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تسرب لمادة الفيول ُيلّوث 
البيئة البحرية ببانياس..

قالت األستاذة في المعهد العالي للبحوث البحرية 
تأثيرات  أكثر  أن  عمار«  »ازدهار  الدكتورة 
في  حدث  ما  غرار  على  النفطية  التسربات 
»بانياس« تتجلى على تجمعات األحياء القاعية 
ال سيما الرخويات والقشريات وشوكيات الجلد 
والسرطانات  األسماك  تسلك  فيما  والديدان 

البحرية سلوكاً يجنبها تأثير التدفق النفطي.
وأضافت » ازدهار عمار« في حديثها لـ سناك 
يستغرق  قد  النفطي  التلوث  تأثير  أن  سوري 
ساعات أو أيام أو أشهر وقد يمتد لسنوات ويكون 
واضحاً من خالل النفوق الجماعي للكائنات التي 

تعيش بمنطقة التلوث.
من  معظمها  في  األسماك  بأن  وأوضحت 
تستطيع  وأنها  والفاّرة«  »االنتهازية  األنواع 
تغيير مكانها مباشرةً ما يجنّبها خطر التغيرات 
الحاصلة في الوسط المحيط، مشيرةً إلى إمكانية 
من  تمتد  تأثيرات  منها  البعض  على  يظهر  أن 
بضع دقائق إلى عدة أيام على شكل تبدالت في 
الغالصم  اسوداد  أو  للجسم  الخارجي  السطح 
عمليات  واضطراب  األكسجين  نقص  بفعل 
وقف  المفترض  ومن  واالستقالب،  التغذية 
جميع عمليات الصيد في المناطق الملوثة حالياً، 
التلوث  من  األسماك وخلوها  والتأكد من جودة 
قبل شرائها وذلك من خالل لونها ورائحتها على 

حد قولها.
البحرية  بالبيئة  المهتم  الناشط  وصف  بدوره 
بأنه  »بانياس«  في  ما حصل  هلهل«  »محمود 
كارثة بيئية في المنطقة البحرية التي تعرضت 
القاعية  المناطق  في  وخاصةً  الفيول،  لتسرب 
البحرية  الكائنات  إبادة  إلى  تؤدي  الملوثة حيث 
القاعية والمستعمرات الحيّة فيها من مرجانيات 
أن  مضيفاً  وغيرها،  وطحالب  وإسفنجيات 
خياشيمها  إلى  الفيول  سيدخل  التي  األسماك 

ستموت فوراً وفق حديثه.
سوري  سناك  لـ  حديثه  في  »هلهل«  وأضاف 

ستحتاج  الملوثة  المنطقة  في  البحرية  البيئة  أن 
مبيناً  نفسها  بناء  تعيد  حتى  طويل  زمن  إلى 
فرق  عبر  المنطقة  بتنظيف  يكون  الحل  أن 
احترافية مختصة، مؤكداً أن كافة األسماك التي 
الموت،  النفطية مصيرها  بالملوثات  حوِصرت 

هرباً  المنطقة  من  القريبة  األسماك  تبتعد  فيما 
»بانياس  محطة  أن  يُذكر  نظيفة.  شواطئ  نحو 
تسرب  حادثة  االثنين  أول  شهدت  الحرارية« 
ما  المتصدعة  الخزانات  أحد  من  الفيول  لمادة 

أدى إلى وصول الفيول إلى مياه البحر.

ديبو: االعرتاف باإلدارة الذاتية ضمانة 
لحل األزمة السورّية

الحكمة جيالن طاهر ُتكّرم سيدات الخابور 
بطالت سوريا فهل وصلت الرسالة؟

الحصار الُمطّبق من قبل 
حكومة دمشق عىل الشيخ مقصود 

والشهباء يتخطى العام

اإلدارة  المزيد من ممثليات  افتتاح  بأن  ديبو  الديمقراطية سيهانوك  الرئاسية في مجلس سوريا  الهيئة  أكد عضو 
أن  إلى  بها، وأشار  االعتراف  الذاتية ودعمها ونوع من  اإلدارة  االنفتاح على  تأتي في سياق  أوروبا  الذاتية في 
الهجمات التركية المستمرة ما هي إال نتيجة لألزمات الداخلية فيها وضعفها في محاولة إللهاء الشارع التركي بما 

يجري وراء الحدود...«4

رغم عيشها في المهجر، ولكنها تذكرت فتيات بلدها، 
وكّرمتهم بأغلى ما تملك من مسيرتها الرياضية وهي 

شارتها الدولية، وهنا نتساءل أين الجهات المعنية 
برياضة المرأة بشكٍل عام، وبشكٍل خاص بطالت 
الدوري السوري سيدات »الخابور« لكرة القدم؟ 
واللواتي فزن باللقب للنسخة الثانية منه لموسم 

2020ـ 2021...«10

تخطى الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود واألشرفية ومقاطعة الشهباء 
العام الكامل مع ازدياد صعوبة تأمين المواد األولية والمحروقات، فيما قال 

الرئيس المشترك للمجلس العام، محمد شيخو، إن حكومة دمشق تصّدر أزمتها 
للحيين...«6

وجهاء عشائر المنطقة الشرقية: 
بوحدة الصف سنهزم األعداء

التركية  والهجمات  القصف  الشرقية  المنطقة  في  العشائر  وأعيان  وجهاء  أدان 
على أراضي شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين والمستشفيات، وأكدوا بأن 
عشائر المنطقة وشعوبها من العرب والكرد والسريان مستعدون للتصدي للهجمات 
اإلجرامية التي تشنها الدولة التركية على المنطقة، وانتقدوا المواقف الدولية التي 

تشجع تركيا على مواصلة هجماتها...«2

االحتالُل التركّي... تدميٌر للتاريِخ 
وترويٌج لألسطوغرافيا

بعدسة حسام اسماعيل

زيادة أعداد النساء 
العاطالت عن 
العمل بلبنان..

تقول الخبيرة في النوع االجتماعي »الجندر« 
)Gender( راغدة غملوش »خالل النزاعات 
والفئات  واألطفال  النساء  يصبح  واألزمات 
الحلقة  باعتبارهم  تأثراً  أكثر  المهمشة 
تتحمل  الجنسين  عن  وبالحديث  األضعف، 
المعطيات  رغم  مضاعفاً  تأثيراً  المرأة 

المتماثلة«.
التأثير  يظهر  االقتصادي،  المستوى  على 
مؤشرات  في  اللبنانيات  على  واضح  بشكٍل 

البطالة.
انخفاض عدد العامالت بمقدار %22

المتحدة  األمم  هيئة  أعدتها  دراسة  كانت 
االنهيار  حافة  على  »النساء  بعنوان  للمرأة 
االقتصادي.. تقييم التأثيرات المتباينة لألزمة 
االقتصادية على النساء في لبنان«، قد توقعت 
أن نسبة بطالة النساء التي كانت 14.3% قبل 
أيلول 2020،  إلى 26% في  األزمة سترتفع 
بمقدار  العامالت  عدد  انخفاض  عن  فضالً 
في  يعملَن  كن  اللواتي  عدد  ووصول   ،%22
السابق لكنهن توقفن عن العمل ألنهن إما فقدن 
وظائفهن وإما خرجن من سوق العمل تماماً، 

إلى ما يقرب من 110 آالف امرأة.
مع  االقتصادية  األزمة  »تزامن  راغدة  تقول 
كورونا والحجر الصحي أدى إلى زيادة أعداد 

البطالة خاصةً بين النساء«.
إلى  اضطررن  النساء  أغلب  أن  وتضيف 
ترك أعمالهن مدفوعة األجر لرعاية األسرة 
المنزلية  بالمهام  والقيام  باألطفال  واالهتمام 
غير مدفوعة األجر، مما أدى إلى زيادة غير 

مسبوقة للبطالة بين النساء.
ووفقاً لراغدة، لم يتوقف تأثير ذلك على المرأة 
األسرة  لكن  دخلها،  مصدر  فقدت  التي  فقط 
تأثرت أيضاً بانخفاض الدخل، وتأثر المجتمع 

بانخفاض اليد العاملة وتنمية المجتمع.

من  لشكل  العالم  حول  النساء  ثلث  تعرضت 
الضغوط  وأدت  حياتهن،  في  العنف  أشكال 
عن  الناجمة  واالجتماعية  االقتصادية 
على  المفروضة  القيود  وكذلك  كـوفيد-19، 
النساء  عدد  في  كبيرة  زيادة  إلى  الحركة، 
جميع  في  اإلساءة  يواجهن  اللواتي  والفتيات 

الدول تقريباً.
بدء  منذ  فإنه  المتحدة،  لألمم  لبيانات  ووفقاً 
المكالمات  عدد  تضاعف  كوفيد-19،  انتشار 
في  المعنفات  النساء  مساعدة  خطوط  على 
دولتي لبنان وماليزيا مقارنةً بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
»تترك مسجوناً مع سّجانه طوال الوقت«

توضح راغدة أن حالة اإلغالق التي فُرضت 
الدائم  المرأة  إلى وجود  أدت  بسبب كورونا، 
مع  مسجوناً  تترك  »كأنك  قائلةً  معنفها،  مع 

سجانه طوال الوقت«.
اللبناني  الداخلي  األمن  قوى  أن  وأضافت 
العنف  التبليغ عن  ارتفاع حاالت  أعلنت عن 
وتتابع   ،%180 بنسبة  النساء  ضد  األسري 
»كما أن المنظمات األهلية لديها أرقام باآلالف 

عن حاالت عنف ممنهج ضد النساء«.
وتتوقع راغدة ارتفاعاً أكبر في حاالت العنف 
ضد المرأة خالل الفترة القادمة، وتقول »مع 
وتيرة  تزداد  االقتصادية  األوضاع  تدهور 
العنف ضد النساء بشكٍل كبير جداً«، موضحةً 
التحتية  البنية  هشاشة  أظهر  الوضع  ذلك  أن 
وزادت:  العنف،  من  النساء  حماية  لخدمات 
خدمات  مستوى  على  عدة  ثغرات  »ظهرت 
نظام  وجود  عدم  واكتشفنا  المرأة،  حماية 
سريع لحماية النساء من مختلف المؤسسات«.

وكاالت

تجاوزت أنقرة كّل األهداف اليت 
 للتدخِل العسكرّي 

ً
أعلنتها ذريعة

 سورّية، ومن 
َ

في مناطق
جملتها فقاعة األمن القويّم 

 
ُ

اإلعالمّية، وتأتي سياسة
التعّدي على المواقع األثرية 

وتشويهها بالتجريِف وسرقِة 
اللقى األثرّية في سياِق خطٍة 
متكاملٍة متعددِة األهداِف، 

لتخريِب الذاكرِة الثقافّيِة 
السورّية وإمحاء األدلة التاريخّية 

للوجود الكردّي بالمنطقة، 
وتجعل األسطوغرافيا بديَل 

السنِد التاريخّي، في ظلِّ ِحراٍك 
سورّي بالمستوى القانونّي هو 

األدنى بسبب عوامَل معقدٍة 
كثيرٍة...«5
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إعداد الطفل للعودة الدراسية يتطلب 
غرس عادات صحيحة

حبوب الكوالجين وفوائدها
الواليات المتحدة األمريكية 

ُملتزمة بدعمها إلسرائيل

شعوب تل تمر تحث المجتمع الدولي على إيقاف الهجمات التركية

في ليبيا حجب الثقة عن حكومة الدبيبة وارد

األيام  خالل  ومرتزقته  التركي  االحتالل  كثّف 
الماضية، هجماتهم الوحشية ضد مناطق شمال 
المدنيين  طالت  والتي  وشنكال،  سوريا  وشرق 
الطبية  والنقاط  والنساء،  األطفال  فيهم  بمن 
والمستشفيات، وسط صمت دولي، وخاصةً من 

الدول الضامنة روسيا وأمريكا.

الهدف زعزعة األمن واالستقرار

المنسق  هاوار  لوكالة  تحدث  اإلطار  هذا  وفي 
العام لمجلس أعيان العشائر في المنطقة الشرقية 
هذه  من  تركيا  هدف  إن  وقال:  جديع  حواس 
الهجمات هو زعزعة األمن واالستقرار الموجود 
وترهيب  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
األهالي للنزوح من أرضهم وتغيير ديموغرافية 
المنطقة عبر توطين المرتزقة واإلرهابيين فيها.
وخاصةً  الدولي  الصمت  أن  جديع  واعتبر 
وكذلك  األمن،  ومجلس  المتحدة  األمم  قبل  من 
الموقف الروسي واألمريكي، هما بمثابة ضوء 
أخضر للدولة التركية في هجماتها على المناطق 
والمستشفيات،  الطبية  والنقاط  بالمدنيين  اآلهلة 
للشكوك من  مثير  الروسي واألمريكي  الموقف 

المستمر على  القصف  في  لتركيا  دعمهما  جهة 
القيام بأي  التركية لن تستطيع  فالدولة  المنطقة، 
قصف دون علم روسيا وأمريكا وتحديد المواقع 

التي تقصفها.
في  العشائر  أعيان  مجلس  باسم  جديع  وطالب 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  الشرقية  المنطقة 
»بالوقوف وقفة واحدة في وجه الهجمات التركية 
األحزاب  جميع  على  مناطقنا،  على  اإلجرامية 
الضيقة  الحزبية  المصالح  عن  االبتعاد  الكردية 
من  يتطلب  والشعب،  المنطقة  تخدم  ال  التي 
األحزاب االتحاد ورص الصفوف، ألن الهجمة 
التركية ال تستهدف عشيرة أو حزباً بل تستهدف 

إبادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة«. 

المرحلة  بالقول:  حديثه  جديع  حواس  واختتم 
بالنسبة  هي  المنطقة  بها  تمر  التي  العصيبة 
للشعب الكردي مرحلة مصيرية، فتشتيت الشمل 
الكردي والشعوب الموجودة في المنطقة سيؤدي 
الجميع  وعلى  الجميع،  بحق  كبيرة  كارثة  إلى 
التي  المكتسبات  على  للحفاظ  بواجبهم  القيام 
تحققت بفضل دماء عشرات اآلالف من الشهداء 

والجرحى.

املقاومة سبيل وحيد لالنتصار

وبدوره تحدث ممثل الشعب العربي في مجلس 
الشامي  أحمد  الشرقية  بالمنطقة  العشائر  أعيان 

فقال: الشعوب في شمال وشرق سوريا متضامنة 
التركية وقصفها  التهديدات  في وجه  ومتماسكة 
الجرائم  وجه  في  المقاومة  وستبقى  المستمر، 
مناطق  واستقرار  أمن  تزعزع  التي  التركية 

شمال وشرق سوريا هدفنا.
وتابع الشامي: »على التحالف الدولي التضامن 
مع شعوب المنطقة في وقوفها في وجه التهديدات 
التركية  الدولة  المنطقة،  تطال  التي  التركية 
التحالف  من  يتطلب  لذا  وتنعشه  داعش  تغذي 
قصفها  حيال  التركية  للدولة  حد  وضع  الدولي 

اإلرهابية  للجماعات  ودعمها  للمنطقة  المستمر 
والمرتزقة، كما تزرع األلغام والقنابل وتفجرها 

عبر مرتزقتها لترهيب السكان واألهالي«.
بالقول: »شعوب  نهاية حديثة  في  الشامي  ونّوه 
المنطقة موحدة والقوة العسكرية موحدة وقادرة 
شمال  مناطق  على  هجوم  ألي  التصدي  على 
قواتنا  مع  واحداً  صفاً  وسنقف  سوريا،  وشرق 
مناطق شمال وشرق  اعتداء على  أي  في وجه 

سوريا.«

يعد  الذي  مختلفة  استخدامات  الهند  جوز  لزيت 
تنوعاً، حيث يستخدم  الطبيعية  المواد  أكثر  أحد 
في عدد كبير من األغراض بداية من المساعدة 
إلى  ووصواًل  الزائد  الوزن  من  التخلص  في 

عالج قشرة شعر الرأس.

فوائد صحية

1. للحفاظ على صحة األسنان.
2. يخفف من تهيج الجلد واألكزيما.

3. يحمي البشرة من األشعة فوق البنفسجية.
4. يحسن وظائف المخ.

5. يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد.
6. يساعد في تقليل دهون البطن.
7. يساعد في مكافحة االلتهابات.
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الوزن.

9. يحسن التئام الجروح.
10. يحسن صحة العظام ويقي من الهشاشة.

11. مضاد لاللتهابات الفطرية.
12. يقلل من اإلجهاد التأكسدي.

13. يحسن مستويات الطاقة.
14. يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

15. يحسن صحة الكبد.
16. يساعد في عالج اإلمساك.

17. يساعد في عالج الصدفية )عدا األشخاص 
الذين يعانون من حساسية جوز الهند(.

18. يعزز صحة القلب.
19. يقلل من نوبات الصرع.
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21. يعالج تشقق الشفاه.
22. يساعد في نمو شعر الحواجب والرموش.

23. يزيل مواد التجميل.
24. يرطب البشرة ويعالج الكعب المتشقق.

25. يحمي الشعر من التلف.
26. يزيل العرق بدون أثار جانبية.

27. لتقشير الزوائد الجلدية.

28. يساعد في عالج القمل.

29. يساعد في تقليل التجاعيد الطفيفة.
30. يساعد في عالج قشرة الرأس.

حساسية من زيت جوز الهند

ال يعاني الكثيرون من حساسية من زيت جوز 
الهند، ولكن إذا كان أحدهم يعاني منها فإنها تكون 
خطيرة. ال ينبغي تجاهل ردود الفعل التحسسية 

تجاه جوز الهند، على الرغم من ندرتها.
ما  الهند  جوز  زيت  حساسية  أعراض  وتشمل 

يلي:
• الغثيان

• القشعريرة
• الطفح جلدي

• القيء
• اإلسهال

تكون  أن  يمكن  للغاية،  نادرة  حاالت  وفي   •
في  سببًا  الهند  جوز  لزيت  المفرطة  الحساسية 

تهديد حياة المستخدم.
لذا يجب التوعية بأنه من الضروري تجنب أي 
كان  إذا  الهند  جوز  زيت  على  تحتوي  أطعمة 
جوز  زيت  من  حساسية  من  يعاني  الشخص 
ورقائق  والشوكوالتة  الكعك  يشمل  بما  الهند، 

البطاطس والحلوى والفشار.

آثار جانبية

يتسبب استخدام زيت جوز الهند في بعض اآلثار 
الجانبية من بينها:

الدهنية  باألحماض  غني  ألنه  الوزن  زيادة   •
المشبعة، لذا يجب تناوله باعتدال.

• انتشار حب الشباب على البشرة الدهنية.
بشكل  تناوله  عند  اإلسهال،  يسبب  أن  يمكن   •

مفرط أو يوميًا بكميات أكثر من الموصى بها.
• يسبب تهيج الجلد عند الجروح، لذا استخدامه 
السليم  الجلد  على  البشرة  لمشاكل  فعال  كعالج 

فقط.

الكمية املناسبة لالستخدام

من  عالية  نسبة  على  الهند  جوز  زيت  يحتوي 
الدهون المشبعة ويجب استهالكه مثل أي زيت 
آخر )باعتدال(. وينبغي تقليل ما يتم تناوله بشكل 
كحد  كبيرتين  ملعقتين  أو  مللتر   30 إلى  يومي 
أقصى، حيث لوحظ أن االستهالك المفرط لزيت 

جوز الهند يسبب الدوخة والتعب والصداع.

في  الجديد  الدراسي  للعام  الطفل  إعداد  أصبح 
الحالية يختلف كثيراً عن ذي قبل، حيث  الفترة 
مجرد  من  أكثر  هو  ما  على  ينطوي  األمر  بدأ 
متعة التسوق لشراء اللوازم المدرسية والمالبس 
بالصحة  المرتبطة  العوامل  وباتت  الجديدة، 

والسالمة هي الشغل الشاغل للعديد من اآلباء.
ومع ذلك يمكن القول إنه باإلمكان إعداد األطفال 
خالل  من  المدارس  إلى  للعودة  وذهنياً  جسدياً 
غرس مجموعة من العادات الصحيحة، ومن هنا 
االعتبار  في  أن يضعوا  لآلباء واألمهات  يمكن 
عند بدء موسم العودة إلى المدارس مجموعة من 

النصائح التي يقدمها األطباء والمختصون.
في  الحرص  بمسألة  عادةً  األطفال  يعبأ  وال 
التعامل مع األشياء، ويحبون استكشافها بأيديهم، 
وقد يعني ذلك في المدرسة لمس والتقاط كل ما 

يجذب انتباههم في المكان من حولهم، وبالطبع 
ال يمكن أن نمنعهم تماماً من هذا السلوك، ولكن 
كيفية  حول  شيئين  أو  شيئاً  نعلمهم  أن  بإمكاننا 
البقاء  أجل  من  الشخصية  نظافتهم  على  الحفاظ 

في صحة جيدة.

غسل اليدين

ويعد غسل اليدين بشكٍل صحيح من أكثر الطرق 
التقاطها، كما  أو  الجراثيم  انتشار  لتجنب  فعالية 
األبجدية  أغنية  أداء  على  األطفال  تشجيع  أن 
أيديهم  غسل  أثناء  سعيد  ميالد  عيد  أغنية  أو 
ومن  بشكٍل صحيح،  ذلك  فعل  سيساعدهم على 
المهم تذكيرهم بغسل أيديهم من األمام والخلف 

وبين األصابع.
وحثهم  العادة،  هذه  غرس  على  العمل  ويجب 
على القيام بها في المنزل، ومن ثم يجب وضع 
الحقيبة  في  اليدين  معقم  من  صغيرة  زجاجة 
الماء  يتوفر  ال  عندما  الستخدامها  المدرسية 

والصابون.
كما يُساعد الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق 
شرب السوائل على منع الشعور بالتعب، ويسّهل 
عملية الهضم، ويعزز وظائف المخ، ولذلك يجب 
الحفاظ على رطوبة جسم الطفل من خالل انتقاء 
الحليب  مثل  الصحية  المشروبات  من  مجموعة 
الماء  كمية  إلى  باإلضافة  الفاكهة  وعصائر 
الموصى بها، ويجب تجنب المشروبات الغازية 
تحتوي  التي  األخرى  السكرية  والمشروبات 

عادةً على مكونات وإضافات غير مناسبة.

ليتمتع  الطفل  حركة  على  الحفاظ  المهم  ومن 
المدرسة،  أيام  خالل  خاصةً  والنشاط  بالصحة 
حيث يقضي الكثير من الوقت على الكرسي أو 
المقعد، ومن ثم يساهم دمج الرياضة والتمارين 
الرياضية في روتين الطفل اليومي في إبقائه في 
التركيز  إيجابية ويرفع من مستوى  ذهنية  حالة 

الطفل  تسجيل  ويعد  لديه،  بالحماسة  والشعور 
للمشاركة في أنشطة رياضية منتظمة بعد انتهاء 
المشي  جوالت  في  إشراكه  أو  الدراسي  اليوم 
الجسم  حركة  على  للحفاظ  الركض  أو  العائلية 
من الوسائل األخرى للحفاظ على حيوية ونشاط 

جسم الطفل.

ظهرت حبوب الكوالجين كثورة عالجية تساعد 
واألوجاع،  األمراض  من  الكثير  عالج  في 
عالمات  محاربة  في  أهميتها  إلى  باإلضافة 
تطلق  تسمية  فهي  الكوالجين  أما  الشيخوخة، 
المكون  وهو  الجسم،  بروتينات  أحد  على 
حيث  الجسم،  في  الضامة  لألنسجة  األساسي 
حيث  البروتين،  إجمالي  من   %  25 نسبته  تبلغ 
تتجمع بروتينات الكوالجين حول بعضها مكونةً 
الجلد  من  لكل  المكونة  الكوالجين  ألياَف  معاً 
والغضاريف والعظام والعضل وغيرها الكثير.

على الرغم من الفوائد الكبيرة لحبوب الكوالجين 
إال أنه يفضل استشارة الطبيب قبل المداومة على 
استخدامها، بهدف التعرف أكثر على تكوين هذه 
منها،  الالزمة  الجرعة  كمية  وتحديد  الحبوب 

وفيما يلي بعض من فوائدها:
وتجديد  ونضارته  الجلد  ليونة  على  الحفاظ  ـ 

خالياه. 
ـ محاربة عالمات تقدم السن، حيث تعمل على 

تعبئة الخطوط المتجعدة والمترهلة. 
ـ تعالج عالمات الجروح، وتساعد في التخلص 

من البقع التي تخلفها أشعة الشمس وحب الشباب.
الشعر  واستعادة  الشعر،  حويصالت  تقوية  ـ 

للمعانه وصحته.
ـ التخلص من عالمات الشحوب المصاحبة لسن 

اليأس، والتي تنتشر حول العينين والفم.
اللتهاب  المرافقة  األوجاع  من  التخفيف  ـ 

المفاصل.
ورفع  وتقويتها،  والغضاريف  العظام  ترميم  ـ 

قدرتها على تحمل الضغط. 
كفاءتها في  العضالت واألوتار وزيادة  تغذية  ـ 

العمل.
ـ تقوية األظافر ومنع تكسرها. 

زيادة الوزن!

على الرغم من امتالء األسواق بحبوب الكوالجين 
أن  إال  معروفة،  تجارية  المصنعة من عالمات 
نوعاً  الحبوب ما زال منخفضاً  لهذه  االستهالك 

تتسبب  قد  التي  األضرار  من  خشيةً  وذلك  ما، 
خالل  أو  تناولها،  أثناء  سواء  الحبوب  هذه  بها 
أي  تسجل  لم  اآلن  فحتى  لتناولها،  الطويل  المد 
حاالت قد تتضرر من تناول حبوب الكوالجين 
حول العالم، عدا بعض الحاالت التي تعرضت 

لزيادة واضحة في الوزن. 
بسبب  منهم  البعض  انزعاج  من  الرغم  وعلى 
زيادة الوزن، إال أن الفئة التي كانت تعاني من 
اكتساب  في  الزيادة  هذه  من  استفادت  النحافة 
أن  إال  المناسب،  وزن  إلى  والوصول  الوزن 
حبوب  لتناول  المصاحبة  األضرار  عن  التكلم 
انتشار  ما، ألن  نوعاً  مبكراً  ما زال  الكوالجين 
زال  ال  الناس  بين  الكوالجين  حبوب  استخدام 
أمراً حديثاً، حيث لم يتمكن الباحثون في رصد 
األضرار الناتجة عن استخدامه لسنوات طويلة، 
ويبقى هذا األمر خاضعاً للجدال حتى ذلك الحين.

 استخدامات حبوب الكوالجين تدخل في تكوين 
المقاومة  خاصةً  المختلفة،  التجميل  منتجات 

لظهور التجاعيد. 

تدخل يف تصنيع بعض األدوية

من  التخلص  في  الكوالجين  حقن  تستخدم   
الدقيقة  والخطوط  البشرة  في  العميقة  التجاعيد 

على  الحقن  هذه  تعمل  حيث  عليها،  الظاهرة 
خسرته  الذي  الطبيعي  الكوالجين  تعويض 
مناطق  في  مدروسة  بنسب  بغرزها  البشرة، 
التجاعيد والخطوط المنتشرة حول العينين والفم.

مركز األخبار ـ قال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي نفتالي بينيت، األربعاء الماضي 
إن إسرائيل تؤكد على حقها في الحفاظ على 
تفوقها من الناحية األمنية في المنطقة، فيما 

جددت الواليات المتحدة التزامها الثابت تجاه 
أمن إسرائيل، وأكد خالل لقائه في واشنطن 

مع وزير الدفاع األمريكي، لويد أوستن، 

»حق إسرائيل في الحفاظ على تفوق أمني في 
الشرق األوسط، والقيام بكل ما يلزم في ذلك 

الصدد«.
فيما قال وزير الخارجية األمريكي أنتوني 

بلينكن، خالل استقباله بينيت بحسب لقطات 
أذاعتها الخارجية األمريكية إن أمريكا 

وإسرائيل تتطلعان للتعاطي مع التحديات 
المشتركة، من بينها 

إيران وبرنامجها 
النووي، وتعمالن 

»وفق أجندة مشتركة 
وقوية«، مؤكداً 

»التزام الواليات 
المتحدة الذي ال 
يتزعزع بأمن 

إسرائيل والبلدان 
يتطلعان لتناول 

التحديات األخرى 
مثل عالقاتنا مع 

الفلسطينيين هي أيضاً 
مهمة لنا جميعاً«.

تمر  تل  شعوب  استنكرت  ـ  األخبار  مركز 
على  ومرتزقته  لالحتالل  األخيرة  الهجمات 
استكماالً  الهجمات  تلك  واعتبروا  المنطقة، 
مساندتهم  أكدوا  كما  داعش.  لهجمات 
لقواتهم العسكرية، وطالبوا المجتمع الدولي 

بالتدخل إليقاف الهجمات.

أهالي  من  العشرات  الخميس  وتجمع صباح 
إلى  باإلضافة  شعوبها  بكافة  تمر  تل  ناحية 
اآلشوري،  الشعب  مجلس  عن  ممثلين 
الكهرباء  دوار  أمام  السياسية  واألحزاب 
للتنديد بهجمات االحتالل على قرى ناحية تل 

تمر وقرى اآلشوريين.

أصدره  الذي  البيان  التجمع  خالل  وقرئ 
مجلس  رئيس  قبل  من  الصدد  بهذا  األهالي 
الياس  الجزيرة  إقليم  في  اآلشوري  الشعب 
البيان »نحن  الياس. وجاء في مستهل  عنتر 
كرد،  آشور،  تمر«  تل  منطقة  كمكونات 
البربرية  الهجمات  ونستنكر  ندين  عرب« 
ومرتزقته،  التركي  االحتالل  يشنها  التي 
اآلشورية  والقرى  تمر  تل  منطقة  على 
األسلحة  بكافة  الخابور،  نهر  ضفاف  على 
التي عجزت عنها داعش  الثقيلة والمتطورة 
شعوب  إرادة  على  القضاء  في  وأخواتها 
تقوم  المحتلة  التركية  الدولة  واآلن  المنطقة، 

بهذا الدور إلكمال سيناريو داعش«.

وأضاف البيان »نحن كشعوب المنطقة بكافة 
كافة  على  العسكرية  قواتنا  نساند  المكونات 
الجبهات، من قوات مجلس تل تمر العسكري، 
وقوات حرس الخابور اآلشوري، والمجلس 
العسكري السرياني، كما نطالب كافة الدول 
المعنية بحل القضية في سوريا عامةً وشمال 
وشرق سوريا خاصةَ، بالتدخل بشكٍل عاجل 
لعدم حدوث أي مجازر على يد دولة االحتالل 
التركي ومرتزقتها، والقيام بدورها اإلنساني 

واألخالقي لحل هذه األزمة«.
وشدد األهالي في ختام بيانهم على »الصمود 
التخلي  على أرضهم وأرض أجدادهم وعدم 

عن شبر من أرضهم«.

مركز األخبار ـ أعلن رئيس مجلس النواب 
سيسحب  المجلس  أن  صالح  عقيلة  الليبي 
المؤقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من  الثقة 
تحضر  لم  إذا  الدبيبة  الحميد  عبد  برئاسة 

جلسة االستجواب.

ورأى صالح أن عدم حضور حكومة الوحدة 
الوطنية جلسة االستجواب، سيعني أنها تتعالى 
النواب، ولن يستطيع أي  وال تحترم مجلس 

نائب أن يدافع عنها، أن استجواب الحكومة 
التقصير في عملها،  لمواجهتها بشأن  يهدف 
متهماً حكومة الدبيبة بأنها منحت )مجموعات 
الجيش،  ميزانية  من  أكبر  ميزانية  مسلحة( 
وشدد على أن الحكومة خالل عشرة أيام يجب 

أن تحضر إلى مجلس النواب لالستجواب.
الوحدة  لحكومة  انتقادات  صالح  ووجه 
الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة  الليبية  الوطنية 
إلى أنها فشلت في توحيد المؤسسات  مشيراً 

الغذاء  من  المواطنين  متطلبات  وتوفير 
الوطنية  والمصالحة  والكهرباء  والدواء 
النواب  ومجلس  لالنتخابات،  واالستعداد 
بعد  رحيلها  أو  الدبيبة  حكومة  بقاء  سيقرر 

االستماع إليها«.
الثقة  منح  النواب  مجلس  صالح:  ولفت 
وليس  للحكومة  كرئيس  الدبيبة  لعبدالحميد 
األعلى  المجلس  أن  ورأى  للدفاع،  كوزير 
للجيش هو المجلس الرئاسي، وبما أن الجيش 
منقسم فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده 

هي لجنة 5+5.
أفاد  لالنتخابات  الدستورية  القاعدة  وبشأن 
عقيلة صالح بأن اإلعالن الدستوري أعطى 
انتخاب  آلية  تحديد  صالحية  النواب  مجلس 
الرئيس بالفعل تمت صياغة قانون االنتخاب 
لعرضه  اللغوية  المراجعة  مرحلة  في  وهو 

على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه.
ويشار إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب 
عبد هللا بليحق كان أعلن األحد الماضي، أن 
الحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب 
مقر  في  آب   30 يوم  استجواب  جلسة  في 

المجلس بمدينة طبرق.

التركية على أراضي شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين  ـ أدان وجهاء وأعيان العشائر في المنطقة الشرقية القصف والهجمات  مركز األخبار 
والمستشفيات، وأكدوا بأن عشائر المنطقة وشعوبها من العرب والكرد والسريان مستعدون للتصدي للهجمات اإلجرامية التي تشنها الدولة التركية 

على المنطقة، وانتقدوا المواقف الدولية التي تشجع تركيا على مواصلة هجماتها.

حواس جديعأحمد الشامي
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103 المرأةالرياضة

 مستقبل حقوق
 المرأة في
أفغانستان

بعد هجمات  الغزو األمريكي ألفغانستان  وَضعِ 
الحادي عشر من سبتمبر 2001، قضيةَ حرية 
المرأة في ظل حكم طالبان تحت مجهر المجتمع 

الدولي.
السلطة،  على  طالبان  استولت  أن  منذ  أجل، 
الحادي  القرن  وأوائل  التسعينيات  أواخر  في 
حكمها،  سمات  من  سمة  القمع  كان  والعشرين، 
خاصةً بالنسبة للنساء. إذ لم تكن تستطيع الفتيات 
شغل  النساء  تستطع  ولم  المدرسة،  إلى  الذهاَب 
يرافقهن  أن  دون  منازلهن  مغادرة  أو  الوظائف 
اللواتي تحدَّين توجيهات  م ذكر، أما أولئك  محرَّ
طالبان وتفسيرهم األصولي لإلسالم، فعوقبن في 
أو الضرب.  كثير من األحيان بوحشية، كالَجلد 
استخدمت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  إال 
غزوها  لتبرير  المرأة«  »حقوق  مصطلح 
مجرد  من  أكثر  الحرب  فأصبحت  ألفغانستان، 
»حقوق  مثل  شعارات  لها  وأصبح  إرهاب، 
الواليات  مهمة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  المرأة« 
وتصريحات  العالم،  في  مكان  أي  في  المتحدة 
عنكن،  نتخلى  »لن  تقول:  أمريكيات  لوزيرات 
عشرين  وبعد  واآلن،  دائًما«.  معكن  سنقف 
خاليا  وتمزيق  والدسائس  المؤامرات  من  عاماً 
نصبح شهوداً  أطيافه،  بجميع  األفغاني  المجتمع 
على اتفاقية أمريكا مع طالبان لتحويل أفغانستان 
إلى »دولة« مفرخة اإلرهاب والتشدد عبر تسليم 
الواليات  إعالن  بعد  وذلك  طالبان،  إلى  الحكم 
المخطط  نفذت  أن  بعد  ستنسحب  أنها  المتحدة 
أفغانستان!!!  في  وجودها  مبررات  وسقطت 
حول  يقول  بايدن  جو  الرئيس  سمعنا  حيث 
االنسحاب العسكري: »ليس من العقالنية التفكير 
بأننا قادرون على التعامل مع حقوق المرأة في 
جميع أنحاء العالم بالقوة العسكرية«، وذلك بعد 
والتداعيات  والصراعات  الفوضى  من  عقدين 
وثمار  تداعيات  حول  تنكشف  زالت  ما  التي 
التفتت  يخلف سوى  ال  الذي  األمريكي،  التدخل 
والتناحر، على عكس مزاعمها وشعاراتها التي 
الوجه  يظهر  أخرى  الدوام. مرة  بها على  ح  تلّوِ
العالمي،  الرأسمالي  الهيمنة  لنظام  الحقيقي 
يواجهن  مجدداً  األفغانيات  النساء  تَرك  الذي 
مستقباًل محفوفًا بالمخاطر في ظل حكم طالبان. 
من  النسائي  النضال  يبدأ  لم  أنه  بالذكر  الجدير 
أفغانستان مع دخول  والعدالة في  المساواة  أجل 
بل   ،2001 عام  في  إليها  المتحدة  الواليات 
قاتلت النساء من أجل حقوقهن قبل وقت طويل 
التسعينيات، وعارضت  من وصول طالبان في 
األمريكي،  التدخل  األفغانيات  الناشطات  بعض 
الحقيقية،  المكاسب  بعض  على  حصلن  كما 
من  كثير  في  وهّشة  أحياناً  متفاوتة  كانت  وإن 
جلبه  الذي  األمن  انعدام  يقّوِضها  األحيان، 
المرأة  دخلت  ثم  عقود.  منذ  المستمر  الصراع 
مستحيلة  كانت  بطريقة  العامة  الحياة  األفغانية 
خالل حكم طالبان، وجاء التحول األكثر جذرية 
وقانونيًا،  رسميًا،  المرأة  بحقوق  يتعلق  فيما 
ودستوريًا، وتم تكريس حقوق المرأة في دستور 
النساء  شغلت  حيث   ،2004 للعام  أفغانستان 
ودخلن  البرلمان،  في  المقاعد  من  معينة  نسبة 
واإلعالم.  والحكومة  القانون  مثل  قطاعات 
أو  الدعم  إلى  ذلك  عزو  يمكننا  ال  ولإلنصاف، 
الوجود األمريكي في أفغانستان، بقدر ما يمكن 
وتمسكهّن  األفغانيات  النساء  إرادة  إلى  عزوه 
يطرح  الذي  السؤال  لكن  وحقوقهّن.  بحرياتهّن 
تحافظ  أن  األفغانية  للمرأة  كيف  اليوم:  نفسه 
أخرى  بعد أن تجلّى مرةً  المكتسبات،  على هذه 
الشعوب  يهمها مصالح  قوة خارجية  ما من  أنه 
من  لعله  المرأة؟  حقوق  أو  اإلنسان  حقوق  أو 
اإلنصاف اإلشارة هنا إلى تجربة المرأة الكردية 
التي حاربت أعتى قوة إرهابية على وجه الكون، 
طالبان  أو  داعش  بين  جوهري  فرق  من  ما  إذ 
أو القاعدة، بل الفارق يكمن في التسمية وتحديد 
نوع المنشأ. بينما السياسة والمقاربة، ال سيما من 
المرأة وحقوق المرأة وقضايا المرأة، هي نفسها 
للمرأة  يمكن  كيف  وعليه،  المآل...  نهاية  في 
الكردية على  المرأة  األفغانية اإلفادة من تجربة 
صعيد تنظيم الذات وتأسيس آليات الدفاع الذاتي 
وحرياتها،  حقوقها  السترداد  الصفوف  ورّص 
وكذلك على صعيد لعب دور فاعل لتحقيق حرية 
عليه  التركيز  ينبغي  ما  هذا  األفغاني؟  الشعب 
اإلرهاب  على  للقضاء  طريق  خريطة  لوضع 
وقوى الظالم، ولتأسيس مجتمعٍ تسوده المساواة 

والحرية الحقيقية والعدالة االجتماعية...

بصمة امرأة 

حنان عثمان

»سوسن بيرهات« مراسُم تشييعها برهنت نضالها 
وكفاحها على مرِّ السنواِت

األزمة بتركيا أّثرت بشكٍل أكبر على المرأة في كل مجال..

سوزدار وقاص

وبنضالِه  به  تليق  خاّصة  مراسم  شهيد  لكّل 
وكفاحِه على مدار السنواِت التي كافح به العدو 
تكون  إن  ما  لكن  لشعبه،  الحريّة  نيل  سبيل  في 
التي  المراسم  مدى  تخيّل  عاماً   25 لـ  مناضالً 

ستُشيّع بها وسط آالف الشعب.

سوسن بريهات

محمد(  )سوسن  الحقيقي  االسم  بيرهات  سوسن 
قياديّة في وحدات حماية المرأة، من مواليد مدينة 
عام1976،  الثاني  كانون  من  األول  عفرين 
في  الكردستانيّة  التّحرر  حركة  إلى  انضّمْت 

كانون األول عام 1996 بمدينة حلب.
من  استنشقْت  )كردستان(  الحرية  جبال  في 
وطورت  أوجالن  هللا  عبد  القائد  أيديولوجية 
هذا  من  مسيرةً  لتعطَي  أساسه،  على  نضالها 

النضال والفكر ألهالي روج آفا. 
وقفْت  سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  في 
حماية  وحدات  على  قيادية  بيرهات  سوسن 
المرأة، بروحها المرحة وأسلوبها وثقتها بنفسها 
حضنْت حولها كّل مقاتل ومقاتلة، ودّربتهم على 
مبدأ الحريّة للقائد آبو في حماية الشعب والوقوف 
بوجه العدو والمرتزقة وأمام كّل من يريد النيل 

من شعبهم. 
في حلب قادْت سوسن حملة تحرير حّي األشرفية 
المرتزقة  سيطرة  من  سنوات  بعد   2016 عام 
من  عشرات  بتنظيم  التركّي،  للمحتّل  التابعة 
 2016 عام  أواخر  وفي  والمقاتالت،  المقاتلين 
ضد  الشهباء  مناطق  في  شعير  تّل  حملة  قادْت 

داعش وانتصرْت في تلك الحملتَين. 
لم تكن هذا فحسب، بل قادْت المعارك في عدة 
منها  سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  من  مدن 
)مقاطعة الشهباء، جبهتي سري كانيه وتل تمر 
اللتان يستهدفهما جيش االحتالل منذ عامين على 

التوالي، جبهة تل أبيض، ومقاطعة كوباني(. 
بعد أعوام من النضال في روج آفا وقيادة اآلالف 
من المقاتلين والمقاتالت، وبجهودها وتضحيتها 
لتكوَن  بقوافلها  والتحقْت  الّشهادة  مرتبة  نالْت 

نجمة أضاءت سماء كردستان. 
المجلس  عضوة  بيرهات  سوسن  استشهدْت 
العسكرّي لوحدات حماية المرأة YPJ والمجلس 
بطائرة  الديمقراطيّة  سوريا  لقّوات  العسكرّي 
ُمسيّرة شنّها جيش االحتالل التركّي في الـ 19 
تل  مقّر عالقات مجلس  استهدفت  الجاري،  آب 
من  كّل  هما  آخرين  ثالثة  مع  العسكرّي،  تمر 
هللا  سيف  حسكة،  روبار  لكي،  كركي  )عكيد 

أحمد(، باإلضافة إلى جرح ثالثة آخرين.
أحمر  قماش  بقطعة  سوسن  الشهيدة  نعش  ُزيّن 
على أرضية الجنازة ملفوفة بالشريطان األخضر 
كردستان،  علم  إلى  يرمزان  اللذان  واألصفر 
سوسن  الشهيدة  الملونة وصور  الورد  وبأكاليل 
أخرى  وصورة  وعكيد  ريناس  رفيقيها  مع 

للشهيدة سوسن في مقدمة النعش.
بكافّة  اآلالف  شيّع  الحسكة،  مقاطعة  في 
حماية  وحدات  ومقاتلي  قياديي  جثمان  شعوبهم 
الديمقراطية  سوريا  وقّوات  والمرأة  الشعب 
تّل  على  التركّي  الهجوم  في  استشهدوا  الذين 

إقليم  مدن  مزارات  في  جثامينهم  ووريت  تمر، 
سوسن  الشهيدة  بجثمان  ليتجهوا  الجزيرة، 

بيرهات إلى مقاطعة الشهباء.
من الحسكة، إلى دير الزور من ثّم الرقة وحتّى 
تحيات  وسط  سوسن  جثمان  استقبلوا  منبج 
التي  والشعارات  النصر  وإشارات  وسالمات 

تُمّجد الشهداء. 
مقصود  الشيخ  أحضان  في  ترعرعت  ألنها 
مقصود  الشيخ  أهالي  مقاومتها،  وشاركت 
موكب  جاب  مثيل،  له  ليس  باستقبال  استقبلوها 
تُشييعها عشرات السيارات وأهالي الحي بجثمان 
وسط  الرئيسية  الحي  شوارع  سوسن  الشهيدة 
هتافات تُحيي الشهداء، وصوالً الى دوار الشهيدة 
مقصود  الشيخ  لحي  الشرقي  القسم  في  دستينا 
حيث مكان مرقدها أثناء المعارك، لتودعها من 

هناك صوب الشهباء.
حملها النساء والرجال على أكتافهم ممسكين بها 
يميناً وشماالً، يتقدمون نحوها ويقبلونها، بدموع 
والتي  القياديين  وخير  لعظمة  فقدانهم  عن  تُعبّر 

ضّحت بنفسها سنين طوال، وتُعبّر عن مقاومة 
الطغيان  لفلول  الحاسم  ردّهم  وعن  الوطن  هذا 
أدمنوا على  الذين  ومرتزقتها  التركي  والعدوان 

خط الخيانة واالستهداف.   
إلى  بها  أوصلت  التي  القذيفة  أو  الرصاصة 
مرتبة الشهادة أخطأت ألنها لم تصب إال قلوبهم، 
التي نراها من مراسم تشييعها ولهفة  والمشاهد 
أنّهم على  وأكدت  ذلك،  أكدت  لتوديعها  األهالي 
مع  وقوفهم  وعلى  لشهدائهم  الّشعب  وفاء  درب 
خط حركة الحرية ضد كل من يستهدفهم، وأنهم 
لن ينالوا من عزمهم باستهدافهم الفاشي والقذر، 
أن  المحتل  إلى  رسالة  أرسلوا  المراسم  وبهذه 

وقوفهم أقوى من طائراتهم ومحال أن يسقطوا.
تُمجد  التي  الشعارات  بإطالق  المراسم  ترافقت 
الشهباء  باسمها ونضالها، وفي  وتنادي  الشهيدة 
استقبل األهالي ابنتهم »سوسن« بالطبل والزمر 
على أنغام مدينة عفرين وحنانها وُزفت بالحناء 
لوصيتها  تنفيذاً  السماء،  إلى  وطرحة كالعروس 
بأنها إذا استشهدت يتم دفنها في مقاطعة الشهباء 

عبر مراسم احتفالية.
الجبال،  وتهزُّ  األيدّي  لها  ترتجف  مشاهد  في 
في  وطنية  ملحمة  إلى  تشييعها  مراسم  تحّولْت 
األمر  إن  فيها  تؤكد  مدننا،  وطرقات  شوارع 
وأنها  والدفن،  التشيع  مراسم  بانتهاء  تنتهي  لن 
على  أكد  شوهد  ما  لكن  عودة،  دون  ستذهب 
أعدائنا،  يوم مماٍت  إلى  أن سوسن ستكون حيّة 

وبعده.
أّكدت  التشييع  منصة  على  ألقيت  التي  الكلمات 
الذاكرة وأن ذكراهم  إّن الشهداء ال يغيبون عن 
ليهبوا  بأرواحهم  جادوا  للفداء،  منارةً  ستبقى 
الحياة لشعبهم، وأن تضحياتهم ستبقى منارة فخر 

واعتزاز للشعب بمكوناته. 
بها  يليق  بما  األخير  مثواها  إلى  ُشيعت  سوسن 
لشعبها  قدمتها  التي  والمقاومة  التضحية  وبحجم 
اليوم  نامت  بيرهات  سوسن  وحركتها.  وقائدها 
تحت تراب وطنها بين رفاقها ورفيقاتها الشهداء 
مثلما  تضحيتها  على  ود  بكل  استقبلوها  الذين 
مزار  في  منهم  واحدة  لتكون  األهالي  استقبلها 
ناحية  في  الواقعة  العصر«  مقاومة  »شهداء 
نعيش  »إننا  ليقولوا  الشهباء،  بمقاطعة  أحرص 
ونحرس  نحرسكم  أخرى  بطريقة  بينكم  هنا 

.»Şehîd Namrin« .»وطننا

قالت فيرار نسليهان قره دنيز أن نسبة المبيعات 
انخفضت بسبب األزمة االقتصادية، وال يمكنهن 
أنهم  وذكرت  بالسابق.  مقارنة  األرباح  تحقيق 
باتو يفاوضون الناس على األسعار، ودعت إلى 

اتخاذ خطوات ضد الفقر المتزايد. 
السنوات  خالل  االقتصادية  األزمة  تصاعد  مع 
والحرف  المتاجر  وصلت  المنصرمة،  الثالث 
التجار  ويكافح  اإلغالق،  مرحلة  إلى  الصغيرة 
نتيجة  مفتوحة،  متاجرهم  على  اإلبقاء  أجل  من 
نسليهان  فيرار  وتعيش  المبيعات،  نسبة  تراجع 
وهي  سور،  في  متجراً  تمتلك  التي  دنيز،  قره 
أيام  أسوأ  آمد،  في  وسياحية  تاريخية  منطقة 
المواد، فإن فيرار  عملها، ورغم ارتفاع أسعار 
السابقة، وتشير  بأسعارها  المنتجات  تبيع معظم 
إلى أن األزمة أثّرت بشكٍل أكبر على المرأة في 

كل مجال.
متجرها  في  تعمل  التي  دنيز  قره  فيرار  تقول 
ناحية  في  باشا  إسكندر  حي  في  الواقع  الخاص 
إنها  المرأة  أنباء  لوكالة  عاماً،   16 منذ  سور 
األزمة،  قبل  االجتماعية  الضغوط  من  عانت 
الخاص عندما  افتتحت متجرها  أنها  وأوضحت 
لم تكن النساء تعملن في المتاجر، وهي ال زالت 
الناس  ألقاويل  تلتفت  أن  دون  عملها  تواصل 

»أنت امرأة، كيف تمارسين هذا العمل؟«.
األزمة  ضد  واآلن  المجتمع  ضد  البداية  »في 

االقتصادية«
دون  بعملي  »قمت  دنيز:  قره  فيرار  تقول 
بدأت  عندما  ألنني  شخص،  أي  إلى  االستماع 
الناس سيتحدثون،  أن  العمل، كنت أعرف  بهذا 
وبدأت النساء بالعمل بعد أن رأوني أعمل. عندما 
فتحت المحل ألول مرة، لم تكن النساء في سور 
يذهبن للتسوق، وبعد أن بدأت بالعمل بدأ األطفال 
بعملنا  ارتبطنا  المتاجر،  في  يتسوقون  والنساء 
قاله  بما  أبداً  أهتم  لم  البعض،  ببعضنا  وتأثرنا 
اآلخرون، أنا لم أتنازل، بالنسبة لي، هو إحساس 
جميل عندما يستطيع اإلنسان كسب المال بيديه 

دون الحاجة إلى شخص آخر، في هذه الحالة أنتم 
ال تنتظرون شيئاً من أحد وتقفون على قدميكم«.

»نحن ال نستطيع مجاراة ارتفاع األسعار«
وأشارت إلى أنها عندما فتحت المحل ألول مرة، 
من  يكفي  ما  وكسبت  للغاية  جيد  بعمل  قامت 
المال، لكن األزمة االقتصادية الُمعاشة على مدى 
السنوات الثالث الماضية أثرت بشكٍل كبير عليها 
السنوات  »في  وتقول  الصغير،  متجرها  وعلى 
األخيرة، كان سعر كل شيء يرتفع كل أسبوع، 
في  المرتفعة،  األسعار  هذه  العمل مع  يمكننا  ال 
السابق كنا نقوم بمزيد من األعمال، إال أن اآلن 

الوضع اختلف ألننا ال نملك القدرة وال نستطيع 
تحمل شراء المزيد من المواد ففي كل مرة يرتفع 
رفع  يتم  المثال،  سبيل  على  ما،  بضاعة  ثمن 
سعر مادة ما، ولكن حتى ال نؤذي الناس، نبيعه 
بالسعر السابق، نحن كشعب، نكافح في مواجهة 

ارتفاع أسعار المواد«.
»العائالت تغادر المتجر دون شراء أي شيء«

وأشارت فيرار قره دنيز إلى أنهم بسبب كونهم 
يصبح  عندما  البيع  يمكنهم  فال  صغار،  تجار 
تأثر  قد  الجميع  أن  إلى  ونوهت  فقيراً،  الشعب 
قره  نسليهان  فيرار  وأنهت  المرحلة،  هذه  في 
وبدالً  المرحلة،  هذه  »في  بالقول  حديثها  دنيز 
أشعر  فإنني  نفسي  على  باألسف  أشعر  أن  من 
باألسف على الناس، لقد كانوا يأتون إلى المتجر 
عن  ويسألون  يأتون  اآلن  شيء،  كل  ويشترون 
إلى  ويعودون  المتجر  يغادرون  ثم  األسعار 
بيوتهم دون شراء أي شيء، نحن أكثر من نتأثر 
بهذه األزمة. في هذه المرحلة هم ال يستطيعون 
يبكي  أحياناً  البيع،  نستطيع  ال  ونحن  الشراء 
تتمكن من شراء شيء  أمهاتهم ال  األطفال ألن 
ارتفاع  إيقاف  يجب  سهلة،  ليست  المرحلة  لهم. 
األسعار ووضع حد لهذه األزمة والحد من معاناة 

الناس«.

قال جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة 
الدوري  روابط  على  يجب  إنه  )فيفا(،  القدم 
بخوض  لالعبين  السماح  وإسبانيا  إنجلترا  في 
أجل  المقبل، من  الشهر  العالم،  كأس  تصفيات 

»حماية النزاهة الرياضية«.
الممتاز،  اإلنكليزي  الدوري  رابطة  وكانت 
ورابطة الدوري اإلسباني، قد قالتا إنهما تدعمان 
للمنتخبات  العبيها  ترك  ترفض  التي  األندية، 
األشخاص  دخول  يتطلب  التي  البالد  في 
في  وخاصةً  الصحي،  الحجر  منها  العائدين 

أمريكا الجنوبية.
»لقد  بيان:  في  إنفانتينو  قال  ذلك،  على  وردًا 
واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي، ويجب 

أن نواصل القيام بذلك في المستقبل«.
في  الالعبين  سراح  إطالق  »يعد  وأضاف: 
ملًحا  أمًرا  القادمة  الدولية  التوقف  فترات 
ومهًما، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من 
وأطلب  الصعبة،  الفترة  هذه  خالل  األطراف 
وكل  عضو،  اتحاد  كل  من  والدعم  التعاون 
صحيح  هو  ما  لفعل  ناٍد،  وكل  أندية،  رابطة 

وعادل للعبة«.

الالعبين  أفضل  من  العديد  »يتنافس  وأردف: 
إنكلترا  في  الدوري  بطوالت  في  العالم،  في 
أيًضا  تشترك  الدول  هذه  أن  ونعتقد  وإسبانيا، 
الرياضية  النزاهة  على  الحفاظ  مسؤولية  في 

للمسابقات، وحمايتها في جميع أنحاء العالم«.
قيود  بمسألة  يتعلق  »فيما  إنفانتينو:  واستكمل 
لالعبين  وبالنسبة  إنكلترا،  في  الصحي  الحجر 
خاطبت  الحمراء،  القائمة  دول  من  العائدين 
جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس 
الالعبون  يُحرم  ال  حتى  الالزم،  الدعم  لتقديم 
من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات المؤهلة 
أشكال  أروع  من  واحدة  وهي  العالم،  لكأس 
قدم  كرة  العب  عليها  يحصل  التي  التكريم 

محترف«.
وأتم: »لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه، 
المتحدة  المملكة  حكومة  تبنته  الذي  لذلك 
أوروبا  أمم  بطولة  من  النهائية  للمراحل 
2020، في المباريات الدولية القادمة.. أظهرنا 
 ،19-COVID مكافحة  في  التعاون  روح 
واآلن أحث الجميع على ضمان إطالق سراح 
العالم  كأس  تصفيات  في  الدوليين،  الالعبين 

المقبلة«.

الحكمة جيالن طاهر ُتكّرم سيدات الخابور بطالت 
سوريا فهل وصلت الرسالة؟

إنفانتينو ُيطالب إسبانيا وإنكلترا 12 هدفًا تحمل بايرن للدور الثاني من كأس ألمانيا
بإطالق سراح الالعبين الدوليين

قامشلو/ جوان محمد ـ رغم عيشها في المهجر، 
بأغلى  وكّرمتهم  بلدها،  فتيات  تذكرت  ولكنها 
شارتها  وهي  الرياضية  مسيرتها  من  تملك  ما 
المعنية  الجهات  أين  نتساءل  وهنا  الدولية، 
برياضة المرأة بشكٍل عام، وبشكٍل خاص بطالت 
الدوري السوري سيدات »الخابور« لكرة القدم؟ 
واللواتي فزن باللقب للنسخة الثانية منه لموسم 

2020ـ 2021.
كرمت الحكمة الدولية جيالن جهاد طاهر المقيمة 

سيدات  القدم  لكرة  سوريا  بطالت  المهجر  في 
التماس  وراية  مالي  بمبلغ  الخابور«  »نادي 
الكابتن شوكت  الدولية وقدمها كالً من  وشارتها 
حسين والكابتن الفا عكو، وذلك في ملعب الشهيد 
هيثم كجو بقامشلو ما بين شوطي المباراة النهائية 
من مسابقة الكأس في إقليم الجزيرة والتي جمعت 

بين سيدات ناديي بيمان وأهلي عامودا. 
الخابور  سيدات  بعد حصول  التكريم  هذا  وجاء 
ـ   2020 لموسم  السوري  الدوري  بطولة  على 

2021، ومثلت هذا النادي سيدات ناديي قامشلو 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  من  الُمرخصين  وفدنك 

الجزيرة.

هل من دعم؟

بطولة  في  لمشاركة  يتجهزن  الخابور  سيدات 
غرب آسيا لألندية لسيدات كرة القدم في األردن 
هذا  ولكن  الحالي،  العام  من  األخير  الشهر  في 
على  النادي  حال حصل  في  يتأكد  سوف  األمر 
الرياضي  فاالتحاد  المعنية،  الجهات  من  الدعم 
فيه  خيراً  يستبشر  ال  دمشق  لحكومة  التابع 
المجلس  من  الدعم  ينتظر  الوقت  بنفس  والنادي 
المعنية  والجهات  الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي 
بشؤون المرأة التي تغاطت عن تكريم هذا النادي 
قامشلو  لمدينة  وصولهن  يوم  بالحضور  حتى 
تحت ظروف  واللعب  الدوري  من  االنتهاء  بعد 
صعبة وضغط كبير للمباريات، كان يصل بعض 
األحيان إلى ثالث مباريات في األسبوع، عكس 
النوادي األخرى التي كانت تستريح وتلعب بدون 
ضغط، وبرغم كل المصاعب استطاعت سيدات 
طوال  خسارة  أي  وبدون  اللقب  تحقيق  الخابور 

مرحلتي الذهاب واإلياب.
إن تَذكُّر الحكمة جيالن طاهر وتغاضي الجهات 
المعنية سواء إن كان في حكومة دمشق أو اإلدارة 

باب  يفتح  أمر  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية 
التساؤالت كيف لها أن تكّرم وتتذكر هذا النادي 
التنفيذي  المجلس  أن  المعنية ال؟ علماً  والجهات 
الئحة  تجهيز  النادي  من  وطلب  مالياً  مبلغاً  قدم 
اإلمكانات  بقدر  الدعم  ومنح  لدراستها  بمطالبه 

ولكن حتى اآلن ال جواب لتلك المطالب.

غيابكم ال ُمربر له

ولم  قامشلو،  مدينة  في  منافساته  أقيمت  الدوري 
بالمرأة  المعنية  الجهات  من  حضور  أي  نشهد 

في اإلدارة الذاتية رغم إقامة الدوري األول من 
نوعه على المالعب الكبيرة والمكشوفة وبـ 11 
العبة يعتبر تاريخاً جديداً يكتب للمرأة الرياضية 
يبدو  ولكن  سوريا  وشرق  وشمال  آفا  روج  في 
الجهات المعنية بالمرأة تهتم بكافة النساء في كل 
وكأنها  الرياضية  الشابة  المرأة  ماعدا  المجاالت 

من كوكب آخر. 
الجدير ذكره أن الحكمة جيالن طاهر من مواليد 
السويد  إلى  عائلتها  مع  هاجرت  قامشلو 1985 
1997، ونالت شارة التحكيم الدولية عام 2019، 
وكانت بذلك أول سوريّة مقيمة في السويد تنال 

هذه الرتبة.

أمطَر بايرن ميونخ شباك مضيفه بريمر بالفوز 
عليه )12-0(، في مباراة مؤجلة من الدور األول 
لبطولة كأس ألمانيا، ولعب المهاجم الكاميروني 
البافاري  الفوز  في  البطولة  دور  موتينغ  تشوبو 
الدقائق 8، 28، 35 و82  بتسجيله رباعية في 
فيما أحرز جمال موسياال »ثنائية« )د 16 و49(.
ومايكل  ساني  ليروي  تيلمان،  ماليك  سجل  كما 
كويسانسي )د 47، 65 و80(، فيما سجل لوكا 

وارم هدفًا عكسيًا في الدقيقة 27.
وفي الدقائق األخيرة، ترك الثنائي الفرنسي بونا 
المباراة  في  بصمتيهما  توليسو  وكورينتين  سار 
بإحراز هدف لكل منهما بعدما لعب بريمر بـ10 

العبين في آخر ربع ساعة.
المدرب األلماني جوليان ناجلسمان قرر إجراء 
بايرن  تشكيلة  على  التغييرات  من  مجموعة 
مانويل  الثالثي  استبعاده  عن  فضاًل  األساسية، 
غوريتسكا  وليون  ليفاندوفسكي  روبرت  نوير، 

خارج القائمة.
خطورة بايرن ظهرت مبكًرا من تسديدة أرضية 
زاحفة أطلقها توليسو من مسافة بعيدة، لكن الكرة 
ذهبت بين أحضان الحارس سيمان. وجاء الرد 
سريعًا من أصحاب األرض بتسديدة مشابهة من 
المين ديوب، استقرت بين يدي سفين أولريتش.

وكاد موسياال أن يصطاد شباك بريمر في الدقيقة 
لكن  المرمى،  من  بالقرب  بيمناه  تسديدة  من   7
وصولها  قبل  ببراعة  الكرة  أبعد  بريمر  دفاع 

للشباك.
الصمود  األرض  أصحاب  دفاع  يستطع  ولم 
طوياًل بعدما تمكن بايرن من التقدم بهدف مبكر 

موتينغ  تشوبو  ليتسلم  ساني،  من  عرضية  بعد 
في  ارتطمت  بيسراه،  قوية  كرة  ويطلق  الكرة 

العارضة واستقرت داخل الشباك.
وأفسد سيمان فرصة تعزيز التقدم على الضيوف 
بتصديه البارع لتسديدة على الطائر من توليسو 

بالقرب من مرماه.
موسياال  تبادل  األول،  الشوط  انتصاف  وقبل 
منطقة  داخل  ليتوغل  موتينغ،  تشوبو  مع  الكرة 
الجزاء قبل أن يضع الكرة بسهولة داخل الشباك، 

معزًزا تقدم بايرن بهدف ثاٍن.
وعاد موسياال لهز شباك بريمر من جديد بعدما 
تسلم تمريرة أخرى من تشوبو موتينج، قبل أن 
لمست  الكرة  لكن  المرمى،  في  بيمناه  يضعها 
الشباك،  نحو  لوكا ورام وهي في طريقها  أقدام 

ليحتسب هدفًا عكسيًا.
ولم تكد تمر دقيقة على الهدف حتى أضاف تشوبو 
موتينغ هدفًا رابعًا للضيوف بعدما قابل عرضية 

ساني بوضع الكرة بسهولة داخل الشباك.
ما  وهو  كليًا،  اللقاء  على  قبضته  بايرن  وأحكم 
من  رأسية  تمريرة  بعد  خامس  بهدف  ترجمه 
داخل  إلى  بالمثل  موتينغ  تشوبو  قابلها  مولر، 

الشباك، ليسجل الهاتريك الشخصي له.
الثاني حملت ضربة جديدة للفريق  بداية الشوط 
المضيف بعدما نجح البديل تيلمان في استخالص 
الكرة على حدود منطقة الجزاء ومن ثم وضعها 

داخل الشباك، مضيفًا الهدف السادس لبايرن.
وبعد ثواٍن معدودة، أرسل تشوبو موتينغ تمريرة 
وأطلق  الكرة  رّوض  الذي  لموسياال،  حريرة 
تسديدة قوية بيمناه استقرت داخل الشباك، ليتقدم 

الضيوف بهدف سابع.
ونفذ ساني ركلة حرة من الجهة اليسرى لمنطقة 
ويوجه  للعرضية  توليسو  ليرتقي  بريمر،  جزاء 
بجوار  مرت  الكرة  لكن  رأسية،  بضربة  الكرة 

القائم.
تدوين  من  موتينغ  تشوبو  بريمر  حارس  ومنع 
المهاجم  لتسديدة  بقدمه  بتصديه  هاتريك  السوبر 
الكاميروني من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة 

ناجحة لمدافع أصحاب األرض.
لمحاولة  بتصديه  جديد  من  للتألق  سيمان  وعاد 
أخرى من تيلمان، الذي أطلق تسديدة من الجهة 
اليمنى لمنطقة الجزاء، لكن حارس بريمر حولها 

إلى ركنية.
ووقفت العارضة حائاًل أمام توقيع تشوبو موتينغ 
على الهدف الرابع له والثامن لفريقه، بعد تسديدة 

متقنة على حدود منطقة الجزاء.
في  بصمته  وضع  على  ساني  إصرار  وظهر 
اللقاء، وهو ما نجح فيه بالفعل بعد تلقيه تمريرة 
ليهيئها  الجزاء،  منطقة  داخل  ريتشاردز  من 
منحت  زاحفة،  أرضية  تسديدة  ويطلق  لنفسه 

فريقه الهدف الثامن.
وارتكب أوجو نوبيل مخالفة ساذجة على حدود 
منطقة الجزاء بعدما أمسك بقميص تيلمان ومنعه 
مخالفة  الحكم  ليحتسب  بالمرمى،  االنفراد  من 
لصالح البايرن أتبعها بطرد مباشر لالعب بريمر 

قبل ربع ساعة على نهاية الوقت األصلي.
الطرد،  بعد  بريمر  بحال  الضيوف  يرأف  ولم 
ليتمكن كويسانسي من التوقيع على الهدف التاسع 
بعد  األصلي  الوقت  نهاية  على  دقائق   10 قبل 
متابعة لعرضية قابلها بلمسةً مباشرة نحو الشباك.
لينجح  بثالثيته،  االكتفاء  يرد تشوبو موتينغ  ولم 
تسديدة  من  هاتريك  السوبر  على  التوقيع  في 

منحت البايرن الهدف العاشر.
وواصل تشوبو موتينغ توزيع الهداء على زمالئه 
بتمرير الكرة نحو بونا سار، الذي تسلمها وأودع 
رصيد  بها  رفع  الشباك،  داخل  بتسديدة  الكرة 

بايرن إلى 11 هدفًا في المباراة.
تابع  األصلي،  الوقت  نهاية  على  دقيقتين  وقبل 
الجزاء،  منطقة  داخل  عرضية  كرة  توليسو 
الهدف  مسجاًل  الخالي،  المرمى  في  ليضعها 

الـ12 للفريق البافاري.
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ماذا لو تبنى الشرق األوسط مشروع األمة الديمقراطية ديبو: االعتراف باإلدارة الذاتية ضمانة 
لحل األزمة السورّية

رسائل »ميركل« من موسكو... الديمقراطية أواًل

كيفارا شيخ نور

يقول القائد والمفكر عبد هللا أوجالن في معرض 
من  األوسط  الشرق  في  يجري  لما  تقييمه 
إلى  تشير  واقعة  حقيقة  »ثمة  طاحنة:  حروب 
عالمية  حرباً  تشهد  األوسط  الشرق  منطقة  أن 
الحرب  هذه  لكن  بها.  خاص  نحو  على  ثالثة 
العسكرية  األبعاد  عن  مختلفة  بخاصيات  تتميز 

والسياسية الكالسيكية«.
مهما ذهبت عيناك في الشرق األوسط )سوريا، 
باكستان،  الهند،  إيران،  تركيا،  العراق، 
أفغانستان، ليبيا، اليمن، تونس، فلسطين ...الخ(، 
من  يحصى   ال  عدداً  الحظ،  ولسوء  فتالحظ 
المشاكل العالقة من دون حل وهي مشاكل عالقة 

ومتوارثة  منذ 5000 عام.
هنا يجري الحديث عن المشاكل، وهذا أمر غير 
أنظمة  تجاوزاً  -نسميها  األنظمة  فجميع  كاٍف، 
ألن غرضها ليس التنظيم بل خلق الفوضى بغية 
)النظام  الطبيعي  المجتمع  تلت  التي  السيطرة- 
المشاكل،  لتلك  لحل  جهداً  تبذل  لم  الكومينالي( 
المشاكل،  لخلق  منبعاً  أضحت  نفسها  هي  ألنها 
حيث يقول القائد أوجالن »إن الحياة الخاطئة ال 

تعاش بصواب«.
المهيمنة )بشتى أشكالها( قادرة على  الدول  فال 
بغية  وذلك  الحل  أرادت  إن  الحلول،  اجتراح 
إلى  تصل  ال  لكي  المتراكم  االحتقان  تنفيس 
مرحلة االنفجار التي ستطيح بها بكل تأكيد، وال 
هي تفسح المجال للقوى الممتلكة للحل، ونقصد 

هنا المجتمع، بأن تقوم بدورها.

الفوىض

انطونيو  االيطالي  الماركسي  الفيلسوف  يقول 

القبول  الحاكمة  الطبقة  فقدت  »إذا  غرامشي: 
بل  »تقود«  تعد  لم  أنها  أي  عليه،  تستند  الذي 
»تسيطر« فقط، مستخدمة القوة الجبرية وحدها، 
فهذا يعني بالتحديد، أن غالبية الجماهير الساحقة 
قد تحررت من أيديولوجياتها التقليدية، وأنها لم 

تعد تؤمن بما كانت تؤمن به من قبل«.
وما آلت اليه األمور في العالم العربي أثناء اندالع 
كبير  حد  إلى  يشبه  العربي،  بالربيع  يسمى  ما 

إال  عام،  منذ 100  استنتجه غرامشي  ما 
أنه وبحسب غرامشي »تكمن األزمة 

يحتضر،  القديم  أن  في  تحديداً 
ظل  وفي  بعد.  يولد  لم  والجديد 

الفوضى«،  الفراغ تظهر  هذا 
عنها  تحدث  التي  فالفوضى 
جلبت  اإليطالي  الماركسي 
وكذلك حفزت  داعش،  لنا 
وفي  أوروبا  في  التطرف 
كرد  المتحدة  الواليات 
فعل على األخيرة، أي أننا 

ندور في حلقة مفرغة.

دكتاتورية 
الربوليتاريا

كتابه  في  أوجالن  القائد  يقول 
إصرار  االشتراكية..  على  )اإلصرار 

عن  اإلمبريالية  ت  »نمَّ اإلنسان(:  بناء  على 
ظهور أشكال ووسائل تنافي اإلنسانية، وتناقض 
طبيعة وطباع اإلنسان. ونحن بدورنا نندد بذلك 
ونرفضه بشدة كلياً. أما الدرس الذي سنلقنه تجاه 

ذلك فهو درس اإلنسانية العريقة«.
ويتبنى الفكر الماركسي بدوره مبدأ ديكتاتورية 
البروليتاريا، لحل المشاكل التي تواجه المجتمعات 
وال سيما المجتمعات الرأسمالية، ويتمحور هذا 

المبدأ عبر استالم العمال زمام السلطة في البلدان 
الرأسمالية، وفي حال تحقق ذلك نكون قد وصلنا 
ولكن  االشتراكية،  وهو  أال  المنشود  هدفنا  الى 
التي  االشتراكية  تحققت،  اشتراكية  أي  مهالً، 
المشيدة«،  »االشتراكية  أوجالن  القائد  اسماها 

معها  تجلب  لم  إال »بروليتاريا مشيدة« والتي 
وبمجرد 

مهم  ستال السلطة ا زمام 
والدولة، سيتحولون إلى طغاة، ألن الدولة ومع 

مرور الزمن تطبع الشعب بطباعها.

ذهنية الحل

يقول القائد أوجالن: »ال يمكن ألحد – بعد اآلن 
األوسط،  الشرق  في  الفوضى  وجود  إنكار   –
الحالي.  وقتنا  في  الجدل  عليه  يكثر  كموضوع 
الُمدَّعون  ال  أنه،  هو  األمر  في  المؤسف  لكن 
دُعاتُها  وال  الحقيقيون،  المنطقة  أصحاب  بأنهم 
الجدد، يتناولونها بتحليالت ذات جدوى«، ولذلك 
التي تجتاح مجتمعاتنا،  العويصة  المشاكل  لحل 
وتاريخ  المشكلة  جذر  إلى  نذهب  أن  علينا 
والدولة  السلطة  ونشوء  الزيقورات  نشوء 
العبد-  والثنائيات )الرجل المرأة –السيد 
الدولة  اعتمدت  حيث  الفقير(  الغني 
متناقضين  شيئين  »كل  مبدأ  على 

إحداهما ينفي اآلخر«.
والذين  سبقونا  الذين  أسالفنا 
»الديمقراطية«  جيناتهم  نحمل 
طويلة  فترات  عاشوا  اآلن  إلى 
شكل  على  الزمن  من  جداً 
وذهنية  وبنية  فجوهر  كالنات، 
المجتمع  ضمن  حينها  اإلنسان 
اإلنسان  تمثل  كانت  الطبيعي، 
الطبيعي  المجتمع  إلى  المنتمي 
لقاعدة إحياء ذاته مع بقية أعضاء 
ككل  ضمنها،  يعيش  التي  الكالن 
متكامل ال يتجزأ، وال يمكن لعضو في 
الكالن أن يفكر في حياة تميزه عن غيره، 
متناقضين  شيئين  »كل  مبدأ  على  واعتمدت 
أحدهما يكمل اآلخر«، وال مكان للثنائيات التي 

تحدثنا عنها فوق.
الشرق  لمشاكل  الحلول  أن  ندرك  أن  علينا 
األوسط، ال يمكن أن تكون حلوالً إال عبر الحلول 
تعزيز  عبر  وذلك  األمد،  والطويلة  الجذرية 
والتنمية  والديمقراطية  اإلنسان  حقوق  وتحقيق 
االقتصادية داخل المجتمعات اإليرانية والعربية 
والباكستانية واألفغانية والتركية، وتحقيق األمة 
والتي  االختالف(،  في  )االتحاد  الديمقراطية 

محافظة  مع  األمم  تلك  بين  االتحاد  إلى  تدعو 
وكذلك  الثقافية،  خصوصياتها  على  أمة  كل 
والثقافات  الشعوب  لجميع  مشتركة  حياة  بناء 
والمعتقدات. فشعوب هذه المنطقة متآخية، على 
المنطقة  لخرائط  االستعماري  الرسم  الرغم من 
ومساهمتها  بيكو   - سايكس  اتفاقية  خالل  من 
إبقاء  المتصارعة بغية  القومية  الدول  في نشوء 
بؤر توتر قابلة لالنفجار في أية لحظة، وكذلك 
األميركية  الخالقة«  »الفوضى  سياسة  عبر 
سايكس  التفاقية  استكمال  باختصار  هي  والتي 
ذلك  بالكل،  الكل  لضرب  وذلك  بيكو،   -
إلى  بطبعها  تميل  والمجتمعات  اإلنسان  ألن 
أن  حين  في  غيرها  مع  والتكامل  االستقرار 
الطارئ المفروض استعمارياً عليها كان التباعد 
والتفكك، المنافي لخط السير الموضوعي باتجاه 

االندماج والتكامل والتوحد.
فما يجمع شعوب الشرق األوسط هو أكثر بكثير 
ألمانيا  أو  المتحدة  الواليات  سكان  يجمع  مما 
ثمة  حيث  مثالً،  األوربي  االتحاد  أو  فرنسا  أو 
نضال أو يجب أن يكون هناك نضال للسعي إلى 
اتحاد األمم الديمقراطية وتشكيل فضاء سياسي 
من  البقعة  هذه  لتمتع  نظراً  متكامل  واقتصادي 
كافية  وطبيعية  بشرية  بموارد  األرضية  الكرة 
المراكز  عن  واستقالله  الذاتي  واكتفائه  لتكامله 

االقتصادية العالمية.
هيمنتها  المركزية  السلطة  تحقق  الدوام  وعلى 
المحلية،  الديمقراطية  السيادات  حساب  على 
تشكل  زالت  ما  الديمقراطية  األمة  ميول  ولكن 

جزءا من ثقافتنا.
شيء  كل  »إن  أوجالن:  هللا  عبد  القائد  ويقول 
ينمو على جذوره«، ولعلنا نحن الكرد الذين كنا 
عرضة للمؤامرات إلى يومنا هذا، قدرنا أن نكون 
المبادرين لتخليص البشرية من كل الشرور التي 
خرجت من صندوق باندورا عبر نشر فكر األمة 
الديمقراطية لتصبح كأثر الفراشة الذي سيتحول 

إلى إعصار يطيح بشرور الرأسمالية.

حوار/ آالن محمد
 

ومن  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
هي  لتحقيقها  السعي  تحاول  التي  المسلمات 
بها  لالعتراف  سياسياً  المتواصلة  المساعي 
رجس  من  حررتها  التي  للمناطق  كإدارة 
اإلرهاب والمرتزقة، وكنتيجة منطقية لما يجري 
والمجتمع  األوروبية  للدول  بد  األرض ال  على 
الدولي االعتراف بها ألنها النموذج األفضل في 

إيجاد الحل النهائي لسوريا.

في هذا السياق أجرت صحيفتنا حواراً مع عضو 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  الرئاسية  الهيئة 
سيهانوك ديبو، وكان الحوار على الشكل التالي:

ـ ما األثر الرجعي اإليجابي على افتتاح ممثليات 
دبلوماسية لإلدارة الذاتية في الدول األوروبية، 
مع  األمريكية  العالقة  على  انعكاسها  وما 
مجلس سوريا الديمقراطية، خصوصاً مع تعدد 
التصريحات األمريكية بأن وجودها في سوريا 
مبني على شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية 

لمحاربة اإلرهاب فقط؟

إذا اتفقنا منذ البداية بأن فوضى عارمة نسميها 
الشرق  مركزها  العالم  تجتاح  خاّلقة  أو  هدّامة 
األوسط، وفي الوقت نفسه تحاول أنظمة الهيمنة 
إعادة تصدير أي تداعٍ يصلها من هذه الفوضى، 
هذه  األفغانية  الدراماتيكية  التطورات  في  كما 
اللحظة، وهذا بطبيعة الحال أشبه بمنوال العالقة 
المفروضة على الغرب والشرق، أو بلدان العالم 
لفهم  مدخل  المقدمة  هذه  والثالث  والثاني  األول 
بأن كل األمور مرتبطة بعضها البعض، فافتتاح 

في  وآخرها  أوروبا  في  الذاتية  لإلدارة  ممثلية 
سويسرا وفي مناطق أخرى سابقة يجب أن يفهم 

ضمن هذا السياق.

أما حول عالقة قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
اإلرهاب،  أمريكا ضد  بقيادة  الدولي  والتحالف 
في  إيجابية  نتائج  منها  خلّفَْت  أنها  تََحصَّل  فقد 
مقدمتها توجيه ضربة قوية إلى اإلرهاب لكن، 
تتمتع  ال  العالقة  هذه  بأن  القائلة  النظر  وجهة 
تكون  أن  الممكن  فمن  الالزمة  بالقوة  اللحظة 
تنالها  أن  يجب  الشراكة  هذه  ألن  صحيحة، 
التطوير والتعديل حسب التحديات التي أنتجتها 
المرحلة األولى أي مرحلة إنهاء داعش جغرافياً 
أو فيما يتعلق وبشكل عاجل بدويلة الهول، نحن 
ألف  أمام نحو75   المعضلة  كسوريين في هذه 
مرتزق داعشي وأسرهم وعوائلهم من نحو 64 

نسية إقليمية وعالمية، وبشكل استراتيجي بدعم 
استقرار هذه المناطق، وانهاء مشكلة عدم تمثيل 
السورية  السياسية  العملية  في  السياسية  قواها 
وفق  الديمقراطية  سوريا  مجلس  مع  والتعامل 
أود  وهنا  المنطقة،  في  الفاعل  وتأثيرها  وزنها 
التركيز بأن هذه يجب أن تكون ضمن أولويات 
المصغرة  المجموعة  بلدان  وعموم  موسكو 
وباختصاٍر شديد، شراكة التحالف الدولي وقسد 
تسميتها،  يمكن  مرحلة  إلى  تتطور  أن  يجب 

جغرافي  بشكٍل  داعش  إنهاء  بعد  ما  الشراكة 
مضامين هذه الشراكة وآلياتها وخططها الداعمة 
شعوب  وحماية  السوريّة  السيادة  الستعادة 
المنطقة وإنهاء اإلرهاب كبنية فكرية له مصادر 
تبدو  لن  األمور  فإن  ذلك  دون  المعروفة  دعمه 

جيدة.

 
يرتكز  السوري  النظام  مع  السياسي  الحوار  ـ 
لمجلس  بالنسبة  واضحة  طريق  خارطة  على 
تقديم  الممكن  من  هل  الديمقراطية،  سوريا 
تنازالت ولو جزئية من المكتسبات التي حققتها 

الثورة في شمال وشرق سوريا؟

سوريا  لمجلس  بالنسبة  السياسي  الحوار 
الديمقراطية يرتكز مع كل طرف على خارطة 
بأننا  الرغم  على  واضحة  بثوابت  تمتاز  طريق 
ال نستطيع القول بأن حوار سياسي حقيقي بيننا 
والسلطة المركزية في دمشق جرى على طول 
يمكن  الجانبين،  بين  حدثت  التي  اللقاءات  خط 
بسبب رغبة طرف  متعثرة  لقاءات  بأنها  القول 
األولى  الجولة  منذ  إنهاءها  السورية  السلطة 
لما  ترجيح  ذاته  بحد  هذا  القاضية،  بالضربة 
اعتمدها  التي  التسويات  أو  بالمصالحات  ُسمي 
هذه  حدث  إذا  لكن  أخرى  سوريّة  مناطق  في 

المرة لقاًء اُمتهن فيه الحوار السياسي.

األطراف  تتحلى جميع  أن  الضرورة  فإنه من   
بالمرونة المطلوبة، ومن المهم عدم التمترس في 
لالنتقال  المستمرة  التهيئة  إنما  المسبقة  المواقع 
أكثر  مواقع  إلى  المتفاوضة،  لألطراف  سوياً 
المفاوضة األساس  مبدأ  للجميع، هذا  تتسع  أمناً 
البلد  سيادة  حساب  على  يكون  أال  يجب  الذي 

وشرق  شمال  في  المتحققة  شعبنا  ومكتسبات 
سوريا طيلة عشر سنوات خلت.

حل  يوجد  هل  أين؟  إلى  التركي  التصعيد  ـ 
الهمجية  االعتداءات  للجم  القريب  األفق  في 
في  السياسية  القوى  تعّول  ماذا  على  التركيّة؟ 

اإلدارة الذاتية بهذا الخصوص؟

ومتورطة  أزمة  في  تعيش  األردوغانية  تركيا 
المنطقة، وستفعل المستحيل  في كافة ملفات دم 
شرط أال تقف وجهاً لوجه مع قضاياها الداخلية 
تركيا  برعت  االنفجار  حد  إلى  المتأزمة 
األردوغانية في مسألة تصدير أزمتها الداخلية، 
وإيجاد مشاجب وخلق خصوم محليين كمشاجب 
تعلق عليهم فشلها أو تحّملهم أو تضحي بهم حين 
اللزوم، كما أنها حتى اللحظة تقرأ الخالفات بين 
روسيا وأمريكا والصين وتحاول أن تكون جزءاً 

من مشاريعها.

أكثر، وشراسة  تقزمت وضعفت  بالفعل  لكنها   
تركيا اللحظة دليل ضعفها وضعف حججها أما 
غزوها العسكري وجرائمها في شنكال وبعض 
المناطق بباشور كردستان وجرائم الحرب التي 

سبي  وكري  عفرين  في  ومرتزقتها  ترتكبها 
وسري كانيه وفي تل تمر ومنبج ومناطق سوريّة 
أخرى مرتبطة أو غير منفصلة عّما يحدث في 
الشرق  في  األخرى  التوتر  ومناطق  أفغانستان 
أفغانستان  واللحظة  وقرباخ  كليبيا  األوسط، 
اعتداءات  من  يحدث  ما  في  األولى  المسؤولية 
تتحملها واشنطن وموسكو، نتيجة اتفاق ومذكرة 
لسري  تركيا  احتالل  بعيد  وأنقرة  بينهما  تفاهم 
كانيه وكري سبي في تشرين األول 2019 ومنذ 

شعبنا  إرادة  على  نعّول  السورية  األزمة  بداية 
وعلى القوى الوطنية الديمقراطية السورية، كما 
نعّول على البعد الوطني لإلدارة الذاتية وتحّولها 
إلى مركز استقرار محلي وعالمي وتحول قوات 
حارب  عالمي  رمز  إلى  الديمقراطية  سوريا 

وانتصر على اإلرهاب.

ـ روسيا وإيران تعمالن على تلميع صورة رأس 
النظام السوري والتسويق لعودته إلى الساحة 
كل  تلعبه  الذي  الحقيقي  الدور  ما  السياسية، 
أو  تقارب  نقطة  إيجاد  في  وروسيا  إيران  من 
الُمطالب  الذاتية  اإلدارة  مشروع  مع  تعطيلها 

بالفيدرالية؟

يفشل من يفكر بأن هناك ُسبل أو خطوات معينة 
المقتلة  نسيان  إلى  يؤدي  سوف  اتباعها  مجرد 
السورية بكل تفاصيلها وعلى كل من الجغرافية 
والتحول  التغيير  فإن  ذلك  رغم  السورية 
وفي  لذلك،  الكفيل  وحده  السوري  الديمقراطي 
هذا الشأن نجد بأن من مصلحة السوريين جميعاً 
حدوث هذا التغيير الديمقراطي المتمثل اللحظة 
بخطوة رصينة ضمن  تتمثل  التي  بالالمركزية 
سياسي  حوار  إطالق  أولها  خطوات  مجموعة 
سوريا  ومجلس  دمشق  في  السلطة  بين  بنّاء 
مبدئياً،  بهما  ينطلق  أن  ويمكن  الديمقراطية 
وحدها  ليست  الديمقراطية  سوريا  مجلس  ألن 
وطنية  ديمقراطية  قوى  مجموعة  ضمن  إنما 
نشبهها وتشبهنا وبيننا برنامج سياسي ومذكرات 
تفاهم تشكل بحد ذاتها جوهر الحل الديمقراطي 
أرادت  إن  موسكو  بأن  اللحظة  نجد  السوري، 
رعاية  في  وتنفيذي  بنّاء  بدور  القيام  تستطيع 
حواٍر وطنيٍ سوري  سوري كمرحلة أولى بين 
السلطة المركزية في دمشق واإلدارة الالمركزية 
في شمال وشرق سوريا المتمثلة باإلدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا، وفي الوقت نفسه نرحب 
أو  مجتمعين  بذلك  إقليمية  أو  أممية  بأي رعاية 

منفردين.

الشخصي  برأيكم  الحالية  المرحلة  في  -أخيراً 
الداخلية  القوى  من  نثق  أن  يجب  بمن 

والخارجية؟

من الخطأ إقحام مسألة الثقة كمسألة حاسمة في 
الوطني  التحول  أو  المتحققة  المكتسبات  صون 
السوري لمشروع اإلدارة الذاتية بخاصة ضمن 
النجاح  سبل  بأن  األنسب  التقدير  الفوضى  هذه 
تقل  ال  أخرى  وأبعاد  حاسمين  ببعدين  متمثل 
البعد  بين  توازن حقيقي  إيجاد  في  أهمية عنها، 
الوطني السوري لمشروع اإلدارة الذاتية والبعد 
بين  المكاملة  منه  أساسي  شق  في  له،  المحلي 
القضيتين الديمقراطية الوطنية السورية والقضية 
وإعطاء  االهتمام  إيالء  ثم  سوريا،  في  الكردية 
اإلقليمية  المصالح  تقاطع  مفاعيل  على  األهمية 
والعالمية لمشروع الحل الوطني ورصد القواسم 
بأننا  أظن  اآلخرين  ومصالح  بينها  المشتركة 
لهذه  الصحيحة  القراءة  ضمن  وقتها  سنكون 

المعادالت وسنكون في الضفة السليمة.

بهاء العوام

القمة األخيرة التي عقدتها »ميركل« مع الزعيم 
تحمل  لم  في موسكو،  بوتين  فالديمير  الروسي 
كبير  هامش  المستشارة  لدى  وكان  استثناًء، 
في  أدق  بتعبير  للمجاملة  أو  الطرف  لغض 
بوتين عقب  الذي جمعها مع  المؤتمر الصحفي 
للملفات التي  قمتهما، وضعت »ميركل« ترتيباً 
تطرقا إليها يعكس أهميتها أوروبياً وليس ألمانيا 

فحسب فهي زعيمة لتكتل يضم 26 دولة.
ورغم أن ألمانيا تتصدر دول االتحاد األوروبي 
بين  الرابعة  المرتبة  وتحتل  اقتصادها  في 
على  دوماً  »ميركل«  تشدد  العالم،  اقتصادات 
ما  وأن  األوروبي  التكتل  من  جزء  بالدها  أن 
األوروبية،  الوحدة  ثمرة  هو  نفوذ  من  تمتلكه 
ورغم األهمية الكبيرة لما تحمله أزمة أفغانستان 
االتحاد  على  وسياسية  إنسانية  تداعيات  من 
تبدأ  أن  اختارت  »ميركل«  فإن  األوروبي، 
الُمعارض  بقضية  »بوتين«  مع  مؤتمرها 
أرادت  فقد  نافالني،  أليكسي  المسجون  الروسي 
تكون  أن  يمكن  ال  الديمقراطية  قيم  إن  القول 
بمرتبة ثانوية بالنسبة لألوروبيين، ومراعاة هذه 
القيمة تحديدا هو ما يمكنه أن يشكل أساساً ُصلباً 

لبناء عالقات استراتيجية مع روسيا أو غيرها.
»بوتين«  مطالبة  في  »ميركل«  تتردد  لم 
ومسمع  مرأى  على  »نافالني«  عن  باإلفراج 
العالم، لم تخَش أن يغلق الرئيس الروسي أبواب 
التعاون في وجهها نتيجة ذلك، ولم تفكر في حجم 
الذي سببته كلماتها حول هذا  الداخلي  اإلحراج 
األمر لبوتين، ما كان يشغل بالها أن األوروبيين 
تأكيد  منها  ينتظرون  كانوا  بينهم  من  واأللمان 

أهمية الديمقراطية في حياتهم. 
والحدود  القرم  أزمة  عن  »ميركل«  تحدثت 
إلى  تتطرق  أن  قبل  الروسية   - األوكرانية 
مشروع »السيل الشمالي 2«، فاألولوية لوحدة 

الداخلي ومن  وأمنها  أوكرانيا وسالمة حدودها 
ال  الذي  المشروع،  بفوائد  االحتفال  يأتي  ثم 
أو  كييف،  مصالح  يتجاهل  أن  »ميركل«  تقبل 
االتحاد  دول  على  أداة ضغط روسي  يكون  أن 
ألنها  ليس  األحوال،  من  حال  بأي  األوروبي 
تعهدت بذلك للرئيس األمريكي جو بايدن عندما 
العقوبات األمريكية عن  قصدت واشنطن لرفع 
المشروع، وإنما ألنها تؤمن بأن األولوية للتكتل، 

الذي تنتمي إليه ألمانيا.
أفغانستان  عن  الحديث  دور  جاء  وعندما 
األوروبية  الهواجس  »ميركل«  اختصرت 
بالقدرة على إجالء رعايا دول التكتل، وكذا َمن 
تعاون معهم من األفغان على مدار عشرين عاماً 
من حرب انتهت بانسحاب وصفته بأكبر إخفاق 

لحلف شمال األطلسي في تاريخه.
صحيح أن ألمانيا وكامل دول االتحاد األوروبي 
من  انطالقاً  جديدة  لجوء  موجات  يخشون 
أفغانستان، كما يخشون عودة إرهاب »القاعدة« 
البلد  ذاك  أراضي  من  انطالقا  و«داعش« 
أن  يجب  ال  المخاوف  هذه  ولكن  اآلسيوي، 
تحرف اهتمام »ميركل« عن أحد أبرز المبادئ 
الفرد  المواطن  أهمية  في  المتمثل  األوروبية 
وحرص الدولة على خدمته وحمايته أينما كان.

لألزمات  اإلنسانية  التداعيات  على  التركيز 
المرأة  ثوابت  من  ثابت  أيضاً  هو  الخارجية 
الحديدية، التي قادت ثمانين مليون ألماني ومئات 
ماليين األوروبيين لسنوات طويلة، وهذا الثابت 

التكتل  تجنيب  من  »ميركل«  مّكن  الذي  هو 
األوروبي مواجهات كثيرة كان يمكن أن تقع مع 
دول الجوار، ومّكنها أيضاً من احتواء ارتدادات 
دول  لبعض  المتهورة  العسكرية  المغامرات 

التكتل خارج حدود القارة العجوز.
لقد تعاملت »ميركل« مع انعكاسات تلك األزمات 
العقد  مطلع  العربية  المنطقة  في  تفجرت  التي 
كيف  تماما  وتعرف  الجديدة،  األلفية  من  الثاني 
يمكن أن تؤثر الصراعات الخارجية مهما بدت 
األوروبي،  االتحاد  وأمن  استقرار  على  بعيدة 
»ميركل«  تفّضل  لم  حكمها  سنوات  طوال 
في  التصعيد  وال  لألزمات،  العسكرية  الحلول 
العودة عنها، كما  الخالفات إلى حدود ال يمكن 

أنها تؤمن بالقوة االقتصادية والسياسية للتكتل.

كل  في  مثالية  »ميركل«  تكن  لم  هذا  كل  رغم 
خطواتها وقراراتها خالل ستة عشر عاماً، كانت 
تؤثر  لم  ولكنها  بها  اعترفت  التي  أخطاؤها  لها 
على مستقبلها السياسي، والسر في هذا هو قناعة 
األلمان بأنها تفعل كل ما في وسعها لإلبقاء على 
المعايير  بأفضل  وعالمياً  أوروبياً  دولتهم  مكانة 

وفي المجاالت كافة.
وألن االعتراف باألخطاء ومراجعة األداء تزيد 
القادة احتراماً ومصداقية لدى شعوبهم، حافظت 
»ميركل« على شفافيتها طوال سنوات حكمها، 
لم تحاول تضليل األلمان واألوروبيين في أحلك 
كورونا  جائحة  مثل  بهم،  مرت  التي  األوقات 
األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  وأزمة 
عندما  حتى  السوريين،  الالجئين  أزمة  وقبلهما 
وقفت »ميركل« إلى جانب »بوتين« في زيارتها 
الوداعية لموسكو لم تقل بأنها حّولت روسيا من 
عدو إلى صديق، ولم تنسب النجاح في المضي 
أو  نفسها  إلى   »2 الشمالي  »السيل  بمشروع 
لالنتخابات  حملته  في  للتو  شرع  الذي  حزبها، 

المستشارية القادمة.
منطق »ميركل« يقول إن كل نجاح هو لبالدها 
وكل فعل هي مساءلة عليه أمام األلمان حتى بعد 
لقد  طويلة،  بسنوات  السياسي  العمل  تغادر  أن 
أورثت »ميركل« خليفتها أياً كان حزبه وانتماؤه 
السياسي بوابات مفتوحة الستكمال المشوار مع 
موسكو أو غيرها من الحلفاء والخصوم بما يخدم 
صالح ألمانيا واالتحاد األوروبي، كما تركت له 
الالجئين،  آالف  مئات  فيها  يعيش  كبرى  دولة 
الذين يلقبون »ميركل« باألم«، وماليين األلمان 
رغم  األوروبية  العائلة  بمستقبل  يؤمنون  الذين 

فقدانها أحد أعضائها.
القراءة  ولكن  أبداً  الَخلَف سهلة  مهمة  تكون  لن 
بها  بعثت  التي  الرسائل  سطور  بين  المتأنية 
بداية صحيحة  ستكون  موسكو،  من  »ميركل« 

حتماً.

أكد عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية سيهانوك ديبو بأن افتتاح المزيد من ممثليات اإلدارة الذاتية في أوروبا تأتي في سياق االنفتاح 
على اإلدارة الذاتية ودعمها ونوع من االعتراف بها، وأشار إلى أن الهجمات التركية المستمرة ما هي إال نتيجة لألزمات الداخلية فيها وضعفها في 

محاولة إللهاء الشارع التركي بما يجري وراء الحدود.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

االحتالُل التركّي... تدميٌر للتاريِخ وترويٌج لألسطوغرافيا
رامان آزاد

  
تجاوزت أنقرة كّل األهداف التي أعلنتها ذريعةً 
ومن  سوريّة،  مناطَق  في  العسكرّي  للتدخِل 
وتأتي  اإلعالميّة،  القومّي  األمن  فقاعة  جملتها 
التعّدي على المواقع األثرية وتشويهها  سياسةُ 
بالتجريِف وسرقِة اللقى األثريّة في سياِق خطٍة 
الذاكرِة  لتخريِب  األهداِف،  متعددِة  متكاملٍة 
التاريخيّة  األدلة  وإمحاء  السوريّة  الثقافيِّة 
للوجود الكردّي بالمنطقة، وتجعل األسطوغرافيا 
سورّي  ِحراٍك  ظلِّ  في  التاريخّي،  السنِد  بديَل 
عوامَل  بسبب  األدنى  هو  القانونّي  بالمستوى 

معقدٍة كثيرٍة.

ترويُج األسطوغرافيا

تدخلت أنقرة محتلةً في إطار توافٍق دولّي، أنتج 
تغيّرات متتالية في خرائط الميدان، وجعلت يوم 
مع  متوافقاً   2016/8/24 في  جرابلس  احتالل 
احتالل  إعالن  ويوم  دابق،  مرج  معركة  تاريخ 
تاريخ  مع  متوافقاً   2018/3/18 في  عفرين 
أنقرة  تذرعت  وفيما  قلعة«،  »جنق  معركة 
بأمنها القومّي ودعم السوريين، إال أّن مسؤوليها 
الذي  التاريخّي  الغبن  عن  تحدثوا  السياسيين 
ورسم   ،1923/7/24 في  لوزان  اتفاق  أنتجه 
الملّي  بالميثاق  وأطاح  التركيّة،  الدولة  حدود 
الذي صادق عليه مجلس المبعوثان العثمانّي في 
1920/1/28. ويردد الساسة األتراك أنهم بصدد 
السورّي  الشمال  طول  على  المناطق  استعادة 

وحتى الموصل. 
خطتها  لدعِم  التاريخّي  السنِد  إلى  أنقرة  تفتقر 
االحتالليّة، والعثمانيّة التي تسعى إلحيائها كانت 
احتالالً بالقوةِ لمناطق واسعٍة من الشرق األوسِط، 
إتاواٍت  دولةَ  مثلت  قروٍن،  أربعة  مدى  وعلى 
وعمران،  بناء  حضارةَ  تكن  ولم  وضرائب، 
لعمليِة  تأكيدٌ  اإلسالميِّة  الخالفِة  عن  والحديُث 

سرقٍة للتراِث الدينّي والثقافّي العربّي. 
يمّكن  ما  واألوابِد  األثِر  من  ماديّةٌ  أدلةٌ  توجدُ  ال 
أثر  أدنى  وال  لألرِض،  ملكيتها  إثباِت  من  أنقرة 
سوريا،  في  مبكى«  »حائط  تجعله   أن  يمكن 
قيام  وخرافة  اليهوديّة  األسطورة  يشبهُ  إال شيٌء 
أساسها  وعلى  لليهوِد،  قومّي  كوطٍن  إسرائيل 
بروتوكوالت  منها  الحكاياِت  من  الكثيَر  نسجِت 
بروتوكوالً   24 وتتضمن  صهيون  حكماء 
للسيطرة على العالم... بعبارة أخرى تلجأ اليهوديّةُ 
السياسّي والثقافّي  إلى األسطوغرافيا والتوظيِف 
المجال،  هذا  في  أنقرة  تختلف  وال  لألسطورةِ، 
وشخصيّة  األغبر،  الذئِب  أسطورةِ  من  والبداية 
سليمان شاه األسطوريّة، الذي قيل إنّه مات غرقاً 
الملّّي، هاالِت  الميثاق  أُعطي  فيما  الفرات...  في 
األراضي  اإللهّي السترجاعِ  الوعدُ  كأنّه  القداسِة 
وتزعم أنقرة أنَّ من حقها استعادتها. وهي اللعبةُ 

نفسها في تحويِل كنسية آيا صوفيا إلى مسجٍد.

اآلثار السوريّة يف خطر

تعمُل أنقرة عبر مشغليها وأتباعها على محو كّلِ 
اآلثاِر وتجريِف المواقع األثريّة، كيال تُبقي دليالً 
ماديّاً يخصُّ أّي قوميٍّة أو شعٍب آخر، وما يحدث 
التاريخِ،  من  االنتزاع  من  شكٌل  هو  عفرين  في 
التاريُخ  ليبدأ  الماضي،  مع  التواصل  وقطعِ 
المتعمد  التخريب  عبر  العثمانيّة،  الحقبِة  من 
السياق  أو نقصاناً، وبهذا  الثقافيّة، زيادةً  للذاكرةِ 
على  عثمانيّةً  مالمَح  »الترميم«  بذريعِة  أضفت 

»النبي هوري«، وزّورِت  في  الرومانّي  المرقِد 
المعطياِت  باالعتباِر  يأخذُ  الترميَم  ألّن  التاريَخ، 
والسياسيّةَ  والدينيّةَ  والقوميّةَ  والعمرانيّةَ  الثقافيّةَ 
من  بمزيٍد  تقوم  ولعلها  السابقة.  واالجتماعيّةَ 
األعماِل، على هذا النحو، لتصوَغ سنداً تاريخيّاً 
إقامِة مصطفى كمال  مفبركاً. واستثمرت مجردَ 
أتاتورك ضيفاً في داِر حنيف آغا بقرية حج خليل 
في طريق انسحابه وهو جريٌح، لتحّوَل الداَر إلى 

متحٍف.
في ثاني أياِم العدواِن على عفرين قصف الطيراُن 
تحتوي  والتي  األثريّة  دارة«  »عين  تلة  التركّي 
آثاراً تعودُ إلى حقٍب تاريخيٍّة متعاقبٍة تبدأ بالعصر 
زمنيّاً  وتقابُل  )النيوليتّي(،  الحديث  الحجرّي 
ق.م،  الثامن  األلف  وبداية  التاسع  األلف  نهاية 
فيها  استخدمت  زراعيّة  مستوطنة  أقيمت  حيث 
األدوات الحجريّة الصوانيّة، ومعبد لعبادة الربة 
أسدان  مدخلها  على  ويقف  الجبل  ورب  عشتار 
بازلتيان نادران بالحجم والتصميم، وُوجدت فيه 
ُرقٌُم بالهيروغليفيِّة الحثيِّة تعودُ إلى حقبة األلفين 
األولى والثانية ما قبل الميالد. وخصوصيّة هذا 
المعبد تأتي من تجسيده أسلوَب البناِء الهورّي ــ 
الميتانَي، فيما استقراُر اإلنساِن بالمنطقِة يتجاوُز 

أربعة آالف عام قبل الميالد.
على  ينطبُق  دارة«،  »عين  في  قوله  يمكن  ما 
موقعها على  ذلك ألّن  وتاللها،  آثار عفرين  كّل 
تناوِب  إلى  أدّى  والغرب،  الشرق  دوِل  تخوِم 
وممالك  اإلمبراطوريِات  بين  عليها  السيطرةِ 
فيها،  اآلثاُر  تنّوعِت  وبالنتيجِة  والغرِب،  الشرِق 
ووفقاً لذلك، تُعذُ عفرين متحفاً طبيعيّاً، ففيها نحو 
تعذُ  فيما  تالً،   80 نحو  بينها  أثرّي  موقع   130
لكتلٍة أثريٍّة تُعرف  هضبةُ جبل ليلون، استمراراً 

محافظة  شمال  من  تبدأ  المنسية«  »المدن  باسِم 
تّم  التي  المواقع  ومن  عفرين.  في  وتنتهي  حماه 
التطاول عليها بالحفِر والتجريِف تالل: جندريس 
جوبانا،  بئر  أفرازة،  بئر  ألجيا،  قيبار،  وأرندة، 
الجاجية،  ناصر،  حسن  شوربة،  فراق،  كتخ، 
بئر خزيان، السوس، قه واق، باسرقة، شوربة، 
إسكان، علبيسكة، مستو حسن، زرافكة، السوس، 
األسد  باسوطة، جلمة(، وُسرق  جويق، حلوبية، 
محتويات  وكامل  دارة  عين  موقع  من  البازليتّي 

كنيسة مار مارون في براد.  
ما صمد قروناً طويلةً أمام عوادي الزماِن، تدّمره 
وبذلك  معدودةٍ،  دقائق  في  التركيِّة  الحرِب  آلةُ 
المعلنة،  األهداَف  كلَّ  التركّي  العدواُن  يتجاوُز 
استمراٍر  وفي  الثقافيّة،  والذاكرة  التاريخِ  إلى 
في  التركيّةُ  المدفعيّةُ  استهدفت  اآلثاِر،  لتدميِر 
شيراوا،  ناحية  في  كالوته  قرية   2021/6/4
وألحقت أضراراً كبيرةً باآلثار الموجودةِ بالقرية. 
سيناريو التعدي على اآلثار يتكرر في كّل المناطق 
كانية  سري  وتحديداً  سوريا،  شمال  في  المحتلة 
أثريّة  بأهميّة  السوريّة  الجزيرة  منطقة  تتمتُع  إذ 
أثريّاً،  موقعاً   1043 على  الحتوائها  استثنائيّة 
العالمّي،  التراِث  قائمِة  على  مدرٌج  ومعظمها 
ُعثر  التي  واللقى  والمنحوتاُت  التماثيُل  وتعودُ 
عليها في هذه المواقع إلى ِحقٍب تاريخيّة متنوعة. 
وقد قامِت البعثاُت األجنبيّةُ بالتنقيب في 27 موقعاً 
أثريّاً فقط. وتضمُّ منطقةُ تل تمر 55 موقعاً أثريّاً، 
جيش  سيطرةِ  تحت  حالياً  تقع  مواقع  ثالثة  بينها 
االحتالل التركي، وخمسة عشرة موقعاً على خط 

التماس، )بحسب مديريّة آثار الحسكة(.
من جملة هذه المواقع؛ تل سكر األحيمر األثرّي 
وتعّرَض  عديدةٌ  متغيراٌت  عليه  طرأت  وقد 
للتخريِب نتيجة التقلبات المناخيّة والقذائف أطلقها 
إلى  التّلِ  تاريُخ  ويعود  التركّي.  االحتالل  جيُش 
اكتشفته  ما  وفق  الميالد،  قبل  عام  آالف  ثمانية 

بعثة يابانيّة نقّبت بالموقعِ قبل األزمِة السوريِّة.
تعرضِت العديدُ من المواقعِ للقصف مثل موقع تل 
اللبن وتل طويلة الوكاع وتل كرابيت وتل جمعة 

بريف تل تمر، إضافة لسبعِة مواقَع على خط تل 
تمر ــ أبو راسين.

من جهة ثانية، تدرُّ عملياُت التنقيب عن اآلثار في 
للمرتزقة  كبيرة  ماليّة  بمكاسب  المحتلة  المناطق 
ومتزعميهم، وقد نشطت مافيا تعمُل على تهريِب 
اآلثاِر عبر الحدوِد وتتاجر بها، وال يمكُن معرفةُ 
بأّن  الجزُم  يمكُن  ال  كما  المسروقِة،  القطعِ  عدِد 

أنّها  وإثباُت  األثريّة،  القطع  من  كثيٍر  مصدَر 
مساحةً  ألّن  السوريِّة،  األراضي  من  مسروقةٌ 
تاريخيّة  كبيرةً من الشرِق األوسط، عاشت حقباً 
بينها لدرجة كبيرةٍ  متشابهة وناتج اآلثار متشابهٌ 

بينها.

فرُق رسقِة اآلثار

الجغرافيا السوريّة غنيةٌ بالمواقع األثريّة، وهناك 
فيه  تجِر  ولم  باالهتماِم،  يحَظ  لم  منها  كبيٌر  عددٌ 
لم  المواقعِ  من  كثيراً  إّن  بل  ال  التنقيِب،  أعماُل 
يُكشف عنها. وفي ظّل ظروف األزمة السوريّة 
اآلثار،  عن  البحث  مجال  في  العمل  يقتصر  لم 
فهناك  وحدهم،  المرتزقة  مجموعات  على 
واللقى  اآلثار  عن  بالبحث  مختصة  مجموعات 
والدفائن والخزائن التاريخيّة، تنشط في المناطق 

التي احتلها الجيش التركّي.
مقاطَع  آلخر  وقٍت  من  المجموعاُت  هذه  تنشر 
وتستندُ  بها،  قامت  التي  األعماِل  عن  مصّورة 
إلى خرائط تاريخيّة عليه رموز، وتتخذ من رمٍز 
عثمانّي شعاراً لها. وتستندُ إلى فرضيّة أّن الجيش 
العثمانّي خاض حروباً كبيرة في أيامه األخيرة، 
واضطر الوالة والقادة إلى دفن ثرواتهم للمحافظة 
ليستخرجوها  والنهب،  السلب  أعمال  من  عليها 
الحقاً، إال أّن الحرَب أفضت إلى خروج العثمانّي 
طي  الدفائن  تلك  فبقيت  المنطقة،  من  نهائيّاً 
الكتمان. إال أّن هذه المجموعات تتجاوز ذريعتها، 
وتنقّب في مناطق مختلفة بحثاً عن اللقى واآلثار 

من حقب مختلفة.
إنّه  قالوا  نُشر مقطٌع مصّور   في 2020/6/18 
كنيسة  بقايا  قديمة وهي  أعمالنا خربة  أحد  »من 
بيزنطية«، ولم يُذكر اسم المكان وموقعه، وبتدقيق 
ناحية  في  يقع  الموقع  أّن  تبيّن  وتحليلها  الصور 
بنحو 1.5  باصوفان  قرية  شيراوا جنوب شرق 
كم ضمن حقول الزيتون التابعة للقرية، ويُعرف 
المكان باسم »كفرالب« أو »قرية العاقل« وهي 

كنيسٍة  آثاُر  وفيه  القديمة،  األثرية  المواقع  من 
قديمٍة تعودُ إلى القرن السادس الميالدّي. 

وتم تحديدُ موقعٍ ثاٍن في ناحية شيروا وهو موقع 
كفرنابو ويقع 25 كم جنوب مدينة عفرين، وهو 
من  المحمي  العالمّي  التراِث  قائمِة  على  مسّجل 
أن  إال   ،2011 عام  منذ  اليونسكو  منظمة  قبل 
القرى  من  كغيره  الموقَع  يمنحِ  لم  االمتياز  هذا 
المنسية، من كارثِة التدمير والخراب بعد احتالِل 
الجيش التركي له، ويظهر الموقع من خالل ثالثة 
و  بتاريخ 2020/4/30  مقاطع مصورة نشرت 
في  مميزان  بناءان  فيها  ويظهر   2020/4/24
مبنى  وهو  )الفندق(  النزل  هما  كفرنابو  موقع 
ضخم طوله أكثر من30م والفيال )منزل( المؤلفة 
معصرة  يصّور  مقطع  وثّمة  طبقات.  ثالث  من 
سنوات،  قبل  عليها  العمُل  تّم  مدفنيّة،  تكنيزية 
والتوثيق،  التصويِر  بغايِة  إليها  العودةُ  وكانِت 
وتقع المعصرة في خربة قديمة وهي قصر يعودُ 
م،   600 عام  حوالي  البيزنطّي  العهِد  إلى  بناؤه 
والمدخل يؤدي إلى ثالث غرف مغمورة بالماء، 
ووجه  بالماء  مغمور  حجرّي  تابوت  فيه  وُوجد 
وينظر  لألسفل  مقلوب  طويلة  لحية  ذو  راهٍب 

للجدار المقابل. ومجارش المعصرة وحوضها. 
الحفر تحت  ويُظهر مقطٌع مصّوٌر آخر عملياِت 
سريه  منطقة  في  زراعية  أرٍض  في  األرض 
كانيه وهو عبارة عن بناِء تحت األرض يمتد إلى 

طوابق، وفيه ممراٌت وغرف.
من الواضح أّن عمليات البحث عن اآلثار تتم وفَق 
خرائط معدّةٍ مسبقاً، وقراءة وثائق قديمة تتضمن 

شيفرة خاصة عبارة عن رموٍز وإشارات. وتقسم 
توجيهيّة،  هي:  رئيسيّة  أقسام  ثالثة  إلى  الرموز 
التكميليّة،  اإلشاراُت  وأصعُبها  تثبيتيّة،  تكميليّة، 
أنماط:  على  وهي  الحّلِ  نصَف  تمثُل  ألنّها 
المسافة  تحددُ  جنائزيّة(،  تحذيريّة،  )عقائديّة، 
قبوٍر  إلى  تؤدي  التمويهيّة  واالتجاه، واإلشارات 
بالضرورةِ  إشارة  كل  تدلُّ  ال  إذ  فقيرةٍ،  ومدافَن 
والصلبان  الدينيّة  الرموز  وتشير  كنز.  وجود 
أخرى  إشارات  وثمة  المكان،  قدسيّة  على  عادة 
الفرق ال تضم مجّرد  أكثر تفصيالً. وبذلك فهذه 
جهات  هناك  بل  الكنوز،  عن  باحثين  أو  هواة 
لتحديد  بالخرائط  تدعمهم  مافيويّة  استخباريّة 
واإلشارة،  الرموز  لقراءة  والدراسات  المواقع 

وتزودهم باآللياِت واألجهزة الحديثة للكشِف عن 
المعادن وآليات الحفر. 

الجانب القانويّن

قانونيّة ضد دولة  المهم جداً، تحريك قضايا  من 
االحتالل التركّي أمام المحاكم والهيئات القانونيّة 
الوطنيّة  األثريّة  الثروة  سرقة  بتهم  الدوليّة 
للقوانين  وتهريبها والتخريب المتعمد لها استناداً 

الدوليّة المتفق عليها، مثل:
ــ اتفاقية الهاي 1954/5/14، الذي يعّرف بشكٍل 
أنّها »الممتلكات  الثقافيّة، على  الممتلكات  موّسعٍ 
لتراث  الكبرى  األهمية  ذات  الثابتة  أو  المنقولة 
الفنيّة  أو  المعماريّة  كالمباني  الثقافّي  الشعوِب 
الدنيوّي،  أو  منها  الدينّي  التاريخيّة،  أو  منها 
التي  المباني  ومجموعات  األثريّة،  واألماكن 
فنيّة، والتحف  أو  تاريخيّة  قيمة  بتجمعها  تكتسب 
األخرى  واألشياء  والكتب  والمخطوطات  الفنيّة 
وكذلك  واألثريّة،  التاريخيّة  الفنيّة  القيمة  ذات 
الهامة  الكتب  ومجموعات  العلميّة  المجموعات 
والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات...إلخ. وأّكد 
الممتلكات  على  الحفاظ  مسؤوليّة  على  االتفاق 
الصراعات  من  تحييدها  ووجوب  الثقافيّة، 
شعٍب  فكلُّ  إنسانيّاً.  ميراثاً  باعتبارها  المسلحة 
في  وأن  العالميّة؛  الثقافة  في  بنصيبه  يساهم 
عظمى  فائدة  الثقافّي  التراث  على  المحافظة 
دوليّة  تأمين حماية  وينبغي  العالم  لجميع شعوب 
أعمال  تحريم  على  االتفاق  ونصَّ  التراث.  لهذا 
السرقة والنهب وتبديد للممتلكات الثقافيّة ووقايتها 
اللزوم مهما كانت  من هذه األعمال ووقفها عند 
أساليبها، وكذلك تحريم أّي عمٍل تخريبّي موّجٍه 
بعدِم االستيالِء  الممتلكات. كما تعهدت  ضد هذه 
على ممتلكاٍت ثقافيٍّة منقولة كائنة في أراضي أّي 
طرف سام متعاقد آخر، واالمتناعِ عن أيِّة تدابير 
االتفاق  ويُلِزُم  الثقافيِّة.  الممتلكاِت  تمسُّ  انتقاميٍّة 
الدولةَ المحتلةَ باتخاِذ تدابيَر وقائيٍّة للمحافظِة على 
الممتلكاِت الثقافيِّة الموجودةِ على األراضي التي 

تحتلها.
اليونيسكو  لمنظمة  للتأسيسّي  الميثاق  ــ 
حماية  أهميّة  على  أّكد  الذي   .1945/11/16
الثقافيّة كتراٍث مشترٍك لإلنسانيّة وقد  الممتلكات 

تبنت المنظمة اتفاقية الهاي عام 1970.
 ،1977 عام  اإلضافّي  جنيف  بروتوكول  ــ 
ضد  عدوانيّة  أعمال  ارتكاب  حظر  المتضمن 
اآلثار واألعمال الفنيّة والتراث الثقافّي والروحّي 

للشعوب.
اتفاقية  في  الثقافيّة  الممتلكات  تعريف  تعديل  ــ 

الهاي عام 1991.
ــ ما تم اعتماده في تأسيس اللجنة الدولية للدرع 
 International Committee of األزرق  

the Blue Shield عام 1996، لحماية التراث 
كالنزاعاِت  التهديدات  من  العالمّي،  الثقافّي 

المسلّحِة والكوارث الطبيعيّة. 
الذي أقر  الدوليّة  الجنايات  ـ نظام روما لمحكمة 
المتضمنة  الثامنة  مادته  في   ،1998/7/17 في 
الممتلكات  )وسائر  والمباني  التاريخيّة  اآلثار 

الثقافيّة( وحمايتها في النزاعات المسلحة.
والتي  اتفاقية الهاي،  على  الالحقة  التعديالت  ــ 

أسفرت عن بروتوكوٍل ثاٍن في 1999/3/26.
في  باريس  الجتماع  التوجيهيّة  المبادئ  ــ 
التدميَر المتعمدَ  2007/10/23، إذ اعتبرت أنَّ 
يرقى  انتهاكاً  المسلّحِة،  النزاعاِت  في  لآلثار 

لتوصيفه »جريمة حرب«.

منبج تحتفي بحفل توقيع للكتب لعدد من الشعراء والكّتاب

قلعة الرحبة مهد الحضارات في 
التاريخ القديم والمعاصر

لم يشفقوا على  المناديل

أقام اتحاد المثقفين في منبج وريفها حفل توقيع 
كتب لعدد من الكتّاب واألدباء، وذلك في مكتبة 
المثقفين  من  نخبة  غزيل، وحضره  منال  محمد 
توقيع  الحفل  وشمل  األهالي،  من  والعشرات 
كتاب »معايير جودة التعليم« للدكتور أحمد أبو 
وأنت  لعينيك،  النوم  »هجرت  ورواية  شكير، 
قصصية  ومجموعة  عودة،  لسحر  فعلت«  ماذا 

بعنوان »شمس النهار« للقاص جمعة حيدر. 
حضور  شهد  الكتاب  توقيع  حفل  أن  يشار 
المعراوي  قاسم  أبو  العود  وعازف  الموسيقار 
الكتب  توقيع  أثناء  هادئة  أنغاماً  عزف  الذي 
على الحضور، كما وتخللت بعض المساجالت 

الشعرية لعدد من الشعراء بختام الحفل.  
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  وفي 
توقيع  حفل  في  المشاركين  واألدباء  بالكتّاب 
عن  وافية  ونبذة  نتاجهم،  عن  للحديث  الكتاب 

المحتوى، وتقييمهم للحراك الثقافي.

رفع مستوى معايري التعليم يف 
شامل ورشق سوريا

بدايةً، أشار اإلداري في قسم البرامج والمشاريع 
بالمركز السوري للحوار والدراسات، واإلداري 
منبج  في  المعلمين  لتدريب  العلمية  الهيئة  في 
كتابه  أن  إلى  شكير  أبو  أحمد  الدكتور  وريفها 
أسس  بوضع  يختص  التعليم«،  جودة  »معايير 
لتطوير التعليم بشكٍل عام وبمناطق شمال وشرق 

سوريا بشكٍل خاص.
وأضاف أن »الكتاب يستعرض أفضل الطرائق 
الجديدة بالتعليم بهدف بناء التعليم بدءاً من انتقاء 
المعلم إلى تطوير المنهاج وإلى دمج بين المعلم 
للتعلم؛  الحديثة  التقنيات  واستخدام  والمتعلم 
التي  المخرجات  إلى  ووصوالً  النشط  كالتعلم 

نطمح إليها«.
اعتماداً  حلزوني  بشكل  وّجه  الكتاب  أن  وتابع 
بعدد  معتمدة  ومعايير عامة  اإليزو  معيار  على 
أخرى،  إلى  دولة  من  متفاوتة  وهي  الدول  من 
النواحي  يناسب  بما  خاص  فصل  هناك  وكان 
التعليمية بمناطق شمال وشرق سوريا بما يتعلق 
التعليم  تطور  أن  ويمكن  التربوية،  بالمقترحات 
بمدينة منبج التي اعتمدت بناء على ندوة تربوية 
الخبراء، وبُني  ُعقدت مع مجموعة من  خاصة 

عليها بعض األسس العلمية.
وأكد على أنه سعيد لصدور أول نتاج له األمر 
من  بمزيد  الثقافي  الحراك  رفد  في  يسهم  الذي 
عليها  كان  التي  الفترة  بخالف  والتألق  المعرفة 
وقتله  نفوذهم عليها،  داعش  بسط مرتزقة  حين 

للنشاط الثقافي آنذاك.

تصحيح الخاطئ مبجتمعاتنا

عودة  سحر  الروائية  الكاتبة  أكدت  جانبها  من 
ماذا  وأنت  لعينيك،  النوم  »هجرت  روايتها  أن 
بكل  الشرقي  الواقع  الرواية  تجّسد  فعلت«؟ 
مدينة  بأي  والشجون  بالعاطفة  المليئة  تفاصيله 
مهما كانت ألنها تنظر إلى الحب بازدراء، وال 
يزالون ينظرون إليه بالغريزة واألمور الخاطئة 

المسيئة.
العاشقين  من  اثنين  وجود  الرواية  وتلخص 
محددة،  غير  مدينة  في  القدر  صدفة  جمعتهما 
جعلتهما  تافهة  وألسباب  البعض  بعضهما  أحبا 

يبتعدون عن بعض؛ ككل القصص الشرقية.
الرسائل  بعض  وجود  على  سحر  وشددت 
ال  حتى  المرأة  يخص  فيما  سيما  ال  الموجهة 
تضطر أن تتقيد بالمجتمع الذكوري الذي أحاطها 
في  اإلهداء  أن  كما  عليها،  وفرضها  بعاداته 
مقدمة الرواية مخصص للمرأة »إلى كل امرأة 
أنوثتها كما يجب«،  تعيش  أن  أجل  تناضل من 
بصدور  سعادتها  عن  ذاته  الوقت  في  معبّرةً 
روايتها مما يُبشر بنهضة للمرأة بعكس ما كانت 

عليه من قبل.

نقل الواقع إىل األدب

أن مجموعته  القاص جمعة حيدر،  نوه  بدوره، 
النهار«،  »شمس  بـ  المسماة  األولى  القصصية 
تتألف من 41 قصة قصيرة إلى جانب المقدمة، 
وصدرت المجموعة بالتعاون مع اتحاد المثقفين 
القصص  وتتمحور  وريفها،  منبج  مدينة  في 
حاالت  عدة  تناقش  مختلفة  مواضيع  حول 
إنسانية واجتماعية بما في ذلك زواج القاصرات 
والنازحين والمهّجرين قسراً في المخيمات الذين 
في  جرت  التي  األوضاع  نتيجة  بيوتهم  تركوا 
مدينة منبج بشكٍل خاص وفي سوريا بشكٍل عام.
إنه:  القاص جمعة حيدر  أكد  وفي ختام حديثه، 

»سعيد بصدور المجموعة القصصية« مع طلب 
متسارعة  وتيرة  على  المثقفين  اتحاد  يبقى  أن 
للنهوض بنقل الحركة األدبية نحو األفضل ألنها 
االجتماعي  الواقع  يتطلبه  ما  وفق  تسير  بدأت 
األجناس  بكل  شيّق  أدبي  بأسلوب  والمعيشي 

األدبية. 

إعداد/ رؤى النايف 

 الرحبة هي الحضارة القديمة التي قامت على 
أنقاضها مدينة الميادين، رحبة مالك بن طوق 
الرحبة  وتسمى  اإلسالمي،  العربي  التراث  في 

الشامية أيضاً، وكذلك الرحبة الفراتية.
بد  ال  الزور،  دير  عراقة  أمام  الوقوف  عند 
المدينة  تلك  الميادين،  أسوار  عن  الحديث  من 
عاصرت  كم  اسمها  من  يتضح  التي  التاريخية 
الجهات  تاريخية وتنوع في  من معارك وحقب 
وأخرى،  مرحلة  بين  ما  عليها  سيطرت  التي 
الدافع  على  العثور  عدم  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  االسم،  بهذا  الميادين  لتسمية  الواضح 
غالبية المراجع التاريخية اتفقت على أن التسمية 
المدينة  القتال، حيث شهدت  ميادين  من  جاءت 
في  السابقة  العصور  المعارك خالل  العديد من 
في  الواقعة  الرحبة  قلعة  تحمله  ولما  ساحاتها، 
وكذلك  وعسكرية  جغرافية  أهمية  من  جنوبها 

اقتصادية.

موقعها وأهميتها

من  الجنوبية  الجهة  في 
مدينة الميادين، تتواجد 
التاريخية  القلعة 

وتُعرف باسم رحبة مالك بن طوق، وألن سكان 
المنطقة عّز عليهم أن يُنسى ذكر الرحبة وذكر 
مالك، أطلقوا على هذه القلعة اآلشورية القديمة 
اسم »رحبة مالك بن طوق« وهو أميرها العربي 

األول الذي بناها.
وبحسب الباحث »رشيد حوراني« فهي المدينة 
اإلمارة  رحوب،  بيت  أنقاض  على  قامت  التي 
خصوبة  بحسب  المزدهرة  القوية  اآلرامية 
ما  وبحسب  االستراتيجي،  وموقعها  أرضها 
ذكر الكاتب »جاسم الهويدي« وهو ابن المدينة 
باتجاه  الميادين  مدينة  تقع غرب  القلعة  هذه  إن 
البادية السورية وتبعد عن دير الزور مسافة 45 
كيلو متر، وتقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات 
مساحة  على  يمتد  وسط سهل زراعي خصيب 
واسعة توفرت فيها مجموعة من المواقع األثرية 
صخري  مرتفع  على  القلعة  وتقع  والمزارات، 

بارتفاع 42 متر.

بناؤها وهيكليتها

ت  كر والمواقع ذ الصحف  من  الكثير 
متعددة  تواريخ  والمؤرخين 
القلعة  هذه  لبناء 
يوجد  ال  أنه  إال 
لها،  محدد  عمر 

بن  مالك  األصل  في  بناها  من  إن  األصح  لكن 
طوق التغلبي في عهد الخليفة العباسي »هارون 
»رحبة  كتاب  في  ورد  ما  وبحسب  الرشيد«، 
الميادين تاريخ قلعة ومدينة« من إعداد الكاتب 
األثري  الرحبة  مبنى  أن  الهويدي«،  »جاسم 
يتألف من سورين مركزيين على شكل مخمس 
طول  ويبلغ  الغرب  باتجاه  يتجه  الكبير  ضلعه 
السور الخارجي 274م، وطول الضلع الغربي 
بارزاً  وبرجاً  للرماية  مكاناً  ويتضمن  95م، 
الخارجي  السور  بين  الفاصلة  الفسحة  وتسمى 
والسور الداخلي الذي يبلغ قطره 137م، كوى 
على  المنحوتة  بالحجارة  مبني  وهو  الرماية، 
شكل مقاطع ماسية بسماكة 3م، ويعلو إلى 12 

متر.
الجهة  في  وحيد  مدحل  للقلعة  القلعة:  مدحل 
وكان  الخارجي  السور  من  الغربية  الشمالية 
متحرك،  خشبي  جسر  بواسطة  إليها  يصعد 
هذا  يؤدي  مشيد  قوس  شكل  على  والمدخل 
الجسر إلى ممر بارتفاع خمسة أمتار إلى األقسام 
الداخلية للقلعة، وينفتح من هذا الممر من اليمين 
يوصل  كذلك  الحراسة،  إلى غرفة  تؤدي  بوابة 

الممر إلى األدوار السفلية عبر مدخل القوس.
وعددها  طوابق  عدة  من  ويتألف  القلعة:  هيكل 
ثالثة يتم الدخول لها من الممر الرئيسي للطابق 
األول، وعلى جانبي الطابق األول توجد غرف 
شبيها بالمستودعات، أما الطابق الثاني فيتكون 
الطابق  بينما  عديدة،  مستودعات  من 
واسع  وهو  المياه  لخزن  محزن  الثالث 
من  ْحبَة  الرَّ قلعة  وتعد  جداً،  وعميق 
أشهر المواقع األثرية في وادية الفرات؛ 
التحصين؛  خصائص  كل  جمعت  ألنها 
عسكرية،  مبادئ  وفق  تشييدها  تم  فقد 
من  مأخوذة  والتسمية  الرحبة  وسميت 
االتساع والرحابة، وأصل الكلمة مأخوذ 

من اللغة السامية القديمة.

  
سليمان محمد نحيلي 

أوعن  أوكرهاً  طوعاً  الراحلين  كل  )إلى 
سابق تصميم وشهادة(

هكذا مضوا 
عن طيب جرح...
وتركوني مسيحاً 

ً معلقا
على صليب الدمع؛
أقيم صالة الغائب 

على ذكراهم وأنحني.......
هكذا مضوا...

كعمر الياسمين...
لم يشفقوا على المناديل

يا حسرة المناديل...
ما لوحوا بها:

ركبوا قافلة الصمت ...
وغابوا...

حتى األماكن أمست يتيمةً

تجهش على غيابهم 
بالذكريات والشوق

فمن سيحنو على األماكن
بعدهم

ومن سيمطرها بالحضور؟!           
 *     *    *  

أشتاق إليهم
فتخذلني المسافة 

ويشف موشور الروح
عن شطحات الحنين...

فغداً وذات حبٍر
سيصمت المغني..

ستسقط أوراق الحكاية 
في خريف العمر
وتظل القصيدة 

مشرعةً عليهم...
واألماكن..

هكذا مضوا...
كأن شيئاً لم يكن
كأنهم لم يكونوا؛

أمومةَ المكان.....

منبج/ آزاد كردي - أعرب الكّتاب واألدباء الذين ُأقيم لهم حفل توقيع للكتاب في مدينة منبج عن سعادتهم بنشر نتاجاتهم األدبية والفكرية، متمنين 
أن يكون توقيع الكتاب انطالقة لحراك ثقافي نشط بخالف األيام التي سادها القمع والخوف إبّان سيطرة مرتزقة داعش. 

سحر عودة د.احمد ابو شكير

جمعة الحيدر
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الحصار الُمطّبق من قبل حكومة دمشق على الشيخ مقصود 
والشهباء يتخطى العام

تزايد ملحوظ في ظاهرة التدخين خاصًة بين األطفال بسوريا

الشيخ  حيي  على  المفروض  الحصار  تخطى 
العام  الشهباء  ومقاطعة  واألشرفية  مقصود 
الكامل مع ازدياد صعوبة تأمين المواد األولية 
المشترك  الرئيس  قال  فيما  والمحروقات، 
للمجلس العام، محمد شيخو، إن حكومة دمشق 

تصّدر أزمتها للحيين.
وسائل  انعدام  وسط  األبواب  الشتاء  فصل  يدق 
واألشرفية  مقصود  الشيخ  حيي  في  التدفئة 
إلى  أخرى  مشكلة  لتضاف  الشهباء،  ومقاطعة 
المطبق  الحصار  يخلفها  التي  المشكالت  قائمة 
من قبل حكومة دمشق التي تمنع إدخال الطحين 

والمحروقات.
وحول هذا الموضوع ولبحث تفاصيل تداعيات 
كاهل  تثقل  التي  السلبية  ونتائجه  الحصار 
مع  لقاًء  هاوار«  »وكالة  أجرت  المواطنين 
الشيخ  لحيي  العام  للمجلس  المشترك  الرئيس 

مقصود واألشرفية، محمد شيخو.

200 ألف نسمة و31 ألف عائلة

التابع  السكن  عقود  لمكتب  إحصاء  آخر  أظهر 
ازداد  العوائل  أن عدد  الشعب في حلب،  لبلدية 
الحيين، إذ وصل إلى 31 ألف  بشكٍل كبير في 
عائلة، بمعدل زيادة وصل إلى ستة آالف عائلة 

خالل خمسة أشهر.
الـ200  حدود  إلى  فوصل  السكان  عدد  أما 
الكرد  جانب  إلى  الكرد  من  أغلبهم  نسمة،  ألف 

اإليزيديين وباقي الشعوب من عرب وسريان.
بمعدل زيادة وصل إلى 50 ألف نسمة في آخر 
عفرين  مقاطعة  أبناء  من  جلهم  أشهر  خمسة 
الُمهجرين، بحسب سجالت أرشيف مكتب عقود 

السكن.

المهجرين  تهيئ توجه  التي  أحد األسباب  ولعل 
ووجود  واألمان،  األمن  توفر  هو  الحي  إلى 
منشأة   500 حوالي  افتتاح  مع  عمل  فرص 

صناعية مختصة بصناعة األلبسة الجاهزة.

آثار الحصار

تستمر حكومة دمشق بفرض الحصار على حيي 
الشيخ مقصود واألشرفية من خالل منع إدخال 
والتي  والطحين،  كالمحروقات  األولية  المواد 
تؤثر على حياة 31 ألف عائلة تعيش في الحيين.
إن الحصار سياسة ليست بالوليدة وإنما متفاقمة 
بدأت في الـ 20 من شهر آب من عام 2020، 
اآلن، وأثرت على  وإلى  أكثر من سنة  منذ  أي 
نتيجة  الخصوص  وجه  على  الكهرباء  قطاع 
وصول سعر لتر الديزل )المازوت( إلى حوالي 

2500 ليرة سورية والبرميل بـ500 ألف.
األمبير  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  الشيء 
طردي  تناسب  في  التشغيل  ساعات  وانخفاض 
فاقم من معاناة األهالي، وذلك بالرغم من تكفل 
سعر  ليصل  المصاريف  بنصف  الحي  إدارة 
بينما  أسبوعياً  ليرة سورية  إلى 2500  األمبير 
ليرة   8000 الحكومة  مناطق  في  سعره  يبلغ 

سورية.
األولية  المادة  يعتبر  والذي  الطحين  حتى 
لصناعة الخبز لم يسلم من بطش حكومة دمشق 
بمنع إمراره إلى الحيين، وتسمح بعبور 64 طن 
ثالثة  سوى  تكفي  ال  مخصصات  وهي  شهرياً 
واألشرفية،  مقصود  الشيخ  حيي  لقاطني  أيام 
السوق  من  الشراء  على  الحيين  إدارة  يجبر  ما 
السوداء وعجن كمية تُقدر بـ 23 طن في اليوم 

الواحد.
السوداء  السوق  في  الطحين  طن  سعر  ويبلغ 

تصل  بينما  سورية  ليرة  ألف  و500  مليون 
إال  ليرة سوريّة  إلى 1700  الخبز  تكلفة ربطة 
ليرة   )200( رمزي  بسعر  تبيعها  اإلدارة  أن 

سورية.
العام، محمد شيخو،  للمجلس  المشترك  الرئيس 
وخالل حديث لوكالة هاوار يُعلّق على المشكلة 
باإلشارة إلى أن حيي الشيخ مقصود واألشرفية 
يستهدف  حصار  من  تعاني  الشهباء  ومقاطعة 

المدنيين بالدرجة األولى.

املصاعب التي يعاين منها املجلس

أما عن المصاعب التي يعاني منها المجلس في 
تأمين المستلزمات الضرورية للحي يقول شيخو 
إن »الطريق الذي نستخدمه لجلب المستلزمات 
الفينة  بين  لإلغالق  يتعرض  الضرورية 

واألخرى، فنضطر إلى شراء المواد عن طريق 
التجار بأسعار مرتفعة لتلبية متطلبات األهالي«.
أنها خلط  الطريق على  ويصف شيخو معضلة 
تنتهجه  أسلوب  العيش وهو  ولقمة  السياسة  بين 
هي  آخر  بمعنى  أو  شروطها  لفرض  الحكومة 
إلى  أزمتها  لتصدير  الحكومة  تنتهجها  سياسة 
ومقاطعة  واألشرفية  مقصود  الشيخ  حيي 

الشهباء.
العام،  للمجلس  المشترك  الرئيس  ويشير  كما 
محمد شيخو، إلى أن الحكومة تلجأ إلى تصدير 
تأمين  العيش ومنع  لقمة  مشاكلها عبر استغالل 
المواد األولية على مبدأ »إن لم أستطع أن أكون 

مثلك فسأجعلك مثلي«.
من  مجردة  السياسة  هذه  أن  شيخو  ويعتبر 
األخالق، فبدالً من عمل الحكومة على استعادة 
تنتهج  التي  تركيا  قبل  من  المحتلة  األراضي 
سياسة التغيير الديمغرافي، تقوم بخنق المدنيين 

ويقول:  أراضيهم،  على  وبقوا  قاوموا  الذين 
»على الحكومة ترك هذه السياسات التي تضر 
بالشعب السوري وبدالً من ذلك عليها العمل على 
محاسبة المحتلين واستعادة األراضي المحتلة«.

المخاوف من استمرار الحصار
المواطنين،  على  الخناق  يضيق  يوم  عن  يوماً 
من  الحي  ينتجها  التي  المنتجات  تصدير  فحتى 
لمنع  للعراقيل  تتعرض  باتت  جاهزة  ألبسة 
التصدير خارج الحدود اإلدارية لمحافظة حلب.

كما أن إمرار المواد األولية من أقمشة وخيوط 
ومعدات يتطلب دفع رشاوي لعناصر الحكومة، 
الذي ينعكس سلباً على األسعار وبالتالي  األمر 
توفير  على  المقدرة  وعدم  الطلب  انخفاض 
الكهرباء  تكاليف  ارتفاع  جانب  إلى  التكاليف، 

وأزمة تأمين المحروقات.
تعتبر  التي  الخياطة  مهنة  تهدد  النقاط  هذه  كل 
من أكثر المهن انتشاراً في حيي الشيخ مقصود 
واألشرفية وذلك بسبب سياسات حكومة دمشق.

وعلى جانب من األهمية أن انعدام وسائل التدفئة 
أمام  الباب  يفتح  الشهباء  ومقاطعة  الحيين  في 
انتشار األمراض ووقوع كارثة إنسانية حقيقية ما 
لم تتحرك الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية 
هذه  وإنهاء  الطرق  فتح  على  الحكومة  إلجبار 

الممارسات الالإنسانية، بحسب محمد شيخو.
يقول  السياسات،  هذه  استمرار  تداعيات  وعن 
على  نفسها  الحكومة  ترّوج  »عندما  شيخو: 
أنها العاملة لخدمة الشعب وهي التي تخنقه في 
الحقيقة وتمنع عنه أبسط األمور، نجد التناقض 
هذه  أن  بالحكومة  المسؤولون  وليعلم  واضحاً، 
السياسات ال تخدم مصالح الشعب وال مصالحهم 
أمر  وهو  الهجرة  على  تشّجع  سياسات  ألنها 

خطير بالنسبة للجميع«.

العاصمة  سكان  من  وهو  مستو،  عصام  أقلع 
من  البالغ  طفله  رؤية  بعد  التدخين  دمشق، عن 
العمر )12 عاماً( أكثر من مرة يدخن في السر.
دمشق  تشهد  الماضية،  العشر  السنوات  ومنذ 
في ظاهرة  تزايداً  السورية  المناطق  معظم  كما 
رؤية  وأصبحت  األطفال،  بين  خاصةً  التدخين 
الطرقات  في  للمارين  مألوفة  مدخنين  أطفال 

واألسواق والحدائق العامة بدمشق.
منظمة  كشفت  الحالي،  العام  من  شباط  وفي 
حوالي  أن  لها  إحصائية  في  العالمية  الصحة 
منتجات  يستهلك  السوري  الشباب  من   %24.5
التبغ، ومن ضمنهم أطفال تقل أعمارهم عن 13 

سنة.
المؤسسة  بيَّنت  الماضي،  العام  منتصف  وفي 
العامة للتبغ، بالتزامن مع اليوم العالمي لإلقالع 
عن التدخين، أنَّ عدد المدخنين في سوريا يبلغ 

أربعة ماليين ونصف مليون.
ولغاية أيار من العام الجاري، كشفت المؤسسة 
العامة للتبغ عن تحقيق أرباح بنحو 5.2 مليارات 
ليرة سورية بحسب مديرها العام محسن عبيدو.

وطلب الوالد عدة مرات من ابنه أال يفعل ذلك، 
ألنه  يضر  ال  التدخين  بأن  أجابه  األخير  لكن 
ترك  النقاش  ذلك  وبعد  أيضاً.  يدخن  )الوالد( 
يدمن  أن  من  »خوفاً  نهائياً،  التدخين  »مستو« 

طفلي على التدخين وهو في هذا العمر«.

أرضار صحّية

ويعيد مختصون أسباب انتشار هذه الظاهرة بين 
األطفال واليافعين إلى مجموعة أسباب يتقدمها 
الحرب  نتيجة  األهل  رقابة  وغياب  ضعف 

المعيل  وفقدان  واالجتماعية  النفسية  وتداعياتها 
وحالة الفوضى التي تعيشها البالد.

مستعار  اسم  وهو  محمد،  هشام  الدكتور  وقال 
ألخصائي صدرية في دمشق، إنَّ االمتناع عن 
التدخين يمنع ثلث حاالت السرطان، لكن غالباً 
ما تكون ردود السكان وفقاً ألخصائي الصدرية 

»بأن من لديه عمر ال تقتله سيجارة«.
التدخين  يقتل  العالمية  الصحة  منظمة  وبحسب 
شخصاً من كل عشرة بالغين في العالم، ويتسبب 

بوفاة مبكرة لنحو 600 ألف شخص سنوياً.
عام،  كل  من  أيار  من  والثالثين  الواحد  وفي 
لالمتناع  العالمي  باليوم  العالمية  الصحة  تحتفل 
فعالة  إلى وضع سياسات  وتدعو  التدخين،  عن 

للحد من استهالكه.
المباشر(  )غير  السلبي  التدخين  ويتسبّب 
البالغين  إصابة  في  الصدرية  ألخصائي  وفقاً 
بأمراض قلبية وعائية وتنفسية خطيرة، بما في 
ذلك مرض القلب التاجي وسرطان الرئة، وفي 

إصابة الرضع بالموت المفاجئ.
تجاه  التوعية  السوري ألساليب  المجتمع  ويفتقد 
التواصل  وسائل  عبر  سواء  التدخين،  مضار 

التقليدية،  اإلعالم  وسائل  عبر  أو  االجتماعي 
األحيان على  األهل في معظم  قدرة  وسط عدم 
منع أوالدهم من التدخين خصوصاً في حال كان 

األب مدخناً، بحسب »محمد«.
بالتوقف  السكان  الصدرية  أخصائي  ونصح 
الصحة،  على  أضراره  نتيجة  التدخين  عن 
على  واقترح  المغلقة،  األماكن  في  وخصوصاً 
المدخنين تقليل عدد السجائر بمعدل سيجارة كل 

يوم تمهيداً لإلقالع عنه.
يترك  طفله  جعل  في  »مستو«  نجح  حين  وفي 
سكان  من  وهو  خلف،  سامر  قلل  التدخين، 
بشكٍل  يدخنها  التي  السجائر  عدد  من  دمشق، 
يومي وامتنع عن التدخين أمام أبنائه في المنزل.
علبة  »أترك  برس:  لنورث  »خلف«  وقال 
لمنزلي  أعود  وعندما  عملي  مكان  في  الدخان 
أمتنع عن التدخين نهائياً«. واستذكر موقفاً حدث 
يشعل  أعوام  الستة  ذي  ابنه  شاهد  عندما  معه 
سيجارة من علبة السجائر في المنزل ويدخنها، 
»ذلك الموقف جعلني اتخذ قراراً باالمتناع عن 

التدخين في المنزل وأمام أوالدي«.

باعٌة محميون أمنياً

بيع  ظاهرة  بدمشق  مناطق  عدة  في  وتنتشر 
بسطات  معظم  تحوي  إذ  بالسيجارة،  الدخان 
مختلف  ومن  مفتوحة  دخان  علب  الدخان 
األنواع، وتباع لمن ال يمتلك القدرة على شراء 

علبة تبغ كاملة.
بدمشق  المزة  منطقة  في  كشك  صاحب  وقال 
لنورث برس: »هناك العديد من األطفال يأتون 
إليه لشراء الدخان، خصوصاً األنواع الرخيصة 

منها«.
بيعهم ألنه بحسب  يمتنع عن  أنه ال  إلى  وأشار 
تعبيره، »غير معني بمنع األطفال من التدخين 

طالما هم يشترونه بمال من ذويهم«.
لعام  المرسوم 62  واعتبر سكان في دمشق أن 
حبراً  بقيت  التي  القوانين  أكثر  من  هو   2009
على ورق، ولم تستطع الحكومة السورية تطبيقه 
ضمن  وباألخص  العامة  مؤسساتها  في  حتى 

المشافي.
الحكومة  أصدرت  األول 2009،  تشرين  وفي 

لعام   62 رقم  التشريعي  المرسوم  السورية 
2009 القاضي بمنع بيع منتجات التبغ وتقديمها 

في األماكن العامة.
التبغ  منتجات  بيع  حظر  على  المرسوم  ونص 
لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وإجبار بائعي 
من  بارز  مكان  في  يضعوا  أن  التبغ  منتجات 

واجهات محالهم شارة منع التدخين.
سورية  ليرة  ألفا  قدرها  مالية  غرامة  ويفرض 
أكبر  وغرامات  الحظر،  يخالف  من  كل  على 
على المروجين والمصنعين المخالفين قد تصل 
إلى مئة ألف ليرة سورية أو السجن لمدة ثالثة 

أشهر.
وبيع  واستيراد  وتصدير  إنتاج  حظر  تم  كما 
الحلوى واألغذية وألعاب األطفال المصنعة على 
باإلضافة  وعبواتها،  التبغ  منتجات  يشبه  شكل 
لمنتجات  والدعاية  لإلعالن  المرسوم  منع  إلى 

التبغ وتعاطيه.
لكن أخصائي الصدرية قال إنَّ »معظم من يعمل 
في تلك األكشاك محمي أمنياً، لذلك ال تستطيع 
الجهات الرقابية فعل شيء، هذا إن كانت لديها 

الرغبة بذلك«.

ماذا وراء حماس الصين لالستثمار في أفغانستان..؟

زراعات شتوية في الحديقة المنزلية

قال تقرير أميركي متخصص، إن الصين ربما 
التي  طالبان  لحركة  رئيسياً  داعماً  ستصبح 
لعاملين،  أفغانستان  في  السلطة  على  استولت 
الصفقات  إنعاش  في  ترغب  بكين  أن  أحدهما 
التجارية المشتركة في أفغانستان، إذ إن السوق 
الشركات  إنعاشه  وسيفيد  متخلف  األفغاني 

الصينية.
ستحظى  ربما  الصفقات  فإن  الوقت  ذات  وفي 
بقبول كبير من حركة طالبان التي هي في حاجة 
األموال  لها  تعوض  عاجلة  لتمويالت  ماسة 
والمؤسسات  المتحدة  الواليات  في  المجمدة 

الدولية.
التي  الشروط  فرض  من  الصين  تتمكن  وربما 
العامل  أما  طالبان.  من  معارضة  دون  تريدها 
تحديث  في  ترغب  الصين  أن  فهو  الثاني 
طالبان  حركة  نهج  تغيير  في  أمالً  أفغانستان 
حتى ال تصدر التطرف إلى المسلمين في اإلقليم 

الصيني المتاخم ألفغانستان.
من  حذرة  الصينية  الحكومة  تبدو  اآلن  وحتى 
طالبان  وصعود  األميركي  االنسحاب  تداعيات 
من  مخاوف  مع  خاصةً  أفغانستان،  في  للحكم 
لألقليات اإلسالمية في  الحركة  تصدير تطرف 

إقليم شينجيانغ.
الخارجية«  تحليل موقع »العالقات  يستبعد  وال 
بين حركة طالبان  تنسيق  احتمال حدوث  كذلك 
يقاتل  الذي  التركستاني  اإلسالمي  والحزب 

السلطة الصينية دفاعاً عن اإليغور.
بين  من  أن  محللون  يرى  الصدد،  ذات  وفي 
الحكومة  تدفع  ربما  التي  األخرى  العوامل 

يفتح  أنه  األفغاني  االقتصاد  لدعم  الصينية 
الشركات  وسيفيد  إيران  مع  مباشراً  منفذاً  لها 
الصينية التي ترغب في الحصول على شحنات 
الحظر  وتفادي  رخيصة  بأسعار  إيراني  نفط 

األميركي.
وخالل العام الجاري حصلت الشركات الصينية 
من  تستورده  الذي  النفط  سعر  في  خصم  على 
دوالرات  خمس  من  أكثر  إلى  وصل  إيران 
للبرميل في بعض األحيان، وبالتالي ربما تتمكن 
تلك الشركات من تنشيط تجارتها مع إيران عبر 
استثمارية  عالقات  إقامة  حال  في  أفغانستان 
ضخمة تربط حركة طالبان بالحكومة الصينية.

فهو  التحليل  إليه  يشير  الذي  الرابع  العامل  أما 
الحزام  مشروعات  حماية  في  الصينية  الرغبة 
وتبدو  الوسطى.  آسيا  منطقة  في  والطريق 
بكين قلقة على استثماراتها في المشروع داخل 
دوالر،  مليار   62 بنحو  تقدر  التي  باكستان 

ومشروعاتها األخرى في دول آسيا الوسطى.
بمجلس  الزميل  جونسون  إيان  الخبير  ويرى 
أن  األربعاء،  تحليله  في  الخارجية  العالقات 
بالحجم الذي يغري  السوق األفغاني ليس كبيراً 
المعادن  في  االستثمار  مستقبل  لكن  الصين. 
الجوار  دول  مع  التجارية  مصالحها  وتأمين 
التي ستغري  الرئيسية  الحوافز  من  تكون  ربما 

الحكومة الصينية بالمغامرة في أفغانستان.
الجوار  الحدود مع دول  بقاء  وترغب بكين في 
الشرق  مع  لتجارتها  الرئيسي  الممر  تمثل  التي 
األوسط وأوروبا هادئة حتى ال تعرقل ممرات 

»الحزام والطريق«.

ولدى الشركات الصينية مشروعان في التنقيب 
عن النحاس وآخر للنفط في أفغانستان بقيمة 3 
السابق  في  تجميدها  تم  ولكن  دوالر،  مليارات 

ألسباب مختلفة.
بين  تنسيق  يحدث  أن  مراقبون  يستبعد  وال 
هي  تتخوف  التي  وروسيا  الصينية  الحكومة 
أراضيها  إلى  التطرف  تصدير  من  األخرى 
وترغب في تأمين استثماراتها في الجمهوريات 

السوفييتية السابقة.
تُقدر  استثمارات  الروسية  الشركات  ولدى 
جمهوريات  دول  في  دوالر  مليار   20 بنحو 
لإلمبراطورية  تابعة  كانت  التي  الوسطى  آسيا 
شركة   7500 نحو  هنالك  أن  كما  السوفييتية، 
تعمل في هذه الدول، وتأمل روسيا في استغالل 
أسواق آسيا الوسطى لتوسيع حجم تجارتها وسط 

ضغوط الحظر األميركي المتواصل عليها.
عدم  يؤثر  أن  بكين  في  الخوف  يزرع  وما 
من  مجموعة  على  أفغانستان  في  االستقرار 
بينها  ومن  باكستان  في  التحتية  البنية  مشاريع 
مشاريع قيمتها 47 مليار دوالر قيد اإلنشاء في 

جميع أنحاء باكستان.
المشروعات  بعض  في  العاملون  تعرض  وقد 
حركة  من  لهجمات  باكستان  في  الصينية 
الممر  ويهدف  الماضية،  الشهور  طالبان خالل 
تطوير  إلى  الباكستاني  الصيني  االقتصادي 
البنية التحتية المطلوبة لباكستان وإنشاء مناطق 
هذا  نجاح  حول  تتزايد  الشكوك  ولكن  خاصة، 
الصعود  مع  الضخم  االقتصادي  المشروع 

السريع لحركة طالبان.
قد  الصينية  والطريق  الحزام  مشاريع  وكانت 

ومنذ  الماضية  سنوات  السبع  خالل  استفادت 
العسكري  الوجود  من   2013 عام  في  بدايتها 
األميركي في أفغانستان، إذ وفر لها االستقرار 
السياسي للعبور إلى العديد من الدول األعضاء 
في مبادرة »الحزام والطريق«. وربما يكون هذا 
العامل، أحد األسباب التي جعلت بكين تتفاهم مع 

واشنطن حول مستقبل أفغانستان.
مليون   440 نحو  خسرت  أفغانستان  أن  يُذكر 
دوالر كانت في طريقها إليها يوم 23 أغسطس/ 
السحب  حقوق  توزيعات  ضمن  الجاري  آب 
أعلن  كما  الدولي،  النقد  صندوق  من  الخاصة 
إلى  مساعداته  تعليق  الثالثاء  يوم  الدولي  البنك 
السلطة  على  »طالبان«  سيطرة  بعد  أفغانستان 
في البالد، مشيراً إلى أنّه يبحث في الوقت عينه 

سبل »مواصلة دعم الشعب األفغاني«.
علّقنا  »لقد  الدولي:  البنك  باسم  متحدّثة  قالت 
تسديد الدفعات في إطار عملياتنا في أفغانستان، 
ونحن نراقب األوضاع عن كثب ونجري تقييماً 

لها«.
المعونات  أن  إلى  الدولي  البنك  بيانات  وتشير 
مليارات   6.7 من  تراجعت  ألفغانستان  الدولية 
دوالر في عام 2011 إلى 4.2 مليارات دوالر 

في عام 2019.
المانحون  تعهد  للحكم،  طالبان  صعود  وقبل 
مليارات   3.3 قيمتها  معونات  بدفع  الدوليون 

دوالر ألفغانستان في تشرين الثاني القادم.
وكاالت

حيث  الّسنة؛  شهور  أبرد  هو  الشتاء  فصل 
دُنيا  مستويات  إلى  الحرارة  درجات  تتناقص 
الشتاء  فصل  ويعدّ  األخرى،  بالفصول  ُمقارنةً 
بظروفه القاسية نوعاً ما تحدياً حيوياً وبيولوجياً 
للكائنات الحية التي تحاول أن تتأقلم مع ظروفه 
لتتمّكن  المنخفضة،  حرارته  ودرجات  الباردة، 
الجويّة  الّظروف  هذه  وبسبب  حيّةً،  البقاء  من 
الشتاء  فصل  أشُهر  في  الزراعة  فإّن  الصعبة 
لتوفير  ضروريّة  أنّها  إاّل  يسيرةً،  ليست  مهّمة 
األنسب  عّما هو  دائماً  البحث  كان  لهذا  الغذاء، 
لتتّم زراعته من خضروات وفواكه  واألفضل، 

أثناء هذا الفصل.
إّن زراعة المحاصيل أثناء فصل الشتاء تُساعد 
والكيميائية  الحيويّة  التربة  جودة  تحسين  على 
تدفّق  نسبة  زيادة  عبر  وذلك  والفيزيائية؛ 
الكربون العضوي وكميّة الطاقة الشمسية النافذة 

إلى عمق التربة.
الصعيد  على  األهمية  بالغ  الشتاء  فصل  إّن   
وهذا  موسميّة؛  النباتات  فمعظم  الزراعّي، 
كانت  منها؛ سواًء  أو فصيلة  نوع  كّل  أّن  يعني 
أمثَل  معيّن  وقت  لها  فواكه،  أو  خضرواٍت 
منها؛  المرجوة  النتيجة  لتُعطي  لزراعتها؛ 
تُسّمى  الشتاء  فصل  في  تُزَرع  التي  فالنباتات 
وهي  الشتويّة،  الفواكه  أو  الشتويّة  الخضار 
وتنضج  والشتاء،  الخريف  فصلَي  أثناء  تُزَرع 

قبل حلول فصل الربيع.

نباتات تُزَرع يف فصل الشتاء

 يمكن زراعة الكثير من المواد الغذائية في فصل 
أو  كبيرة  مساحات  الى  تحتاج  ال  فهي  الشتاء، 
الكثير من العمل، وهي ممتعة أيضاً فهي توفر 
الحديقة،  في  الجميل  والمنظر  الصحي  الطعام 
يمكن زراعتها  التي  النباتات  يأتي بعض  وفيما 

في الشتاء:
في  الموجودة  الثوم  بصيالت  وضع  يتم  الثوم: 
مع  ولكن  تقسيمها،  دون  التربة  في  المشاتل 
والثانية  بصيلة  كل  بين  مسافة  وجود  مراعاة 
تقدّر بـ 10.16سم تقريباً، لذلك ال يحتاج الثوم 
إلى مساحة واهتمام كبيرين، ويفضل عدم سقايته 

حتى بروز براعمه وتركه للمطر ليسقيه. 

أو  البصل  بذور  زراعة  الممكن  من  البصل: 
الرملية  المعتدلة غير  التربة  وتناسبه  بصيالته، 
بالماء  السقاية  تالئمه  كما  والغنية،  الطينية  أو 
العادي، وشهرا كانون الثاني وشباط هما األنسب 
لزراعة البصل، ومن الجدير بالذكر أن البصل 
األخضر يتم اقتالعه بعد حوالي ستة أسابيع من 

زراعته. 
غير  الفجل  من  عدة  أنواع  توجد  الفجل: 
وتكون  األبيض،  الفجل  مثل  عليها،  المتعارف 
الوقت،  إلى  تحتاج  الفجل سهلة وال  نمو  عملية 
خالل  جاهزة  تكون  أن  أنواعه  لبعض  ويمكن 

شهر أو أقل من تاريخ زراعته. 
تالئمه  إذ  بالبصل،  جداً  شبيه  الخس  الخس: 
الغنية،  بالتربة  وزراعته  العادي  بالماء  السقاية 
توجد أنواع كثيرة من الخس، فهناك أنواع من 
مناسبة  وأنواع  الباردة،  لألشهر  مناسبة  الخس 
لألشهر الدافئة، أما أنسب األشهر لزراعته فهما 

شهرا كانون الثاني وشباط. 
البازيالء: يتم دفن بذور البازيالء في تربة غنية 
بعمق 2.5-5 سم، ووضع عصا طويلة بجانبها 
تغطية  وتجب  النبات،  حولها  ويلتف  ليتسلق 

بالحصول  لها  يسمح  بغطاء  البازيالء  براعم 
على أشعة الشمس والمطر، ويمنع الطيور من 
تناولها، وشهرا تشرين الثاني وشباط هما أنسب 

وقت لزراعة البازيالء. 
البطاطا: البطاطا شبيهة بالبازيالء، فهي تزرع 
من  أشهر  ثالثة  بعد  وتحصد  شباط  شهر  في 
زراعتها، وهي ممتعة في الحصاد تبعاً لنوعها. 
الدرنات  من  أجزاء  باستخدام  البطاطا  تزرع 
درنات  من  أو  واحدة،  عين  األقل  على  لديها 

كاملة صغيرة. 
الخضراء  والخضروات  السويسري  السلق 
في  التعجب  عالمة  السلق  يشبه  األخرى: 
الحديقة الشتوية؛ بحيث يكون لون سيقانه وردياً 
طول  على  السلق  وينمو  أصفر،  أو  أحمر  أو 
بالنسبة  أما  لزراعته،  البذور  وتُستخدَم  السنة، 
فهي  كالسبانخ  األخرى  الخضراء  للخضروات 
درجات  معظمها  وتالئم  أيضاً،  الزراعة  سهلة 
الحرارة المنخفضة، فإذا تم توفير التربة الغنية 
مدار  على  طازجة  تناولها  سيتم  البارد  والجو 

العام. 
نباتات أخرى تُزَرع شتاًء: الشمندر، والقرنبيط، 

وزهور  واألعشاب،  والجزر،  والملفوف، 
البتونيا، والنباتات المعمرة في المنطقة.

كيفية الزراعة يف فصل الشتاء

 للحصول على محصول فصل الربيع نستطيع 
الشتاء،  فصل  في  البذور  بزراعة  نبدأ  أن 
الدفيئة  أو  الزجاجي  البيت  استخدام  يتم  حيث 
المصنوع من   ،)greenhouses :باإلنجليزية(
حيث  تدويرها،  إعادة  تمت  بالستيكية  أوعية 
الباردة  األجواء  في  المنزل  خارج  وضعها  يتم 
والمثلجة، وبهذا لن تحتاج مساحة داخل المنزل، 
الحرارة  تبدأ درجات  البذور عندما  تنبت  حيث 

باالرتفاع تزامناً مع بداية فصل الربيع.

األدوات الالزمة لعملية الزراعة

األدوات الالزمة مجموعة من المواد للبدء، وهي 
كاآلتي: أوعية بالستيكية أو ما يسمى بحاويات 
مقص، شريط  بذور،  بوتنغ،  تربة  الشتاء،  بذر 
الصق، سكين معدني أو آلة الحفر قلم رصاص، 

بطاقات الصقة لتعليم النبات. 

زراعة البذور يف فصل الشتاء

اختيار  للزراعة:  اآلتية  الخطوات  اتباع  يجب 
ومن  للزراعة،  المناسب  البالستيكي  الوعاء 
له،  لون  وال  بالستيكياً  الوعاء  يكون  أن  المهم 
مناسبين  وعمقه  طوله  يكون  أن  أيضاً  ويجب 

بتجهيز  البدء  داخله،  التربة  وكمية  النبات  لنمو 
كان  إذا  وتعديله  بتنظيفه  وذلك  الزراعة  وعاء 
بحاجة إلى ذلك، مثالً إذا كان طويالً جداً يجب 
قصه للتمكن من الزراعة فيه، وفتح ثقوب أعلى 
وأسفل الوعاء، ويجب ثقب كمية كافية في أسفل 
الوعاء لتصريف المياه لمنع غرق البذور، وإزالة 
غطاء الوعاء أو فتح ثقوب مساوية لعدد الثقوب 
للرطوبة  الثقوب  هذه  تسمح  حيث  القاع،  في 
واألمطار بالدخول وتهوية الوعاء كي ال ترتفع 
درجة حرارته، وضع التربة داخل الوعاء، مع 
مراعاة عدم استخدام تربة من الحديقة، واستخدام 
تربة بوتنغ معقمة وجديدة، زراعة البذور المراد 
المناسبة  البذور  اختيار  مراعاة  مع  زراعتها، 
للزراعة في فصل الشتاء، كتابة اسم النبات على 
الوعاء باستخدام شريط الصق، أو بطاقة الصقة 

أو على الوعاء نفسه. 
بعد الزراعة يجب سقي البذور والتربة بالماء، 
كلها  رطبة  الوعاء  في  التربة  أن  من  والتأكد 
قبل  المياه  لتصفية  الوعاء  وترك  نفسه،  بالقدر 
بغطاء ضيق،  الوعاء  تغطية  الخارج،  إلى  نقله 
ويمكن استخدام الشريط الالصق للمساعدة، نقل 
المكان  الوعاء إلى الخارج، مع مراعاة اختيار 
المناسب بحيث يكون محمياً من الرياح القوية، 
عن  بعيداً  ويكون  والرطوبة،  الشمس  وتصله 
الخارج  في  الوعاء  ترك  والحيوانات،  األطفال 
للثلج أن يغطي  حتى فصل الربيع، حيث يمكن 

الوعاء لبضعة أشهر دون أن يؤثر عليه. 
فصل  وبداية  الحرارة  درجات  ارتفاع  عند 
الربيع، يجب مراقبة الوعاء بانتظام للتحقق من 
وجود الشتالت، والتأكد من عدم ارتفاع درجة 
سيصبح  التربة،  وجفاف  الوعاء  في  الحرارة 
على  بداخلها  تحتفظ  صغيرة  كدفيئة  الوعاء 
عند  الغطاء  وإزالة  تهويتها،  يجب  لذا  الحرارة 
الوعاء،  من  العلوي  للجزء  الشتالت  مالمسة 
فصل  في  المزروعة  النباتات  أن  بالذكر  يجدر 
االهتمام  يجب  لذا  كبيرة،  بسرعة  تجف  الشتاء 
في  واحدة  مرة  األقل  على  منها  والتحقق  بها، 
اليوم، وسقايتها بالماء إن احتاجت إلى ذلك، وإذا 
انخفضت درجات الحرارة فيجب تغطية الوعاء 

ببطانية أثناء الليل.
وكاالت


