 
التي قدمتها، فحين يمنحكم رئيس الجمهورية 
وهو  يوم،  كل  ذلك  يحصل  ال  األول  الوسام 
شرف لي ومسؤولية تجعلني أمام حتمية تقديم 
تعطي  باهرة  نتائج  وتحقيق  لبالدي  المزيد 

األمل للشباب.

ـ كيف ترين خسارة المركز الثاني عالمياً؟
منذ البداية كنا نعلم أن النقاط في ويمبلدون لن 
الوصول  لي  وبالنسبة  بذلك،  وقبلنا  تحسب، 
للنهائي حدث مهم جدا في مسيرتي كما أنني 
قادرة على استعادة مركزي الثاني بأسرع ما 
يمكن ألن لدي اإلمكانيات لتحقيق ذلك، كما أن 
ما حققته في ويمبلدون أكد لي أنني قادرة على 

كسب بطوالت كبرى.

ـ إلى ماذا تطمح أنس جابر في القادم؟
والتي  األمريكية،  لجولتي  اإلعداد  في  بدأت 
خوسيه  سان  بطوالت  أربع  ستتضمن 
المفتوحة،  وأمريكا  وسينسيناتي  وتورونتو 
كسب  على  الجولة  هذه  خالل  وسأحرص 
الثاني  مركزي  السترجاع  النقاط  من  العديد 
عالمياً، ولكن يبقى طموحي األكبر هو تصدر 
التصنيف العالمي والحصول على لقب بطولة 

كبرى والذي أصبحت قريبة منه جداً.

رسالة  ويمبلدون  نهائي  إلى  وصولك  هل  ـ 
قوية لكل من شكك في جهازك الفني التونسي؟
وال  كمون،  وكريم  الجاللي  بعصام  أؤمن  أنا 
أن  وأعتقد  الشتائم،  تقلقني  بل  النقد  يقلقني 
بعض  يُسِكت  ويمبلدون  نهائي  إلى  وصولي 

المشككين ويجعلهم يؤمنون بنا كفريق ناجح.

بطلة  العربي  العالم  في  نرى  أن  يمكن  هل  ـ 
عالميّة مثل أنس جابر؟

مثلما  أخرى  جابر  أنس  نرى  أن  يمكن  أكيد 
قلت سابقاً، وأستغل هذه الفرصة ألوجه رسالة 
إلى  اليوم  أنا  إذا وصلت  لهن  إيجابية، وأقول 
هذا اإلنجاز التاريخي، فذلك ألنني عملت بجد 
وآمنت بنفسي، وأنا أقول لهن أيضاً تستطعن 
أفضل  إليه، وحتى  ما وصلت  إلى  تصلن  أن 
مني، وهدفي هو أن أكون مصدر إلهام للجيل 

الجديد.

كريم كمون  استفدِت من وجود زوجك  ـ هل 
ضمن جهازك الفني؟

كثيراً  أفادني  جانبي  إلى  كريم  وجود  طبعاً، 
فأنا  جداً،  مهم  الفني  الجهاز  ضمن  ووجوده 
أسافر باستمرار، وهو يساعدني كمدرب ألقدم 
أفضل ما لدي فوق الميدان، وأن يكون كريم 
اآلن  في  وزوجي  البدنية  اللياقة  في  مدربي 
لي ولمسيرتي  إيجابياً  يعد عنصراً  فهذا  نفسه 
ولواله لما وصلت إلى هذا اإلنجاز التاريخي 
حلمنا  نحقق  لكي  معاً  العمل  وسنواصل 

المشترك.

بحق  مجزرة  التركي  المحتل  وارتكب 
الشعبين  من  المنطقة  أبناء  من  العشرات 
العربي، والكردي في قضاء زاخو باستهداف 
منتجع سياحي بمدينة دهوك، استشهد وجرح 

خالل القصف العشرات من المدنيين.
ومجالس  ووجهاء  وأحزب،  شعوب،  أدانت   
العريشة،  “الشدادي،  الجنوبي  الحسكة  ريف 
الذي  االعتداء،  والدشيشة“،  مركدة،  عبدان، 
منتجع  على  التركي  االحتالل  دولة  نفذته 
سياحي في زاخو بإقليم كردستان، والتي راح 
الشعب  من  عزل  مواطنين  تسعة  ضحيتها 
المنطقة من عرب،  العربي، وطالبوا شعوب 
وكرد، وسريان، الوقوف صفاً واحد في وجه 

أي عدوان تقوم به دولة االحتالل التركي. 
موجهه  منفصلة  بيانات  عبر  اإلدانة  وجاءت 
للرأي العام، حيث ألقي بيان في ناحية العريشة، 

وآخر في الشدادي، وبيان في مركدة.

الحسكة  ريف  شعوب  واستنكرت  وأدانت 
الجنوبي، ووجهاء المنطقة، وجميع األحزاب 
المدنية  والمؤسسات  والمجالس،  السياسية 
لمقاطعة  الجنوبي  الريف  في  والعسكرية 
بقصف  التركية  الفاشية  الدولة  قيام  الحسكة، 
راح  والتي  كردستان،  بإقليم  زاخو  منطقة 
قتيل،  بين  عزل،  مواطنين  أربعة  ضحيتها 
وجريح من الشعب العربي، علماً أن المنطقة 
ال تحتوي على أي قوات عسكرية، وأن أكثر 
كانوا  التركي  االحتالل  جيش  قصف  ضحايا 

من النساء، ومن األطفال.
»المحتل  أن  البيان:  خالل  الشعوب  وكشفت 
المحرمة  باألسلحة  المدنيين  يقصف  التركي 
في  وقبلها  المشروع،  الدفاع  منطقة  في  دولياً 
وتل  سبي/  وكري  كانيه،  وسري  عفرين، 
ليست  األفعال،  هذه  بأن  موضحة  أبيض«، 

بالجديدة عليها.

دائماً  تقوم  التركية  »الفاشية  البيان  وتابع 
باإلبادات  بدأت  حيث  الشعوب،  إبادة  على 
المجازر  تنفذ  من مجزرة األرمن، وال زالت 
أمجاد  وإحياء  نفوذها،  توسعة  أجل  من 
دماء  حساب  على  العثمانية  اإلمبراطورية 
أن دولة  إلى  البيان،  المنطقة«. ولفت  شعوب 
االحتالل التركي تقوم بتجاوز القوانين الدولية 
كافة من خالل قصفها المستمر للمنطقة، وإن 
حيث  المنطقة،  مكونات  بين  تميز  ال  قذائفها 
تسقط فوق رأس المكون العربي، قبل المكون 

الكردي، والمكون السرياني«. 
التي  األولى،  المرة  تكن  »لم  البيان  وأضاف 
المسيرات  قبل  من  المدنيين  قصف  فيها  يتم 
التركية، فقبل شهر من اآلن قامت المسيرات 
عند  ديرك  فرهاد  الشهيد  باستهداف  التركية 

ذهابه إلقليم كردستان لتلقي العالج«. 
عرباً،  المنطقة  شعوب  من  البيان  وطالب 

صفاً  والوقوف  بالتكاتف  وسريان  وكرداً، 
الفاشية  به  تقوم  عدوان  أي  وجه  في  واحداً 

التركية على أي منطقة. 
الدولي،  المجتمع  إلى  رسالة  البيان  وجه  كما 
ومجلس األمن، والقوى المتحالفة في المنطقة 

كردستان  مناطق  على  جوي  حظر  بفرض 
بشمال  الذاتية  اإلدارة  منطقة  وعلى  عامة، 
وشرق سوريا خاصة، والوقوف ضد مصلحة 
الدولة الفاشية التركية في سلب إرادة الشعوب 
تقوم  التي  جرائمها،  على  ومحاسبتها  الحرة، 

بها ضد اإلنسانية.

مقاطعة  أهالي  أكد  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
عدوان  أي  لصد  التامة  جاهزيتهم  كوباني 
لن  إنهم  إلى  وأشاروا  مناطقهم،  على  تركي 
يقبلوا بأي احتالل تركي جديد على أرضيهم، 
مشيرين إلى أنه في حال بدء المحتل التركي 
أي عدوان على المنطقة، فإنهم سيكونون له 

بالمرصاد. 
التركي  االحتالل  دولة  مواصلة  خليفة  وعلى 
احتاللي  عدوان  لشن  العسكرية  تحضيراتها 
بهدف  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
احتالل المزيد من األراضي السورية، يواصل 
أيضا  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  أبناء 
التركي  المحتل  هجمات  لصد  تحضيراتهم 
الوحيد  السبيل  بأن  مؤكدين  مناطقهم،  على 
التركي  لردع هجمات، ومخططات االحتالل 

هو المقاومة والنضال بوجهه. 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  أعلنت  فيما 
سوريا أيضا، حالة الطوارئ العامة في مناطق 
شمال وشرق سوريا، ووضع اإلمكانيات في 
عدواني  هجوم  أي  من  الشعب،  حماية  خدمة 

لصد  لالحتماالت  واالستعداد  مناطقهم،  على 
أي هجوم تركي جديد في المنطقة.

مشاركة األهايل الدفاع مع 
القوات العسكرية

عن  كوباني  مقاطعة  أبناء  عبر  السياق؛  وفي 
التام؛ لردع أي هجوم تركي على  استعدادهم 
بأنهم بمقاومتهم، ونضالهم  مناطقهم، مؤكدين 
يمس  أن  تركي،  عدوان  ألي  يتركوا  لن 

أراضيهم ومناطقهم. 
المقاومة  إن  عمر:  خليل  المواطن  ويقول 
هجمات  لردع  الوحيد  الحل  هما  والنضال 
بأنهم  وأكد  المنطقة،  على  التركي  المحتل 
عدوان  بوجه  ويقامون  السالح،  سيحملون 
تركيا مع قواتهم )قوات سوريا الديمقراطية(. 
االتحاد  وقت  هو  »الوقت  إن  وأضاف، 
وأبنائنا  لقواتنا  سنداً  لنكون  والتضامن؛ 

المناضلة، بوجه األعداء المتربصين، بقضيتنا 
ومشروعنا الحر، والديمقراطي«. 

الشعب هو ضحية املصالح 
الدولية

فيما يقول المواطن حسن أحمد: إنه بالرغم من 
وجود الدول الضامنة في مناطق شمال وشرق 
أمن  لحماية  تسعى  بأنها  تدعي  التي  سوريا، 
المنطقة، إال إنها عبارة عن دول تعمل ألجل 
مصالحها ونفوذها، وإن الشعب يبقى الضحية 

الوحيدة لمصالحهم. 
جهة  بأي  الثقة  لدينا  يعد  »لم  أحمد،  وأشار 
روسيا،  أو  أمريكا،  كانت  سواء  خارجية 
وغيرها في المنطقة، ثقتنا الوحيد هي قواتنا، 
التي الزالت تسعى لحماية مناطقنا من رجس 

العدو التركي«. 
الوقوف  في  عمر  خليل  المواطن  مع  واتفق 

إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، ودعمهم 
تام  بشكل  جاهزيتهم  على  وشدد  ومساندتهم، 

لردع أي هجوم تركي يستهدف مناطقهم. 
المقاومة  إن  محمد:  عال  المواطنة  تؤكد  فيما 

للتصدي  لهم؛  الوحيد  الخيار  هما  والنضال 
يسمحوا  لن  وإنهم  التركي،  المحتل  لهجمات 
كلفهم  مهما  مناطقهم  يستهدف  عدوان  ألي 

األمر. 

التربية  هيئة  استهلت  األخبارـ  مركز 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في  والتعليم 
الصيفية،  المعلمين  دورة  الفرات،  إلقليم 
التعليمية  المراحل  مدرسي  لتقوية  وذلك 

كافة.

وهي  مراكز  ثالثة  في  الدورات  تقام 
كوباني، صرين، وعين عيسى، حيث يتلقى 
في  محاضرات  االبتدائية  المرحلة  مدرسو 
والرياضيات،  واإلنجليزية،  العربية،  اللغة 
المرحلتين  يتلقى معلمو ومعلمات  في حين 
علمية  محاضرات  والثانوية  اإلعدادية 

مختلفة.
ويبلغ عدد المعلمين الذين التحقوا بالدورات 

في اإلدارة الذاتية إلقليم الفرات 417 معلما 
من  بدءاً  واحد  لشهر  وتستمر  ومعلمة، 

افتتاحه في العشرين من تموز الجاري.

واحتجاٍز،  قتٍل  أعمال  بعد  ـ  األخبار  مركز 
وتعذيب طالت المئات من المدنيين في منطقة 
أوروميا بإثيوبيا، دعت منظمة العفو الدولية 
حول  وفعّال،  مستقّلٍ  تحقيٍق  إجراء  إلى 
اتّهاماٍت لجيش تحرير أورومو بارتكاب تلك 

الفظائع بحق السّكان.

المدير اإلقليمي لبرنامج شرق إفريقيا، وجنوبها 
في منظمة العفو الدولية ديبروز موشينا، قال 
في بياٍن، إّن هذه المجازر المرّوعة في قرية 
“تول” التي يُزعم أن جيش تحرير أورومو، 
منفِّذيها  تجاهَل  تكشف  ارتكبها،  الذي  هو 
المطلَق لحياة اإلنسان، مشيراً إلى أنّها شملت 

قتَل نساٍء، وأطفال.
قوات أورومو نفَِت االتهامات حول مسؤوليتها 

عن المجازر بحق مدنيين من إثنية أمهرة في 
تول  بقرية  الفائت،  الثامن عشر من حزيران 
للحكومة  موالية  ميليشيا  متهمةً  البالد،  غربي 

بالضلوع فيها.
إلى  استناداً  الدولية أشارت  العفو  لكن منظمة 
لم  الحكومية،  القوات  أن  إلى  شهادات،  تسع 
خاللها  قام  ساعات،  مدى خمس  على  تتدّخل 
المهاجمون بعمليات قتٍل، وإضرام ناٍر ونهب.
وحينها دَعِت المفوضة السامية لألمم المتحدة 
لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه أيًضا، السلطات 
وحيادّيٍ  “سريعٍ  تحقيٍق  إجراء  إلى  اإلثيوبية 
وصفتها  التي  األعمال،  تلك  حول  ودقيق” 

بالمجزرة العبثية.
إثيوبياً  تشهد  أوروميا  في  العنف  جانب  وإلى 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  منذ  مسلحاً  نزاعاً 
القوات الحكومية، وقوات جبهة  2020، بين 
اآلالف،  مقتل  عن  أسفر  تيغراي،  تحرير 

وتشريد، ونزوح الماليين من منازلهم.
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مركز االخبار - ضم اتحاد المرأة اإليزيدية 
األحزاب  حملة  إلى  صوته  حلب،  في 
والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا 
على  جوي  حظر  فرض  إلى  الداعية 
المنطقة، محذراً في بيان، من أن أي هجوم 
على المنطقة من شأنه إعادة إحياء مرتزقة 

داعش.
صّرحت  التي  العديدة  المطالبات  ضمن 
المدنية  السياسية والمنظمات  بها األحزاب 
في  بالوقوف  سوريا،  وشرق  شمال  في 
االحتالل  دولة  وتهديدات  هجمات  وجه 
فرض حظر جوي  إلى  والداعية  التركي، 
أمام  الجوي  المجال  المنطقة وإغالق  على 
لالحتالل  التابعة  والمسيّرات  الطائرات 
في  اإليزيدية  المرأة  اتحاد  أعلن  التركي، 

حلب، عبر بيان عن انضمامه للحملة.
اتحاد  منسقية  قبل عضوة  من  قُرئ  البيان 
المرأة اإليزيدية في حلب نوروز أدو، وذلك 
القسم  في  الواقع  االتحاد  مركز  أمام  من 
بحضور  مقصود،  الشيخ  حي  من  الغربي 
العشرات من عضوات االتحاد، إلى جانب 

عدد من العوائل اإليزيدية بحلب.
»الدولة  أن  إلى  باإلشارة  البيان  استهل 
التركية المحتلة تهدف من ارتكاب الجرائم 
تسببت  والتي  سوريا  وشرق  شمال  ضد 
والعسكرية،  السياسية  الرموز  باستشهاد 
واحتالل  أطيافه  بكل  الشعب  إبادة  إلى 

المناطق وسلب ممتلكات األهالي«.

اليومي  القصف  تكرار  »إن  وتابعت: 
القرى والبلدات اآلمنة بكل وحشية،  لكافة 
وترويع واستهداف كل ما هو حي وآمن، 
المحتلة  المناطق  سيناريو  لتكرار  »هو 
)عفرين وكري سبي وسري كانيه(، والتي 
كان ضحيتها الشعب، حيث ارتكبت أبشع 

وأعنف الجرائم الممنهجة ضد السكان«.
وأكدت نوروز، بضم اتحاد المرأة اإليزيدية 
صوته إلى حملة األحزاب والقوى السياسية 
بفرض  المطالبة  سوريا  وشرق  شمال  في 

حظر جوي على شمال وشرق سوريا.
المنظمات  جميع  البيان،  ختام  في  داعيةً 
الضامنة«  و«الدول  والحقوقية  الدولية 
أي  شن  من  تركيا  منع  إلى  المنطقة،  في 
لما  سوريا،  وشرق  شمال  على  هجوم 
األزمة  حل  على  سلبية  انعكاسات  من  لها 
»إلعادة  منطلقاً  ستكون  والتي  السورية، 
إحياء الجماعات اإلرهابية التي تجد مالذاً 
آمناً لها في المناطق المحتلة من قبل تركيا.

حكومة  قوات  قصفت   - األخبار  مركز 
الزاوية  اليوم مناطق في جبل  دمشق فجر 
فيما شهدت محاور  الجنوبي،  إدلب  بريف 
التماس في كبانة بجبل األكراد، والمشاريع 
في سهل الغاب، قصف متبادل بين مرتزقة 

تركيا واألولى.
ما  منطقة  ضمن  البري  القصف  تجدد 
تسمى »خفض التصعيد«، إذ قصفت قوات 
مناطق  الخميس،  فجر  بعد  دمشق  حكومة 
في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وبينين 
الجنوبي،  إدلب  ريف  في  الزاوية  بجبل 

بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
»الفتح  مرتزقة  قصفت  متصل،  سياق  في 
المبين«، مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق 

والدار  موخص  ومعرة  المالجة  قرى  في 
شهدت  حين  في  إدلب،  جنوب  الكبيرة 
األكراد  بجبل  كبانة  في  التماس  محاور 
سهل  في  والمشاريع  الالذقية،  شمال 
متبادالً  قصفاً  حماة،  غرب  شمال  الغاب 
»الفتح  مرتزقة  بين  الثقيلة  بالرشاشات 
المبين« وقوات حكومة دمشق، دون ورود 

معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.
ومن الجدير ذكره أنه سقطت نحو 20 قذيفة 
دمشق  حكومة  قوات  أطلقتها  صاروخية، 
في  الزاوية  جبل  ضمن  البارة  بلدة  على 
ريف إدلب الجنوبي األربعاء، األمر الذي 
بجراح،  أشخاص  عشرة  إصابة  إلى  أدى 

بين مدنيين ومرتزقة لالحتالل التركي.

اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا ُتدين 
وتستنكر مجزرة زاخو

جامعة الدول العربية وواشنطن تدينان القصف 
على زاخو

اتحاد المرأة اإليزيدية يطالب 
بفرض حظر جوي على شمال 

وشرق سوريا 

قصف متبادل بين قوات حكومة 
دمشق ومرتزقة المحتل التركي

مركز األخبار - أدانت اإلدارة الذاتية لشمال 
االحتالل  دولة  ارتكاب  سوريا  وشرق 
التركي مجزرة في منطقة زاخو واستهداف 
منطقة في كوباني، وأكدت على ضرورة أن 
يكون هناك مواقف واضحة وجادّة تحد من 
حكومتي  مطالبةً  العدوانية،  الهجمات  هذه 
باتخاذ  السياسية  واألحزاب  وبغداد،  هولير 

مواقف صارمة لردع سياسات اإلبادة.
الذاتية  اإلدارة  أصدرت  الخصوص  وبهذا 
لشمال وشرق سوريا بياناً أدانت فيه مجزرة 
التركي  االحتالل  دولة  واستهداف  زاخو 
لمنطقة في كوباني والذي أدى إلى استشهاد 

شخصين، جاء فيه:
تركيا  سياسات  أّن  واضح  بشكٍل  »يظهر 
مرحلة  في  باتت  المجازر  ارتكاب  في 
الثالثي  اللقاء  جديدة ومتطورة؛ حيث وبعد 
بارتكاب  مباشرةً  تركيا  قامت  طهران  في 
مجزرة زاخو ومّرة أخرى في كوباني، في 
تركيا  بأّن  مباشرة  إشارة واضحة ورسائل 
ماضية في سياساتها هذه دون أي مراعاة أو 

اهتمام لرؤية أحد«.
في  منتجع  تعّرض  »إّن  البيان:  وتابع 
إقليم  بين  الحدود  الواقعة على  مدينة زاخو 

كردستان العراق وتركيا لهجوم صاروخي 
الذي  الجاري  الشهر   20 في  تركي 
بين  مباشرة  وإصابات  ضحايا  عن  أسفر 
بالطيران  استهداف  كذلك  العُّزل،  المدنيين 
كوباني  مناطق  إحدى  أخرى  مّرة  المسيّر 
فصل  ال  بأنّه  يؤّكد  شخصين   واستشهاد 
العدواني  التركي  االستهداف  جغرافية  في 
شمال  أو  العراق  أو  باشور  ضد  سواء 
التركية  السياسات  هذه  سوريا؛  وشرق 
وهجومها ضد اإلقليم وشمال وشرق سوريا 
مستمراً  تطوراً  تشّكل  برّمتها  والمنطقة 
تفعله  ما  حيال  الصمت  واستمرار  لإلبادة، 
تركيا في المنطقة يشجعها على المزيد من 
األفعال والممارسات العدائية ضد المنطقة؛ 

مع  تضامن  هناك  يكون  أن  يستوجب  ما 
ودعم  السياسة  لهذه  المعادية  المواقف 
تركيا  ضد  حولها  وااللتفاف  المواقف  هذه 
الذي  الوقت  »في  البيان:  وأوضح  بقوة«. 
نندد بهذا الهجوم السافر فإننا نؤّكد بأنّه البد 
تكون هناك مواقف واضحة وجادّة  أن  من 
حيث  عدوانية،  ممارسات  هكذا  من  تحد 
العراقية،  الحكومة  وكذلك  اإلقليم  نُطالب 
المجتمعية  والفعاليات  السياسية  األحزاب 
والشخصيات وأيضاً القوى والفعاليات ذاتها 
تساهم  بمواقف  سوريا  وشرق  شمال  في 
السياسات اإلبادية، كما نؤّكد  في ردع هذه 
المنطقة  في  الظروف  تستثمر  تركيا  بأّن 
المناهضة  أهدافها  يخدم  ما  تمرير  لصالح 
المنطقة  على  يتحتم  ما  االستقرار؛  ضد 
بكافّة قواها الوقوف ضدّها وضدّ مشاريعها 
تهديد  لعنصر  تحولت  قد  تركيا  أّن  بحكم 
ضد الجميع في المنطقة دون استثناء وتريد 
فرض سياساتها على المنطقة وشعبها عبر 

جرائم اإلبادة«.
واختتم البيان بتقديم التعازي الحارة لعوائل 
والشعب  العراقية  وللحكومة  الضحايا 
وذويهم،  كوباني  لشهداء  وكذلك  العراقي 

والشفاء العاجل للجرحى«.

مركز االخبار - تستمر بيانات اإلدانة حيال 
التركي على مصيف  هجوم دولة االحتالل 
في زاخو، والذي تسبب باستشهاد وإصابة 
نيابي،  أفاد مصدر  فيما  المدنيين،  من  عدد 
بتحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة 

برلمانية تخص القصف على دهوك.
التركي، بعد ظهر  وقصف جيش االحتالل 
يوم األربعاء المصادف للعشرين من شهر 
تموز الجاري، مجموعة من السياح بأربعة 
قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى 
تسعة  مقتل  عن  الهجوم  وأسفر  زاخو،  في 

أشخاص وإصابة 23 آخرين، بحسب آخر 
إحصائية نقلتها وكالة روج نيوز.

على  المحتلة  التركية  الدولة  هجوم  وأثار 
فعل  ردود  للمجزرة،  وارتكابها  زاخو 
وطالبت  العراقي،  الشارع  في  غاضبة 
الحكومة  العراق  السياسية في  القوى  جميع 
إليقاف  فعلية  اجراءات  باتخاذ  العراقية 

الهجمات التركية.
العام  األمين  الغيط،  ابو  أحمد  أدان  كما 
لجامعة الدول العربية، الهجوم التركي على 
رشدي  جمال  نقله  ما  بحسب  وأكد  زاخو، 
عن  العام  األمين  باسم  الرسمي  المتحدث 
الكامل لالعتداء  الغيط، على »الرفض  أبو 
يمثل  العراقية، والذي  السيادة  التركي على 
وانتهاكاً  الدولي،  للقانون  صريحاً  خرقاً 

سافراً لمبادئ ُحسن الجوار«.
العربية  الجامعة  أن  إلى  المتحدث  وأشار 
»تساند العراق في رفض وإدانة االعتداءات 
التركية، وأنها تدين أي تعدٍّ أو انتهاك لسيادة 

أي من الدول العربية«.
حساباتها  إعادة  »أنقرة  على  أنه  وأضاف 
والحفاظ على مبدأ حسن الجوار في عالقاتها 
مع دول المنطقة، واالمتناع عن اإلقدام على 
تنفيذ عمليات عسكرية داخل أراضي الدول 

العربية تحت أي ذريعة«.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية األمريكية 
تدين  المتحدة  الواليات  »إن  لها  بيان  في 
القصف الذي أودى بحياة مدنيين في منطقة 

دهوك شمال العراق«.
الوزارة  باسم  المتحدث  برايس  نيد  وقال 
ويتعين  مقبول  غير  أمر  المدنيين  »قتل  إن 
على جميع الدول احترام التزاماتها بموجب 
القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين«.
ال  العسكرية  الطائرات  إن  مراقبون  يقول 
يمكن أن تدخل األجواء العراقية بدون إذن 
المناهض  الدولي  التحالف  وعلم مسبق من 
المتحدة  الواليات  تقوده  والذي  لداعش 

األمريكية.

 استشهاد مقاتلين من »قسد« بهجوم لمسّيرة 
التركي لالحتالل 

قوات سوريا  أكدت   - األخبار  مركز 
من  اثنين  استشهاد  الديمقراطية 
مقاتليها في هجوم طائرة مسيّرة تابعة 

لالحتالل التركي في كوباني.
اإلعالمّي  المركز  أصدر  ذلك  حول 
إلى  بياناً  الدّيمقراطيّة  سوريّا  لقّوات 
أي العام حول استهداف  اإلعالم والرَّ
مسيّرة،  عبر  التركي  االحتالل  دولة 
سيارة مقاتليه كندال روج آفا وبرخدان 
كوباني ما أدى إلى استشهادهما، جاء 

فيه:
»في ليل األربعاء، 20 تّموز الجاري، 

وبحدود الّساعة »21:00″، وعندما 
طريقهم  في  رفاقنا  من  اثنين  كان 
استهداف  تَمَّ  العوائل،  إحدى  لزيارة 
السيّارة التي يستقلّونها من قبل طائرة 

ُمسيّرة )بدون طيّار( تركيّة.
من  ُكّل  استشهاد  إلى  الهجوم  أدّى 
وبرخدان  آفا  روج  كندال  رفيقينا 

كوباني.
بعد الحادثة وإلى اآلن، التزال حركة 
مستمرة  التركيّة  الُمسيَّرة  الطائرات 

في المنطقة، دون توقُّف«.

»قصر الباشا«... معلم أثري ومتحف يجمع العديد 
من الحضارات

نازك المالئكة... شاعرة التجديد 
والصرخة

األثرية  المعالم  أهم  الباشا« واحد من  »قصر 
وموقعه  تاريخه،  بحكم  غزة  قطاع  في 
للبلدة  الرئيسي  المدخل  على  االستراتيجي 
يجمع  إلى متحف  تحول  لمدينة غزة،  القديمة 

العديد من الحضارات.
المتبقي  الوحيد  النموذج  الباشا«  »قصر  يعدّ 
معلماً  يمثل  حيث  غزة،  في  القصور  من 
تاريخياً وحضارياً وأثرياً منذ إنشائه في العهد 

المملوكي، قبل أكثر من سبعة قرون.
القديمة  البلدة  أطراف  في  المتجول  انتباه  يشد 
ذلك القصر األصفر، المشيد على مساحة تقدر 
بـستة دونمات، فبالرغم من صغر مساحته، إال 
أن قصر الباشا ال يزال يحتفظ بمعالمه الثابتة، 
اإلسالمية،  العمارة  عصور  ألهم  تعود  التي 
مثل  حوله،  مرفقات  بعدة  بناؤها  والمرتبط 
وتطوير  السمرة،  وحمام  الزاوية،  سوق 
الوحيد  الشاهد  ليبقى  الكبير،  العمري  المسجد 
المتبقي على القصور، التي بناها المماليك في 

مدينة غزة.
التاريخ،  في  الباحثة  به  أخبرتنا  ما  فبحسب 
واآلثار، ناريمان خلة، فإن تاريخ القصر يعود 
 750 قبل  أي  المملوكية،  الدولة  لنهاية  بناؤه 
مقرات  القصور،  تبنى  كانت  حيث  عاماً، 
كمبنى  بها،  يمرون  التي  الدول،  في  للملوك 
البالد،  شؤون  إلدارة  سكنياً  وليس  إداري، 
تبنى بمرافقها  القصور، كانت  إلى أن  مشيرةً 
أي يجب أن يكون بالقرب منه مسجد، وحمام، 
من  قريبة  االحتياجات  تكون  كي  وسوق؛ 

الملك.
ولفتت ناريمان خلة خالل الجولة التي اصحبت 
على  للتعرف  المرأة  أنباء  وكالة  مراسلة  بها 
فلسفة  يعكس  المعماري  البناء  أن  القصر، 
القصر  فيحتوي  اإلسالمية،  العمارة  وطابع 
األقواس،  من  وعدد  واسعة  حديقة  على 
الجنوبية  الواجهة  في  يقع  ومدخل  والقباب، 
مبنيين  من  يتكون  كما  الشمالي،  للمبنى 
وهو  المتحف،  مبنى  أن  موضحةً  منفصلين، 

الجزء المخصص لعرض المقتنيات األثرية.
أما في السابق، فكان للمباني تقسيم آخر، حسب 
العهدين  فخالل  خلة،  ناريمان  أوضحته  ما 

وهو  السلملك  وهما  والعثماني،  المملوكي، 
الخاص  والحرملك  بالرجال،  الخاص  المبني 
قصر  البريطاني  االنتداب  ليحول  بالنساء، 
لمقر  غزة،  قطاع  على  سيطرته  بعد  الباشا 
»الديبويا« مخصصاً  اسم  عليه  شرطة مطلقاً 
أن  إلى  مشيرةً  للنساء،  وآخر  للرجال،  سجناً 
االنتداب البريطاني، كان يتعمد قصف المباني 
تلك  في  القديمة،  البلدة  في  والبيوت  األثرية، 
الفترة؛ كيال يبقى لفلسطين إرث ثقافي، بالرغم 
األثرية  المباني  من  الكثير  بقيت  ذلك،  من 

صامدة حتى يومنا هذا.
مر  التي  التاريخية،  المراحل  لتلك  وتبعاً 
عدة  هناك  أن  خلة،  ناريمان  تفيد  القصر  بها 
تسميات أطلقت عليه منها »قصر النائب« في 
العهد المملوكي )1260 ـ 1517(، و«قصر 
آل رضوان« خالل العهد العثماني )1517 ـ 
التي  رضوان،  آل  أسرة  إلى  نسبة   ،)1923
 ،)1690 ـ   1556( عامي  بين  غزة  حكمت 
الدار  أو  السعادة  »دار  اسم  عليه  أطلق  كما 
للعمارة  يعود  بناءه  أن  موضحةً  العظيمة«، 
المملوكية اإلسالمية، لوجود شعار األسد على 
الشمالي،  المبنى  في  للقصر  الرئيسي  المبنى 
اتخذ  وهو عبارة عن أسدين متقابلين، والذي 
المغول،  على  المسلمين  انتصار  على  للداللة 

وعلى الصليبين.
رفضت  التي  الخاطئة،  التسميات  من  لكن 
هو  حديثنا  خالل  لها،  التطرق  خلة  ناريمان 
شائعات  بسبب  نابليون«  »بقصر  تسميته 
الفرنسية  الحملة  قيام  عند  أنه  مفادها  عدة، 
ثالثة  لمدة  القصر  في  بونابرت  نابليون  نزل 
إلى أن تلك اإلقامة القصيرة قبل  أيام، مشيرةً 
خلف  وينهزم  عكا،  لمدينة  نابليون  يتوجه  أن 
أسوارها ال تعطيه الحق بأن يطلق اسمه كلقب 
مجرد  كان  أنه  خاصة  القديم،  المبنى  على 
به  استقروا  كثر،  وقادة  زوار،  ضمن  زائر، 

لعدة أيام ثم انصرفوا.
لحقت  التي  التغيرات،  عن  الحديث  وعند 
أن  إلى  االنتباه  خلة  ناريمان  تلفت  بالقصر 
دونماً،   60 كانت  قديماً  الباشا  قصر  مساحة 
تم  لكن  شاسعة،  خضراء  مساحات  غالبيتها 

إلى  مشيرةً  البناء،  بغرض  عنها  االستغناء 
تقسيم فلسطين، وخضوع قطاع غزة  بعد  أنه 
ـ   1948( عامي  بين  المصري  الحكم  تحت 
1967( تم تحويل القصر لمدرسة أطلق عليها 
اسم »األميرة فريال«، وبعد انتهاء ثورة 23 
»فاطمة  لـ  االسم  غير   ،1952 يوليو  تموز/ 

الزهراء«.
واستمر استخدام القصر كمدرسة لإلناث حتى 
الوطنية  السلطة  جاءت  أن  إلى   2000 عام 
األثرية،  المباني  وأدرجته ضمن  الفلسطينية، 
 2005 عام  في  أخرى  مرة  ترميميه  ليعاد 
ويتحول بشكل نهائي إلى متحف بعام 2010، 
أي بعهد الحكومة الحالية لقطاع غزة، ويصبح 
أن  بعد  الزوار،  استيعاب  على  قادراً  المكان 
األثرية  القطع  أهم  أحد  قاعاته  في  تجمع 

كما  فلسطين،  تاريخ  تروي  التي  النادرة، 
أوضحت ناريمان خلة.

األثرية،  القطع  ضمن  من  أنه  إلى  وأشارت 
التي يضمها القصر قطع الفخار، وزينة النساء 
للعصري  تعود  التي  الكريمة،  األحجار  من 
المستخدم  والهاون  والبيزنطي،  الروماني، 
العمالت  أنواع  ومختلف  الطعام،  لطحن 

النقدية.
كما أن األسلحة والخناجر، والرمح والسيف، 
والدروع وخوذ الرأس الحديدية المستخدمة في 
التي  األثرية،  القطع  من ضمن  كانت  القتال، 
يحتويها قصر الباشا، إضافة إلى مكحلة النساء 
االستخدامات،  مختلفة  الزجاجية  والقوارير 
هو  البناء  لطراز  باإلضافة  المقتنيات  وتلك 

الزوار يومياً،  القصر يستقبل مئات  ما يجعل 
وطريقة  المتحف  بمحتويات  ينبهرون  الذين 

بناء القصر.
الحجارة  فإن  البناء،  لطراز  وبالرجوع 
المستخدمة في تشييد قصر الباشا هي كركارية، 
الشتاء  ببرودة  يحتفظ  يجعله  ما  وهذا  رميلة 
القصر  بني  فيما  صحيح،  والعكس  للصيف 
بطابق واحد، وأضافت له دعامات ليستوعب 
مشيرةً  العثمانية،  الدولة  عهد  في  ثاني  طابق 
األقواس  وجود  البناء  يميز  ما  أهم  أن  إلى 
الداخلية  الخزانات  أي  واليوكات  والقباب، 
البناء نفسه والمصطبة، التي توضع أمام  من 

الشباك.
وكالة أنباء المرأة

رحيل  على  عشر  الخامسة  الذكرى  مرت 
المالئكة،  نازك  الكبيرة  العراقية  الشاعرة 
عندما توفيت في القاهرة بتاريخ 20 حزيران/ 

يونيو 2007، عن عمر ناهز 84 عاما.
العراقية،  العاصمة  في  المالئكة  نازك  ولدت 
بغداد بتاريخ 23 آب/ أغسطس 1923، وسط 
الشاعرة  هي  أمها  مثقفة،  وأسرة  أدبية  بيئة 
صادق  المؤلف  هو  ووالدها  المالئكة،  سلمى 

المالئكة.
الحديث،  العربي  الشعر  رواد  من  نازك  تعد 
درست في “دار المعلمين العالية”، وحصلت 
على الماجستير عام 1959 في األدب المقارن 
في  ماديسون”  ويسكونسن،  “جامعة  من 

الواليات المتحدة األمريكية.

رس تسمية نازك املالئكة

وفق عدد من المصادر والتقارير، التي اطلع 
يت  عليها “الحل نت”، فإن نازك المالئكة، ُسّمِ
بهذا االسم تيمناً بالثائرة السورية نازك العابد، 

التي واجهت االحتالل الفرنسي آنذاك.
كان والدها األديب والباحث صادق المالئكة، 

الثانوية،  المدارس  في  العربية  اللغة  يدّرس 
“دائرة  منها  مهمة،  عديدة  مؤلفات  وترك 
القراءة  نازك  فتعلّمت  الناس”،  معارف 

بصورة مكثّفة على يديه.
والدتها الشاعرة سلمى عبد الرزاق المالئكة، 
في  وتنشره  العمودي،  الشعر  تكتب  كانت 
الصحف المحلية، باسم مستعار هو “أم نزار 
جميع  يدها  على  ابنتها  وحفظت  المالئكة”، 
لتبدأ نازك كتابتها  عروض الشعر، وأوزانه، 

الشعر، وهي في سن العاشرة.
األولى  الشعرية  مجموعتها  نازك  أطلقت 
الليل” عام 1947، وكتبتها بأسلوب  “عشاق 
عليه  والمتعارف  التقليدي،  العمودي  الشعر 
الذي  الحر،  للشعر  تتوجه  أن  قبل  القدم،  منذ 

تعد من رواده.
ذلك التوجه بدأ بقصيدتها األولى المغايرة في 
عندما   ،1947 عام  “الكوليرا”  الشعر  عالم 
-الذي  المرض  هذا  أخبار  إلى  تستمع  كانت 
ضحاياه  من  الكبير  مصر-والعدد  ضرب 

حينذاك.
شاعرة  المالئكة  نازك  أن  يؤكد  كان  الجميع 
وجدانية، لكن الظفيري يراها شاعرة إنسانية 
بقضايا  روحها  تشربت  ثانيا،  وعربية  أوال، 

وأيام  ثوراتها  عاصرت  التي  العربية،  الدول 
خاصة  أهمية  للقدس  وأعطت  تحررها، 
“للصالة  مجموعتها  في  سيما  ال  وقتذاك، 

والثورة”.
عملت الشاعرة نازك المالئكة في جامعة بغداد 
أستاذة مساعدة، ثم انتقلت للتدريس في جامعة 
الهادي  عبد  بالدكتور  زواجها  بعد  البصرة، 
محبوبة، الذي كان أستاذا في جامعة بغداد ثم 
انتقالهما  عند  البصرة  لجامعة  رئيسا  أصبح 

معا.
البصرة،  جامعة  رئاسة  عن  زوجها  نُّحي 
ونُحيت عن تدريس األدب العربي، فمضيا إلى 
إلى  غادرت  ثم  جامعتها،  في  ودّرسا  الكويت 
مصر بعد غزو العراق للكويت عام 1990، 
لتكمل حياتها هناك، وتموت بهدوء في القاهرة 

عام 2007.
لكنها  نازك،  رحيل  على  عاما  عشر  خمسة 
آية  العراقية  الكاتبة  حسب  وستبقى،  كانت 
منصور، “الشاعرة التي كسرت أعمدة الشعر 
روحا  لتخلق  الجديدة،  بقصائدها  التقليدي 
أخرى، وقوالب جديدة، وتترك أثرا ال يمحى 

وخالدا كما قصائدها”.
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عاديا  يوما   2012 عام  تموز  من  عشر  التاسع  يوم  يكن  لم   - الدرباسية  روناهي/ 
بالنسبة لشعوب شمال وشرق سوريا، حيث انطلقت في هذا اليوم شرارة ثورة شعبية؛ 
تهدف إلى الحرية، وإلى الخالص من كل أنواع الظلم، التي لحقت بهذه الشعوب على 

مر التاريخ، وقد ُعرفت هذه الثورة باسم ثورة روج آفا. 

أهالي الدرباسية: التاسع عشر من تموز ثورة شعبية 
هدفها الحرية والخالص

شخصيات سياسية، وحكومية عراقية: على الحكومة العراقية 
القيام بمسؤولياتها تجاه حماية سيادتها، ومواطنيها

الصمود  قلعة  من  اندلعت  الثورة  هذه  شرارة 
كوباني، حيث استطاعت شعوب شمال وشرق 
العسكرية،  قواتهم  حول  االلتفاف  سوريا، 
بمرتزقة  هزيمة  شر  يلحقوا  أن  واستطاعوا 
العالم تقف حائرة  داعش، الذي ال تزال دول 

القوى أمامه.
اليوم، سطرت شعوب شمال وشرق  في ذلك 
سوريا فصالً جديداً من فصول التاريخ، علّمت 
من خالله العالم أجمع سبل المقاومة والنضال، 
أبنائها،  بدماء  الفصل  هذا  سطور  ُكتبت  وقد 
الشهادة؛  مرتبة  إلى  ارتقوا  الذين  وبناتها، 
ليسقوا أرض وطنهم بدمائهم الطاهرة، مقاومة 
كوباني كانت الخطوة األولى في درب طويل 
للنضال، حيث تلتها خطوات عملية كثيرة، كان 
من شأنها تعزيز دعائم هذه الثورة وتطويرها.

منجزات الثورة

لصحيفتنا  تحدثت  الموضوع  هذا  وحول 
فاطمة  بالدرباسية،  المرأة  دار  في  اإلدارية 
كلش حيث قالت: »إن ثورة التاسع عشر من 
تموز كانت ثورة شاملة، حيث شملت ميادين 
الحياة كافة، ولم تقتصر على الجانب المسلح 
بطرق  ثورة  لتشعل  انتقلت  بل  النضال،  من 
والدبلوماسية،  السياسية،  منها  أيضا  أخرى 
واإلدارية، حيث إن اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
هذه  رحم  من  ولدت  سوريا،  وشرق  لشمال 
إلدارة  طريقا  منها  اتخذت  وأيضا  الثورة، 

الشعب نفسه بنفسه«.

كانت  تموز   19 »ثورة  فاطمة:  وأضافت 
مدى  على  الكردي  الشعب  لنضال  استكماال 
48 عاما، حيث إنها استرشدت بمقاومة الكرد 
التحرر  حركة  في  تمثلت  والتي  التاريخية، 
تنطلق  لم  الثورة  هذه  فإن  لذلك  الكردستانية، 
من فراغ، بل استندت إلى أساس متين يمكن 
بفكر  تمثل  الثورة  هذه  وأساس  عليه،  البناء 
 48 قبل  أطلقه  الذي  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 

عاما«.
األخطار،  إن  بالقول:  حديثها  تابعت  فاطمة 
تتالَش  لم  ثورتنا،  إجهاض  إلى  تهدف  التي 
نخطوها  خطوة  كل  مع  تزداد  إنها  بل  يوما، 
تتمثل  المخاطر  هذه  ثورتنا،  في  األمام  نحو 
تحتل  التي  التركي،  االحتالل  بدولة  اليوم 
أجزاء  القتطاع  وتسعى  أراضينا،  من  جزءاً 
فعل  ردة  جاءت  التي  العدوانية،  هذه  أخرى، 
على ثورة شعبية، استطاعت أن تثبت إمكانية 
هذا  بنفسها،  نفسها  إدارة  في  المنطقة  شعوب 
من  آفا  ثورة روج  أفرزته  وما  الجديد  الواقع 
وشرق  شمال  شعوب  بها  تتمتع  ديمقراطية 

التركي،  االحتالل  لدولة  يرق  لم  سوريا، 
السلطوية  الشوفونية  عقليتها  مع  يتماَش  ولم 
القومية، التي تتمتع بها منذ عقود، لذلك نراها 
شعوب  تجاه  العدائية،  سياساتها  عن  تكف  ال 
منطقتنا، إال إننا بروح ثورة 19 تموز سنفشل 

المخططات االستعمارية التركية«.
واختتمت فاطمة كلش حديثها بالقول: »المرأة 
انطالق  وبعد  سوريا،  وشرق  شمال  في 
نفسها  تثبت  أن  استطاعت  آفا،  روج  ثورة 
في  المرأة  تواجد  فرأينا  كافة،  المجاالت  في 
مرورا  العسكري،  الميدان  من  بدءاً  الميادين 
بالسياسي وصوال إلى الدبلوماسية، واإلداري؛ 
حيث  المرأة،  ثورة  باسم  ثورتنا  ُعرفت  لذلك 
التي  التاريخ،  مر  على  األولى  الثورة  كانت 
وللمجتمع  أوال،  ذاتها،  بأثبات  للمرأة  تسمح 
التي  واالضطهاد،  الظلم  عقود  كل  بعد  ثانياً، 

كانت تمارس بحق المرأة.

الواجب مشاركة السوريني 
بالثورة

إبراهيم  سلمان  المواطن  تحدث  جانبه  من 
عام  في  السورية  الثورة  انطالقة  »مع  قائال: 
وجه  في  انتفض  بأنه  الشعب  اعتقد   ،2011
طاغية يريدون إسقاطه، إال إن تطور األحداث 
بعد أقل من ستة أشهر، حرفت هذه الثورة عن 
مسارها، وحولتها إلى أداة بيد الدول اإلقليمية 
بذلك  لتتحول  مصالحها،  لتنفيذ  والدولية 

األرض السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات 
القديمة والجديدة«.

بشكل  اللوحة  قراءة  »بعد  ابراهيم:  وأضاف 
صحيح، وتقييم خلفية كل طرف من أطراف 
شمال  شعوب  اختارت  السورية،  األزمة 
وشرق سوريا الخط الثالث، اي أننا لم نصطف 
مرتزقة  إلى  تحولت  التي  المعارضات،  مع 
بيد الدول التي تُشغلها، وكذلك لم نوافق على 
عمليا  تسبب  التي  الدكتاتوري،  النظام  سياسة 
وتهجير  السوريين،  من  اآلالف  مئات  بمقتل 
نحن  نكون  أن  اخترنا  لذلك  منهم،  الماليين 
في  الحقيقي  الثوري  المشروع  أصحاب 

سوريا، وتطور األحداث على مدى أكثر من 
عقد اثبتت صحة مواقف شعوب شمال وشرق 
سوريا، حيث نرى اليوم أن المنطقة الوحيدة، 
والسالم هي  األمن  على  فيها  الحفاظ  تم  التي 

مناطق شمال وشرق سوريا«.
الوحيدة،  آفا هي  إبراهيم: »ثورة روج  وتابع 
وشعبها  تمتلك مشروع خالص سوريا،  التي 
الشعوب  على  لذلك  الحالية،  أزمتهم  من 
السورية، أن تنضم إلى ثورة روج آفا، وتقدم 
لها المساندة، وأن تحذو حذو هذه الثورة؛ ألنها 
تغيير  على  القادرة  والوحيدة  الحقيقية  الثورة 
هذا الواقع المأساوي، الذي يعيشه السوريون«.
»ثورة  بالقول:  حديثه  إبراهيم  سلمان  وأنهى 
ويوما  باستمرار،  وتتقدم  مستمرة،  آفا  روج 
بأننا  دائما  نؤكد  لذلك  نجاحها  تثبت  آخر  بعد 
مستمرون بثورتنا، ولن نحيد عنها يوما، حتى 
تحقيق كامل أهدافها، كما أننا نرحب بانضمام 
الشعوب السورية األخرى إلى ثورتنا، ونقول 
السوريين  ثورة  تموز هي  ثورة 19  بأن  لهم 
من  السوريين  لتخليص  تسعى  حيث  جميعا، 

الظلم، ومن البطش«.

التركي  االحتالل  قصف  ـ  األخبار  مركز 
األربعاء منتجعاً سياحياً في مدينة زاخو، حيث 
كردستان،  وباشور  العراق،  حكومتا  أدانت 
التركي،  القصف  سياسية  وشخصيات  وكتل 
والذي  زاخو،  في  )برخ(  منتجع  طال  الذي 
وجرح  مواطنين،  تسعة  أثره  على  استشهد 
النساء  من  أغلبهم  آخرين،  وعشرون  ثالثة 
باالنتهاك  القصف  وصف  فيما  واألطفال، 
إبادة  جرائم  وأنه  البالد،  لسيادة  الصارخ 

جماعية.

االنتهاكات الرتكية عمل عدايئ، 
وغري إنساين

في  الكردستاني  الوطني  االتحاد  كتلة  وأدانت 
المستمرة  التركية  االنتهاكات  النواب،  مجلس 
إياها  واصفة  العراق،  وأرض  سماء،  على 

بالعمل العدائي، وغير إنساني.
وقالت الكتلة في بيان جاء فيه: »ندين ونستنكر 
االنتهاكات التركية على سماء وأرض العراق، 
واألراضي  المواطنين،  تستهدف  والتي 
إقليم  في  السياحية  واألماكن  الزراعية، 
مرات  عدة  بعد  مستمرة،  بصورة  كردستان 
وضع  حول  العراقية  للحكومة  مطالباتنا  من 
الطائرات  اليوم  قامت  التركية،  للهجمات  حد 
التركية بقصف قرية برخ في قضاء زاخو؛ ما 
ثالثة  تسعة سواح، وجرح  استشهاد  الى  أدى 

وعشرين آخرين غالبيتهم نساء وأطفال.
كما أدان الرئيس العراقي برهم صالح، القصف 

الذي  التركي،  »إن  القصف  وقال:  التركي، 
وإصابة  استشهاد،  عن  وأسفر  دهوك،  طال 
عدد من أبنائنا، ُمدان وُمستنكر، ويُمثل انتهاكاً 
لسيادة البلد، وتهديداً لألمن القومي العراقي«.

بالمرة  مقبول  غير  تكرارها  إن  وأضاف: 
األعمال  هذه  مثل  لوقف  سابقة،  دعوات  بعد 
المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

كردستان  باشور  وزراء  مجلس  أدان  فيما 
بأشد  »ندين  قال:  حيث  التركي،  القصف 
حدود  ضمن  برخ  مصيف  قصف  العبارات، 
ناحية دركار التابعة لإلدارة المستقلة في زاخو 
التركية، وببالغ األسف أسفر  القوات  من قبل 
المواطنين  من  عدد  وإصابة  استشهاد،  عن 
والسيّاح، وإذ نتقدم بخالص تعازينا، ومواساتنا 
الشفاء  للمصابين  نتمنى  فإننا  الشهداء،  ألسر 

العاجل«.

الهجامت الرتكية انتهاك صارخ 
للسيادة العراقية

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
الكاظمي، إن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد 
الكاظمي:  وقال  التركية.  االعتداءات  على 
انتهاكاً  مجدداً  ارتكبت  التركية،  »القوات 
وحياة  العراقية،  للسيادة  وسافراً  صريحاً، 
أحد  باستهداف  وأمنهم،  العراقيين  المواطنين 
في  دهوك  محافظة  في  السياحية  المصايف 
باشور كردستان، بقصف مدفعي؛ ما أدى إلى 
العزل،  المدنيين  بين  وجرحى  شهداء  سقوط 

وأغلبهم من النساء واألطفال«.
أن  يثبت  الغاشم  االعتداء  »هذا  وأضاف: 
لمطالبات  االنتباه  يعر  لم  التركي،  الجانب 
االنتهاكات  بإيقاف  المستمرة،  العراق 
وأرواح  العراقية،  األراضي  ضد  العسكرية 

العراقيين«.
الحكيم،  عمار  الحكمة  تيار  رئيس  دعا  كما 
الحكومة العراقية الى وقفة جادة حول القصف 

التركي، الذي تتعرض له محافظات العراق.
مصيف  تعرض  »نستنكر  الحكيم:  وقال 
مدفعي  قصف  إلى  زاخو  مدينة  في  سياحي 
تركي، أودى بحياة عدد من السياح، وإصابة 

آخرين منهم«.
من  وغيرها  المدانة،  األفعال  »هذه  وبين: 
العراق،  كردستان  وقرى  مدن  قصف  تكرار 
فإنها  العراق،  سيادة  تنتهك  أنها  عن  فضال 
تستدعي وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية؛ 
للحيلولة  الدبلوماسية  الطرق  وسلك  لشجبها 

دون تكرارها«.
الحق،  أهل  لعصائب  العام  األمين  حمل  فيما 
األعمال،  تصريف  حكومة  الخزعلي،  قيس 
وحكومة باشور كردستان القيام بمسؤولياتهما 

للحفاظ على أرواح المدنيين.

الهدف إفراغ املنطقة من أهلها

الدفاع  لقوات  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
التي  المجزرة،  حيال  بياناً   )HPG( الشعبي 
“الدولة  وقال:  زاخو،  في  تركيا  ارتكبتها 

ارتكاب  عبر  المنطقة  إفراغ  تريد  التركية 
المجازر”.

وأردف المركز: »ليس هناك أي تواجد لقواتنا 
التي وقعت فيها المجزرة، وفي  المنطقة،  في 
المناطق القريبة من هذه المنطقة تالل تحتلها 
أن  كما  المنطقة،  حكام  وهم  التركية،  الدولة 
مختلفة  وقوى  عراقية،  حدودية  قوات  هناك 
ال  لذلك  المنطقة،  في  باشور  لحكومة  تابعة 

عالقة لنا بهذه المجزرة.
الصدر  مقتدى  الصدري،  التيار  زعيم  وأكد 
في تغريدة على تويتر، »إن تركيا زادت من 
اال  الرد  يستطيع  العراق ال  إن  ظنا  وقاحتها، 
بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع األسف 
الشديد«، مشددا على التصعيد من خالل أربع 

نقاط.
في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وأدانت 
وتشجب  »ندين  المفوضية  وقالت  العراق، 
التركي، والهجمات  الجوي  القصف  استمرار 
والتي  العراقية،  األراضي  على  العسكرية 
من  العشرين  في  األربعاء  يوم  نتيجتها  كانت 
الضحايا  من  العشرات  سقوط  الشهر،  هذا 
األماكن  أحد  القاصدين  العزل،  المدنيين  من 
يؤشر  ما  دهوك،  لمحافظة  التابعة  السياحية 
بحصول حالة انتهاك جسيمة لحقوق اإلنسان، 
توجهوا  الذين  األبرياء،  للمواطنين  وترويع 
والخاضعة  اآلمنة،  السياحية  المناطق  لهذه 

لسلطة جمهورية العراق«.
فيما أكد رئيس تحالف الفتح أمين عام منظمة 
بدر هادي العامري، تركيا تمادت في عدوانها 
المدفعي،  وقصفها  الجوية  غاراتها  عبر 

عمق  في  لقواتها  البري  التوغل  وعمليات 
بإغالق  الحكومة  مطالبا  العراقية،  األراضي 
في  التركية  الشركات  عمل  وإيقاف  الحدود 

العراق.
القصف  ونستنكر  »ندين،  العامري:  وقال 
أحد  في  المدنيين  استهدف  الذي  التركي، 
الى  أدى  والذي  زاخو  مدينة  في  المصايف 
وبين  المدنيين،  عشرات  وإصابة  استشهاد، 
إن  هناك،  أشالؤهم  تناثرت  أطفال  الضحايا 
مسلسل  في  حلقة  اال  هي  ما  الفاجعة،  هذه 

العدوان التركي المستمر على العراق.
والدفاع  األمن  لجنة  طالبت  جانبها،  من 
االنتهاك  لبحث  طارئة  جلسة  بعقد  النيابية، 
ذاته،  السياق  في  البالد.  سيادة  على  التركي 
التميمي،  علي  الدكتور  القانوني  الخبير  يرى 
إن تركيا ترتكب جرائم إبادة جماعية، بقصفها 
عليها  نصت  ما  وفق  العراقية،  األراضي 

اتفاقية منع اإلبادة الجماعية لسنة 1948.
الخبير القانوني القصف التركي، جرائم  وعدّ 
إبادة جماعية وفق اتفاقية منع اإلبادة الجماعية 
للعراق  يمكن  إنه  موضحا   ،1984 لسنة 
أن  االتفاقية  هذه  من  التاسعة  المادة  بموجب 

يلجأ إلى محكمة العدل الدولية أيضا.

فاطمة كلش

سلمان ابراهيم

قمة طهران نسخٌة جديدٌة لنصٍّ قديٍم
رامان آزاد 

أّكد البيان الختامّي لقمة طهران التي اختتمت 
الرئيس  الثالثاء، والتي جمعت  أعمالها مساء 
التركّي  بنظيريه  رئيسي  إبراهيم  اإليرانّي 
التزاَم  بوتين،  فالديمير  والروسي  أردوغان 
الدول المشاركة فيها بسيادةِ سوريا واستقاللها 
ووحدةِ أراضيها، وناقشت مسار أستانة بشأن 
القضايا على رأسها  لعدٍد من  سوريا، إضافِة 
وحرب  اإليرانّي  النووّي  الملف  تطورات 
يتصل  فيما  ولكن  أوكرانيا،  على  روسيا 
باألزمة السوريّة كان تكراراً لنسخ سابقة من 

أستانة.
المتزايد  »الوجود  للقمة  الختامي  البيان  أداَن 
في  وأذرعها  اإلرهابية  التنظيمات  وأنشطة 
تصميم  عن  معرباً  سوريا«،  مناطق  مختلف 
على  وتركيا-  وروسيا  -إيران  الثالث  الدول 

أشكاله،  بجميع  اإلرهاب  مكافحة  مواصلة 
جميع  رفضها  عن  الثالث  الدول  وعبّرت 
المحاوالت إليجاد حقائق جديدة على األرض 
»بما  اإلرهاب،  مكافحة  بذريعة  السوريّة 
القانونية،  غير  الذاتي  الحكم  مبادرات  يشمل 
األجندات  وجه  في  الوقوف  على  والتصميم 
ووحدة  سيادة  لتقويض  الهادفة  االنفصالية 
األمن  تهديد  الى  إضافة  سوريا،  أراضي 

القومي للدول المجاورة«.
وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على الهدوء 
المتعلقة  االتفاقات  جميع  تنفيذ  خالل  من 
بإدلب، داعياً المجتمع الدولي لتحّمل مزيد من 
الالجئين  إسكان  أعباء  تقاسم  في  المسؤولية 

السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.
لنحو  تأجيلها  تم  التي  القمة  أّن  الفتاً  وكان 
انعقادها  جاء  كورونا،  جائحة  بسبب  عامين، 
متزامناً مع زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة، 
دول  زعماء  بحضور  قمة  مؤتمر  وحضوره 
وكأّن  والعراق،  واألردن  ومصر  الخليج 
موسكو أرادت الردّ المباشر عليها، وتأكيد عدم 
خلفية  على  عليها  المفروضة  بالعزلة  تأثرها 
العالقات  تأكيد  تم  فيما  أوكرانيا،  في  الحرب 

االقتصاديّة والتوقيع على اتفاقات الغاز. 

خيبة أمل ألردوغان

لم يحصل الرئيس التركّي بالنتيجة على مبتغاه، 
على  لشن هجمات عسكرية  واضحٍة  بموافقٍة 
شمال سوريا، ولكنه حرص على اإلشارةَ إلى 
يذكر  أن  دون  اإلرهابيِّة،  الجماعات  مكافحِة 
الشام،  تحرير  وجبهة  داعش  اسم  صراحةً 
ليُبقي معنى »اإلرهاب« وفق التفسيِر التركّي، 
إلى  إشارة  أدنى  بالمطلق  القمة  تجاهلت  فيما 
العدد  رغم  ألنقرة  الموالين  المرتزقة  فصائل 
السورية  األراضي  على  النتهاكاتهم  الهائل 

وفي ليبيا.
لألزمة  السياسّي  الحّلِ  على  القمة  رّكزت   
السوريّة، وأّكدت على تفعيل مسار أستانا في 
لم  لكنها  والدوليِّة،  اإلقليميِّة  المتغيّراِت  ضوِء 
تُشر إلى مرجعيِّة جنيف وقرار مجلس األمن 
المتخذ   ،2254 رقم  المتحدة  لألمم  التابع 
والمتعلق   ،2015/12/18 في  باإلجماع 
تسوية  إلى  والتوصل  النار  إطالق  بوقف 
سياسية للوضع في سوريا. وكأن مسار أستانا 

بات المرجعية الوحيدة للحّل مع أنه لم يُحقق 
تجميد  بعد  خاصةً  للحّل،  سياسية  خطوات 

أعمال اللجنة الدستورية. 
وأكدت على أولوية خروج القواِت األمريكيّة 
غير  قوات  بوصفها  السوريّة،  األراضي  من 
شرعيّة، رغم أّن الدول الثالث لها قوات عملياً 
الجانبين  أن  ورغم  السوريّة،  األراضي  على 
الروسّي واإليرانّي يتذرعان بمشروعيّة وجود 
الوجود  فإّن  دمشق،  لموافقة  استناداً  قواتهما 
التركّي هو قوة احتالٍل، وتمثل انتهاكاً للسيادة 
أّن  بل  المشروعيّة،  ألدنى  وتفتقر  الوطنيّة، 
الجانبين اإليرانّي والروسّي يسعيان في غايِة 
الدبلوماسيِّة لمنعِ احتاللها مزيداً من األراضي 

عبر عمليٍّة عسكريٍّة جديدةٍ.
سيبقى  السياسّي  الحل  مسار  أّن  المؤكد  من   
حّول  الذي  االحتالل  استمرار  مع  معطالً 
المناطق التي يسيطر عليها إلى بؤر ومالذات 
بكر  أبو  تصفية  عملية  ومنذ  لإلرهابيين، 
التحالف  نفّذ   ،2019/10/27 في  البغدادّي 
وتمت  العسكرية  العمليات  من  العديد  الدولّي 
»داعش  مرتزقة  من  قيادياً   48 تصفية 
»ماهر  المدعو  آخرها  الدين«،  وحراس 
وقريبه  الشام  بالد  »والي  يسمى  ما  العكال« 
في  جندريسه  ناحية  في  العكال«  »منهل 

.2022/7/12
القومّي  لألمِن  تفّهمها  وروسيا  إيران  أبدت 
محاربة  هو  قديم  عنوان  تحت  التركّي 
عبارة  وهي  االنفصاليّة«،  »النزعات 
أهداف،  عدة  بها  يُقصد  افتراضيّة فضفاضة، 
أنقرة،  وإرضاء  األمريكّي  الوجود  إدانة  هي 
على  السيطرة  من  دمشق  تمكين  أنَّ  وتأكيد 

كامل الجغرافيا هو الحّل.
النتيجة  الموقف اإليرانّي ال يختلف من حيث 
عن الروسّي، لجهة التنديد بالوجوِد األمريكّي، 

على  الحالي  بالواقع  جداً  معينة  فطهران 
الحدود العراقية ــ السوريّة، وتدرك المساعي 
أّن  إال  بوجهها،  الحدود  إلغالق  األمريكيّة 
موسكو وطهران لم تقدما لإلدارة الذاتيّة مساراً 
لطمأنِة  كافية  بضمانات  مشفوعاً  واضحاً 
مستوى  على  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
من  الحديث  واقتصر  السياسّي،  المشروع 
الهجمات،  بشن  التهديدات  لجهة  أنقرة  وجهة 
يمكن  ال  مختزالً  اجتزائيّاً  الحوار  كان  وبذلك 
من  أكثر  الذاتيّة  اإلدارة  ويُحّمل  عليه،  البناء 

إمكاناتها في صراعٍ تنافسّي دولّي.          
الواقع،  يخالُف  االنفصاليّة  بالنزعات  االتهام 
مناطق  في  العسكرّي  الوجوِد  تعدِد  ظل  في 
ذلك  كّل  من  واألهم  سوريا،  وشرق  شمال 
لم  الذي  الذاتيّة  اإلدارة  مشروع  حقيقة  هو 
على  بل  انفصاليّة  نزعة  على  أصله  في  يقم 
موحدة  سوريا  في  المشترِك  العيِش  إرادة 
األخير  التفاهم  أّن  كما  مركزيّة،  ال  تعدديّة 
الوحدات  من  مزيٍد  انتشار  إلى  أفضى  الذي 
خطوط  على  السورّي  للجيش  العسكريّة 
بالمقابل؛  المزاعم،  تلك  بالمطلق  يفنّد  التماِس 
التركّي  لالحتالل  الخاضعة  المناطق  فإّن 
التغيير  إجراءات  لالنفصال عبر  أقرب  باتت 
الديمغرافّي والتتريك وانتزاع الملكيات بالقوة 
وعرقلة  الخنادق  وحفر  العازل  الجدار  وبناء 
عودة األهالي إلى بيوتهم في قراهم وبلداتهم، 
األصالء  األهالي  على  التضييق  على  عالوةً 
وكذلك  المناطق،  تلك  من  للخروج  لدفعهم 
إلى  تحولت  التي  إدلب  في  الحالي  الواقع 
التي  إمارة مستقلة، في ظل حكومة »القاعدة 

يتزعمها »الجوالني«!.

تأكيد عىل رفض العمل 
العسكرّي

خالل  رئيسي،  إبراهيم  اإليرانّي  الرئيس  قال 
في طهران،  اإليرانيّة  التركيّة  الروسيّة  القمة 
األزمِة  تحلُّ  ال  العسكريِّة  الخطواِت  إنَّ 

السوريِّة، بل تفاقمها.
ورأى رئيسي أنَّ “مساَر قمِة أستانا حقق نتائج 
على  الحفاُظ  الضامنِة  الدوِل  وعلى  إيجابيّةً 
منجزاتها”، مؤكداً “الموقَف المشترك باحترام 
المصير  وتقريِر  السوريِّة  األراضي  وحدةِ 
على يِد الشعب السورّي”، وقال: “نحن الدول 
السياسّي  المسار  ندعم  أستانا  لمسار  الضامنة 
اإلرهاِب  مكافحِة  ونؤّكد ضرورة  سوريا  في 
الضامنة  الدول  عزم  ونؤكد  البلِد  هذا  في 
مبيناً  السياسّي”،  للمسار  دعمها  الستمرار 
دول  وعلى  جداً  مهم  الالجئين  “موضوع  أنَّ 

المنطقة أن تساعدَ على عودتهم لبلدهم”.
الصدد  بهذا  مبادرة  أيَّ  “ندعم  وأضاف: 
ونعتقد أّن رهن المساعدات اإلنسانيّة بأهداِف 
بعض الدول الغربيّة والكيان الصهيونّي يخل 
الوحيدَ  “الطريَق  أنَّ  إلى  المسار”، الفتاً  بهذا 
قوي  وجودٌ  هو  سوريا  في  األمن  الستتباِب 

للجيِش السورّي في جميع مناطق هذا البلد”.
السوريّة  السيادة  “احترام  أنَّ  رئيسي  وأّكد 
ومتحدة  مستقلة  سوريا  فيه..  لبَس  ال  مبدأ 
بها،  المحيطة  الدول  واستقرار  أمن  تخدم 
يخُل  عامٌل  واألمريكّي  األجنبّي  والتواجد 
بأمِن المنطقة”، معتبراً أّن “الواليات المتحدة 
ونؤكد ضرورة  سوريا  ثروات  نهب  تواصل 

خروجها من المنطقة وسوريا”.
اإلسرائيلّي  “االستهداف  رئيسي  وأدان 
استمرار  جانب  إلى  الخطوات  وهذه  لسوريا 
واستقراِر  ألمِن  تهديداً  يعدُّ  الجوالن  احتالل 
مشدداً  عواقبها”،  تتحمل  وإسرائيل  المنطقِة 
على أنّه “يجب على المنظمات الدوليّة تحمل 
مسؤولياتها قبل أن يتحول األمر لتهديد أمني 

للمنطقة”.
أّن  ألردوغان،  الخامنئي  علي  المرشد  وشدد 
مهم  أمر  سوريا  أراضي  وحدة  على  الحفاظ 
للغاية، وأّي هجوم عسكرّي في شمال سوريا 
سيضرُّ بالتأكيد بتركيا وسوريا وكّل المنطقة، 
السورية  األراضي  ووحدة  »سيادة  أن  وأكد 
مهمة ويجب حل القضايا الخالفية مع سوريا 

عبر الحوار.«
تزامناً مع القمة الثالثية في العاصمة اإليرانية 
بقيادة  روسي،  عسكري  وفد  زار  طهران 
اليكسندر  سوريا،  في  الروسية  القوات  قائد 
تشايكو، مدينة قامشلو، والتقى بقادة في قوات 
سوريا الديمقراطية »قسد«، وأوضحت مواقع 
إخبارية، إن القائد الروسي شدد على رفضهم 
ألي هجمات تركية على األراضي السوريّة، 
هذا  في  واضح  موسكو  قرار  أن  إلى  مشيراً 

الشأن.
من جانبه، نقل موقع الميادين أن الوفد الروسي 
إلنجاز  تهدف  روسية  وساطة  »إلتمام  جاء 

تفاهمات بين »قسد« والجيش السوري«.
مساعد  عن  »اليوم«  روسيا  موقع  ونقل 
قوله:  أوشاكوف«  يوري  الروسي  الرئيس 

»بالنسبة لخطط تركيا للقيام بعملية جديدة ضد 
فمن  سوريا،  شمال  في  الكردية  التشكيالت 

الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة«.
أننا  هو  المبدئّي،  روسيا  »موقف  وأضاف: 
األساسي  المبدأ  تنتهك  أعمال  أي  نعارض 
في  عليها  المنصوص  السوريّة،  للتسوية 
قرارات مجلس األمن الدولي ذات العالقة وفي 
احترام  يعني  ما  وهو  أستانا،  قرارات صيغة 

سيادة ووحدة وسالمة أراضي سوريا«.

خياران أحالهام مرٌّ

وهذا  كعادته،  مرتفٌع  التركّي  التهديِد  سقُف 
ليس بجديد، فتلك هي العقليّةُ التركيّةُ، وطوال 
السنوات الماضية هددت أنقرة بعمٍل عدواني 
عشراِت المراِت، ولكنها شنت ثالث منها فقط.
ما تمسى بالعملية الرابعة »درع الربيع« بعد 
مقتل 33 جندياً تركيّاً لم تتجاوز حدودَ الدعايِة 
باب  على  أردوغان  انتظار  بمشهِد  وانتهت 
 ...2020/3/4 في  الروسّي  الرئيس  مكتب 
والموقُف لم يختلف عن إسقاط الدفاع الجوّي 
 ،2012/6/22 في  التركيّة  المقاتلة  السورّي 
وقال  تركيّةٌ،  تصريحاٌت  خرجت  يومها 
الرئيس التركّي عبد هللا غل إنَّ أنقرة تتواصُل 
مع دمشق حوَل الحادِث، ووعد بإجراء تحقيٍق 
في  سقطت  قد  الطائرة  كانت  إذا  ما  لمعرفِة 
أنَّ  وأضاف  التركيّة،  أو  السوريّة  األجواِء 
خرَق الحدودَ الدوليّة من قبل طائرات بسرعٍة 
عاليٍة »شيء روتينّي«، وأنَّ الحادَث »لم يكن 
ما عليها ولن  تركيا ستفعُل  وأّن  نية«،  بسوء 
في  انتهى  الحادَث  ولكن  الموضوع،  تتجاهَل 

حدوِد التصريحاِت واإلعالِم! 
كان العدوان على عفرين الهجوم األكبَر، وما 
كانت لتنتهي باالحتالل لوال استخدام الطيران 
)الطائرات الحربيّة والمسيّرة(، بل إّن العدوان 
الجوّي،  بالقصِف   2018/1/20 في  بدأ 
وخالل أيام العدوان ومع انعقاِد مجلس األمن 
الدولّي توقف الطيران، األمر الذي بدت آثاره 

واضحة في الميداِن.
رخصٍة  على  اليوم  حتى  تحصل  لم  أنقرة 
موّسعة،  هجمات  شن  في  الطيران  باستخداِم 
وقصف طائرةٍ مسيّرة صباح األربعاء محيَط 
تل  في  السورّي  للجيش  تابع  عسكرّي  موقع 
عسكريّة  قيمة  ال  تحرٍش،  مجردُ  هو  رفعت 

له...
هل يمكُن ألنقرة أن تقِدَم على عمٍل عسكرّي 
سيكوُن  ذلك  إّن  الواقع  جوّي؟  غطاء  بدون 
بل  العسكرّي،  بالمستوى  ليس  انتحاراً، 
تكلفةَ  ارتفاَع  يحتمل  ذلك  ألّن  السياسّي، 
الحزُب  يتحملها  ال  مرّوعٍة  بصورةٍ  العدوان 
خاطفٍة  هجمات  لشن  يرّوج  الذي  الحاكم، 
وسريعٍة وشبه مجانية، يتولى اإلعالُم التركّي 
االقتصادّي  والتوقيُت  كبيراً،  نصراً  تسويقها 

واالنتخابّي ال يحتمل ذلك أبداً. 
موسكو  تسعدُ  الكلفةَ  مرتفعةَ  هجمات  لعلَّ 
لتحقيَق  مثاليّةً  األكثَر  الحالةَ  ستكوُن  بل  جداً، 
كّل  إمكاناِت  باستنزاِف  سوريا،  في  خطتها 
موسكو  أّن  ومعلوٌم  المرتزقة،  المجموعات 
هي التي حشرت كّل المجموعات في الشمال 
نهاية  حلب  مدينة  من  إخراجها  من  اعتباراً 
ــ  التركّي  االتفاق  أساس  ذلك  فكان   ،2016
الروسّي والذي أدى إلى إخراج كّل المرتزقة 

من ريف دمشق والغوطة وحمص في نيسان 
2018، وحتى من عرسال اللبنانيّة! 

آمال أردوغان معلقةٌ على اجتماعِ طهران، قد 
اشترط  ولو  الموافقِة،  على  يحصُل  أن  حاول 
بالعمليةَ  تسمى  ما  أّن  بالمطلِق  يتعهدَ  أن  ذلك 
لن تستهدَف إال الكردَ، ولذلك تعّمد أن يحشَر 
اسم الكرد ضمن ما يتم وصفه باإلرهاِب وال 
إال  موقفها،  لتبرير  الثالثة  األطراُف  تحتاُج 
والصعوبة  معينةً،  ترتيباٍت  يحتاج  األمر  أّن 
تستغرَق  لن  التي  بالترتيبات  وليس  بالموافقة 
الذي  بالمقابِل،  تتعلُق  فالقضيةُ  طويالً،  زمناً 
يقدّمه الجانُب التركّي... ملف إدلب هو الشائك 
من  مرتزقة  وجوِد  بسبِب  لموسكو  بالنسبِة 
الجنسية الروسية ومتعددي الجنسياِت ومسألة 

الطريق الدولّي! 
بكّل األحواّل، أيُّ اتفاٍق لو حصل فهو مجاني، 
قيمةٌ  هو  مثالً  إدلب  في  أردوغان  يقدّمه  فما 
مضافةٌ تم تحصيلها من إطار أستانة واحتفظت 
روسيا  تقدّمه  وما  اليوم،  هذا  لمثِل  أنقرة  بها 
قرباناً هم الكرد، وقد فعلتها مرتين، وموسكو 
ستواصُل معاقبةَ الكرِد ما لم يتم فكُّ ارتباطهم 
مع األمريكّي قطعاً، وال تبالي بثمِن ذلك... أما 
موقف واشنطن فلن يختلف عما كان عليه يوم 

العدواِن على عفرين!
لتدفَع  تركّي  تهديٍد  كلَّ  موسكو  تستثمُر 
ومعلوم  التراجعِ،  من  لمزيٍد  الذاتيّةَ  اإلدارةَ 
وجود!  حرب  تعني  تركيا  مع  المواجهة  أّن 
من  المرتزقة  المجموعات  كل  ومعها  تركيا 
إجماالً  الكرد  يستهدفون  المختلفِة،  الخلفياِت 
وإنهاء مشروع اإلدارةِ الذاتيّة وتصفية وجود 
يتقاطع  ما  وهذا  الديمقراطيّة،  سوريا  قوات 
مع الخطِة الروسيّة في سوريا والتي عنوانها 
ولكن  األرِض«،  على  القوى  كّل  »تحجيُم 
ورغم  المستفيد،  هي  دمشق  ومؤكد  تباعاً، 
تفاهم بين دمشق وقسد  الرسمّي عن  اإلعالن 
لم يتغيِر الخطاُب اإلعالمّي الرسمّي السورّي 

تجاه اإلدارةِ الذاتيِّة.

وبذلك؛ فإنَّ عقدةَ التوافِق في طهران ال تتعلُق 
العسكريِّة  بالتعزيزاِت  بل  الكرد،  بمصيِر 
أن  يمكُن  وال  المنطقِة،  في  السورّي  للجيِش 
مباشرةٍ،  بمواجهٍة  وطهران  موسكو  تسمَح 
الصعب  من  ترتيباٍت  يتطلُب  الذي  األمُر 
الحصول عليها! ولذلك فإّن قمة طهران كانت 
أردوغان  تمنح  ولم  قديم،  لنٍص  جديدة  نسخة 
وترميم  االنتخابّي  موقفه  لتحسين  الفرصة 
إما   ، مرٌّ أحالهما  خيارين  وليواجه  شعبيته، 
العمل العسكرّي خارج إطار التوافِق ومغامرة 
والبحث  التهديد  عن  التراجع  أو  عسكريّة 
وبكلتا  أنصاره،  أما  ذلك  لتبرير  ذريعة  عن 
الحالتين؛ فإّن النتائج السياسيّة قد تكون كارثيّة 

وتقرر مصير أردوغان وحزبه. 



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1373 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1373

السنة الحادية عشرة - العدد 1373
الجمعة  22 تموز 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1373
الجمعة  22 تموز 2022 اقتصـــادآراء 67

سكان درعا يشترون الليمون بالحبة!

أعلى مستوى للتضخم في بريطانيا 
منذ أربعين عامًا

بيروت تنافس سان فرانسيسكو... 
ترتيب المدن العربية من حيث 

المعيشة« »كلفة 

إعادة تشغيل أنبوب غاز نورد 
ستريم بين روسيا وألمانيا

ثورة 19 تموز... رؤية القائد عبد اهلل أوجالن السديدة في ظل األزمات

المرأة وتركة األنظمة القومية

وهو  عاماً(،   38( الحريري  محمود  اشترى 
قبل  سوريا،  جنوبي  درعا،  مدينة  سكان  من 
عدّة أيام وألول مّرة في حياته، الليمون بالحبة 
بدالً من كيلوغرام، بسبب االرتفاع الكبير في 

سعره.
إنه  حكومي:  موظف  وهو  الرجل،  يقول 
حال  في  كليّاً  الليمون  شراء  عن  سيستغني 
ثمن  أن  وخاصة  االرتفاع،  في  سعره  استمّر 
شراء الكيلوغرام الواحد منه، بات اآلن يُشّكل 

عشرة بالمئة من راتبه.
القليلة  األيام  خالل  درعا  محافظة  وشهدت 
الليمون،  سعر  في  قياسيّاً  ارتفاعا  الماضية، 
حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 12 ألف 
ليرة سورية، في حين وصل السعر في بعض 

المناطق إلى 13 ألف ليرة.
وتعتمد درعا على استيراد الليمون من الساحل 
من  بنقله  الجملة  تُّجار  يقوم  حيث  السوري، 
سوق الهال في العاصمة دمشق إلى المحافظة.

ولكن سليمان محمد، وهو اسم مستعار لتاجر 
بريف  طفس،  مدينة  من  وفواكه  خضار 
إلى  اآلن  يصل  الليمون  إن  قال،  درعا، 
أجور  عليه  “يترتّب  حيث  لبنان،  من  سوريا 
الحواجز  لبعض  ورشوة  وجمارك،  نقل، 

العسكرية”، مشيراً أن ذلك يتسبب في ارتفاع 
الحكومية  الرقابة  “انعدام”  ظّل  في  سعره، 

على األسعار.
من  درعا،  إلى  يُصدّر  الليمون  كان  وسابقاً، 
السوري، “لكن  الساحل  التخزين في  برادات 

بسبب  أبوابها؛  أغلقت  البّرادات  من  الكثير 
ارتفاع التكاليف في ظّل شح الكهرباء، وارتفاع 

أسعار المحروقات”، بحسب “محمد”.
الخضار  وُمصدّري  تُّجار  لجنة  عضو  وكان 
أواخر  قال  قزيز،  أسامة  بدمشق،  والفواكه 
إن  برس”،  “أثر  لموقع  الماضي  الشهر 
السوري،  الساحل  في  انتهى  الليمون  “موسم 
ونحن نستورده من لبنان، ولكن حالياً ال يوجد 
ثمنه،  ارتفاع  وراء  السبب  وهذا  استيراد، 

وفقدانه من بعض األسواق”.
الموجود  الليمون  أن  إلى  “قزيز”،  وأضاف 
بكميات  يتواجد  وال  شهري،  بشكل  يجلب 
كبيرة تُمّكنها من سدّ حاجة السوق، “فالشجرة 
بجميع  متواجداً  وليس  فقط  منه  القليل  تحمل 

األماكن”.
وهو  عاماً(،   45( الزعبي  خلدون  وبحسب 
صاحب محل لبيع الخضار والفواكه في ريف 
المحال  أصحاب  غالبية  فإن  الشرقي،  درعا 

التجارية يعزفون عن شراء الليمون، خوفاً من 
كساده بسبب االنخفاض الكبير في الشراء.

ويستّطرد قائالً، “منذ متى أهل درعا يشترون 
الليمون بالحبة، والحبتين!”.

المواطن  “فعالً  المحلية،  بلهجته  ويُضيف 
من  قلبو  كان  ما  بعد  ملوي،  ذراعو  صار 

الحامض الوي”.
ومنذ حوالي الشهرين، لم تستطع عائشة العبيد 
ازرع  مدينة  سكان  من  وهي  عاماً(،   42(
بسبب  الليمون  شراء  الشرقي،  درعا  بريف 
ارتفاع سعره، حيث وصل الكيلوغرام الواحد 

منه حينها إلى سبعة آالف ليرة.
ومع وصول سعره إلى 12 ألف ليرة، يستحيل 
تعتمد  وأصبحت  تشتريه،  أن  السيدة  على 
الليمون  عن  بدالً  الليمون،  استخدام ملح  على 

الطازج.
وكاالت

تسارعت وتيرة التضخم في المملكة المتحدة، 
لتصل إلى تسعة فاصلة أربعة في المائة بمعدل 
سنوي، وهو أعلى مستوى منذ أربعين عاماً، 
الغذائية  والمواد  المحروقات،  أسعار  تغذيها 

على خلفية أزمة غالء معيشة.
فاصلة  تسعة  مايو  في  التضخم  معدل  وبلغ 
الوطني  المكتب  بحسب  المائة،  في  واحد 
لإلحصاءات في تقريره الشهري، الذي صدر 

مؤخراً.

وقال وزير االقتصاد والمال، ناظم الزهاوي: 
األسعار،  في  ارتفاعا  العالم  دول  »تواجه 
الناس  يعانيها  التي  الصعوبة،  جيدا  وأدرك 
في المملكة المتحدة، لذا نعمل إلى جانب بنك 

إنكلترا لتخفيضها«.
قد  التضخم  أن  المركزي،  إنكلترا  بنك  ويرى 
نهاية  في  المائة  في  عشر  أحد  نسبة  يتجاوز 
العام الحالي؛ بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا، 
ذلك  الغاز جراء  أسعار  الكبير في  واالرتفاع 

والتوترات في سوق العمل.

أن  من  بايلي،  أندرو  البنك،  محافظ  وحذر 
يسرع  قد  البريطاني،  المركزي  المصرف 
وتيرة رفع نسب الفائدة عبر زيادتها 50 نقطة 
في  آب  في  المقرر  اجتماعه،  خالل  أساس 

محاولة للجم االرتفاع الهائل لألسعار.
بي  االقتصاد في سي  ليش، خبيرة  آنا  وقالت 
آي، أكبر منظمة ألصحاب العمل في المملكة 
مسبوق  غير  مستوى  التضخم  »بلغ  المتحدة: 
أسواق  تزال  وال  يونيو،  في  عدة  عقود  منذ 
العمل تشهد توترات والضغوط على األسعار 

في العالم قوية، ونتوقع رفعا جديدا في سقف 
تعريفات الكهرباء«. 

وأضافت، نتيجة لذلك يرجح أن يبقى التضخم 

دخل  من  مزيدا  ينقص  ما  السنة  لبقية  مرتفعا 
األسر.
وكاالت

مرتبة  بيروت  اللبنانية  العاصمة  احتلت 
للمدن  إحصائي،  مؤشر  في  جداً  متقدمة 
عالمياً،  المعيشة  كلفة  حيث  من  األغلى 

وتصدرت الترتيب بين المدن العربية.
الستة  لألشهر   »NUMBEO« مؤشر 
األولى من عام 2022، يقدم معلومات عن 
كلفة المعيشة وجودة الحياة في مدن العالم، 
تستمد  ضخمة،  بيانات  قواعد  على  بناء 
معلوماتها من مصادر في دول العالم كلها.
دولة  عاصمة  وهي  هاميلتون،  وتصدرت 
برمودا في المحيط األطلسي، قائمة المدن 
األغلى معيشة على مستوى العالم، وتلتها 

ست مدن سويسرية بين المرتبتين الثانية، 
والسابعة.

العاشرة،  المرتبة  في  نيويورك  وحلت 
بوالية  فرانسيسكو  فيما جاءت مدينة سان 
الثاني  المركز  في  األمريكية  كاليفورنيا 

عشر.
بعد  عربيا،  األول  المركز  بيروت  وحلت 
في  أي  فقط،  بمرتبتين  فرانسيسكو  سان 

المركز الـرابع عشر عالمياً.
كارثية،  معيشية  أوضاعاً  لبنان  ويعاني 
العملة  وفقدت  البالد،  اقتصاد  انهار  حيث 
المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، 

بمقدار 11  الغذائية  المواد  أسعار  وقفزت 
أرباع  ثالثة  من  أكثر  وأصبح  ضعفاً، 
السكان تحت خط الفقر، حسب تقرير لألمم 

المتحدة.
المستوى  على  الثانية  المدينة  كانت  دبي 
ولكنها  المعيشة،  كلفة  مؤشر  في  العربي، 
بفارق  أي  عالميا،   200 المرتبة  احتلت 

186 مرتبة عن بيروت.
تلتها العاصمة القطرية الدوحة في المركز 

الثالث عربياً، و229 عالمياً.
في  حلت  ظبي  أبو  اإلماراتية  العاصمة 
من  العالمي  المستوى  على   266 المركز 

حيث كلفة المعيشة، والرابعة عربياً.
أما المرتبة الخامسة من حيث كلفة المعيشة 
للعاصمة  فكانت  العربي،  المستوى  على 
السعودية الرياض، التي حلت في المرتبة 
279 عالمياً. جدة جاءت في المركز 281 
عالمياً، والسادس عربياً، تلتها المنامة في 

المركز 282 عالمياً والسابع عربياً.
 298 المرتبة  في  العمانية  مسقط  وحلت 
عالمياً، والثامنة عربياً، وجاءت العاصمة 
األردنية عّمان في المرتبة 300 والتاسعة 
عربياً،  العاشرة  الدمام  حلت  فيما  عربياً، 

وفي المركز 306 عالمياً.
وكاالت

أنبوب غاز نورد ستريم،  استؤنف تشغيل 
الذي يربط بين روسيا، وألمانيا بعد أعمال 
صيانة استمّرت عشرة أيام، وفق ما أعلنت 
الشركة المشغلة لألنبوب، التي تحمل االسم 

نفسه لوكالة فرانس برس.
»نورد  مجموعة  باسم  ناطق  وصّرح 
ستريم« لوكالة فرانس برس، أن األنبوب 
»يعمل«، لكن من دون كشف كمية الغاز 

التي تتدفق.
وقت  في  الفعلية  البيانات  معرفة  ويُتوقع 
تخشى  األلمانية  الحكومة  وكانت  الحق. 
بعد أعمال  الصنابير  فتح  تُعيد موسكو  أال 

الصيانة، التي بدأت في 11 تموز.
مجموعة  نقتلها  التي  البيانات،  وبحسب 
»غاسكيد«  لشركة  الروسية  »غازبروم« 
أن  يُفترض  للشبكة،  المشغّلة  األلمانية 
في  غيغاوات   530 األنبوب  عبر  يتدفق 

الساعة خالل النهار.
للشبكات  األلمانية  الوكالة  رئيس  وكتب 
كالوس مولر في تغريدة أن هذه الكمية هي 

»30 %« فقط من قدرات األنبوب.
وهي أقّل بعشر نقاط مئوية من الكمية، التي 
وكانت  الصيانة،  أعمال  قبل  تتدفق  كانت 
غازبروم خفّضت كمية الغاز المسلّمة إلى 
40 بالمائة من قدرات التسليم، عبر نورد 
غياب  بحّجة  يونيو،  منتصف  منذ  ستريم 

توريبين كان يجري إصالحه في كندا.
وسبق أن أكدت »غازبروم« أنه ال يمكنها 
عبر  التسليم  عمليات  استئناف  تضمن  أن 
وتحدثت  الصيانة،  أعمال  بعد  األنبوب 
المجموعة عن غياب التوربين الضروري 
لتشغيل محطة ضغط، بحسب قولها، فيما 
بقرارات  مندّدة  »ذريعة«  برلين  اعتبرته 

»سياسية«.

عصام عيسى )إعالمي(

والفلسفة  التاريخ  وكتب  الدراسات  تعجُّ 
حول  بالتعريفات  والسياسية  االجتماعية 
مفهوم األمة لكن القائد عبد هللا أوجالن أسس 
عام  منذ  لتطبيقها  المقومات  وقدم  نظرية 
بذرتها كانت منذ  إن  القول  يمكننا  بل   2007
سوريا،  في  متواجداً  أوجالن  القائد  كان  أن 
الجوانب  جميع  توضيح  أفضل  أوضح  حيث 
الثقافية، المجتمعية، الفكرية، والتنظيمية لألمة 
الديمقراطية إذ طرحها باعتبارها الحل القويم 
لمشاكل الشرق األوسط، ومن أجل ضمان فك 
الشرق  من  جعل  الذي  الغرب  عن  االرتباط 
قنابل  شكل  على  بالمشاكل  متخمة  كيانات 

موقوتة يفجرها ذلك الغرب وقت يريد.
هي  الديمقراطية،  األمة  كينونة  أن  كما 
وطنّي  كمجتمع  لذاته  المجتمع  إنشاء  ظاهرة 
أمة  إلى  التحول  يعني  ال  أنه  أي  ديمقراطي، 
من  وإنما  الدولة  يد  على  منها  الخروج  أو 
األفقية  إلى  تستند  التي  الذاتية  اإلدارة  خالل 

ذاته  من  المجتمع  انتفاع  بمعنى  المجتمعية 
وأحقيته في إنشاِء نفسه كأمة ديمقراطية، أي 
األمة  أو  التركية  األمة  عن  كلياً  تختلف  أنها 
المشيدة  االشتراكية  على  المستندة  العربية 

حيث التفكك والزوال فيما بعد.
رؤى القائد عبد هللا أوجالن كانت عميقة قبيل 
في  المنطقة  على  األزمات  عواصف  هبوب 
األهم  وكان  حللها،  كما  ووقعت   2011 عام 
إليه  ستصل  ما  بمآالت  معرفته  كله  هذا  من 
تلك األزمات الضاربة من كّلِ حدٍب وصوب، 
ومتى  كيف  لكن  بدأت  ثورة  المشهد  فكان 
السديدة  القائد  لقراءات  ونتيجة  هنا  ستنتهي؟ 
لواقع الشرق األوسط حيث أعد حلوالً قبل بدء 
أن سلم خارطة  فكان  بسنوات،  األزمات  تلك 
الطريق لشعوب شمال وشرق سوريا واضعاً 

الحل بعد أن أسس معالم الخط الثالث.
والمدن  العواصم  كانت  الذي  الوقت  ففي 
دقيق  ضبط  هناك  كان  مظاهرات،  تشهد 
حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  لحفظ 
 2012 عام  تموز   19 ثورة  انطالقة  كانت 
الجماعات  ضد  كبيرة  انتصارات  تحقيق  بعد 
والعناصر المتطرفة على أيدي وحدات حماية 
الشعب ووحدات حماية المرأة ومن ثم تتويجها 
لشعوبها  الخالص  سفينة  تمثل  إدارة  بتأسيس 
فكانت اإلدارة الذاتية عام 2014 التي أعلنت 
مشكلة  وعفرين  والجزيرة  كوباني  في  تباعاً 
ولغاتها  ومعتقداتها  الشعوب  ألوان  فيها  لوحة 

على مبدأ أخّوة الشعوب.  
نحو  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  ثورة  أمام 
لم  الذاتية  اإلدارة  أركان  وتثبيت  الديمقراطية 

يرق لألنظمة المستبدة والشوفينية بزوغ شمس 
والتشريد،  والقتل  الدمار  ركام  على  الحرية 
أنحاء  كل  من  والمتطرفين  المرتزقة  فجيّشوا 
حين  داعش  مرتزقة  أبرزهم  وكان  العالم 
هاجم مقاطعة كوباني لضرب مشروع اإلدارة 
الذاتية وبدعم واضح من االحتالل التركي لكن 
مقاومة أبناء الشمس والنار واألممين وأحرار 
دحرت  األربعة  كردستان  وأجزاء  العالم 
عّول  الذي  أردوغان  مخطط  وسقط  داعش 

على سقوط كوباني.
تأسست  عليها  تموز   19 ثورة  مظاهر  ومن 
الذاتية  اإلدارة  جوهر  هي  التي  الفيدرالية 
الحر  المجتمع  مقومات  أبرز  ضمت  والتي 
من الشبيبة والمرأة من كل المعتقدات، وكان 
ووحدات  الشعب  حماية  وحدات  على  لزاماً 
حماية المرأة تحرير باقي األراضي السورية 
من داعش فكانت مرحلة تأسيس قوات سوريا 
السوريين  مختلف  ضمت  التي  الديمقراطية 
ومكوناتهم حيث توجهت البندقية صوب تحرير 
منبج والطبقة والرقة وتل أبيض/ كري سبي 
انبلجت االنتصارات  تباعاً حيث  الزور  ودير 
ببلدة  معاقله  آخر  في  داعش  ودحر  الكبيرة 
  2019 عام  آذار  الزور  دير  شرقي  الباغوز 
لكن في هذه األثناء وباتفاق دولي احتلت تركيا 
مقاطعة عفرين عام 2018 بعد مقاومة شرسة 

أبداها أبناؤها ضد ترسانة الناتو.
ورغم تشابك وتعقّد المشهد الميداني المتشكل 
وقوى  وروسيا  أمريكا  مثل  الهيمنة  قوى  من 
إقليمية مثل إيران ناهيك عن داعش ومرتزقة 
الذاتية  اإلدارة  تمكنت  التركي  االحتالل 
شعوبها  وحدة  جانب  إلى  عالية  وبدبلوماسية 

والمخططات  المؤامرات  جميع  إفشال  من 
تموز، وال  ثورة 19  ثورتهم،  ضد مكتسبات 
تموز  ثورة 19  ومنجزات  مكتسبات  أن  شك 
واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عظيمة 
لكنها لم تأِت بهذه السهولة فقد استشهد ما يربو 
من  وضعفهم  وشهيد  شهيدة  ألف   11 على 
من  تطويرها  سبيل  في  والجرحى  المصابين 
أجل أن تبقى سوريا ديمقراطية، واألمثلة على 
اإلدارة  ورواد  المناضلين  الشهداء  تضحيات 
الشهيد  شخص  في  وأساسها  كثيرة،  الذاتية 
جاويش  حسين  موش،  نالين  ديرك،  خبات 
الشهيد  والمناضل  هفرين خلف،  »هركول«، 
لتلك  ونتيجة  الكثير،  وأمثالهم  شبلي،  فرهاد 
اإلدارة  مشروع  وصل  الجسام  التضحيات 
افتتحت  حيث  عالمية،  مستويات  إلى  الذاتية 
العديد من الممثليات في دول العالم ونيل بعض 

االعترافات البرلمانية بها. 
فكر  على  متأسسة  الذاتية  اإلدارة  أن  وبحكم 
وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن وبجهود كوادره 
عقود  مدى  على  الثوري  النضال  أصحاب 
فإن اإلدارة الذاتية وشعوبها متمسكون بخيار 
في  الثورية  الشعب  حرب  وخوض  المقاومة 
تموز،   19 لثورة  العاشرة  السنوية  الذكرى 
الهجمات  كل  ضد  الوقوف  على  واإلصرار 
المناطق  تحرير  حتى  ثورتهم  من  ُمصعدين 
المحتلة من عفرين حتى كري سبي/ تل أبيض 
السوريين  لكل  ممدودة  أيديهم  كانيه،  وسري 
من  المحتلة  األراضي  كامل  لتحرير  الشرفاء 
المحتلين والمتربصين بسيادة بلدهم حتى بناء 
السوريين  أحالم  قدر  على  ديمقراطية  سوريا 

التي خرجوا من أجلها.

هيفيدار خالد

عالمية  حرباً  األوسط  الشرق  منطقة  تشهد 
وسياسية  عسكرية  بخصائص  تميّزت  ثالثة، 
مختلفة بحسب محللين للشأن الشرق أوسطي، 
وتعد الحرب األكثر دموية في القرن الحادي 
في  الفوضى  من  حالة  خلقت  إذ  والعشرين، 
وأصبحت  والدول  المجتمعات  من  العديد 
تعد  لم  بحيث  المظلومة،  للشعوب  مستنقعاً 
هذه  من  الخروج  على  قادرة  الشعوب  هذه 
الفوضى، والسبب يكمن في الوسائل واألدوات 
هذه  ألن  ذاتها؛  إلنقاذ  الدول  تستخدمها  التي 
األدوات ليست فعّالة لوضع حلوٍل جذريّة لكّل 
وتدّخالٍت  داخليّة  أزماٍت  من  له  تتعّرض  ما 

خارجية.
فالقضايا العالقة والمشاكل المختلفة المتراكمة 
في  المجتمع  تركت  السنين،  عشرات  منذ 
قّوة.  فيها وال  له  حالة وهٍن وضعٍف ال حوَل 
وأشكال الدولة القومية في هذه المنطقة والنظم 
أصبحت  الحكام،  وسياسات  االستبدادية 
لتدمير أحالم الشعوب األصيلة.  أدواٍت مقيتة 
لخلق  الرئيس  المصدَر  النظم  هذه  وأضحت 
لمشاكل  حلول  إيجاد  بادعائها  المعضالت، 
أبداً  نبالَغ  لن  حالة،  إلى  ووصلت  الشعوب، 
إذا ما أسميناها نقطة اإلفالس، بدالً عن إيجاد 
الحلول لها، وبذلك فإنَّ هذه النظم تسدّ الطريق 
التي  القوى  وكفاح  جهود  أمام  كامل  بشّكٍل 

تسعى ألداء دورها في المجتمع.
تشهد العديد من دول المنطقة ومناطَق أخرى 
واقتصادية  سياسيّة  أزماٍت  يومياً  العالم،  من 
سوريا  من  بدءاً  وإنسانية،  واجتماعية  وأمنية 
أفغانستان،  إلى  وصوالً  ولبنان  والعراق 
بالطبع  الروسية،  األوكرانية  األزمة  ومؤخراً 
القومية  الدولة  سياسات  من  نابعة  كلها 
المتحكمة بإرادة الشعوب والمستبيحة لحقوقها 
خالل  من  الحياة،  في  الحقيقية  ومطالبها 
االستيالء على خيراتها ونهب ثرواتها وسلب 
القيم االجتماعية األصيلة فيها. هذه السياسات 
تركت  طويل  زمن  منذ  تُطبق  التي  الخاطئة 
الرجعية  الذهنية  والبنية  الدوغمائية  بقوالبها 
حياة  في  بليغاً  أثراً  السلطوي،  الطابع  ذات 
الشعوب، كان للمرأة النصيب األكبر منه، إذ 
يشاء  متى  فيها  يتحكم  للرجل  تركة  أصبحت 
وكما يشاء دون اكتراث ألّيِ حّق من حقوقها 

الطبيعية في الحياة.
النساء  تطال  انتهاكات  نسمعه ونراه عن  وما 
أسبوع  يمر  يكاد  ال  إذ  ذلك،  على  دليل  خير 
أو  هنا  امرأةٍ  مقتل  عن  خبراً  نسمع  أن  دون 
يد والدها أو زوجها  انتهاٍك آخر هناك، على 

أو شقيقها أو ابن عمها أو أحد أقاربها. وبالطبع 
تتعرض  التي  القتل  أبشع من جرائم  يوجد  ال 
أن نسمع خبراً  يوم دون  يمر  المرأة. وال  لها 
بأن العشرات من الفتيات اللواتي ما زلن في 
أيدي  على  مصرعهن  يلقين  شبابهن  ريعان 
األخرى  األمثلة  من  والمئات  البشر،  تجار 
الذي يفرض جملة  األمر  لها،  التي ال حصر 
المأساوي...  الوضع  هذا  أمام  التساؤالت  من 
الجرائم  هذه  كل  ارتكاب  وراء  األسباب  ما 
بحق المرأة؟ ما ذنبها في هذه الحياة؟ ما هي 
المرأة من  البناءة لخالص  الطرق واألساليب 
كل ما تتعرض له؟ خاصة أنَّا نعيش في القرن 
وحقوق  الحريات  عصر  والعشرين،  الحادي 

اإلنسان.
في مجتمعنا الشرق أوسطي لم يعد أمام المرأة 
خياٌر سوى العيش تحت الظلم الذي تتعرض 
أمام مسيرة  أنك  يعني  امرأة،  تكوني  فإن  له، 
صعبة وقاسية جداً في هذه الحياة، وال بد أن 
فكل  حياتك،  طوال  الظروف  بأصعب  تمّري 
يُنفَّذ ويُفرض على  الحياة  قاٍس في هذه  شيء 
المرأة  باتت  بالفعل  وكدحها.  وجسدها  المرأة 
اليوم ضحية الذهنية الذكورية ومفاهيم السلطة 
وكل  وكيانها  روحها  في  المتحكمة  األبوية 

شاردة وواردة عنها.
تكرار  من  كبير  غيظ  يختلجها  ذواتنا  أنَّ  إالَّ 
المجتمع.  في  يومياً  المرأة  ضد  القتل  جرائم 
األيدي  مكتوفي  نقف  األوقات  بعض  في  لكن 
وكل  بحقها،  انتهاكات  من  يُقترف  ما  حيال 
هذه الممارسات ذات جذور تاريخية، تتطلب 
تحديد  خالل  من  وذلك  ودقيقاً،  سليماً  تحليالً 
ودراسة األسباب الرئيسة وراء كل هذا العنف 
القوى..  خاوية  المرأة  المرأة..  ضد  الممنهج 

المسحوقة والمضطهدة في العائلة.
الممارس  العنف  وتيرة  تزداد  آخر  بعد  يوم 
بكافة أشكاله العنجهية ضد المرأة في المجتمع 
في  خاص  وبشكل  رقيب،  أو  حسيب  دون 
الدول العربية مثل مصر واألردن والسعودية 

والعراق، باإلضافة إلى تركيا وإيران.
فقبل أكثر من أسبوع، كشفت مديرة قسم تمكين 
العراقية،  النجف  محافظة  مكتب  في  المرأة 
حنان سعد راضي، لوسائل إعالم عراقية عن 
المرتكب ضد  للعنف  مألوف«  »غير  ارتفاع 
البالد، وتحدثت عن أسباب عديدة  النساء في 
ومواقع  اإلنترنت  مقدمتها  في  وجاء  للعنف، 
االقتصادي  الوضع  إلى  باإلضافة  التواصل، 
واالجتماعي واالنحالل الُخلقي. وضيق الحياة 
باإلضافة  النفسية.  والضغوطات  االجتماعية 
التي  العشائرية  واألعراف  العادات  إلى 

ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة.

اعتقلت  فقد  العراق..  عن  كثيراً  بعيداً  ليس 
من  أكثر  قبل  المختصة  المصرية  السلطات 
طلب  بسبب  زوجته  قتل  حاول  رجالً  أسبوع 
األخيرة لالنفصال. وقبلها بأيام تحدثت وسائل 
الشابة  قتل  جريمة  عن  ودولية  إقليمية  إعالم 
المصرية نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة 
وفي  به،  االرتباط  رفضت  شاب  يد  على 
شمال  عجلون  محافظة  شهدت  أيضاً  األردن 
البالد جريمة قتل فظيعة، فقد أقدم أب سبعيني 
بالعصا،  ضرباً  االثنتين  طفلتيه  قتل  على 
وأيضاً شهدت مدينة اإلحساء السعودية جريمة 
قتل غامضة لخمس شقيقات دون معرفة القاتل 
وكأنه  تنتهي  ال  أخرى  وجرائم  اآلن.  حتى 
عجلة  تتوقف  بأال  غرضه  مدروس  مخطط 

جرائم قتل المرأة.!!
النتهاك  المرأة  تعرضت  فقد  إيران  في  أما 
من نوع آخر، وبحسب آخر األنباء، فقد تتجه 
تضييق  من  مزيد  نحو  اإليرانية  السلطات 
من  يعانين أصالً  اللواتي  النساء  الخناق على 
من  يمنعهن  منغلق  مجتمع  وسط  صعوبات 
حتى  أو  حريتهن  بكامل  طبيعية  حياة  عيش 
ال  اللواتي  النساء  ستُمنع  حيث  منها،  جزء 
يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مدينة 

مشهد شمال شرق البالد.
وحاالت  والجرائم  االنتهاكات  هذه  كل  طبعاً 
ال  األسري  العنف  عن  ذكرتها  التي  العنف 
تمثل سوى قمة جبل الجليد، بسبب عدم إبالغ 
لها،  يتعرضن  التي  االنتهاكات  عن  الضحايا 
خوفاً من العادات والتقاليد االجتماعية السائدة 
العنف  جرائم  على  يتسترن  لذا  المجتمع  في 

التي يتعرضن لها.
ضد  الممنهج  العنف  هذا  وجذور  وأسباب 
المرأة تعود لحقب زمنية قديمة مرت بها عبر 
قُلّص  التي  السومرية  الدولة  من  بدءاً  التاريخ 
فيها دورها بشكل كبير مع سيطرة الرجل على 
السلطة، وصوالً إلى عصر الحداثة الرأسمالية 
للقمع  وتعرضت  المرأة  فيها  استُعبدت  التي 
جداً  بشعة  وأشكال  بأساليب  واالضطهاد 
مطيعة  وخادمة  المنزل  في  أسيرة  وجعلتها 
وأضحت  السياسة،  من  واستبعدت  لزوجها، 
اإلعالنات  في  وسلعة  الجنس.  لممارسة  أداة 
ومواقع  التلفزيونات  شاشات  على  التجارية 
المرأة  أن  يعتبر  البعض  إن  حتى  اإلنترنت. 
العاطفة. ولألسف  عقٍل ودين تحّركها  ناقصةَ 
بشكٍل  تتكرر  النساء أصبحت  قتل  فإنَّ جرائم 
َمن  نجد  أن  ذلك،  من  واألبشع  طبيعي  غير 
بالطبع  للقاتل.  أعذاراً  يجد  أو  الجريمة  يبّرر 
محدّد  بشكٍل  المرأة  تطال  التي  الجرائم  كل 
سببها القوانين التي ال تكفل لها حقوقها وأمنها 

واألنظمة  الدول  قبل  من  الرادعة  واآلليات 
الحالية.

المرأة من  قتل  يعتبر  واآلن نعيش في عصر 
قبل الرجل حقاً مشروعاً له، وكثيراً ما نشاهد 
كانت  الضحية  أن  قبيل؛  من  عبارات  ونسمع 
صاحبة أخالق ولم تكن خارج معايير المجتمع 
المعروفة لماذا قُتلت؟، وكأنَّ قتَل المرأةِ إذا ما 
أمٌر  مجتمعها  ومعايير  مقاييس  عن  خرجت 

مشروٌع ومقبوٌل.
المتفرقة  واالنتهاكات  للممارسات  والمتابع 
يجد  وأفغانستان  ومصر  سوريا،  من  كّلٍ  في 
أنَّ قاسمها المشترك هو الذهنية الذكورية التي 
وحتى  قتلها  وتشرعن  شيء  ال  المرأة  ترى 

حرقها أيضاً في بعض األحيان.
كما يجب علينا أال ننسى نظرة اإلعالم للمرأة، 
إذ إنها تنبع - مع األسف - عن ذكورية مقيتة، 
الموجه  يُعتبر  معروف  هو  كما  واإلعالم 
إزاء  الجمعي  الوعي  تشكيل  في  العام  للرأي 
لم  المرأة  من  اإلعالم  وموقف  المرأة.  قضايا 
النساء  ضد  ومسلّطاً  منحازاً  بقي  بل  يتغير 
المنظمات  أنَّ  كما  منهن.  المهمشات  وخاصة 
التوعية  بهدف  أُنشئت  التي  والتنظيمات 
االجتماعية، وترسيخ مفاهيم جديدة كبديل عن 
والمسلسالت  اإلعالم  بفعل  راجت  التي  تلك 
لهذه  ُكّرسْت  وسائل  من  وغيرها  واألفالم، 
يقع  الذي  بالدور  تَقُم  لم  المشوهة،  الصورة 
على عاتقها من أجل خدمة واقعها المجتمعي 
أو  حلها،  على  والعمل  اإلشكالية،  وقضاياه 
على  تعمل  ضوء  نقطةَ  تكون  أن  األقل  على 
إزالة العتمة وتصحيح الصورة بإنارة الوعي، 
العنف  ممارسة  عن  التوقف  المحصلة  وفي 
. ضد المرأة، الذي أصبح وكأنه مرٌض كونيٌّ

أضحى كل شيء مباحاً في هذه الحياة لألفراد، 
كممارسة العنف، والقتل والسرقة واالختالس 
واالعتداءات الجنسية وتزويج القاصرات، إال 
أّن خروج المرأة بمفردها من البيت أو عودتها 
وغير  عادي  غير  أمراً  يُعتبر  قليالً  متأخرة 

مباح، وكأنها اقترفت ذنباً ال يُغتفر.
كل ذلك يقودنا دائماً إلى حقيقة ثابتة هي أّن هذا 
العنف الذي يُمارس بحق المرأة اليوم إنما هو 
نتاج ذهنية الدولة القومية في الشرق األوسط 
على  االستبدادية  سلطتها  فكرة  ترسخ  والتي 
ألنها  المرأة  الخصوص  المجتمع وعلى وجه 
الحروب  تخلق  لذلك  عليها.  فيها خطراً  ترى 
وتعّزز  الخالفات  وتصعّد  األزمات  وتعّمق 
أمام  لوجه  وجهاً  المرأة  وتترك  الصراعات 
ومنها  بحقها  تمارس  التي  االنتهاكات  شتى 
بشكل  المنتشرة  القتل  بجرائم  المتمثل  العنف 

كبير في الفترة األخيرة.

كما ذكرت سابقاً يختلجنا غيظ كبير من جرائم 
وبشكل  المجتمع  في  يومياً  المرأة  ضد  القتل 
عدم  النساء  جميع  على  يجب  لذا  متواصل. 
يُقترف  ما  حيال  األيدي  مكتوفات  الوقوف 
بين  الفجوة  وتضييق  بحقهّن،  انتهاكات  من 
الرجل والمرأة في استخدام التكنولوجيا وتقنية 
الوظائف والمناصب،  تقلّد  المعلومات وأيضاً 
يستند  وفكري  تنظيمي  نضال  في  والخوض 
إلى أسٍس ومبادَئ تحمي المرأة بدالً من تركها 
وال  حول  ال  العائلة  في  ومضطهدة  مسحوقة 

قوة لها.
مهمة،  قضية  وهكذا  هكذا موضوع  ومعالجة 
»قضية المرأة« تتطلب جهوداً كبيرة، فالمرأة 
أجل  من  طويل  مشوار  بانتظارها  يزال  ما 
الحصول على موقعها المناسب، وخاصة من 
الناحية القانونية ومحاسبة مرتبكي هذه الجرائم 
وتعديل القوانين والنظم التي تستعبد المرأة وال 
تعترف بحقوقها. وينبغي المعرفة أنه يستحيل 
لم  ما  للمجتمع،  وكريمة  حرة  حياة  تحقيق 
الحرية  المرأة على كامل حقوقها في  تحصل 

والحياة.
هذا يعني أن الحياة الحرة ممكنة مع المرأة التي 
نّظمت نفسها وتمّكنت من لعب دورها وتنظيم 
ذاتها وأصبحت صاحبةَ إرادة في مواجهة كل 
على  والتأكيد  لها  تتعّرض  التي  االنتهاكات 
على  وال  المجتمع  على  عبئاً  لسن  النساء  أن 
ولها  ومحورها  الرحى  قلب  هنُّ  بل  األسر، 
وعليه  الحياة،  هذه  في  وقيادي  ريادي  موقع 
المرأة  تجرؤ  لكي  المرأة  دور  تعزيز  فيجب 
بث  اإلفصاح على  تخشى  التي  منهن  المعنفة 
الذي  المرير  الواقع  على  والتمرد  شكواها 

تتعايش معه رغماً عنها.
المنظمات  من  العديد  وجهود  مساعي  ورغم 
والتنظيمات النسائية، إاّل أنَّ حماية النساء من 
الوقوع ضحايا للعنف األسري، ال يزال بعيد 
التحقق أقله في الوقت الراهن. من هنا يُتطلب 
النسوية  والحركات  المناضالت  النساء  من 
المجتمعي،  العمل  في  طويل  باع  لها  التي 
النضاُل من أجل تحقيق ذاتهّن ونيل حريتهّن 
وحقوقهّن، بأساليب وطرق جديدة تستطيع من 
أو  قتلها  من  بدالً  المرأة  دور  تعزيز  خاللها 
شرعنة قتلها، ومناهضة ذهنية الدولة القومية 
التي تركت أثراً سلبياً في حياة الشعوب بشكل 

عام وفي حياة ودور المرأة وبشكل خاص.


