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يخ ُمتفّرد وحاضر ُممّيز ية الطاش.. تار قر

اكتشاف  وراء  كانت  وحدها  الصدفة 
الفلسطيني عماد أبو خديجة، وجود طرق 
وأماكن أسفل وفي محيط متجر عائلته 
في »باب السلسلة« قرب املسجد األقصى 

في البلدة القدمية ملدينة القدس.
وكان خروج فأر من تلك األماكن املغمورة 
خديجة  أبو  عماد  ببدء  كفيالً  بالتراب 
سنة،   30 استمرت  سرية  عمل  ورشة 
لرفع التراب عنها، واكتشاف طرق وغرف 
والصليبية  الرومانية  احلقب  إلى  تعود 

واململوكية.
وأتاح ذلك االكتشاف توسيع أبو خديجة 
أمتار ليصبح 38  ملتجره من طول ستة 
متراً بارتفاع خمسة أمتار، وذلك بعد إزالة 

التراب من تلك املساحة.
تاريخية  آثار  عن  التراب  إزالة  وكشفت 
باب أسفل  إلى  مغمورة أسفله، إضافة 
التوسعة اجلديدة يؤدي إلى شبكة طرق 
تؤدي إلى املسجد األقصى وحائط البراق 

وباب العامود.
الشبكة  تلك  اآلثار، فإن  وبحسب خبراء 
 135 عام  في  الرومان  بناها  طرقاً  كانت 
هيدريانوس  الروماني  احلاكم  فترة  خالل 
الذي بنى مدينته اجلديدة »إيليا كابتولينا« 
سدة  العتالئه  عاماً   21 مرور  مبناسبة 

احلكم.

مقهى شعبي

مقهى  إلى  متجره  خديجة  أبو  وحّول 
شعبي يستقبل فيه أُناساً من مختلف 
البلدة  يقصدون  الذي  العالم،  أنحاء 
مقدسة،  أماكن  من  فيها  وما  القدمية 
بني  الطرق  مفترق  على  املقهى  ويقع 
الذي  البراق  وحائط  األقصى  املسجد 
يعتبره اليهود من أقدس األماكن الدينية 

بالنسبة لهم.
لصحيفة  خديجة  أبو  عماد  وقال 
في  يقع  املقهى  إن  عربية«،  »اندبندنت 
إلى  تعود  تاريخية  حقباً  يضم  مكان 
الفترة الرومانية والصليبية واململوكية. 
املكان تقع حتته شبكة طرق  أن  وأضاف 
تصل باملسجد األقصى الذي يبعد عنه 

نحو 20 متراً، وحائط البراق.
ولهذا السبب، فإن اجلمعيات االستيطانية 
املقهى،  شراء  محاوالت  عن  تتوقف  لم 
ماليني  خديجة  أبو  عماد  على  وعرضت 
الدوالرات لبيعه خالل السنوات املاضية، 
لكنه رفض ذلك بشدة: »ألن مكان املقهى 
لي  يحق  وال  عليه،  وقف إسالمي مؤمتن 
بيعه«، كاشفاً أنه تلقى عرضاً إسرائيلياً 

للبيع مقابل 40 مليون دوالر أمريكي.

محاوالت التضييق

خديجة  أبو  مينع  الفتة،  خطوة  وفي 
مرتادي املقهى من تدخني السجائر فيه: 
»فهناك غرامة بنحو 150 دوالراً على كل 
مدخن في هذا املقهى فقط«. ويرجع ذلك 
محاوالت  من  تنتهي  ال  »سلسلة  إلى 
إلى بيع املقهى،  التضييق علي، لدفعي 
تنتهي  وال  الباهظة  بالضرائب  تبدأ 
املقهى  لتحويل  رخصة  منحي  برفض 

إلى مطعم«.
أسفل  املوجودة  الطرق  شبكة  وتوصل 
الذي  الروماني،  »الكاردو«  بشارع  املقهى 
محالت  جانبيه  وعلى  بأعمدته،  ميتاز 
جتارية، ويُفضي إلى ساحة صغيرة تشبه 

املسرح.
كان  الشارع  ذلك  أن  اآلثار  خبراء  ويعتبر 
الرومانية،  للقدس  الرئيس  الشريان 
وشاهداً على حضارتها املزدهرة في القرون 

األولى بعد والدة السيد املسيح.
إبراهيم  الفلسطيني  اآلثار  عالم  وقال 
عمل  هيدريانوس  »اإلمبراطور  إن:  الفني 
كانت  التي  القدس  مدينة  ترميم  على 
جوهرة  لتصبج  كابتولينا  إيليا  تسمى 

الشرق األدنى التي متيزت مدنه الرومانية، 
وقيسارية،  وجرش،  سبسطية،  مثل 
طرق  بشبكة  جبرين،  وبيت  وصفورية، 

عريضة التي تربطها ببعض البعض«.
وأوضح إبراهيم الفني: »كانت مدينة إيليا 
كابتولينا مبكان القلب من هذه الشبكة«.

العصران األيوبي واإلفرجني

من جهة أخرى، اعتبر املسؤول عن اآلثار 
بالقدس  اإلسالمية  األوقاف  دائرة  في 
التي  القاعة  »بناء  أن:  النتشة  يوسف 
اكتشفها أبو خديجة يعود إلى العصرين 
األيوبي واإلفرجني واسُتخدمت الحقاً في 
والعثماني«. وأوضح  اململوكي  العصرين 
القدمية  بالبلدة  العمارة  أن  النتشة 
للقدس تتضمن »إفضاء األبواب الصغيرة 
الذي  األمر  واسعة،  ومباٍن  ساحات  إلى 
كمكان  اعُتمدت  البلدة  أن  إلى  يُعزى 
وشدد  العصور«.  مر  على  لالستقرار 
النتشة على أن: »االكتشاف اجلديد مييط 
اللثام عن سر من أسرار البلدة القدمية في 
العصور الوسطى يتهدده الصراع احملموم 

لالستيالء على العقارات فيها«.
وكاالت

بانوراما 2022: إقليم الجزيرة يحصد 
أغلب ألقاب بطوالت شمال وشرق 

سوريا وخلل تنظيمي كبير

السوري حائر هل سيثق بالتوقعات 
الدولية أم المحلية؟!

مجزرة باريس الثانية.. 
استمرار لمخطط إبادة الكرد

شيخ عشيرة الحمدون بمنبج: العزلة على القائد أوجالن 
تستهدف الشعوب المتطلعة للحرية

السوريني  بأن  تؤكد  الدولية  والتقديرات  االقتصادية  املؤشرات 
أمام حتديات، وصعوبات أكثر مقارنة مع األعوام املاضية من احلرب 
على  األخرى  الدول  تشفق  أن  بهم  يتعلق  فيما  واحلل  السورية، 
سوريا أكثر من أي وقت مضى؛ ألن امليزانية املقدرة تفضح عجز 
احلكومة، فهل ستتوافق هذه الرؤى مع رؤية املقربني من احلكومة 

في أن االزدهار االقتصادي سينقذ سوريا العام املقبل؟.. 8

عمدت هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا منذ أعوام 
على إقامة بطوالت فردية وجماعية مختلفة، وفي عام 2022 كان 
إلقليم اجلزيرة حصة األسد، بينما كان اخللل التنظيمي واضحاً 

في أغلب البطوالت... 10

أدانت عضوة منسقية حركة الهالل الذهبي 
في إقليم عفرين »شيرين رشيد«، استهداف 
اجلمعية الثقافية الكردية في باريس، مؤكدة 
بأكمله  الدولي  واجملتمع  فرنسا  حكومة  أن 
هذا  وأن  الفاعل،  محاسبة  عن  مسؤول 
إلبادة  مستمر  استهداف  هو  االستهداف 

الكرد أينما وجدوا... 2

أدان شيخ عشيرة احلمدون في مدينة منبج وريفها إبراهيم اجلاسم البرهو، العزلة املفروضة على 
القائد عبد اهلل أوجالن، وأكد أن العزلة املشددة غير عادلة، ومخالفة للقوانني واملواثيق الدولية، وعدّها 

مخالفة للشيم واألخالق واإلنسانية، التي ألفوها في مجتمعاتهم... 5

أعوام تمضي وأخرى انتفاضة النساء.. ثورة تعّم العالم
تقبل وال جديد في حال 

السوريين

عام يدبر وآخر يقبل، ومعاناة السوريني ال 
تزال في تزايد، فال بصيص أمل يلوح في 
األفق، وال حلول حقيقية النتشالهم من 

املستنقع العالقني فيه... 3

نفاد الطحين في 
حيّي الشيخ مقصود 

واألشرفية مع استمرار 
الحصار

يلوح نفاد مادة الطحني في حيي الشيخ 
مقصود واألشرفية في األفق، حيث أعلن 
األفران  على  املشرف  االقتصاد  مجلس 

البدء باستهالك اخملزون االحتياطي... 7

متر  كيلو  وثالثني  خمسة  بعد  على 
من بلدة تل كوجر تتربّع قرية الطاش، 
التي تبعد بدورها عن مدينة قامشلو 
متر،  كيلو  يقارب سبعة وسبعني  ما 
ذات  الطابع  ريفية  قرية  الطاش  قرية 
بيت،  املئة  قرابة  يقطنها  ممّيز،  موقع 
القروي  الشعب  صفات  أهلها  ميتلك 
الطّيب الذي يأكل من ما يزرع ويتعايش 
مع ربيع األرض ويفرح لغيث السماء، 
الطاش،  قرية  أبناء  أنساب  تختلف 
ولكن يجمعهم حبهم لقريتهم التي 

تُعد مثاالً يحتذى به.

مصادر العيش

فيما يخص القرية وحالها االقتصادي 
على  أساسي  بشكٍل  تعتمد  فهي 
يقوم  حيث  القرى،  كباقي  الزراعة، 
األهالي بزراعة كافة احملاصيل الزراعية 
أو  القمح  والصيفية، سواء  الشتوية 
العدس، والشعير، والكمون، والقطن، 
إضافة إلى الكزبرة، ولألهل أيضاً اهتمام 
مثل  والطيور،  األنعام  بتربية  كبير 
واملاعز وحتى  واألبقار  واألغنام  الدجاج 
اخليل واإلبل، الكثير من األسر تعتمد 
على  نفسها  وإعالة  معيشتها  في 
يعتمد  كما  والطيور،  األنعام  خيرات 
املغتربني  أبنائها  على  القرية  أهالي 

جزء  العيش،  لقمة  فرّقتهم  الذين 
مثل  اجملاورة  العربية  الدول  في  منهم 
لبنان والسعودية وقطر وغيرها، وقسم 
آخر بلغ أقاصي األرض وصوالً إلى أملانيا 

والنمسا وغيرها من بالد الغرب.

قانون وتكافل

قريتهم  عن  القرية  أبناء  يتحدث 
وطريقة العيش داخلها، فيقول أحمد 
اليوسف أحد أبناء القرية: »قريتنا متلك 
قانوناً ونظاماً اجتماعياً ليس موجوداً 
وضعه  مت  القانون  هذا  بقعة،  أي  في 
من قبل أهل القرية، مضمونه التعاون 
احلياة،  جوانب  كل  في  والتكاتف 
واملناسبات  األحزان،  أو  باألفراح  سواء 

واألحداث«.

أن  على  اجلميع  »اتفق  ويضيف: 
ذُكر  ما  جلميع  خزينة  هناك  تكون 
الشباب  زواج  من  تبدأ  مناسبات،  من 
العمليات  وإجراء  املرضى  بعالج  مروراً 
اجلراحية، وهناك مبلغ ُمحدد من قبل 
عائلة،  دفتر  كل  على  لذلك  اجلميع 
إضافة إلى كل احلاالت التي حتدث في 
القرية، حّتى وجود أُسر فقيرة وعدمية 
تلك  لدفع  اجلميع  فيتصدى  األحوال، 
املستحقات«، واجلدير بالذكر أنه حّتى 

اهتمام  القرية  في  التي  العبادة  لدُور 
يعود  الضرورة،  عند  ومساندة  ودعم 
اليوسف للحديث فيقول: »ال نقف عند 
وأي  املناسبات،  في  واألطياف  األلوان 
أبنائها  بني  يُفرّق  ال  القرية  يدخل  زائر 
وللمشاركات  ميثلونه،  الذي  والطيف 
قرية  في  واجب  بتأدية  قريتنا  خارج 
من  ومتنوع  منوّع  وفد  فهناك  أخرى، 

القرية يشارك بها«.

مثيراً  القرية  هذه  أبناء  تكاتف   يبدو 
اللحمة  مُيثل  ولكنه  للدهشة، 
هذا  وفي  الريفي،  للمجتمع  احلقيقة 
حاج  علي  محّمد  يتحدث  السياق 
الهاد«  »قلعة  قرية  أهالي  من  احملّمد 
عن  ويقول  »الطاش«،  لقرية  اجملاورة 
نظر  وجهة  من  جيرانهم  مع  جتربته 
ورضا  كبير  اهتمام  »هناك  محايدة: 
واسع للخطوات االجتماعية اجلميلة 
حّتى  املذكورة،  القرية  تُسطرها  التي 
فهم  قريتهم،  خارج  التزاماتهم  في 
جميلة  اجتماعية  لوحة  يشكلون 
عندما يترافقون معاً، واألهم عند أبناء 
هذه القرية أنهم قلب واحد وروح واحدة 
وعند  واملصاعب،  املتاعب  جميع  في 
الهموم،  كل  تزول  والتعاون  التكاتف 
وهم بذلك فرضوا تقديراً واحتراماً كبيراً 

على قرى وبلدات املنطقة بأكملها« .

جوانب أخرى

أن  تظن  األولى  وللوهلة  القرية  في 
القبيلة،  ذات  من  القرية  سكان  جل 
ولكن ما يثير الدهشة أن القرية مزيج 
شعبي مكون من عدة عشائر فمنهم 
والبدو  والشمر  واجلوالة،  الشرابيني 
أصول  يحمل  البعض  منهم  وحتى 
هم  الذين  الشعيطات  لقبائل  تعود 
الزور، كل هذا  ابناء دير  في األصل من 
يثير الدهشة ويعطي نظرة أكثر حتضر 
بينهم،  ما  في  التعامل  طريقة  في 
بني  خالف  أي  عن  يوماً  يسمع  فلم 
ابناء هذه القرية، ومن اجلوانب املميزة 
األخرى في القرية، ميزة التفوق في عدة 

مجاالت فأبناء الطاش جلهم أصحاب 
مهن مفيدة، في القرية مثال جتد عدد 
اختالف  مع  املعماريني  من  به  بأس  ال 
وطيان  وجنار  وحداد  بالط  بني  مهنهم 
ودهان، يضاف إلى هذا التفوق الرياضي، 
فقرية الطاش لديها فريق كرة قدم ال 
مثلوا  كبار  العبني  وقدم  به،  يستهان 
اندية عديدة في الدوري السوري، لعل 
العنزي  الرحيم  عبد  اللعب  ابرزهم 
الذي لعب في مصفاة بانياس، وأيضاً 
صفوف  في  لعب  الذي  األحمد  راغب 
نادي اجلهاد والصناديد، كل هذا وتبقى 
السمة األجمل في أبناء هذه القرية، 
وحبهم  اجلميع،  من  والقرب  التواضع 

جلميع أبناء القرى اجملاورة لهم.

، مميزة عن أقرانها من القرى، ذات موقع ُممّيز وتاريخ حافل 
ً
تل كوجر/ مثنى المحمود ـ الطاش قرية ريفية زراعية عمرها يتجاوز السبعين عاما

بالسير العِطرة، وأبناء القرية متعاونون في األفراح واألتراح، متالحمون بحبهم ونقاء روحهم لُيكِملوا اللوحة الفسيفسائية الجميلة للعيش المشترك.

ية استمرت لـ30 سنة في القدس تكشف عن مقهى أثري ورشة سّر

تحذير من برودة 
الطقس.. 

القلب والرئتين يدفعان 
الثمن...11
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مع اقتراب الذكرى األليمة، الستهداف 
»ساكينة  الشهيدة  احلرية،  شهيدات 
جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شوليمز«، 
التي  الفرنسية،  العاصمة  قلب  في 
حقوق  وحماية  الدميقراطية  تدعي 
اإلنسان، حيث طالتهن يد الغدر بالتآمر 
مع االستخبارات التركية والفرنسية، 
من  الثاني  كانون  من  التاسع  في 
سيناريو  يعاد  أخرى  مرة   ،2013 عام 
استهداف  مت  حيث  الكرد،  استهداف 
في  الكردية  الثقافية  اجلمعية  مركز 
يد  على  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
إرهابي محمل بالنعرات العنصرية جتاه 
بتاريخ  اجلمعة  يوم  الكردية،  القضية 
23-12-2022، والذي تسبب باستشهاد 
كل من أمينة كارا، مير بيرو، عبد اهلل 
موجة  سبب  ما  آخرين؛  وجرح  قزل، 
عارمة رافضة هذا العمل اإلرهابي بحق 
والشخصيات  األهالي  قبل  الكرد من 
الوطنية، واملثقفني والفنانني، مطالبني 
احلكومة الفرنسية مبحاسبة الفاعل.

وإلى ذلك، التقت صحيفتنا »روناهي«، 

عضوة منسقية حركة الهالل الذهبي 
رشيد،  شيرين  عفرين،  إقليم  في 
والتي أدانت في مستهل حديثها هذا 
بالتعازي  تقدمت  كما  االستهداف، 
العاجل  والشفاء  الشهداء،  لذوي 

للجرحى.

                                                        
الهدف إبادة الكرد

وحول هذا االستهداف، أكدت شيرين: 
مثل  مدينة  في  األولى،  ليست  »إنها 
تدعي  التي  فرنسا،  وحكومة  باريس، 

تُرتكب  وحمايته،  اإلنسان  حقوق 
الذين  الكرد،  بحق  ثانية  مجزرة  فيها 
يتعرضون لإلبادة في كل مكان، ففي 
العالم  شهد  كردستان  روجهالت 
القمعي  النظام  أجمع مدى وحشية 
اإليراني في مقتل الشابة الكردية جينا 
أميني، وفي باشور كردستان استهداف 
الناشطة ناغيهان أكارسل، والعشرات 
من النساء والشخصيات القيادية في 
روج آفا، ولم يغفل على أحد الهجمات 
شمال  مناطق  على  املتكررة  التركية 
البنى  واستهداف  سوريا،  وشرق 
التحتية فيها، وارتكاب العشرات من 
اجملازر بحق شعبها وأطفالها، كل ذلك 
إبادة  وهو  واحد،  مخطط  في  يندرج 
ثقافتهم  ومحو  وتاريخهم،  الكرد 

وهويتهم«. 

مسؤولية احلكومة الفرنسية 
واجملتمع الدولي 

حكومة  أن  إلى  شيرين  وأشارت 
محاسبة  عن  مسؤولة  فرنسا 
الفاعل: »إَن اجملتمع الدولي، واملنظمات 
قتل  تعد  واإلنسانية،  احلقوقية 
دون  معتادا،  أمرا  واستهدافهم  الكرد 
مكان  كل  ففي  الفاعل،  محاسبة 
واجملتمع  الكرد،  بحق  مجازر  تُرتكب 
ال  فهم  عميٌ،  بكٌم  »صٌم  الدولي 
على  التشجيع  يزيد  ما  يفقهون«، 
مرتكب  يُحاسب  فلو  اجملازر،  ارتكاب 
أخرى  ارتكبت جرمية  ملا  األولى،  اجلرمية 
أتساءل  الكرد،  البلد نفسه بحق  في 
لو قُتل مواطن آخر غير كردي، أصمتت 

احلكومة الفرنسية عن ذلك؟«.

على اجلميع االنتفاض وردّ 
السياسات املعادية

وطالبت، عضوة منسقية حركة الهالل 
الذهبي في إقليم عفرين، شيرين رشيد، 
في ختام حديثها، الشعوب لالنتفاضة، 
تستهدف  التي  السياسات،  وجه  في 
وجود الكرد وشعوب املنطقة: »إننا منر 
مبرحلة عصيبة وحساسة، نواجه عدواً 
ومكان،  حلظة  كل  في  وجودنا  يحارب 
دون تفرقة بني مسن أو طفل، واجملتمع 
الكواليس،  وراء  لذلك،  محفز  الدولي 
فالكل متفق إلبادة الكرد، لذلك علينا 
أن نصعد وتيرة النضال، ونكون حذرين 
في وجه اخملططات والسياسات، التي 
تستهدف وجودنا، ونكون معا لصدها، 
ونأخذ من حرب الشعب الثورية أساسا 
وستهزم  إرادتنا،  ستنتصر  لنضالنا، 

األنظمة القمعية والفاشية«.

يطرح الصحفي السوري ورد فراتي، في 
مجموعته القصصية »ناجيات«، وأول 
جتاربه الكتابية بأدب السجون، قصص 
االعتقال،  جتربة  عشن  سوريات  نساء 
وحملن معهن حكاياتهن، التي تعكس 
جزءًا من واقع آالف املعتقلني السوريني.

كما  تعود  لن  لكنك  ستنجو  »رمبا 
كنت«، هذه العبارة املكتوبة في أولى 
سبع  من  املكوّنة  اجملموعة  صفحات 
قصص، تُهيئ القارئ ليزور ذاكرة سبع 
أن  العالم  يخبرن  أن  يحاولن  سوريات، 
لن  املعتقل  في  فقدنه  الذي  الشيء 

يعود أبدًا.

عاشتها  التي  التفاصيل،  وباختالف 
الذي  العذاب  قسوة  وتفاوت  هؤالء، 
تعرضن له، تشترك القصص بشعور 

منذ  املعتقل  يعيشه  الذي  العجز 
أنه  فيها  يدرك  التي  األولى،  اللحظة 
»سؤال  ألجل  الفرع،  إلى  سُيساق 
سنوات  عمره  من  يسرق  قد  وجواب« 
صاحبة  عمر  من  ُسرق  كما  طويلة، 
قصة »إنسان مع وقف التنفيذ« التي 

بدأ اعتقالها بـ«سؤال وجواب«.

وتشترك القصص باستغالل السجان 
يجعل  ما  نساء،  املعتقالت  لكون 
جنسهن بوابة لنوع آخر من التعذيب 
اللفظي في بعض األحيان، واجلسدي 
في أحيان أخرى، هذا العذاب الذي امتد 
إلى  بالعودة  محاوالتهن  ليدمر  أثره 

احلياة بعد النجاة من املعتقل.

تركته جتربة  الذي  الكبير،  األذى  ورغم 
ونفسًيا،  جسديًا  عليهن  االعتقال 

العتداءات  تعرضن  اللواتي  خصوًصا 
ذلك،  ذنب  اجملتمع  حّملهن  جنسية، 
الذي  زوجها،  ضحية  إحداهن  لتكون 
يقرر التخلي عنها، وأخرى ضحية دائرة 

معارفها التي تعدّ معرفتها »عارًا«.

سّلطت القصص الضوء على خذالن 
ما بعد املعتقل الذي عاشته النساء 
السبع، ماديًا واجتماعًيا، بعد أن تُركن 
رغم  تنتظرهن،  لم  حياة  ليواجهن 
عند  منهن  واحدة  لكل  الزمن  توقف 

حلظة ما داخل املعتقل.

من جانب آخر، تعكس القصص السبع 
اخلوف الشديد الذي توارثه السوريون، 
بثقافة  املتمثل  الناجيات،  وعرفته 
»احليطان لها آذان«، دون أن يعرفوا عواقب 
أن تبوح اجلدران بأسرار من واجهن تلك 
العواقب في معتقالت النظام السوري.

وثّقت اجملموعة القصصية الشهادات 
مختص،  فريق  بإشراف  مقابالت  عبر 
فراتي  ورد  السوري  الصحفي  وأعاد 
مجموعة  لتكون  وتدوينها  صياغتها 
ذاكرات،  سبع  بحبر  كُتبت  قصصية 

وقلم واحد.

احلقيقية  الهوية  القصص  وأخفت 
للناجيات، كما بدّلت بعض التفاصيل 
هو  احلقيقة،  لكن  وذويهن،  حلمايتهن 
السجانني،  وأسماء  االعتقال  أماكن 
واملناطق، التي تنحدر منها الناجيات، 
ووجود مئات النساء اللواتي عشن، أو 

ما زلن يعشن تفاصيل مشابهة.

وكاالت

أدى استمرار االعتقاالت وعدم االهتمام 
بأوضاع املعتقلني واملعتقالت إلى تدهور 
احلالة الصحية، كما تسيء احلكومة 
خاصًة  معهم،  التعامل  اإليرانية 

السجناء السياسيون.

حقوق  مجال  في  الناشطة  أضربت 
ابنة  وهي  مرادخاني،  فريدة  اإلنسان 
شقيقة املرشد األعلى في إيران علي 
خامنئي، يوم السبت 24 كانون األول/

على  احتجاجاً  الطعام  عن  ديسمبر، 
إلى  نقلها  وعدم  اعتقالها  »مكان 

سجن إيفني«.

واعتقلت فريدة مرادخاني، التي احتجت 
مؤخراً على الوضع احلالي في إيران، في 
الثاني،  تشرين  من  والعشرين  الثالث 
قرتشك  سجن  في  املاضي،  نوفمبر 

مبدينة ورامني.

ونيلوفر  مدرسي،  إلهام  تزال  ال  كما 
واالستجواب  االعتقال  قيد  شاكري 
حالتهما  تدهور  من  الرغم  على 

الصحية.

مدينة  من  رسامة  مدرسي،  إلهام 
سنه في روجهالت كردستان، اعتقلت 
الثاني/نوفمبر  تشرين  من  الثاني  في 
املاضي، في سجن كتشوئي في كرج، 
اجلسدية  حالتها  أن  التقارير،  وتفيد 
تفقد  أن  احتمال  وهناك  خطيرة، 
كبدها، ألنها تعاني من مرض وراثي في 

الكبد واألمعاء.

إلى  امللحة  احلاجة  من  الرغم  وعلى 
عالج طبي، إال أن إدارة السجن، رفضت 
نقلها إلى املراكز الطبية، وال تزال حتت 

وطأة التعذيب النفسي.

التي  شاكري،  نيلوفر  نقل  مت  كما 
األول/أكتوبر  تشرين   11 في  اعتقلت 
كرج،  في  كتشوئي  بسجن  املاضي، 
بسبب  داخلي  بنزيف  أصيبت  والتي 
التعذيب الشديد، من املستشفى إلى 
السجن أمس السبت، دون استكمال 

العالج.

وكالة أنباء املرأة

الشهباء/ فريدة عمر ـ أدانت عضوة منسقية حركة الهالل الذهبي في إقليم عفرين 
الثقافية الكردية في باريس، مؤكدة أن حكومة  "شيرين رشيد"، استهداف الجمعية 
فرنسا والمجتمع الدولي بأكمله مسؤول عن محاسبة الفاعل، وأن هذا االستهداف هو 

استهداف مستمر إلبادة الكرد أينما وجدوا.

يس الثانية.. استمرار لمخطط إبادة الكرد مجزرة بار

مجموعة قصصية لسبع نساء خلف 
أسوار االعتقال

إدارة سجن كتشوئي في إيران 
تتجاهل الحالة الصحية للمعتقالت

أعضائنا  على  البارد  الطقس  يؤثر 
احليوية مثل القلب والرئتني، كما يؤدي 
إلى ارتفاع ضغط الدم. ووفق أخصائية 
أمراض القلب، فإن البرد يجعل القلب 
ينبض بشكل أسرع، ما يؤدي إلى ارتفاع 

ضغط الدم.

اجلسم  فعل  رد  »إن  العلماء:  وأوضح 
محاولة  هو  البارد  الطقس  جتاه  األول 
التدفئة، لذلك تنقبض األوعية الدموية 
لالحتفاظ باحلرارة، ينبض القلب أيضاً 
ارتفاع  إلى  يؤدي  بشكل أسرع، مما قد 
ضغط الدم، كل ذلك ميكن أن يكون له 

تأثير على القلب«.

انخفاض حرارة اجلسم والقلب

يترافق  عندما  أسوأ  األمور  تصبح 
الطقس البارد بالرياح، إذ تنخفض حرارة 
اجلسم بشكل أكبر. فإن اجلسم عندما 

كافية  طاقة  إنتاج  عن  عاجزاً  يصبح 
األعضاء  حرارة  درجة  على  للحفاظ 
تظهر  كافية،  بدرجة  دافئة  الداخلية 
وردود  الذهني  التشوش  مثل  أعراض 

الفعل البطيئة والرعشة والنعاس.

وبالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
أمراض القلب، فإن العمل اإلضافي الذي 
للبقاء  به  القيام  اجلسم  على  يتعني 
دافئاً ميكن أن يسبب أملاً في الصدر ورمبا 

حتى نوبة قلبية.

الذين  األشخاص  العلماء  أحد  وحذر 
الباردة  األجواء  في  الرياضة  ميارسون 
أكبر  القلب لضغط  بقوله: »يتعرض 
عندما يجتمع الطقس البارد والنشاط 
عبر  املشي  حتى  أو  القوي  الرياضي 
ملن  الضروري  من  الكثيفة،  الثلوج 
فترات  أخذ  األنشطة  تلك  مبثل  يقوم 
استراحة متكررة حتى ال يحدث ضغط 
على القلب. من املهم أيضاً احملافظة 
شرب  طريق  عن  اجلسم  رطوبة  على 

السوائل وارتداء مالبس توفر الدفء«.

كيف يؤثر الطقس البارد على 
الرئتني؟

على  أيضاً  البارد  الهواء  يؤثر  أن  ميكن 
التنفس خاصة إذا كان الشخص يعاني 
االنسداد  أو  الربو  رئوي مثل  من مرض 

الرئوي املزمن.

الرئة  أمراض  في  أخصائية  وأكدت 
»بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من 
مرض االنسداد الرئوي املزمن، ميكن أن 
يؤدي الهواء البارد إلى حدوث تقلصات 
مشابهة  أعراض  وظهور  الرئة،  في 

لنوبة الربو«.

قد  البارد  الطقس  أن  إلى  وأشارت 
والسعال  التنفس  في  ضيقاً  يسبب 
مبثل  الضروري  ومن  الصدر،  في  وألم 
هذه احلاالت تدفئة اجلسم بالدخول إلى 

مكان مغلق.

توفر  مالبس  ارتداء  بضرورة  ويُنصح 
الرأس  وتغطية  للجسم،  التدفئة 

للفم  بالنسبة  األمر  وكذلك  بقبعة، 
إلى  البارد  الهواء  يدخل  كيال  واألنف 

الرئتني.

البكتيريا  أن  الروس  العلماء  اكتشف 
و   Lactobacillus acidophilus من نوعي 
األمعاء  في   Bifidobacterium animalis
تساعد أنسجة القلب على مكافحة 
أكثر  القلبية بشكل  النوبات  عواقب 

فعالية.

ملؤسسة  الصحفية  اخلدمة  ونقلت 
الطب  مدير  عن  الروسية  العلوم 
ميخائيل  بطرسبورغ،  في  التجريبي 
ميكروبات  »إن  قوله:  غاالغودزه 
)البروبيوتيك( املتكّيفة تطوريا مهتمة 
متبادلة  عالقة  على  باحلفاظ  جداً 
املنفعة مع »مضيفها«، ونحن نفترض 
القلب  خاليا  حتمي  هذه  البكتيريا  أن 
من أضرار التسمم والعواقب املتعلقة 
بنقص األكسجني من خالل التنظيم 
الدقيق جلزيئات التنبيه املؤيدة واملضادة 

لاللتهابات.

يُذكر أن جسم الثدييات يحتوي على 

أضعاف  بعشرة  أقل  اخلاليا  من  عدد 
البكتيريا  عليه  حتتوي  مما  تقريباً 
الكائنات  من  وغيرها  والفطريات 
الدقيقة، واعتقد الباحثون لفترة طويلة 
أن تركيبتها هذه تؤثر بشكل أساسي 
على عملية التمثيل الغذائي، ومع ذلك، 
فقد أشارت الدراسات التي أجريت في 
األعوام األخيرة إلى أن خصائص تكّون 
مسألة  على  تؤثر  الدقيقة  البكتيريا 
وأمراض  بالسرطان،  اإلصابة  احتمال 
البشر  سلوك  على  وكذلك  أخرى، 

واحليوانات.

وزمالؤه  غاالغودزه  ميخائيل  وأوضح، 
)البكتيريا  امليكروفلورا  تركيبة  أن 
الدقيقة( تؤثر على املقاومة الناجحة 
للعواقب  القلب  عضلة  قبل  من 
القلبية،  النوبات  تطور  عن  الناجمة 
وأجرى العلماء جتارب على الفئران ذات 
مرض  من  تعاني  والتي  الزائد  الوزن 

خطيرة  واضطرابات  األمعاء  التهاب 
في عمل البكتيريا سببتها املضادات 

احليوية.

تأثير  كيفية  معرفة  العلماء  وأراد 
االضطرابات في عمل اجلهاز الهضمي 
نوعية  على  الدقيقة  والبكتيريا 
العواقب الناجمة عن اإلصابة بالنوبات 
القلبية، التي يصاحب تطورَها التهاب 
داخل عضلة القلب التالفة. ومن أجل 
تصاب  احليوانات  العلماء  جعل  ذلك 
بنوبات قلبية، فتتبعوا االختالفات في 
عواقب تطورها لدى القوارض املعيبة 
وعالجها مبساعدة بكتيريا البروبيوتيك.

استعادة  أن  الدراسات  وأظهرت 
البكتيريا بنسبة 10٪ قللت من حجم 
الضرر الذي حلق بعضلة القلب بسبب 
النوبة القلبية، ورافق هذا التحسن في 
صحة قلب احليوان انخفاض في عدد 
اإلشارات التي يبعث بها جهاز املناعة 
للجزيئات التي تعزز االلتهاب، وكذلك 
انخفاض في نفاذية األمعاء للبكتيريا.

أن  إلى  الالحقة  التجارب  أشارت 
الفئران  جسم  في  التغّيرات  هذه 
بكتيريا  من  بنوعني  مرتبطة  كانت 
 Lactobacillus هما  البروبيوتيك 
 Bifidobacterium animalisو acidophilus
الهضمي  اجلهاز  في  إدخالهما  أدى 
في  االلتهاب  قمع  إلى  للحيوانات 
يتوقف  ولم  التالفة،  القلب  أنسجة 
نفاذية جدران  التأثير على نسبة  هذا 

األمعاء للميكروبات.

امليكروبات  هذه  أن  العلماء  وافترض 
التنبيه  جزيئات  من  مجموعة  تنتج 
التي تدخل مجرى الدم وتساعد اجلسم 
على محاربة االلتهابات املفرطة، مبا في 
ذلك تلك التي حتدث في عضلة القلب 

بعد النوبات القلبية.

اكتشف علماء الفلك كويكباً بحجم 
في  األرض  من  اقترب  عندما  سيارة 
من  كوكبنا  فوق  وحّلق  ديسمبر،   17
مسافة أقرب إلينا من أقمار االتصاالت.

ورصد العلماء الصخرة الفضائية هذه 
السماء،  ماسح  بواسطة  مرة  ألول 
ومقره أريزونا يوم السبت املاضي، في 
اليوم نفسه الذي اقترب فيه من األرض 
متاماً، عندما كانت عند مسافة 13000 

ميل )21000 كيلومتر( من كوكبنا.

املسمى  الكويكب،  هذا  اصطدم  وإذا 
YO1 2022، واملصنف من فئة كويكبات 
أبولو، التي تسبح في مدارات قريبة من 
األرض، ويبلغ قطره تقديرياً بني 2.7 و5.9 
أن  احملتمل  بوكبنا، فمن  متر، مباشرة 
يتسبب في أضرار قليلة أو معدومة، 
وسيحترق بالكامل تقريباً في الغالف 

اجلوي. 

وميكن أن يولّد أيضاً كرة نارية ضخمة، 
التي  النارية  بالكرة  مقارنًة  وهذا 
 ،2013 عام  في  روسيا  فوق  انفجرت 
ودمرت آالف النوافذ دون أن حتدث أضراراً 
أخرى، تلك التي قُدر حجمها بنحو 40 

.YO1 2022 مترا، أو 10 أضعاف حجم

ورمبا يكون أكثر ما مييز كويكب 2022 
كويكب  أقرب  سادس  أنه  هو   YO1
بالقرب  يطير  الفلك  علماء  يرصده 

منا هذا العام وحده، وهذا مؤشر على 
اكتشاف  في  استطالعاتهم  حتسن 
املزيد من األجسام في البيئة القريبة 

من األرض.

 ،The Watchers وفي الواقع، يشير موقع
أنه من بني 50 أقرب رحلة إلى كوكبنا 
سبع  شوِهد  اإلطالق،  على  ُسجلت 

منها في عام 2022.

وقد ال يكون هذا هو آخر مرور لـ 2022 
تشير  حيث  كوكبنا،  أمام   YO1

عبر  املداري  ملساره  املبكرة  النماذج 
أنه  إلى  الداخلي  الشمسي  النظام 
من  بالقرب  أخرى  مرة  ليمر  سيعود 

األرض في عام 2024.

وبينما يواصل علماء الفلك تصنيف 
وتتبع املزيد من الكويكبات واملذنبات، 
يظل أكبر مصدر قلق على كوكبنا من 
جراء هذه األجسام، هو البقع العمياء 

القليلة للبشرية.

ولدينا عدد قليل نسبياً من املراصد التي 
ونكافح  اجلنوبي،  الكرة  نصف  تراقب 
األجسام  بعض  الكتشاف  أيضاً 

القادمة من اجتاه الشمس.

الفجوة  ناسا في معاجلة هذه  وتأمل 
 NEO الكبيرة من خالل إطالق مهمة
Surveyor في أقرب وقت في يونيو 2028.

تحذير من برودة الطقس.. القلب والرئتين يدفعان الثمن

يض  يا في األمعاء تحمي المر العلماء يكشفون بكتير
من عواقب النوبة القلبية

صخرة فضائية تقترب من األرض 
متجاوزة األقمار الصناعية
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أصبح التسمم الغذائي وجهاً آخر 
في  النازحني  معاناة  إلى  يضاف 
إدلب، تزامناً مع الفقر والغالء وتردي 
األحوال املعيشية، واستغالل التجار 
الفاسدة  األغذية  لبيع  الفوضى 

وحتقيق الربح املادي.
بالتسمم  اإلصابة  حاالت  تتكرر 
الغذائي في مخيمات النازحني بإدلب 
املنتهية  األغذية  انتشار  نتيجة 
على  الرقابة  وغياب  الصالحية، 
أسواق الغذاء في املنطقة، فضالً عن 
قيام جمعيات خيرية بتوزيع وجبات 
غذائية فاسدة على النازحني، علماً 
النساء، واألطفال، هم الضحية  أن 

األولى لهذه الظاهرة.
البالغ  الصطيف«  »محمد  الطفل 
النازح من  أعوام،  ثمانية  العمر  من 
بلدة  في  مخيم  إلى  الهبيط  بلدة 
حربنوش بريف إدلب الشمالي، والذي 
أُصيب بتسمم غذائي، وكاد أن يفقد 
البطاطا  رقائق  تناوله  إثر  حياته، 
اجلاهزة، وعن حالته قالت والدته حياة 
العمر 34 عاماً:  البالغة من  النجار 
يعاني  وهو  املدرسة،  من  ولدي  »عاد 
من آالم في البطن وقيء شديد، وعند 
أنه  السؤال عن سبب ذلك أخبرني 
تناول رقائق البطاطا، التي اشتراها 
من أحد احملالت التجارية، وعندما قام 
والده بإحضار املنتج من احملل نفسه 
تبني أنه منتهي الصالحية منذ أكثر 

من عام«.

وأوضحت حياة بقولها: »إنه عندما 
واجه البائع بانتهاء صالحية املنتج 
زعم أنه اشترى البضائع من إحدى 
في  املوجودة  التجارية  الشركات 
إلى  ينتبه  أن  دون  سرمدا،  مدينة 

تاريخ الصالحية«.
اخلطيب«  »ردينة  قالت  جانبها  ومن 

وهي  عاماً،   31 العمر  من  البالغة 
نازحة من مخيم الكمونة شمالي 
إدلب، التي تعرضت لتسمم غذائي 
تناولنا  »بعد  الثالثة:  أطفالها  مع 
إحدى  من  اشتريتها  معلبة  جبنة 
السوق  في  املوجودة  البسطات 
مبغص  أطفالي  مع  أصبت  احمللي، 
إسعافنا  ومت  وقيء،  وإسهال  شديد 

في  املوجودة  الطبية  النقطة  إلى 
اخمليم«.

وأوضحت: »إن املنتج الذي اشتريته 
اسم  يحمل  أنه  مع  الثمن  رخيص 
ماركة معروفة وعاملية، وهناك إقبال 
كبير على شرائه بسبب غياب الوعي 
بني الناس وعدم االنتباه للصالحية«، 

والضرر  رخيصة،  »حياتنا  مضيفًة 
الطعام  يأتينا من كل مكان، حتى 
منتج  هنالك  يعد  لم  نأكله،  الذي 
احلرب  فتجار  املعالم،  وواضح  آمن 

يعمدون إلى بيع منتجات فاسدة«.
املاضي  الثاني  تشرين   15 وبتاريخ 
توفيت امرأة، وتسمم ثالثة أشخاص 
معلبة  وجبة  تناولهم  جراء  آخرين 

اجلاسم  مخيم  في  السردين،  من 
اخمليم:  من  مصادر  وقالت  للنازحني، 
بتوزيع  قامت  املنظمات  إحدى  إن 
قسائم شراء غذائية على النازحني، 
التجارية  احملال  من  صرفها  وبعد 
وتناول األهالي وجبة سردين تبني أن 

الوجبة فاسدة.

أكثر  تعرّض  املاضي  آذار  شهر  وفي 
من 25 شخصاً بينهم نساء وأطفال 
ملياه  شربهم  نتيجة  للتسّمم، 
الطينية  القرية  مخيم  في  ملوثة 

قرب معرة مصرين شمالي إدلب.
»رشا  الدكتورة  قالت  جانبها  ومن 
البكور« البالغة من العمر 40 عاماً، 
من مدينة سرمدا شمال إدلب: »يعود 

انتشار حاالت التسمم الغذائي في 
على  اإلشراف  غياب  إلى  املنطقة 
في  وطرحها  الغذائية  املواد  تخزين 
األسواق، فضالً عن غياب محاسبة 
اخملالفني لشروط الصحة والسالمة 
العامة«، الفتًة إلى: إن فترة صالحية 
السلعة  حسب  تختلف  املنتج 
وطريقة  وخواصها،  وحساسيتها 
تخزينها ونقلها وتوزيعها وطبيعة 

العبوة التي توجد فيها«.
املستشفيات  »إن  بقولها:  وأكدت 
تستقبل بشكل شبه يومي حاالت 
أو  املعلبة  األغذية  بسبب  تسمم 
نوعية الطعام في املطاعم، مؤكدة 
تسبب  قد  الفاسدة  املواد  أن  على 
أمراٍض، في بعض األحيان إذا ما جتاوزت 
كالغثيان  املعتادة  احلاالت  أعراضها 
والتقيؤ والدوار، وأن التسمم الغذائي 
يعدّ من أهم أسباب التهاب الكبد 
الفيروسي، الذي يترافق مع أعراض 
والصداع  والتعرق  الرؤية  تشوش 

وغيرها«.
الغذائية  املواد  شراء  من  وحذرت 
التي قاربت صالحيتها على االنتهاء 
املنخفضة  الصالحية،  املنتهية  أو 
السعر، بجميع أنواعها وأشكالها، 
حدوث  في  يتسبب  قد  تناولها  ألن 
تسممات غذائية بكتيرية وفطرية.

                                                                                  
وكالة أنباء املرأة

3 10 جمتمــــعرياضــــة

بطوالت  ألقاب  أغلب  يحصد  الجزيرة  إقليم   :2022 بانوراما 

كبير تنظيمي  وخلل  سوريا  وشرق  شمال 

في  والرياضة  الشباب  لهيئة  ويتبع 
والهيئات  اللجان  سوريا  وشرق  شمال 
الشبابية والرياضية واالحتادات الرياضية 
أيضاً، والتي تدير الشؤون الرياضية في 
االحتالل  بعد  وعفرين  الفرات  إقليمي 
في  بالرياضة  املعنية  اجلهات  استقرت 
مقاطعة الشهباء داخل خيم املهجرين 
قسراً، وإقليم اجلزيرة، باإلضافة إلى مدن 

الرقة والطبقة وريف دير الزور.

الرياضة  وتنمية  تشجيع  وبهدف 
استفادت  حيث  الشابة،  املواهب  بني 
مع  باالحتكاك  واألندية  املنتخبات 
منذ  تُقام  حيث  البعض،  بعضها 
سنوات بطوالت من قبل هيئة الشباب 
والرياضة في شمال وشرق سوريا، ويتم 
التنسيق مع اللجان والهيئات الشبابية 
والرياضية واالحتادات الرياضية املتواجدة 
في املنطقة التي تقام عندها البطوالت. 
من  تشتكي  البطوالت  هذه  ولكن 
ضعف وخلل تنظيمي كبيرين بسبب 
اللجان املنظمة للبطوالت، ألنها تتألف 
نفسها  الرياضية  االحتادات  أعضاء  من 
في  ومنتخباتها  فرقها  تشارك  التي 
البطوالت وليعمل كل شخص بحسب 
مصلحة ناديه ومنتخبه، ونيل األلقاب 
بأي شكل من األشكال، وبالطبع الكالم 

غير معمم على اجلميع.

العقلية  تتغلب  نفسه؛  الوقت  في 
مما  األشخاص  على  أيضاً  املناطقية 
البطوالت وسط  على سير  يؤثر سلباً 
افتقارها للجان وحكام حيادين، ولعبت 
اخللل  في  كبيراً  دوراً  األمور  هذه  كل 
التنظيمي الذي يحصل في البطوالت، 
ولكن في احملصلة قيام هذه البطوالت 

أفضل من عدمها.

ُملتقى سنوي

هذا  األلعاب  خملتلف  بطوالت  وأُقيمت 
من  تنظيماً  واختلفت   ،2022 العام 
املشاركة  حيث  من  أخرى  إلى  بطولة 
البطولة  هذه  تبقى  ولكن  والتنافس، 
عام  بشكٍل  للرياضيني  فائدة  ذات 
وتشكل نقطة التقاء سنوية لهم على 
وعلى  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى 
صعيد األلقاب واملراكز األولى فقد كان 
والعبي  والعبات  وأندية  وفرق  ملنتخبات 
واملراكز  األلقاب  معظم  اجلزيرة  إقليم 

األولى فيها.

وأقيمت بطولة لكرة الطاولة في مدينة 
الطبقة، وشارك فيها 73 العبة والعب 
مثّلوا منتخبات أقاليم: الفرات واجلزيرة 
ومنبج  والرقة  الطبقة  ومدن  وعفرين، 

ودير الزور.

ودامت املنافسات ليومني متتاليني وكان 
اليوم الثالث مخصصاً لتكرمي املتوجني 
الفردي  الصعيد  على  األولى  باملراكز 
واجلماعي، وكانت النتائج على الشكل 

التالي:

 فرديّة السيدات:

من  محمد  إميان  األول: الالعبة  - املركز 
إقليم اجلزيرة.

وحيد من  آالء  الثاني: الالعبة  2- املركز 
إقليم اجلزيرة.

3- املركز الثالث: الالعبة ميراف رشيد من 
إقليم اجلزيرة.

4- املركز الرابع: الالعبة رونيا عثمان من 
إقليم الفرات.

الترتيب العام للسيدات:

1- املركز األول منتخب إقليم اجلزيرة.
2- املركز الثاني منتخب إقليم الفرات.

3- املركز الثالث منتخب الرقة.
النتائج الفردية للرجال:

دندل من  باسل  األول: الالعب  1- املركز 
الطبقة.

الثاني: الالعب محمد سعود  2- املركز 
من الطبقة.

3- املركز الثالث: الالعب وائل مرجان من 
إقليم اجلزيرة.

4- املركز الرابع الالعب عيسى محمد من 
الرقة.

النتائج العامة للرجال:

1- املركز األول: منتخب إقليم اجلزيرة.
2- املركز الثاني: منتخب الطبقة.

3- املركز الثالث: منتخب الرقة.
ومبشاركة  للشطرجن  بطولة  وأُقيمت 
ومثلوا  والعب  العبة  أربعني  من  أكثر 
مناطقهم على مستوى شمال وشرق 
املركز  اجلزيرة  منتخب  وحقق  سوريا، 
األول في منافسات املنتخبات بالنتائج 
منتخب  الثاني  املركز  في  تاله  العامة، 
الفرات/ كوباني، فيما  إقليم  الرقة ثم 
تاله  الرابع،  املركز  منبج  منتخب  حقق 
الزور،  دير  فمنتخب  الطبقة،  منتخب 
بينما في منافسات الفردي احتل الالعب 
جاءت  ثم  األول،  املركز  بركات  دخلواز 
التالي:  الشكل  على  األخرى  النتائج 
فثالثاً  الثاني،  املركز  في  جوي  محمد 
الالعب كاوا يونس، وجميعهم كانوا من 

إقليم اجلزيرة. 

وفي بطولة السيدات شارك فيها فقط 
منتخبني وهما: الطبقةـ  منبج، وحصل 
منتخب الطبقة للسيدات على املركز 
الفردي،  الصعيد  على  والثاني  األول 
العبة  نصيب  من  كان  الثالث  واملركز 

منبج وفق األسماء التالية:

الالعبة  نصيب  من  كان  األول  املركز  ـ 
سارة طارق محمد )الطبقة(. 

ـ املركز الثاني من نصيب الالعبة غفران 
حمود )الطبقة(.

أحمد  هزار  نصيب  من  الثالث  املركز  ـ 
)منبج(

القوة  بطولة  منافسات  أُقيمت  كما 
البدنية في مدينة الرقة وكانت نتائجها 

والترتيب على الشكل التالي:

برصيد  منبج  منتخب  األول  املركز   -
)66( نقطة.

برصيد  الرقة  منتخب  الثاني  املركز   -
)54( نقطة.

- املركز الثالث منتخب الطبقة برصيد 
)47( نقطة.

برصيد  اجلزيرة  منتخب  الرابع  املركز   -
)45( نقطة.

- املركز اخلامس منتخب دير الزور برصيد 
)34( نقطة.

نذير  محمد  بالبطولة  العب  أفضل   -
األول  املركز  وصاحب  اجلزيرة  إقليم  من 

بوزن 74 كغ.

بينما أُقيمت منافسات البطولة األولى 
لكرة  ناشئني«  ـ  »أشبال  للمنتخبات 
القدم في شمال وشرق سوريا، في عدة 
البطولتان  سوريا،  وشرق  بشمال  مدن 
شارك فيها منتخبات من شمال وشرق 
األولى،  اجملموعة  ضمت  حيث  سوريا، 
مدينة  في  منافساتها  أُقيمت  والتي 
منبج، منتخبات: منبج ـ إقليم عفرين 

ـ إقليم الفرات )كوباني(.

أُقيمت  والتي  الثانية،  اجملموعة  أما 
ضمت  فقد  الرقة،  مبدينة  منافساتها 
منتخبات: الطبقة ـ الرقة ـ دير الزور ـ 

إقليم اجلزيرة.

وهذا التوزيع كان مشتركاً للبطولتني، 
أشباالً وناشئني. 

وتأهل منتخب إقليم الفرات )كوباني( 
األشبال  بطولة  من  النهائية،  للمباراة 
لكرة القدم في شمال وشرق سوريا، بعد 
تغلبه على منتخب إقليم اجلزيرة، بهدف 
دون رد، على أرضية ملعب الفرات مبدينة 
الرقة، ليالقي منتخب دير الزور باملباراة 
النهائية، الذي تأهل بدوره على حساب 
بفارق ركالت  منتخب منبج، بعد فوزه 

الترجيح.

وفي املباراة النهائية لفئة األشبال والتي 
شهداء  ملعب  أرضية  على  أُقيمت 
الثاني عشر من آذار بقامشلو وجمعت 
كالً من منتخب إقليم الفرات )كوباني( 
ومنتخب دير الزور وانتهت بثالثة أهداف 
دون رد ملصلحة إقليم الفرات )كوباني(، 
الفرات  إقليم  منتخب  حقق  وبذلك 

)كوباني( لقب البطولة.
إلى  اجلزيرة  إقليم  منتخب  تأهل  كما 
سوريا  وشرق  شمال  بطولة  نهائي 
ركالت  بفارق  فوزه  بعد  للناشئني، 
ناشئني  على   3×4 بنتيجة  الترجيح 
إقليم عفرين، بعد انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك في 
املباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب 
الفرات بالرقة، كما تأهل منتخب الرقة 
للمباراة النهائية على حساب منتخب 
مقابل  أهداف  بأربعة  فوزه  بعد  منبج، 
هدفني وأُقيمت املباراة في مدينة الرقة.

أما املباراة النهائية من بطولة الناشئني 
والتي جمعت بني منتخب إقليم اجلزيرة 
ملصلحة  فانتهت  الرقة  ومنتخب 
منتخب إقليم اجلزيرة بثالثة أهداف دون 
اجلزيرة  إقليم  منتخب  بذلك  وتوِّج  رد، 

باللقب.

وكان  األولى  للمرة  تقامان  البطولتان 
العمرية  الفئات  واقع  تطوير  الهدف 
خلالً  شهدت  ولكنها  القدم،  لكرة 
تثبيت  عدم  خالل  من  كبيراً  تنظيمياً 
حتى  للمنتخبات  االسمية  اللوائح 
أعضاء اللجنة لم يَعِرفوا َمنْ الهداف؟ 
ففي اليوم اخلتامي باتوا يسألون اإلداريني 
للمنتخبات َمنْ الهداف عندكم؟، ناهيك 
عن حاالت التزوير التي كانت في أعمار 

الالعبني من قبل بعض املنتخبات.

في  القوى  ألعاب  بطولة  أُقيمت  كما 
مدينة الرقة وكانت لسباقات اجلري من 
100 إلى 800 مترـ  ورمي الكرة احلديدية 
على  النتائج  وكانت  الطويل،  والوثب 

الشكل التالي:

القوى  ألعاب  بطولة  منتخبات  ترتيب 
سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على 

بنسختها األولى كانت:

السيدات

- املركز األول منتخب اجلزيرة. 
- املركز الثاني منتخب الرقة.

الرجال:

اجلزيرة  إقليم  منتخب  األول  املركز   -
برصيد 31 نقطة.

الفرات  إقليم  منتخب  الثاني  املركز   -
برصيد 21 نقطة.

الزور  دير  إقليم  الثالث منتخب  - املركز 
برصيد 14نقطة.

وأُقيمت منافسات بطولة الكرة الطائرة 
سوريا،  وشرق  شمال  ألندية  للرجال 
مبنشأة الشهيد مسعود إبراهيم مبدينة 
مت  كوباني، مبشاركة ثمانية أندية قُسِّ

على مجموعتني على الشكل التالي:

اجملموعة األولى: األمن الداخلي من الرقة 
ـ األسايش من إقليم اجلزيرةـ  نسرين من 

كوبانيـ  الطبقة.

اللقب  حامل  سردم  الثانية:  اجملموعة 
من إقليم اجلزيرة ـ برخدان من كوباني ـ 

األمن الداخلي من دير الزورـ  منبج.

الشكل  على  األندية  ترتيب  وكانت 
التالي:

املركز الثالث:

األمن الداخلي من دير الزور )3( × األمن 
الداخلي من الرقة )0(.

املباراة النهائية:

سردم إقليم اجلزيرة )3( × )1( األسايش 
إقليم اجلزيرة.

لقبه  على  سردم  نادي  حافظ  وبذلك 

الذي فاز به في عام 2021.

مراسم التتويج:

ـ كأس املركز األول نادي سردم من إقليم 
اجلزيرة.

نادي  الثاني  املركز  الوصيف  كأس  ـ 
األسايش من إقليم اجلزيرة. 

ـ كأس املركز الثالث نادي األمن الداخلي 
من دير الزور.

اجلوائز الفردية: 

ـ أفضل موهبة شابة: دليل أوسي نادي 
األسايش من إقليم اجلزيرة.

السهو  للكرة: مهدي  ضارب  أفضل  ـ 
نادي األسايش من إقليم اجلزيرة.

نادي  احملمد  اهلل  عطا  ليبرو:  أفضل  ـ 
األسايش من إقليم اجلزيرة.

ـ أفضل ُمعد للكرة: شادي الراوي نادي 
سردم من إقليم اجلزيرة.

ـ أفضل العب بالبطولة: مؤمن عباسية 
نادي سردم من إقليم اجلزيرة.

إقليم  ممثل  سردم  نادي  خطف  بينما 
اجلزيرة لقب بطولة شمال وشرق سوريا 
لكرة القدم من قوى األمن الداخلي من 
الفوز  بعد  األولى  النسخة  الرقة بطل 
عليه في املباراة النهائية من البطولة 
بفارق ركالت الترجيح، على أرضية ملعب 

شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.

بالتعادل  انتهت  مثيرة  مباراة  وبعد 
اإليجابي بهدفني لهدفني بوقتها األصلي 
سردم،  لصالح   1×3 بنتيجة  لتنتهي 
وليتوّج بطالً لشمال وشرق سوريا لكرة 

القدم.

»الرجال«  ألندية  الثانية  هي  البطولة 
إقليم  مثلوا  مبشاركة 24 نادياً  وكانت 
اجلزيرة  وإقليم  عفرين  وإقليم  الفرات 

ومدن الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور.

ومت شطب ناديان في الدور ربع النهائي 
من قبل اللجنة املنظمة واملُشرفة على 
بسبب  منبج  من  اجلزيرة  وهما  الدوري 
مع  مباراته  في  احلكم  على  التعدي 
ذيبان من دير الزور في الدور ربع النهائي 
اعتدى  الذي  كوباني  من  الفرات  ونادي 
على احلكم في مباراته مع قوى األمن 
الداخلي أيضاً ضمن الدور ربع النهائي 

ذهاباً.

بالكؤوس  الناديني  تكرمي  إلى  باإلضافة 
الفردية:  اجلوائز  كانت  فقد  وامليداليات 
نبيل كورو أفضل حارس من نادي سردم 
ـ يلماز عيسى أفضل العب في البطولة 
العلي هداف  ـ عيسى  نادي سردم  من 
البطولة برصيد 11 هدف من نادي سردم.

منذ  سوريا  وشرق  شمال  في  والرياضة  الشباب  هيئة  عمدت  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
إلقليم  كان   2022 عام  وفي  مختلفة،  وجماعية  فردية  بطوالت  إقامة  على  أعوام 

 في أغلب البطوالت.
ً
مزرٍ، الجزيرة حصة األسد، بينما كان الخلل التنظيمي واضحا اقتصادي  وواقع  متالحقة  أزمات 

ويستقبل  يودع  هكذا  كبير،  وغالء 
املواطن السوري األعوام املتالحقة منذ 

بداية األزمة السورية. 

انهيار العملة السورية

سجلت الليرة السورية انهياراً قياسياً 
وصل  حيث  الثاني،  كانون  شهر  في 
الدوالر  سعرها إلى 6700 ليرة مقابل 
الواحد، بحيث تُّعدُّ أكبرَ انهيارٍ تعرضت 

العصور،  مر  على  السورية  الليرة  له 
الليرة  صرف  سعر  سجل  قد  وكان 
السورية أمام الدوالر األمريكي في عام 
2018، 500 ليرة لكل دوالر، بينما سجل 

سعرة في نهاية عام 2019، 915 ليرة 
للدوالر الواحد، أما في عام 2020 فقد 
سجل سعر الصرف 2850 ليرة لكل 
دوالر، وفي عام 2021 وصل سعر الصرف 
إلى قرابة 3600 ليرة، بينما حقق العام 
إلى  بوصوله  القياسي  الرقم  اجلاري 

6700 ليرة مقابل الدوالر الواحد. 

وأثّر االنهيار املتسارع للعملة السورية 
بشكل  السوريني  حياة  منط  على 
كبير، حيث أطاح التضخم، الذي طرأ 
إلى  باملواطن  السورية  العملة  على 
مستويات متدنية من العيش حسب 
ذاته،  الصدد  وفي  الكثيرين،  وصف 
»روناهي« استطالعاً  صحيفتنا  أجرت 
للرأي ملعرفة كيف سيكون استقبال 

املواطنني لعامهم اجلديد؟

»بسام  املواطن  مع  التقينا  حيث 
الشدادي  مدينة  من  املنحدر  املناف« 
جنوب احلسكة، والذي وصف األوضاع 
سيكون  اجلديد  العام  وإن  بالكارثية، 
تعود  كما  سابقاته،  من  قسوة  أكثر 

السوريون منذ بدء األزمة. 

بينما قال املواطن »فادي الفريح« املنحدر 
من  األوضاع  »إن  احلسكة:  مدينة  من 
سيء إلى أسوأ، وإن الوضع االقتصادي 
يقوى  يعد  لم  املواطن  إن  لدرجة  مزرٍ 
وإن  عام،  بشكل  األوضاع  حتمل  على 
سوريا أصبحت أسوء بلد للعيش فيه 

في الفترة احلالية«. 

املنحدر  النايف«  »حسان  املواطن  أما 
من بلدة اجلوادية بريف قامشلو، والذي 
قال بدوره: »نترك األمور على اهلل، هو 
الكفيل بتدبير أمورنا، ال منلك إال الدعاء 
بالرحمة وجتاوز هذه املرحلة الصعبة، 

كبيرة،  درجة  إلى  مخيفاً  بات  فاألمر 
وخصوصاً مع تهاوي العملة السورية، 
باملقارنة  جداً،  باهظاً  بات  املصروف 
اهلل  نسأل  لذا  البسيط،  الدخل  مع 
جتاوزنا  كما  املرحلة  هذه  نتجاوز  أن 
واجهتنا  التي  السابقة،  الصعوبات 

طيلة األعوام املنصرمة«.

وأما املواطن »عامر األحمد« املنحدر من 
لريف قامشلو،  التابعة  براك  تل  بلدة 
حيث  ألقرانه،  مغايراً  رأيه  يكن  فلم 
ُعدّ أفضل املتفائلني، ال يتوقع غير هذا 
السيناريو، فكل املعطيات تشير إلى 

أفضل حاالً  يكون  لن  اجلديد  العام  أن 
األسوأ  رمبا  سيكون  بل  سابقه،  من 
على اإلطالق، باعتبار إن بدايته تهاوي 

العملة ووصولها إلى احلضيض. 

وبعد أيام معدودة يودّع السوريون عام 
عام  الستقبال  ويستعدون   ،2022
تنهي  لعلها  آماالً  فيه  يحملون  آخر، 
بهم  عصفت  التي  اآلالم،  سلسلة 
طيلة األعوام السابقة، رافعني أكفهم 
في  واللطف  الفرج،  طالبني  للسماء 

حالهم.

ومعاناة  يقبل،  وآخر  يدبر  عام  ـ  الدخيل  حسام  الشدادي/ 
السوريين ال تزال في تزايد، فال بصيص أمل يلوح في األفق، 

وال حلول حقيقية النتشالهم من المستنقع العالقين فيه.

يين أعوام تمضي وأخرى تقبل وال جديد في حال السور

إدلب.. أغذية منتهية الصالحية تسبب حاالت تسمم للنساء واألطفال
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ثورة  من  انطلق  الذي  الشرارة  فتيل 
روج آفا أيقظ العالم على صوت قمع 
عبر  اليوم  لُيسمع  السنني  آالف  منذ 
شعارات رُدّدت في الساحات والشوارع 
ومنابر احلرية »Jin Jîyan Azadî« حيث 
حتت  املرأة  صفوف  الشعار  هذا  وّحد 

رايته. 

فمن منا لم يسمع بالشعار الذي ظهر 
ورفعه  العالم،  حول  مختلفة  بلغات 
املئات تضامنًا مع النساء اإليرانيات، في 
حني استخدمه البعض اآلخر في إطار 
أجندات أوسع، حتى أصبح اليوم رمزًا 
املرأة  املدافعني عن حقوق  يرافق  دولًيا 

حول العالم. 

احلرية  مشارف   2023 عام  ليشهد 
االنتفاضة  تصعيد  إطار  وفي  للمرأة، 
عاملية  مدن  عدة  شهدت  النسائية، 
مظاهرات تضامنية مع انتفاضة املرأة 
تُدين  احتجاجية  ووقفات  اإليرانية، 

ممارسات النظام اإليراني.

وقفة احتجاجية

احتجاجية  وقفة  ستار  مؤمتر  نّظم 
ومناضالت،  ناشطات،  مبشاركة 
في  وعامالت  ومثقفات،  وكاتبات، 
ومدن  قرى  جميع  من  اجملاالت،  كافة 
إقليم اجلزيرة، وذلك ملساندة انتفاضة 
روجهالت وإيران )ثورة اجلدائل(، وتنديداً 
باجملزرة التي حصلت في باريس منذ أيام 
من  امرأة  أثرها  على  استشهد  والتي 
رياديات حركة املرأة الكردية أمينة كارا، 
وحصل هذا الهجوم على مشارف أيام 
قليلة من ذكرى استشهاد الشهيدات 
فيدان  ورفيقاتها  جانسيز  ساكينة 
دوغان وليلى شايلمز، وذلك في ملعب 
الشهيد هيثم كجو مبدينة قامشلو؛ 
ساكينة  للشهيدة  صور  حامالت 
جانسيز ورفيقاتها باإلضافة لصور جينا 
أميني والعديد من الشهيدات اللواتي 
ُخلِّدت صورهن باألذهان ليلتقني بفود 
النساء القادمات من احلسكة وقراها 
مبلعب الشهيد هيثم كجو، حتت شعار 
»بالنضال الدؤوب لثورة املرأة ستنتصر 

 .»Jin Jîyan Azadî« انتفاضة

ألقيت  صمت،  دقيقة  الوقوف  وبعد 
كلمتني من قبل عضوة منسقية مؤمتر 
ستار »ريحان لوقو«، وكلمة أخرى باسم 
سوريا  وشرق  شمال  في  املرأة  حركة 

سمر عبد اهلل، وجاء مبوجز الكلمتني 
أنه على املرأة تصعيد مقاومتها عاملياً 
وتتضامن مع االنتفاضة النسائية في 
استذكرَن  كما  كردستان،  روجهالت 
بحق  حصلت  التي  االغتيال  عملية 
وليلى  ساكينة  الثالثة  الناشطات 
وقد  بباريس،   2013 في  وذلك  وفيدان 
تزامنت مجزرة باريس الثانية مع اقتراب 

الذكرى العاشرة جملزرة باريس األولى.

انتفاضة املرأة مؤشر للنصر

مؤمتر  في  باإلدارية  والتقت صحيفتنا 
ستار مبدينة قامشلو، »هندرين خليل« 
والتي حدثتنا عن انتفاضة املرأة احلرة: 
املرأة  تقودها  التي  االنتفاضة،  »إن 
تلقى  بدأت  كردستان،  روجهالت  في 
صدىً واسعاً في عموم املناطق اجملاورة 
النساء  تضامنت  حيث  لروجهالت، 
املرأة،  ثورة  مع  بقوة  اآلذرية  والشعوب 
االنتفاضة  املرة  وهذه  معها  ووقفت 
)طهران(،  العاصمة  قلب  إلى  وصلت 

التي لطاملا اتصفت بالهدوء، والقبضة 
تنتهجها  التي  املشددة،  األمنية 
في  املرأة  ثورة  أن  يدل  وهذا  السلطة 
أوج ازدهارها، وأنها على مشارف حتقيق 

أهدافها«. 

في  املرأة  »نضال  هندرين:  وأضافت 
ومؤشر قوي على  دليل،  روجهالت هو 
القمعي  النظام  من  اخلالص  قُرب 
الشعوب  ثورة  على  ودليل  احلاكم، 
والظلم  االضطهاد  من  ذاتها  لتحرير 

املمارس بحقها منذ عقود«.

واختتمت اإلدارية في مؤمتر ستار مبدينة 
قامشلو هندرين خليل: »نقف مع ثورة 
املرأة احلرة في كل مكان، بعد أن ألهمت 
)ثورة روج آفا( شعوب املنطقة  ثورتنا 
أشكال  ملناهضة  والعالم  عامًة، 
الشعوب  بحق  والقمع  االضطهاد، 
ونرى  اخلصوص،  وجه  على  والنساء 
ونحن على مشارف عام جديد أنه هذا 
العام سيشهد أن املرأة نالت حريتها 

في جميع أنحاء العالم«.

مركز األخبارـ  قال مصدر أمني، إن خلية 
»داعش«  مبرتزقة  صلة  على  مسلحة 
واستهدفت  األسايش  مقر  هاجمت 

عناصر األمن باألسلحة الرشاشة. 

أعلن علي حجو الرئيس املشترك لهيئة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الداخلية 
األمن  قوى  إحباط  عن  سوريا  وشرق 
على  إرهابية  خللية  هجوًما  الداخلي 
الداخلي  األمن  لقوى  الغربي  القسم 

في الرقة، صباح االثنني 2022/12/26

اخللية  أفراد  عدد  أنَّ  حجو  وأضاف 
خمسة أفراد منتمني لداعش اشتبكوا 
مع عناصر القسم، حيث لقيَ أحدهم 

آخر،  على  القبض  وأُلقي  مصرعه 
متّشط  الداخلي  األمن  قوى  تزال  وما 

املنطقة بحثًا عن الباقني.

وناشد علي حجو أهالي مدينة الرقة 
ونقاط  الداخلي  األمن  مع  للتعاون 
التفتيش في محيط املدينة وإبالغهم 
حال مالحظتهم أي حتركات مشبوهة.

كما صرّح علي حجو ملوقع اإلدارة الذاتية 
الرّسمي: ارتقى 3 عناصر من قوى األمن 
الداخلي، و3 من القوَّات العسكرية إثر 
إلى  لداعش  إحباطهم لهجوم خلية 
 2022/12/26 االثنني  صباح  الشهادة، 

على القسم الغربي للرقة«.

حصل  ما  غرار  على  ـ  األخبار  مركز 
تستمر  احملتلة  عفرين  في  ويحصل 
بانتهاكاتها  التركي  االحتالل  مرتزقة 
وذلك بقطع األشجار في سري كانيه 

أيضاً. 

نشرها  جديدة  صورة  أظهرت  حيث 
التواصل  مواقع  على  ناشطون 
تشتهر  كانت  ملنطقة  االجتماعي، 
بغطائها النباتي في مدينة سري كانيه 
شمالي احلسكة، باتت اآلن شبه عارية 

من األشجار.

وتخضع سري كانيه منذ تشرين األول/ 
التركي  احملتل  أكتوبر 2019، لسيطرة 
بعد  له،  املوالية  املرتزقة  واجملموعات 

اجتياٍح عسكري.

املرتزقة  اجملموعات  ناشطون،  واتهم 
عمليات  في  ممنهجة  سياسة  باتباع 
عمليات  أبرزها  والنهب،  السلب 
االحتطاب وقطع األشجار في منطقة 
في  تفعله  ما  غرار  على  كانيه  سري 

مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتشتهر مدينة سري كانيه بينابيعها 
الغزيرة ومياهها اجلوفية، وساهم ذلك 
بخضار وأشجار كثيفة في املنطقة، 

إضافة إلى نشاط زراعي وإنتاج وفير

لدولة  الوحيدة  اجلرمية  ليست  وهذه 
كانيه  سري  في  التركي  االحتالل 
التركي  االحتالل  دولة  هّجرت  حيث 
األصليني  السكان  من  اآلالف  مئات 
إطار  في  مكانهم  مرتزقة  ووّطنت 
عمليات التغيير الدميغرافي املستمرة 
حتويل  جانب  إلى  احملتلة  املناطق  في 
داعش  إيواء  مراكز  إلى  املناطق  تلك 
وشرق  شمال  ملهاجمة  والتخطيط 

سوريا.

جلنة  قالت  املاضي،  مارس  آذار/  وفي 
ُمهّجري سري كانيه: »إن املرتزقة قامت 
من  أكثر  باقتالع  ذاته،  الشهر  خالل 
تزامناً  ألفي شجرة وجتريف 12 منزالً، 

مع احتفاالت عيد النوروز«.

العالقات  مسؤول  عيسو  جوان  وقال 
العامة في جلنة مهجري سري كانيه: 
املدينة  سكان  من   ٪  85 تهجير  »مت 

األصليني«.

د. محمد فتحي عبدالعال 
)كاتب وباحث مصري(

إلى مصر حاملة  وصلت رسل املغول 
رسالة من هوالكو، يقول فيها »من ملك 
امللوك شرقًا وغربًا القان األعظم، يعلم 
امللك املظفر قطز، وسائر أمراء دولته، إنا 
من  خلقنا  أرضه،  في  اهلل  جند  نحن 
به  حل  من  على  وسلطنا  سخطه، 
معتبر،  البالد  بجميع  فلكم  غضبه. 
وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم، 
وأسلموا لنا أمركم، قبل أن ينكشف 
الغطاء، فتندموا ويعود عليكم اخلطأ، 
ملن  نرّق  وال  بكى،  نرحم من  ما  فنحن 
اشتكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنا 
الفساد،  من  األرض  وطهرنا  البالد، 
وقتلنا معظم العباد، فعليكم بالهرب، 
وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم، وأي 
طريق تنجيكم، وأي بالد حتميكم؟ فما 
لكم من سيوفنا خالص، وال من مهابتنا 
وسهامنا  سوابق،  فخيولنا  مناص، 
وقلوبنا  صواعق،  وسيوفنا  خوارق، 
فاحلصون  كالرمال،  وعددنا  كاجلبال، 
لدينا ال متنع، والعساكر لقتالنا ال تنفع، 
ودعاؤكم علينا ال يُسمع فإنكم أكلتم 
وخنتم  كالم،  عند  تعفون  وال  احلرام، 
العقوق  فيكم  وفشا  واألميان،  العهود 
والعصيان، فأبشروا باملذلة والهوان...«.

فرد قطز: »قل: اللهم على كل شيء 
قدير واحلمد هلل والصالة والسالم على 
سيدنا محمد النبي األمي، على كتاب 
ورد فجرا عن احلضرة اخلاقانية، والسدة 
السلطانية نصر اهلل أسدّها، وجعل 
أنكم  وبان  عندها،  مقبوال  الصحيح 
مخلوقون من سخطه، مسلطون على 
من حّل عليه غضبه، وال ترقون لشاٍك، 
اهلل  نزع  وقد  باٍك،  عبرة  ترحمون  وال 
أكبر  من  وذلك  قلوبكم،  من  الرحمة 
لكم  الشهادة  بهذه  كفى  عيوبكم، 
واعظا، ومبا وصفتم به أنفسكم ناهيا 
أعبد ما  الكافرون ال  أيها  يا  وآمرا، قل 
تعبدون، ففي كل كتاب لعنتم، وبكل 
قبيح وصفتم، وعلى لسان كل رسول 
ذكرمت، وعندنا خبركم من حيث خلقتم 
وأنتم الكفرة كما زعمتم أال لعنة اهلل 

على الكافرين«..

للسالطني  هوالكو  لرسائل  املتتبع 
على  مجتمعة  يجدها  املسلمني 
استخدام األسلوب البالغي والترهيب 

السجعي، واالستشهاد القرآني فيها 
معناه  غير  وفي  أحيانا  موضعه  في 
أيضا في أحيان أخرى على الرغم من 
ولم  كتاب  أهل  يكونوا  لم  املغول  أن 
أجندتهم  على  الدينية  الدعاية  تكن 
أنهم  الواضح  لكن  العسكرية، 
انتدبوا لهذه املهمة عرباً موالني لهم 
الشعوب  يخاطبون  كيف  يعرفون 
الدعاية  مستخدمني  اإلسالمية 
اخلالص  حمية  ومستحثني  الدينية 
من الظلم لدى املستضعفني من هذه 
في  فأشكك  قطز  رد  أما  الشعوب، 
صحته لكثرة السجال املنطقي فيه 
ومقارعة احلجج ببعضها، والذي حتما 
إليهم  ترجم  ولو  املغول  يفهمه  لن 
بلغتهم مئات املرات عالوة على سؤال 
مشروع كيف أرسل قطز هذا الرد؟ وقد 
قتل رسل املغول كما سنرى فيما بعد! 
غير  أيضا  أمر  وهو  ارجتاليا  ردا  كان  أم 

ممكن.

قرر قطز أن يستعد للمعركة بتأمني 
املنصور  امللك  الداخلية فعزل  اجلبهة 
نور الدين علي بن أيبك، وكان طفال وهو 
السلطنة،  مقعد  واعتلى  عنه،  نائبا 
قال  املماليك  األمراء  يطمئن  وحتى 
لهم: »إني ما قصدت إال أن جنتمع على 
قتال التتر وال يأتي ذلك بغير ملك، فإذا 
خرجنا وكسرنا هذا العدو فاألمر لكم 
أقيموا في السلطة من شئتم« كما 
أصدر عفوا عاما وشامال عن املماليك 
بعد  الشام  إلى  فروا  الذين  البحرية، 
أقطاي  الدين  فارس  زعيمهم  مقتل 

ومنهم بيبرس.

املعركة  لهذه  اإلعداد  حتديات  كانت 
املصيرية من حول قطز كبيرة فاألمراء 
خلدوا  لقد  احلرب  يريدون  ال  املماليك 
املغول،  وأخبار  الدعة  واختاروا  للراحة 
قط  معركة  في  يهزموا  لم  الذين 
جعلتهم في يقني حول نتيجة املعركة 
للمهادنة  مييل  وخاطرهم  سلفا 
قطز  بهم  فاجتمع  واالستسالم 
أمراء  »يا  قائال:  حادة  بنبرة  وخاطبهم 
املسلمني، لكم زمان تأكلون أموال بيت 
املال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه، 
لم  ومن  اجلهاد يصحبني،  اختار  فمن 
اهلل  فإن  بيته،  إلى  يرجع  ذلك  يختر 
مطلع عليه، وخطيئة حرمي املسلمني 
البعض  فأجاب  املتأخرين«  رقاب  في 
فأردف  آخرون  وتردد  للجهاد  دعوته 

بنفسي« فلما  التتار  ألقى  : »أنا  قائال 
رأى األمراء املتخاذلون منه هذا اإلقدام  
يقطع  وحتى  كره.  على  معه  مضوا 
الطريق أمام املتخاذلني وكل من يهاب 
رجعة  ال  باتت  املواجهة  بأن  املعركة 
أو  للتفاوض بشأنها  فيها، وال سبيل 
الناس  حماس  يلهب  وحتى  املراجعة 
فقد  نفسه،  الوقت  في  الشوارع  في 
األربعة  التتار  رسل  أعناق  بضرب  أمر 
مسألة  وهي  بيبرس،  مع  تشاور  بعد 
غير أخالقية، إذ البد وأن يبقى السفراء 
في مهامهم الدبلوماسية في معزل 
االنتقام،  وشهوة  اخلالفات،  وتيرة  عن 
وساحات املعارك، والدعايات السياسية 
النهاية  في  ولكنها  بالدماء،  اخملضبة 
تقاليد سادت هذه العصور في احلشد 
اجلماهيري وشاعت في إظهار التحدي 
بني املمالك قاطبة وعلقت الرؤوس على 
امتداد مصر  في الريدانية وباب النصر 
وباب زويلة وسوق اخليل حتى تكون على 

مرأى من الناس جميعا.

املال  تدبير  كان  األخرى  التحديات  من 
ومنع  حجب  فتم  للمعركة  الالزم 
الكثير من مظاهر الرفاهية عن األمراء 
أموالهم،  بعض  ومصادرة   املماليك، 
الشق  الستيفاء  وبيعها  ونفائسهم 
الشرعي، بفتوى الشيخ العز بن عبد 
بالد  العدو  طرق  أنه: “إذا  من  السالم  
أن  لكم  وجاز  قتالهم،  وجب  اإلسالم 
به  تستعينون  ما  الرعية  من  تأخذوا 
في  يبقى  أال  بشرط  جهادكم،  على 
بيت املال شيء، وبشرط أن يؤخذ كل 
أموال  من  واألمراء  السلطان  لدى  ما 
اجلند  ويقتصر  وُحليّ،  وجواهر  وذهب 
ويتساووا  ومركوبهم،  سالحهم  على 

والعامة…” ثم كان التحول بعدها ألخذ 
ضرائب  ففرضت  العامة   من  األموال 
عقارية وأخذ ثلث الزكاة مقدما كما 
على  ضريبة  لفرض  االضطرار  كان 
األنفس وقدرها دينار على كل شخص 
فتجمع لديه ستمائة ألف دينار مصرية 
الفارين من  األيوبيني  أموال  كما صادر 

الشام.

باحلكمة  جالوت  عني  إدارة  امتازت 
ومتاح  ممكن  هو  ما  بكل  واالستفادة 
واألخذ باألسباب إلى أبعد مدى  ففتح 
باب التطوع أمام الناس فانضم للواء 
اجليش املصري اإلسالمي بعض القبائل 
العربية بقيادة أمير العرب شرف الدين 
وكذلك  مانع،  بن  مهني  بن  عيسى 
على  الفارين  الشامي  اجليش  عناصر 
كرد  من  العرقية  تركيبتهم  اختالف 
كما  وشهرزورية  وقيمرية  وتركمان 
التي  املعلومات،  من  قطز  استفاد 
كانت ترسلها بعض العناصر العربية 
املندسة في جيش املغول، والتي كانت 
تظهر التحالف معهم وفي قلوبهم 
صارم  مثل  جلدتهم   أبناء  مع  وفاءا 

الدين أزبك بن عبد اهلل األشرفي.

زود صارم قطز عبر رسوله بثالثة أمور 
مهمة األولى أن هوالكو قد غادر ومعه 
ميمنة  وأن  جيشه،  من  كبيرا  عددا 
التتار أقوى من امليسرة وأن على اجليش 
اإلسالمي أن يستغل هذه الثغرة ويقوى 
أمير  األيوبي  األشرف  وأن  امليسرة  من 
حمص منخرط في جيش التتار على 
كره وسينهزم بني يدي املسلمني، فأخذ 
االعتبار  في  ووضعها  املعلومات  قطز 
مع شيء من التوجس لعدم معرفته 

بصارم الدين من قبل وخشيته من أن 
تكون حيلة مغولية خبيثة.

جبهة  حتييد  في  قطز  جنح  كما 
بعيدة  لتكون  الشام  في  الصليبيني 
حافظ  وقد  املقبلة،  املعركة  عن 
لعدة  العهد  هذا  على  الصليبيون 
اعتبارات سياسية ودينية ومنها رفض 
املغول  مع  للتحالف  الفاتيكان  بابا 
عالوة على خشية الصليبني من نوايا 
صيدا  على  استيالئهم  بعد  املغول 
قاعدة  على  فساروا  معاقلهم،  أحد 
املسلمني خير من  نعرفه« وهم  »عدو 
وقد  مطامعه«  وجنهل  جنهله  »عدو 
أال  وطأة  وأشد  خطرا  أعظم  يكون 

وهم املغول.

كما اتفق بيبرس وقطز على االلتجاء 
فكي  بني  بالعدو  وااليقاع  للحيلة 
حيث  القتال  ساحة  في  كماشة 
اإلسالمي  اجليش  مقدمة  هاجمت 
بقيادة بيبرس جموع املغول ثم تظاهرت 
باالنسحاب ليحاول املغول تتبع فلول 
قد  قطز  كان  فيما  اإلسالمي  اجليش 
اخليالة  يعاونه  مضادا،  هجوما  أعد 
الفرسان فوق الوادي، ومت تطويق جيش 
شديد  بعنف  »كتبغا«  وهجم  املغول 
في  خلل  إلى  أدى  مما  احلصار،  لكسر 
جناح ميسرة املسلمني واضطراب في 
جموعهم فيما ثبتت امليمنة والقلب 
وهنا ألقى قطز بخوذته إلى األرض وكان 
أن  خشى  وقد  فترجل  قتل  قد  جواده 
تدور الدائرة على جيشه وصاح بأعلى 
صوته »وا إسالماه« وحمل بنفسه ومن 
من  يخلو  ال  بشيء  املغول  على  معه 
التهور الشديد فاضطربت صفوفهم، 
الرعب  فيما  وألقى اهلل في قلوبهم 
عاد للمسلمني حماسهم وكانت هذه 
الصيحة مفتاح النصر وقتل »كتبغا« 
بيد جمال الدين آقوش الشمسي، وهو 
من مماليك الناصر يوسف األيوبي أمير 

دمشق  كما حرر املسلمون الشام.

جالوت  عني  موقعة  في  الطريف 
سالح  مرة  وألول  فيها  استخدم  أنه 
مسحوق  وكان  والبارود  املدفعية 
نترات  من  يتكون  البارود  معجون  أو 
البوتاس والفحم والكبريت إال أن صراعا 
يرى  فالبعض  نشب  قد  املؤرخني  بني 
للمغول  كانت  ذلك  في  األسبقية  أن 

وليس للمماليك.

مركز األخبارـ  استمرت الفعاليات 
احتاد  نضمها  التي  الثقافية، 
كردستان، حتت  آفاي  روج  مثقفي 
عنوان »الشموع العشر األخيرة10 
بدأت  والتي   «  Mûmên Dawîn
من 21ـ 12ـ 2022 وتستمر لغاية 
األمسية  وفي  2022م،  12ـ  30ـ 

اخلامسة من الفعاليات، وبحضور 
قصصية  أمسية  أقيمت  الفت 
باللغة العربية، وشارك فيها كل 
يوسف،  أفني  فرسو،  »عامر  من 
سلو،  زكي  جوان  موسى،  عباس 
األمسية،  وأعقب  خليل«  حليمة 
للمشاركات  االستماع  وبعد 

القصة  عن  ونقاش  مداخالت 
الكتابة  واشكالية  القصيرة، 
كرد،  كتاب  قبل  من  بالعربية 
واحلديث عن أهمية وتصنيف مثل 
وهويته،  الكتابة  من  اجلانب  هذا 

وإشكاليات الكتابة.

 
ً
انتشارا النسائية، والتي القت  للثورة  قامشلو/ دعاء يوسف - على مشارف عام جديد 

 في جميع أنحاء العالم، شهدت عدة مدن عالمية مظاهرات تضامنية مع انتفاضة 
ً
كبيرا

دين سياسة القمع واالضطهاد الُممارس تجاهها، فوقفت 
ُ
المرأة، ووقفات احتجاجية ت

 بيد في وجه األنظمة الفاشية، لُيبشر عام 2023 بأنه عام الحرية للمرأة. 
ً
النساء يدا

ية المرأة سيشهد عام 2023 على حر

هجوم مسلح على مقر لقوى األمن 
الداخلي »األسايش« في الرقة

مرتزقة المحتل التركي ُتعّري سري كانيه من أشجارها

يخ اإلسالمي  ـ11ـ صفحات من التار
»معركة عين جالوت«

أمسية قصصية في فعاليات 
HRRK الثقافية
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بيريفان خليل

في وداع عام 2022 واستقبال عام 2023 
تتجدد األماني في أن يكون العام اجلديد 
أفضل من سابقه، وخاصة فيما يتعلق 
بالشعب السوري؛ الذي يعاني األمرين 
على مدار أحد عشر عاماً، وفي كل عام 
احلرب،  إنهاء  نفسها،  التمنيات  تكون 
التي  االقتصادية،  األزمة  من  واخلروج 
عدد  ليزداد  السوريني،  كاهل  أثقلت 

املواطنني حتت خط الفقر.

بعص الكشوفات، والتصريحات، التي 
ظهرت في اآلونة األخيرة فيما يخص 
في  السوريني  تضع  اجلديد،  العام 
عام 2022 عام  سيكون  هل  متاهات، 
 2023 سيكون  هل  معاناتهم،  إنهاء 
مبشرا باخلير، هذا ما يتمكن القارئ من 
كشفه لدى معرفة ما ُصرح عن الوضع 
ما  باألحرى  أو  سوريا،  في  املعيشي 
يرسم ملستقبل سوريا في العام اجلديد 
مبرور عقد من الزمن من احلرب السورية، 
التي أنتجت الكثير من األزمات، وعلى 

رأسها االقتصادية.

أولى األوراق الرسمية توضح الصورة 
بشفافية

سوريا  تواجهها  كبيرة  حتديات  هناك 
على صعيد القطاع االقتصادي، خاصة 
عليها،  املفروضة  العقوبات  ظل  في 
ناهيك عن تأثير احلرب عليها باإلضافة 
إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام 
الدوالر األمريكي، واالحتياطات النقدية 
للبنك املركزي التابع حلكومة دمشق، 
حيث تبلغ االحتياطات النقدية لديها 
في  كانت  بعدما  دوالر،  مليار  من  أقل 

حدود عشرين مليار دوالر قبل احلرب.

ووفق ما أعلن عنه رئيس احلكومة بشار 
األسد، فإن قانون امليزانية العامة للعام 
اجلديد، مببلغ إجمالي يعادل 5.4 مليار 
دوالر، وفق سعر الصرف الرسمي، وإن 
املبلغ  فإن  السورية،  بالليرة  ُحسب 
السورية  األنباء  وكالة  وفق  املقدر 
الرسمية، هو 16.55 مليار ليرة سورية، 
يحبط  أن  في  كفيالً  كان  الرقم  هذا 
املقبل،  للعام  السوريني  معنويات 
خاصة أن املنطقة مسبقاً تعاني من 

شلل اقتصادي.

بأن  يرى  وهو  السوري  يتفاجأ  ال  كيف 
العام  عن  عام  كل  تتضاءل  امليزانية 
الذي سبقه، وأن قيمة الليرة السورية 
تنخفض أكثر أمام الدوالر األمريكي، إذا 
صت  ما قارنا امليزانية، التي كان قد ُخصِّ
لعام  خصصت  ما  وبني   ،2022 لعام 
2023، حيث خصصت لعام 2022 مبلغ 
قدره 6.8 مليار دوالر، وفق سعر صرف 
الدوالر عند حوالي 1250 ليرة، علماً أن 
ميزانية العام الذي سبقه أي عام 2021 

كانت نحو تسعة مليارات دوالر.

فإن  أكثر،  السوري  يتفاجأ  ال  وحتى 
املالية أكدت في  املسؤولة عن  اجلهة 
كالمها، أنهم عاجزون عن تدارك األمر، 
جداً،  قليلة  اخملصصة  امليزانية  وبأن 
الوزير املالي في حكومة دمشق كنان 
ياغي في مقابلة مع صحيفة “الوطن”: 
إن “إجمالي العجز املقدر في امليزانية 
ازداد بنسبة 19.64 في املائة عما كان 

عليه في ميزانية هذا العام”.

أن تكون  املمكن  “من غير  أنه  وأوضح 
عام 2023 قادرة على مجاراة  ميزانية 
متت  ولو  املرتفعة،  التضخم  معدالت 
مجاراة التضخم؛ لوجدنا أنفسنا أمام 
ثالثة  من  بأكثر  للميزانية  تقديرات 
تعّمق  وبالتالي  احلالي،  الرقم  أضعاف 

العجز”.

                                   
ناقوس خطر الفقر يدق بابك يا 

سوري

بات غالبية السوريني حتت خطر الفقر 
املاضية،  عاماً  عشر  أحد  مدار  على 
ذكرنا  وكما  السورية،  احلرب  بدء  منذ 
آنفاً ثمة عوامل ساهمت في ازديادها 
عاماً تلو اآلخر، فظروف احلرب، وكذلك 
انخفاض  وأيضاً  املفروضة،  العقوبات 
والتهجير  السورية،  الليرة  قيمة 
وهدم  املتكررة،  والهجمات  القسري، 
العوامل  كانت  التحتية،  البنية 
األساسية في أن يعاني السوري أكثر، 
ويزداد معدل الفقر في كل عام مقارنة 

مع العام الذي يسبقه.

من  الفقر  ملعدل  التقديرات  جاءت 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وكيل  قبل 
غريفيث،  مارتن  اإلنسانية  للشؤون 
يعيشون  الذين  السوريني،  أعداد  وإن 

حتت خط الفقر تفوق 90 في املائة من 
أن  علماً  سوريا،  سكان  عدد  إجمالي 
عدد سكان سوريا قبل احلرب كان يبلغ 
نحو 23 مليون نسمة، ونتيجة احلرب 
تسعة  نحو  وتهجير  نزوج  مت  الدائرة 

ماليني شخص وفق تقديرات دولية.

إذاً التخوف من زيادة املعدل بات مؤكداً 
واملؤشرات  الشواهد،  حسب  تقريباً 

االقتصادية املكشوفة عنها.

»الزم حدا يشفق عليك لتقلل 
معاناتك«

كما أوضح الوكيل، بأن األسعار ترتفع 
عدد  زيادة  متوقعاً  صاروخي  بشكل 
 14.6 من  املساعدات  إلى  احملتاجني 
مليون شخص هذا العام إلى أكثر من 

15 مليون في عام 2023.

مدح  غريفيث  ينَس  لم  بالتأكيد 
مكافحة السوريني، وتقدير جهودهم 
»إن  لعوائلهم:  العيش  لقمة  لتوفير 
السورين يكافحون أكثر قليالً كل يوم 

لتوفير الطعام لعائالتهم«.

فيما أشار آخرون إلى أن الظروف على 
إلى  تشير  سوريا،  في  الواقع  أرض 

يؤكد  العبارة  وبهذه  مقلقة،  اجتاهات 
هو أيضاً بأن ال حلول تلوح في األفق.

السوريني  أن  إلى  يُشار  املعنى  وبهذا 
واقتصادية  إنسانية،  أزمة  يواجهون 
صفة  البالد،  وخارج  داخل  متفاقمة 
كتعبير  واستخدامها  متفاقمة 
تراكماً،  هناك  بأن  يوحي  الواقع،  عن 
االقتصادية  األزمة  حل  الصعب  ومن 

بسهولة.

بأن  غريفيث،  يرى  وسطي  وكحل 
من  تقلل  رمبا  اإلنسانية،  املساعدات 
معدالت  وتخفض  السوريني،  معاناة 
غير  الوصول  »إن  والفقراء:  احملتاجني 
إلى  اإلنسانية  للمساعدات  املقيد 
جميع  في  احملتاجني  السوريني  جميع 
أنحاء البالد، بجميع السبل، ال يزال أمرا 

ضروريا«.

متى  إلى  السوري  يتساءل  وهنا 
سينتظر السوري الشفقة من غيره، 
مُتدها  ُمدَّت  إن  التي  اليد  له  ميد  حتى 

بشفقة كتعبير أصح.

»حتى التمويل رح تنحرم منه بس 
ألنك سوري«

خالل عام 2022 قلل السوريون أصنافاً 
كثيرة من املواد الغذائية على مائدتهم 
املتدهورة،  االقتصادية  للظروف  نظراً 

رمبا  ولكنه  السوريون،  يعيشها  التي 
دولية  تأكيدات  حسب  أكثر  يقللون 
رسمية، لتنحصر بصنف واحد أو وجبة 

واحدة خالل العام املقبل.

وكيل  غريفيثس،  مارتن  أشار  حيث 
اإلنسانية،  للشؤون  العام  األمني 
ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ إلى 
حتطيم العديد من األرقام القياسية في 
عام 2022، لكنها كانت سلبية للغاية 
على حد تعبيره، لم تشهدها سوريا 
منذ عام 2011، فإن أكثر من 12 مليون 
 - السكان  نصف  من  أكثر   - شخص 
يكافحون من أجل وضع الطعام على 
املائدة، وحذر من إمكانية أن ينزلق ما 
إلى  شخص  ماليني  ثالثة  من  يقرب 
مشدداً  الغذائي،  األمن  انعدام  حالة 
واالقتصادي،  االجتماعي  التدهور  بأن 
هو األسوأ منذ بداية األزمة، ومعرباً عن 
خشيته من أال يوفر عام 2023 الكثير 

من الراحة للشعب السوري.

االقتصادي  التدهور  أوضح صورة  كما 
أكثر من ناحية التمويل العام لسوريا، 
فقال: إن توقعات التمويل العام لسوريا 
خطة  تلقت  وقد  مشجعة،  غير 
االستجابة اإلنسانية لعام 2022 متويال 
بنسبة 43 في املائة فقط مع تبقي أيام 

قليلة على نهاية العام.

                                               
نزيف هائل لألدمغة والسبب هو 

ذاته
 

الذين  السوريني،  ألعداد  املقدر  الرقم 
يعيشون حتت خط الفقر أكدته املقررة 
بإعداد  املعنية  املتحدة  لألمم  اخلاصة 
تقرير خاص حول أثر أحادية اجلانب على 
دوهان« 90٪ من  »ألينا  اإلنسان  حقوق 
سكان سوريا عامة، وحذرت بأن البالد 
تزايد  نتيجة  لألدمغة«  »نزيفاً  تواجه 

الصعوبات االقتصادية.

هي أيضاً وجدت الوضع املأساوي على 
أرض الواقع »في ظل الوضع اإلنساني 
بالتدهور،  واملستمر  احلالي،  املأساوي 
حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام 

األمن الغذائي«.

هل ستطبق مقولة »بعد الضيق 
فرج« في سوريا

بأن  أوضحوا  الدوليني  املسؤولني  كل 
مزرٍ،  وضع  في  يعيشون  السوريني 
وبأن معاناتهم تزداد اقتصادياً بشكل 
تدريجي وتتضاعف كل عام عن اآلخر، 
إال أن رجل األعمال السوري املقرب من 
»رامي  دمشق  حكومة  رئيس  عائلة 
مخلوف«، مبشراً السوريني بأن الفرج 
فطالب  احلل،  هو  الصبر  وبأن  قريب، 
وأال يسمحوا ألحد  بالصبر  السوريني 
العبث باستقرار البالد في ظل الظروف 

املعيشية القاسية احلالية.

منشور  مخلوف  نشر   2023 وقبيل 
على فيسبوك موضحاً الصورة العامة 
الوضع  ستزيد  الفوضى  »أن  لسوريا، 
سوءاً، دعونا نحافظ على ما تبقى من 
بلدنا، ونرفض أشكال الفوضى كلها، 
سواه  نرجو  ال  والذي  وباهلل،  اهلل،  فو 
الفرج بات أقرب من القريب بقوة من 
البعيد، فاطمئنوا  وبعد  القريب،  قرب 
احللول قادمة بقوة اهلل، ليست سحرية 

لكنها مرضية برضى اهلل«.

قريبة  “سوريا” على مسافة  وقال: إن 
سوى  يتبقّ  ولم  شامل،  حل  من  جداً 
بالصعبة  وصفها  واحدة،  خطوة 
أنها  إال  الضعيفة،  للقلوب  واخمليفة 

قصيرة املدة، ولن تتجاوز عدة أسابيع.

ينتج حدث  »بعدها  وزاد على بشارته، 
بأسره،  العالم  عنه  سيتكلم  كبير 
وسيبهر السوريني من شدة عظمته، 
متتالية،  عجيبة  انفراجات  يليه  ثم 
سوريا  على  تتدفق  املساعدات  وتبدأ 
والسوريني من كل أرجاء األرض، يرافقها 
معاناة  بإيقاف  تنادي  دولية  أصوات 
ويعود  العقوبات،  فُترفع  السوريني… 
املهجرون، وتُعاد العالقات الدبلوماسية 
ويُغلق  والدولية،  واإلقليمية،  العربية، 

امللف السوري بسالم«.

استند  املنجمني  من  العديد  وكما 
»رامي مخلوف« إلى علم األرقام، وقال، 
إن القيمة العددية للعام القادم 23، ما 
يعني أن فيها أفول أسماء، وظهور أخرى، 
وأضاف: »سنة 2023 هي سنة سوريا 
بامتياز )واهلل أعلم(، ولننتظر األسابيع 
القليلة القادمة هل ستتوافق مع هذه 
لألحداث  رؤيتنا  وهل  ال؟  أم  احلسابات 

صادقة، أم هي أضغاث أحالم؟«.

ســــياســـةقراءة وتعليق 85

سياسة  التركي  االحتالل  ينتهج 
تعسفية بحق القائد عبد اهلل أوجالن، 
سجونه،  في  السياسيني  واملعتقلني 
على  العزلة  تشديد  خالل  من  وذلك 
على  القضاء  بهدف  أوجالن؛  القائد 
ومنع  الدميقراطية،  األمة  مشروع 
الشعوب التواقة إلى احلرية من الوصول 

إليها.

احملتل التركي يعادي الفكر احلر

حول هذا املوضوع، حتدث شيخ عشيرة 
وريفها،  منبج  مدينة  في  احلمدون 
إبراهيم اجلاسم البرهو: »لفكر وفلسفة 
دور كبير في  أوجالن،  القائد عبد اهلل 

حترّر شعوب املنطقة، ألنه فكر حكيم 
ويهدف إلى استقرار املنطقة وحتقيق 
حرية شعوبها؛ وهذا ما جعل االحتالل 
التركي يعادي هذا الفكر، ومينع انتشاره 

بأي طريقة كانت«.

علينا  يجب  »لذلك  البرهو:  وأوضح 
قضية  على  جدّي  بشكل  الوقوف 
ألنها  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  عزلة 
واألعراف،  والتقاليد  الشرائع  تخالف 
وبالتالي  املنطقة،  بها  تتسم  التي 
يجب تضافر جهود العشائر العربية، 
العزلة  رفع  على  والعمل  وشيوخها 
االحتالل  على  والضغط  املشددة، 
عبد  القائد  سراح  إلطالق  التركي؛ 
نرفض  كعشائر  ونحن  أوجالن،  اهلل 
العزلة رفضاً قاطعاً؛ ألننا بفضل فكر 
اليوم  نعيش  أوجالن،  القائد  وفلسفة 

باستقرار وسالم وتآخي«.

احلقوقية  املنظمات  البرهو  وناشد 
القيام  الدولي،  واجملتمع  واإلنسانية 

بواجبهم لرفع العزلة عن القائد أوجالن 
أهمية  ملا فيه من  بأسرع وقت ممكن، 
بالغة في استقرار شمال وشرق سوريا، 
الصعد  وعلى  عام،  بشكل  واملنطقة 
كافة، »نحن نعلم بأن سياسة االحتالل 
التركي في املنطقة هدفها ضرب أمان 
واستقرار شعوب شمال وشرق سوريا، 
واحلل الوحيد للوقوف في وجهها هو 

توحيد الصفوف ورفع العزلة عن القائد 
عبد اهلل أوجالن«. 

في  احلمدون  عشيرة  شيخ  واختتم 
مدينة منبج وريفها، إبراهيم اجلاسم 
مطلبنا  سيبقى  حديثه:  البرهو، 
األساسي واألهم، العمل باإلفراج عن 
القائد عبد اهلل أوجالن، وإطالق سراحه، 

  . وهو حق من حقوقه الطبيعية«

كوباني  مدنية  ـ  أحمد  كوباني/ سالفا 
في  حاسماً  هدفاً  تزال  وال  كانت، 
مخططات تركيا االحتاللية والتخريبية، 
فمنذ انطالق ثورة 19 متوز، ودولة االحتالل 
التركي تصر على احتالل مدينة كوباني، 
التي تأتي أهميتها لوجودها على احلدود 
التركية، والتي تقع على بعد 30 كيلوا 
عن  تبعد  فيما  الفرات،  نهر  غرب  مترا 
وتعّد  كم،   150 حوالي  حلب  محافظة 
وشرق  شمال  مناطق  بني  الوصل  صلة 
سوريا، وتعدّ إحدى املدن الكردية القدمية 

في سوريا. 

كانت  التي  الصغيرة،  املدينة  كوباني 
إحدى املدن املنسية في سوريا، كانت لها 
والصراع  األزمة  في  التاريخية  البصمة 
بدأت شعلة  املدينة  تلك  السوري، ففي 
آفا، ومن ثم  روج  التاريخية في  ثورة متوز 
آفا، وشمال وشرق  روج  لتشمل مناطق 

سوريا. 

مرتزقة  إرهاب  حطمت  التي  كوباني 
تركيا  خملطط  أداةَ  كانت  التي  »داعش«، 
التراجع  نقطة  وكانت  باحتاللها، 
كوباني،  أبناء  سطر  حيث  واالندحار، 
ومقاتلو ومقاتالت وحدات حماية الشعب 
كوباني  لتكوَن  كبرى،  ملحمة  واملرأة، 
نقطة انقالب موازين القوى املهيمنة في 
سوريا، ولتبدأ بعدها حملة القضاء على 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  داعش 

كافة.

استهداف كوباني انتقام لهزمية 
داعش واإلرهاب

االحتالل  دولة  حتاول  احلني  ذلك  ومنذ 
التركي احتالل مدينة املقاومة لالنتقام 
لربيبتها داعش، لكن مقاومة وإرادة النصر 

كانت كافية لدحر اإلرهاب، ولتخيب آمال 
كل من تربص بكوباني وأهلها، بأن »املدينة 

ستسقط ال محالة«. 

الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  وبعد 
الدميقراطية، زادت دولة االحتالل التركي 
تلك  إلفشال  كوباني،  على  هجماتها 
التجربة في احلرية واملقاومة، وضرب اإلرادة 
احلرة ألبناء كوباني، ففي عام 2013 حاول 
املرتزقة  اجملموعات  عبر  التركي  االحتالل 
فيما يسمى اجليش احلر، للسيطرة على 
لهجوم  شنهم  عبر  كوباني  مقاطعة 
فاشي على القرى الشرقية، لكن مقاومة 
ووحدات  املرأة،  حماية  وحدات  وصمود 
حماية الشعب أحبطت تلك الهجمات، 
وأحلقت باملرتزقة خسائر فادحة، وبخاصة 
من  قليلة  أشهر  بعد  جاء  الهجوم  أن 
اإلعالن عن اإلدارة الذاتية في كوباني ومن 
ثم في عفرين واجلزيرة، والذي عدته أنقرة 
في  االحتاللية  سياستها  على  خطراً 

املنطقة.

ومع اندالع األزمة السورية خططت تركيا 
ومتويلها  بدعمها  سوريا  كامل  الحتالل 
للمجموعات املرتزقة؛ املتمثلة باملعارضة، 
لكن  النصرة،  وجبهة  داعش  ومرتزقة 
فشل هؤالء بتنفيذ مخططها االحتاللي 
وشرق  شمال  كامل  على  بالسيطرة 
السورية،  املدن  باقي  ثم  ومن  سوريا، 
الدعم  تقدمي  واصلت  ذلك  مع  ولكنها 
اللوجستي والعسكري بأشكاله ملرتزقة 

اجليش  يسمى  فيما  وخاصة  داعش 
الوطني السوري. 

وفي 15 أيلول 2014 هاجم مرتزقة داعش 
وبدعم مباشر وعلني من دولة االحتالل 
بعد  وقراها،  كوباني  مدينة  التركي 
اجلنوبية،  الثالثة،  جهاتها  من  حصارها 
والشرقية، والغربية، مستخدمني عبرها 
معداتهم وأسلحتهم الثقيلة، معتقدين 
أن مصير مدنية كوباني سيكون كباقي 
عليها  سيطر  التي  السورية،  املدن 
قليلة،  ساعات  خالل  داعش  مرتزقة 
لكنهم صدموا مبقاومة ونضال تاريخي، 
أبداهما أبناء كوباني ووحدات حماية املرأة 
والشعب، دامت 134 يوماً ليكون النصر 

حليف املقاومني في النهاية.  

اخملطط التركي فشل بهزمية داعش في 
كوباني، ومن ثم تتالت االنتصارات حتى 
بلدة  في  عسكرياً  داعش  على  قُضي 
الباغوز في 23 آذار عام 2019، لتغير تركيا 
استراتيجيتها بالتدخل املباشر واحتالل 
األراضي السورية، فاحتلت جرابلس، ومن 
ثم مدينة الباب في الثاني والعشرين من 
فإن  ذلك  ومع  لعام 2017،  شباط  شهر 
الرأي العام العاملي واصل سياسة غض 

النظر عنها، تفاديا ملصاحلها مع تركيا. 

لعام  الثاني  كانون  من  العشرين  وفي 
2018، كان العدوان الغاشم على عفرين، 
خاض خاللها  لـ 58 يوماً  استمر  والذي 
ثاني  أمام  أبناء عفرين مقاومة عظيمة 
أكبر قوة عسكرية بحلف الناتو، والتزم 
عفرين  احتالل  مت  حتى  الصمت  العالم 
من  آذار  من  عشر  الثامن  في  بالكامل 
العام ذاته، وفي التاسع من تشرين األول 
التركي  االحتالل  دولة  2019 شنت  عام 
وكري  على مدينتي سري كانيه،  عدواناً 
سبي، أدى الحتالل املدينتني، وأيضا حدث 

العالم  ومسمع  أنظار،  حتت  كله  ذلك 
الصامت.

تنفذ  التركي  االحتالل  دولة  زالت  وال 
هجماتها وتهدد كل يوم بأنها ستحتل 
املزيد من األراضي السورية، واجملتمع الدولي 
يتفرج دون تدخل، وتواصل تركيا عدوانها 
شبه اليومي على كوباني، وقراها وبلدتي 
عني عيسى، وتل متر وريفهما، والشهباء، 
ومنبج، وغيرها من مناطق شمال وشرق 
سوريا، عبر القصف املدفعي والطائرات 
املسيرة واحلربية، مع تهديداتها املستمرة 
كوباني،  من  كل  في  جديد  عدوان  ببدء 
وتل رفعت، ومنبج، سعياً الحتالل املزيد 
حلمها  لتحقيق  السورية  األراضي  من 

العثماني.

بتضافر جهودنا سنرد الهجمات 
التركية

لصحيفتنا  حتدث  ذاته،  السياق  وفي 
عضو اللجنة املركزية حلزب الدميقراطي 
محمد  سوريا  في  الكردي  التقدمي 
سمو، الذي استهل حديثه بالقول: »منذ 
بداية األزمة في سوريا واألطماع التركية 
تزداد يوماً بعد يوم، وبخاصة في املناطق 
بشكل خاص؛  كوباني  ومدينة  الكردية، 
وملوقعها  السياسية  ألهميتها  نظراً 
صلة  كونها  االستراتيجي،  اجلغرافي 
جهة  ومن  واجلزيرة،  عفرين  بني  الوصل 
أخرى تعد مدينة كوباني رمزا للمقاومة 
في وجه قوى اإلرهاب بدءًا من اجملموعات 
املرتزقة، التي حاولت جاهدة النيل من تلك 
املدينة، وصوالً ملرتزقة داعش املدعومة من 

تركيا نفسها«. 

وأشار سمو: »الهدف األساسي خملططات 
لكوباني،  املتواصل  واستهدافها  تركيا، 

تأتي في أطار املساعي واألهداف الرامية 
لقطع الشريان األساسي لروج آفا وقطع 
وشرق  شمال  مناطق  بني  الوصل  صلة 
سوريا، وحتقيق أطماعها باحتالل كامل 
الشريط احلدودي من ديريك حتى عفرين«. 

عبر  يبدأ  »احلل  أن  بقوله:  سمو  ولفت 
اجملتمع الدولي، وقرارات األمم املتحدة ذات 
سياسي  حل  صيغة  إليجاد  الصلة، 
لألزمة في سوريا وخاصة أمريكا وروسيا، 
الدولتان اللتان وقّعتا على اتفاق مع تركيا 
بشأن وقف إطالق النار وخفض التصعيد«. 

وأوضح سمو: »ال بدّ من بذل اجلهود من 
أجل إيجاد حل سوري - سوري، وعقد مؤمتر 
لألطراف  وشامل  جامع  وطني  سوري 
السياسي  للحل  والساعية  املؤمنة 
في  السوريني  وإشراك  السورية،  لألزمة 
السياسي  احلل  بأن  نؤمن  نحن  احللول، 
وال  األزمة في سوريا،  السلمي سينهي 
بد أن يكون هناك توافقات بني السوريني 

أنفسهم«. 

حلزب  املركزية  اللجنة  عضو  واختتم 
الدميقراطي التقدمي الكردي في سوريا 
ظل  »في  بالقول:  حديثه  سمو  محمد 
بها  متر  التي  احلساسة،  الظروف  هذه 
سوريا بشكل عام، ومناطق شمال وشرق 
سوريا بشكل خاص، من تهديدات تركية 
جدية باحتالل املزيد من األراضي السورية، 
وسعيها املستمر بالقضاء على الوجود 
الكردي، وبقية شعوب املنطقة، يتحتم 
توحيد  كردية  سياسية  كقوى  علينا 
املنطقة،  في  الذاتية  اإلدارة  مع  جهودنا 
وأن نبدي مواقفنا الثابتة جتاه الهجمات 
التركية، وعلينا إرغام العالم عبر مواقفنا 
حد  ووضع  بواجباتها،  تقوم  أن  املوحدة، 
النتهاكات وجرائم دولة االحتالل التركية 

على مناطقنا«.  

منبج/ آزاد كردي ـ أدان شيخ عشيرة الحمدون في مدينة منبج وريفها إبراهيم الجاسم 
الله أوجالن، وأكد أن العزلة المشددة غير  البرهو، العزلة المفروضة على القائد عبد 
عادلة، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وعّدها مخالفة للشيم واألخالق واإلنسانية، 

التي ألفوها في مجتمعاتهم.

شيخ عشيرة الحمدون بمنبج: 
ية العزلة على القائد أوجالن تستهدف الشعوب المتطلعة للحر

محمد سمو: على أبواب كوباني تحطمت أحالم المحتل التركي

المؤشرات االقتصادية والتقديرات الدولية تؤكد بأن السوريين أمام تحديات، وصعوبات أكثر مقارنة مع األعوام الماضية من الحرب السورية، 
والحل فيما يتعلق بهم أن تشفق الدول األخرى على سوريا أكثر من أي وقت مضى؛ ألن الميزانية المقدرة تفضح عجز الحكومة، فهل ستتوافق 

هذه الرؤى مع رؤية المقربين من الحكومة في أن االزدهار االقتصادي سينقذ سوريا العام المقبل؟

السوري حائر هل سيثق بالتوقعات الدولية أم المحلية؟!
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حميد املنصوري 

)كاتب ومحلل سياسي(

في إحدى احملاضرات األكادميية حول 
أستاذة  طرحت  البحث،  مناهج 
سؤاالً على طلبة الدراسات العليا، 
عن  اخلارجة  األشياء  نسمي  ملاذا 
االجتماعي  العرف  أو  القانون 
السوداء  كالقائمة  بالسوداء، 
اإلجابة  وكانت  السوداء؟،  والسوق 
من أحد الطلبة بأن املقصود هو ما 
غموض  من  األسود  اللون  يحملهُ 
واإلبصار  الرؤية  على  القدرة  وعدم 
في الليل والظالم ملا حول اإلنسان، 
الشعور  إلى  تقود  احلالة  وهذه 
بالريبة واخلوف لدى البشر، مما دفع 
على  والدول  اجملتمعات  من  الكثير 
تسمية األشياء واألعمال الغامضة 
واخلارجة عن القانون والعرف وحتى 
بالسوداء.  السلبية  السلوكيات 
ولعل من احلكمة اليوم تغيير هذا 
مؤثرات  من  يحملهُ  ملا  املصطلح 
العنصرية ضد  تكوين  في  ودالالت 
السود من البشر عبر تبني واعتماد 
اللون الرمادي الشائب حيث ال يحمل 
أي دالالت على اجملتمعات واألمم. وعلى 
القائمة  سياق ومفهوم مصطلح 
السوداء املرتبط بالريبة وعدم القدرة 
اقترحنا  والذي  األشياء،  رؤية  على 
فالقارة  الرمادي،  باللون  تغييرهُ 
نحو  وريبة  األفريقية حتمل حتديات 
ظل  في  الشاملة  التنمية  حتقيق 

التنافس الدولي على القارة.

من نافلة القول بأن القارة األفريقية 
على  الدولية  السياسة  في  مؤثرة 
الطبيعية  املوارد  من  األوجه  كافة 
إلى  الزراعية  واألرض  املتعددة 
جانب الكتلة البشرية، وهي محالً 
للتنافس الدولي، فالقمة األمريكية 
واشنطن  في  األخيرة  األفريقية 
تؤكد ذلك، ورغم هذا، تعاني القارة 
السمراء من حاالت احلروب األهلية 
الدولة  وضعف  واجملاعات  والفقر 
الصحة  ومستويات  القومية 
التنمية  وعموم  التحتية  والبنية 

الشاملة بجوانبها املتعددة.

له  إفريقيا  على  الدولي  فالتنافس 

جوانب ثقافية مهمة في التنمية، 
حيث جند بأن الكثير من احلكومات 
السمراء  القارة  في  والبرملانات 
االستثمار  بني  تقارن  أصبحت 
والدول  الصني  بني  والشراكات 
يالحظ  من  هناك  حيث  الغربية، 
أكثر  بثقافة  موجودة  الصني  بأن 
بينما  األفريقية،  للثقافات  تقّبالً 
فوقية  ثقافة  حتمل  الغربية  الدول 
على الثقافات األفريقية، ولعل هذه 
الثقافة من بقايا نظرية داروين في 
البقاء  وأفضلية  البشري  التطور 
للشعوب األكثر حتضراً، والتي سببت 
وقدّمت مصوغاً جلرائم االستعمار 
األماكن  من  وغيرها  القارة  في 
الشمالية.  وأمريكا  استراليا  مثل 
الدميقراطية  بأن  املنطلقات  ومن 
والتنمية متثالن تطلعات الشعوب 
الدول  من  العديد  حتاول  األفريقية، 
األفريقية إيجاد مسافة للمفاضلة 

الدول  املنافسة بني  واملساومة في 
والشركات في حتقيق التنمية املادية 
من البنية التحتية وانتشار املصانع 
واستغالل  واكتشاف  والشركات 
فائقة.  بصورة  الطبيعية  املوارد 
تغض  بأنها  الصني  على  ويؤخذ 
الدكتاتورية  األنظمة  عن  الطرف 
في الدول األفريقية وتهتم بالشؤون 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية، 
بينما واشنطن تربط الدميقراطية 
كمعيار مهم ورئيسي في التنمية 
التاريخي  السياسي  البعد  ولكن 
الالتينية  أمريكا  في  لواشنطن 
بحتة،  براغماتية  سياسات  يقدم 
أما روسيا ترغب في بروز الثقافات 
األفريقية كإطار خاص ال يترادف مع 

الليبرالية الغربية. وهنا البد من ذكر 
بأن هناك محاوالت مهمة للصني 
تعمل  حيث  الثقافي،  اجملال  في 
بكني على نشر اللغة الصينية في 
القارة األفريقية، على سبيل املثال 
من  تأسس  والذي  الصيني،  البيت 
في  الصيني  الشباب  رابطة  قبل 
لتقريب  كينيا  نيروبي/  العاصمة 
بني  والثقافي  االجتماعي  االتصال 
الصينيني والشركات الصينية وبني 
األعراق  املتعدد  الكيني  الشعب 
والثقافات، إلى جانب ذلك يتم عبر 
العمالة  تدريب  الصيني  البيت 
رئيس  ويقول  كينيا،  في  الوطنية 
األكثر  املسار  بأن  الصيني  البيت 
واقعية وأهمية هو توفير اخلدمات 
الغذاء  من  األساسية  واحلاجات 
على  والقضاء  التحتية  والبنية 
الفقر والبطالة للشعوب األفريقية، 
االستعمار  آثار  من  والتخلص 

الصني. وفي سياق  كما حدث في 
السبل  أفضل  ايجاد  على  القدرة 
في التعاون والشراكة التنموية مع 
الصني، أُجبرت حكومة غانا من قبل 
مراجعات  على  املدني  اجملتمع  قوى 
بالنفط،  تسددها  صينية  قروض 
وقد استجابت الصني في تخفيض 
الشعوب  أن  كما  القروض.  فوائد 
أيادي  إلى تكوين  األفريقية تسعى 
وعقول وطنية ماهرة، وأيضاً لم تعد 
متقبلة لتصدير مواردها كمواد خام 
فاقدة الكثير من ثمنها احلقيقي من 
النفط والذهب واألملاس واليورانيوم 
والنفط والعديد من املعادن واملوارد 
كاألخشاب، فاليورانيوم مثالً يحمل 
مؤشرات على تزايد قيمتهِ في توليد 

فرنسا  املثال  سبيل  على  الطاقة، 
تعتمد على الطاقة النووية بنسبة 
املرتبة  حتتل  وهي   ٪75 إلى  تصل 
النووية  املفاعالت  عدد  في  الثانية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  بعد 
مبكان  األهمية  ومن  روسيا،  وقبل 
بأن  أدركت  قد  أملانيا  بأن  االعتراف 
الطاقة املتجددة والنظيفة مكلفة 
السلبية  آثارها  وفي  املساحة،  في 
أن  البد  لذا  الطبيعية،  احلياة  على 
الطاقة  على  االعتماد  إلى  تتجه 

النووية بنسبة عالية كفرنسا.   

الدولية،  القوى  موازين  تغير  القارة 
دولية،  قوى  موازين  القارة ستقلب 
فرنسا،  هنا  الواردة  األمثلة  ومن 
من  فرنسا  انسحبت  فعندما 
كان  إفريقيا،  في  مستعمراتها 
عمالت  ربط  عبر  موجوداً  نفوذها 
األفريقية  الدول  من  العديد 
الفرنك  ثم  الفرنسي  بالفرنك 

صرفه  سعر  وتثبيت  األفريقي 
باريس  استفادت  وقد  باليورو، 
الدول  هذه  صادرات  من  ومازالت 
بالفرنك  الدوالر  تبديل  يتم  حيث 
فرنسا  على  يعود  مما  األفريقي 
بالكثير من عملة الدوالر األمريكي، 
األفريقية  الدول  من  العديد  ومتثل 
دون  الفرنسية  للمنتجات  سوقاً 
السعر  في  منافسة  سلع  وجود 
املوارد  استغالل  جانب  إلى  واجلودة، 
الطبيعية في عقود غير عادلة بني 
لذا  الدكتاتورية،  واألنظمة  باريس 
اتهامات  محل  في  باريس  كانت 
العسكرية  االنقالبات  بعض  حول 
وتتوغل  السياسية.  واالغتياالت 
هيمنة فرنسا عبر اللغة الفرنسية، 

من  للعديد  الرسمية  اللغة  فهي 
الدول بسبب االستعمار مما قاد إلى 
تكوين املنظمة الدولية للناطقني 
بالفرنسية »الفرنكوفونية«، فالقارة 
الناطقني  من  عدد  أكبر  تضم 
الفرنسية  تعد  حيث  بالفرنسية 
لغة رسمية في 27 من أصل 54 دولة 
إفريقية، وفي سبيل حتقيق املصالح 
تقوم فرنسا على نشر لغتها عبر 
وزارة  وبإشراف  خاصة  مؤسسات 
أضحت  وقد  الفرنسية.  اخلارجية 
الكثير من الدول في القارة السمراء 
الهيمنة،  هذه  من  للخروج  تواقة 
ويساعدها في ذلك وجود التنافس 
والشركات  الدول  من  العديد  بني 
يتيح  مما  القارة،  في  العمل  على 
أكثر  واستثمارات  اتفاقيات  لوجود 
عدالً للشعوب األفريقية، فاألقدام 
تتزاحم في القارة من الصني ورسيا 
والواليات املتحدة واململكة املتحدة 
إلى جانب أملانيا وتركيا وغيرها حتى 
ذلك  كل  كاإلمارات،  خليجية  دوالً 
سيجعل فرنسا تتقلص في دورها 
على  معتمدة  مؤثرة  دولية  كقوة 
بعض الدول األفريقية، وسيحولها 
إلى دولة أوروبية مركزية، على سبيل 
القوات  انسحاب  شهدنا  املثال 
سنوات  بعد  مالي  من  الفرنسية 
اإلرهابية  اجلماعات  احلرب على  من 

وقدوم النفوذ الروسي. 

ومن األهمية ذكر بأن تنافس القوى 
إفريقيا  على  والشركات  الدولية 
في  مهمة  حلقة  أيضاً  يحمل 
التجارة  في  االستراتيجية  املواقع 
العاملية مثل املوانئ واملواقع البحرية 
املهمة كمضيق باب املندب فهناك 
عسكرية  قواعد  ثالث  أرتيريا  في 
وفي  وصينية.  وفرنسية  أمريكية 
شأن املواقع االستراتيجية في القارة 
البد أن ندرك بأن الشركات الصينية 
احلكومة  قوة  تعكس  والروسية 
بشكٍل رئيسي، مقابل إن الشركات 
الغربية متعددة اجلنسيات تعكس 
التجارة  على  الغربية  السيطرة 
الدولية، وجميع الشركات تستفيد 
الرخيصة  العمالة  وجود  من 
كوسيلة لتقليص التكاليف وزيادة 

اإلنتاجية وطرق التوزيع. 

وتبقى القارة األفريقية حتاول خلق 
مع  والدميقراطية  القومية  الدولة 
التنمية  مستويات  أعلى  حتقيق 
احلكومية  واإلدارة  واملعرفة 
التعاون  خالل  من  واملؤسساتية 
الدول  مختلف  مع  والشراكة 
والشركات في التنمية واالستثمار.

مقصود  الشيخ  حيي  أهالي  يواجه 
تفرضه  خانقاً  حصاراً  واألشرفية 
حلكومة  التابعة  الرابعة«  »الفرقة 
على  بظالله  ألقى  والذي  دمشق، 

مناحي احلياة في احليني.

ومن بني القطاعات، التي تضررت جراء 
احلصار، قطاع األفران وخط إنتاج اخلبز، 
االحتياطي  اخملزون  استهالك  نتيجة 

ملادة الطحني التي يصنع منها اخلبز.

حيي  في  االقتصاد  مجلس  فحسب 
يتبقَّ  لم  واألشرفية،  الشيخ مقصود 
من  طن   300 سوى  مستودعاته  في 
الطحني، وهي كمية لن تكفي سوى لـ 

عشرة أيام أخرى.

إذ يتم استهالك حوالي 27 طناً لتزويد 
أكثر من 200 ألف نسمة باخلبز، يومياً.

اخملزون يشارف على النفاد

وحذر الرئيس املشترك جمللس االقتصاد 

في حيي الشيخ مقصود واألشرفية، 
مخاطر  من  تركي«،  أحمد  »صالح 
مخزون  أن  مبّيناً  احلصار،  استمرار 
الطحني في املستودعات يشارف على 

النفاد، ولن يدوم ألكثر من عشرة أيام.

وتصنع سبعة أفران عاملة في احليني 
مادة اخلبز، وحتتاج هذه األفران ألكثر من 
80 برميالً من املازوت أسبوعياً لتشغيل 
املولدات الكهربائية، وآالت إعداد اخلبز، 
الذي يتم توزيعه عبر الكومينات على 

األهالي.

تفرضه  الذي  احلصار  إن  تركي،  وأردف 
حلكومة  التابعة  الرابعة«  »الفرقة 
دمشق ليس وليد هذين الشهرين، إمنا 

ويستمر  سابقة،  أعوام  خمسة  ميتد 
الفترة  مييز  ما  لكن  هذا،  يومنا  حتى 
تخطيه  هو  احلصار  من  األخيرة 
وسعيه  األساسية،  املواد  موضوع 
حيي  في  القاطنني  األهالي  خنق  إلى 
الشيخ مقصود واألشرفية، والشهباء 
على اختالف أعمارهم من الرضع إلى 
وعوائق  مصاعب  وخلق  السن،  كبار 
عديدة لهم، أبرزها حرمانهم من مادة 
دخول  من  بالرغم  التدفئة  محروقات 

فصل الشتاء.

وتابع تركي: »الطحني على وشك النفاد 
احلصار  استمر  إن  مستودعاتنا،  من 
األفران  عمل  سيتوقف  الوتيرة  بهذه 
عمل  أن  كما  القادم،  األسبوع  خالل 
األفران يحتاج لـ 70 إلى 80 برميالً من 
املازوت أسبوعياً إلعداد اخلبر عبر اآلالت، 

وهذا أيضاً يشارف على االنتهاء«.

ضمان استمرار عمل األفران 
واملشافي

»الفرقة  أن  تركي،  بنّي  الصدد  بهذا 
وقال:  احلصار،  فرض  تتعمد  الرابعة« 
األهالي  معاناة  تزيد  الرابعة  »الفرقة 
فوق معاناة الفقر، وارتفاع سعر صرف 
الدوالر، وإن توقف الفرن سيتأزم الوضع 

أكثر«.

الرئيس  ناشد  حديثه  ختام  في 
حيي  في  االقتصاد  جمللس  املشترك 
»صالح  واألشرفية،  مقصود  الشيخ 

أحمد تركي«، منظمات حقوق اإلنسان، 
واجلهات املعنية إليجاد حل فوري، وقال: 
هنا،  األهالي  من  اآلالف  مئات  »يقطن 
ستحل عليهم كارثة إن استمر احلصار، 
ضد  تقف  من  هي  الرابعة  الفرقة 
إتاوات  إلى فرضها  باإلضافة  الشعب، 
احملروقات  منها  نطلب  ال  نحن  عليه، 
والطحني إمنا نريد فقط أن تفتح الطرق 
أمامنا إلدخال أساسيات ومستلزمات 

احلياة إلى حيينا«.

وكالة هاوار

خالل  كبير  بشكل  الذهب  سعر  تأثر 
نهاية 2022  مع  ليرتفع  احلالي،  العام 
وفق تقديرات استندت لبيانات اجلمعية 

احلرفية للصياغة، وصنع اجملوهرات في 
دمشق، حوالي 72٪ عن بداية العام.

والتغيرات السعرية للذهب خالل عام 
الكبير  االرتفاع  مردها  والتي   ،2022
زيادة  بفعل  العاملية  األونصة  بسعر 

الطلب على الذهب عاملياً.

وارتفع سعر الذهب عيار )21( مطلع 
الثاني، من  أي في شهر كانون  العام، 
179 ألف إلى 195 ألف في شهر شباط، 
ليصل إلى 204 ألف في شهر آذار حتى 
بشكل طفيف  لينخفض  أيار،  شهر 
خالل شهري حزيران ومتوز إلى 195 ألف، 
معاوداً ارتفاعه في شهر آب وأيلول إلى 
214 ألف، وصوالً لعتبة الـ 232 ألف في 
نحو 271 ألف  متصاعداً  األول،  شهر 
الثاني، ليختم العام عند  في تشرين 
لعام  األول  312 ألف في شهر كانون 

.2022

سعر  أن  يتبني  بسيطة  وبحسبة 
الذهب عيار )21( ارتفع خالل هذا العام 
حوالي 133 ألف ليرة سورية، وهي أكبر 

زيادة سنوية في التاريخ.

للذهب  السعرية  للتغيرات  وبالنظر 
السورية،  األزمة  خالل  عام  بشكل 
وبرصد  عام 2011 حتى 2022،  أي من 
األسعار الصادرة عن اجلمعية احلرفية 
للصياغة وصنع اجملوهرات في دمشق، 
خالل  ل.س   2760 من  الذهب  ارتفع 
2011، ليصل إلى 312 ألف ليرة سورية 

نهاية هذا العام.

الصاغة،  من  عدد  توقعات  وحسب 

فإن الذهب من املمكن أن يرتفع أكثر 
الدولية  التوترات  بسبب  ذلك  من 
التضخم  نسب  وارتفاع  واالقتصادية 

في أغلب دول العالم.

غسان  الصاغة  جمعية  رئيس  وكان 
جزماتي أوضح في تصريح أنه بنهاية 
في  الكبرى  الشركات  تلجأ  عام  كل 
تبديل  إلى  واألمريكية  األوروبية  الدول 
معها  تزيد  التي  والسيولة  الدوالر 
بشراء الذهب نظراً لقيمته وألنه غير 
قابل للخسارة، الفتاً إلى أن اليوم من 
يبيع بيت أو سيارة فإنه يشتري الذهب 

بدالً منه وهذا أفضل بالنسبة له.

وكاالت

في  اجلوية  األرصاد  مكتب  يتوقع 
اململكة املتحدة أن يكون العام املقبل 
على  سخونًة  األعوام  أكثر  من  واحداً 
حيث  اإلطالق،  على  العالم  مستوى 
يتوقع أن يكون متوسط درجات احلرارة 
مئوية  بنحو 1.2 درجة  أعلى  العاملية 
مما كان عليه في أوقات ما قبل الثورة 

الصناعية.

 وإذا كان هذا صحيحاً، فسيكون هذا 
فيه  يصل  الذي  العاشر،  العام  هو 
إلى  العاملية  احلرارة  درجات  متوسط 
فوق  األقل  على  واحدة  مئوية  درجة 

الثورة  قبل  ما  فترة  في  عليه  ما كان 
الصناعية بني عامي 1850 و1900.

وحتى اآلن، كان العام األكثر سخونة هو 
2016، الذي شهد منط مناخ »النينيو«، 
املعقدة  الطقس  ظواهر  إحدى  وهو 
درجات  في  االختالفات  عن  الناجمة 
وتتسبب  الهادئ.  احمليط  عبر  احلرارة 
شديد  الطقس  في  الظاهرة  هذه 

احلرارة في جميع أنحاء العالم.

رئيس  سكيف،  آدم  البروفسور  وقال 
التنبؤات بعيدة املدى في مكتب األرصاد 
)النينيو(  ظاهرة  حدوث  »بدون  اجلوية، 

التي تسبق زيادة درجات احلرارة العاملية، 
قياسياً،  عام 2023 عاماً  يكون  ال  قد 
ولكن مع استمرار الزيادة في انبعاثات 
أن  الدفيئة عاملياً، من احملتمل  الغازات 
األعوام  أكثر  من  املقبل  العام  يكون 

سخونة على مستوى العالم«.

ومن جهته، قال الدكتور نيك دونستون 
قاد  الذي  اجلوية،  األرصاد  مكتب  من 
لعام  العاملية  احلرارة  درجات  توقعات 
2023، »لقد تأثرت درجة احلرارة العاملية 
املاضية  الثالث  السنوات  مدى  على 
التي  نينا( املناخية،  )ال  ظاهرة  بتأثير 

باردة لسطح  تتسبب في جلب مياه 
الشرقية،  جهته  في  الهادئ  احمليط 
يشير  املقبل،  للعام  بالنسبة  لكن 
السنوات  نهاية  إلى  املناخي  منوذجنا 
الظاهرة  هذه  من  املتتالية  الثالث 
في  دفئاً  األكثر  الظروف  إلى  والعودة 

احمليط الهادئ«.

وأضاف: »من املرجح أن يؤدي هذا التحول 
ارتفاع درجة حرارة األرض في عام  إلى 

2023 بشكل كبير«.

يبلغ  أن  اجلوية  األرصاد  ويتوقع مكتب 
بني  ما  العاملية  احلرارة  درجة  متوسط 

1.08 درجة مئوية و1.32 درجة مئوية، 
درجة   1.2 يبلغ  متوسط  تقدير  مع 
مئوية أعلى مما كان عليه في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر. 

وكاالت

يلوح نفاد مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود واألشرفية في األفق، حيث أعلن مجلس 
االقتصاد المشرف على األفران البدء باستهالك المخزون االحتياطي.

يقيا بين التنافس الدولي والتنمية نفاد الطحين في حيّي الشيخ مقصود واألشرفية مع استمرار الحصارإفر

يا ارتفع أكثر من 70% خالل عام 2022 يخ.. سعر الذهب في سور يادة سنوية في التار أكبر ز

 2023 سيكون أكثر األعوام حرارًة على اإلطالق


