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تزامنًا مع اليوم 
العالمي لمناهضة 
العنف ضد المرأة 

فعاليات ونشاطات في 
ناحية جل آغا 

تظاهرة حاشدة للرجال 
في الشهباء، تنديدًا 

بالعنف ضد المرأة

تلبية للمطالب... مؤسسة 
كهرباء الدرباسية تنهي 

مشروعها في الحي 
الشرقي

النجمة روهيف الحسن 
تصل مع المنتخب 

السوري للكرة الطائرة 
إلى األردن

أبناء عفرين لم يعرفوا االستسالم... 
تخريج الدفعة الثانية لطالب معهد 

الشهيدة فيان أمارا

ليبيا بوابة التدخل التركي 
في عمق المغرب العربي

فرهاد شامي يحذر: تركيا تحول المناطق السورية 
المحتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب

خرجت معهد الشهيدة فيان أمارا الدفعة الثانية من الطالب يوم األحد 13 تشرين 
الثاني اجلاري ضمن الفروع اآلتية: )معلم الصف، الفيزياء والكيمياء، العلوم، األدب 

واللغة الكردية(.

استمرارًا لمناهضة العنف الممارس بحقهن، سلطت فنانات وأديبات عبر لوحات فنية، وأمسيات شعرية الضوء 
على أشكال عنف الدولة، وذهنية الرجل بحق المرأة، مؤكدات، أنه بشعار »Jin Jiyan Azadi« يصدرن ثورتهّن 

لتعم أنحاء العالم، وبتكاتفهّن يحققن الحرية المبتغاة.   

منذ بدء األزمة الليبية تعمل تركيا على تأجيج 
الصراع فيها، وتساعد على إشعال فتيل الصراعات 
بالعتاد  العسكري  الدعم  وتقدم  أطرافها،  بني 
واملرتزقة لرؤساء احلكومات املوالني ملشروعها من 
ذوي االجتاهات اإلسالمية املتشددة، كفايز السراج 
الدبيبة  احلميد  عبد  احلالي  والرئيس  سابقا، 
اتفاقيات  وتنفيذ  مترير  مقابل  واليته،  املنتهية 
اقتصادية في مجال النفط والغاز، مستغلة حالة 
التفكك واالنقسام، التي جتتاح البالد، وترى أن ليبيا 
احلالية متثل نقطة انطالق للتوغل في عمق البحر 
املتوسط، ودول املغرب العربي، وبغية حتقيق مآربها 
التوسعية وأجنداتها تعمل باستمرار على عرقلة 
التوافق واملسار السياسي السلمي بني األطراف 

الليبية املتناحرة.

أكد مدير املركز اإلعالمي لقوات سوريا الدميقراطية )QSD( فرهاد شامي، في تغريدة له على تويتر، أن 
تركيا تعمل على حتويل املناطق احملتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب، تتجاوز تأثيرها اخملاطر احمللية، حيث بدأت 

االستخبارات التركية باملرحلة الثانية من عملية )ازدهار تنظيمات القاعدة( في الشمال السوري.

أطلقت جمعية »تيرو للفنون« ومسرح 
إسطنبولي فعاليات الدورة الرابعة من 
الدولي  املسرحي  »طرابلس  مهرجان 
في  الوطني  املسرح  في  للحكواتي« 
الثاني  من  تستمر  والتي  طرابلس، 
من  عشر  اخلامس  غاية  إلى  عشر 
أعيد  بعدما  اجلاري،  الثاني  تشرين 
افتتاح سينما »أمبير« بعد 28 عاما من 
اإلقفال، لتتحول إلى »املسرح الوطني 
اللبناني اجملاني« كمنصة ثقافية حرة 
مستقلة للناس، تُنظم فيها ورشات 
فنية  وعروض  ومهرجانات  تدريبية 

ومكتبة عامة.

على  احلفاظ  إلى  املهرجان  ويهدف 
املوروث الشفوي واحملافظة على التراث 
والعمل  احلكواتي  والفن  والُهِوية 
جتارب  تبادل  وإلى  لألجيال،  نقله  على 
وممارسات تراثية مختلفة، كما يسلط 
العربية  اللغة  أهمية  على  الضوء 
الفصحى في الوطن العربي، واحلفاظ 
احلكاية  فن  إحياء  وإعادة  عليها 

الشعبية والتراث الشعبي ليكون في 
متناول األجيال.

احلكواتيون حراس الذاكرة

إدرير  احلكائيان  املهرجان  في  ويشارك 
فارس وماحي صديق من اجلزائر، هشام 
درويش ورائدة القرمازي من تونس، رباب 
النور  ونسرين  مبارك  وزهراء  الشيخ 
سليم  البحرين،  من  الزاكي  وفاطمة 
السوسي وديانا السويطي ومرمي معمر 
من  أربيعة  حفيظة  فلسطني،  من 
املغرب و أحمد يوسف ونيروز الطنبولي 
قيسية من سوريا،  وجيه   ، من مصر 
ونتالي سرحان صباغ  الدين  نزيه قمر 
وماري مطر وفراس حمية ورجاء بشارة 

ورنا غدار من لبنان.

وأكد مؤسس املسرح الوطني املمثل 
واخملرج قاسم إسطنبولي: »أن املهرجان 
وهويتها  تراثها  طرابلس  إلى  يعيد 

في  احلكواتي  مدينة  كونها  الثقافية 
األحياء واملقاهي الشعبية، ومشاركة 
للجمهور  فرصة  العرب  احلكائني 
العربية  البلدان  للتعرف على ثقافات 

من أجل التالقي والتبادل الثقافي«.

من  األولى  الدورة  أن  بالذكر  واجلدير 
في   2019 عام  انطلقت  املهرجان 
مدينة  في  اللبناني  الوطني  املسرح 
»مقهى  فعاليات  مع  بالتزامن  صور، 
مساحة  عن  عبارة  وهو  للحكاية«، 
البعض  ببعضهم  احلكائني  جتمع 
وحث  املعارف،  ونقل  التجارب  لتبادل 
الرواة على ضرورة تسجيل قصصهم 
اليونيسكو  منظمة  لدى  الشعبية 
كتراث شفهي، وأقيمت عروض لطالب 
واملكتبات  الساحات  وفي  املدارس 
العامة، تسلط الضوء على املطالعة 
وسرد القصص التقليدية ورواية السير 
الشعبية، كما نظمت ورشات لألطفال 
إنتاجهم  من  حكايات  تأليف  حول 
واألداء  الصوت  على  وتدريبهم  اخلاص، 

وعلى  اجلمهور  إلى  االلتفات  وكيفية 
احلكائني  املالئمة لفن مسرح  املالبس 

بإشراف مدربني وحكائني محترفني.

 2020 عام  الثانية  الدورة  وأقيمت 
حتت شعار »حتية الى بيروت« للعروض 
ومصر  فرنسا  من  واحلكائني  املباشرة 
وفلسطني  وتونس  واجلزائر  واملغرب 

وسلطنة عمان واليونان، وأقيم مؤمتر 
أهمية  ناقش  الذي  املسرحي  لبنان 
املوروث الشفهي، أما الدورة الثالثة عام 
2021، أقيمت حتت شعار »حتية من صور 
إلى طرابلس« مبشاركة 35 حكواتيا من 
لبنان والعالم العربي وفرنسا واليونان 

وإسبانيا.

بدأ  فلسطينية،  أغان  نغمات  على 
الراقص مهند بتحريك جسده بكامل 
غزة،  في  عمومي  شارع  وسط  أناقته 
مرة  يديه  يوجه  منسجمة  بخطوات 
ثم  اليسار،  باجتاه  وأخرى  اليمني  نحو 
رقصته  ليواصل  األرض  على  ينزل 
ذات  رسالة  يوجه  وكأنه  املعاصرة، 
معنى، وفجأة يقف على تصفيق املارة 

احلار، الذين اجتمعوا ملشاهدته.

شجع تصفيق اجلمهور الذي يشاهد 
مهند، على مشاركة أعضاء آخرين من 
للدخول  املعاصر«  للرقص  »حي  فريق 
في رقصة جديدة، وبثبات وثقة أدى كل 
بحركات  به  املنوط  دوره  منهم  واحد 
جسدية متناسقة، في محاولة منهم 
للتعبير عن قضايا وحتديات مختلفة 
يواجهونها داخل مجتمع غزة، وإيصال 
اجلسد  حركات  أن  مفادها:  رسائل 
النفسي،  التفريغ  على  تساعد  هذه 
وتضفي مزيداً من السعادة على وجوه 

املشاهدين.

مجتمع محافظ

»حي  فريق  تفاجأ  الرقصة  نهاية  في 
للرقص املعاصر« من أعداد املارة الهائلة 
حولهم وإثارة انتباههم، فسكان غزة 
للرقص  قبل  من  عرضاً  يشاهدوا  لم 
املعاصر بطريقة مباشرة، ومعظمهم 
مقاطع  عبر  عليه  يتفرجون  كانوا 
الفيديو املنتشرة على وسائل التواصل 

االجتماعي.

الرقص  من  النوع  بهذا  املارة  اهتمام 

بعد  جاء  بل  الساعة،  وليد  يكن  لم 
إلقناع سكان  محاوالت كثيرة منهم 
غزة بأنهم ميتلكون موهبة تستوجب 
أمام  املعاصر  الرقص  ففكرة  التقدير، 
غزة،  مجتمع  على  غريبة  تعد  الناس 
الذي يصنف أنه محافظ، ويلتزم فيه 
وبالعادة  والتقاليد،  العادات  السكان 
إذ  يرقص،  الذي  الرجل،  الناس  ينبذ 

يعدّون الرقص ال يليق بالرجال.

في البداية، لم يكن من السهل على 
كان  إذ  الناس،  أمام  الرقص  مهند 
يتلقى نظرات سلبية وانتقادات حادة، 
ويقول: »كنت أعلم أنني سأواجه من 
ولكن  موجعة،  تعليقات  مجتمعي 
كنت  ما  هو  املواصلة  على  إصراري 
أفكر فيه فقط، لذا لم اهتم للنظرة 
السلبية لغالبية الناس، والنتقاداتهم 

القاتلة بعض األحيان«.

ويضيف: »الدخول في مجاالت غريبة 
بعيداً من عادات وتقاليد اجملتمع يحتاج 
إلى حتد وقوة، ملواجهة اجملتمع وكسر 
تقاليده، فاالستمرار في العمل مهم 
واالستسالم  البقاء،  أجل  من  كثيراً 

للقيل والقال يسقط املوهبة، وينفيها 
في حلظات، خصوصاً في غزة احملافظة«.

الرقص املعاصر ضروري لغزة

هذا  رواد  أحد  يعد  الذي  مهند،  رفض 
الفن االستسالم لالنتقادات، وأخذ على 
عاتقه بذل كل جهد لتعريف: »أهالي 
بالرقص  العالم  عن  املنعزل  القطاع 
املعاصر«، وبدأ يعلمه للهواة العاشقني 

له ويرغبون في ممارسته.

يحتاجه  املعاصر  أن: »الرقص  ويعتقد 
سكان هذه املنطقة بشدة على رغم 
أن ميارسوه، فهو  له، ويجب  انتقادهم 
التعبيري، ويتم  الرقص  أنواع  يعد من 
السلبية  الطاقة  لتفريغ  استغالله 
ومن  النفسية،  الضغوطات  وحل 
الطاقات لطرح  خالله يجري توظيف 
بأساليب  وحلها  واملشاعر،  األفكار 
حركية معاصرة، وإذا جلأ له أفراد غزة قد 
يخرجون من مشكالت كثيرة متراكمة 

داخلهم«.

من خالل إعادة تدوير أبواب اخلشب 
القدمية وغيرها، يبدع هذا النحات 
العراقي، ومنذ سنوات في النحت 
مناذج  وصناعة  اخلشب  على 
مصغرة للسفن التراثية واحلديثة، 
داود  سلمان  أسعد  بدأها  هواية 
منذ الصغر، ومع مرور السنوات منا 
شغفه، ليتحول إلى حرفة ميارسها 
بتفان في ورشته الصغيرة مبدينة 

البصرة جنوب العراق.

العراقي  النحات  إبداعات  وجنحت 
داخل  الكثيرين  أنظار  لفت  في 
جمال  بسبب  وخارجها،  مدينته، 
إتقانها ودورها في احلفاظ على جزء 
مهم من تراث تلك املدينة العريقة.

السنبوك،  الشوعي،  السفار  بوم 
إضافة  والبغلة  اجلالبوت،  البتيل، 
إلى البلم العشاري، وأبالم الصيد، 
الشراعية  السفن  من  أنواع  عدة 
قام أسعد بصناعتها مستخدما 
اليدوية،  والعدد  النجارة  أدوات 
بنفسه  صنعها  أخرى  وعدداً 
لصعوبة توفرها أما نوع األخشاب 
التي يستعملها، فأهمها الصاج 
البورمي، وهو أجود أنواع األخشاب، 
التي كانت تستخدم في صناعة 
هذه  أسعد  ويجلب  السفن، 
األخشاب من األبواب، وإطار النوافذ 
من  ومتعلما  مستفيدا  القدمية، 

صانعي القوارب، الذين يلتقي بهم 
أو يتواصل معهم عبر اإلنترنت.

وتتراوح أحجام النماذج املصغرة من 
نحو 20 سنتيمترا إلى ثالثة أمتار، 
من  تبدأ  حيث  األسعار  وتختلف 
عشرة دوالرات وتصل إلى ألفي دوالر، 
املستخدم  اخلشب  نوع  بحسب 
أما  وتفاصيله،  النموذج  وحجم 
توسيع  فهو  النحات  هذا  طموح 
مشروعه، وإقامة معرض خاص به، 
معارض  في  املشاركة  عن  فضال 
ذلك وجود دعم  واألهم من  دولية، 
احلرفيني،  من  وألمثاله  ألعماله، 

والفنيني املبدعني.

طرابلس اللبنانية تستضيف حكواتيين عرباً في مهرجانها المسرحي الدولي للحكواتي

يقه رغم القيود نّحات عراقي يبدع في صناعة الرقص المعاصر في غزة يشق طر
السفن الخشبية

بالفن واألدب المرأة تناهض العنف
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بأشكالها  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة 
وهي  هذا،  يومنا  إلى  مستمرة  العديدة 
ليست بظاهرة جديدة إمنا هي الظاهرة 
مستمرة،  زالت  وال  كانت  التي  الوحيدة 
للحد  الكثيرة  احملاوالت  من  الرغم  على 
منها، هي موجودة، بل وتتفاقم بشكل 
ملحوظ في الكثير من الدول، هذا وحددت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة حملة عاملية 
الثاني  تشرين   25 بتاريخ  تبدأ  سنوية، 
لغاية 16 من كانون األول، للقضاء على 
أساس  على  تقوم  والتي  العنف،  ظاهرة 
الظاهرة  عواقب  على  الضوء  تسليط 
على املرأة واألسرة، واجملتمع والعمل على 

تطهير اجملتمعات منها.

مناهضة العنف من أولويات مؤمتر 
ستار

مؤمتر ستار، الذي أُسس حلماية املرأة، وبيان 
مكانتها هو من أكبر الداعمني للنساء، 
والصوت الذي يطالب بحقوقهنَّ، ويعمل 
منذ اليوم األول لتأسيسه على التخلص 
من ظاهرة العنف ضد املرأة، وكان امللجأ 
مكاناً  يجدنَّ  ال  اللواتي  للنساء  الوحيد 
آخر حلمايتهنَّ، وضمن هذا السياق وتزامناً 
العاملي  اليوم  في  السنوية  احلملة  مع 
للقضاء على العنف ضد النساء، التقت 
صحيفتنا عضوة مؤمتر ستار في ناحية 
عن  حتدثت  والتي  علي«  »هدى  آغا  جل 
البرنامج، الذي يقوم املؤمتر عليه في هذه 

الفترة بقولها: »مؤمتر ستار، وكما يعلم 
اجلميع، ليس لديه يوم محدد لدفاع عن 
مناصرة  على  قائم  باألساس  هو  املرأة، 
النساء والوقوف معهنَّ، وهو صوت املرأة«.

وتابعت هدى حديثها: »نزيد من نشاطاتنا 
وفعاليتنا كعضوات في مؤمتر ستار، ودار 
املرأة بالتزامن مع احلملة العاملية للحد من 
العنف، ألنه الوقت األمثل لبيان سلبيات 
إن  بل  املرأة،  ضد  فقط  ليس  الظاهرة، 
على  خطراً  تشكل  بعواقبها  الظاهرة 

اجملتمع بأسره«.

برنامج وخطط العمل

الذي  البرنامج،  أن  إلى  هدى  أشارت  وقد 

يعمل عليه مؤمتر ستار يتوافق مع احلملة 
السنوية، والتي تقوم على إلقاء محاضرات 
والقيام بالزيارات للمنازل، والتي تتمحور 
بنتائجها،  العاملية  الظاهرة  عن  جلها 
وكيفية التخلص منها بقولها: »نكثف 
في هذه الفترة الزيارات للمنازل للحديث 
العمل  وكيفية  العنف،  مفهوم  عن 
والتصرف في حال حدوثه، كما أننا نلقي 
بالسنوات  مقارنًة  التوعوية،  احملاضرات 
السابقة، فإن ظاهرة العنف في شمال 
النساء  ألن  للواجهة  تعود  وشرق سوريا 
اليوم أكثر وعياً من السابق، وأكثر جرأة، 
له  يتعرضنَّ  الذي  العنف  عن  ويتحدثنَّ 
بأشكاله، أما في السابق كانت النسوة 

يرفضنَّ حتى احلديث عن املوضوع«.

قائلًة: »من خالل  بحديثها  ونوّهت هدى 
َّ تغيير الكثير من املفاهيم عن  عملنا مت
العنف ضد املرأة، كانت النساء تعتقد أن 
العنف يتجسد في اإليذاء اجلسدي فقط، 
تغيير  من  العمل، متكنا  آلية  ومن خالل 
الكثير من املفاهيم اخلاطئة، وأن العنف 
واجلنسي،  النفسي  العنف  في  يتمثل 
وحتى االجتماعي، وأن كبت حرية املرأة هو 

بحد ذاته عنف«.
البرنامج  أن  علي  هدى  أكدت  وقد  هذا 
وخطط العمل، ال يشمالن فقط ناحية 
التابعة  بلدات  ويتضمنان  بل  آغا،  جل 
وكيشكي  عابرة  بلدتا،  مثل:  للناحية 

باإلضافة للقرى التابعة لها.

لثقافة  الذهبي  الهالل  حركة  عقدت 
من  عضواً   250 نحو  مبشاركة  املرأة 
مناطق شمال وشرق سوريا كونفرانسها 
الثالث في مدينة الطبقة، يومي اجلمعة 
الثاني/نوفمبر(  )11-12تشرين  والسبت 
اجلاري بعنوان »بثقافة الثورة واحلياة احلرة 

وبحرب الشعب الثوري ننتصر«.
هذا وحضرت الكونفرانس رئيسة الهيئة 
الدميقراطية  سوريا  جمللس  التنفيذية 
»إلهام أحمد«، حيث ألقت كلمة، سلطت 
األجندات  أبرز  على  الضوء  خاللها  من 
العاملية خالل املرحلة األخيرة بشكل عام، 
وأبرز القضايا املتعلقة باملرأة بشكل خاص، 
ونوهت أنه خالل الفترة الوجيزة األخيرة، 
مؤخراً  النسائية  احلركات  استطاعت 
التأثير على الشرق األوسط بأسره، ويعّد 
هذا تنويراً لدرب حرية املرأة، وارتفاع وتيرة 
الرأسمالية  األنظمة  يدفع  النضال  هذا 
للقضاء  األساليب  من  املزيد  الستخدام 

على هذه االنتفاضات وإطفاء نورها، وهذا 
موقف عاملي اجتاه انتصارات املرأة بحسب 

تعبيرها.

»أظهرت املرأة لونها وثقافتها«

وعلى هامش الكونفرانس حتدثت عضوة 
رشيد«  »شيرين  التحضيرية  اللجنة 
التحضيرات:  عن  املرأة  أنباء  لوكالة 
اجتماعات  عقد  مت  ونصف  شهر  »قبل 
الثقافة  وألقسام  املناطق،  في  سنوية 

والغناء  الشعبي،  الرقص  لفرق  والفن 
مؤكدةً  والفلكلور«،  واملسرح  واملوسيقا، 
واحلصار  احلرب  على  رد  »الكونفرانس  أن: 
سوريا«،  وشرق  شمال  على  املفروض 
إلى أنه: »رغم قلة اإلمكانات إال  مشيرةً 
أن حركة الهالل الذهبي متكنت من إعداد 

الكوادر الفنية«.
وبينت، أن املرأة في حركة الهالل الذهبي، 
النساء  ومتثل   ،2015 عام  أسست  التي 
أظهرت  والثقافي،  الفني  اجملال  في 
لونها وثقافتها من خالل اجملاالت الفنية 
بفضل  أمامها  فتحت  التي  والثقافية، 

ثورة شمال وشرق سوريا.
سناء عبد عباس، وهي عضوة في حركة 
أكدت  الرقة،  مدينة  من  الذهبي  الهالل 
على حديث سابقتها، مبينًة أن الشعار 
يعكس الهدف من الكونفرانس: »اخترنا 
هذا الشعار؛ ألن املرأة هي احلامية للثقافة 

الثقافة بعينها،  بأرضها ميثل  وارتباطها 
فمن خالل الفن نستطيع إيصال رسائل 
سقف  حتت  ينضوي  فالفن  للمجتمع، 
أن  إلى  مشيرةً  الثورية«،  الشعب  حرب 
املنطقة تتعرض حلرب خاصة، يُستخدم 

فيها الفن ضد شعوب املنطقة.
وفي اليوم األول من الكونفرانس نظمت 
للفن  معرضاً،  الذهبي  الهالل  حركة 
واألزياء  اليدوية  واألعمال  التشكيلي 
الفلكلورية، والذي جمع أعماالً من مدن 
منبج والطبقة والرقة، ومثل مزيجاً من 

ثقافات املنطقة.
في  الذهبي  الهالل  حركة  عضو  ما 
شمال وشرق سوريا ديروك ارتوس فبينت 
الذهبي يعقد كل  الهالل  أن كونفرانس 

عامني، مشيرةً إلى أنه
بشكل  النقاش  مت  الكونفرانس  وخالل 
عميق حول وضع خطط لتوحيد الثقافة 

مع الثورة وتوسيعها.
في  الذهبي  الهالل  حركة  وأكدت 
اإلبادة  ضد  تناضل  أنها  اخملرجات 
تتبعها  التي  واالجتماعية  الثقافية 
احلداثة الرأسمالية وتبني ثقافة احلداثة 
بالتعايش  ومفهومها  الدميقراطية 
املشترك. وأن حركة الهالل الذهبي تعزز 
منوذج الدميقراطية، وحرية املرأة في نهجها 
مفاهيم  مواجهة  في  والفني  الثقافي 
ثورة  أن  التأكيد على  التمييز. وكذلك مت 

روج آفا ثورة نسائية.
الذهبي  الهالل  حركة  أن  ذكره  اجلدير 
تعقد كونفرانسها كل عاملني ملناقشة 
والصعوبات  وتقييمها  املنجزة  األعمال 
التي تواجهها ووضع خطة للعمل عليها.

كشفت منظومة املرأة احلرة في روجهالت 
عن  بيان  خالل  من   )KJAR( كردستان 
ثورة  يخص  فيما  مشرعها،  مقترحات 
مقتل  بعد  وإيران  كردستان،  روجهالت 
جينا أميني، التي قُتلت على يد »شرطة 
األخالق«، والتي حتولت بعدها إلى ثورة املرأة.
وجاء في املشروع املقترح لـمنظومة املرأة 

احلرة في روجهالت كردستان:
»إننا في روجهالت كردستان، وحتت قيادة 
من  منر  وإننا  احلرية،  حلظات  نعيش  املرأة 
انتفاضات  فيها  تتطور  مرحلة  خالل 
املرأة بشكل مهيب، وهذ يعني بأنها متر 
القرن  تاريخية، وسنبني في  في مرحلة 
احلادي والعشرين، حياة حرة من خالل ثورة 
نساء  ستكون  فصاعداً،  اآلن  ومن  املرأة، 
إيران  أجل  من  وإيران  كردستان  روجهالت 
جديدة ودميقراطية، من الضروري هذه املرة 
على  يجب  بل  املهيمنة،  القوى  تقرر  أال 
النساء واجملتمع تقرير ذلك، وإن من يصرخ 
احلرة،  بشعار »Jin Jiyan Azadî«، املرأة، 
هن  واحلرية،  التغيير  نحو  ويقود  احلياة،« 
ينبض  من  أن  يعني  هذا  النساء،  نحن 
واملساواة،  والثورة  احلرية،  أجل  من  قلبه 
هن نحن النساء، وإننا نقول: إن املرأة هي 

    . قوة الثورة في هذا القرن«

مشروع االقتراحات

إن بناء وتطوير اإلدارة الذاتية الدميقراطية 
هو إمكانية الثورة االجتماعية، فانطالقاً 
املرأة  قدمت منظومة  األساس،  هذا  من 
احلرة في روجهالت كردستان، مشروعها 
من  نقاط  عشر  من  املكون  واقتراحها 
املرأة  إلى  املرأة،  ثورة  وحماية  اإلدارة،  أجل 
والشبيبة واجملتمع بأسره، وعدت نفسها 

املسؤولة عن تطوير النقاط التالية:
1ـ ستكون حرية زينب جالليان، والنساء 
جميع  وحرية  املعتقالت،  السياسيات 
لنضالنا،  أساساً  السياسيني  املعتقلني 
سوية  من  سنرفع  األساس  هذا  وعلى 

نضالنا.  
واملكونات  القوميات  على  يتوجب  2ـ 
التوافق  أجل  من  إيران  في  الثقافية 
املرأة،  الدميقراطية بقيادة  الذاتية  واإلدارة 
تشكيل جلانها املعنية وبناء التحالفات 
االنفصالي  النظام  ضد  الدميقراطية 

القاتل الذي يخلق العداء بني الشعوب.

3- من خالل اإلدراك بأن احلماية اجلوهرية هو 
حق أساسي لكل امرأة، وتنظيم الشعب 
والشبيبة ألنفسهم، ميكنهم االستمرار 
في موقفهم الثائر، وأال يبقى أي حي بدون 
على شعبنا  ويجب  وحدة،  بدون  أو  جلنة 
معاقبة  وإيران  كردستان  روجهالت  في 
القتلة، واجلواسيس واملغتصبني واملعذبني 
  . ومسؤولي قوات الباسيج بالعقاب الالزم
4- حتت اسم جلنة العدل، ومبشاركة فاعلة 
يبني  أن  للمجتمع  ميكن  النساء،  من 
نظامه القضائي من خالل أشخاص أهل 
للثقة، وأكفاء، وحقوقيني، ورفض النظام 

القضائي للنظام احلاكم.
واملعلمني،  والرياضيني،  الفنانني،  5- على 
البيئيني  والنشطاء  واألطباء،  والعمال، 
كلهم، الذين ناضلوا لسنوات طويلة بال 
كلل من أجل الدميقراطية واحلرية، في هذه 

مجالسهم  تشكيل  الثورة،  من  الفترة 
وجلانهم، كما يجب باألخص، على النساء 
األقسام  لهذه  قياديات  أصبحن  اللواتي 
العامة  اللجان  أنفسهن في  أن ينظمن 
حلماية ثورة احلرية والدميقراطية، فمثلما 
العامة،  اللجان  في  أنفسهن  ينظمن 
اللجان  تلك  مع  بالتوازي  عليهن  يجب 
العامة، إنشاء جلان مستقلة خاصة بهن.

الذين  اجلامعات،  طالب  مطالب  إن   -6
يقودون انتفاضات احلرية بشكل يومي في 
كل مكان، هي مطالب دميقراطية حتى 
النهاية، ويجب على املعلمني واملفكرين، 
جلان  تنظيم  والطالب،  واألكادمييني، 
التعليم احلر والدميقراطي، ويجب تنظيم 
كل بيت وشارع وحي، ومدرسة وأكادميية.

7- ميكن لنساء روجهالت كردستان، وإيران 
حتقيق حريتهن في كل مكان، فيما يتعلق 
مبستقبلهن وتنظيمهن الذاتي، من خالل 
واجملالس  والوحدات  الكومينات،  تشكيل 

في القرى واملدن.
حماية  في  للغاية  مهم  دور  8- للعائلة 
وتطوير الثورة، ويجب على كل عائلة في 
هذه الفترة، أن تلعب دوراً رئيسًيا في تعزيز 
اللجان، كما يجب عليها تعزير نضالها 

من أجل تطوير الشخصية احلرة، واجلديدة 
على أساس مبدأ العائلة الدميقراطية.  

وجه  في  اإليراني  الشعب  يحتاج   -9
استخدام الدين واملعتقد وثقافة اجملتمع، 
كأداة  احملتلة  الدولة  تستغله  الذي 
تشكيل  إلى  الشعب،  ضد  لالنقسام 
جلان الدين، واملعتقد، والثقافة املستقلة، 

وتعامل تنظيماته بثقة وأمانة.
العديد  الراهنة  املرحلة  في  تعاني   -10
من العائالت والثوار من صعوبات كبيرة؛ 
في  واالحتجاجات  االنتفاضة  بسبب 
احملتل  النظام  الساحات، وكذلك بسبب 
املهيمن على االقتصاد االجتماعي، ومن 
وكذلك  والشبيبة،  املرأة  قيادة  خالل 
مبساعدة الشركات واملؤسسات التجارية 
املستقلة، يجب على األشخاص املؤيدين 
للثورة تنظيم أنفسهم لتأمني حاجيات 

احلياة.
واختتم البيان: »إن نظام الدولة القومية، 
شخص  في  اجملتمع  إلبادة  تطوير  هو 
هو  الدميقراطية  األمة  نظام  فيما  املرأة، 
التجديد األخالقي والسياسي للمجتمع 
في شخص املرأة، والوصول إلى قوة احلياة 

احلرة«.

الشعر  حلق  أن  شائع،  اعتقاد  هناك 
يؤدي إلى عودة منوه، بصورة أكثر كثافة 

أو خشونة، أو منوه بشكل أسرع.

ففي  دقيق،  غير  الكالم  هذا  ولكن 
أظهرْت   ،1928 العام  من  مبكر  وقت 
تؤثر على  ال  احلالقة  أن  دراسة علمية 
منو الشعر، كما أن احلالقة ال تؤثر في 
ُسمك، أو معدل منو الشعر، فاجلزء احلي 
اجللد،  سطح  حتت  يكون  الشعر  من 

وهو ال يتأثر باحلالقة.

ينمو  الذي  الشعر،  أطراف  تكون  وال 
غير  كالشعر  ناعمًة  احلالقة  بعد 
أنه أخشن، كما  لذلك نشعر  احمللوق، 
أن لون الشعر، الذي ينمو بعد احلالقة 
لم يتأثر بالشمس أو التعرّض للمواد 
وقد  أغمق،  يبدو  لذلك  الكيميائية، 
حلق  فإن  احملصلة،  في  أكثف،  تظنه 
رّق  ما  تقوية  على  يساعد  لن  الشعر 

منه.

خرافات حول الشعر

ـ نتف الشيب يسبب ظهور املزيد منه: 
إذا كنت مترددًا في نتف الشعر األبيض، 
فال تخف، هذه خرافة غير صحيحة، 
يضغط  الشعر  نتف  إن  احلقيقة  في 

على بصيالت الشعر وفروة الرأس.

الدهني  الشعر  عليك غسل  يجب  ـ 
وظيفة  أن  حني  يومًيا: في  بالشامبو 
من  الشعر  تنظيف  هي  الشامبو 
فيها،  املرغوب  غير  والزيوت  األوساخ، 
في  ذلك،  في  املبالغة  السهل  فمن 
احلقيقة قد يؤدي اإلفراط في استخدام 
الشامبو إلى هشاشة الشعر، وحكة 

في فروة الرأس.

ـ الشامبو يتوقّف عن العمل بعد فترة 
األسطورة  االستعمال: تنبع هذه  من 
من فكرة أن شعرك »سوف يعتاد« على 
منتج ما وسيتوقف عن العمل، لكن 
هناك القليل من األدلة لدعم ذلك، إذا 

كنت مرتاًحا لشامبو معني استمر في 
استعماله.

لشعرك:  جيدة  الطبيعية  الزيوت  ـ 
معظم  فإن  الشائع،  لالعتقاد  خالًفا 
زيت  مثل:  اخلام،  الغذائية  املكوّنات 
والعسل  الهند،  جوز  وزيت  األفوكادو، 
بعمق  الشعر  اختراق  على  قادرة  غير 
بصرف  دائم،  حتسن  أي  إلجراء  كاف 
التأثير  على  قدرتها  عدم  عن  النظر 

تترك  أن  وميكن  الشعر،  على  فعلًيا 
بقايا لزجة، فعند استخدام ُمطرّيات 
تكون  احترافي،  منتج  في  كمكّون 
عند  ولكن  رائعة،  الطبيعية  الزيوت 
ثقيلة  فهي  مبفردها،  استخدامها 

ويصعب غسلها من الشعر.

ذلك  الشامبو كان  رغوة  زادت  ـ كلما 
دائًما  الكثيفة ليست  أفضل: الرغوة 
بك  اخلاص  الشامبو  أن  على  عالمة 

إن  الواقع  في  إضافي،  لوقت  يعمل 
الفقاعات هي منتج ثانوي للمنظفات 
القوية، والتي ميكن أن جترّد الشعر من 
الزيوت واملواد املغذية الضرورية، لذلك 
شعرك  لنوع  املناسب  الشامبو  اختر 

بغض النظر عن الفقاعات.

أكثر  كان  شعرك  مّشطت  كلما  ـ 
صحة: غير صحيح، فأنت ال حتتاج إلى 
حتى  يومًيا  100مرة  شعرك  متشيط 
يكون صحًيا، في الواقع فإن التمشيط 
املفرط بالفرشاة قد يضر أكثر مما ينفع، 

ألنه ميكن أن يضر الشعر.

بشكل  بالشامبو  الشعر  غسل  ـ 
متكرر يجعل شعرك يتساقط: ميكن 
من  شعرك  يجرد  أن  القوي  للشامبو 
له  ليس  لكن هذا  الطبيعية،  الزيوت 
أي عالقة بتساقط الشعر، في الواقع، 
عدم االستحمام بشكل كاف ميكن أن 
يؤدي إلى زيادة إفراز الزيت؛ ما قد يؤدي 
تساقط  إلى  ويؤدي  اجلذور  إتالف  إلى 

إضافي.

التي  العصبية  اخلاليا  العثور على  ومت 
احلبل  من  جزء  في  املشي  تنظم 
الشوكي مير من خالل أسفل الظهر، 
أن  الشوكي  احلبل  إلصابات  وميكن 
الدماغ،  تقطع سلسلة اإلشارات من 
ما مينعنا من املشي حتى عندما تكون 
هذه اخلاليا العصبية القطنية احملددة ال 

تزال سليمة.

وتصبح اخلاليا العصبية »السائرة« غير 
وظيفية بشكل فعال، ما قد يؤدي إلى 

شلل دائم في الساقني.

التحفيز  أن  األبحاث  بعض  وأظهرت 
الكهربائي للنخاع الشوكي، ميكن أن 
يعكس هذا الشلل، لكن كيف حدث 

ذلك لم يكن واضحاً.

بواسطة  الشوكي  النخاع  حتفيز  ومت 
ناقل عصبي مزروع جراحياً، وفي الوقت 
لعملية  أيضاً  املرضى  خضع  نفسه، 
إعادة تأهيل عصبي مكثفة تضمنت 
نظام دعم آلي يساعدهم أثناء حتركهم 

في اجتاهات متعددة.

أشهر  خلمسة  املرضى  بعض  وخضع 
إلى  أربع  التأهيل،  وإعادة  التحفيز  من 
وبشكل  األسبوع.  في  مرات  خمس 
مثير للدهشة، متكن املتطوعني كلهم، 
بعد ذلك من اتخاذ خطوات مبساعدة 

إضافية.

ولدهشة الباحثني، أظهر املرضى الذين 

النشاط  في  انخفاضاً  شفاؤهم  مت 
العصبي في احلبل الشوكي القطني 
هذا  أن  الفريق،  ويعتقد  املشي،  أثناء 
صقله  يتم  الذي  النشاط،  إلى  يرجع 
اخلاليا  من  معينة  فرعية  جملموعة 

العصبية الضرورية للمشي.

العملية،  بنمذجة  البحث  فريق  وقام 
تسلسل  من  مزيجاً  واستخدموا 

احلمض النووي الريبي، ونسخ النسخ 
املكانية، »وهي تقنية تسمح للعلماء 
بقياس ورسم خريطة نشاط اجلينات 
اخلاليا  أي  لفهم  معينة  أنسجة  في 

الفعالة«.

اخلاليا  من  واحدة  مجموعة  وحددوا 
والتي  املعروفة سابقاً،  العصبية غير 
ميكن أن تتقدم لتتولى املسؤولية بعد 
الصفيحة  داخل  املوجودة  اإلصابة، 

املتوسطة للحبل الشوكي القطني.

من  املكون  النسيج،  هذا  أن  يبدو  وال 
 )Hoxa10 :: SCVsx2( خاليا تسمى
في  للمشي  ضروري  العصبية، 
أنه  يبدو  ولكن  السليمة،  احليوانات 

العمود  إصابة  بعد  للتعافي  ضروري 
من  تدميرها  منع  حيث  الفقري، 
التعافي، ومع ذلك، فإن جتنيدها يعتمد 

على النشاط.

وخلص الباحثون إلى أن »هذه التجارب 
العصبية  اخلاليا  مشاركة  أن  أكدت 
أساسي  Hoxa10 :: SCVsx2 شرط 

الستعادة املشي بعد الشلل«.

وقد يؤدي هذا الفهم اجلديد في الوقت 
املناسب إلى املزيد من خيارات العالج، 
وقد يوفر نوعية حياة أفضل لألشخاص، 
احلبل  إصابات  أنواع  من  يعانون  الذين 

الشوكي األخرى أيضاً.

املميزة  الفواكه  من  البرتقال  يُعد 
الشهيرة  الفاكهة  فهو  واحملبوبة، 
ج  فيتامني  من  العالي  مبحتواها 
أمراض  من  اجلسم  لوقاية  الضروري 

الشتاء.

فوائد صحية للبرتقال

البرتقال  السرطان: إن  الوقاية من  1ـ 
املضاد  ج  لفيتامني  ممتاز  مصدر 
الوقاية  لألكسدة؛ ما قد يساهم في 
من اجلذور احلرة التي تسبب السرطان. 

املضادة  البرتقال  خصائص  أن  كما 
لاللتهابات سوف تساعد في احلماية 
منو  حتفز  التي  املزمنة  االلتهابات  من 

اخلاليا السرطانية.

محتوى  الكولسترول:  خفض  2ـ 
القابلة  األلياف  من  العالي  البرتقال 
للذوبان يجعله مفيدًا جدًا في خفض 

مستوى الكولسترول في الدم.

األبيض  البرتقال  قشر  يحتوي  كما 
)اللب( على مركبات من الفالفونويد، 
التي تساعد على خفض الكولسترول 

السيء.

3ـ تعزيز صحة القلب واألوعية الدموية: 
يُعد البرتقال فاكهة غنية بالبوتاسيوم 
واأللياف، وهي مواد مسؤولة عن تنظيم 

وتعزيز وظيفة القلب.

هاًما  عنصرًا  البوتاسيوم  يعد  حيث 
اجلسم،  وسوائل  اخللية،  عناصر  من 
التي تساعد على التحكم في معدل 
فعندما  الدم،  وضغط  القلب  ضربات 
تنخفض مستويات البوتاسيوم تصبح 
ضربات القلب غير طبيعية في حالة 

تسمى بعدم انتظام ضربات القلب.

ضغط  تقليل  في  دور  للبرتقال  كما 
الدم، حيث أن البوتاسيوم والفالفونويد 
الدم  ضغط  تنظيم  في  يساعدان 

املرتفع.

4ـ تقوية جهاز املناعة: يعمل البرتقال 
غني  فهو  املناعة،  جهاز  تقوية  على 
عبر  اخلاليا  يحمي  الذي  ج  بفيتامني 
تسبب  التي  احلرة،  اجلذور  مقاومة 
أمراًضا مزمنة، مثل: السرطان، وأمراض 

القلب.

كما تعمل مضادات األكسدة فيه ضد 
وفرة  أن  حيث  الفيروسية،  االلتهابات 
مادة البوليفينول في البرتقال يحمي 

من العدوى الفيروسية.

يحتوي  اإلمساك:  من  الوقاية  5ـ 
البرتقال على نسبة عالية من األلياف 
الغذائية التي حتفز العصارة الهاضمة 
عمل  وتسهل  الهضمي،  اجلهاز  في 
عموًما؛  الهضم  وعمليات  األمعاء 
اإلمساك  من  الوقاية  في  يساعد  ما 

ومعاجلته.

6ـ احلفاظ على صحة اجللد والعيون: 
البرتقال،  في  ج  فيتامني  لوجود  نظرًا 
فإنه ميكن أن يساعد في احلفاظ على 

عالمات  ومينع  ومظهره  اجللد  صحة 
الشيخوخة، كما يساهم فيتامني ج 
في إنتاج الكوالجني، الذي يدعم اجللد 

ويحسن قوته، ويعزز التئام اجلروح.

باإلضافة إلى أن البرتقال يساعد على 
منع الضمور البقعي املرتبط بالعمر، 
العني،  عدسة  إعتام  من  واحلماية 

واحملافظة على الرؤية.

7ـ تعزيز امتصاص احلديد: نظرًا لكون 
البرتقال مصدرًا غنًيا بفيتامني ج، فإن 
تناوله مع مصادر غذائية غنية باحلديد 
يعزز من امتصاص احلديد في األمعاء، 

ويقي من اإلصابة بفقر الدم.

8ـ البرتقال كنز غذائي: يحتوي البرتقال 
تزود  التي  البسيطة  السكريات  على 
اجلسم بالطاقة؛ ما يجعله من أغذية 

الرياضيني املميزة.

ويعد البرتقال منخفًضا في السعرات، 
أو  املشبعة  الدهون  على  يحتوي  وال 

الكوليسترول.

رائعة  طريقة  البرتقال  يعد  كما 
للحصول على جرعة كبيرة من حمض 
الفوليك بشكل طبيعي، ليستخدمه 
وصنع  اخلاليا  انقسام  في  اجلسم 
احلمض النووي، وهو أحد فيتامينات ب 
املهمة بشكل خاص للنساء احلوامل، 
ألنه يساعد على منع العيوب اخللقية.

أضرار البرتقال

صحية  فوائد  وجود  من  بالرغم 
للبرتقال، إال أنه قد يعاني األشخاص 
املريئي  املعدي  االرجتاع  املصابون مبرض 
حرقة  مثل:  األعراض،  في  تفاقم  من 
بسبب  البرتقال،  تناول  عند  املعدة 

محتواه احلمضي العالي.

البرنامج المخصص لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هناك نشاطات وحمالت  جل آغا/ أمل محمد -ضمن 
عديدة قامت بها مؤسسة مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، لزيادة الوعي حول ظاهرة العنف ضد النساء في العالم، 

البرامج، وما تحتويه من نشاطات مستمرة حتى انتهاء الحملة العالمية، والتي تنتهي في 16 كانون األول.

تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فعاليات 
ونشاطات في ناحية جل آغا 

حركة الهالل الذهبي تضع خطة لتوحيد الثقافة مع الثورة في كونفرانسها

منظومة المرأة الحرة في روجهالت كردستان تكشف عن مشروعها لحماية ثورة المرأة

يادة قوته وكثافته فعاًل؟ هل يساهم حلق الشعر بز

اختراق هام يمّكن أفرادا مصابين بالشلل التام من المشي مرة أخرى!

البرتقال...) فوائده وأضراره(
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الحسن  روهيف  النجمة 

األردن إلى  الطائرة  للكرة  السوري  المنتخب  مع  تصل 

للمونديال المثالية  التشكيلة  في  أسطوريًا  العبا   11 زيدان...  إلى  بيليه  من 

مكب النفايات... مقصُد نساٍء وأطفاٍل للبحث عن وسائل التدفئة بإدلب

من  العبات  أربع  استدعاء  مؤخراً  ومت 
املنتخب  ملعسكر  عامودا  سيدات 
السوري، وفي النهاية وقع اختيار جلنة 
الكردية  لالعبة  للمنتخب  املراقبني 
ضمن  عامودا  ابنة  احلسن  روهيف 
التشكيلة األساسية للمنتخب على 
وجه الدميومة واالستمرارية، ولتمثيله 

الطائرة  للكرة  آسيا  في بطولة غرب 
للسيدات )األردنـ  2022(.

في  الطائرة  كرة  جنمة  روهيف  وتعد 
سردم  نادي  مع  تلعب  اجلزيرة،  إقليم 
املرخص من االحتاد الرياضي في إقليم 
العبة  أفضل  جائزة  وحصدت  اجلزيرة، 

إقليم  بطوالت  في  متتالني  ملوسمني 
اجلزيرة للكرة الطائرة. 

في  سردم  نادي  متثل  احلسن  روهيف 
متثل  بينما  اجلزيرة،  إقليم  بطوالت 
سيدات نادي عامودا في بطوالت على 
مستوى سوريا، وهي من سن الثامنة 
وتلعب في  اآلن،  الثانوية  تدرس  عشر، 

مركز الضاربة في امللعب. 
في  السوري  املنتخب  قرعة  وجاءت 
منتخبات  جانب  إلى  األولى،  اجملموعة 
والسعودية،  ولبنان،  فلسطني، 
والعراق، بينما ضمت اجملموعة الثانية، 
وسلطنة  وقطر،  اإلمارات،  منتخبات 
األردن  إلى  إضافة  والكويت،  عمان 

املستضيف.
وأوضح مدير املنتخب السوري مأمون 
جمول، في تصريح لصحيفة محلية 
في سوريا أن املنتخب وصل إلى جاهزية 
املعسكر  أن  إلى  الفتاً  عالية،  فنية 
الداخلي، الذي أًقيم في دمشق، حقق 
الغاية الفنية املرجوة منه على الرغم 

من وجود بعض اإلصابات في صفوف 
املنتخب.

وذكر جمول: أن حظوظ الفرق املشاركة 
متساوية في املنافسة على البطولة، 
والفوارق الفنية طفيفة بني املنتخبات 
املشاركة، آمالً بتحقيق نتائج جيدة في 

البطولة.
العودة  أهمية  جمول  أكد  كما 
للمشاركة في البطوالت اخلارجية على 
غياب  بعد  األنثوية،  الطائرة  مستوى 
للوقوف  سنوات  عشر  من  أكثر  دام 
على مستوى املنتخب السوري الفني 

مقارنة بدول اجلوار.
يذكر أن قائمة املنتخب السوري تضم 
الالعبات: روهيف احلسن - شذا سليم 
- سارة  حمادة  - سالي  صواف  - زينة 

رحمون - دارين إبراهيم - - سانتا سالمة 
- راما جبور- ملا البطل - عال عيسى- آيات 

خلوف - هند دعبول - ماغي الشيخ.
ويشرف على تدريب املنتخب السوري 
ويساعده  سكحل،  حسان  املدرب 

املدرب خطار ضعون.
ومن اجلدير ذكره أن لعبة الكرة الطائرة 
األنثوية، تعاني في سوريا بشكٍل عام 
بأعداد  وجنمات  مواهب،  وجود  رغم 
البطوالت  قلة  ذلك  ومرد  كبيرة، 
يعد  اجلزيرة،  إقليم  وفي  واالهتمام، 
نادي سردم الوحيد الذي يخرج للمران 
استعداداً لالستحقاقات القادمة، وهو 
منذ  اللعبة  بطوالت  يستحوذ  الذي 

عام 2018 وإلى اآلن.

الالعب  بيليه،  البرازيلي  »امللك«  من 
الوحيد املتوج بلقب كأس العالم ثالث 
زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  إلى  مرات، 
النهائي، صنعت  في  وحزن  فرح  الذي 
أساطير،  عدة  العالم  كأس  مباريات 

دونت اسمها في تاريخ اللعبة.
مشجع  من  اثنان  يتفق  لن  وبالطبع 
كرة القدم حول العالم، على تشكيلة 
النجوم  لتعدد  نظراً  وحيدة  مثالية 
بعض  هناك  أن  إال  اللعبة،  وأساطير 
عنها  االستغناء  ميكن  ال  األسماء، 
ما  وهو  للعبة،  املثيرة  البطوالت  في 

نستعرضه في السطور التالية.
التشكيلة املثالية لنجوم كأس العالم:

حراسة املرمى: جوردون بانكس.
فابيو  بكنباور،  فرانتس  كافو،  الدفاع: 

كانافارو، روبرتو كارلوس.
أندريس  زيدان،  الدين  زين  الوسط: 

إنييستا، دييغو مارادونا.
كلوزه،  ميروسالف  بيليه،  الهجوم: 

رونالدو نازاريو.
جوردون بانكس )إنكلترا(

حارس مرمى ألندية متواضعة )ليستر 
وستوك سيتي(، توج مع منتخب بالده 
بطالً للعالم عام 1966 واشتهر بصدة 
»إعجازية« في مواجهة بيليه عام 1970، 
سجلت  »اليوم  البرازيلي  عنها  قال 

هدفاً، ولكن بانكس صده«.
كافو وروبرتو كارلوس )البرازيل(

ثورة في مركز  البرازيليان  أحدث هذان 

الظهير، عن طريق تعزيز دوره 
الهجومي حلد كبير.

»ثراء«  أكثر  كافو  سجل 
فاز  كونه  العالم  كأس  في 
أما  و2002،   1994 مبونديالي 
روبرتو كارلوس فاكتفى بلقب 
قائد  كافو  كان  حني   ،2002
نهائي  معاً  وخسرا  املنتخب، 

1998 أمام فرنسا )3-0(.
فرانز بكنباور )أملانيا(

ترك  الليبرو،  مركز  »مخترع« 
»القيصر« إحدى الصور اخلالدة 
أنهى  بعدما  العالم  لكأس 

أملانيا  خسرتها  التي  القرن«  »مباراة 
في  التمديد(  بعد   4-3( إيطاليا  أمام 
 1970 ملونديال  النهائي  نصف  الدور 

ويده ملفوفة.
كأس  رفع  في  جنح  أعوام  أربعة  بعد 
متكنت  عندما  أرضه،  على  العالم 
حتطيم  مانشافت« من  »واقعية« »دي 
ويوهان  هولندا  منتخب  رومانسية 

كرويف )1-2(.
فابيو كانافارو )إيطاليا(

االيطالي،  للمدافع  األمثل  النموذج 
دائماً في متوضع مثالي، ودائما في حالة 

تركيز و«شرير« متى لزم األمر.
 2006 لقب  أحرز  الذي  األتزوري  قائد 
على حساب فرنسا وزيدان )5-3 بركالت 

الترجيح بعد التعادل 1-1(.
زين الدين زيدان )فرنسا(

دخل »زيزو« التاريخ بفضل ثنائية، وخرج 

يتقاسم  حيث  حمراء،  ببطاقة  منه 
األهداف  عدد  هما  قياسيني،  رقمني 
في املباريات النهائية )3( متساويا مع 
والبرازيليني  اإلنكليزي جيف هيرست 
مباراتني  في  والتسجيل  وبيليه،  فافا 

نهائيتني.
أمام  رأسيتني  طريق  عن  ذلك  وكان 
وركلة جزاء  نهائي 1998،  البرازيل في 
على طريقة »بانينكا« في نهائي 2006 

في مرمى االيطالي جانلويجي بوفون.
مع  الوحيد  الالعب  أيضا  هو 
الذي طرد  ريغوبير سونغ،  الكاميروني 
أمام   1998 عام  املونديال:  في  مرتني 
اململكة العربية السعودية، وفي نهائي 
ماركو  »نطح« اإليطالي  2006 بعدما 

ماتيراتزي.
إنييستا )اسبانيا(

رفع العب برشلونة من مستوى تبسيط 
كرة القدم، مثال حي على »تيكي تاكا« 

جيث  برشلونة،  السابق  ناديه 
سجل هدف الفوز ملنتخب بالده 
مونديال 2010 أمام  نهائي  في 
هولندا )1-0( قبل نهاية الوقت 

اإلضافي بدقائق.
دييغو مارادونا )األرجنتني(

على  هيمنته  مارادونا  فرض 
منتخب  وقاده   1986 مونديال 

بالده إلى لقبه.
الكروي  مستواه  قمة  وفي 
دييغو  قاد  املكسيك،  في 
»ألبيسيليستي« حتى النهائي 
والفوز على أملانيا الغربية )2-3(، 
أربعة  بعد  ذاته  السيناريو  يكرر  وكاد 
أعوام، لكنه انحنى هذه املرة أمام »دي 

مانشافت« )1-0(.
ويبقى اسمه خالداً في التاريخ كونه 
أفظع  دقائق،  أربع  غضون  في  سجل 
وأجمل هدف في كأس العالم، بني »يد 
اهلل« و«سباق تعرج« مذهل بني الدفاع 

اإلنكليزي في الدور ربع النهائي.
بيليه )البرازيل(

مرات،  ثالث  باملونديال  الفائز  الوحيد 
من كأس العالم 1958 حني كان يبلغ 
للعب  الفنية  التحفة  إلى  عاماً،   17

الهجومي لعام 1970.
فاز أيضا بكأس العالم 1962 رغم أنه 

أصيب باكراً في هذه البطولة.
األزمنة،  مر  على  األفضل  يعد  يزال  ال 
حيث ترك مجموعة كبيرة من الصور، 
ودموع  سجلها،  التي  الثنائية  من 

إلى   ،1958 بلقب  الفوز  أثناء  املراهق 
في  ألبرتو  »العمياء« لكارلوس  متريرته 
النهائي ضد إيطاليا )4-1( عام 1970، 
باإلضافة إلى خداعه حارس األوروغواي 
ضد  البعيدة  الساقطة  وكرته 

تشيكوسلوفاكيا.
ميروسالف كلوزه )أملانيا(

أكثر  كلوزه  ميروسالف  يكون  ال  قد 
املهاجمني مهارة، إال أنه يحمل الرقم 
في  األهداف  لعدد  املطلق  القياسي 

النهائيات )16 بني 2002 و2014(.
الوحيد الذي خاض نصف النهائي أربع 
مرات، ومتكن من الفوز مبونديال 2014، 
القياسي في  بالرقم  انفرد  بأنه  علما 
البرازيلي  حساب  على  األهداف  عدد 

رونالدو )15(.
رونالدو )البرازيل(

كل  )الظاهرة(  »فينومينو«  الـ  عرف 
شيء في كأس العالم.

توج بدون أن يلعب في سن الـ17 عاما 
في 1994، وهو سيئ احلظ في النهائي 
به  أملت  عندما  أعوام،  أربعة  بعد 
وعكة صحية قبل ساعات من املباراة 

النهائية.
شارك رونالدو في النهائي، إال أنه كان 
كان  التي  الصارخة  للموهبة  خياالً 

يعرف بها.
أفضل مهاجم في حقبته ثأر لنفسه 
عام 2002 بعدما هيمن على البطولة، 
املباراة  في  ثنائية  مع  هدافاً  وتوج 

النهائية أمام أملانيا )0-2(. 

والتعليم  التربية  هيئة  مت  ونظَّ
بالتعاون مع إدارة معهد الشهيدة فيان 
أمارا،احتفالية بتخريج الدفعة الثانية 
مدرسة  بساحة  وذلك  طالبها  من 

األحداث في مقاطعة الشهباء.

ووزَعت إدارة معهد الشهيدة فيان أمارا 
على  التخرج  شهادة  الشهباء،  في 
31 طالباُ وطالبة، وقدمت لهم هدايا 
رمزية، حيث شهدت االحتفالية حضور 
وعوائل  التدريسي،  والكادر  الطلبة 
الطلبة، وممثلني عن مؤسسات اإلدارة 
الذاتية والرئاسة املشتركة للمجلس 

التنفيذي في إقليم عفرين.

ألقيت  صمت،  دقيقة  الوقوف  وبعد 
الشهيدة  ملعهد  املشتركة  الرئيسة 

فيان أمارا »ميديا برمي« كلمة، حيث هنأت 
ميديا خالل حديثها، الطلبة وعوائلهم، 
كما أكَّدت ضرورة دور الطلبة الفاعل 
وأهمية  ومثقف،  واٍع  مجتمع  لبناء 
التعليم خالل ظروف التهجير القسري، 

الذي يعيشه مهجرو عفرين.

والهدايا  التخرج،  شهادة  وزعت  فيما 
وتخللت  الطلبة،  على  الرمزية 

االحتفالية حلقات الدبكة والغناء.

حماية اللغة األم

لصحيفتنا،  حتدثت  ذلك،  وحول 
»روناهي«، خريجة قسم معلم الصف 
عن  عبرت  حيث  شيخو«،  »روناهي 

سعادتها بهذا اليوم، كما حثت الطلبة 
كلهم على ضرورة التعلم باللغة األم 
اليوم  هذا  »أبارك  بقولها:  وحمايتها 
ملدينتي العظيمة »عفرين« التي أجنبت 
وأبارك  االستسالم،  يعرفوا  لم  أطفاالً 
للطلبة، الذين يقدمون جهوداً مبذولة 
في ظل ظروف التهجير القسري، التي 
نعيشها، كما أشكر الكادر التدريسي، 
وبصمٌة  األساسي  دوره  له  كان  الذي 

رائعة في حتقيق جناحنا«.

نتخرج  أن  لنا  »فخر  روناهي:  وأضافت 

الذي  الوقت  في  األم،  بلغتنا  ونتعلم 
يسعى العدو إلى محو هويتنا وثقافتنا 
في كل حلظة، سنكون قدوة لألجيال 

ومثاالً في ريادة اجملتمع الدميقراطي«.

بناء مجتمع دميقراطي 

الطالب  شيخو«  »سيابند  أكد  فيما 
املتخرج من قسم معلم الصف أيضاً، 
إصراره في التغلب على الظروف، وبناء 

أجيال مثقفة تخدم اجملتمع قائالً: »إننا 
على  األجيال  تدريب  أمام  مسؤولون 
أساس دميقراطي، لنكن جميعاً شعلة 
في  ولنساهم  األجيال،  طريق  تضيء 
بناء مجتمع سليم يتغلب على ظروف 
اخلاصة،  احلرب  وعلى  كلها،  التهجير 
التي تستهدف وجودنا بالوسائل كافة«. 

واجلدير ذكره، أن معهد الشهيدة فيان 
أمارا افتتح في مقاطعة الشهباء في 

العام 2019، وخرج دفعتني من طالبه.

نساء  تلجأ  الشتاء،  فصل  بداية  مع 
معيالت وأطفال في إدلب، إلى جتمعات 
ومكبات النفايات للبحث عن وسائل 
التدفئة كاملالبس والنايلون والبالستيك 
عنهن  تخفف  التي  املواد  من  وغيرها 

أعباء البرد القارس.

دفعت األوضاع املعيشية واالقتصادية 
السيئة، التي تزامنت مع غالء وسائل 
اجلديدة  الشتوية  واملالبس  التدفئة 
بإدلب النساء لقصد جتمعات ومكبات 
التدفئة  للبحث عن وسائل  النفايات 
في ظل عدم وجود أي خيارات متاحة 

أمامهن.

على مقربة من مدينة الدانا في إدلب، 
جتهد رزان الدبس )31( عاماً وهي نازحة 
بالبحث  الشمالي،  حلب  ريف  من 
واأللبسة  والكرتون  البالستيك  عن 
ميكن  ما  تأمني  محاولًة  املستعملة، 
العام  هذا  الشتاء  بداية  قبل  جمعه 
هذه  جمعنا  ما  »إذا  تقول:  ذلك  وعن 
األشياء من احلاويات سأموت أنا وأوالدي 
من البرد« في إشارةً منها حلجم املعاناة 

الشتوية  املالبس  بانعدام  املتمثلة 
عاجزة  غدت  التي  التدفئة،  ووسائل 
أوضاعها  سوء  بسبب  تأمينها  عن 

االقتصادية.

مع  يومياً  تنطلق  أنها  وأوضحت 
أطفالها األربعة إلى مكبات النفايات 
القريبة من املدينة، حيث يعملون على 
جمع ما تيسر لهم من هذه املواد، التي 
تخفف عنهم أعباء ومتاعب الشتاء، 

الذي تتضاعف درجات البرودة خالله.

وأشارت إلى أن عملها هذا يوفر عليهم 
مبالغ كبيرة ال طاقة لهم بها، خاصًة 
بعد أن تضاعفت أسعار مواد التدفئة 
أجبر  ما  العام،  هذا  الضعفني  إلى 
هذه  مثل  إلى  اللجوء  على  الكثيرات 
احتياجات  من  جزء  لتأمني  األساليب 

التدفئة.

وتعمل مستخدمة في تنظيف إحدى 
مالي  مبلغ  مقابل  اخلاصة  املدارس 
زهيد، بالكاد يؤمن لها ثمن اخلبز وبعض 
أصناف اخلضروات، ولكنه يبقى »أفضل 
أي  ال جتيد  وأنها  من ال شيء«، خاصًة 
مهنة، وال متلك شهادة علمية متكنها 

من العمل، على حد قولها.

أنواع  في  حاداً  نقصاً  إدلب،  وتشهد 
واملالبس  التدفئة  مواد  وأصناف 
الشتوية، وارتفاعاً كبيراً في أسعارها، 
املواد،  لهذه  التجار  احتكار  نتيجة 
وحتكمهم بأسعارها، التي باتت تفوق 
والنازحني  السكان  معظم  قدرة 

الشرائية.

ومنذ ثالثة أشهر، تعمل فاطمة العبد 
ريف  من  نازحة  وهي  )45( عاماً،  اهلل 
جمع  على  الشرقي،  النعمان  معرة 
مواد التدفئة واملالبس املستعملة من 
احلاويات مستفيدة من أوقات الصيف، 
الشتوية  املالبس  فيها  تكثر  التي 
التي تتخلص منها ربات املنازل، لعدم 
حاجتهن لها مع انتهاء فصل الشتاء.

وتقول: إنها تعمل على جمع املالبس 
الشتوية، ومواد التدفئة منذ أكثر من 
خاللها  من  وجدت  حيث  أعوام،  ثالث 
وسيلة تساعدها على إكساء نفسها 
وأطفالها، كما تؤمن لها قسم كبير 

من احتياجات التدفئة كل عام.

ولفتت إلى أن القمامة واملالبس البالية 

واألحذية تشكل مصدر دفء جيد في 
من  تخلو  ال  ولكنها  الشتاء،  فصل 
االشتعال،  سريعة  كونها  اخلطورة 
تنفسية  بأمراض  تسببها  عن  فضالً 
الكريهة،  الروائح  بسبب  ألطفالها 
مشيرةً إلى أن مواد التدفئة اآلمنة باتت 
تقتصر على األغنياء وميسوري احلال، 
الدخل احملدود  أنه ال ميكن ألصحاب  إذ 
مستلزماتهم  أدنى  تأمني  واملتوسط، 

من هذه املواد.

بشكل  اهلل  العبد  فاطمة  وتعمل 
أن  إذ  الزراعية،  األراضي  في  متقطع 
دخلها اليومي محدود، وهو ما يجبرها 
التي  الوسائل،  هذه  إلى  اللجوء  على 
الشتاء  مأساة  حتمل  على  تساعدها 

والبرد القارس.

النسائية  الطبيبة  تقول  جانبها  من 
عائشة جالل )43( عاماً، وهي مقيمة 
في إدلب، إن مواد التدفئة غير السليمة 
البالية  واملالبس  واألحذية  كالنايلون 
على  كبيرة  صحية  مخاطر  تشكل 
النساء واألطفال ملا لها من مضار على 

اجلهاز التنفسي.

وأوضحت أن غاز أحادي أكسيد الكربون 
الناجت عن االشتعال من شأنه أن يؤدي 
إلى نزالت تنفسية شديدة، باإلضافة 
القصبات  والتهاب  الربو  أمراض  إلى 
الهوائية عند األطفال والنساء، الفتًة 
إلى أن هذه األمراض تنتشر بكثرة بني 
الشتاء؛  فصل  في  واألطفال  النساء 
الوسائل  هذه  استخدام  بسبب 

الضارة في عمليات التدفئة.

وشددت عائشة جالل في ختام حديثها 
على ضرورة التوعية وتسليط الضوء 
ِّها؛  على هذه املشكلة املتنامية ومضار
عواقبها  من  احلد  في  سيساهم  ما 
ضرورة  إلى  منوهًة  كبير،  بشكل 
مساعدة هذه الفئات املنسية وتقدمي 
املنظمات  من  لهن  والعون  املساعدة 
أن  يفترض  التي  واجلهات  اإلنسانية 

تكون معنية في املنطقة.

وكالة أنباء املرأة

روناهي/ قامشلوـ  وصلت بعثة المنتخب السوري لسيدات الكرة الطائرة إلى األردن؛ 
لخوض غمار بطولة غرب آسيا للسيدات األولى، التي تقام خالل الفترة من 15 إلى 23 
من شهر تشرين الثاني الجاري، بمشاركة عشرة منتخبات، وتضم البعثة 13 العبة، بينهن 

نجمة إقليم الجزيرة روهيف الحسن من عامودا.

الشهباء/ فريدة عمرـ خرجت معهد الشهيدة 
يوم  الطالب  من  الثانية  الدفعة  أمارا  فيان 
الفروع  ضمن  الجاري  الثاني  تشرين   13 األحد 
والكيمياء،  الفيزياء  الصف،  )معلم  اآلتية: 

العلوم، األدب واللغة الكردية(.

ين لم يعرفوا االستسالم...  أبناء عفر

يج الدفعة الثانية لطالب معهد الشهيدة فيان أمارا تخر

سيابند فاضل روناهي شيخو 



 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1456 النسخة اإللكترونية  /  العدد:  1456

السنة الحادية عشرة - العدد 1456
الثالثاء  15 تشرين الثاني 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1456
الثالثاء  15 تشرين الثاني 2022 ثقـــافةأخبـــــار 49

وشارك في املعرض ثالث فنانات »تولني 
 ،« قجو  جيندا  أوسي،  سولني  عجمو، 
وثالث شاعرات » أناهيتا سينو، بشيرة 
ُعرضت  وقد  محمد«،  شاما  درويش، 
لوحة،  خمسون  القراءة  حديقة  في 
بأشكاله  املرأة  ضد  العنف  جسدت 
وظلم، كما  وتعذيب،  قتل،  كلها، من 
اليوم  اقتراب  مع  الضوء،  سلطت 
العاملي للعنف ضد املرأة، على املعاناة 
اخلفية التي تعاني منها املرأة؛ بسبب 

الهجرة، واملرتزقة اإلرهابية.

متزينة  أبوابها  احلديقة  وفتحت 
بالرسومات في متام الساعة العاشرة 
صباحاً، حتت شعار »ضد أشكال عنف 
الدولة عامة، وذهنية الرجل، املرأة احلياة، 

.»)Jin Jiyan Azadî( ،احلرية

التقت  للمعرض  زيارتنا  وخالل 
باسم  » الناطقة  صحيفتنا« روناهي 
مجلس املرأة في مجلس قامشلو حلزب 
سوريا املستقبل »وليدة حسن«، والتي 
حدثتنا عن جدول أعمال الفعالية، التي 
نظمنا  »لقد  فقالت:  اجمللس  بها  قام 

واحدة، حيث  فعالية  فعاليتني ضمن 
يحتوي  فني  مبعرض  الفعالية  بدأت 
متام  في  رسامات  لثالث  لوحات،  على 
الساعة العاشرة حتى الرابعة عصراً، 
لتبدأ بعدها أمسية شعرية مبشاركة 
بألقاء قصائدهنَّ على  ثالث شاعرات، 

احلضور، الساعة السادسة مساءً«.

وزادت وليدة: »وقد حوى املعرض لوحات 
من الرقة، حيث كانت اللوحات جتسد 
هجرتها،  وتصور  املرأة،  ضد  العنف 
اجملتمع  على  داعش  مرتزقة  وقساوة 

عامًة، واملرأة خاصًة«.

وليدة:  قالت  املعرض  الهدف من  وعن 
املعرض  هذا  من  غايتنا  كانت  »لقد 
املطبق  العنف  على  الضوء  تسليط 
وإظهار  اخملتلفة،  بأشكاله  املرأة،  ضد 
دور الفنانني واملثقفني للوقوف مع املرأة، 
ومساندتها للقضاء على هذا العنف«. 

اختتمت الناطقة باسم مجلس املرأة 
سوريا  حلزب  قامشلو  مجلس  في 
حديثها  حسن«  »وليدة  املستقبل 

املرأة،  العنف ضد  يوم  قائلة: » اقترب 
بالتنظيم  بدأنا من 14 الشهر  ونحن 
والفعاليات لهذا اليوم، ابتداء من عرض 
ذلك  ويتلو  شعرية،  وأمسيات  لوحات 
إلقاء ندوات ومحاضرات تثقيفية في 
حزب  في  املرأة،  جمللس  الثالثة  املراكز 
الفعاليات  وتستمر  املستقبل  سوريا 
إلى اخلامس عشر من الشهر نفسه«.

مركز األخبارـ أكد مدير املركز اإلعالمي 
 )QSD( الدميقراطية  سوريا  لقوات 
على  له  تغريدة  في  شامي،  فرهاد 
حتويل  على  تعمل  تركيا  أن  تويتر، 
املناطق احملتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب، 
حيث  احمللية،  اخملاطر  تأثيرها  تتجاوز 
باملرحلة  التركية  االستخبارات  بدأت 
تنظيمات  )ازدهار  عملية  من  الثانية 

القاعدة( في الشمال السوري.

هيئة  أرتال  إدخال  »بعد  شامي:  وأفاد 
حترير الشام إلى عفرين احملتلة، وتأمني 
من  أعداد  إدخال  ثم  ومن  متركزهم، 
الدين(،  )حراس  تنظيم  إرهابيي 
عوائل  بنقل  احملتل  استخبارات  بدأت 
وإحاللهم  عفرين،  إلى  اإلرهابيني 
نحو  فوصلت  املهجرين،  الكرد  منازل 
تنظيم  عائالت  من  اليوم  عائلة  مائة 

القاعدة«.

وكشف: »كما تعمل تركيا بكل وضوح 
اإلرهاب  بيئة متكاملة الزدهار  لتأمني 
كما  األصليني،  للسكان  طاردة  تكون 
حتاول تنظيم بيئة تشريعية مناسبة 
إلصاق  خالل  من  العام  الرأي  خلداع 
أوصاف، وتسميات تنكرية كـ )الفيلق 
األول( ولتسهيل  أو  الثالث،  أو  الثاني، 
كشف  ومنع  وحتركاتهم  أنشطتهم 

هويتهم اإلرهابية«.

لقوات  اإلعالمي  املكتب  مدير  وحذر 
شامي:  فرهاد  الدميقراطية  سوريا 
خطيرة  األخيرة  التركية  اخلطوات  »إن 
للغاية، وغطاء لتكتيكات إرهابية، على 
الرغم من أنها ال تعكس أي تغيير في 
السياسة التركية داخل سوريا، والتي 
اإلرهابية  التنظيمات  مباشرة  دعمت 
أنها  إال  ملموسة،  واألدلة  كداعش 
اإلرهابيني  ستساعد  الوقت  هذا  واحلصول على في  التحرك بسهولة،  في 

التمويل والتجنيد«.

مركز األخبارـ تواصل األنظمة املعادية 
املتكررة  هجماتها  الكردي  للشعب 
على أجزاء كردستان فيما يالزم اجملتمع 

الدولي صمتها حيال تلك اجلرائم.

هجوماً  االثنني،  اليوم  إيران  شنت 
هولير  في  مواقع  على  صاروخياً 
كردستان،  باشور  في  والسليمانية 
وسط أنباء أولية عن سقوط شهيد، 

وعدد من اجلرحى.

وقال مصدر محلي، إن صواريخ إيرانية 
سقطت على مقر احلزب الدميقراطي 
الكردستاني اإليراني )حدك( الواقع في 

محيط مدينة كوية مبحافظة أربيل.

وأشار املصدر املتواجد في مدينة كويا، 

الناجمة  االنفجارات  أصوات  أن  إلى 
عند  ُسمعت  الصواريخ،  سقوط  عن 
صباح  من  والنصف  الثامنة  الساعة 

يوم االثنني من تشرين الثاني اجلاري.

من  توضيح  الفور  على  يصدر  ولم 
جانب احلزب، فيما أعلنت وزارة الصحة 
شهيد  سقوط  كردستان  إقليم  في 
الهجوم، مرجحًة  وثمانية جرحى في 

ارتفاع احلصيلة.

أفادت وسائل إعالم  وفي غضون ذلك، 
طالت  أخرى  صواريخ  أن  محلية، 
مستهدفًة  السليمانية  محافظة 
ذكر  دون  “كومله”  حلزب  تابعاً  موقعاً 
املزيد من التفاصيل، وصرّح وزير الصحة 

برزجني،  سامان  كردستان،  جنوب  في 
قوله: إن »القصف اإليراني تسبب حتى 
ثمانية  وإصابة  شخص  مبقتل  اآلن 
آخرين، نُقلوا إلى املستشفى«، موضحاً 
»طلبنا من املستشفيات الدخول في 
حالة تأهب لتقدمي املساعدات الطبية«.

هجوماً  اإليراني  الثوري  احلرس  وشن 
عنيفاً في أواخر أيلول/ سبتمبر الفائت، 
من  متفرقة  مناطق  في  مواقع  على 
إقليم كردستان ، وحتديدًا في محافظات 
بأكثر  وكركوك،  والسليمانية،  هولير، 
من  وعدد  بالستياً،  صاروخاً   73 من 

الطائرات املسيرة.

يقل  ال  ما  آنذاك  الهجوم  في  وقضى 

عن 13 شخصاً، وأُصيب نحو 50 آخرون 
بينهم نساء، وأطفال.

االحتالل  آخر قصف جيش  من جانب 
التركي قرية شوارغة، وقلعة شوارغة 
مقاطعة  في  شرا  لناحية  التابعتنْي 

عفرين احملتلة، باألسلحة الثقيلة.

التركي  االحتالل  جيش  قصف  كما 
شرق قرية العون من قاعدته في قرية 
منبج  مدينة  شمال  الكبير  التوخار 
بالقذائف املدفعية، وبلغ عدد القذائف 

أربعاً.

لالحتالل  مسّيرة  استهدفت  كما 
التركي سيارة في قرية سنجق سعدون 
مبقاطعة  عامودا  ناحية  ريف  في 

قامشلو، فيما لم يعرف بعد النتائج 
الناجمة عن الهجوم التركي.

خلفية  على  الهجمات  هذه  وتأتي 
الدول  هذه  تشهدها  التي  التوترات، 
سواء كانت إيران، التي أشعلها مقتل 
الفتاة الكردية جينا أميني، والتي أدت 
في  عارمة  احتجاجات  إلى  قضيتها 
عموم مدن إيران، منذ منتصف شهر 
ومستمرة  الفائت،  سبتمبر  أيلول/ 
تعاني  التي  تركيا  أو  اللحظة،  حتى 
حادة،  وخارجية  داخلية  أزمات  من 
ومحاولتها تصدير أزماتها الى اخلارج، 
ولكسب ثقة الشارع التركي مع قرب 

االنتخابات التركية. 

من  املئات  تظاهر  روناهي/الشهباءـ 
الرجال في مقاطعة الشهباء؛ تنديداً 
وأكدوا  املرأة،  ضد  املمارس  بالعنف 
وأخذ  العنف،  إنهاء  التظاهرة  خالل 
شعار » Jin Jiyan Azadi املرأة احلياة 

احلرية« أساساً لنضال اجلنسني.

وفي سلسلة فعاليات اليوم العاملي 
ملناهضة العنف ضد املرأة، وحتت شعار 
وذهنية  الدولة  عنف  أشكال  »ضد 
الرجل، املرأة حياة حرة«، نّظم مجلس 
تظاهرة  عفرين،  مقاطعة  في  املرأة 
خاصة للرجال صباح االثنني بتاريخ 14-

11-2022، بحيث شارك في التظاهرة 
في  العاملني  ومن  الرجال،  من  املئات 

مجالس، ومؤسسات اإلدارة الذاتية.

أمام  من  التظاهرة  بدأت  وقد  هذا 
تندد  بشعارات  أحرص،  مدرسة 
يافطات  املشاركون  وحمل  بالعنف، 
املرأة،  على  للعنف  )ال  عليها  كتبت 
ضمان احلرية هو التنظيم ونضال املرأة، 
العنف على املرأة إبادة للمجتمع، املرأة 
التظاهرة  وصلت  أن  إلى  حرة(،  حياة 

ساحة ناحية أحرص.

وفي ساحة ناحية أحرص بعد الوقوف 
دقيقة صمت، ألقيت كلمة من قبل 
عضو مجلس مقاطعة عفرين، فوزي 
مصطفى، الذي حيا في حديثه نضال 
العالم، كما حيا  أرجاء  املرأة في كل 

الكريال،  صفوف  في  املقاتالت  نضال 
أجل  احلرية من  التي حتارب في جبال 
بأنه  وأكّد  جمعاء،  اإلنسانية  كرامة 
إلنهاء العنف يستوجب توحيد نضال 
اجلنسني لبناء مجتمع حر دميقراطي.

مقاطعة  مجلس  عضو  أضاف  كما 
للمرأة  بأن  مامو،  محمد  الشهباء 
جميع  وجه  في  ونضال  عميق  تاريخ 
األنظمة االستبدادية، التي حتارب املرأة، 
وتستهدفها في كل حلظة، وأشار إلى 
املناطق  في  التركي  االحتالل  جرائم 
إلى  حديثه  ختام  في  ودعا  احملتلة، 
الفكر  أساس  على  التنظيم  ضرورة 

الدميقراطي لبناء حياة حرة.

مؤسسة  أنهت   - الدرباسية   / روناهي 
الكهرباء في ناحية الدرباسية يوم االثنني 
14تشرين الثاني، مشروع توسيع الشبكة 
تقدمي  بعد  الشرقي،  احلي  في  الكهربائية 
املعنية،  للجهات  الشكاوى  من  الكثير 
الكهربائية  االستطاعة  ضعف  بسبب 

ومعاناة األهالي منها. 
وحول هذا املوضوع قال اإلداري في مؤسسة 
كهرباء الدرباسية »جوان أحمد« لصحيفتنا 
الشكاوى  بعد  أتى  املشروع  »إن  »روناهي«: 
املواطنني،  من  تلقيناها  التي  العديدة 
والتي كانت ناجتة عن ضعف االستطاعة 
الكهربائية في ذلك احلي، ومعاناة األهالي«.

بلغت  الذي  اجلديد،  املشروع  »إن  وأضاف: 
تكلفته حوالي عشرين ألف دوالر، وهو عبارة 

عن جتهيز مركز حتويل في احلي، إضافًة إلى 
وضع عواميد جديدة، هذا املشروع سيخفف 
الضغط عن مركز التحويل القدمي، والذي 
كان يُغذي احلي من مسافة بعيدة، وبالتالي 
استطاعت التيار الكهربائي الذي كان يصل 

للحي كانت ضعيفة«.
كهرباء  مؤسسة  في  اإلداري  اختتم 
بالقول:  حديثه  أحمد«  »جوان  الدرباسية 
أن حولنا 160 منزالً وخمسة محال  »بعد 
فإن  اجلديد،  التحويل  مركز  إلى  صناعية 
احلي  في  الكهربائي  التيار  استطاعة 
احلدود  في  املدينة، ستصبح  من  الشرقي 
الطبيعية، وبالتالي سيتخلص أهالي احلي 

من مشكلة ضعف التيار في منازلهم«.

عبد اهلل رحيل

بني  واحلوار  النقاش،  يحتدم  ما  كثيراً 
مختلفي  اخملتلفني،  النحو  أعمدة 
القاعدة والرأي، مدللني على فكرتهم 
حديث  أو  احلكيم،  الذكر  في  آيٍّ  من 
الدعوة  زمن  في  قيل  صحيح، 
اإلسالمية، أو قول شاعر جاهلي، كان 
الصحارى،  رمال  بني  بحبيبته  يتغزّل 
وبني عويل ذئابها، فتصير ألسنة القوم، 
بني متثُّل وسماعي، فهنا ينقسم فريقا 
اللغة العربية إلى فرق، ومذاهب، وشيع؛ 
للقاعدة  الدامغة  احلجة  أضعف  ما 
واألساتذة،  القوم  ويصير  النحوية، 
والصحفيون،  والدكاترة  واملعلمون، 
كثيفة  غابة  إلى  والقرّاء،  والكتاب، 
ظلمة  تتخللها  واألعشاب،  الشجر، 
سوق الشجر الغليظة، وهذا ماعناه 
بعض الكتاب املتخصصني في الشأن 
والنقيق،  الضفادع،  بنقيق  النحوي، 
التي  املذكّرة،  للضفادع  يكون  عادة 
تعيش في منطقة قريبة من بركة ماء، 
ففي هدأة من الليل، وبسكون جنومه، 
البركة،  من  صادرا  ضجيجا  تسمع 
السكون،  هذا  الضفادع  كرهت  ورمبا 
في  القمر،  من  خافت  ضوء  وعلى 
صفاء سماء ربيعي، تضجُّ موسيقاها؛ 
ل بركتها،  لتخترق هذا السكون، وجتمِّ
الضفدع  ذكر  يصدره  النقيق  وهذا 
فقط، جللب اإلناث إليها في مواسم 
يخلق  الذكر  الضفدع  وكأن  التزاوج، 
أبت  التي  لضفدعته،  رومانسيا  جوًّا 
فُيغريها  معه،  حميمة  ليلة  قضاء 
بسناء القمر، وبهدوء الليل، وقد نامت 
اخللق عنهم، أما اإلناث فتصدر أصواتا 
لُيْقِدم  فقط،  لألذى  تتعرض  عندما 
الذكر لنجدنها، وكل مخرج للنقيق 
كان  إن  الضفادع،  عالم  في  معروف 

للنجدة، أو للرومانسية. 

ومن هنا جاء احلديث عن جهابذة اللغة 
العربية، حني يرَوَْن جملة فيها بعض 
النحوية،  القاعدة  تأويل  في  اخلالف 
اجلامعات،  أروقة  في  تعلموها  التي 
مسافات  وعبر  الهواء،  عبر  فيرحلون 
الزمن إلى عصر امرئ القيس، وعنترة، 
واحلجة،  النقاش  سيف  حاملني 
األنباري«  ابن  حتى«  اخلالف،  ومنجل 
في  اإلنصاف  في«  كتابا  ألَّف  قد 
مسائل اخلالف« ولعنَّي ال أحبذ للقارئ 
قراءته، فهو عبارة عن نقيق للضفادع، 
وتفلسف  االختالفات،  من  وجملة 
اخملتلف  واملسائل  للقواعد،  وتدوير 
فيها، وكل فريق دعم حجته ببراهني، 
وأدلة تضفي جو التناحر بينهم، ولم 
يعرف القوم واخملتلفون في براهينهم 
طريقا إلثبات القاعدة، وقياسها على 
الوجه األمثل، ولم ينسوا إن القبائل 
قد  قريش،  ومنها  القدمية،  العربية 
فصيحة،  وكلُّها  لهاجاتها،  تختلف 
قواعد  وتخدم  معروفة،  ونحوية، 
اللغوية  وخصائصها  العربية،  اللغة 
الشهيرة، فلذلك ظهر اخلالف، والتأويل 
في املنهج النحوي، والقاعدة النحوية، 
ولهذا اهتم القرآن الكرمي في محكم 
قد  وتعالى،  سبحانه  واهلل،  تنزيله، 
املعنى،  وداللة  اخلالفية،  اجلوانب  أورد 
القرآن  العرب، فقد ضم  لهجات  في 
النحوية،  األدوات  مدلوالت  الكرمي، 
وبيانها،  وفصاحتها،  إعرابها،  وحاالت 
كلها في التنزيل احلكيم، حتى أبدع 
والتأويل،  التفسير  في  القرآن  علماء 
العربية،  اللغة  قواعد  إلى  واستنادا 
أحرف،  نزل على سبعة  القرآن قد  إن 
إعرابية  وجوه  السبعة: هي  واألحرف 
وموافقة  وصحيحة،  فصيحة 
قبائل  كانت  العربية،  اللغة  لقواعد 

الشعري  كالمها  في  تنحوها  العرب 
بعض  اختلفت  لذلك  النثري،  أو 
فما  العربية،  للغة  اإلعرابية  الوجوه 
احلجازية، غير ليس النجدية، وكالهما 
ولغة« أكلوني  نفسه،  املدلول  يؤديان 
القرآن  واحتواها  موجودة،  البراغيث«، 
املناحي  تفصيل  في  وهكذا  الكرمي، 
األخرى من اإلعراب؛ فلهذا ال ميكن لنا 
والدارسني،  الناطقني،  نحن  نصل،  أن 
للغة العربية، إلى نقيق الضفادع في 
البرك الهادئة، ومن ذلك ما متثلنا في 
ظرف  عن  حديثنا  هو  النقيق،  ذلك 
املكان« بني«، فكثير من اللغويني يكرر 
الظرف« بني« في كتاباته، مدلال حجة 
ما من الشعر، وكثير منهم ال يكررها، 
الشعر،  من  بحجته  أيضا  مدلال 

والقرآن، وبهذا تدور الدوائر:

تعالى:  قال  الكرمي،  القرآن  ففي 
املرء  بني  يفرق  ما  منهما  »فيتعلمون 
الزوج  عطف   »102 البقرة«  وزوجته« 

على املرء دون تكرار الظرف »بني«.

وقال تعالى:« وتصريف الرياح املسّخر 
 »164 البقرة  واألرض«  السماء  بني 
دون  السماء،  على  األرض  ُعطفت 

تكرار« بني«

باهلل  يكفرون  الذين  إن  تعالى:  وقال 
اهلل  بني  يفرقوا  أن  ويريدون  ورسله 
الرسل  عطف   50« النساء  ورسله« 
على لفظ اجلاللة اهلل دون تكرار »بني«.

أبو بكر:  وفي احلديث الشريف: فقال 
الصالة  بني  فرق  من  ألقاتلنَّ  واهلل 
الصالة  الزكاة على  والزكاة« ُعطفت 

دون تكرار »بني«.

وِخلْبي  كبدي  بني  أنت  األمثال:  وفي 
وجاحم  الرغيف  وبني  )ظفري(، 
بني  فجمع  وتكلم  التنور)مسعر(، 
األروى والنعام، )األروى أنثى الوعل(، وال 

تدخل بني العصا وحلائها.

جند هنا في األمثلة والشواهد اآلنفة، 
وجه  وهذا  بني«،  الظرف«  تكرار  عدم 
فصيح من وجوه اللغة العربية، يجوز 
احلديث به، وفقا ملا ورد من كالم العرب 

الفصيح. 

أيضا،  اجلائز  بني«  الظرف«  تكرار  ومن 
آيات وأحاديث، وأشعار كثيرة نورد جزءاً 

منها:

قال اهلل تعالى: »وإذا قرأت القرآن جعلنا 

باآلخرة  يؤمنون  ال  الذين  وبني  بينك 
   . حجابا مستورا »اإلسراء45«

بينكم  يجعل  أن  اهلل  واآلية: »عسى 
الذين عاديتم منهم مودة واهلل  وبني 

قدير واهلل غفور رحيم«. املمتحنة 7«.

 وفي احلديث الشريف:« إن بني الرجل 
وبني الشرك والكفر ترك الصالة«. 

وفي الشعر:

»ولكن قد أتى من بني ودي

وبني فؤادي غلق الرتاج«

األرض  وبني  جبهته  بني  املثل:  وفي   
جناية.

»بني« قد  التكرار للظرف  أن  نرى  وهنا 
أن  حيث  متعددة،  شواهد  وفق  جاء 
بعض قبائل العرب، جتيز التكرار، وكلها 

وجوه فصيحة من اللغة العربية.

األرض،  عن  الراحلون  أيها  فيا 
واملستقرون في حلدها الدائم، عودوا إلى 
لغتكم العربية اجلميلة عودا حميدا، 
باجلائز  يتكلمون  ناطقيها  واتركوا 
من أحكامها وقواعدها، وينهلون من 
جميل أشعارها ونثرها، هذا وجزى اهلل 

عني مختلفي الرأي خير جزاء.  

عبد املنعم عامر/ كاتب جزائري

أو هارباً  كنت أعود للبيِت مخموراً 

من حانة، وبطريقٍة مدهشة كنُت 

أغّيرُ  غرَفتِي،  أدخُل  للبيِت،  أقفزُ 

مالبسي وأتّغطى جيداً، ولم أسأل 

نفسي يوما كيف وصلت لفراشي، 

كنُت أفتخرُ أمام أقراني أّن أبي لم 

يكشفني؛ وأّن أمي لم تبِك لفعلتي.

أختي  لي  َحكَْت  سنوات  بعد 

الصغيرة، أن أمي كانت تفعُل كل 

هذا كي ال يكتشف أبي شيئاً، كانت 

تغّطي  بقوة؛ كي  السعاَل  تفتعُل 

عن شتائمي وغنائي السيء، كانت 

متسُح حقارتي ونذالتي ليالً، وأكذُب 

ّظناً  خجل؛  أي  دون  صباحاً  أمامها 

مني أنني فعلُت كل ذلك وحدي.

أمي  ماتت  طويلة  سنوات  بعد   

يذهْب  أن  دوَن  )تسعل(،  وهي  ليالً، 

هذا  تفتعُل  هي  قالوا:  أحد،  إليها 

املدلل، وتهامسوا حتَت  ابنها  ألجل 

كير. األغطية عاد السِّ

في جنازتها لم أذرْف دمعًة واحدةً؛ 

تفتعُل  أنها  متأكدا  كنُت  ألنني 

املوَت، أمي لم متْت، فقد كنُت أراها 

ّشدِة  ومن  غرفتي،  أمام  ليلة  كل 

بياضها أهتدي إلى السرير.

خمس  بعد  موتها  اكتشفُت 

صباحاً  استيقظُت  حني  سنوات؛ 

واملّارة يشفقون  البيت،  على عتبةِ 

هذا  حرام  )يا  ويتهامسون  عليَّ، 

ابن املرحومة سعاد(، حينها فقط 

صرخت وبكيت .... يا أمي.

قامشلو/ دعاء يوسف- بهدف تسليط الضوء على دور الشاعرات والفنانات في إيضاح ورسم صورة العنف الممارس 
 لعدد من الفنانات، وأمسية شعرية بحضور عدد من 

ً
ضد المرأة، نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل معرضا

الشاعرات في حديقة القراءة في قامشلو، وذلك يوم االثنين المصادف لـ 2022/11/14.

خمسون لوحة تجسد العنف ضد المرأة

ية المحتلة إلى بيئة وبائية لإلرهاب فرهاد شامي يحذر: تركيا تحول المناطق السور

الخائفون من الكرد يواصلون االعتداءات في أجزاء كردستان

تظاهرة حاشدة للرجال في الشهباء، تنديداً بالعنف 
ضد المرأة

تلبية للمطالب... مؤسسة كهرباء الدرباسية 
تنهي مشروعها في الحي الشرقي

جدل االستشهاد في القاعدة النحوية

فواصل من الحياة
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تركيا  تعمل  الليبية  األزمة  بدء  منذ 
وتساعد  فيها،  الصراع  تأجيج  على 
بني  الصراعات  فتيل  إشعال  على 
العسكري  الدعم  وتقدم  أطرافها، 
احلكومات  لرؤساء  واملرتزقة  بالعتاد 
االجتاهات  ذوي  من  ملشروعها  املوالني 
السراج  كفايز  املتشددة،  اإلسالمية 
احلميد  عبد  احلالي  والرئيس  سابقا، 
مترير  مقابل  واليته،  املنتهية  الدبيبة 
وتنفيذ اتفاقيات اقتصادية في مجال 
النفط والغاز، مستغلة حالة التفكك 
أن  وترى  البالد،  جتتاح  التي  واالنقسام، 
ليبيا احلالية متثل نقطة انطالق للتوغل 
في عمق البحر املتوسط، ودول املغرب 
العربي، وبغية حتقيق مآربها التوسعية 
وأجنداتها تعمل باستمرار على عرقلة 
التوافق واملسار السياسي السلمي بني 

األطراف الليبية املتناحرة.

تاريخ غير مشرف

والتنمية  العدالة  حزب  استالم  منذ 
في  احلكم  زمام  اإلخوانية  امليول  ذي 
هناك  الزمان،  من  عقدين  قبل  تركيا 
السلطنة  أيام  إلحياء  حثيثة  مساع 
حساب  على  ولو  البائدة،  العثمانية 
طريق  عن  سواء  الشعوب  سحق 
تسليط التنظيمات اإلرهابية عليهم 
خالل  من  أو  والعراق،  سوريا  في  كما 
عقد اتفاقيات غير شرعية مع بعض 
السياسيني املتحكمني بزمام السلطة، 
لتحقيق  فلكها  في  يدورون  والذين 
ومصلحية  آنية  شخصية  مصالح 
كليبيا، ففي ليبيا التي تعاني من حالة 
تسعى  السياسي  االستقرار  عدم 
لتعبئة  الفرص  استغالل  إلى  تركيا 
الفراغ، الذي أحدثه التناحر بني ساسة 
وعسكريي اجملتمع الليبي، وألن مروجي 
فكر العثمانية اجلديدة يرون في البلدان 
استرداده  من  فالبد  لهم  إرثا  العربية 
من  األجداد  أرض  ربط  على  والعمل 
وتعتمد  العالي،  الباب  بقرارات  جديد 
في ذلك على أناس يشكلون النسخة 
اخلائن  القائد  بك(  )خلاير  العصرية 
للغزاة  أبوابها  وفتح  مصر  خان  الذي 
العثمانيني منذ أكثر من خمسة قرون 
في معركة مرج دابق، في خطاب لرجب 
اتباعه  من  حشد  أمام  أردوغان  طيب 
الليبيني  من  بنهجه  املتأثرين  وبعض 

الليبي: »الزعيم  اجملتمع  مخاطبا  قال 
اجليش  في  مقاتال  كان  أتاتورك  كمال 
العثماني في ليبيا، وكان يكافح هناك 
في اجلبهات؛ لذا يجب علينا اليوم أن 
نتواجد هناك ونقاتل أيضاً، لدينا مليون 
تركي يعيشون في ليبيا«، فالواضح أن 
أردوغان أراد من خطابه اللعب على أوتار 
والعمل على شرعنة  الليبي،  الصراع 
التواجد التركي في طرابلس، التي أراق 
أبناؤها دماءهم على ترابها متناسيا أن 
التي  اجملازر،  تنس  لم  الليبية،  الذاكرة 
ارتكبها أسالفه ولعل أبرزها، وأشهرها 
اجلوازي،  قبيلة  عام 1817ضد  متت في 
التي كانت رافضة للتواجد العثماني 
في ليبيا، فقد أقدم احلاكم العسكري 
التركي )القرمانلي( بذبح شيوخ قبيلة 
خمسة  عددهم  البالغ  كلها  اجلوازي 
وأربعني شيخا، وفي شهر رمضان قام 
بذبح أفراد القبيلة كلهم، ليبلغ عدد 
أكثر من عشرة آالف فرد، من  القتلى 
تاريخ  أي  فعن  وأطفال،  نساء  بينهم 
مشرف يتحدث أردوغان، وعن أي كفاح 
بطولي ألتاتورك يتفوه، كأنه ال يعلم أن 
االنكشاري  استطاع طرد جيشه  من 
وبنغازي،  سيرت  من  عام  مئتي  قبل 
الهزمية  احلاق  على  بقادر  وطرابلس 
السوريني  من  وإرهابييهه  مبرتزقته 
وضمائرهم  أنفسهم  باعوا  الذين 
مادية  منافع  مقابل  بخسة  بأثمان 

لإلرادة التركية.

اتفاق مثير للجدل

تتعامل تركيا مع ليبيا وكأنها منطقة 
فعندما  للعثمانيني،  تاريخية  نفوذ 
اجلنود  مع  التركي  الدفاع  وزير  التقى 
السيادة  عن  حتدث  ليبيا،  في  األتراك 
التركية والعودة بعد انسحاب األجداد 
والبقاء إلى األبد قائال:« في البحر أو البر 

أو حتى في الوطن األزرق، في أي مكان 
لنا عليه سيادة، نقوم بكل ما علينا من 
واجبات، لنا مع املنطقة تاريخ مشترك 
ميتد خلمسمائة عام، وسنبقى هنا مع 
تلك  أتت  األبد«،  إلى  الليبيني  إخواننا 
مع  التعامل  وعنجهية  التصريحات 
امللف الليبي بعد االتفاق، الذي مت توقيعه 
مع احلكومة، التي القت مساندة ودعما 
وهي  ليبيا،  في  األخواني  التيار  من 
حكومة فايز السراج التي تدعم أنقرة 
ميليشياتها إلى اآلن، حيث أن السراج 
التركي  للجيش  ليبيا  أبواب  فتح 
يقوده  الذي  الليبي،  اجليش  ملواجهة 
املشير خليفة حفتر الرافض للتدخل 
ومنها  الليبية،  التراب  على  األجنبي 
اجمللس  بغطاء  تركيا  فدخلت  تركيا، 
بحكومة)الوفاق  يسمى  ملا  الرئاسي 
وتيارات  قوى  عباءة  وحتت  الوطني( 
أرسل  حيث  متشددة،  إسالمية 
له قوات  البرملان  أردوغان بعد تفويض 
السراج،  لفايز  دعما  تركية  عسكرية 
حكومة  مع  السراج  فايز  وقع  حيث 
مذكرتي  والتنمية  العدالة  حزب 
تفاهم، األولى تتعلق بالتعاون األمني 
مناطق  بتحديد  والثانية  العسكري، 
الصالحية البحرية في البحر املتوسط، 
ومن أجل إضفاء الشرعية االحتاللية 
على جزء من ليبيا، روج األتراك ملسألة 
مصالح  تهدد  ليبيا  في  التطورات  أن 
مثل  تركيا  توقع  أن  البد  فكان  تركيا، 
تركيا  تسعى  اتفاق  وهو  االتفاق،  هذا 
التوغل في شؤون معظم  من خالله 
لتنامي  وحافز  العربي  املغرب  دول 
ومنها  ككل،  املنطقة  في  وجودها 
حتت  املتوسط  األبيض  البحر  ضفاف 
مشروع )الوطن األزرق التركي(، ولزيادة 
نفوذها في ليبيا وقعت اتفاقية أخرى 
مع حكومة فاقدة للشرعية، ومنتهية 
احلميد  )عبد  حكومة  هي  الوالية 
حول  تفاهم  مذكرة  وهي  الدبيبة( 
النفط والغاز في تشرين األول الفائت، 
تلك االتفاقية التي أكد عدم شرعيتها 
رئيس مجلس النواب الليبي املنتخب 
أو  اتفاقية  » أي  بقوله  صالح  عقيلة 
معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها 
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  من 
وغير  مرفوضة،  الدبيبة  احلميد  عبد 
قانونيا،  واليتها  النتهاء  نظرا  قانونية 
انتهاء  منذ  تتخذه  إجراء  أي  وانعدام 
واليتها في الرابع والعشرين من كانون 
اتفاقيات  هكذا  فمثل   »2021 األول 
الشعب  من  التطبيق  ملزمة  غير 
التي  الشرعية  احلكومة  ألن  الليبي؛ 
نالت ثقة البرملان غير موافقة عليها، 
ويرى  باشاغا،  فتحي  حكومة  وهي 
التفاهم،  إن مذكرات  الليبي  الشعب 
التي مت توقيعها مع السراج والدبيبة 
لإلرادة  واستسالم  إذعان  مبثابة  هي 
التركية الطامعة في األراضي الليبية 
والسيما  الباطنية،  باملوارد  الغنية 
النفط والغاز، ومخالفة لقانون البحار، 
قانونيتها، عدا عن  يأتي عدم  وكذلك 
قد  الصالحية  منتهية  حكومة  أن 
أبرمتها، فتركيا تعدّ قوة احتالل لليبيا 

مع  العسكرية  قواتها  تواجد  بسبب 
مرتزقتها في الغرب الليبي وحتديداً في 
قلب العاصمة طرابلس، وأما وترسيم 
فهي  اجلانبني  بني  البحرية  احلدود 
أكذوبة حتاول تركيا الترويج لها ضمن 
األزرق( من خالل عقد  )الوطن  نظرية 
مذكرات تفاهم مع أمراء احلرب الليبية، 
فمن خول الدبيبة واألتراك لتجاوز دول 
وجغرافية قائمة على األرض كجزيرة 
البحرية  واحلدود  اليونانية،  كريت 
املصرية مع قبرص وليبيا، أم أن الغاية 
)جبريل  الليبي  الكاتب  رؤية  بحسب 

العبيدي(  تندرج ضمن محاولة ابتالع 
التي  جزر)دوديكانيسيا(  مجموعة 
وهو  كبير  غاز  احتياطي  بها  يوجد 

املطمع احلقيقي وليس غيره.  

ضبع طامع في بالد اآلخرين

األمر الذي ال يدعو إلى الشك أن تركيا 
بحزب  املتمثلة  اإلخوانية  بقيادتها 
معها  يغرد  ومن  والتنمية،  العدالة 
باتت كالضبع الطامع في بالد اآلخرين، 
ففي امللف الليبي تسعى إلى احتالل 
التراب الليبي عن طريق جلب املرتزقة 
الفوضى واإلرهاب، كي يتسنى  ونشر 
وثرواتها  الليبية  اخليرات  نهب  لها 
الطائلة، والسيما النفط والغاز فتركيا 

التي تنعدم عندها موارد الطاقة متثل 
كالغنيمة،  بها  يتعلق  فيما  ليبيا 
والبقرة احللوب، التي ال يجب التفريط 
قادة  من  ثلة  تواطؤ  مستغلة  بها، 
ال  الذين  والسراج   كالدبيبة  اإلخوان 
الوطنية،  السيادة  مفهوم  يهمهم 
وال  الوطني،  القرار  استقاللية  وال 
خرج  التي  واحلرية،  الدميقراطية 
الليبيون لنيلها في 2011 إمنا السلطة 
واحلكم وجعل ليبيا مفرخة لإلرهابيني 
املدارين من قبل أنقرة لزجهم في دول 
املغرب العربي والقرن األفريقي، حسب 

متثل  كانت  التي  فليبيا  مصاحلها، 
البوصلة التي يقصدها العمال العرب 
حتولت مع التوغل التركي في أراضيها 
للصوص  وموطن  موحشة،  دولة  إلى 
السلم  يهدد  وكيان  األزمات  وجتار 
دون  لكن  املنطقة،  في  واالستقرار 
شك أن إرادة الشعب الليبي ستنتصر 
وسيتجاوز  التركي،  احملتل  إرادة  على 
جبار،  شعب  ألنه  التحديات؛  شعبها 
اخملتار،  عمر  الشيخ  استطاع  فكما 
وهو على صهوة جواده، أن يطرد جيش 
أحفاد  سيتمكن  اإليطالي  املستعمر 
الذين  واجلوازي،  احملاميد،  وقبائل  اخملتار، 
تصدوا لسالطني بني عثمان والطليان 
من حترير الشعب الليبي وبناء دولتهم 

احلرة.          

ليبيا بوابة التدخل التركي في عمق المغرب العربي
غاندي إسكندر

منذ  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  يتعرض 
1999م،  عام  شباط   15 في  اعتقاله 
شاركت  دولية  مؤامرة  خالل  ومن 
عزلة  إلى  وعاملية،  إقليمية  دول  فيها 
ومت  حلريته،  جائر  وحجز  ممنهجة، 
التركية  الدولة  سجون  في  احتجازه 
أكثر  من  تعدّ  التي  إميرالي،  جزيرة  في 
شروط  ألدنى  وافتقاراً  عزلة  السجون 
تكتف  لم  فيما  واالحتجاز،  االعتقال، 
تركيا بهذه العقوبات فقط، بل تفرض 
أوجالن  القائد  على  املشددة  العزلة 
أبسط  من  منعه  يتم  إذ  أعوام،  منذ 
حقوقه املشروعة، وهي االلتقاء بذويه 

ومحاميه. 

التركي  االحتالل  دولة  كشفت  فيما 
على  جديدة  عقوبًة  بفرض  الفاشية 
عليه  حتظر  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
أشهر  ستة  ملدة  مبحاميه  اللقاء 
»العقوبة  بـ  يسمى  ما  ضمن  أخرى، 

االنضباطية«.

زيارة اللجنة  وتأتي هذه العقوبة بعد 
في  التعذيب  ملناهضة  األوروبية 

إميرالي،  لسجن   ،)CPT( املعتقالت 
أوجالن  القائد  وضع  عن  للكشف 
تركيا  تفرضها  التي  العزلة،  ضمن 

عليه. 

»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  ذلك؛  وإلى 
وعضو  السياسي،  مع  خاصاً  لقاًء 
الدميقراطي  االحتاد  حلزب  العام  اجمللس 
أهداف  بني  الذي  خوجة،  PYD أحمد 
والعقوبات  العزلة  فرض  من  تركيا 
بالقول  أوجالن،  القائد  على  املستمرة 
»تركيا تهدف عبر تشديد العزلة على 
القائد عبداهلل أوجالن، إلى فرض عزلة 
يعيشها  الذي  العزلة،  داخل  أخرى 
القائد أوجالن منذ أعوام، سعياً لقطع  
العالم  مع  أوجالن  للقائد  تواصل  أي 
جدران  داخل  أفكاره  وحصر  اخلارجي، 
زنزانته، وإبعاده عن القضايا، واملشاكل 
والشرق  العالم  ساحة  في  العالقة 
مقترحاته،  إيصال  ومنع  األوسط، 

وأفكاره احلرة لساحات العالم«. 

املنظمات  وجود  »رغم  خوجة:  وأشار 
تسعى  التي  واحلقوقية،  اإلنسانية 

حلماية حقوق اإلنسان واملعتقلني من 
اسم  يذكر  حني  إنها  إال  االنتهاكات، 
تلك  أعمال  تتوقف  وقائدهم  الكرد 
حلقوق  احلامية  واجلهات  املنظمات 
اإلنسان كلها، وهذا يفسح اجملال أمام 
تركيا وغيرها من الدول بارتكاب املزيد 

من اجملازر، واالنتهاكات بحقهم«. 

مضيفاً: »وبصمتهم اخملزي تكون تلك 
الدول واملنظمات اإلنسانية واحلقوقية 
شريكة بجرائم تركيا بحق اإلنسانية، 
الكردي  الشعب  بحق  ترتكبها  التي 
املنظمات  تلك  أن  من  برغم  وقائده، 
على اطالع تام على االنتهاكات، التي 
تقوم تركيا بحق القائد األممي عبد اهلل 

أوجالن«. 

التي  »القضية  أضاف:  خوجة  أحمد 
يعمل القائد أوجالن عليها واملشروع، 
يعيش  إن  ألجله،  حياته  كرس  الذي 
العالم بحرية وسالم دائم، كان سبب 
سجون  في  حياته  طيلة  باعتقاله 
العالم  إن  ورغم  التركية،  الفاشية 
القائد  مشروع  بأن  يعلم  بأجمعه 

أوجالن هو الوحيد حلل القضايا العالقة 
في األوسط العاملية، وإن مشروع األمة 
الدميقراطية، الذي قدمه للعالم كفيل 
يزال  فال  املستبدة،  األنظمة  بتغير 
التي  االنتهاكات،  أمام  صامتاً  العالم 

تتخذ بحق القائد أوجالن«. 

واختتم عضو اجمللس العام حلزب االحتاد 
الدميقراطي PYD أحمد خوجة حديثه: 

لالنتهاكات  حد  وضع  من  »لنتمكن 
التركية وإجبار العالم على اخلروج من 
كشعوب  علينا  يجب  اخملزي،  صمته 
ومقاومتنا  نضالنا  نعزز  أن  املنطقة، 
بوجه الفاشية والطغاة، وأن نكثف من 
فعالياتنا واعتصاماتنا املنددة بالعزلة 
أوجالن، ونسعى جاهدين  القائد  على 
سجون  من  جسديا  قائدنا  لتحرير 

الفاشية«. 

دولة  سلطات  قبل  من  ظلماً،  ُسجن 
على  إجباره  بعد  التركي،  االحتالل 
ما  يعرف  ال  مستندات  على  التوقيع 
املكتوب فيها، وحكمت عليه بالسجن 
املؤبد؛ ليبعث سليمان شيخو، بعد 18 
أسرته  إلى  سجنه  من  رسالة  عاماً، 

يخبرها فيها، أنه »مسجون ظلماً«.

سليمان شيخو شاب كردي من قرية 
»دونغر صغير« على بعد 14 كم جنوب 
في  طفولته  عاش  كوباني،  مدينة 
القرية حتى بلغ 17 عاماً من عمره، ثم 
أقصى جنوب  السويداء  قصد مدينة 
سوريا؛ للعمل هناك ألشهر قليلة، ثم 
انقطعت أخباره، ليظهر بعد ذلك في 
باكور )شمال كردستان( وهو يعمل في 

حفر اآلبار االرتوازية.

وأثناء  20 عاماً،  سليمان  بلغ  وعندما 
والية  قرى  إحدى  في  عمل  عن  بحثه 
اعُتقل  2004؛  عام  باكور  في  سرت 
على منت دراجة نارية؛ واقتيد إلى أحد 
محمد  باسم  الوالية  في  السجون 

أحمد.

في سجون  يزال سليمان معتقالً  وال 
أي  الوقت،  ذلك  منذ  التركية،  الدولة 
بأعمال  القيام  بتهمة  18 عاماً،  منذ 

عنف ضد الدولة التركية.

ميزوبوتاميا  وكالة  نشرت  أيام،  قبل 
النشطة في باكور؛ رسالة من سليمان 
استماع  فيها عن عدم  شيخو حتدث 
أحد للحقيقة التي يحملها هو؛ بينما 
تستمر الدولة التركية باعتقاله ظلماً.

يقول سليمان في رسالته »زعموا أنني 
محمد أحمد، وحكموا عليّ بالسجن 
وُسجنت  شيخو  سليمان  أنا  املؤبد، 
18 عاماً، باسم شخص آخر، وألنني ال 
أعرف اللغة التركية، وقّعت مجبراً على 
جميع املستندات املوضوعة أمامي في 
مركز الشرطة، وُحكم عليّ بالسجن 

املؤبد باسم محمد أحمد«.

 ،18 الـ  األعوام  هذه  »خالل  مضيفاً 
تنّقلت بني ست سجون مختلفة، لقد 
عشت مأساة، تعلمت القراءة والكتابة 
باللغة التركية كي أمتكن من شرح ما 
حدث لي، خالل ذلك، حاولت أن أشرح 
العدل  لوزارة  مرات  عدة  مشكلتي 

ومؤسسات أخرى، لقد أرسلت رسائل 
واملؤسسات  والنيابة  احملكمة  إلى 
األخرى، لكن دون جدوى، ال أحد يستمع 

إلى أملي.

إلى  بطلب  2020 تقدّمت  عام   وفي 
 )IHD( اإلنسان  حقوق  جمعية  فرع 
بطلب   IHD تقدمت  ثم  أزمير،  في 
سيرت،  في  العام  املدعي  مكتب  إلى 
في  ذكرته  فيما  التحقيق  وطلبت 
قرر  العام  املدعي  طلبي، لكن مكتب 
القضية،  ملتابعة  داٍع  هناك  ليس  أنه 
دون حتقيق، ودون النظر إلى أقوالي في 
التي  الرسمية  الوثائق  وإلى  احملكمة، 

تكشف أنني لست محمد أحمد«.

صغير،  دونغز  قرية  قصدت  والوكالة 
في  شيخو  سليمان  أسرة  والتقت 
منزله، والتي قالت: إن الوثائق والصور 
كلها، تثبت أن ابنها ليس محمد أحمد؛ 
زيارات  عبر  وتكراراً،  مراراً  حاولت  وإنها 
احلقيقة  توضيح  تركيا،  إلى  متكررة 
األخيرة  أن  إال  التركية،  للسلطات 

رفضت أقوالها كلها.

يشير والد سليمان، إسماعيل شيخو، 
حامل  وهو  يُعتقل  لم  ابنه  أن  إلى 
للسالح أو ممارس ألي عنف، إمنا اعُتقل 
وهو في طريقه للبحث عن عمل، مبّيناً 
»أنه يتعرض ملعاملة قاسية في سجون 

الدولة التركية؛ حتى أن مصاريفه في 
السجن نرسلها نحن له من هنا، وبات 

ذلك يشكل عبئاً كبيراً علينا«.

وحسب األسرة، فقد كان لقاؤها األخير 
وبعد  مع سليمان شيخو عام 2010، 
ذلك رفضت السلطات التركية أي لقاء 
لها به، بذريعة أن اسم األسرة واسم 

املعتقل غير متشابهني.

سليمان شيخو من مواليد 1984، من 
قرية دونغز في مقاطعة كوباني، وهو 
األخ األكبر لتسعة شباب، وثالث بنات، 
ولم يلتِق بأسرته سوى نصف ساعة، 

منذ 23 عاماً.

أحمد خوجة: العزلة على القائد أوجالن عزلة 
سياسية غير إنسانية

18 عاماً من السجن ظلماً في تركيا... أسرة سليمان شيخو تكشف الحقيقة

الله  PYD أحمد خوجة، أن تركيا تهدف عبر تشديدها العزلة على القائد عبد  كوباني/ سالفا أحمدـ أشار السياسي، وعضو المجلس العام لحزب االتحاد الديمقراطي 
أوجالن، إلى فرض عزلة أخرى داخل العزلة، الذي يعيشها القائد أوجالن منذ أعوام، وبين، أن العزلة على القائد أوجالن هي ليست بعزلة جسدية، إنما هي عزلة سياسية 

غير إنسانية بعيدة كل البعد عن المعاير والمبادئ اإلنسانية، و"إنها ال تناسب مع األعراف والقانونين الدولية، التي تنص على حماية حقوق اإلنسان". 
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علي أبو اخلير

القرن  في  البشرية  أن  »أوجالن«،  يرى 
احليوية  ذات  القيم  نسفت  العشرين 
التقدم  أن  يرى  هو  وبالطبع  واألريحية، 
البشري غابت عنه املثالية، سواء في القرن 
العشرين، ثم في القرن احلادي والعشرين، 
وهو ينظر للمستقبل بروح الود، في عالم 

غلبت عليه املثالب األخالقية.
العيوب  هذه  ضحية  راح  أنه  يرى   وهو 
األخالقية مبا فيها من نرجسية، ولكنه 
حتدث  عندما  أنه  نعرف  أن  علينا  يجب 
يقصد  ال  ضحية،  بأنه  نفسه  عن 
أو السجن، ولكنه يرى الظلم  االعتقال 
في  الكرد  به  يبشر  لم  والذي  املنتشر، 
الصداقة  »عالقة  إن:  يقول  وقت،  أي 
والرفاقية قد نالت ضربة قاضية باسم 
أنا  كنت  النهاية  وفي  العشرين،  القرن 
ضحيتها األكثر مأساوية، وبهذا املعنى 
يجب أن أحتدث عن حالة الصراع مع القرن 
العشرين، ومن املفيد أن أحتدث عما جرى 
للصداقة، بداية في اليونان وبعد ذلك في 
روسيا التي ذهبت إليها كمحطة ثانية 
باسم صداقة محتملة، مع تركيزي بعد 
هاتني الرحلتني رأيت، أن الطابع اليوناني 
كان  وإن  التحليل  إمكانية  لي  وفر  قد 
اليوناني  الطابع  أقصد  محدود،  بشكل 
أن  شك  فال  عنه،  حتدثت  الذي  السائد 
للشعب بعض اخلصوصيات اخملتلفة عن 
اخلصائص اجلوهرية للطبقة املسيطرة، 
خصوصية  ميتلك  اليوناني  الشعب  إن 
وهذه  ديونيسوس،  الرب  منذ  مستمرة 
حقيقة ال ميكن إنكارها، كالصدق واجلمال، 
ولكن كما حدث في كل دول العالم، فإن 
وال  بالهزمية،  أصيبت  الشخصية  هذه 

ميكنها إال أن تبكي«.
عن  تدافع  ال  كافة،  العالم  شعوب  إن 
بعد  كثيراً  تبكي  ولكنها  صداقاتها، 
ذلك، ويفعلون الشيء ذاته حتى عندما 
يربطون فيما بينهم في عالقات صداقة 
أو رفاقية، إنهم يقومون بتغطية فراقهم 
باحملبة  ووحدتهم  لبعدهم  وفقدانهم 
الرخيصة وبالبكاء، وحتى لو استيقظت 
قيمة  ذا  ليست  فهي  االحترام،  عاطفة 
عندهم، لقد عملت دائماً على تهميش 
أية محبة واحترام ال يستطيع أن يحمي 
عالقة الصداقة والرفاقية، حتى ولو كانت 
أمي لنظرت إليها باستهزاء، ولم أظهر 
القدر  وكأن  متبادالً،  وبكاء  محبة  أبداً 
يقول لي: »إن أصدقاءك من الذين متنحهم 
قيمة كبيرة ال يستحقون البكاء«. إنني ال 
أقف ضد الصداقة أو الرفاقية، بل على 
العكس من ذلك ضد ال يثمنون الصداقة 

والرفاقية.
إذا ألقينا نظرة إلى تاريخ الطبقة احلاكمة 
اليونانية، نراهم وحسب األمناط الفكرية، 
منذ  مثيولوجياً  شكالً  اكتسبت  التي 
امليكانيني عام 1600 ق.م، فإننا سنجد أنه 
كان بإمكان الرب »زيوس« أن يقوم بأنواع 
الدونية والغدر كلها، وكان يغوي أية امرأة 
تقع في طريقه، وقد استطاع أن ينجب 
العديد من الربات الصغيرات من مؤخرته، 

وجبينه وفي مقدمتها »أثينا«، وكانت هذه 
متتلك خصائص إلهية قائمة على الكذب 
هيكتور  خدعت  حيث  والغش،  واخلداع 
بطل طروادة، ويركع هوميروس املؤمن بها 
على ركبتيه، األمر املهم هنا، هو أن يكون 

في ذلك مصلحة للهلينيني.
إنه أشبه ما يكون بإله اإلسرائيليني يهوا، 
وأبناء  الهلينيون  فعل  فمهما  ولذلك 
البرابرة،  ضد  أي  البشرية،  ضد  إسرائيل 
منهما  كالً  ألن  حق،  على  دائماً  فإنهما 
يرى بأنه شعب اهلل اخملتار، واهلل هو الذي 
يأمرهم بذلك، وكان ال بد لهذه احلقيقة 
املثيولوجية أن تتحول فيما بعد إلى واقع 
ديني وسياسي، ويجب أال نقلل من أهمية 
يرتكز  الذي  األساس،  ألنها  املثيولوجيا 

عليه الدين والسياسة حتى يومنا هذا.
يحترم  أوجالن«  أن  ندرك  أن  هنا  علينا 
وحضارته  وثقافته  اليوناني  الشعب 
، منذ  الغربية  أم احلضارة  القدمية، وهي 
احلضارة  متخطني  اإلغريق،  الرومان  ورث 
كان  والتي  الباهرة  بنواجتها  اإلسالمية 
أن  أوجالن  ويرى  فيها،  مجيد  دور  للكرد 
هامش  على  يعيشون  اليونانيني  القادة 
من  غيره  مثل  واستقى  امليثولوجيا، 
ميثولوجيا السومريني، التقديس للعرق 
سّماه  ما  وهو  للدين،  وليس  والقومية، 

»أوجالن« امليثولوجيا السومرية.

امليثولوجيا السومرية

أن  أوجالن«:  اهلل  »عبد  الفيلسوف  يرى 
امليثولوجيا اليونانية مشتقة من احلضارة 
األخيرة أخذت جذورها  وتلك  السومرية، 
يقول:  مثلما  منها،  أقدم  حضارات  من 
توضح  املثيولوجية  اخلصائص  هذه  »إن 
كيفية نشوء الطبقة احلاكمة اليونانية، 
املثيولوجيا  األساسي هي  وإن مصدرها 
أخذوا  أنهم  املعروف  فمن  السومرية، 
واملصريني  والفينيقيني  األناضول  عن 
وقف  وقد  املادي،  واجملتمع  املثيولوجيا 
والطبقي،  القومي  الطابع  هذا  أمامي 
الذي لم يتغير أبداً منذ تلك األيام، إنها 
التي  واخملادعة،  احملتالة  والذهنية  األخالق 
تخدم  ال  إنسانية  قيمة  بأية  تعترف  ال 
مصاحلها، وتعدّ أن كل من ال ينتمي إليها 
بربري، وجرت  وهو عبارة عن  له  ال قيمة 
مواجهة بني احلقيقة اإلنسانية والشعب 
احلقيقة  وبني  أمثلها  التي  والتاريخ، 
التاريخية والسياسية والثقافية اخملتلفة، 
األولى، وهذا  تلتقي مع  أن  التي ال ميكن 
استمرارية  عن  عبارة  كانت  أنها  يعني 
للمواجهة بني الشرق والغرب املستمرة 
منذ عهد امليديني والفرس، وميتنع الباب 
االنطالقة  لدخول  السماح  عن  الغربي 
الشرقية التي أمثلها، فقد كانت ألثينا 
حساباتها األخرى، كل ما كانوا يريدونه 
هو االستفادة من أي شخص وبأي أسلوب 
ضد اخلطر التركي، ولم يكونوا واثقني من 
االستفادة مني شخصياً »طبعاً بشكل 
االستفادة  أنصار  من  كانوا  ولهذا  ودي«، 
تعتمد  التي  اإلنكليزية،  الطريقة  على 
على أسلوب »دع الكلب يفتك بالكلب«، 
وكان واضحاً أن صداقاتهم كانت عملية 

خداع ومكر«. 
على  تقوم  ماكرة  حضارات  وجميعها 
الدين،  على  تقوم  ما  أكثر  األسطورة 
تقوم على إحياء القومية على اإلنسانية، 
مثلما فعلت احلضارة الغربية، وما جاءت 
به »القومية الطورانية التركية«، وأحيت 
في  لتركيا  احليوي«  »اجملال  يسمونه  ما 
آسيا، واحلقيقة أن األتراك سعوا لدخول 
»االحتاد االوربي« وفشلوا، ال لشي سوى أن 
تقيم  ال  شك  بال  الغربية،  الرأسمالية 

تستفيد  فقط  التركية،  للدولة  وزناً 
أيضاً  وتريد  اجلغرافي،  مكانها  وتستغل 
العدو  واختاروا  عدو،  ضد  احلرب  إشعال 
ضد تركيا، من الكرد، وهو أسف تاريخي 
مازال له وجود في احلاضر احلالي، عندما 
جند تركيا تظل رافضة ألي تطلع قومي 
الذي  السالم،  رغم  اليوم،  حتى  كردي، 
يبشر به الزعيم أوجالن، ويردده الشعب 
الكردي، وهنا تبدو مالمح النظام املادي، 
واالشتراكية  الشيوعية  يهزم  لم  الذي 
بقدر ما هزمت الشيوعية نفسها، وهو 

ما أشار إليه أوجالن.

الشيوعية االنتهازية والرأسمالية 
اخلائنة

االنتهازية  تكون  التسمية  صحت  لو 
معه،  وسقطت  أسقطت  الشيوعية 
عندما تخلى السوفييت ثم الروس عن 
من  وكان  الشعوب،  حرية  حول  أقوالها 
يقول:  فهو  الزعيم،  أسر  أسباب  ضمن 
مخططاً  يكن  لم  الذي  اخلروج  »أمام 
كانت  ظهرت،  التي  والصعوبات  له 
ميكن  التي  الدول،  مقدمة  في  روسيا 
مرحلة  في  تعيش  كانت  فقد  جتربتها، 
متأزمة لعملية انحطاط وقعت بها بعد 
االشتراكية املشيدة.... وكان رئيس الوزراء 
برمياكوف والرئيس يلتسني من أهم خونة 
االشتراكية املشيدة، وقد كانت عملية 
املرحلة  تلك  في  جداً  مناسبة  »بيعي« 
حتى وإن كان لي وضع استراتيجي، وذلك 
املرتبطة  االقتصادية  املصالح  بسبب 
باالستخبارات السرية اخلبيثة ... وقد كان 
أناس  من  احلرية  لقيم  االحترام  انتظار 
فيه  العمالق  السوفيتي  النظام  باعوا 
خداع كبير للذات، فقط كانت العالقات 
والواليات  الدولي  النقد  صندوق  مع 
وتركيا،  وإسرائيل  األمريكية  املتحدة 
تؤكد بأنه سيتم اتخاذ موقف ال قانوني 
الدوما« أصدر  »مجلس  بأن  علماً  ضدي، 
قراراً بشأن االعتراف بي كالجئ سياسي 
واحد،  صوت  مقابل  298 صوتاً  بأغلبية 
يتعلق  فيما  شيئاً  يعني  ال  هذا  ولكن 
يرسلوني  أن  أرادوا  فقد  بدولة مستبدة، 
إلى قبرص عبر تركيا، وهناك احتمال كبير 
وكانوا  التآمر،  مع  متعاونني  كانوا  أنهم 
األيام...«، وهو  تلك  يريدون تسليمي منذ 
محق في ذلك فروسيا وريثة السوفييت 
الرأسمالية  طائلة  حتت  واقعة  كانت 
املادية، وبالتالي كان لها دور في التآمر على 
القضية الكردية، وعلى شخص الزعيم 
»أوجالن« في الوقت نفسه، وإن ما فعلته 
)كما يقول أوجالن(:  لم يكن خياراً جاء 
نظام  احتواء  ولكن  وإميان،  دراسة  بعد 
أن ميثل احلرية  منحرف كهذا كان عليه 
واملساواة، التي بذلت ألجلها دماء كثيرة، 
الذي  العميق،  االنحراف  على  يدل  كان 
كانت تعيشه االشتراكية املشيدة، وكان 
هذا الوضع يبرهن على أنها لم تنسلخ عن 
نظام االستغالل والقمع التقليدي، وتدل 
رجعية  أكثر  موقع  في  كانت  أنها  على 
من اشتراكية معابد الكهنة السومريني، 
وبذلك تبني أن النزعة الثورية الروسية لم 
تتجاوز أفق الرأسمالية واإلقطاعية، وبأن 
رأسمالية الدولة لن تنجب االشتراكية، 
أمام  تتماسك  أن  تستطيع  لن  وبأنها 
وهو  املعاصرة«،  الليبرالية  الرأسمالية 
هنا يصب غضبه على النظام الشيوعي 
عن  تخلوا  الذين  القادة  يلوم  ما  بقدر 
بالدهم وشعوبهم، ليمسوا من دول تدور 

في الفلك الرأسمالي. 
إن رؤيته الشخصية لذلك فتحت الطريق 
القرن  وجه  على  ليتعرف  لكي  أمامه 
عصر  يشبه  أنه  أخرى،  مرة  العشرين 

الثورات  عصر  يصل  أن  فقبل  اخليانات، 
عام  إلى  وصل  نهايته،  إلى  واحلريات 
قيمة  بأية  يرتبط  ال  عصر  2000 وكأنه 
إنسانية، وقد أسر القيم واملبادئ كافة، 
سفكه  أن  إذ  املادية،  مصاحله  ضمن 
بقدر  سموه  على  يدل  ال  الدماء،  لهذه 
القومية  وإن  بربريته....  على  يدل  ما 
الفجة هما من حكما  واملادية  البدائية 
التاريخ  طوال  حدث  والذي  العالم، 
مضادة  ثورة  عن  عبارة  هو  البشري 
شاملة ضد خصائص سامية حقيقية 
تتضمن حقوق اإلنسان والدميقراطية ... 
لقد متت املواجهة مع نتيجة تفرض إجراء 
تعريف للثورة وللثورة املضادة من جديد، 
على  أرغمتني  واجهتني  التي  فاللوحة 
إجراء مواقف وحتليالت أكثر صحة لواقع 
املفعمة  احلياة  أسلوب  وأضاء  اإلنسان، 

باملبادئ، املواقف وأمناط احلياة«.
دائماً،  »أوجالن« مهموم  أن  على  ونتعرف 
ليس من أجل شعبه فقط، بل من أجل 
العدل  قيم  أجل  ومن  كلها،  اإلنسانية 
العشرين  القرن  وأن  واملساواة،  واإلخاء 
سماوية  قيم  وهي  القيم،  تلك  نسف 
اإلنساني،  الضمير  ممالك  من  نابعة 
بها  املتعلقة  واحلقوق  الفردية  ترك  وأن 
مغالطة  الرأسمالي  النظام  لعدالة 
يعتمد  ال  جتمع  وكل  باألوهام،  مشبعة 
احلر،  التطور  أو  الفرد  كيان  تطور  على 
محكوم  سومري  كهنوتي  أسلوب  هو 
وأن  االستغاللية،  الطبقات  بوالدة  عليه 
شعار »كل شيء من أجل اجملتمع«، عبارة 
 ... عن شعار تبناه أقدم مجتمع طبقي 
شيء  كل  شعار«  بدا  ولو  حتى  ولكن 
الفرد« متناقضاً، فإنه سيبقى  من أجل 
شعاراً للمجتمع الطبقي األكثر تطوراً 

أي شعار النظام الرأسمالي.

الطريق إلى الوعي

يعتمد  الذي  هو  األساسي،  الطريق  إن 
على املثل اإلنسانية واحلرية واملساواة دون 
الوقوع في أسر شعاري كال املبدأين ... وأما 
تكون  أن  العلمية  االشتراكية  أرادت  إذا 
نفسها  تطهير  عليها  فيجب  ظاهرة، 
املعابد،  اشتراكية  ومن  الدوغمائية  من 
يتنافى  الدولة  سبيل  في  نضال  فكل 
البحث  يحل  أن  يجب  االشتراكية،  مع 
جوهر  هو  هذا  ألن  محله؛  واالستقصاء 

االشتراكية.

وحتى وأن وجدت ديكتاتورية البروليتاريا، 
عن  مختلفة  نتيجة  تعطي  لن  فإنها 
العبودية،  لنظام  جديدة  أداة  كونها 
الطبقة  بربرية  جتاوز  املمكن  من  وكان 
واملمارسة  النظرية  بواسطة  املهيمنة 
نظام  جتاوز  على  املعتمدة  السياسية 
احلرية  إيديولوجية  وبواسطة  العنف، 
بالعمل اجلماعي  التي تسمو  واملساواة، 
عن  جنمت  التي  اإلمكانات،  وبواسطة 
التقنية والعلمية، وكان من املمكن أيضاً 
لليوتوبيا  الواقعي  التعبير  إلى  الوصول 

االجتماعية.
ملرحلة  اإليديولوجي  التركيز  تسريع   إن 
موسكو هو املقابل، الذي ميكن أن أقدمه 
الكبيرة،  اجلهود  بذلوا  الذين  لذكرى 
االشتراكية،  »يوتوبيا«  بـ  آمنوا  والذين 
العشرين  القرن  موسكو  أصبحت  لقد 
بسيطة جداً لدرجة ال ميكن أن يتصورها 
أي شخص له خيال سليم، ومن الواضح، 
ظاهرة  على  للوقوف  ضرورة  هناك  أن 
الشعب الروسي كما وقفنا على ظاهرة 
يفرض  أيضاً  وهنا  اليوناني،  الشعب 
املوقف نفسه عن حتطيم بعض األصنام 

من أجل الوصول إلى احلقيقة.

رحلة اخلروج النبيل

خروجه  قصة  الفيلسوف  النبيل  يروي 
غير  املتعددة  الدول  ومراوغات  النبيل 
األخالقية، يقول : »اجتهت إلى روما في 12 
الثاني 1998 باعتبارها  نوفمبر/ تشرين 
أوروبا،  في  الوحيدة  والدولة  العاصمة 
الوصول  مت  إليها،  أذهب  أن  التي ميكنني 
من  مونتوفاني،  رومان  النائب  مبساعدة 
للحزب  التابعة  البناء  إعادة  مجموعة 
الشيوعي، وقد تزامن وصولي مع مرحلة 
حكومة ماسيمو داليما، التي استمرت 
عدة أشهر... لقد كانت مواقفهم ملتوية، 
إذ لم يقدموا آراًء سياسية وال حقوقية 
سلوكياتهم  وكانت  واضح،  بشكل 
خالية من املبادرة بسب حتريض األوساط 
تقدمي  وعدم  الكبرى،  اإليطالية  املالية 
الدول األوروبية الدعم الكامل... وبسبب 
املوقف، الذي اتخذته أملانيا بفرض نفسها 
البداية كان يتطور  وشخصيتها، فمنذ 
ضغط  ممارسة  متت  إذ  إلبعادي،  موقف 
مجموعات  بواسطة  مكثف  نفسي 
لي  يسمح  ولم  جداً،  مدربة  بوليسية 
مبغادرة الغرفة مطلقاً ...وكانوا يفرضون 
اإلصرار  حال  في  جداً  شديدة  رقابة 
أو فرض الهروب، وكان من  على اإلقامة، 
شخص  كل  على  يجب  أنه  الواضح 
يغادر  أن  كلها،  املسؤوليات  هذه  يحمل 
أن  إال  يبق  ولم  ممكنة،  فرصة  أقرب  في 
تبينت  وقد  عنوة،  اخلارج  إلى  بنا  يرموا 
األموال  تقدمي  محاوالت  من  نواياهم 
تأمني مكان  أجل  الدول من  للعديد من 
لي، ولم يكن باستطاعتهم اتخاذ موقف 
حقوقي دميقراطي...« مبا يعني أن احلديث 
عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان عند تلك 
الدول، ما هو إال عبث سياسي، عنصري 
مراوغ في تصرفاته ، مبا فيها من سرقة 
يفعل  كان  ومن  جيوش،  وعربدة  أفكار 
ذلك، فال ننتظر منه خيراً في صالح زعيم 
وطني إنسانيّ النزعة، مثل الزعيم »عبد 

اهلل أوجالن«.

عبد اهلل أوجالن في القرن احلادي 
والعشرين

تلك رؤية الزعيم الكردي اإلنساني »عبد 
اهلل أوجالن«، فهو لم يشرح عملية أسره، 
أو حاول أن يبرئ نفسه، ولكن ومن خالل 
بوصف  قام  النبيل،  رحيله  حول  حديث 
والرأسمالية  باالنتهازية  الشيوعية 
بالنفوذ الغربي والتآمر األوروبي املتحالف 
مع قوى العنصرية العاملية الطاغية، التي 
ليس لها قلب إنسان، ولكنه لوح حجري، 
و«أوجالن«  احلجر،  املاء من  تفجر  لو  حتى 
ال  العشرين،  القرن  عن  حتدث  عندما 
والعشرون  احلادي  فالقرن  بالزمن،  يتقيد 
مملوء بالدماء البريئة في كل مكان، في 
وغيرها،  وفلسطني،  وأفغانستان  العراق 
القيصري  ملاضيها  روسيا  عادت  وفيه 

وليس بنزعتها الشيوعية. 
حدث  ما  القول: إن  ميكن  حال  أية  على 
السالم  عن  الباحث  الكردي  للشعب 
يندى له جبني البشرية وضمائر األحرار، 
مستقلة،  لدراسة  منا  يحتاج  ما  وهو 
أوجالن«  اهلل  »عبد  الزعيم  رؤية  حول 
للمواضيع اخملتلفة، وخاصة رؤيته للقرن 
احلادي والعشرين؛ الدرامي الدموي، الذي 
نعيش أيامه اآلن وليس األمس القريب... 
وجند للزعيم عبد اهلل أوجالن دوراً محورياً 

فيه، كما نتوقع.

يين  السياسة المثالية عند الزعيم عبد هللا أوجالن من كهنة السومر
ية الشعوب )2( إلى حر

أطلقت الدائرة الفنية في هيئة اإلدارات 
احمللية والبيئة في اإلدارة الذاتية لشمال 
حديقة  أكبر  مشروع  سوريا،  وشرق 
على مستوى املنطقة، وذلك في مدينة 

احلسكة، مبساحة تقدر بـ 45 دومن.

التلوث،  تقليل  إلى  املشروع  يهدف 
املتوقع  ومن  لألهالي،  الراحة  وتأمني 
شهر  بداية  في  املشروع  من  االنتهاء 

نيسان عام 2023.

محلية  بخبرات  املشروع  دراسة  مت 
مهندسني  من  مؤلفة  ووطنية 

معماريني وزراعيني ومدنيني.

وبالنسبة ملوقع احلديقة فأنه يقع عند 

مدخل املدينة من الناحية الشمالية 
وعلى طريقني لألوتوستراد.

وكما أكده القائمني على املشروع فأن 
منها  أقسام  عدة  ستضم  احلديقة 
قسم لصف السيارات »كراج«، وقسم 
مخصص  وقسم  األطفال،  أللعاب 
كصالة، وسيتم زراعة األشجار وأنواع 
من الورود والزهور حول احلديقة كاملة.

في هذا السياق، قال املدير القائم على 
مدينة  في  الشعب  حديقة  مشروع 
أنباء  لوكالة  خليف  كلش  احلسكة، 
تنفيذ  الشعب  بلدية  »باشرت  هاوار: 
أكبر حديقة في املدينة على مستوى 
شمال وشرق سوريا بدعم من الدائرة 

الفنية في هيئة اإلدارات احمللية والبيئة 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
بتاريخ 5 من تشرين الثاني اجلاري عام 

.»2022

احلديقة  إلى  »الدخول  أن  وأكد خليف 
االستثمار  وسيمنع  باجملان  سيكون 

فيها ألي جهة كانت«.

على  األكبر  هي  احلديقة  ستكون 
من  سوريا  وشرق  شمال  مستوى 
حيث املساحة، إذ تقدر مساحة أكبر 
حديقة في املنطقة في الوقت احلالي، 
وهي احلديقة العامة في مدينة الرقة، 

مبساحة 22 دومن تقريباً.

مركز  إنشاء  عن  السعودية  أعلنت 
ضخم اللتقاط الكربون وتخزينه، هو 
الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األكبر 
األوسط، وتدشني مبادرة حلول الوقود 
النظيف لتوفير الغذاء، ملواجهة فقر 

الطاقة، وانعدام األمن الغذائي.

نوعه  من  األكبر  هو  املركز  وسيكون 
حيث  األوسط،  الشرق  منطقة  في 
ماليني  تسعة  التقاط  من  سيتمكن 
طن متري من ثاني أوكسيد الكربون، 

وتخزينها سنوياً في مرحلته األولى.

سُيقام  الذي  املركز،  إنشاء  ويدعم 
)شرق  الصناعية  اجلبيل  مدينة  في 
بحلول  تشغيله  ويبدأ  السعودية(، 
اللتقاط  السعودية  مساعي   ،2027
44 مليون طن متري من ثاني أوكسيد 
الكربون وتخزينه سنوياً، بحلول 2035، 
تنمية  في  املركز  إسهام  عن  فضالً 
النظيف،  للهيدروجني  عاملي  اقتصاد 

واألمونيا النظيفة.

نهج االقتصاد الدائري للكربون

التقاط  تقنية  بأن  السعودية،  وتؤمن 
مهمة  ستكون  وتخزينه  الكربون، 
االنبعاثات  تقليل  جهود  لتعزيز 
في  سيما  ال  ومعاجلتها،  الكربونية 

قطاع النفط والغاز.

وتخزينه  الكربون  التقاط  مركز  ويعدّ 
البرامج،  من  سلسلة  ضمن  حلقة 
إلى  طريقها،  عن  البالد،  تسعى  التي 
حتقيق هدفها، املتمثل في الوصول إلى 
احلياد الصفري بحلول 2060، من خالل 

نهج االقتصاد الدائري للكربون.

إلى  املركز  من  األولى  املرحلة  وتهدف 
من  الكربون  أوكسيد  ثاني  التقاط 
وستة  الطبيعي،  للغاز  معامل  ثالثة 
والغازات  الغاليكول  إلنتاج  مصانع 

باإلضافة  حديد،  ومصنع  الطبيعية 
إلى التقاط ثاني أوكسيد الكربون من 
املصنع املتكامل إلنتاج وتوزيع الغازات 

الصناعية.

وسُينقل ثاني أوكسيد الكربون احملتجز 
من خالل شبكة خطوط أنابيب، ويخزّن 
تكوينات جوفية  األرض في  باطن  في 
ملحّية، بحيث ميكن في املستقبل أن 
يساعد في إنتاج الهيدروجني واألمونيا 
النظيفة، في تواُفٍق تاٍم مع مستهدفات 
الكربون وتخزينه،  التقاط  الرياض في 

وكذلك مواجهة آثار التغيُّر املناخي.

أما مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير 
فتركز  الطاقة،  فقر  ملواجهة  الغذاء، 
والطاقة  املسال،  النفط  »غاز  على 
الطهي  حلول  من  بدالً  املتجددة«، 
واحلطب،  الفحم  مثل  التقليدية 
واالحتطاب  االنبعاثات  من  تزيد  التي 

واملشكالت التنفسية.

أنشأ  احلجم،  بهذا  مبادرة  ولتحقيق 

برنامج استدامة الطلب على البترول 
لتسهيل  شامالً  استراتيجياً  نهجاً 

تنفيذها.

خمس  على  االستراتيجية  وتقوم 
ركائز رئيسية، وهي أثر التكلفة على 
املستخدم، والبنية التحتية املناسبة، 
العامة،  والتوعية  واملعايير،  واللوائح 

وإمدادات الوقود.

الهدف األساسي... التخفيف 
من األضرار الصحية

ومن خالل هذا النهج، تهدف السعودية 
الصحية،  األضرار  من  التخفيف  إلى 
وانعدام األمن الغذائي، والتدهور البيئي.

شراكتها  خالل  من  الرياض  وحترص 
مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص 
للتخفيف  شاملة  حلول  إيجاد  على 
من العجز العاملي، وتتعاون مع صندوق 

»أوبك« للتنمية الدولية، في مدغشقر، 
حلول  وتوفير  الغابات،  إزالة  ملكافحة 
فعالة من حيث التكلفة للمستخدم.

مبادرة  في  واالستثمار  التعاون  ويُعدّ 
الغذاء  لتوفير  النظيف  الوقود  حلول 
لضمان  وأساسية  مهمة  خطوة 

مستقبل مستدام للمجتمع.

اللتني  املبادرتني،  عن  اإلعالن  ويتزامن 
السعودية في  من جهود  تعدان جزءاً 
العالم، مع  املناخ في  معاجلة حتديات 
انعقاد املؤمتر السابع والعشرين لدول 
املناخي  التغيُّر  اتفاقية  في  األطراف 
)كوب 27(، في شرم الشيخ، في مصر، 
وإقامة املنتدى الثاني ملبادرة »السعودية 
ملبادرة  الثاني  القمة  ومؤمتر  اخلضراء«، 

»الشرق األوسط األخضر«. 
وكاالت

أكثر من 20 دولة، خالل مؤمتر  أعلنت 
شرم  في  املنعقد   )27 )كوب  املناخ 
الشيخ في مصر، ضخ باليني الدوالرات 
في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة، 
في محاولة للحدّ من تداعيات االحترار 

املناخي.

واجلمعة، أعلنت مبادرة »مهمة االبتكار 
أطلقتها  التي   ،»)AIM( الزراعي 
»مضاعفة  واإلمارات،  املتحدة  الواليات 
في  الشركاء  قبل  من  االستثمارات 

مجال املناخ«.

البيان: »بدعم من أكثر من 275  وأفاد 
شريكاً حكومياً وغير حكومي، وأعلنت 
من  بأكثر  االستثمار  زيادة  عن   AIM
بأربعة  مقارنة  دوالر«،  باليني  ثمانية 

باليني دوالر في »كوب 26«.

تعزيز إجراءات التكيف

بسبعة  من 20 دولة  أكثر  وساهمت 

االستثمارات  قيمة  من  دوالر  باليني 
الطرفني  جانب  إلى  ومنها،  املعلنة، 
بريطانيا،  واإلماراتي،  األميركي 
والسويد،  واليابان،  وكندا،  وأستراليا، 
واملفوضية األوروبية، مبا جاء في البيان، 
أطراٌف  املتبقية  املبالغ  وّفرت  بينما 
مجال  في  مسابقة  في  شاركت 

االبتكار.

كذلك، أطلقت مصر والواليات املتحدة 
حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون 
دوالر من أجل »تعزيز إجراءات التكيُّف 

في أفريقيا«.

وأفاد بيان، صدر السبت املصادف 12 من 
تشرين الثاني من رئاسة »كوب 27 »، بأن 
الطوارئ  من خطة  »جزءاً  متثل  احلزمة 
مشيراً  واملرونة«،  للتكيُّف  األميركية 
مبضاعفة  األميركية  اإلدارة  قيام  إلى 
إلى  التكيُّف  صندوق  في  إسهامها 

100 مليون دوالر.

عبد  املصري  الرئيس  من  كل  وأعلن 

األميركي  ونظيره  السيسي،  الفتاح 
في  »التكيُّف  مبادرة  عن  بايدن  جو 
أفريقيا« في حزيران )يونيو(، وأشارا إلى 
فوائد  حتقيق  على  القدرة  »لديها  أن: 
في  دوالرات  وعشرة  أربعة،  بني  تراوح 

مقابل كل دوالر يُستثمر«.

التعاون  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 
الدولي املصرية، في بيان، السبت، قيام 
مؤسسة صناديق االستثمار في املناخ 
حول  مبادرتها  تطبيق  بـ«بدء   )CIF(
)...( في  واملناخ  الطبيعة  استثمارات 
مصر وعدد من الدول الناشئة األخرى، 
350 مليون  نحو  قيمتها  تبلغ  والتي 

دوالر«.

نسخته  في  أدرج  املناخ  مؤمتر  وكان 
احلالية، للمرة األولى، مسألة »اخلسائر 
واألضرار« الناجمة عن تغيُّر املناخ على 
جدول األعمال الرسمي، الذي أُقرّ األحد 

باإلجماع عند افتتاح املؤمتر.

اخلاصة  اآللية  بهذه  املطالبة  وتأتي 
على  امللوّثة  الغنية  الدول  لتعويض 
األضرار  عن  والنامية  الناشئة  الدول 
عن  ناجمة  كوارث  جراء  بها  الالحقة 
الدول  تِف  لم  فيما  املناخي،  التغيُّر 
مساعداتها  برفع  بوعودها  املتطورة 
إلى مائة بليون دوالر سنوياً اعتباراً من 
2020 للدول الفقيرة، من أجل خفض 
لتداعيات  واالستعداد  االنبعاثات 

االحترار املناخي.

زيادة إجراءات مكافحة تغير 
املناخ

املدير  تروتسنبيرغ،  فان  أكسيل  وقال 
البنك  في  العمليات  لشؤون  املنتدب 
مستعد  البنك  إن  اخلميس،  الدولي، 
تغيُّر  مكافحة  إجراءات  متويل  لزيادة 
املناخ في أفقر دول العالم، لكنه يحتاج 
املانحة  الدول  من  إضافية  أموال  إلى 

الغنية؛ كي يفعل ذلك.

أموال  توجد  »ال  تروتسنبيرغ:  وأضاف 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  ملنطقة 
اجلميع… »أناشد  مضيفاً:  الكبرى«، 

افعلوا املزيد«.

وقدمت مجموعة البنك الدولي 31،7 
بليون دوالر لتمويل مكافحة تغيُّر املناخ 
إلى الدول في السنة املالية 2022، وهو 
أكبر متويل فيما يتعلق به على اإلطالق، 
تدقيقاً  يواجه  البنك  زال  ما  ولكن 
بتغيُّر  يتعّلق  فيما  لسجله  متزايداً 
جدول  وجود  عدم  ذلك  في  مبا  املناخ، 
متويل  عن  التدريجي  للتخلي  زمني 

الوقود األحفوري. 

 المرافق العامة الكبرى في المدن والبلدات تعمل هيئة اإلدارات المحلية والبيئة في اإلدارة 
ً
دعما

الذاتية على تنفيذ مشروع أكبر حديقة على مستوى شمال وشرق سوريا وذلك في مدينة الحسكة، 
بمساحة تقدر بـ 45 دونم.

يا البدء بتنفيذ مشروع أكبر حديقة في شمال وشرق سور

ينه السعودية: إنشاء أضخم مركز اللتقاط ثاني أوكسيد الكربون وتخز

مساهمات بنحو سبعة باليين دوالر من 20 دولة غنية في »كوب 27«


