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عملية صاعقة الجزيرة.. 
اعتقال 184 مرتزق 

لداعش

باب  مركز تنمية الشَّ
في قامشلو.. كسب 
للمهارات والخبرات...3

هل يلزم الالعب فحص 
DNA لمعرفة َمْن مدربه 

وناديه؟...10

تركيا...دور تخريبي وعالقات وطيدة 
مع االرتزاق واإلرهاب

العنف... معاناة الزمت المرأة خالل 
عام 2022

صبري نبو: 
استخدام تركيا للكيماوي يضع 

العدالة الدولية على المحك

روشين محمد: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما 
يجري في إيمرالي

التي  اجلزيرة«  »صاعقة  عملية  تستمر 
الدميقراطية  سوريا  قوات  أطلقتها 
في  الداخلي  األمن  قوى  مع  بالتعاون 
يومها السابع بزخٍم كبيٍر ووتيرة عالية، 
من  الكثير  على  القضاء  عن  أسفرت 
مرتزق   184 واعتقال  النائمة  اخلاليا 

لداعش... 4  

سرعان ما تصاعدت في الفترة األخيرة حتركات داعش املنهارة في 
مناطق شمال وشرق سوريا، وهو ما يسهم في إعادة خالفتها 

في املناطق، التي سيطرت عليها، فيما تبدو الهجمات التركية 
على املنطقة مؤخرا محاولة إلحياء داعش من جديد، وخاصة في 
نشاط املرتزقة التابعة لها، فيما يبقى جلم اجملتمع الدولي لتركيا 

ولداعش في 
تصريحاته 

عن مقاومته 
لداعش، هي 
محط افتراء 
وتصريحات 
هوجاء في 

الريح... 8

»العنف ضد املرأة« يُفهم أنه انتهاك حلقوق اإلنسان، وشكل 
من أشكال التمييز ضد املرأة، ويعني أعمال العنف القائم 

على أساس نوع اجلنس، التي تؤدي إلى أضرار بدنية، أو جنسية، 
أو نفسية، أو 

اقتصادية، أو من 
احملتمل أن تؤدي إلى 
التهديد مبثل هذه 

األعمال، أو اإلكراه أو 
احلرمان التعسفي 

من احلرية، سواء 
أحدث ذلك في 

احلياة العامة، أم 
اخلاصة؟.. 2

املشترك  الرئيس  أشار 
االحتاد  حزب  ملكتب 
مبقاطعة  الدميقراطي 
نبو،  صبري  سبي،  كري 
أن الهجمات الكيماوية 
مقاتلي  على  التركية 

الدفاع  التحرر الكردستانية، في مناطق  حركة 
األسس  تنسف  كردستان،  بباشور  املشروع 
األخالقية واإلنسانية، التي بنيت عليها القوانني 
احملرمة  األسلحة  استخدام  حترم  التي  الدولية، 
احملتل  جرائم  بإدانة  مطالباً  احلروب،  في  دولياً 
التركي، وفتح حتقيق دولي مستعجل حولها... 5 

تستمر تركيا مبحاربة املفكرين، والسياسيني، واملثقفني األحرار، وعلى رأسهم املفكر والفيلسوف عبد اهلل أوجالن، وبعد 
مرور 24عاماً من العزلة املشددة املفروضة عليه، ال زالت املؤامرة مستمرة في انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان، واملواثيق، 
والعهود الدولية، واجملتمع الدولي ال يبالي مبا يجري من انتهاكات بحق القائد عبد اهلل أوجالن، وشعوب املنطقة كافة... 5 

املؤثرة  واألغاني  املواويل  سرد  يعتبر 
موهبة تتحلى بها الكثير من النساء، 
ألنهن تعتبرنه املتنفس ملشقة احلياة 
ومتاعبها وحتدياتها، وتسرد هذه املواويل 

بحسب أنواعها في األفراح واألتراح.

عن املواويل التي يشتهر بسردها أهالي 
حافظن  من  أبرز  النساء  وتعد  الريف، 
املوسى  نزهة  تقول  الفن،  هذا  على 
العمر 65 عاماً، من قرية  البالغة من 
احلديدي جنوب غرب مدينة منبج في 
تخلد  »املرأة  إن:  سوريا،  وشرق  شمال 
تعيشها من  التي  اللحظات  معظم 
إلى  وتتناقلها من جيل  املواويل  خالل 
»كل  في:  يوجد  أنه  إلى  الفتًة  آخر«، 
ومعاناتها  آالمها  من  جتعل  أم  منزل 
لوحة غنائية وموال تصدح به، لتواسي 
على  خاللها  من  وحتافظ  نفسها، 
تركتها  التي  االجتماعية  األحداث 
األذهان.  في  حية  السابقة  األجيال 
وهكذا ومع كل تطور جديد، ونتيجة 
عريقة  تقاليد  عرفت  األجيال  تعاقب 

مرتبطة باألدب الكالمي«.

احلفاظ على الثقافة

أبدعن  اللواتي  النساء  أن  وأوضحت 
في  املواويل  ترددن  احلكايات  سرد  في 
باألعمال،  قيامهن  وخالل  منازلهن 
ويعود الفضل الكبير لهن في احلفاظ 
رغم  االندثار،  من  الثقافة  هذه  على 
اجلدات  مبوت  نُسيت  منها  الكثير  أن 
»جميع املواويل التي نتقنها  القرويات 
جداتنا  لزمن  تعود  ألبنائنا  ونسردها 
محافظات  زلن  ال  اللواتي  وأمهاتنا 

عليها«.

األغاني  عن  املواويل  مييز  ما  وحول 
املواويل تعتبر  أن  إلى  املعاصرة، لفتت 
فطرية حتاكي الفن الشعبي وتتناغم 
»حتى  التراثية:  املوسيقية  اآلالت  مع 
في احلفالت واألعراس كنا نعتمد على 
املتناغمة  الشعبية  واملواويل  األغاني 
من  يعتبر  الذي  واملزمار،  الطبل  مع 
امليراث الشعبي العريق جملتمعنا، وليس 

كأغاني الطرب احلالية التي ال حتاكي 
ثقافة اجملتمعات«.

وعن املواويل التي تسردها تقول نزهة 
املوسى: »لقد تعلمنا سرد املواويل من 
أمهاتنا وجداتنا وعابرات السبيل، فأثناء 
احلصاد كان اجلميع يغنون معاً والتي ال 
جتيد الغناء تتعلم في تلك التجمعات، 
فسرد املواويل بشكل جماعي يساعد 
على ترسيخ هذا الفن بطريقة فطرية 

في نفوس النساء«.

فنٌ شعبي

وأضافت لوكالة انباء املرأة أنها: »تعلمت 
غناء املواويل عندما كنت أبلغ من العمر 
فمن  وخالتي،  والدتي  من  10 سنوات 
خالل الغناء وسرد املواويل يعبر املرء عن 
مشاعره، فالكثير من األمهات عندما 
ألنها  أعينهن،  تدمع  املواويل  تسردن 
تعزف على أوتار مشاعرهن وذكرياتهن«.

صبحة  تستذكر  املواويل  خالل  ومن 
السلطان البالغة من العمر 70 عاماً 
وتقول:  طفولتها،  احلديدي  قرية  من 
»عندما كنا نذهب للحصاد كانت إحدى 
املواويل  تبدأ بغناء  الفتيات  أو  النساء 
مبعنويات  ورائها  من  ترددن  واألخريات 

عالية ونشاط«.

صبحة  تغني  النساء  من  كغيرها 
السلطان املواويل: »عندما نرزق بطفل 
ونهز املهد لينام، وعندما يبتعد عني 
املنزل  لوحدي في  أكون  أو  أبنائي  أحد 
عن  تعبر  التي  املواويل  بغناء  أبدأ 
املشاعر التي جتتاح قلبي ليمتزج املوال 

مع الدموع«.

غناء  في  املرأة  انغماس  سبب  وعن 
املواويل أكثر من الرجال توضح أن: »املرأة 
احلياة  شقاء  من  تعاني  من  أكثر  هي 
واملتاعب وتعتبر املواويل متنفس لهذا 
على  إقباالً  أكثر  أنها  نرى  لذا  التعب 

هذا الفن الشعبي«.

وكالة أنباء املرأة

أمل آفان هي املرأة األولى التي تفتتح 
محافظة  في  للصابون  مصنعاً 
يومي  بشكل  هناك  تعمل  حلبجة، 
وتنتج 26 نوعاً من الصابون الطبيعي.

 Rojnews حتدثت أمل آفان، إلى وكالة

أفادت  حيث  ومشروعها،  عملها  عن 
للصابون   »Lade« أمل صاحبة ماركة 
وقالت:  مشروعها  عن  الطبيعي، 
الكيمياء  قسم  من  تخرجت  »لقد 
إنتاج  في جامعة كويا، مشروعي هو 
متاماً،  طبيعي  بشكٍل  الزيتون  صابون 
عندما  العمل  هذا  فكرة  لي  خطرت 
الكلية،  من  الثانية  السنة  في  كنت 
الطبيعي،  الصابون  صنع  في  فكرت 
وبعد أن صنعته، استخدمته عائلتي، 
له  كان  عنه،  راضني  الكثيرون  وكان 
جلعل  خطوة  اتخذت  ثم  جيد،  تأثير 

عملي مهنة وإعطائها أهمية أكبر«.

االنتهاء  بعد  أنه  آفان  أمل  وأكدت 

فكرتها  بتوسيع  قامت  اجلامعة،  من 
وافتتحت مصنعاً، وأضافت: »أنتج 26 
يومياً،  الطبيعي  الصابون  قطعة من 
مثل صابون اللوز والليمون واألرز والثوم 

وعدة أنواع أخرى من الصابون«.

منتجاتها  بيع  حول  آفان  أمل  أشارت 
الشبكات  عبر  أساسي  بشكٍل 
االجتماعية وتابعت: »اآلن أبيع منتجاتي 
كويا،  صادق،  سيد  السليمانية،  في 
بنجوين وعدة أماكن أخرى في باشور 
األهالي في  كردستان. جعلتني رغبة 
لصنع  مصنعاً  أفتتح  أن  منتجاتي 

الصابون، وأنا سعيدة جداً بعملي«.

النظر عن العمل في املصنع،  بصرف 
على  تقع  أيضاً  املنزلية  األعمال  فإن 
عاتق أمل آفان، وتعمل يومياً في املصنع 
أرادت  »إذا  وأضافت:  الصابون  إلنتاج 
عمل،  بأي  القيام  فيمكنهن  النساء، 
على سبيل املثال، كنت أصنع الصابون 
أثناء الدراسة، كنت أذهب إلى حلبجة 
وأقوم  أسبوع  كل  كويا  جامعة  من 
هذه  كانت  بي،  اخلاص  املنتج  بصنع 
العائلة، متكنت  وبالتعاون مع  رغبتي، 
واآلن  املرحلة،  هذه  إلى  الوصول  من 

لدينا مصنعنا اخلاص«.

أعلنت وزارة الثقافة العراقیة، السبت، 
عنة  منارة  وتأهيل  بناء  إعادة  اكتمال 

األثرية في محافظة األنبار.

التي  املِئذنة  اإلرهابي  »داعش«  وفّجر 
من  وتتألف  العباسي  للعصر  تعود 
28 طابقاً، بعد سيطرته على مناطق 
واسعة في غرب وشمال العراق صيف 

2014م.

وقال إياد حسن عبد حمزة، مدير عام 
دائرة الصيانة واحلفاظ على اآلثار، في 
كوادر  إن   ،IQ NEWS بيان ورد ملوقع
وبإشراف  األنبار  وتراث  آثار  مفتشية 
إعادة  أكملت  دائرته  قبل  من  مباشر 

بناء وتأهيل املنارة.

وأضاف أن العمل جرى وفق اخملططات 
السابقة ملنارة عنة بعد أن مت تدميرها 

بالكامل من قبل »داعش«.

مئذنة  بناء  إعادة  »أعمال  أن:  وأوضح 
عنة األثرية تضمنت في املرحلة الثانية 
تسييج املوقع البالغ مساحته 42 دومن، 
ومد  اخلارجي،  السياج  محيط  وزراعة 
شبكة الري بالتنقيط وحفر بئر ماء، 
الطابع  تالئم  خارجية  بوابة  وإنشاء 
بيت  بناء  واكتمال  للموقع  التراثي 
ومد  مربع  متر   100 مبساحة  احلارس 

أعمدة وأسالك الكهرباء للموقع«.

يخ المواويل متنفس النساء ووسيلة للحفاظ على الثقافة والتار

أمل آفان.. 
أول امرأة تفتح مصنعاً للصابون في حلبجة

ية في األنبار  إعادة بناء ِمئذنة أثر
بعدما فّجرها »داعش«

يس..  عدم محاسبة جناة مجزرتي بار
يمّهد لمجازر أخرى
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طويل  تاريخ  له  املرأة  ضد  العنف  إن 
للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق 
وعلى  واستمرارا،  انتشارا  اإلنسان 
الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف 
قد تباينت مع مرور الوقت، وحتى اليوم 
تختلف بني اجملتمعات، غالًبا ما يُنظر 
إلى هذا العنف على أنه آلية إلخضاع 
النساء، سواء في اجملتمع بشكل عام، 
أو في العالقات الشخصية، قد ينشأ 
باالستحقاق،  شعور  من  العنف  هذا 
املواقف  أو  النساء،  كره  أو  التفوق،  أو 
املماثلة في اجلاني، أو بسبب طبيعته 

العنيفة، وخاصة ضد النساء.
وينص إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء 
على العنف ضد املرأة على أن، »العنف 
ضد املرأة هو مظهر من مظاهر عالقات 
القوة غير املتكافئة تاريخيا بني الرجال 
والنساء« و»العنف ضد املرأة هو إحدى 
التي  احلاسمة  االجتماعية  اآلليات 
اخلضوع  إلى  مبوجبها  املرأة  تضطر 

باملقارنة مع الرجل«.
لألمم  العامة  اجلمعية  عرّفت  فيما 
املتحدة »العنف ضد النساء« على أنه، 
»أي اعتداء ضد املرأة مبني على أساس 
اجلنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو 
ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، 
ويشمل أيضاً التهديد بهذا االعتداء أو 
الضغط أو احلرمان التعسفي للحريات، 
أو  العامة  احلياة  إطار  سواء حدث في 

اخلاصة«.
ملناهضة  العاملي  اإلعالن  نوه  كما 
أشكال العنف كلها ضد املرأة الصادر 

عام 1993 بأن »هذا العنف قد يرتكبه 
مهاجمون من كال اجلنسني، أو أعضاء 
الدولة  أو حتى  العائلة،  أو  األسرة  في 

ذاتها«.
حول  ومنظمات  حكومات  وتعمل 
العالم من أجل مكافحة العنف ضد 
النساء، وذلك عبر مجموعة مختلفة 
من البرامج منها قرار أممي ينص على 
اتخاذ يوم 25 تشرين الثاني من كل عام 
العنف ضد  للقضاء على  عاملياً  يوماً 

النساء.
هذا وحسب منظمة األمم املتحدة، فقد 
تعرضت 35 في املائة من النساء في 
أنحاء العالم، إما إلى العنف اجلسدي، 
أو اجلنسي من الشريك احلميم، أو من 

غير شريك.

إحصائيات العنف بحق املرأة لعام 
2022

آخر االحصائيات حول العنف ضد املرأة 
»القتل على يد األقارب« حسب املناطق: 

ـ آسيا 17800 امرأة 
ـ أوروبا 2500

ـ أوقيانوسيا 300 
ـ أفريقيا 17200

ـ األمريكيتان 7500
وهناك احصائيات حول العنف املمارس 
بحق املرأة في العمل، نشرته صحيفة 
إندبندنت، يقول: أنه يتعرض أكثر من 
أشخاص،  خمسة  بني  من  شخص 
العمل  أماكن  في  والتحرش  للعنف 

عاملياً، ونشرت معها هذه اإلحصائية:
ـ أفريقيا %22.9

ـ األمريكيتان %34.3
ـ البلدان العربية 1%3.6

ـ آسيا واحمليط الهادئ %19.2
ـ أوروبا وآسيا الوسطى %25.5

هذا عدا عن 22 مليون امرأة حول العالم 
العدد  هذا  القسري،  الزواج  ضحايا 
الذي زاد بنسبة 6.6 باملائة عن األعوام 
العربية  املناطق  وحتظى  السابقة، 

من  األكبر  العربية« بالنصيب  »الدول 
ضحايا هذا النوع من العنف، حيث أنه 
خمسة من بني 1000 شخص متزوج 
هذه  لتكون  املناطق،  هذه  في  قسرياً 

النسبة األعلى عاملياً.

سوريا والعنف

لها  العربية  الدول  بني  من  سوريا  إن 
احلصة األكبر لعدد الضحايا »العنف« 
حيث تسببت األزمة السورية املستمرة 
بحقوق  حاد  بانخفاض  12 عاماً  منذ 
النساء السوريات، واحتدت االنتهاكات، 
 2022 عام  في  بحقهن  ارتكبت  التي 
حسب وكالة نورث برس، أنه أكثر من 
360 امرأة قتلت، واختطفت نحو 250، 
وانتحرت 196 امرأة في مختلف مناطق 

سوريا.
النساء  من   %65 نحو  أنه  كما 
السوريات، يتعرضن للتميز القائم على 
النوع االجتماعي، باإلضافة إلى حاالت 
العام  خالل  وصلت  التي  االغتصاب 
حالة   75 حالة،   196 لنحو  املنصرم 
مرتزقة  سيطرة  مناطق  في  منهن 
تنامي  عن  عدا  هذا  التركي،  االحتالل 
قضية زواج القاصرات خالل فترة احلرب 
الزواج  نسبة  بلغت  حيث  السورية، 
إلى ذروتها 50%، ويعود السبب  املبكر 
الظروف،  ونتيجة  األمن،  انعدام  إلى 
التي متر بها املنطقة من تهجير ونزوح، 
تنتشر هذه  وأيضاً  االقتصادي،  والعوز 
سيطرة  مناطق  في  بكثرة  الظاهرة 
املرتزقة التابعة لتركيا كإدلب ومناطق 
النساء  تعرض  نتيجة  وهذا  أخرى، 
العنف واالستغالل  إلى  بشكٍل كبير 
اجلنسي، الذي يستخدم كسالح حرب 
التي  العائالت،  وتعدّ  األهالي،  إلرهاب 

تزوج بناتها في سن مبكر أنها بذلك 
والتحرش،  االغتصاب،  من  يحمونها 

واخلطف من قبل تلك املرتزقة.

املرأة بشمال وشرق سوريا

سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  أما 
للمرأة  حيث  اإلحصائيات،  تختلف 
حقوق، متساوية مع الرجل في مناحي 
احلياة، ومُينع تزويج القاصرات بحسب 
باملرأة،  اخلاصة  والتشريعات  القوانني 
وحسب منظمة سارا املعنية بشؤون 
شمال  مناطق  مختلف  في  املرأة 
وشرق سوريا، فإن أكثر النساء تضرراً 
نتيجة  املهجرات؛  النساء  احلرب  من 
ملناطق  واحتالله  التركي  القصف 

مختلفة من سوريا، وأفادتنا منظمة 
سارا باإلحصائيات لعام 2022 للعنف 
ضد املرأة بشمال وشرق سوريا، حسب 

جلنة متابعة شؤون املعنفات: 
االنتحار: عشرة

محاولة انتحار: 26
القتل: 17

ضرب وايذاء: 86
تعدد الزوجات: 39

حترش: 50
شروع بالقتل: ستة

احليار غصباً: ثالثة
زواج القاصر: 27

اغتصاب: خمسة
طالق: 28

خالف زوجي: 220
تتم  القضايا  هذه  أن  ذكره  واجلدير 
في  املنظمة  قبل  من  متابعتها 

محكمة العدل.

قضايا قتل أثارت الرأي العام

واحملررة  واألكادميية  الناطقة  اغتيلت 
في  وعضو  جنولوجيا،  مجلة  في 
أكارسال،  ناكيهان  جنولوجيا  مركز 
أمام  مسلح  لهجوم  تعرضها  بعد 
منزلها في مدينة السليمانية بباشور 
كردستان في الرابع من تشرين األول/ 
صحفية  أكارسال  ناكيهان  أكتوبر، 
عملت في العديد من صحف ومجالت 
األعمال،  من  الكثير  ولديها  املرأة، 
كردستان  في  املرأة  حول  واألبحاث 
في  سنوات  لعدة  عملت  وخارجها، 
أكادميية  لتأسيس  السليمانية 
اجلنولوجيا في باشور كردستان، وأثارت 
ردود  من  العديد  اغتيالها  طريقة 

الفعل احمللية والدولية، حيث مت تنظيم 
وتكرمياً  بذلك،  تنديداً  فعاليات  عدة 
للمرأة  العاملي  املؤمتر  سلط  إلجنازاتها 
في العاصمة األملانية برلني الضوء على 
حياتها ونضاالتها، وأيضاً في فعاليات 
حملة الـ 16 يوماً ملناهضة العنف ضد 

املرأة.
الصحفية  اجلزيرة  مراسلة  وقتلت 
شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، 
اجليش  برصاص  في11أيار/مايو، 
حزيران/يونيو،  بداية  وفي  اإلسرائيلي، 
قتلت الصحفية الفلسطينية غفران 

وراسنة.
وشهد اجملتمع املصري في اآلونة األخيرة 
سلسلة جرائم مورست بحق النساء 
عدة  ألسباب  الشارع؛  في  والفتيات 
وأبرزها رفض الفتاة الزواج من زميل أو 
صديق، حيث وقعت أربعة جرائم قتل 
للزواج،  رفضهن  وهو  ذاته،  للسبب 
وهذه اجلرائم وقعت بحق خلود السيد، 
وأماني  محمد،  وسلمى  أشرف،  ونيرة 
عبد الكرمي، وهذا العام تصاعدت وتيرة 
بشكل  مصر  في  املرأة  ضد  العنف 
الثاني،  كانون  شهري  ففي  كبير، 
وشباط حدثت حوالي 187 جرمية، من 
بينها 50 جرمية قتل، و50 جرمية ابتزاز 
مالي وجنسي، وسبع وقائع االغتصاب.
وأثارت وفاة اللبنانية هناء خضر غضباً 
زوجها  أضرم  أن  بعد  لبنان  في  عارماً 
النار بجسدها في بداية آب/أغسطس، 

بسبب خالفات عائلية تعرضت لها.
جوهرة  النسوية  الناشطة  وقتلت 
خنيفس )28( عاماً، بالقرب من مدخل 
مدينة شفا عمرو مبنطقة اجلليل في 
حزيران/ من  الـسابع  في  فلسطني، 

يونيو، حيث مت استهدافها عبر تفجير 
مركبتها اخلاصة بعبوة ناسفة.

وفاء  األربعينية  قتل  حادثة  وهزت 
السبعيي حرقاً على يد زوجها في الـ 
العام  الرأي  األول/أكتوبر،  تشرين   29

التونسي.

املرأة في إيران

تقود النساء الثورة اإليرانية، واالنتفاضة 
احتدت  اإليراني قد  الوطنية للشعب 
في 16 أيلول 2022 بعد مقتل الشابة 
الكردية جينا أميني أثناء حجزها من 

قبل دورية اإلرشاد )شرطة األخالق(.
وقوات  األمنية،  القوات  وقتلت  هذا 
شخص   700 عن  يقل  ال  ما  احلرس 
للمجلس  التابعة  املرأة  »جلنة  حسب 
خالل  اإليرانية«  للمقاومة  الوطني 

االنتفاضة اجلارية بأنحاء البالد.
هذا وقد اعُتِقلت حوالي 30 ألف امرأة، 
ورجل معظمهم دون سن الـ 25 عاما 
خالل االنتفاضة، وُسِجنوا في سجون 
مكتظة في ظل ظروف غير إنسانية، 
للتعذيب إلجبارهم  يتعرضون  والزالوا 
هذه  نشر  وقت  حتى  االعتراف  على 
القائمة، وقد حكم نظام املاللي على 
باإلعدام  األقل  على  متظاهرين  ستة 

حتى اآلن.
هذا وقد لقيت أكثر من 61 امرأة إيرانية 
والتنكيل،  املبرح  الضرب  إثر  حتفها 
أو تلقيهن ضربات عنيفة على الرأس 
ومن بينهن جينا أميني نفسها، التي 

أججت قتلها االنتفاضة احلالية.
حدود  بال  مراسلون  منظمة  وأشارت 

إلى أن عدد النساء املسجونات بلغ 78 
مقابل 60 العام املاضي.

املرأة األفغانية

على  طالبان  حركة  سيطرة  منذ 
 ،2021 آب/أغسطس  في  السلطة 
تشهد البالد انتهاكات حلقوق اإلنسان 
ارتكبتها طالبان، مع القمع املمنهج 
الذي  اجملتمع،  في  والفتيات  للنساء 

أصبح فظيعاً.
فرضت  أيار/مايو،  من  السابع  ففي 
ارتداء  النساء  على  طالبان  حركة 
النقاب في األماكن العامة، وفي آذار/

الثانوية  املدارس  بإغالق  أمرت  مارس 
للفتيات، بعد ساعات فقط على إعادة 

فتحها.
آذار/ في  طالبان  حركة  أبلغت  كما 

مارس، شركات الطيران في أفغانستان 
بأن النساء ال ميكنهن السفر جواً سواء 
في رحالت داخلية ودولية من دون محرم.
إيار/مايو  في  طالبان  حركة  ومنعت 
قيادة  تعليم  مدارس  في  املدربني 
السيارات بالتوقف عن إصدار تراخيص 

للنساء.
ومنعت حركة طالبان في الـ 25أيلول/

أبو  مستشفى  أطباء  سبتمبر، 
عالج  من  بلخ  والية  في  سيناء  علي 
املريضات، وكذلك الطبيبات ال يسمح 
لهن مبعاجلة املرضى الرجال، كما أمرت 
الطبيبات في املستشفى ذاته بارتداء 
احلجاب واالمتناع عن السير في مباني 

املستشفى ومكاتب الرجال.
وفي 18 متوز/يوليو، ألزمت حركة طالبان، 
الطالبات في اجلامعات احلكومية في 
وجوههن  تغطية  على  كابول  مدينة 
إلى  الدخول  من  ومنعهن  بالكامل، 

اجلامعة إذا لم يلتزمن بذلك.
على  أيار/مايو،   19 الـ  في  وفرضت 
القنوات  في  العامالت  املذيعات 
أثناء  وجوههن  تغطية  التلفزيونية 

تقدمي البرامج.
وفي الـ 12 أيار/مايو، أصدرت قراراً بفصل 
الرجال عن النساء في املطاعم، حتى 
وإن كانوا متزوجني، وكذلك الفصل بني 
وحتديد  العامة،  احلدائق  في  اجلنسني 

أيام زيارة منفصلة للنساء والرجال.
في  طالبان  منعت  آذار/مارس  وفي 
األستاذات  أفغانستان  في  بلخ  والية 
من حضور اجتماعات غير ضرورية في 
جامعة بلخ، والتحدث مع طالبات في 
اجلامعة، وينص التعميم أيضاً على أنه 
يجب على الطالبات االلتزام باحلجاب، 
وعدم ارتداء احلجاب امللون، وأنه ال يحق 
إدارة  في  النساء  إلى  التحدث  ألحد 
اجلامعة، أو الفصول الدراسية، كما ال 
يُسمح للطالبات باستخدام الهواتف 

احملمولة في احلرم اجلامعي.
كما أعلنت في الـ 13 تشرين الثاني/
الرياضة  صاالت  بحظر  نوفمبر، 
واحلمامات العامة على النساء، بعد أن 
مت منعهن من دخول املتنزهات واحلدائق 

العامة في كابول.
الصارمة،  القيود  هذه  على  ورداً 
تنظم  طالبان  حركة  تفرضها  التي 
الناشطات واملدافعات عن حقوق املرأة 
احتجاجات، تنديداً بتلك القرارات، وفي 
من  العشرات  تعرضت  ذلك  غضون 

الناشطات لالعتقال.

روناهي/ قامشلو ـ "العنف ضد المرأة" ُيفهم أنه انتهاك لحقوق اإلنسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، ويعني أعمال العنف القائم على 
أساس نوع الجنس، التي تؤدي إلى أضرار بدنية، أو جنسية، أو نفسية، أو اقتصادية، أو من المحتمل أن تؤدي إلى التهديد بمثل هذه األعمال، أو 

اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أحدث ذلك في الحياة العامة، أم الخاصة؟

العنف... معاناة الزمت المرأة خالل عام 2022
كشف بحث حديث أن قلة النوم ليالً 
اإلصابة  زيادة خطر  إلى  تؤدي  أن  ميكن 
بارتفاع ضغط الدم، وغيره من األمراض، 
وفي كثير من األحيان يكون الشخير 
هو السبب وراء ذلك، لذا من الضروري 
للحصول  املشكلة  لهذه  حل  إيجاد 

على ليلة نوم هادئة.

ووجد اخلبراء، أن نصف األشخاص غالباً 
ما يعانون من أجل احلصول على النوم، 
مما يعرضهم خلطر اإلصابة بالسكتات 
وأمراض  القلب  وفشل  الدماغية 

الشرايني.

قال  الشخير،  بأسباب  يتعلق  وفيما 
أحد خبراء النوم: 

وجوهنا  بشكل  يتعلق  قد  األمر  ـ 
ورقبتنا، أو بسبب زيادة الوزن، خاصًة إذا 

كانت هناك دهون حول العنق.

يكون كذلك بسبب ضيق  أن  ـ ميكن 
مجرى الهواء، الناجم عن االحتقان أو 

الفيروسات أو احلساسية.

احلار  الطعام  أن  أيضاً  احملتمل  من  ـ 
»ألهبت«  قد  الكحولية  املشروبات  أو 

الشعب الهوائية.

ـ النوم على الظهر أيضاً قد يؤدي إلى 
الشخير.

ـ ميكن أن يكون السبب هو أن »اللحمية« 
أو اللوزتني كبيرتني جداً، أو بسب شكل 
اللسان، أو إذا كنت قد تعرضت إلصابة 

في أنفك.

كما أشار إلى أنه »إذا كان الصوت عبارة 
عن اختناق أكثر من كونه شخيراً، فقد 
يكون عالمة على اضطراب نوم خطير 

يسمى »توقف التنفس أثناء النوم«.

آثار  إلى  احلالة  هذه  تؤدي  أن  وميكن 

سلبية هائلة على اجلسم، مثل أمراض 
القلب، والسكتة الدماغية، وفي حاالت 

نادرة، املوت.

دراسة تربط بني الشخير وعوامل 
خطر تسبب أمراضاً

النوم  أكد خبير  اإلجابة  »نعم«.. بهذه 
»إذا  مضيفاً:  بذلك،  القيام  إمكانية 
كان بإمكانك معرفة سبب الشخير، 

فيمكنك معاجلة املشكلة«

األجهزة  معظم  »إن  اخلبير:  وأوضح 
صدمة  تصدر  التي  كتلك  املتاحة، 
تشخر،  عندما  خفيفة  كهربائية 
وضعيتك،  تغيير  على  لتشجيعك 

ليست فعالة حقاً«.

التغييرات في  إن حصول بعض  وأكد 
منط احلياة هي أفضل طريقة ملواجهة 
الشخير، وذلك من خالل فقدان الوزن، 
هذا  وفي  الكحول،  شرب  وتقليل 

الصدد، قدم 5 نصائح وهي:

ـ التفكير املسبق.

ـ قبل النوم، استبدل وسادتك بوسادة 
من اإلسفنج.

لك  تسبب  احلساسية  كانت  إذا  ـ 
الشخير، فإن تخليص بيئة نومك من 
املواد التي حتفز مسببات احلساسية، 

ميكن أن مينحك نوماً هادئاً.

ـ زيت الزيتون: ميكن أن تساعد ملعقة 
من زيت الزيتون قبل النوم في تقليل 
طعاماً  تناولت  قد  كنت  إذا  الشخير، 
حاراً أو شربت مشروباً كحولياً، حيث 
لاللتهابات،  مضاد  الزيتون  زيت  يعتبر 

الشعب  تهيج  تخفيف  في  ويساعد 
طوال  التأثير  يستمر  ولن  الهوائية، 

الليل، لكنه يخفف من الشخير.

حديثة،  دراسة  وجدت  املوسيقى:  ـ 
وهي  الـ«ديدغيريدو«،  على  العزف  أن 
يقلل  أسترالية،  موسيقية  نفخ  آلة 
األعراض لدى األشخاص الذين يعانون 
هذا  ويعد  املعتدل«،  »الشخير  من 
مؤشراً على التأثير اإليجابي لالستماع 

للموسيقى الهادئة قبل النوم.

أن  ميكن  األنف  بخاخ  األنف:  بخاخ  ـ 
ويجعل  االحتقان،  تقليل  في  يساعد 
ال  األنف،  خالل  من  أسهل  التنفس 
يقلل ذلك من فرص الشخير فحسب، 

بل له فوائد صحية أخرى أيضا.

النوم  ـ وضعية النوم: غالباً ما يكون 
فيما  للشخير،  سبباً  ظهورنا  على 
البطن  على  النوم  وضعيات  تضر  قد 
اجلسم  فوسادة  الرقبة،  أو  بالظهر 
أفضل  هي  اجلسم(  بطول  )وسادة 
على  النوم  على  لتشجيعك  وسيلة 

جانبك.

االصطناعي  »ناسا«  قمر  التقط 
مؤخراً  إطالقه  مت  الذي   21-NOAA
صورة لألرض، حيث يأمل اخلبراء منه أن 
يوفر معلومات حيوية حول محيطات 

كوكبنا، والغالف اجلوي واألرض.

ولكن بصرف النظر عن توفير منظور 
فإن  الفضاء،  من  لألرض  جديد  عاملي 
الصورة هي مجرد بداية ملهمة علمية 
جديدة ستراقب بيئة احمليطات والصحة 
تتبع  القدرة على  عن  البحرية، فضالً 

حرائق الغابات واجلفاف والفيضانات.

قمر  بواسطة  التقاطه  مت  ألنه  وهذا 
ناسا الصناعي NOAA-21 الذي مت 
أن  اخلبراء  يأمل  والذي  مؤخراً،  إطالقه 
يوفر معلومات حيوية حول محيطات 

كوكبنا والغالف اجلوي واألرض.

وحتتوي املركبة الفضائية لرصد األرض 
على أداة تُعرف باسم مجموعة مقياس 
باألشعة  للتصوير  املرئي  اإلشعاع 
بدأت  والتي   ،)VIIRS( احلمراء  حتت 
ديسمبر  بداية  في  البيانات  في جمع 

وأنتجت فسيفساء من اإلطارات على 
مدار 24 ساعة.

في  مبا  املعالم،  أنواع  كل  وقطعت 
ذلك جبال الهيمااليا املغطاة بالثلوج 
وهضبة التبت، إلى الضباب والضباب 
الدخاني فوق شمال الهند الناجم عن 

احلرق الزراعي.

سطح  حرارة  ويقيس VIIRS درجة 
ملراقبة  مهم  مقياس  وهو  البحر، 
تكوين اإلعصار، بينما تساعد مراقبة 
لون احمليط في مراقبة نشاط العوالق 
لبيئة  رئيسي  مؤشر  وهو  النباتية، 

احمليطات والصحة البحرية.

وقال عالم البرامج في اإلدارة الوطنية 
»اللون  اجلوي:  والغالف  للمحيطات 
الفيروزي املرئي حول كوبا وجزر الباهاما 
في الصورة يأتي من الرواسب في املياه 

الضحلة حول اجلرف القاري«.

 VIIRS لنظام  ميكن  اليابسة،  على 
الغابات  حرائق  وقياس  اكتشاف 

واجلفاف والفيضانات، وميكن استخدام 
دخان  وحركة  سمك  لتتبع  بياناته 

حرائق الغابات.

وتوفر األداة أيضاً حتليالً للغطاء الثلجي 
والهباء  والضباب  والُسحب  واجلليد 
في  احملاصيل  وصحة  والغبار  اجلوي 

العالم.

أطياف  من  كل  في  الصور  ويجمع 
الضوء املرئي واألشعة حتت احلمراء، ما 
يسمح للعلماء برؤية تفاصيل سطح 

األرض.

وأضاف: »إن أحد أهم استخداماته هو 

األقمار  ألن  آالسكا،  فوق  صور  إنتاج 
تدور   21-NOAA مثل  الصناعية 
حول األرض من القطب الشمالي إلى 
القطب اجلنوبي، لذلك تطير مباشرةً 
فوق القطب الشمالي عدة مرات في 

اليوم.

فرقة  باسم  يُعرف  ما  لديها  أن  كما 
Day-Night Band، والتي تلتقط 
ذلك  في  مبا  الليل،  في  لألضواء  صوراً 
أضواء املدينة والبرق والشفق القطبي 

واألضواء من السفن واحلرائق.

منتجات  من  العديد   VIIRS ويوفر 
يستخدمها  التي  اخملتلفة  البيانات 
العلماء في مجاالت غير ذات صلة، من 
يحاولون  الذين  الزراعيني  االقتصاديني 
علماء  إلى  احملاصيل،  بتنبؤات  القيام 
جودة الهواء الذين يتنبؤون مبكان وجود 
دعم  فرق  إلى  الغابات،  حرائق  دخان 
الليلية  األضواء  التي حتسب  الكوارث 

لفهم تأثير كارثة.

ويعد NOAA-21 ثاني قمر صناعي 

وقد   ،JPSS سلسلة  في  تشغيلي 
فاندنبرغ  قاعدة  من  املدار  في  انطلق 

للقوة الفضائية في 10 نوفمبر.

املعروف  السابق  اإلصدار  إطالق  ومت 
نوفمبر  في   -  20-NOAA باسم 

.2017

األرض  سطح  املركبتني  كلتا  وترصد 
السفر  أثناء  يومياً  مرتني  بالكامل 
على ارتفاع 512 ميالً )824 كيلومتراً( 
ميل   17000 بسرعة  كوكبنا  فوق 
في  كيلومتراً   27360( الساعة  في 

الساعة(.

ثالث  صناعي  قمر  إطالق  املقرر  ومن 
عام  في  ورابع   ،2027 عام  JPSS في 

.2032

القمر  هو   21-NOAA وسيكون 
الصناعي احلادي والعشرين الذي يدور 
 NOAA في مدار قطبي والذي تديره
حوالي  مهمته  تكون  أن  املقرر  ومن 

سبع سنوات.

السوريني  املهندسني  من  فريق  طور 
يحاكي  األرجل  سداسي  روبوتًا 
البحثية  لألغراض  العنكبوت،  حركة 
الستكشاف  املستقبلية  واملهمات 
الصحية  الرعاية  وأغراض  الكواكب 

وحاالت الكوارث.

واعتمد املبتكرون في تصنيع الروبوت 
األبعاد  ثالثية  الطباعة  تقنية  على 
بالكامل، وهو ميتاز بالقدرة على التأقلم 
مع احمليط، من خالل التسلق أو صعود 
اآللية  الذراع  قدرة  عن  فضاًل  األدراج، 

على التقاط األشياء.

الروبوت  أن  إلى  املبتكرون  وأشار 

العنكبوت بأرجله الستة يلبي طيًفا 
الصناعية  االستخدامات  من  واسًعا 
واخلدمية والترفيهية واالستكشافية، 
إذ ميكنه الوصول إلى أماكن خطيرة، 
مثل املرتفعات اجلبلية الوعرة واملناطق 
التي حتتوي على حرارة عالية أو غازات 

سامة.

العنكبوت  الروبوت  املبتكرون  وبرمج 
تسهل  برمجة  لغة  على  باالعتماد 
وفًقا  بعد،  عن  به  التحكم  عملية 

للمجال أو املنطقة اجلغرافية.

 6 على  العنكبوت  الروبوت  ويحتوي 
احلركة،  مرونة  تراعي  مفصلية  أرجل 

وذراٍع آلية قادرة على أداء مهمات اجلمع 
على  الروبوت  يحتوي  كما  وااللتقاط، 
أمامية  كاميرا  على  قائم  رؤية  نظام 
تستطيع بث فيديو مباشر ومشاهدته 
من خالل تطبيق على املوبايل، فضاًل 
لتجنب  للتنبيه  حساس  وجود  عن 

العوائق.

حركة  محاكاة  إلى  املشروع  ويهدف 
ذات  الروبوتات  واستبدال  العنكبوت، 
تُسّهل  أرجل،  ذات  بروبوتات  العجالت 
ال  التي  الصعبة  األماكن  في  احلركة 
الوصول  العجالت  روبوتات  تستطيع 

إليها.

لالستمتاع بليلة أفضل.. خمس نصائح لوقف الشخير

»ناسا« تنشر صورة لألرض في إطار مهمة جديدة

يون يطّورون الروبوت العنكبوت لألغراض البحثية والرعاية الصحّية سور
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وناديه؟ مدربه  َمْن  لمعرفة   DNA فحص  الالعب  يلزم  هل 

عالمي حفل  في  رونالدو  كريستيانو  ُيقّدم  السعودي  النصر 

الكثير من النقاط تتداخل في القضية 
قضية  وهي  عنها،  سنتحدث  التي 
العب كرة قدم عند انتقاله كما ذُِكر 

آنفاً بأنه من هو مدربه وناديه األول؟.

حتصل الكثير من اخلالفات واملشاكل بني 
بعض املدربني وإدارات النوادي واملدارس 
الكروية بعد ظهور جنومية العب كان 
ويتدرب  معهم  يلعب  األيام  من  يوماً 
تتصارع  ما  وسرعان  إشرافهم،  حتت 
الكادرين  من  والشخصيات  األندية 
الكروية  املدراس  وحتى  واإلداري  الفني 
وجنوميته  الالعب  ذلك  لتنسيب 
ألنفسهم، ويشكّل ذلك نقطة خالف 

كبير بينهم، ولم حُتل حتى اآلن.

آلية ضياع الالعب؟

في مدينة قامشلو على سبيل املثال 
فئة  عمر  في  الالعب  يكون  عندما 
في  العب  يكون  قد  تصورّوا  األشبال 
في  ويلعب  معينة،  كروية  مدرسة 
دوري إقليم اجلزيرة مع نادي ُمعنّي، ومع 
وهي  آخر،  فريق  مع  الشعبية  الفرق 
كلها تابعة لإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا، ويضاف لذلك للعبه في 
التابع  السوري  الدوري  في  يلعب  نادي 

حلكومة دمشق!.

وطبعاً لكل مدرسة وفريق ونادي، مدرب 
وإدارة، وعند ظهور جنومية هذا الالعب 
يدّعي كل طرف أنه من صنيعته، وحتى 
نقطع الشك باليقني يبدو أنه يتحتم 
 DNA فحص  إجراء  الالعب  على 

ملعرفة هو من صنع َمن؟.

ال تنسى فضل ُمدربك وناديك

إن األمر الهام في القضية هو أال يقوم 
الالعب وأهله بنكران َمنْ تعب وسهر 
على تنمية موهبة طفلهم، وحتى لو 
حصلت خالفات بينهم فيما بعد، ألن 
املدرب يُريد أن يبقى الالعب معه، ولكن 
الالعب لديه طموحات أكبر في اللعب 
مع فرق ونوادي أخرى، ولذلك يتغاضى 
معه  تَِعب  من  تسمية  عن  الالعب 

وهذا ال يجوز، وليس كل الالعبني على 
الشاكلة نفسها، فهناك لو لعب حتى 
في أندية أوروبية مع كل حديث يتذكر 
من كان صاحب الفضل عليه في بداية 
دخوله لعالم كرة القدم، ومن بعدها 

من عمل على تطوير موهبته.

بند  أي  يوجد  ال  اجلزيرة  إقليم  وفي 
ينسب الالعب للمدارس الكروية، رغم 
املطالب بتنسيبهم في تقارير سابقة، 
ولكن هو لديه رقم احتادي وكشف إن 
كان يلعب مع نادي من أندية اإلقليم 
التابع  الرياضي  االحتاد  من  املرخصة 
لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، 
باإلضافة إلى كشف مع نادي ُمرخص 
من االحتاد »العربي« السوري لكرة القدم 

التابع حلكومة دمشق.

لم  ملدربني  نشهد  الوقت  وبنفس 

أمام طريق العبيهم وسمحوا  يقفوا 
نادي يجدون فيه  أي  باللعب مع  لهم 
مصلحتهم، وبسبب الضائقة املادية 
في  النوادي  أغلب  منها  تعاني  التي 
االحتاد  من  املرخصة  اجلزيرة  إقليم 
التي  واألندية  اجلزيرة  بإقليم  الرياضي 
تقع  والتي  دمشق  حلكومة  تتبع 
اجلزيرة  إقليم  مناطق  في  مقراتها 
كاجلزيرة واجلهاد وعامودا، في عام 2022 
أندية  إلى  الالعبني  من  الكثير  انتقل 
وبعقود  السوري  والساحل  الداخل 

مالية كبيرة.

صفقات فاسدة أو أمر طبيعي؟

أندية  مع  باملاليني  تعاقدات  وحصلت 
من الدوري السوري املمتاز مثل الوحدة 
ونوادي أخرى، من قبل العبني من أندية 
االحتاد  من  املرخصة  اجلزيرة  إقليم 
الرياضي التابع لإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا، كما كانوا متعاقدين مع 
اجلزيرة  إقليم  في  مقراتها  تقع  أندية 
وهي مرخصة من االحتاد الرياضي التابع 
ذكرنا حصلت  حلكومة دمشق، وكما 
تلك االنتقاالت من قبل الالعبني ألندية 
لهم  املادية  الضائقة  بسبب  أخرى 
ولنواديهم في مناطقنا، وهذه اخلطوة 

فتحت الكثير من السجال بني متابعي 
الشـأن الرياضي غير املدربني واإلداريني 
أيضاً، وانتقدوا حالة بيع الالعبني وعلى 
أنها صفقات فساد بحسب تعبيرهم، 
يقومون  معينني  أشخاص  هناك  وأن 
جنوم  من  املنطقة  إلفراغ  األمر  بهذا 
الرياضي  االحتاد  اتخذ  وعليه  الكرة، 
وانتقال  بيع  مبنع  قراراً  اجلزيرة  بإقليم 
أي العب إال بعد موافقة ناديه املُرخص 
من قبل االحتاد الرياضي بإقليم اجلزيرة 

واالحتاد الرياضي أيضاً.

ولكن نقطة اخلالف األكبر التي تظهر 
التواصل  شبكات  وعلى  إعالمّياً 
الالعب  انتماء  االجتماعي هي قضية 
بصقل  قام  الذي  مدربه  وَمنْ  نادٍ؟  ألي 
وتنمية موهبته وإيصاله للنجومية؟ 
وظهرت خالفات على شبكات التواصل 
األحيان  من  الكثير  في  االجتماعي 
مبجرد نشر تعاقد مع العب من مناطق 
إقليم اجلزيرة مع أندية تلعب في الدوري 
وحصلت  الوحدة،  ومنها  السوري 
الصفحات  على  حادة  نقاشات 
مازالت  والتي  والشخصية،  الرياضية 
مبجرد ذكر اسم العب انتقل إلى أندية 
اخلالف  يظهر  والساحل حتى  الداخل 
مجدداً والسجاالت احلادة فيما بينهم.

النجم  السعودي،  النصر  نادي  قدّم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل 
بارك  مرسول  ملعب  شهده  عاملي، 

بحضور كامل من مشجعي النادي.

مرتدياً  رونالدو  كريستيانو  ودخل 
قميص النصر التقليدي، ووجه حتياته 
للجماهير الكبيرة التي هتفت كثيراً 
باسم الدون البرتغالي، وبادلهم التحية 
واحلب والتقدير، وأكد أنه سيفعل كل 

ما بوسعه إلسعادهم.

النصر،  جلماهير  عائلته  رونالدو  وقدّم 
بحضوره  وعائلته  سعادته  عن  وعّبر 

وسط هذا احلشد الكبير.

وانضم كريستيانو صاحب الـ37 عاماً، 
إلى نادي النصر ملدة موسمني ونصف، 
بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي. 

صحفي  مؤمتر  التقدمي،  حفل  وسبق 
آل  النصر مسلي  نادي  رئيس  بحضور 
جارسيا.  رودي  النصر  ومدرب  معمر، 
فخور  املؤمتر:  في  كريستيانو  وقال 
إلى  واالنتقال  اخلطوة  هذه  باتخاذي 
كذلك  عائلتي  سعيد،  أنا  النصر.. 

سعيدة بالتواجد في السعودية.

رائع  باستقبال  حظينا  لقد  وأضاف: 

لم  الضيافة..  كرم  على  وأشكرهم 
يكن سهالً عليَّ اتخاذ هذا القرار.

وأردف: جئت إلى النصر من أجل الفوز 
وتسطير أرقام جديدة في آسيا.

الكثير  شهد  العالم  كأس  وبني: 
آسيوية  منتخبات  من  املفاجآت  من 
في  املنافسة  قوة  أعرف  وإفريقية، 
الدوري السعودي... وأنا جاهز ألستمتع 

بلعب كرة القدم.

معمر  آل  مسلي  قال  ناحيته  من 
رئيس نادي النصر: كريستيانو الالعب 
األفضل في تاريخ كرة القدم، وتواجده 

في النصر إضافة كبيرة لنا ولدورينا.

وأضاف: الصفقة ليست مجرد توقيع 
متتد  معه  واتفاقيتنا  كبير،  جنم  مع 
والتعريف  النادي  أكادمييات  لدعم 
بنادينا، ووجود جنم بحجم رونالدو ونادي 
بشعبية النصر كاٍف باستقطاب رعاة، 
سيتم  للصفقة  جتاريني  رعاة  وهناك 

اإلعالن عنهم مستقبالً.

عوائد  لها  سيكون  الصفقة  وبني: 
والدوري  النصر  نادي  على  إيجاباً  تعود 
السعودي، وكريستيانو طلب معاملته 

مثل كل العب آخر في النصر.

في  قال  جارسيا  رودي  النصر  مدرب 
أفضل  من  واحداً  كريستيانو  املؤمتر: 
الالعبني في العالم ومن الرائع أن يكون 

العباً في فريقي.

أُعّلمه  ما  لدي  يوجد  ال  وأضاف: 
لكريستيانو وسنتشارك اخلبرة معه.. 
سعيداً  كريستيانو  يكون  أن  هدفنا 

بيننا في نادي النصر.

قائمة  البرتغالية  األسطورة  ويتصدّر 
حفالت  سجلت  الذين  الالعبني  أكثر 
أرقاماً  اجلديدة  أنديتهم  في  تقدميهم 
معتبرة، وذلك في حفل تقدميه في ريال 
مدريد عام  2009 حيث حضر 75 ألف 

مشجع في إستاد سانتياغو برنابيو.

دييغو  األرجنتيني  األسطورة  وجاء 
حفل  في  الثاني  املركز  في  مارادونا 
تقدميه التاريخي بنادي نابولي اإليطالي 
ألف   65 حينها  حضر  إذ   1984 عام 

مشجع.

وفي املرتبة الثالثة يأتي السويدي زالتان 
لتقدميه  حضر  الذي  إبراهيموفيتش 
60 ألف مشجع في مدرجات ملعب 
»كامب نو« معقل برشلونة اإلسباني، 
عام 2009، ثم نيمار دا سيلفا بـ57 ألف 
متفرج في نفس امللعب عندما انتقل 

للفريق الكتالوني عام 2013.

وجاء في املركز الرابع النجم  البرازيلي 
كاكا الذي كان في استقباله 55 ألف 
مشجع من ريال مدريد عام 2009، ثم 
الذي حل في  هازارد  إيدين  البلجيكي 
ملعب سانتياغو برنابيو أيضاً بـ50 ألف 

مشجع عام 2019.

ويتساوى اإلسباني فيرناندو توريس بـ 
45 ألف مشجع استقبلوه عند تقدميه 
في عودته ألتلتيكو مدريد عام 2015، 
مع األرجنتيني كارلوس تيفيز في حفل 

استقباله مع بوكا جونيورز.

تنمية  مركز  افتتاح  من  الغاية  كان 
الشباب، هو تنمية وتطوير مواهبهم، 
والسعي بهم نحو بناء خبراٍت، ومهاراٍت 
حياتهم،  مجاالت  شتى  في  إضافية 
اني  عن طريق تقدمي دورات وبشكل مجَّ
لهؤالء الشباب، الذين لم تسنح لهم 
الراغبني  أو  دراستهم،  إلكمال  احلياة 
إلى جانب  في كسب خبراٍت إضافية 

تخصصهم الدراسي.

نشاطات املركز

قامت صحيفتنا »روناهي« بزيارة املركز، 
للتعرف على النشاطات واخلبرات، التي 
التقينا  حيث  للشباب،  تقدمّيها  يتم 
بإدارية املركز »حنان مراد« والتي حدثتنا 
عام  منذ  املركز  هذا  افتتاح  قائلًة: »مت 
الدورات  من  عدد  تخريج   َّ ومت 2015م، 
)الكومبيوتر،  مثل  مجاالت،  عدة  في 
من  الرغم  على  واإلعالن(،  واخلياطة، 
بسبب  اإلعاقات،  لبعض  مواجهتنا 
ما تعرَّضت له مناطقنا من تهديدات 
من قبل احملتل التركي، وبسبب جائحة 
كورونا أيضاً، لكن ومنذ 2022/12/24 

دورات  وفتح  الشباب،  باستقبال  بدأنا 
ودورات   ICDL دورات  ن  تتضمَّ لهم، 
الدورات  بأن  علماً  وإعالن،  خياطة 
مجانية ومدة كل دورة شهرين فقط، 
إلى  باإلضافة  تخريجهم،  يتم  بعدها 
في  الَتوظيف  في  َّة  األولوي منحهم 

سات اإلدارة الذاتيَّة«. مؤسَّ

وأضافت حنان قائلًة: »يتم تخريج 250 
مختلف  من  عام  كل  وطالبة  طالباً 
اجملاالت، وتبلغ سعة استقبال كل دورة 
من 12 إلى 15 طالبا وطالبة، وشهد 

املركز إقباالً الفتاً من الراغبني منذ أول 
يوم من افتتاحه، كما ويكون التدريب 
وذوي  مختصني  مدربني  إشراف  حتت 
في  املعنيني  وضع  إلى  إضافًة  خبرة، 
وقت  لتنظيم  خاصاً  برنامجاً  املركز 
كل دورة بشكل دقيق، فكل دورة لها 
الدورات  وهدفنا من هذه  وقت محدد، 
في  الشبيبة  لدى  الوعي  زيادة  هو 
واغتنام  سوريا،  شرق  شمال  مناطق 
إضاعته  وعدم  لديهم  الفراغ  أوقات 
على  سلباً  تعود  والتي  امللهيات،  في 

كقضاء  ومستقبلهم،  حياتهم 
أغلب أوقاتهم في االنترنت. يوجد بني 
الشباب اخلاضعني للدورات، متعلمون 
تطوير  في  يرغبون  حيث  وجامعيون، 

إمكاناتهم أكثر«.

ِّبني ذوي خبرات  الب مبدر دعم الطُّ
وكفاءات

وبهذا الصدد التقينا مدرب قسم الـ« 
»عثمان  املهندس  املركز،  في   »ICDL
أحمد« والذي قال بدوره: »فيما يتعلق 
القسم  في  املوجودين  الطالب  بعدد 
الذي أدرب فيه، يتجاوز الثمانني طالباً 
مجموعات،  ثالثة  مشكِّلني  وطالبًة، 
من  املركز  إلى  الطالب  يتوافد  حيث 
كافة،  سوريا  شرق  شمال  مناطق 
ويتم  خبرات،  كسب  في  طامعني 
برامج  على  الطالب  هؤالء  تدريب 
خاص،  بشكل  واإلكسس  اإلكسل 
شيوعاً  األكثر  هي  البرامج  هذه  ألنَّ 
فأغلب  أهمية،  واألكثر  منطقتنا  في 
مركزنا،  من  تخرجوا  الذين  الطالب، 
يعملون على برامج احلاسوب بشكل 

وال  عمله،  في  ومركزنا مستمر  جيد، 
ميكن أن يتوقف ألي سبب كان«.

اغتنام الفرص

َّة  اب ومن جهتها أعربت لنا الطالبة الشَّ
اخلالد« من مدينة احلسكة،  »سيماف 
نة  السَّ هذه  قائلًة: »قدمت  وأوضحت 
ًة  ى دورة احلاسوب كي أكون ملمَّ ألتلقَّ
بها، ومن أجل تطوير مهاراتنا كشباب 
منفتحني نحو مستقبٍل يجب علينا 
أهالينا  ومبساندة  بسواعدنا  نبنيه  أن 

ودعم إدارتنا«.

اخلالد«  »سيماف  الطالبة  واختتمت 
جامعية،  طالبة  »أنا  قائلًة:  حديثها 
في  دوامي  نهاية  بعد  باملركز  ألتحق 
اخلبرات،  كسب  أجل  من  الكلية، 
أن  الشابة،  الفئة  لكافة  ونصيحتي 
يأتوا إلى مركز تنمية الشباب، لكسب 
مجال  أي  في  منها  وخبراٍت  مهاراٍت 
نفوت  ال  بأن  علينا،  واجب  فهذا  كان، 
الفرص التي تتسنى لنا من أجل بناء 

غٍد مشرٍق«.

أوضحت طبيبة أمراض األطفال، جيهان 
األمراض،  عن  حديثها  خالل  إبراهيم 
التي انتشرت في شمال وشرق سوريا، 
أن األمراض تزداد في فصل الشتاء وتؤثر 

على األطفال باألكثر.

مع تطور النظام الرأسمالي انتشرت 
اجملتمع،  في  األمراض  من  العديد 
وتسببت في فقدان الكثير من الناس 
حياتهم، التأثير األسوأ لهذه األمراض 

يكون عادة على األطفال.

أبرز األمراض في املنطقة

قالت طبيبة أمراض األطفال »جيهان 
األمراض،  العديد من  إبراهيم«: »هناك 
وخاصة  الناس،  تؤثر على صحة  التي 
األطفال، فغالباً ما تظهر أمراض مثل 

احلصبة، واليرقان، والتهاب احللق عند 
األطفال«. 

الذي  كورونا  فايروس  أن  إلى  مشيرةً، 
وشرق  شمال  مناطق  في  انتشر 
بسبب  منه  األطفال  وقاية  مت  سوريا، 
مع  ولكن  اتخاذها،  مت  التي  اإلجراءات، 
األسف، في الفترة األخيرة هناك خطر 
انتشار الكوليرا التي تسبب التهاباً في 

األمعاء«.

ولفتت إلى مرض الكوليرا قائلة: »يؤدي 
إلى اإلسهال واجلفاف؛ ما يؤثر بشكل 
يتسبب  كما  الكلى،  على  مباشر 
وأن  الناس حلياتهم،  في فقدان بعض 
به  اإِلصابة  خلطر  معرضون  األطفال 

أكثر من غيرهم لضعف مناعتهم«.

النظافة  ضرورة  على  وشددت 
للوقاية  البيئة  ونظافة  الشخصية، 

الكوليرا  وخاصة  األمراض،  أنواع  من 
قائلًة: »قبل انتشار مرض الكوليرا في 
مناطقنا، من الضروري اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية، فهو ينتشر عن طريق التنفس، 
وخاصة في فصل الشتاء بسبب البرد، 
إذا كانت مناعة جسم الطفل ضعيفة 
هذا  من  نفسه  وقاية  يستطيع  وال 

املرض، فإن حياته ستكون في خطر«.

طرق حماية األطفال من الكوليرا

»جيهان  دعت  حديثها  نهاية  وفي 
أطفالها  وقاية  إلى  األسر  إبراهيم« 
على  بقولها: »يجب  والبرد  املرض  من 
أطفالهم  حماية  على  العمل  األسر 
درجة حرارة  أن تكون  البرد، ويجب  من 
جسم األطفال متوازنة دائماً، ومن أجل 

ينبغي  ال  األمراض  من  األطفال  وقاية 
الشديد،  للبرد  األطفال  يتعرض  أن 
ولكي يكون جسمهم قوياً، يحتاجون 
مثل  الصحية  األطعمة  تناول  إلى 
اخلضار والفاكهة، كما يجب غسلها 
جيداً، كما أن تأثير التلوث على اجلسم 

يجب  لذلك  أيضاً،  مرتفع  والبيئة 
على األهالي االهتمام بنظافة البيئة 
اإلنسان  نظافة  أجسادهم.  ونظافة 

وحماية البيئة ضرورة أساسية«.

وكالة أنباء املرأة

لنادي ومدرب معّين؟، وذلك بعد  الالعبين  القدم بخصوص تنسيب  المدربين وإدارات األندية لكرة  بين  ـ تظهر خالفات كبيرة  روناهي/ قامشلو 
 عند انتقالهم إلى نادي ضمن الدوري السوري ما ُيسمى "الممتاز" أو األندية العربية وحتى األوروبية.

ً
وصولهم للنجومية وخاصة

افتتاح  الطموح والبهجة ألرواحهم، تم  الشباب، وإعادة  لتأهيل  ـ  قامشلو/ علي خضير 
باب في مقاطعة قامشلو، من قبل هيئة الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة، 

َّ
مركز تنمية الش

في تشرين الثاني من عام 2015م، حيث تقدم خدمات جمة لتأهيل الشباب نحو المنفعة.

باب في قامشلو.. كسب للمهارات والخبرات مركز تنمية الشَّ

األطفال ضعيفو المناعة أكثر من يواجهون خطر اإلصابة بالكوليرا

عثمان أحمدسيماف الخالدحنان مراد
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أحمد بيرهات: كاتب وباحث

إداري في منتدى حلب الثقافي

الثقافة أسمى أهداف احلياة، وتطويرها 
يتطلب حتريرها من الروتني، والنمطية، 
واالرتقاء إلى قضايا الوطن احليوية، عبر 
القيام بحوارات، وتواصل فكري، وتبادل 
واإلسهام  اجملتمع،  تطوير  حول  اآلراء 
وتوظيف  الوطنية،  الثقافة  بتعزيز 
وتوسيع  لها،  الالزمة  اإلمكانات 
مساحة احلوار والتالقي بني أبناء الوطن، 
ثقافي  مشروع  بلورة  في  واإلسهام 
املثقفني  ودعم  العون  وتقدمي  وطني، 
لبلورة رؤاهم القيمة حلل قضايا اجملتمع.

واجب  الثقافية  املؤسسات  وعلى 
السامية،  القيم  توالد  ضمان  ضرورة 
وفضاء  ثقافي،  إشعاع  مصدر  ليكون 
طرح  عبر  والقناعات  لألفكار  يتسع 
قضايا تُعنى بالثقافة، والفكر بشكل 
وأحاسيس  حقيقة  لنلتمس  عام 
مجتمعنا بهوية ثقافية جامعة بكل 

ما تعنيه كلمة الثقافة من معنى.

»إنها  الثقافة:  نعرف  أن  نريد  عندما 
اجملتمعات من  إليه  تراكم ما توصلت 
املعاني، والقيم، ومتثل ذهنية، ومضمون 
اجملتمع وفنه، وعلمه وتوحد املؤسسات، 
التي أبدعتها اجملتمعات إلدارة نفسها 

سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً«.

فالثقافة بجوهرها متثل احلالة الروحية 
لشعب ومجتمع ما، وكل شعب يتميز 
باإلضافة  الوطنية  بثقافته  غيره  عن 
بخصوصية  اإلنسان  ميتلكه  ما  إلى 

وتفكير مشترك.

إلى  الرأسمالية  احلداثة  قوى  تلجأ 
للشعوب،  األصيلة  الثقافات  محاربة 
العابرة  احلداثوية  بثقافتها  وطبعها 
وقد  ثقافية،  كحرب  للمجتمعات 
جنحت في الكثير من اجملتمعات والبالد، 
التي غزتها في بحثها عن الربح، وحتويل 
لبضائعها،  أسواق  إلى  البلدان  تلك 
ويظهر  الدعائي،  التسويقي  وإطارها 
ذلك جلياً في الغناء واملسرح، والتمثيل 
وليس  بالشكل  واالهتمام  واللباس، 
احلضارة  لثقافة  كتقليد«  اجلوهر 
املركزية األوروبية« وحتاول إلغاء الثقافات 
األحادية  النظرة  فهذه  األصيلة، 
مواجهتها  يتم  اإللقائية  اإلقصائية 
من قبل ثقافة األم في أرض احلضارات 

األولى، وما بني النهرين »ميزوبوتاميا«

مأثورة حيث  مقولة  بونابرت  لنابليون 
يقول فيها:

شعباً«  أعطيكم  مسرحاً  »أعطوني 
في  املسرح  دور  يقصد  هو  طبعاً 
واالقطاعي  امللكي،  النظام  فضح 

كانت  التي  الفرنسية  الثورة  قبل 
إظهار  في  تاريخي  انقالب  مبثابة 
مبادئ احلرية، واملساواة، والدميقراطية، 
نظام  خلق  املدني  اجملتمع  ومفاهيم 

البرملان اجلمهوري بشكله الواسع.

فعندما يتم إلغاء وإنهاء ثقافة ما من 
قبل األنظمة السلطوية، أو انصهارها 
في ظل سلطة رأس املال، يُعد مبثابة 
إبادة  في  النووية  األسلحة  مفعول 

الشعوب.

الوقوف في وجه هجمات  لهذا يجب 
وهو  الشرسة،  الدوليني  احملتكرين 
التركيز على الثقافة الوطنية بكل ما 

تعنيها من معنى.

كيفية احلفاظ على الوجود في صراع 
البقاء واالنحالل:

الغناء  في  التقليد  ثقافة  جتاوز  يُعد 
على  ثبات  الكتابة  وحتى  واملسرح، 
بحد  والثقافية  الوطنية  القيم 
احلضارة  بني  املوجود  فالصراع  ذاتها، 
الدميقراطية  واحلضارة  الرأسمالية 
تكمن بضرورة إبراز الشعوب واجملتمعات 
مواجهة  في  الذاتية  ثقافتها  عن 

ملوثات التكنولوجيا الرأسمالية.

هويتها،  إبراز  عليها  حضارة  فكل 
جوانب  تبرز  الدميقراطية  فاحلضارة 
عبر  الطبيعية  األخالقية  اإلنسانية 
في  لتحقيقها  تسعى  التي  مبادئها 
العدالة، واملساواة، والسير نحو احلرية 

عبر اخليال اخلصب.

الشرق  في  األصلية  الشعوب  ثقافة 
من  مستهدفة  وكردستان  األوسط 
قبل قوى الهيمنة والنيوليبرالية بكل 
السبل، ووسائل احلرب واحلرب اخلاصة 
التكنولوجي  التطور  من  مستفيدة 
الرهيب، والتي جتاوز خدمة اإلنسانية، 
بأيدي  وشرهاً  نهماً  سالحاً  باتت  بل 
األوليغارشيني والثلة العفنة القابعة 
في الغرف املظلمة، التي تدعي خدمة 
يزدادون  العكس  على  بل  »احلضارة« 
إبعاد  محاولة  لذلك  ونهماً،  شراهَة 
املمارسني للثقافة أفراداً أو مؤسسات 
عن الهم الوطني، والسياسي، واحلروب 
املعاشة يشكل خطراً كبيراً باعتقادنا.

هنا السؤال الذي يفرض نفسه:

هل ميكن أن يكون املرء محايداً؟ ووطنه 

هجمة  ألشرس  يتعرضان  ومجتمعه 
وصهر وانحالل عبر التاريخ.

وعادات  وقيماً  روحاً  تعدّ  فالثقافة 
ما  إذا  معروف  هو  كما  الشعوب، 
تعرضت ألي هجوم فالبد من القائمني 
اجلانب  إظهار  الثقافي  الفكر  على 
الوطني، والقومي للثقافة وهو اإلطار 
عبر  وإبرازهما  واالصطالحي،  النظري 
إحياء القيم للدفاع عن الوطن كاألرض 
وجغرافية وشعب والتعايش املشترك 
األفراد  تشجيع  عبر  ثقافاتها  بني 
واجلماعات على املقاومة والتمرد والثورة 
على احملتل أو الدكتاتور، أو الظالم في 
البالد أو املستعمر من اخلارج وهذا ما 
أظهره الكثيرون من رواد الفكر والثقافة 
خاني،  أحمد  هيبات  من  التاريخ  عبر 
فيكتور هيجو، وتولستوي، تشيخوف، 
وجكر  غارسيا،  وغابريل  وهمنغواي، 
حكمت،  وناظم  موسى،  وآبيه  خوين، 
وياشار كمال، والكواكبي، وابن خلدون. 

والفن  ولألدب  للثقافة  الهام  فالدور 
املُراد  الرسالة  وقوة حاملي  بعنفوانه، 
الثوريني  الفنانني  ِقبل  من  توجيهها 
ومزكني،  صفقان،  الشهداء  أمثال 
الذين  منهم  والعشرات  وخبات، 
عبروا بأغانيهم وكتاباتهم في جميع 

واملفكرين  والفكر  الثقافة  مجاالت 
أمثال الشهداء حسني جاويش، وقاسم 
الكثر  وغيرهم  جودي،  ورستم  أنكني، 
حتقيق  سبيل  في  بأنفسهم  ضحوا 

وإحياء الثقافة األم.

 وهنا بالطبع الكرد ُمطالبون بثقافة 
إبداعية، وبفن ثوري وحر يعبرون فيها 
فالرابطة  وثورتهم،  معاناتهم  عن 
)الثقافة  املفهومني  هذين  بني  وثيقة 
الثورية، وحتقيق احلرية اجملتمعية( سواًء 
فاملوهبة  احلرب،  في  أو  السلم،  في 
احلال  بطبيعة  وتؤدي  لإلبداع  تؤسس 
إلى إثراء الثقافة اجملتمعية اإلنسانية 

عامًة.

الشاعر  بقصيدة  أذكر  أن  أحب  وهنا 
محمد  املعروف  الكردي  الفيلسوف 
مكسي فقه تيران 1564حيث قال في 

قصيدته:

جانباً،  والقرطاسية  القلم  »سأضع 
والترس  السيف  معكم  وامتشق 
اآلباء،  وطن  أجل  من  أقاتل  عالياً، 

وأجعل لغة األم مقصداً لي وقراراً«.

بجوهرها  فكري  إطار  فالثقافة 

اجملتمعات  وطبيعة  الروح  جتمع  فهي 
والشعوب، وتسير بها إلى األمام فكل 
شعب يظهر على الساحة مبدى قوة 
التعايش  على  وقدرته  ثقافته،  وتنوع 
التسامح  تكمن  وهنا  اآلخر،  مع 

واإلنسانية بشكل أكثر رقي.

مقاومة أسلحة احلداثة الرأسمالية

تتم عبر حتديد نقاط قوتها، وضعفها 
من األنانية والفردية، واتخاذ املادة )املال( 
اجلوهر  قبل  الشكل  وإظهار  أساساً 
الرأسمالية  أبواب  إغالق  محاولة  أي 
متعلق  شيء  أي  استفراغ  أي  متاماً، 
ومواجهة  داخلنا،  في  بالرأسمالية 
بالعودة  يكون  الرأسمالية  احلداثة 
جوهرها  وإبراز  الوطنية،  الثقافة  إلى 
والتعرف  بها،  والتشبث  والتمسك 
النظام  على  أي  اجملتمعية  على  أكثر 
الكونغراسي الدميقراطية املنشود في 

املستقبل.

التناقض بني النظام الدولتي والنظام 
الرأسمالي ليس سياسياً بل فكرياً أي 

هو منط من أمناط السلطة.

احلياة  طراز  ضد  نناضل  فعندما 
الرأسمالية الفردية األنانية علينا إبراز 
احلياة اجملتمعية التشاركية، ربط الفكر 
للطبيعة  الثقة  وإعادة  باملمارسة 
إقصاؤها  مت  التي  األصلية(  )الثقافة 

منذ آالف السنني.

في  حالياً  املعاشة  األزمة  ونتيجة 
خاصة  وسوريا  األوسط،  الشرق 
مجاالت  كل  في  احلاصل  والتدمير 
من  أنه  أظهرت  آفا  روج  ثورة  احلياة؛ 
املمكن ممارسة الثقافة والفكر والفن، 
بل حتى اإلبداع فيها ممكن جداً بالرغم 
الفكرية  فاملسيرة  الظروف  هذه  من 
الكردستانية  احلرية  والثقافية حلركة 
في شمال كردستان، خير دليل على ما 
نقول وكذلك املسيرة املعطاءة لألطر 
الثقافية والفكرية، واألدبية والفنية في 
روج آفا، التي عبرت بأغانيها وكتاباتها 
ودعمها  ثورتها  عن  جميل  بشكل 

بشكل راٍق جداً.

أنه عندما نعمل ونناضل  وهذا يعني 
وسياسي  أخالقي،  مجتمع  لتأسيس 
وحتريرها  ثقافتنا،  على  احلفاظ  عبر 
من الثقافة التقليدية، البد من رفض 
أعماله،  وفضح  احملتل،  مع  العيش 
الثقافة  بوسائل  ونظامه  وانتهاكاته، 
املتمثلة بالفكر وبالكتابة إلى التعبير 
والرسم  واألغنية  بتفاصيله،  األدبي 

الخ...

فالوقوف  ومنتهكة،  محتلة  بالدنا 
موقف املتفرج، ال يصح ملفكر أو أديب، 
أو فنان شعب بدون مثقفيه وثقافته 

بال روح.

يكمن دور املثقف في إيجاد رؤى جادة 
للثقافة  احلالية  البذور  إن  وواضحة، 
بكل  والثوري  الكومانالي،  واألدب 
أبعادها سوف تنمو، ويأتي اليوم الذي 
ينصهر األدب والفن في بوتقة حلمنا، 
ميزبوتاميا  في  مجتمعاتنا  رؤية  في 
والشرق األوسط احلرة ومتعايشة بكل 

شعوبها ومكوناتها.

العيش في  رؤية حول  أوجالن  وللقائد 
كنف طراز احلياة الرأسمالية مفادها:

حجرتي  في  العيش  أفضل  »إنني 
على  لي،  رمق  آخر  حتى  االنفرادية، 
أخرجتهم  الذين  الناس  مع  أعيش  أن 
أي  الطريق،  عن  الرأسمالية  احلداثة 

عن طريق احلقيقة«

بأشكالها  الثقافة  أن  إلى  نتوصل 
املتعددة متثل التعبير، والتحول القيمي 
املعنوي )الروحي-األخالقي(  جملتمعاتنا 
فالسياسات تتغير بتغير املصالح، كما 
هو معروف لكن الثقافة متثل القيمة 
التقدمية،  البشرية  لكل  املعنوية 
أي   القيم  هذه  على  احلفاظ  خيار  إن 
املقاومة والقراءة الصحيحة للتطورات 
القيم  هذه  تواجها  التي  واألحداث، 
األصيلة ستغير من التوازنات املوجودة 
لصالح القوى الدميقراطية في شمال 
مؤمنة،  بخطا  والسير  سوريا،  وشرق 
اإلدارة  وجتربة  باحلكمة  تتسم  وواثقة 
في  ستساهم  الدميقراطية  الذاتية 
إعادة التاريخ ملساره الطبيعي، واألنظار 
موجهة إلى هذه التجربة، و النتيجة 
العملية لنضال الشعوب وتضحياتهم 
والساحات  العسكرية،  اجلبهات  في 
السياسية، والدبلوماسية، وفي احملافل 

واملؤمترات واللقاءات الدولية.

فحتى السياسة في جوهرها خطاب 
ثقافي، والثقافة لها ارتباط باملقاومة، 

وكليهما فعل سياسي. 

ما يعبر عن معاناة اجلماهير واحلاجات 
ما  هو  واإلنسانية  لإلنسان،  الداخلية 
وليس  احلقيقية،  بالثقافة  نقصده 
ومحاولة  ثورياً  تكون  أن  إال  بوسعك 

ترسيخها مجتمعياً.

يكفي  مبا  لنضوج  وصلت  فاملرحلة 
التجربة،  هذه  ثمار  وقطف  حلصاد، 
ونضال  الشهداء،  تضحيات  وٍكدح 
شعوبنا املعطاءة والتي لم تبخل بأي 

شيء في سبيل إثبات وجودها.

بعد كل ما ذكرناه في املقال نتوصل إلى 
ولها  الروح،  هي  الثقافة  أن  استنتاج، 
واملبادئ،  القيم  إحياء  في  البارز  الدور 
وتوجيه الناس نحو املُطالبة بحريتهم، 
ومقاومة احملتل، والسلطة احلاكمة غير 
تتمركز  كلها  وسائل،  بعدة  العادلة 
والذي  حولنا،  ما  وإدراك  العقل،  حول 

يخدم طموحات الشعب بكل فئاته.

مبعناها  الدميقراطية  تتحقق  لن 
احلقيقي، من دون اتخاذ الثقافة كينونة 
للحركة  فعال  دور  وإعطاء  وجودية، 
الثقافية مبعناها الواسع؛ ألن الثقافة 
الفرد،  بني  اجلميل  التفاعل  عن  تعبر 
الثالوث  والبيئة، وعالقة هذا  واجملتمع، 

بالقيم املادية، واملعنوية.

كيف يمكن إحياء الثقافة الوطنية واستفراغ الثقافة الرأسمالية؟

اجمللس  عضوة  توديع  مراِسم  وبدأت 
التنفيذي ملنظومة اجملتمع الكردستاني 
حركة  ومن  كويي(،  )أفني  كارا  أمينة 
الثقافة مير برور )محمد شيرين أيدين( 
الذين  كزل  الرحمن  عبد  والوطني 

استشهدوا في ذلك الهجوم.

وبعد استالم جثامني الشهداء الثالثة 
من الطب الشرعي في باريس مبوكب 
في  االستذكار  قاعة  إلى  مهيب 
ساحة »دي فيليرز بالتز« حيث استقبل 
الكردستانيني  آالف  قبل  من  املوكب 
الفرنسية  وأصدقائهم في العاصمة 

باريس.

وزُيّنت قاعة املراسم بأعالم ورموز كردية 
الشعب  قائد  وصور  الزهور  وأكاليل 
الكردي عبد اهلل أوجالن، وبعد املراسم 

أُلقيت عدة كلمات.

جمللس  املشتركة  الرئيسة  وحتدثت 
اجملتمع الدميقراطي الكردي في فرنسا 
أوالً  أكدوغان،  خاني   ،)CDK-F(
الكردية  املرأة  وقالت: »إن  املراسم،  في 
هي كابوس بالنسبة لألنظمة، لذلك 

ونضالها.  الكردية  املرأة  يستهدفون 
شعار  العالم  نساء  تتبنى  اليوم 
»املرأة، احلياة، احلرية« الذي خّلقته أفني 

ورفيقاتها«.

وقال الرئيس املشترك للمؤمتر الوطني 
في  مشاركته  خالل  قرموس  أحمد 
املراسم أن »الدولة التركية دائماً حتاول 
اجملتمع  صوت  إسكات  الوسائل  بكل 
خالل  من  عليه  والقضاء  الكردي 
واالعتقاالت  واإلرهاب  القتل  عمليات 

لكن لم تصل إلى نتيجة حتى اآلن«.

جمللس  املشترك  الرئيس  حتدث  كما 
اجملتمع الدميقراطي الكردي في فرنسا 
)CDK-F(، عبد اهلل أوملز، ودعا إلى 
تعزيز النضال، وقال: »لقد أظهر شعبنا 
موقفاً واضحاً ضد القتلة بكفاحهم، 
يريدون  الذين  أولئك  تدمير  وسيتم 
تدميرنا، وسيكون هذا القرن قرن املرأة 
والكرد، ال أحد يستطيع مقاومة ذلك، 
ويجب أن نكون معاً ونكافح في هذه 
األيام التاريخية، وسوف يتعزز نضالنا 
عن  الكشف  ويجب  اجملزرة،  لتوضيح 

أولئك الذين ارتكبوا مجزرة باريس«.

احلادثة  جتاه  الفعل  ردود  إطار  وفي 
بالنمسا  املُقيم  املصري  الكاتب  قال 
للمواطن  العاملي  االحتاد  ومؤسس 
املصري في اخلارج، بهجت العبيدي في 
نفس  »هاوار«: »تعتصر  لوكالة  حديث 
إنسانية  مشاعر  ميتلك  شخص  كل 
الشعب  أبناء  له  يتعرض  ما  ويراقب 
الدول  جيوش  أيدي  على  مرة  الكردي، 
من  التركي  اجليش  به  يقوم  ما  مثل 
اعتداء يومي على الكرد في موطنهم 
الذي يُحرمون من إقامة دولة لهم فيه 
مثل بقية شعوب دول العالم اخملتلفة، 
هذا  أبناء  له  يتعرض  مما  أخرى  ومرة 
الشعب الذي ضاقت به أرضهم فكان 
املهجر مأوى مؤقتاً لهم فتستهدفهم 
األيادي اآلثمة اجملرمة للعنصريني كما 
في  اإلرهابي  احلادث  هذا  في  حدث 

فرنسا مؤخراً«. 

وصرّح خليل غمكني، نيابًة عن حركة 
TEV-( أوروبا  في  والفن  الثقافة 

صرخة  هو  صراخهم  بأن   ،)Çand

االنتقام، وقال: »ال نتوقع شيئاً من أحد، 
قوتنا  هو  الوحيد  وتوقعنا  أملنا  وأن 
الكردية  املرأة  نضال  اجلوهرية. انتشر 
في جميع أنحاء العالم، وسنؤدي أغاني 

مير برور، في كل مكان«.

وقالت املتحدثة باسم حركة املرأة احلرة 
الدولة  »إن  حسني:  تارا  الكردستانية، 
التركية تقصف جبال باشور كردستان 
باألسلحة الكيماوية كل يوم، ويجب 
على العالم كله أن يتدّخل اآلن، وكافح 

أجل  من  استشهدوا  الذين  رفاقنا 
يستهدفون  وإنهم  العاملي،  السالم 
قادة الشعب الكردي، كما تعرف الدولة 
التركية جيداً أن الكرد لم يعودوا الكرد 
الكرد  من  خائفون  وإنهم  السابقني، 
يهاجمونهم  السبب  ولهذا  األحرار، 
على  ويجب  الكيمياوية،  باألسلحة 
يكونوا  أن  والدول  العالم  كل شعوب 
هذه  ضد  الكردي  الشعب  نضال  مع 

الهجمات وأن يدعموهم«.

مركز األخبارـ  تستمر عملية »صاعقة 
سوريا  قوات  أطلقتها  التي  اجلزيرة« 
األمن  قوى  مع  بالتعاون  الدميقراطية 
الداخلي في يومها السابع بزخٍم كبيٍر 
ووتيرة عالية، أسفرت عن القضاء على 
الكثير من اخلاليا النائمة واعتقال 184 

مرتزق لداعش.  

سوريا  قوات  من  قياديون  وأكد 
املرأة  حماية  ووحدات  الدميقراطية 
املشاركني في عملية صاعقة اجلزيرة 
بيومها السادس بأنهم حققوا نتائج 
مهمة للغاية خالل العملية مشددين 
االحتالل  مخططات  إفشالهم  على 
في  داعش  مرتزقة  انتشار  بإعادة 

املنطقة ُمثمنني دور األهالي في ُحسن 
سير العملية العسكرية.

أكدت  العملية  إطالق  أهداف  وحول 
القيادية في وحدات حماية املرأة بإقليم 
تشارك  والتي  كوباني  دلبرين  اجلزيرة 
في غرفة العملية العسكرية أن دولة 
االحتالل التركي تقدم الدعم بشكٍل 
اجملاالت  بكافة  داعش  ملرتزقة  علني 
كونها تعتبر داعش جزء ال يتجزأ منها، 
يعتبرون  داعش  مرتزقة  بأن  وأضافت 
هجمات االحتالل التركي على املنطقة 

فرصة النتشارهم في املنطقة.

وتابعت: »إن مرتزقة داعش يسعون إلى 
االنتشار في كل األماكن، وقد أطلقنا 
أجل  من  اجلزيرة«  »صاعقة  عملية 
االنتقام لشهدائنا الذين استشهدوا 
في الرقة، وأيضاً حلاجة املنطقة أمنياً 

لها«.

هذا وأوضحت القيادية دلبرين كوباني 
بأنهم حققوا نتائج مهمة للغاية خالل 

العملية العسكرية، وسيفصحون عن 
معلومات أوفر وأوسع في األيام القليلة 

القادمة.

عملية  وسير  بنتائج  يتعلق  وفيما 
صاعقة اجلزيرة أكد املسؤول اإلعالمي 
فرهاد  الدميقراطية  سوريا  لقوات 
من  األول  اليوم  في  بأنهم  شامي 
العملية توجهوا نحو األهداف اخلاصة، 
أخطر  على  القبض  بإلقاء  وقاموا 
إلى  انتقلوا  ثم  ومن  املرتزقة،  أمراء 
تركيز  انصبَّ  حيث  الثانية،  املرحلة 
داعش  مرتزقة  خاليا  نحو  العملية 
الذين يقومون بنشر أفكاره واالنضمام 
إليه وتقدمي الدعم اللوجستي له وتابع 
بالقول: »وبفضل هذه العلميات، جعلنا 
بسالم  اجلديد  العام  تبدأ  املنطقة 

وأمان«.

من جانبها قالت هيلني رسول، إحدى 
القياديات في العملية: »يختبئ مرتزقة 
جتري  لذلك  املدنيني،  منازل  في  داعش 
وأضافت  عالية،  العملية بحساسية 
بأنه وإلى اآلن لم يثير أهالي املنطقة 
الذين  ذلك، وحتى  أية مشاكل بشأن 
البحث،  عمليات  من  يتضايقون 
تعاملنا  بسبب  بالراحة  يشعرون 

احلساس واملسؤول«.

هذا وانطلقت عملية »صاعقة اجلزيرة« 
التي أطلقتها قوات سوريا الدميقراطية 
وشرق  لشمال  الداخلي  األمن  وقوى 
نواحي  في   2022/12/29 في  سوريا 
الهول وتل حميس وتل براك ضد خاليا 
اُعتقل حتى اآلن  مرتزقة داعش حيث 
في  داعش  مرتزقة  من  عنصر   184

خضم العمليات العسكرية.

مركز األخبارـ اجتمع وزراء دفاع دمشق 
وأنقرة في موسكو إلى جانب أجهزتهم 
االستخباراتية في 2022/12/28 وتناول 
السيادة  حول  عدّة  ملفات  االجتماع 
السوريّة وفق ما أعلنته وسائل إعالم 

تلك الدول.
اخلارجية  أعلنت  الصدد؛  وبهذا 
إن   ،2023/1/3 الثالثاء  األمريكية 
الوقت احلالي »ليس املناسب« لتطبيع 
العالقات مع دمشق، وذلك في أحدث 
موقف للواليات املتحدة جتاه املباحثات 
ودمشق  أنقرة  بني  مؤخراً  جرت  التي 

بوساطة روسية.
وجاء ذلك على لسان املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية نيد برايس، في رده على 
جتاه  واشنطن  موقف  يخص  سؤال 

مساعي التطبيع بني أنقرة ودمشق.
ترقية  نؤيد  ال  »نحن  برايس:  وأوضح 
الدول لعالقاتها أو التعبير عن دعمها 
إلعادة تأهيل الدكتاتور الوحشي بشار 

األسد.«
واعتبر برايس إن »نظام حكومة دمشق« 
يواصل ارتكاب »الفظائع« ضد الشعب 

املساعدات  وصول  ومنع  السوري 
اإلنسانية »املنقذة للحياة«.

حل  »تدعم  املتحدة  الواليات  أن  وأكد 
سياسي تقوده سوريا مبا يتماشى مع 
رقم 2254  الدولي  األمن  قرار مجلس 
احللفاء  مع  العمل  وسنواصل  ثابًتا، 
والشركاء واألمم املتحدة، لضمان بقاء 

حل سياسي دائم في متناول اليد.
ترى  املتحدة  الواليات  إن  برايس  وقال 
اللقاء مبثابة مشاركة ثالثية شملت 
سوريا وتركيا واالحتاد الروسي، مضيفاً 

»بينما سياستنا لم تتغير«.
الواليات  كانت  إذا  ما  حول  رده  وفي 
في  تركيا  مع  حتدثت  قد  املتحدة 
اخلارجية  متحدث  قال  الشأن،  هذا 
األمريكية: »نؤكد أن الوقت احلالي ليس 
هو الوقت املناسب لتطبيع العالقات 

ورفع مستوى العالقات«.
الدول  كل  تدعو  واشنطن  أن  وأضاف 
حقوق  »سجل  اعتبارها  في  تضع  أن 
اإلنسان الفظيع الذي تفرضه حكومة 
دمشق بشعبها على مدى السنوات 

الـ 12 املاضية«.

مركز األخبار ـ أطلق شخص النار في محيط المركز الثقافي الكردي بالعاصمة الفرنسية باريس في 23 كانون األول المنصرم؛ ما أدى الستشهاد 
ثالثة أشخاص بينهم القيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا أمينة كارا، وشخصان، أحدهما الفنان والالجئ السياسي مير برور واآلخر عبد 

الرحمن كزل وإصابة آخرين.

يس الكردستانيون يودعون شهداء بار

يرة.. اعتقال 184 مرتزق لداعش يكية: إن الوقت الحالي ليس عملية صاعقة الجز الخارجية األمر
المناسب لتطبيع العالقات مع دمشق
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ومع كل ما يجري بحقه في سجن إميرالي، 
ليكون  املعتقل،  جدران  تخطى  فكره  لكن 
لشعوب  املظلمة  الطرق  أضاء  الذي  املنبر، 
املنطقة بشكل عام، وما نحن متأكدون منه، 
أنه مهما حاولت الدولة التركية احملتلة من 
قطع صلة الوصل بني القائد أوجالن وشعوب 
الذي  الفكر،  تغيير  تستطيع  لن  املنطقة، 

تشبعت به الشعوب احلرة. 

العزلة تتمة للمؤامرة الدولية

وملعرفة تأثيرات العزلة املفروضة على القائد 
مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  أوجالن،  عبداهلل 
الرئيسة املشتركة ملركز الثقافة والفن في 
الطبقة روشني محمد، فبّينت في حديثها: 
»إن خيوط املؤامرة على القائد عبداهلل أوجالن، 
بدأت في عام 1996، مبؤامرة دولية تستهدف 
ضرب السلم األهلي في سوريا، لكن القائد 
في  مؤامرة  هناك  أن  بفكره،  أدرك  أوجالن 

بقوله:  سوريا  من  اخلروج  واختار  املنطقة، 
»لقد اكتملت خيوط املؤامرة، ولن تستطيع 
أي قوة مجابهة التآمر الدولي التركي على 
سوريا،  من  اخلروج  فقرر  الشعوب«،  قضية 
بالطرق  الكردية  القضية  إلى حل  والتوجه 
الدبلوماسية، واحلوار السلمي، لكن املؤامرة 
الدولية استمرت حتى اكتملت خيوطها في 
مبالحقة   ،1998 األول  تشرين  من  التاسع 
اخلامس  في  أسره  مت  حتى  أوجالن؛  القائد 
الكينية  العاصمة  في  شباط  من  عشر 

نيروبي، ليتم تسليمه لتركيا«. 

شمال  في  املثقفني  »إن  روشني:  وأشارت 
وشرق سوريا ينظرون إلى مسألة عزلة القائد 

دولية استهدفت  أنها مؤامرة  أوجالن، على 
التي  وفلسفته،  القائد  فكر  على  القضاء 
أنقذت املنطقة من الظالم، وضغطوا على 
القائد أوجالن للتراجع عن مواقفه جتاه حق 
الشعوب في العيش املشترك، واحلرية، ونيل 
االنتشار  من  فكره  على  والقضاء  احلقوق، 
القضايا  حل  فكره  ألن  أجمع،  العالم  في 

العالقة«.

حجب  أن  تعتقد  »تركيا  روشني:  وتابعت 
فكر القائد عن املثقفني، وشعوب املنطقة 
األوسط،  الشرق  في  انتشاره  من  سيحد 
تعلق  زاد  لقد  متاماً،  العكس  ثبت  حني  في 
القائد  والشعوب بفكر وفلسفة  املثقفني، 
أوجالن، حيث رأوا فيه اخلالص من العبودية، 
أن  تعتقد  فتركيا  والظلم،  والسطلة، 
احتالل األراضي سيوقف فكر القائد أوجالن 
األمة  فكر  ضرب  حتاول  لذلك  االنتشار،  من 
الدميقراطية، واإلدارة الذاتية، التي تبنّت أخوة 

الشعوب، والعيش املشترك«.

التركي  احملتل  جرائم  إلى  روشني  ولفتت 

القائد قائلة: »احملتل  العزلة على  عدا فرض 
التركي يحاول فرض الضغط واحلصار على 
مناطقنا وشعوبها، عبر إغالق املعابر، ومنع 
في  واملدن  اخمليمات،  إلى  املساعدات  دخول 
للتهديدات  باإلضافة  سوريا،  وشرق  شمال 
وشرق  شمال  على  املستمرة  والهجمات 
التحتية؛ إلفراغ  البنى  سوريا، بهدف تدمير 

املنطقة من أهلها«.

حترير القائد أوجالن هدفنا

لن  التركي  »االحتالل  روشني:  وأضافت 
يستطيع محو ثقافة الشعوب، التي بناها 
املثقفون اعتماداً على فكر القائد   عبد اهلل 
الثقافة تشبعت بفكر األمة  أوجالن، وهذه 
النهاية  في  ستنتصر  التي  الدميقراطية، 
الدميقراطية،  األمة  وفكر  الذاتية،  واإلدارة 
وأخوة الشعوب، جاءت لتثبيت الدميقراطية، 
املفروضة  العزلة  واحلقوق، ومسألة  واحلرية، 

على القائد أوجالن، لن حتجب شمس احلرية، 
باحلرية  نطالب  وسنبقى  بها،  نطالب  التي 

للقائد أوجالن، حتى يتحقق مطلبنا«.

شمال  في  املثقفني  »نحن،  روشني:  وبّينت 
النشاطات،  بتوسيع  نطالب  سوريا،  وشرق 
واملظاهرات في كل مكان، حتى يقوم اجملتمع 
القائد  وضع  تبيان  في  مبسؤولياته  الدولي 
أوجالن في سجن إميرالي، والسماح له بلقاء 
واملعاهدات  القرارات  وفق  وعائلته،  محاميه 
الدولية، وعلى العدالة، أن تأخذ مجراها في 
التعسفي  االعتقال  وإنهاء  العزلة،  كسر 

للقائد عبد اهلل أوجالن«. 

»نحن،  حديثها:  محمد  روشني  واختتمت 
اجملتمع  وعلى  واضحة،  مطالبنا  املثقفني، 
أخذها  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي، 
وإطالق سراح  التجريد،  إنهاء  االعتبار،  بعني 
القائد عبد اهلل أوجالن، كما يجب الضغط 
على دولة االحتالل التركي، وقف االنتهاكات، 
واجلرائم بحق شعوب شمال وشرق سوريا، 

وإلزامها بذلك«. 

أشار  ـ  إسماعيل  حسام   / عيسى  عني 
االحتاد  حزب  ملكتب  املشترك  الرئيس 
الدميقراطي مبقاطعة كري سبي، صبري نبو، 
أن الهجمات الكيماوية التركية على مقاتلي 
مناطق  في  الكردستانية،  التحرر  حركة 
تنسف  كردستان،  بباشور  املشروع  الدفاع 
بنيت  التي  واإلنسانية،  األخالقية  األسس 
عليها القوانني الدولية، التي حترم استخدام 
مطالباً  احلروب،  في  دولياً  احملرمة  األسلحة 
بإدانة جرائم احملتل التركي، وفتح حتقيق دولي 

مستعجل حولها. 

مبخالفة  التركي  االحتالل  دولة  وتستمر 
القوانني؛ لتنتهك املواثيق واملعاهدات الدولية 
الستخدامها األسلحة الكيماوية احملظورة 
مقاتلي  ضد  تشنها  التي  احلرب،  في  دولياً 
حيث  املشروع،  الدفاع  مناطق  في  الكريال 
منذ  املناطق  تلك  على  هجماتها  تتواصل 

نيسان عام 2021.

مقاومة باسلة أحبطت اخلطط 
االستعمارية للمحتل

لهذه  املناهضة  الفعل  ردود  تستمر  فيما 
التركي  االحتالل  دولة  واستخدام  اجلرمية، 

السامة  والغازات  الكيماوية،  األسلحة 
الكردستانية،  التحرر  حركة  مقاتلي  ضد 
فتحدث الرئيس املشترك ملكتب حزب االحتاد 
الدميقراطي مبقاطعة كري سبي صبري نبو، 
لصحيفتنا: »املقاومة الباسلة، التي يبديها 
مقاتلو حركة التحرر الكردستانية في جبال 
احلرية بباشور كردستان، أحبطت على مدار 
االستراتيجية،  اخلطط  املنصرمة  السنوات 
استعمار  خاللها  من  تركيا  تهدف  والتي 
املنطقة مستغلة األزمة السورية، والدخول 
تهدف  مقايضات،  في  املتآمرة  الدول  مع 
إلى اقتطاع املزيد من األراضي على حساب 
شعوب املنطقة، لذلك وقفت الكريال بوجه 
الدولة  دفع  ما  وأحبطتها؛  اخملططات  هذه 
صنوف  استخدام  إلى  احملتلة،  التركية 
استخدام  فيها  مبا  ضدها،  كلها  األسلحة 

األسلحة الكيماوية احملرمة دولياً«.

وأشار نبو: »إن تركيا تستهدف قوات الكريال؛ 
األمة  ومنطلق  أساس  بأنها  تعلم  ألنها 
الدميقراطية، وهي املنادي األكبر لتطبيق هذا 
تتعارض مع سلطة  األفكار  املشروع، وهذه 
بأردوغان،  متمثلًة  والتنمية  العدالة  حزب 
وإنهاء  ضرب،  على  يعمل  التركي  فاحملتل 
مقاومة الشعوب املتشبثة بأرضها، وتدافع 

عنها بوجه الطامعني فيها«.

تعاون الدميقراطي الكردستاني خيانة 
بحق الكرد

وأوضح نبو بأن هناك من يعملون مع احملتل 
التركي في باشور كردستان في إشارة منه 
والذي  الكردستاني،  الدميقراطي  احلزب  إلى 
ظهر للعلن من خالل منعه وصول األقنعة 
الواقية من األسلحة الكيمياوية إلى قوات 
التي  الوفود،  ومنعه  الكردستانية،  التحرر 
جاءت للتحقيق بهذا األمر، وقصف الكريال 
الصمت  مستغالً  الكيماوية،  باألسلحة 

الدولي.

الكردستاني  الدميقراطي  »احلزب  نبو:  وتابع 
لكن  املقاومني،  ويخون  جلدته،  أبناء  يخون 
وعلى  الكردستانية،  التحرر  حركة  مقاتلي 

الرغم من هذه احلرب الشرسة، التي يستخدم 
جميعاً،  الكرد  ضد  األسلحة  احملتل  فيها 
استطاعوا توثيق جرائم احملتل التركي، ونشر 
مقاطع مصورة عن وضع املقاتلني، وطريقة 
بعد  أنه  تشير  الدالئل  وكل  استشهادهم، 
استنشاق تلك الغازات يستشهد املقاتلون، 
ال  املعنية  واملنظمات  الدولي،  اجملتمع  ولكن 

تكترث بكل ما يقوم به احملتل التركي«. 

التركي يستخدم هذه  وأردف نبو: »االحتالل 
األسلحة على مرأى، ومسمع اجملتمع الدولي، 
واملنظمات اإلنسانية واحلقوقية، املعنية مبنع 
استخدام مثل هذه األسلحة، وهناك جتاهل 
أممي كبير حيال هذا القصف، األمر الذي أتاح 
متمثلة  التركي،  االحتالل  لدولة  الفرصة 
أردوغان،  بقيادة  والتنمية  العدالة  بحزب 
قصف مقاتلي حركة التحرر الكردستانية 

باألسلحة الكيماوية«.

الصمت الدولي اخملزي شرعنة جلرائم 
احملتل

جرائم  على  الدولي  الصمت  نبو: أن  ولفت 
ترسانة  ميتلك  وتركه  التركي،  االحتالل 
ضخمة من األسلحة احملرمة دولياً، هو تواطؤ 

معها، ومؤشر خطير للمساس باإلنسانية، 
األذن  ومنحها  األصيلة،  الشعوب  وإبادة 
لتوالي جرائمها، مبيناً، أن قوات حركة التحرر 
الكردستانية حتمل الفكر الدميقراطي، ولهذا 
وجدت تركيا املواجهة معهم صعبة للغاية، 
فاستخدمت األسلحة الكيماوية احملظورة، 
مستغلًة جتاهل األمم املتحدة عن جرائمها؛ 
ألن هناك مصالح تتماشى مع أفعال أردوغان 
الشنيعة، وتتقاطع مع التآمر الدولي، الذي 

تخلقه دول الهيمنة العاملية«.

واختتم صبري نبو حديثه بالتأكيد على أن 
نهج وفلسفة القائد أوجالن: »فكر وفلسفة 
لثورة  األساس  هي  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
شعوب املنطقة، هذان هما املبدآن األساسيان 
الدميقراطية،  األسس  على  يقومان  اللذان 
الشعوب،  وأخوة  السلمي،  التعايش  ومبدأ 
التي حتارب الظلم والظاملني على هذه األرض، 
احلرية  طريق  في  يقف  من  كل  ومواجهة 
عن  اخلروج  الدولي  اجملتمع  داعياً  املنشودة، 
احملتلة،  التركية  للدولة  حد  ووضع  صمته، 
الكيماوية  األسلحة  استخدامها  حيال 
وشعوب  الكردستانية،  التحرر  حركة  ضد 

املنطقة ».

منبج / آزاد كرديـ  قالت عضوة مكتب املرأة 
السورية في مدينة منبج وريفها، روال عثمان، 
شمال  على  التركي  االحتالل  هجمات  إن 
وشرق سوريا، تندرج ضمن مشروعها، الذي 
يعادي حترر املرأة، من أجل ثنيها عن استكمال 
طريق النضال واحلصول على حقوقها كاملًة.

تستمر دولة االحتالل التركي بشن هجماتها 
على شمال وشرق سوريا، وفي التاسع عشر 
من تشرين الثاني من العام املنصرم؛ كثفت 
التحتية،  البنية  مستهدفة  هجماتها 
واملنشآت النفطية، والصحية، والقرى، واملدن 

اآلمنة.

وبالتوازي مع هذه الهجمات العدوانية تواصل 

دولة االحتالل التركي، وعلى لسان رئيسها 
ومسؤوليها، إطالق التهديدات بشن عدوان 
جديد، واحتالل مناطق سورية أخرى، مثلما 
احتلت سابقاً، جرابلس، والباب، وإعزاز، وأرياف 
إدلب، وحماة، وحلب، وعفرين عام 2018 وسري 

كانيه، وكري سبي في العام 2019.  

إطالة الصراع والسيطرة على 
املنطقة

لصحيفتنا  حتدثت  ذاته،  املوضوع  وحول 
عضوة مكتب املرأة السورية في مدينة منبج 
التي  بالهجمات،  عثمان: »نندد  روال  وريفها، 

ونعدّها  سوريا،  وشرق  شمال  لها  تتعرض 
انتهاكات صارخة ضد شعوب املنطقة عامة، 
الهجمات  هذه  اخلصوص،  وجه  على  واملرأة 
العدوانية تستهدف املواطنني، وهي مرفوضة 
املنطقة  شعوب  قبل  من  مطلق  بشكل 

كافة«.

وأكدت روال: أن »مناطق شمال وشرق سوريا 
وهجمات  لتهديدات،  باستمرار  تتعرض 
وسببها  التركي،  االحتالل  من  متواصلة 
الرئيس ضرب االستقرار، وإطالة أمد الصراع 
بهدف السيطرة على املنطقة، وال شك أن 
على  بآخر  أو  بشكل  أثرت  التهديدات  هذه 
مناحي احلياة كلها في شمال وشرق سوريا، 
عموم  على  كبيرة  سلبية  آثار  لها  وكانت 

الشعوب«.

التركي  االحتالل  »تهديدات  أن  روال:  ولفتت 
املنطقة،  استقرار  زعزعة  إلى  ترمي 
والسياسية،  االجتماعية،  الناحية  من 
املستهدف  املرأة  كانت  فيما  واالقتصادية، 

األول من هذه التهديدات؛ ألن املرأة نقطة قوة، 
وحتول ألي مجتمع حر«.

واختتمت روال عثمان حديثها: »تُعد املرأة قوةً 
ونقطة فارقة في اإلدارة الذاتية، كونها الركن 
التركية  والدولة  تكوينها،  في  األساسي 
الفاشية تستهدف املرأة، ألنها قوية بإرادتها 
ونشاطاتها، وتصميمها وفكرها السياسي، 
في  قيادية  امرأة  تكون  كي  يدفعها  الذي 
اجملاالت كلها، وما مييز املرأة في شمال شرق 
سوريا، أنها قد أثبتت جدارتها بانخراطها في 
اإلدارات، واملؤسسات، واللجان، واملكاتب، من 
خالل آرائها املستفيضة، وسعيها حلل األزمة 

السورية«.

الطبقة / ماهر زكريا ـ تستمر تركيا بمحاربة المفكرين، والسياسيين، والمثقفين األحرار، وعلى رأسهم المفكر والفيلسوف عبد الله أوجالن، وبعد 
 من العزلة المشددة المفروضة عليه، ال زالت المؤامرة مستمرة في انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان، والمواثيق، والعهود الدولية، 

ً
مرور 24عاما

والمجتمع الدولي ال يبالي بما يجري من انتهاكات بحق القائد عبد الله أوجالن، وشعوب المنطقة كافة. 

روشين محمد: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري في إيمرالي

صبري نبو: استخدام تركيا للكيماوي يضع العدالة الدولية على المحك

روال عثمان: االحتالل التركي يحارب إرادة المرأة الحرة 

رفيق ابراهيم

التي  األراضي،  من  داعش  اختفت 
عسكرية،  كقوة  عليها  سيطرت 
بعد حملة  وال سيما  إدارية،  وسلطة 
حترير الباغوز التاريخية، ولكنها بقيت 
استمرار  من  مستفيدة  اخلفاء،  في 
في  األوضاع  وتأزّم  السورية،  احلرب 
في  النفوذ  مناطق  وفوضى  العراق، 
قد  البغدادي،  بكر  أبو  وكان  البلدين، 
أعلن عن دولة ما سميت باخلالفة في 
العام 2014 في مدينة  شهر متوز من 
املوصل العراقية، بعد السيطرة عليها، 
بدير  الباغوز  نكراء في  فهزمت هزمية 
الزور السورية في آذار من العام 2019، 
األزمات،  في  الدخول  جتيد  داعش  وألن 
الفينة  بني  حتاول  منها،  واالستفادة 
في  واالستقرار  األمن  ضرب  واألخرى 
املناطق، التي أُرغمت على اخلروج منها.

الهجمات التركية مساهمة في 
إحياء داعش

مقاتلو  استطاع  كوباني،  مدينة  في 
تلقني  واملرأة،  الشعب  حماية  وحدات 
والفداء،  التضحية  في  درساً  داعش 
فانتصروا عليه، وهزموه شر هزمية، وما 
قاموا به سيبقى للتاريخ، حني كانت 
تلك القوات الوحيدة، التي أوقفت زحف 
الهزمية  به  لتلحق  وداعش،  اإلرهاب 
النكراء حينها، فتحررت مدينة كوباني 

من رجسهم.

كوباني كانت البداية للنهاية احلتمية 
لداعش، ومن ثم توالت هزائمها على يد 
قوات سوريا الدميقراطية، وفي العراق 
بلدة  في  كانت  النهاية  ولكن  أيضاً، 
الباغوز بدير الزور، وبالنتيجة كان هناك 
عشرات اآلالف من األسرى الذين سلموا 
الدميقراطية،  لقوات سوريا  أنفسهم 

فُجمعوا  عنهم؛  العائالت  فصل  ومت 
في مخيم الهول، واحتجزت الدواعش 
وأسرهم في عدد من السجون اخلاصة. 

الفينة  بني  تقوم  كانت  داعش  لكن 
الوسائل  وبشتى  بهجمات،  واألخرى 
املتاحة لديها، في محاولة لضرب األمن 
واالستقرار في املنطقة، ولعل الهجمة 
األكبر عندما هاجمت سجن الصناعة 
في  باحلسكة،  الغويران  حي  في 
العشرين من شهر كانون الثاني بداية 
2022، ولوال يقظة قوى األمن الداخلي 
وقوات سوريا الدميقراطية، ومساهمة 
قوات التحالف الدولي، لكانت النتائج 
وخيمة على املنطقة برمتها، حيث متت 
إعادة األمور إلى نصابها بعد اشتباكات 
السيطرة  فيها  مت  ألسبوع،  استمرت 
على الوضع، لتسقط داعش مرةً أخرى 
بعد استشهاد العشرات من قوى األمن 

الداخلي، وقوات سوريا الدميقراطية.

ومع ذلك استمرت داعش في محاوالتها، 
التي لم تتوقف يوماً، وكانت آخر تلك 
احملاوالت في مدينة الرقة، في السادس 
من  األول  كانون  شهر  من  والعشرين 
انتحاريون  هاجم  عندما   ،2022 عام 
وسجناً  الداخلي  األمن  قوى  مركز 
استشهاد  أدى  ما  داعش؛  ملعتقلي 
الداخلي،  ستة أعضاء من قوى األمن 
ما  ولكن  الدميقراطية،  سوريا  وقوات 
ميز هجمات داعش في عام2022 كانت 
حتول الهجمات بشكل أكبر في املدن 
والعراق،  سوريا  في  الكردية،  واملناطق 
وميكننا بيان هذا في األسباب التالية: 

1ـ الهجمات التركية التي لم تتوقف 
واملناطق  سوريا،  وشرق  شمال  على 
ستقوم  بأنها  تهدد  وهي  الكردية، 
احلدودية،  املناطق  على  جديد  بعدوان 
مللمة  في  تنعش  الهجمات  هذه 
صفوف داعش للعودة في خلق، وإعادة 
أجواء احلرب للمنطقة، في ظل انشغال 
قوات سوريا الدميقراطية بصد العدوات 

التركي احملتمل. 

2ـ محاولة االنتقام من القوات الكردية، 
التي  الدميقراطية،  سوريا  وقوات 

هزمتهم وأعلنت االنتصار عليهم. 

الكرد،  تعادي  التي  عقليتهم  3ـ 
الواجب  ومن  كفرة  بأنهم  وتتهمهم 
لتكون  عليهم،  والقضاء  محاربتهم 

في سلم أولوياتهم. 

4ـ ومن العوامل الهامة تغافل احلكومة 
الذاتية  اإلدارة  وجود  ونكران  السورية 
لشمال وشرق سوريا، ومن ثم اجملتمع 
يقود  وإدارياً  سياسياً  كياناً  الدولي 
الرغم  اإلرهاب، على  ويحارب  املنطقة 
التأسيس  حني  الذاتية  اإلدارة  أن  من 
واألديان  والقوميات  الشعوب  ضمت 
كلها، وهي مستهدفة بشكل مباشر 

من تركيا ومن مرتزقتها.

االجتماعات تعقد احللول وتزيد 
احلروب

تعد  لم  داعش  أن  من  الرغم  على 

حققت  بعدما  كبيراً،  خطراً  تشكل 
االنتصارات  الدميقراطية  سوريا  قوات 
املتتالية عليها، لكنها تسعى بكل قوة 
وتستغل جميع الفرص من أجل العودة 
وتأسيس ما تسمى بدولة اخلالفة، وبات 
الشغل الشاغل لديها هو العودة من 
على  والسيطرة  اخلارطة،  إلى  جديد 
األرض في سوريا والعراق، وهي تتوهم 
بأن املدخل للسيطرة، والتمدد من جديد 
هي املناطق الكردية في سوريا، والعراق، 
تساهم  التركية  الهجمات  لذلك 
بشكل مباشر في وقوف داعش على 
قدميها من جديد، ومن الواجب التأهب 

دائماً؛ ألن اخلطر ما زال قائماً. 

ولنعرض قليالً ما يجري في االجتماعات 
واملؤمترات الدولية، التي وحسب املنظور 
العام تناقش األوضاع في سوريا وسبل 
واحلقيقة  الواقع  في  لكنها  حلها، 
ومؤمترات إلطالة  منتديات  إلى  حتوّلت 
أمد احلرب وإدامة األزمة وتعقيد األمور 
بشكل أكبر، واحتالل األراضي السورية. 

فمؤمترات جنيف مع تعددها وكثرتها 
أمل  لبصيص  التوصل  تستطع  لم 
في احلل، بل أججت الوضع في الداخل 
منذ  أستانا  واجتماعات  السوري، 
متسمرة،  وهي  اآلن  وحتى  بدايتها 
ولكنها زادت من الطني بلة، وأدت إلى 
نتائجها  وكانت  الصراعات،  من  املزيد 
واحتالل  التركي،  النفوذ  من  املزيد 
كل  وبعد  السورية،  واملدن  األراضي، 
هجمة  هناك  كانت  آستانا  في  لقاء 
السيطرة  خرائط  في  وتبديل  تركية 

واالحتالل. 

سوتشي،  في  النتائج  كانت  وهكذا 
حيث كان املستفيد من كل ما جري 
في تلك املؤمترات دولة االحتالل التركية، 
بكل  موجودة  املرتزقة  فاجملموعات 
مسمياتها، كجبهة النصرة، التي لم 
يتغير وضعها من حيث السيطرة على 
األرض، وهؤالء جميعهم حتت الوصاية 
والدعم التركي، وكل األطراف املتداخلة 
لطرفها  احلبل  تشد  السوري  بالشأن 

للحصول على املزيد من االمتيازات.

العالقة بني تركيا واملرتزقة واإلرهاب 
وثيقة

على  القسمة  يقبل  ال  الذي  األمر 
اثنني، أن جميع مجموعات املرتزقة لها 
عالقات وطيدة مع داعش، وأكبر دليل 
على ما نقوله، هو تواجد قادة داعش 
مناطق  في  اخلليفة  مستوى  على 
متت  وقد  اجملموعات،  تلك  سيطرة 
تصفية البغدادي زعيم داعش في قرية 
تابعة حملافظة إدلب السورية، وبالقرب 
التركية في عملية نوعية  من احلدود 
والتحالف  الدميقراطية  سوريا  لقوات 
الدولي، وهذا دليل على التعاون الوثيق 
التي  اجملموعات  وتلك  داعش،  بني 
تسيطر على تلك املناطق، وهي حتت 
متأكدون  نحن  وما  التركية،  الوصاية 
كانت  التركية  احلكومة  أن  هو  منه 
أرياف  في  البغدادي  بوجود  دراية  على 

إدلب.

باتوا  السوريني  جميع  أن  واخلالصة 
على علم مبا هو مطلوب، إليجاد احلل 
للمعضلة السورية، ولكن هل اجلميع 
مستعدون للتفاوض مبا في ذلك اجملتمع 
الدولي، والدول اإلقليمية، وإيجاد احلل 
الواقعي، الذي يخلص الشعب السوري 
الدم  إليقاف شالل  ويؤدي  املآسي،  من 

السوري؟ 

سؤال برسم املعنيني في األمم املتحدة، 
ومجلس األمن، واجملتمع الدولي، والدول 
القضية  التي استخدمت  اإلقليمية، 
مصاحلها  حتقيق  أجل  من  السورية 
ليس إال، لقد تخطت األزمة السورية 
أسف  كل  ومع  الزمن،  من  عقداً 
مستمرة،  السورية  واملقتلة  املذبحة، 
تغيرت  كلها  واألمور  املفاهيم  ولكن 
أنه  أخيراً  الذين عرفوا  السوريني،  لدى 
»ما حك جلدك مثل  وعلى قول املثل، 

ظفرك«.

سرعان ما تصاعدت في الفترة األخيرة تحركات داعش المنهارة في مناطق شمال وشرق سوريا، وهو ما يسهم في إعادة خالفتها في المناطق، 
التي سيطرت عليها، فيما تبدو الهجمات التركية على المنطقة مؤخرا محاولة إلحياء داعش من جديد، وخاصة في نشاط المرتزقة التابعة لها، فيما 

يبقى لجم المجتمع الدولي لتركيا ولداعش في تصريحاته عن مقاومته لداعش، هي محط افتراء وتصريحات هوجاء في الريح.

يبي وعالقات وطيدة مع االرتزاق واإلرهاب تركيا...دور تخر
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الداخلية،  التجارة  وزارة  وأصدرت 
حلكومة  التابعة  املستهلك  وحماية 
برفع  قراراً   2023-1-3 بتاريخ  دمشق، 
سعر بيع ليتر مادة البنزين أوكتان 95 

للمستهلك بـ 5750 ليرة سورية.

من   13 الـ  في  حددت  الوزارة  وكانت 
شهر كانون األول املنصرم سعر مبيع 
أوكتان 90 للمستهلك  البنزين  مادة 
بسعر 3000 ليرة سورية لليتر الواحد، 
وسعر مبيع بنزين أوكتان 90 احلر 4900 
ليرة سورية لليتر، وسعر مبيع بنزين 
أوكتان 95 بـ 5300 ليرة سورية لليتر، 

حسب وكالة »سانا«.

غياب احللول وأوضاع اقتصادية 
سيئة

النفطية  املشتقات  أزمة  وتفاقمت 
غياب  وسط  احلكومة،  مناطق  في 
احللول ما أسفر عن أوضاع اقتصادية 

ومعيشة بالغة السوء.

مؤخراً،  الوزراء  مجلس  رئيس  وصرح 
»حسني عرنوس«، إن االختناقات األخيرة 
في املشتقات النفطية بطريقها إلى 
»االنفراج« وسط تواتر وصول التوريدات، 
وفق برنامج محدد، ومبا يحسن تأمني 

الطلب على املادة.

وافقت  احلكومة  أن  عرنوس،  وأضاف 
على استثمار عدد من محطات الوقود 
على  »محروقات«  لشركة  العائدة 
في  املادة  توافر  من  يعزز  الذي  النحو، 

األسواق، حسب تعبيره.

رفعت   ،2022 األول  كانون  ومنتصف 

وحماية  الداخلية  التجارة  وزارة 
املستهلك في حكومة دمشق، أسعار 
مبيع البنزين بنوعيه »املدعوم« و«احلر« 
)املباشر(، واملازوت »املدعوم« واخملصص 

للفعاليات االقتصادية.

عدة  برزت  املاضية،  األيام  وخالل 
مناطق  في  وقرارات  تصريحات، 
إلى  تشير  دمشق،  حكومة  سيطرة 
بوادر »انفراج« في أزمة احملروقات احلادة، 
التي تشهدها البالد منذ نحو شهرين 

ونصف.

وسبق أن صرح وزير التجارة الداخلية، 
دمشق،  حلكومة  املستهلك  وحماية 
»عمرو سالم«، في 18 من كانون األول 
2022، أن املشتقات النفطية ميكن أن 
تتوفر في 15 من كانون الثاني احلالي، 

دون أن يوضح سبب حتديد هذا التاريخ، 
بأن يعود الوضع إلى ما كان  متعهداً 
األخيرة«، ال كما كان في  »األزمة  قبل 

املاضي، بحسب قوله.

أزمة نقل جديدة

كميات  بانخفاض  األزمة  وترافقت 
ما  النقل،  لوسائل  املسّلمة  الوقود 
خلق أزمة نقل جديدة في العديد من 

زيادة  عن  فضالً  الكبيرة،  احملافظات 
الذي  الكهربائي،  »التقنني«  ساعات 
إلى  دمشق  مناطق  بعض  في  وصل 
نصف ساعة وصل مقابل 23،5 ساعة 
قرارات  عدة  احلكومة  واتخذت  قطع، 
تتعلق بتعطيل العاملني لدى اجلهات 
العامة أيام األحد من كانون األول احلالي، 
واألسبوع األخير منه كامالً، باإلضافة 
واجلامعات  املدارس  دوام  إيقاف  إلى 

ضمن نظام التعليم »املفتوح«.

شهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي 
ملحوظاً  تطوراً  2022؛  عام  خالل 
وعمليات  اخلدمي،  الواقع  في  وازدهاراً 
جلنة  عليها  عملت  مستمرة  بناء 
الشرقي،  الزور  دير  ريف  في  اخلدمات 
 14 لـ  دراسات  اللجنة  قدمت  كما 
مشروعاً متنوعاً، سيتم العمل عليها 

خالل عام 2023.

وخالل عام 2022، متكنت جلنة اخلدمات 
إجناز  من  الشرقي  الزور  دير  ريف  في 
العديد من املشاريع اخلدمية املتنوعة 
الزور  دير  ريف  مناطق  مختلف  في 

الشرقي.

تعبيد الطرق

أطلقت جلنة اخلدمات مشروع تعبيد 
الزور  دير  ريف  مناطق  في  الطرقات 
تنظيم  املشروع؛  وتضمن  الشرقي، 
الطرقات وفرشها مبادة البقايا، وتالها 
مد القميص اإلسفلتي، بكمية بلغت 

34 ألف م3.

واستهدف مشروع التعبيد الطرقات 
الرئيسية بدءاً من قرية أبو حردوب غرباً 
وصوالً إلى بلدة الباغوز شرقاً، باإلضافة 
العام  الطريق  تزفيت  استكمال  إلى 

املؤدي إلى بلدة السوسة.

وحسب ما أفاد به عضو جلنة اخلدمات 
»خليل  الشرقي،  الزور  دير  ريف  في 
اإلجمالية  التكلفة  فإن  الهنداوي«، 

وتعبيدها  الطرقات  تأهيل  لعمليات 
بلغت 630 ألف دوالر.

كما عملت جلنة اخلدمات، على إعادة 
تأهيل املدخل الرئيس لبلدة أبو حمام، 
لبلدية  مرآب  إنشاء  إلى  باإلضافة 
العمل  واستمر  البلدة،  في  الشعب 

عليه شهر ونصف.

مشاريع اإلنارة

كما أطلقت جلنة اخلدمات خالل عام 
2022، مشروعني لإلنارة بريف دير الزور 
الشرقي؛ استهدف املشروع األول، بلدة 
الكشكية، وغرانيج، وقرية أبو حمام، 
إعادة  فاستهدف  الثاني،  املشروع  أما 
بلدتي  في  اإلنارة  منظومة  تأهيل 
الشعفة، والسوسة، وقرية البو بدران.

تأهيل  إعادة  »انتهاء  الهندواي،  وأكد 
منظومة اإلنارة بريف دير الزور الشرقي 

عامة«.

محطات مياه الشرب والري

ومن أهم املشاريع، التي أطلقتها جلنة 
الشرقي،  الزور  دير  ريف  في  اخلدمات 
في  مياه  محطة  إنشاء  على  العمل 
أبو  قرية  في  وأخرى  حردوب،  أبو  قرية 

االنتهاء من  يتم  أن  املقرر  حمام، ومن 
القليلة  األيام  في  عليهما  العمل 

املقبلة.

كما أنشأت جلنة اخلدمات ثالثة مراقد 
مياه حملطات العليات، في بلدة الشعفة، 
ومرقد حملطة مياه الكشكية، ومرقد 
بلدة غرانيج، متد 64 ألف  حملطة مياه 

نسمة مبياه الشرب.

الزور  دير  بريف  احملطات  عدد  ويبلغ 
الشرقي 27 محطة، 17محطة مت إعادة 
الشرب  مياه  وتضخ  عامة  تأهيلها 
بشكل يومي، وال تزال تسع محطات 

قيد التأهيل، ومن املقرر أن يتم االنتهاء 
منها في بداية العام اجلاري.

وقال الهنداوي: »عملت جلنة اخلدمات 
على إنشاء دوار لبلدة السوسة، ودوار 
إصالح  إلى  باإلضافة  الباغوز،  لبلدة 
بطول  البلدتني،  في  املياه  خطوط 
إصالح خطوط  إلى  باإلضافة  1000م، 
املياه في بلدتي هجني وأبو حمام بطول 

1000م أيضاً«.

اخلدمات  جلنة  »أن  الهندواي،  وبنّي 
عملت على تقدمي دراسات 14 مشروعاً 
احمللية  اإلدارات  لهيئة  رفعها  ومت 
في  عليها  العمل  وسيتم  والبيئة، 
إلى  باإلضافة  عليها،  املوافقة  مت  حال 
ريف  التزفيت في  استكمال عمليات 

دير الزور الشرقي«.

وكالة هاوار

يعيش العالم على وقع حتذيرات بيئية، 
 2022 سنة  لكن  طويلة،  أعوام  منذ 
كانت شاهدة على كوارث وتقلُّبات غير 
احلراري،  االحتباس  بسبب  مسبوقة 
سنة  تكون  أن  خبراء  يستبعد  فيما 
2023 أفضل حاالً، ألن الوضع يتفاقم 

ويزداد سوءاً.
 شِهد العالم كافة كوارث املناخ في 
2022، كالفيضانات اجلامحة، والزالزل، 
والبراكني، واجلفاف احلادّ، مبا فيه جفاف 
بحيرات، وأنهار، وحرائق الغابات، إضافًة 
إلى ارتفاع غير مسبوق في درجة احلرارة 

شعر به اجلميع على الكوكب.
فإن  رسمية،  إحصائيات  وحسب   
حصدت   2022 في  البيئية  الكوارث 
أرواح اآلالف من البشر، وكّلفت العالم 

أكثر من 300 بليون دوالر.
باإلضافة إلى ذلك، يؤجج تغيُّر املناخ 
أزمة غذاء عاملية غير مسبوقة، مما دفع 
األمم املتحدة والبنك الدولي إلى إطالق 

حتذيرات من كارثة غذائية في 2023.
مناطق  عدة  إن  املتحدة،  األمم  وقالت 
ستشهد انخفاضاً كبيراً في درجات 
غير  ارتفاعاً  ستشهد  وأخرى  احلرارة، 
الزراعة  على  يؤثر  الذي  األمر  متوقع، 

ويرفع أسعار الغذاء.
األغذية  ملنظمة  تقرير  رصد  كما 
األول  بنهاية كانون  »فاو« أنه  والزراعة 
)ديسمبر( 2022، انضم أكثر من 125 
مليون إنسان إلى قائمة حتت مستوى 

الفقر.

ماذا ينتظر العالم في 2023؟

أن  من  واملناخ  األرصاد  خبراء  يخشى 
حيث  من  األسوأ   2023 عام  يكون 

ارتفاع احلرارة.
وتوقعت هيئات األرصاد الرسمية في 
بريطانيا أن احلدود املتوسطة للحرارة 

 1،2 بنحو  أعلى  ستكون   2023 في 
درجة مئوية.

لدرجات  مطلقاً  العالم  يتعرّض  ولم 
حرارة بهذا الشكل إال تسع مرات، وإذا 
صّحت التوقعات، فسيكون هذا العام 
هو العاشر الذي تصل فيه احلرارة إلى 

هذه املعدالت.
أزمة  إلى  السبب  األرصاد  وأرجعت 
الروسي  النزاع  أحدثها  التي  الطاقة، 
استخدام  زيادة  عن  فضالً  األوكراني، 
الدفيئة  االنبعاثات  تزيد  التي  املواد، 

املضرّة باجلو.
التغيُّر  هذا  يودي  بأن  توقعات  وثمة 
بحياة اآلالف، وأن تصل اخلسائر املناخية 
في 2023 إلى تريليون دوالر، إذا لم تتخذ 

خطوات جادة لوقف هذا التهديد.

ما املطلوب؟

عوامل  ستة  الدولي  البنك  حدد 
رئيسية يجب التمسك بها من أجل 
 1،5 ارتفاع  على  واحلفاظ  جيد،  مناخ 

درجة فقط على مستوى العالم:
وإنهاء  الكربون،  تسعير  بضرورة 
بناء  وكذلك  األحفوري،  الوقود  دعم 
الكربونية  االنبعاثات  ذات  املرنة  املدن 
استخدام  كفاءة  وزيادة  املنخفضة، 
الطاقة، واستخدام الطاقة املتجددة، 
أيضاً تطبيق ممارسات الزراعة املراعية 
للمناخ، والتوسع في الغابات، وااللتزام 

باالتفاقيات املناخية الرسمية.
وكاالت 

للثالث من شهر كانون  المصادف  الثالثاء  - رفعت حكومة دمشق، يوم  األخبار  مركز 
 مع أزمة 

ً
الثاني الجاري، سعر مادة البنزين للمرة الثانية في غضون ثالثة أسابيع، تزامنا

كبيرة للمحروقات في مناطق سيطرتها.

ين مجدداً وسط أزمة خانقة  حكومة دمشق ترفع سعر مادة البنز
تعيشها مناطق سيطرتها

يف دير الزور الشرقي  يع الخدمية في ر المشار
خالل عام 2022

يد  2023 تنذر العالم بالمز
من متاعب المناخ
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صادماً،  املقال  هذا  عنوان  كان  رمبا 
منه  أدق  عنواناً  أجد  لم  ولكني 
اإلعالميني،  من  كبيرة  شريحة  لوصف 
 25 ثورة  فمنذ  مصر(،  عن  هنا  )أحتدث 
يناير حتى اللحظة، تولى سدة احلكم في 
نظام  التوالي،  على  أنظمة  أربعة  مصر 
التيار  ثم  العسكري،  اجمللس  ثم  مبارك، 
من  العسكري  اجمللس  وأخيراً  اإلسالمي، 
جديد، ثم محمد مرسي ثم الرئيس احلالي 
ومع  الستار،  خلف  من  ولكن  السيسي. 
نفس  بقي  الدراماتيكية  التغيرات  هذه 
منهم  القليل  مواقعهم،  في  اإلعالميون 
لكن  الثمن،  ودفع  مواقفه،  على  ثبَت 
الفور، ليصبحوا بوقاً  تلّونوا على  األغلبية 
للنظام اجلديد، بل ويوجه سهامه اجلارحة 
كان  أنه  نفسه  عن  نافياً  السابق،  للنظام 
تبّجح  وبكل  بل  له،  املساندين  أشد  من 
مبعارضة  لهم  املشهود  من  كان  أنه  يعلن 
طبيعة  عن  هؤالء  ويتغافل  النظام،  ذلك 
ميكن  ال  والذي  نعيشه،  الذى  العصر 
ولذلك  حقيقة،  على  الستار  إسدال  فيه 
العنكبوتية  الشبكة  املدونون على  نشط 
مقاطع  ينشرون  وراحوا  )اإلنترنت(، 
في  يتعّبدون  كانوا  الذين  هؤالء  ألحاديث 
اللعنات  ليصبوا  وحتولوا  مبارك،  محراب 
فيه  كان  ما  ويعددون  حكمه،  وعلى  عليه 
عنهم  املعروف  هؤالء  أحد  فساد،  من 
حنجورية التوجه القومي، نشروا له صورة 
وهو ينحني ُمقبالً يد جمال مبارك، ثم بعد 
الثورة كان من أشد الالعنني جلمال مبارك 
اإلعالمي  لهذا  ونذكر  ملفاسده،  ومعدداً 
)البرملان(،  الشعب  في مجلس  أنه عضواً 
وقام بدور رأس احلربة في الهجوم على نائب 
كانت  وقت  في  الثّوار.  من  شاب  برملاني 
وكان  يناير،  ثورة  أصداء  مصر  فيه  تعيش 
حدث  النائب  هذا  أن  الهجوم  هذا  سبب 
منه جتاوز لفظي على املشير طنطاوي رأس 
السلطة حينئذ في مصر. وال شك في أن 

األمثلة كثيرة على ذلك.

على  تقلباتهم  في  يعتمدون  هؤالء  إن   
نعمة  لديه  اإلنسان  أن  يتصورون  ما 
أي  دون  متر  سوف  مواقفه  وبأن  النسيان، 
أنهم  على  يؤكد  الواقع  لكن  مالحظة، 
الناسني، فالعصر قد اختلف، وأصبح  هم 
احلاسوب،  أجهزة  على  يُسجل  شيء  كل 
أن  هذا،  تصورهم  في  يساعدهم  ورمبا 
قسماً كبيراً من الشعب جاهل، وال عالقة 
له باحلاسوب أو الشبكة العنكبوتية، لكن 
من يعرف ينقل ما عرفه إلى من ال يعرف، 
املصرية.  للنكتة  موضعاً  احلالة  وتصبح 
يُطلق  أن  احلالة  هذه  تستحق  أال  لذلك 
أن  تقديري  وفى  اإلعالمية،  الدعارة  عليها، 
تلك الدعارة أنكى وأمرّ من الدعارة باجلسد، 
وجه  على  تنحصر  األخيرة  فمفاسد 
اإلعالمية  الدعارة  أما  فقط،  بها  التقريب 
يجبر  ما  يوجد  ال  إذ  ُمستطير،  شر  فإنها 
يسلكون  فمن  ممارستها،  على  اإلعالمي 
ورغد  بحبوحة  في  يعيشون  املسلك  هذا 
والسيارات  القصور  ميتلكون  بل  عيش، 
الفارهة. لذلك فال عذر لهم على اإلطالق، 
عظام  في  ينخر  الذي  كالسوس  ألنهم 
املهنة  شرفاء  مسؤولية  ومن  اجملتمع، 
املهنة  وتطهير  منهم،  مهنتهم  تطهير 
من أمثالهم فيه خير للمهنة وللمجتمع.

،،

الدعارة اإلعالمّية

رجائي 
فايد

روناهي القاهرة...
ضياء روج آفا  

حميد املنصوري 

)كاتب ومحلل سياسي(

في بداية كل سنة جديدة، يخرج لنا 
خملتلف  املستقبل  قراءة  يحاول  من 
توقع  جانب  إلى  األفراد  مواليد  رزنامة 
وقد  دولّية،  وأمنية  سياسية  أحداث 
والتنبؤ  التنجيم  ظاهرة  تزايدت 
الذين  من  الكثير  وهناك  باملستقبل، 
يستمعون ويستمتعون في أطروحات 
علماء الفلك رغم حفظهم للحكمة 
التي تقول »كذب املنجمون ولو صدقوا«. 
بأحداث خطيرة،  تنبأ  أن سياسياً  ولو 
والتحوالت  املؤشرات  سيتتبع  فإنه 
في  واألمنية  والسياسية  االقتصادية 
العالقات الدولية، وسوف يأخذ في عني 
االعتبار األبعاد التاريخية واأليدولوجية 
املتولدة  السلوك  طبيعية  مع  املؤثرة 
الشامل،  مبفهومها  القوة  تزايد  من 
ومن التوقعات املستقبلية املهمة في 
املتبادل  الردع  زيادة  الدولية  السياسة 
والصراعات في منطقة آسيا واحمليط 
العالقات  إطار  تأتي في  والتي  الهادئ، 

الصينية اليابانية. 

واليابان  الصني  بني  العالقات  كانت 
منذ  العالقات  تطبيع  حتت  تتحصن 
 »1972« العام  ذاك  شهد  حيث   ،1972
توقيع رئيس وزراء اليابان كاكوي تاناكا، 
انالي،  تشو  الصيني  الوزراء  ورئيس 
بيان سالم وصداقة مع اعتراف اليابان 
بأن الصني حتت احلكم الشيوعي هي 
تطبيع  وفي  للصني،  الوحيد  املمثل 
العالقات بني الصني واليابان عام 1972، 
تعويضات  طلب  عن  الصني  تنازلت 
اليابان  وأعربت  بينهما،  احلروب  من 
في  حدث  الذات« عما  »محاسبة  عن 
فمع  ودمار.  جرائم  من  احلروب  تلك 
واصطفاف  األوكرانية  الروسية  احلرب 
والكتلة  املتحدة  الواليات  مع  اليابان 
الغربية بينما الصني تقف وراء بوتني، 
أثيرت اخلالفات بني بكني وطوكيو حول 
احلدود البحرية وحول جزر البحر الصني 
الشرقي املتنازع عليها، وهي جزر غير 
وتخضع  باملوارد،  وغنية  مسكونة 
لسيطرة طوكيو، ورغم تأميم اليابان 
لهذه اجلزر عام 2012، فإنا الصني تقول 
بكني  لّوحت  وقد  مسروقة،  جزر  إنها 
بتحركات في املياه اإلقليمية اليابانية 
مع سقوط بعض الصواريخ هناك في 
ظل احلرب الروسية األوكرانية. وازدادت 
الصني  تلويح  مع  اليابانية  اخملاوف 
باستعادة تايوان بالقوة، مع التدريبات 
قرب  وروسيا  الصني  بني  العسكرية 
سواحل اليابان. مما قاد اليابان إلى تعزيز 
زيادة  خالل  من  العسكرية  قوتها 

ميزانية القوات العسكرية والدفاعية 
رادعة  عسكرية  قوة  خلق  محاولًة 

للصني. 

فاجلزر املتنازع عليها تُعرف باسم »جزر 
سنكاكو« في اليابان و«جزر دياويو« في 
بأنها  تدّعي  اليابان  أن  ورغم  الصني، 
إال  بالسكان،  غير مأهولة  دوماً  كانت 
كان  اجلزر  على  اليابانية  السيطرة  أن 
بسبب احلرب اليابانية الصينية 1894-

1895 والتي من أهم نتائجها سيطرة 
وتايوان،  الكورية  اجلزيرة  على  اليابان 
وعلى هذا األساس قامت في 14 من 
عالمات  بوضع   1895 الثاني  كانون 
اجلزر  هذه  على  سيادتها  على  تدل 
فانضمت  اليابانية،  لألراضي  وضمها 
نانسي سوتو  جزر  إلى  جزر سنكاكو 
حتى أصبحت حتت »مقاطعة أوكيناوا 
اليابانية«. وفي أعقاب هزميتها »اليابان« 
في احلرب العاملية الثانية، تنازلت اليابان 
عن مجموعة من األراضي واجلزر ومنها 
سان  اتفاقية  ضمن   1951 في  تايوان 
بأن  ذكر  األهمية  ومن  فرانسيسكو، 
اجلزر  هذه  على  أحقيتها  تؤكد  تايوان 
شملت  واالتفاقية  وقانونياً،  تاريخياً 
حتت  سوتو  نانسي  جزر  وضع  أيضاً 
إعادتها  ثم  ومن  األمريكية  الوصاية 
بناًء  أخرى  مرة  اليابانية  السيادة  إلى 
عام  أوكيناوا« في  إعادة  »صفقة  على 
لم  الصني  أن  اليابان  وأكدت   .1971
اتفاقية  على  اعتراض  أي  لديها  يكن 
سان فرانسيسكو عند توقيعها، لكن 
اجلزر  اكتشاف موارد نفطية في هذه 
عام 1970 دفع كال من الصني وتايوان 
بادعاء ملكيتهما لهذه اجلزر بحسب 

الرواية اليابانية.

في  يتيه  الياباني  اإلوز  طائر  حقيقًة، 
الصني، فنظرية اإلوز الطائر تستخدم 
التصنيع  موجة  انتشار  لوصف 
الصناعية  للبلدان  اليابانية  بالقيادة 
التأويل  هذا  ووفق  آسيا،  في  اجلديدة 
التي يطير بها اإلوز في  فإن الطريقة 
عملية  لتفسير  وضعت   »V« شكل 
الذي  واملسار  آسيا  في  التصنيع 
تسلكه بنسخ جتربة التنمية اجلارية 
في اليابان، ويقول دعاة هذا النظرية إن 
اليابان انتقلت من استيراد تكنولوجيا 
النسيج من إنكلترا قبل احلرب العاملية 
السيارات  وتصدير  تصنيع  إلى  األولى 
ثم  العالية،  التكنولوجيا  ومنتجات 
باالنتشار  اليابانية  الشركات  قامت 

في تايوان وكوريا اجلنوبية وسنغافورة 
في  بذلك  مساعدة  كونغ  وهونغ 
»معجزتهم االقتصادية« فشكَّلت ما 
يسمى »البلدان الصناعية اجلديدة« أو 
منور أو تنينات آسيان. مقابل تلك القوة 
اليابانية، الصني متتلك القوة اجلغرافية 
وتبحر  املتزايدة  واإلنتاجية  والبشرية 
حول العالم من منظور جيوسياسي 
دولياً،  اقتصادياً  قطباً  يجعلها  مما 
في  الياباني وسربهُ  اإلوز  وأصبح طائر 

حالة من التنافس احلاد مع الصني.

وإذا كانت اليابان في نزاعها على اجلزر 
عسكرية  قوة  بناء  حتاول  الصني  مع 
رادعة خاصًة في ظل مطالبة الصني 
تايوان  أن  كما  تايوان،  باستعادة 
»جزر سنكاكو«،  اجلزر  بأحقية  تطالب 
وحتظى بدعم أمريكي لبقائها بعيداً 
جهوداً  سنشهد  فإننا  الصني،  عن 
عسكرية كبيرة من طرف رابطة آسيان 
لضمان السيطرة على حقوقهم في 
سبراتلي  جزر  حول  البحرية  املناطق 
اجلزر  فهذه  اجلنوبي،  الصني  بحر  في 
أرخبيل يتكون من جزر صغيرة مرجانية 
اجلنوبي  الصني  بحر  في  مأهولة  غير 
والصني  والفلبني  فيتنام  من  كل  بني 
مساحتها  إن  ورغم  وماليزيا،  وبروناي 
تبلغ 4 كليو متراً مربعاً إال أنها موزعة 
من  مربع  متر  كليو   425.000 على 
بالنفط  غنية  املساحة  وهذه  البحر، 
بذلك  وهي  السمكية،  والثروة  والغاز 
تعتبر من أهم مصادر النزاع الدولي في 

املستقبل القريب.

باستثناء  كاملة  آسيا  منطقة  تبدو 
االحتقان  من  حالة  في  آسيا  غرب 
وحتوالت  وتاريخية  سياسية  خلالفات 
اقتصادية وأمنية غّيرت موازين القوى 
ورمبا تقوّض االستقرار الذي جلب لهذا 

االقتصادي،  والنمو  التنمية  الدول 
فالنزاع بني اليابان والصني وتايوان على 
يقابله   ،)Senkaku( »سنكاكو«  جزر 
الروسي  النزاع  مثل  أخرى  نزاعات 
الشمالية  األقاليم  على  الياباني 
وعلى جزر »كوريل« )Kuriles(، والوضع 
»الكوريتني  القائم في اجلزيرة الكورية 
النزاع  وهناك  واجلنوبية«،  الشمالية 
احلدودي الصيني الهندي على »أكساي 
واألقاليم   )Aksai Chin( شن« 
الهندي  والنزاع  الشرقية،  الشمالية 
والنزاع  كشمير،  على  الباكستاني 
على  آسيا  شرق  جنوب  مع  الصيني 
والنزاعات   ،)Spratly( »سبراتلي«  جزر 
على السيادة في مضائق جنوب شرق 
حتكمها  النزاعات  هذه  فكل  آسيا. 
القيمُة االقتصادية املتصورة لإلقليم 
حيث  النزاع،  محل  البحرية  واحلدود 
التنافس على املوارد أصبح أكثر حدة 
الصيني  التنني  بروز  أهمية عامل  مع 
الدور  وتقلص  عظمى  عاملية  كقوة 

األمريكي األمني.

رمبا  املستقبل،  َطالِع  قراءة  باب  ومن 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تقوم 
واقتصادي  عسكري  حلف  بتشكيل 
مع  بخالفات  املرتبطة  آسيا  دول  من 
بكني،  وقوة  طموحات  لردع  الصني 
التصور  األرجح. أما  التصور  هو  وهذا 
الذي يقوم على أن مصالح واشنطن 
تكمن وراء اندالع النزاعات ورمبا احلروب 
بني الدول اآلسيوية الصناعية القوية 
العالم  يبقى  لكي  واستنزافها، 
الغربي هو املركز املسيطر على القوة 
فإنه  العاملية،  واملعرفية  االقتصادية 
يفقد الواقعية ألن معظم الصناعات 
الغربية وعجلة اإلنتاج العاملية موجودة 
في آسيا، مما يجعل العالم بأسره جزءاً 
من اخلسارة الضخمة في حالة عدم 
وحتليلنا  قراءتنا  في  االستقرار. ونعود 
إلى  حاجة  في  املتحدة  الواليات  بأن 
خلق  في  والصيني  الروسي  الدور 
حل  عبر  آسيا  في  واألمن  االستقرار 
احلدود  وحتديد  البرية  احلدود  اخلالفات 
البحرية وبناء نظام دولي عاملي متعددة 
للواليات  الريادة  وجود  مع  األقطاب 
املتحدة، ولكن ثمة ريبة وشك في عدم 
تدّخل واشنطن إلنهاء احلرب الروسّية 
أوكرانيا  مع  ووقوفها  األوكرانية، 
تريد  فهل  احلرب،  عمر  من  أطال  الذي 
واشنطن من هذه احلرب تقدمي منوذجاً 
وصراعاتها  إدارة خالفاتها  في  للصني 
بعيداً عن استخدام احللول العسكرية 

وفرض القوة املسلحة؟..

لو أن سياسًيا تنبأ بأحداث خطيرة: الصين واليابان


