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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

استمرار تشجير غابة 
الفروسّية... 

أبرز اهتمامات الدائرة 
الفنية للرقة في 

العام الجديد
دائرة  )مدير  اإلبراهيم  نور  صرّح محمد 
الدميقراطية  املدنية  اإلدارة  في  البيئة 
العام  خالل  الفنية  الدائرة  بأن  للرقة( 
موافقة   250 ُمنحت   2022 املنصرم 
بيئية ملنشآت صناعية من الدرجة األولى 
بتحليل  قام  البيئي  اخملبر  وأن  والثانية، 
214 عّينة مياه مختلفة من قنوات الري 

ونهر الفرات واآلبار اجلوفية... 7

تحضيرات لجنة التربية والتعليم الستقبال 
امتحانات الفصل األول في الطبقة

دون معاناتهم في  أطفال عفرين يجسِّ
معرض "مبدعون رغم الحصار"

التصالحّي  المسار 
والمشروع األوراسّي

أهالي القرى الحدودية: التشبث باألرض الرد 
المناسب لهجمات المحتل التركي 

نساء قامشلو 
ينددن بمجزرة باريس 
الثانية ويطالبن فتح 

تحقيق شفاف
أبدت نساء قامشلو ردود فعل غاضبة، 
باريس  مجزرة  شهداء  مع  ومتضامنة 
الدولة  تخلص  أن  مبينات  الثانية، 
التي  اجملزرة،  في  العقاب  من  التركية 
أعوام،  عشرة  قبل  باريس  في  وقعت 
مهد الطريق جملزرة جديدة، كما وطالنب 
حتقيق  فتح  الفرنسية  السلطات 
مجزرتي  مرتكبي  ومحاسبة  شفاف، 

باريس األولى، والثانية... 2

المدرسة األرمنية البالغ 
تاريخها 207 أعوام 
على وشِك السقوط

التي  األرمنية  املمتلكات  كثرة  بسبب 
عنها  التعريف  ويتم  تغييرها،  ميكن  ال 
كأماكن تاريخيه وال يتم ترميمها أو مبا 
معناه هي على وشك السقوط، واحدة 
األرمنية  املدرسة  هي  املباني  هذه  من 

االبتدائية للخورنيان في باالتي... 11

بية  لتر ا جلنة  بع  تتا
والتعليم في الطبقة 
وريفها، التحضيرات 
الضرورية المتحانات 
الفصل األول لعامي 
2023/2022م، بهدف 
تقييم املستوى التعليمي 

للطالب... 3

احلرب،  د  برما بع ملّطخة  بأصا
وبطني اخمليَّمات، وبألوان تنقل صورة 
الواقع املؤلم، الذي يعيشه أهالي 
مقاطعتي عفرين والشهباء، يحكي 
هباء معاناتهم،  أطفال عفرين والشَّ
ومأساتهم، التي يعيشونها في 

ظلِّ االحتالل التركي واحلصار املفروض عليهم عبر لوحات فنية 
عرضت في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بقامشلو... 9

أكد أهالي القرى احلدودية املوازية لشريط اخلط احلدودي مع باكور كردستان، أن الرد 
املناسب لهجمات احملتل التركي، هو التشبث باألرض، ورفض التخلي عنها مهما 

بلغت النتائج... 5

اجلهودِ  أهداُف  تنحصرُ  ال 
صيغٍة  إليجادِ  الروسّيةِ 
تصاحلّية بني دمشق وأنقرة 
األزمِة  بإنهاِء  بالرغبةِ 
موسكو  ألّن  السوريّةِ، 

التي تدّخلت عسكرياً في سوريا منذ أكثر من 
العملية  ترعى  أن  يفترُض  كان  سبع سنوات 
السياسّية في سوريا ومتنَع بحزٍم احتالل تركيا 
ملناطق فيها، ولكنَّ الصحيَح أّن موسكو في 
تعتبر سوريا خطَّ  سياق مشروعها األوراسيّ 
لديها  فرَق  وال  واشنطن،  مع  املباشِر  التماِس 
بني معركتها في سوريا وأوكرانيا التي تعتبرها 
حديقتها اخللفّية، وفي كلتا احلالتني كان ألنقرة 

دورٌ مقابل إغراءات اقتصاديّة كبيرة... 8

االتفاقـــات الثنـــائية 
االحتالل وتثبيت  التقسيم  تأكــــــــيد 

يحتفل املسيحون في كل عام بعيد 
املسيحيني  أعياد  ثاني  الغطاس، 
األرثوذوكس، وهو يعني عماد السيد 
اليوم  هذا  في  يتم  حيث  املسيح، 
أهم  أحد  وهو  املعمودية،  طقس 
يقوم  الذي  املُقدس،  الكتاب  أسرار 
به القساوسة والكهنة لكل طفل 
مسيحي، كما أن لهذا اليوم أسماء 
عدة منها الدنح التي تعني الظهور 
احلقيقي  املعنى  لتبيني  واإلشراق 
نهر  في  املسيح  السيد  عماد  لعيد 
وله  العمدان،  يوحنا  قبل  من  األردن 
الكنائس،  بها  تقوم  عديدة  طقوس 

لالحتفال بهذا اليوم. 

وملعرفة املزيد عن عيد الغطاس التقت 
صحيفتنا »روناهي« بجورجيت يعقوب 
والتي حدثتنا قائلًة: »إن عيد الغطاس 
أو عيد الدنح كلمة سريانية وتعني 
أيضاً عيد الظهور واإلشراق واالعتالن، 
وكلمة »غطس« تعني النزول في املاء 
واخلروج منه، وهذا العيد هو استباق 
وفي  وقيامته،  املسيح  السيد  ملوت 
السيد  معمودية  متت  اليوم  هذا 
املسيح على يد يوحنا املعمدان في 
إلى  الظهور  رسالته  وبدأت  األردن 
مع  بدأت  املسيح  رسالة  إذاً  العلن، 
سر العماد ويعتبر هذا العيد اعتالناً 
لسر الثالوث األقدس الذي ظهر للمرة 
األولى في عماد يسوع املسيح، وفي 
على  القدس  الروح  فاض  العيد  هذا 

يسوع وعلى الكنيسة جمعاء«.

معنى أسماء هذا العيد

حتتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا 
تذكارًا لعماد الرب، ولظهور سر مكتوم 
منذ دهور، وأظهر بعماد اخمللص، وهذا 
الذي  األقدس  الثالوث  سر  هو  السر 
هو قاعدة اإلميان القدمي وأساس الدين 
االبن  فإن  ذلك  املستقيم،  املسيحي 
متجسدًا  األردن  في  ظهر  الكلمة 
وتعّمد في املاء، والروح القدس ظهر 
بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت 
ابني  )هذا هو  نادى من السماء  األب 
احلبيب الذي به سررت( )مت 3: 17( 
ولهذا يُسمى عيد الظهور اإللهي أي 
ظهور هذا السر العظيم فيه، كما 
يسمى بالغطاس ألنه الرب اقتبل فيه 

العماد بالتغطيس باإلجماع.

الغطاس  عيد  أن  جورجيت  وبيَّنت 
يعتبر من األعياد الهامة في العقيدة 
في  ويقع  األرثوذكسية،  املسيحية 
وعيد  اجمليد،  امليالد  عيد  بني  الفترة 
الغطاس  عيد  وزادت: »ميثل  القيامة، 
الكنسية  الطقوس  أهم  من  واحداً 
التي نقوم بها في الكنائس، ويسمى 
قبل  املسيح  السيد  ألن  بالغطاس 
طريق  عن  األردن  نهر  في  التعميد 
عليه  أُطلق  لذلك  التغطيس 
عيد  أيضاً  )الغطاس(، ويطلق عليه 

)الظهور اإللهي(«. 
وحتدثت جورجيت عن العماد فقالت: 
»العماد وهو الغطس في املياه اجلارية 
رمز للوالدة الثانية، حيث ميوت اإلنسان 
إلى  أقرب  بشكل  جديد  من  ليولد 
املسيح  السيد  عند معمودية  الرب 
روح  عليه  حّلت  األردن  نهر  في 
وسمع  حمامة،  هيئة  على  القدس 
سر  فهي  السماء،  من  الرب  صوت 
وهي  السبعة،  الكنيسة  أسرار  من 
جديدة،  لوالدة  للمسيحية  دخول 
والشخص الذي يجري تعميده يصبح 
تابع للسيد املسيح وتابع للكنيسة 

املسيحية«.

وتابعت جورجيت: »العماد ميثل موت 
احلياة  في  وقيامته  املسيح،  يسوع 
اجلديدة، أيضاً الطفل املُعمد يخلص 
هي  والتي  األصلية  اخلطيئة  من 
خطيئة أدم وحواء ليدخل إلى احلياة 

مرة أخرى كإنسان جديد«.

الطقوس  أهم  من  الغطاس  يعتبر 
التي توارثها املسيحيني عبر التاريخ، 
أسرار  أهم  من  واحد  عليه  وأقيم 
الكنيسة، والذي يسمى » التعميد« أو 
»سر املعمودية«، فهو تذكار لتغطيس 
السيد املسيح في نهر األردن، والذي 
عبر  بعد  فيما  األقباط  به  متثل 
العصور، وهذا العيد يعتبر من األعياد 

السيدية التي تخص السيد املسيح 
ذاته لذا يطلق عليها »سيدية«.

طقوس عيد الغطاس

إلى الطقوس  كما أشارت جورجيت 
التي تقوم بها الكنيسة لهذا اليوم: 
الدين  ركائز  أهم  من  »املعمودية 
من  السادس  في  لذلك  املسيحي، 
املسيحيون  يحتفل  األول  كانون 
بهذا العيد، وهناك طقوس وصلوات 

وتراتيل خاصة بهذا العيد«.

تبدأ الطقوس ببرامون عيد الغطاس 
اجمليد، حيث توجد إبصاليتني )واطس، 
يوم  حسب  فقط  واحدة  تقال  أدام( 
البرامون.. وهما موجودتني في كتاب 
اإلبصاليات والطروحات له مرد إجنيل 

خاص به.

واإلبصالية هي أشعار موزونة قبطًيا 
لتمجيد  كالشعر  صوتًيا  ومقفاه 
الرب، أو العذراء والشهداء والقديسني، 
احلروف  على  ََّبة  ُمرَت تكون  ما  وغالًبا 
متجيدة  أو  ترتيلة  وهي  الهجائية، 
خاصة بالسيد املسيح في ميالده من 

العذراء.

اجمليد،  الغطاس  عيد  عشية  تليها 
الليل،  منتصف  تسبيحة  ثم  ومن 
رفع بخور عشية  االنتهاء من  فبعد 

ال يخرجون من الكنيسة، بل يبدؤون 
القديس  أيقونة  أمام  متجيد  بعمل 
اللقان  يعد  بينما  املعمدان،  يوحنا 
)حوض صغير ميلئ باملاء في الكنيسة( 
الكنيسة  من  الثالث  اخلورس  في 
بغسله جيدًا، وملئه ماء عذبًا، إذ يجب 
أن يحضر ماء اللقان تسبيحة نصف 
الليل من أولها )إذ لم يكن بالكنيسة 
لقان، يوضع املاء في طبق كبير على 
منضدة وعن ميينه ويساره شمعتان 
كاملذبح(، بعد انتهاء التمجيد يسير 
واملرتلني  الشمامسة  مع  الكهنة 
اللقان  حيث  إلى  موقدة  والشموع 

مرتلني 

بدء صالة نصف الليل )قوموا يا بنى 
آابيشوي(،  ثينو  تني  حلن  )أو  النور( 
وتقرأ التسبيحة في املاء حيث يرشم 
مالبس اخلدمة ويلبسونها ثم، يعودون 
حيث  الثالث  اخلورس  إلى  أخرى  مرة 

يوجد اللقان، ثم تبدأ صالة اللقان.

بعد انتهاء صالة اللقان، ووشم جميع 
احلاضرين في جباههم يتوجه الكاهن 
إلى الهيكل، ليبدأ رفع بخور باكر عيد 

الغطاس اجمليد.

ونوهت جورجيت أنه في كل عام تقوم 
الكنيسة باختيار أحد أبنائها ليكون 
اشبني أو قريب املسيح: »عندما يعمد 
عراب،  أي  أشبني  له  يكون  الطفل 
في  طريقتها  ولها  كنيسة  وكل 

اختيار اشبني السيد املسيح«.

»في  حديثها:  جورجيت  واختتمت 
جلميع  التهاني  أقدم  املناسبة  هذه 
الشعوب بعيد الدنح، كما أمتنى أن 
يكون بداية خير وأمان وسالم جلميع 
أبناء شعبنا، وخاصًة في سوريا بعد 
سنوات األزمة، واحلصار الذي نعيش 
فيه، واحلروب املتكررة على مناطقنا، 
وأن حتل السعادة، والفرح في قلوب 
التي  والشعوب  األطفال،  جميع 
واحلروب  األزمات  غمامة  من  عانة 

والصرعات«.

قامشلو/ دعاء يوسف - احتفلت كنائس قامشلو بعيد الغطاس في السادس من شهر كانون األّول، والذي ُيعدُّ بداية لرسالة المسيح إذ بدأت 
مع سر العماد فما هو عيد الغطاس أو الدنح؟، ولماذا ُسّمَي بهذا االسم، وماهي الطقوس التي تقوم بها الكنائس في هذا اليوم؟

عيــد الغـــطاس... 
طقــــوس ثـــــــاني أعياد المسيحيين األرثوذوكس بقامشلو

وصف تطبيع العالقات الثنائية بين أنقرة ودمشق بمؤامرة جديدة، ُتحاك ضد الشعب السوري، الذي أنهكته سنوات 
الحرب، التي مّر على قيامها أكثر من عقد من الزمن، وبالرغم من تصارعهما منذ بداية الحرب السورية، يلتقيان 
مجدًدا على طاولة واحدة في تناغم لبناء نظرة جديدة، قائمة على تأكيد تقسيم الجغرافية السورية، واإلعداد 

الحتالل تركي جديد.
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طالت يد الغدر قبل عشر سنوات ثالث 
خيوطها  حاكت  مؤامرة،  في  نساء 
في  وذلك  التركية،  االستخبارات 
التاسع من كانون الثاني عام 2013 في 
قلب العاصمة الفرنسية، التي تدعي 
اإلنسان،  وحماية حقوق  الدميقراطية، 
فأصبحن شهيدات للحرية، »ساكينة 
جانسيز، فيدان دوغان، وليلى شايلمز«، 
أسماء خلدها التاريخ لتكون أيقونات 

للنضال.

استشهادهن  ذكرى  اقتراب  ومع 
سيناريو  يعاد  أخرى  مرة  األليمة، 
استهداف  مت  حيث  الكرد،  استهداف 
في  الكردية  الثقافية  اجلمعية  مركز 
يد  على  باريس،  الفرنسية  العاصمة 
العنصرية  بالنعرات  محمل  إرهابي 
اجلمعة  يوم  الكردية،  القضية  جتاه 
تسبب  والذي   ،2022/12/23 بتاريخ 
مير  كارا،  »أمينة  من  كل  باستشهاد 
ما  آخرين«؛  وجرح  قزل،  اهلل  عبد  بيرو، 

سبب موجة عارمة رافضة هذا العمل 
األهالي،  الكرد من قبل  اإلرهابي بحق 
واملثقفني،  الوطنية،  والشخصيات 
والفنانني، مطالبني احلكومة الفرنسية 

مبحاسبة الفاعل.

وصمة عار على جبني حكومة 
فرنسا

يتعرض  التي  الثانية،  باجملزرة  للتنديد 
الفرنسية  العاصمة  في  الكرد  لها 
األربعة  األجزاء  في  الكرد  نزل  باريس، 
الشوارع  إلى  وخارجها  كردستان،  من 
غضبهم  عن  وأعربوا  وامليادين، 
لسياسات اإلبادة اجلماعية، وقد أعربت 
التستر،  رفضهن  عن  قامشلو  نساء 
جملزرة  حصل  كما  صفحاتها  وإغالق 

مشابهة قبل عشر سنوات.

وفي هذا الصدد بينت لنا حلوة سليمان: 

»إن هذا استهداف لشهيدات الثالثة، 
هو استهداف للمجتمع الكردي أجمع«، 
وزادت: »تسعى تركيا من خالل ارتكاب 
هذه اجملازر في باريس، إلى خلق فتنة بني 
الكرد، واحلكومة الفرنسية، التي لها 
موقف إيجابي حيال القضية الكردية، 
على  وتسترها  فرنسا  سكوت  ولكن 
اجلناة احلقيقيني، يدل على مشاركتها 
في هذه اجملزرة، وستصبح هذه األعمال 
اإلرهابية وصمة عار على جبني احلكومة 

الفرنسية«.

ختام  في  سليمان  حلوة  وطالبت 
حديثها السلطات الفرنسية بكشف 
مالبسات الهجوم اإلرهابي في باريس، 
وعدم إغالق ملف القضية كما حصل 

في مجزرة باريس األولى.

اعتداء صارخ على الكرد

إلى:  سليمان  فادية  أشارت  وبدورها، 
الكردي  الشعب  إبادة  سياسة  »أن 
كلها،  العالم  أنحاء  وفي  مستمرة، 
وهي سياسة يحاول من خاللها أعداء 
واخلوف  الرعب،  نشر  الكردي  الشعب 

بني الكرد، وباقي املكونات«.

باريس  مجزرة  أن  إلى  فادية  ونوهت 
وراءها  تقف  عديدة  جملازر  امتداد  هي 
املشروع  ضرب  حتاول  سياسات 
الدميقراطي في الشرق األوسط، وعدت 
للكرد:  صارخاً  اعتداء  الهجوم  هذا 
هجوم  في  الكرد  يستهدف  »عندما 
ارهابي في عاصمة دولة تعد من الدول، 
التي تدعم الدميقراطية، وحتمي حقوق 
مباحة  الكرد  دماء  أن  جند  اإلنسان، 

للسفك دون رادع«.

مجزرة  شهيدات  فادية  واستذكرت 
من  »املئات  وقالت:  األولى،  باريس 
النساء اليوم يحملن راياتهن، وميضني 
على دربهن، فلم متت شعلتهن، وهذا 
الهجوم مع اقتراب ذكرى استشهادهن، 
ليس محض صدفة بل له أبعاد كثيرة«.

باريس  مجزرة  أن  إلى  فادية  أشارت 
الثانية، تعيد إلى األذهان مجزرة باريس 
املناضالت  بحق  كانت  التي  األولى، 
وليلى  جانسيز،  )ساكينة  الثالث 

شايلمز، وفيدان دوغان(.

ختام  في  سليمان  فادية  وطالبت 
حديثها فتح حتقيق شفاف، وكشف 

مالبسات هذه اجلرمية النكراء.

مظاهر  إرساء  في  مهم  دور  للمرأة 
األمن واالستقرار، ولها مسيرة حافلة 
بالتضحيات والنضال منذ بدء ثورة روج 
آفا عام 2021، وال تزال تناضل في سبيل 
اجملاالت  في  ريادياً  دوراً  ولعبت  ذلك، 
والعسكرية  السياسية  االجتماعية، 
لتشكيل  املرأة  بادرت  حيث  وغيرها، 
كوحدات  بها  خاصة  عسكرية  قوات 
حماية املرأة وقوى األمن الداخليـ  املرأة، 
وقوات حماية اجملتمعـ  املرأة، ليكون لها 
دور في إرساء األمن واألمان في شمال 
وشرق سوريا، بعدما همشتها العائلة 

واجملتمع، واألنظمة احلاكمة.

قوى  في  املرأة  دور  عن  أكثر  وللحديث 
األمن الداخلي ـ أسايش املرأة في حي 
الشيخ مقصود مبدينة حلب في شمال 
وشرق سوريا، التقت وكالة أنباء املرأة 
التابعة  التدريب  جلنة  في  اإلدارية  مع 

لقوى األمن الداخلي آرجني محمد.

كانت  »املرأة  أن:  محمد  آرجني  تقول 
آفا، ولم يكن  روج  ثورة  مهمشة قبل 
اجملال  في  باملشاركة  لها  يسمح 

دورها  وكان  والسياسي،  العسكري 
محدود في احلياة االجتماعية«.

التمرد على الواقع

إلى  انضمامها  قبل  جتربتها  وعن 
الشيخ  حي  في  الداخلي  األمن  قوى 
مقصود مبدينة حلب تقول: »لقد كنت 
مضطهدة مثلي مثل جميع النساء، 
لم يكن يحق لي اخلروج من املنزل إال 
جل  وكان  أسرتي،  أفراد  أحد  برفقة 
من  البيت  إطار  ضمن  يتركز  عملي 
لذلك  األطفال،  وتربية  الطعام  إعداد 

الذي  الواقع،  من  واخلروج  التمرد  قررت 
األمن  بقوى  وااللتحاق  أعيشه،  كنت 
الداخليـ  املرأة حلماية نفسي والنساء 

من حولي«.

وأشارت إلى أنه: »في السابق كان يتم 
تزويج الفتيات وهن قاصرات، ولم يكن 
الزواج  في  آرائهن  إبداء  في  احلق  لهن 
من عدمه، كان يتم تزويجهن في وقت 
لم يكن واعيات بحقوقهن، ولم يكن 
قد اكتمل منو أجسادهن، وهذا يخلق 
الزوجني،  بني  املشاكل  من  العديد 
ألشكال  الفتاة  تعرض  في  ويتسبب 
إلى  تصل  والتي  العنف،  من  عديدة 
تغير  وقد  والطالق،  األسرة  تفكك 
النساء بحقوقهن،  الوضع مع توعية 
دورنا  أن  كما  املبكر،  الزواج  ومخاطر 
النساء،  مساندة  في  اليوم  يكمن 
واالضطهاد،  للظلم  يتعرضن  اللواتي 
ووضع حد للعنف الذي ميارس ضدهن«.

فكر القائد املالذ اآلمن

وأشارت إلى أن: »الفضل في ذلك يعود 
اهلل  عبد  القائد  وفلسفة  فكر  إلى 
حرية  ضرورة  على  شدد  الذي  أوجالن، 
املرأة، وكانت من أولويات حركة التحرر 
الكردية وأساس ثورة روج آفا، واتخاذنا 
فكر وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن 
في  دورنا  نأخذ  جعلنا  لنا،  أساساً 
اجملاالت كافة«، الفتًة إلى أن قوى األمن 
حماية  على  تعمل  املرأة  ـ  الداخلي 

النساء واجملتمع أيضاً.

وشددت على السير على خطا وفكر 
أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  وفلسفة 
مستذكرة قوله »إذا حتررت املرأة سيتحرر 
اجملتمع«، مطالبًة النساء كافة الوقوف 
البالية،  والتقاليد  العادات  وجه  في 
التي حتد من دورهن في اجملتمع والقيام 
تنادي  التي  والنشاطات،  بالفعاليات 
بحريتهن »سنبقى نعمل ونناضل من 
أجل مستقبل تسوده احلرية، والعدالة 

االجتماعية للنساء كافة«.

قامشلو/ دعاء يوسف -أبدت نساء قامشلو ردود فعل غاضبة، ومتضامنة مع شهداء مجزرة باريس الثانية، مبينات 
أن تخلص الدولة التركية من العقاب في المجزرة، التي وقعت في باريس قبل عشرة أعوام، مهد الطريق لمجزرة 

جديدة، كما وطالبن السلطات الفرنسية فتح تحقيق شفاف، ومحاسبة مرتكبي مجزرتي باريس األولى، والثانية.

يس الثانية ويطالبن  نساء قامشلو ينددن بمجزرة بار
فتح تحقيق شفاف

قوى األمن الداخلي ـ المرأة في حلب... كسر الصورة النمطية وحماية المجتمع 

منطقة  وأهالي  عام  من  أكثر  منذ 

مقصود  الشيخ  وحّيا  الشهباء، 

يقاومون  السورية،  حلب  في  واألشرفية 

السوري  النظام  يفرضه  الذي  اخلانق،  احلصار 

التابعة  الرابعة  الفرقة  تسّمى  مبا  متمثاّلً 

ملاهر األسد، حيث متنع عنهم أبسط مقومات 

احلياة.  الِفرقة، التي باتت معروفة مبمارساتها 

وانتهاكاتها بحق املدنيني وخاصة الكرد، تواصل 

تضييق اخلناق على تلك األحياء واملناطق، التي 

الوضع  نتيجة  كبيرة  سكانية  كثافة  تشهد 

سيطرتها،  مناطق  في  املستقر  غير  األمني 

أنفاس  واالنتهاكات  املمارسات  بتلك  قاطعة 

والنساء وكبار السن على حد سواء،  األطفال، 

الغذائية  واملواد  األدوية  دخول  منع  خالل  من 

اللتني  واملازوت،  اخلبر  كمادتي  األساسية 

إلى  أدى  اليومية؛ ما  احلياة  تعدان من ضروريات 

وحتى  واالقتصادية  املعيشية،  األوضاع  تدهور 

االجتماعية هناك.  

هذه  ضد  انتهجها  التي  النظام،  سياسيات 

املناطق ليست باجلديدة، وإمنا هي استمرار في 

إرادتها  كسر  بهدف  عليها،  اخلناق  مواصلة 

أمام  بها  حتّلت  طاملا  التي  وعزميتها،  وصمودها 

ميارسها  فتئ  ما  التي  وغطرسته،  عنجهيته 

بحقهم.

احلصار  هذا  أن  هو  ذلك  من  األنكى  لكن   
من  ومتواصلة  مكثفة،  هجمات  مع  يتزامن 

له،  التابعة  واملرتزقة  التركي  االحتالل  قبل 

مستهدفاً  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 

وجه  على  املدنيني  السكان  خاللها  من 

للنزوح  ودفعهم  تخويفهم  بهدف  اخلصوص 

عن مناطقهم، وسط صمت مطبق للمجتمع 

خاصة  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  الدولي، 

مهجري  من  هم  املناطق  هذه  سكان  وأن 

من  قسراً  هجروا  الذين  احملتلة،  عفرين  مدينة 

والفصائل  تركيا  احتالل  إبان  وبلداتهم  قراهم، 

وتوطني  ملدينتهم،  لها  التابعة  اإلرهابية 

سكان آخرين مكانهم.  

وعلى الرغم من هذه املمارسات غير األخالقية، 

أهالي  جند  اإلنسان،  حقوق  ملعاير  واملنافية 

ما  كل  أمام  صامدين  مقاومني  الشهباء 

يتعرضون له هناك، وبالتزامن مع برودة الشتاء 

وقساوته يتحملون نقص املواد الغذائية، وموارد 

تكاد  التي  الصحية،  املتطلبات  وحتى  التدفئة 

أنفسهم،  احلصار  عرابي  من  بتعمد  معدومة 

بأمس  هم  هناك  السكان  بأن  علمهم  مع 

احلاجة إليها في هذه األوقات.

الطفل  وفاة  بحادثة  يسمع  لم  منا  من   
الشيخ  حي  في  أيام  قبل  وسام  الصغير 

وعدم  القارس  البرد  نتيجة  بحلب،  مقصود 

املدني  التدفئة، ومع ذلك فاجملتمع  توفر وسائل 

ولم  أبدا،  يفيق  يكاد  ال  عميق  بسبات  يغط 

حقوق  منظمات  تسمى  مما  فعل  رد  أي  نشهد 

حتمي  أنها  تزعم  والتي  والطفولة،  اإلنسان 

حتى  وال  واألخرى،  الفنية  بني  األطفال  حقوق 

بيان تنديد أو استنكار ملا حصل أو ما قد يحصل 

من حوادث مشابهة.  

في  القاطنون  عفرين  أهالي  يستسلم  لم 

مخيمات النزوح مبنطقة الشهباء، التي تفتقد 

الشيخ  حيي  وسكان  احلياة،  مقومات  ألبسط 

يواجهون  فهم  اآلن،  حتى  واألشرفية  مقصود 

حسب  ابتكروها  وأساليَب  بطرٍق  حصارهم 

منهم  في محاولة  عندهم،  املتاحة  اإلمكانات 

أن  مؤكدين  ظروفهم،  تناسب  حياة  خللق 

لن  هذه  احلاكم،  السوري  النظام  سياسات 

تثنيهم عن أهدافهم في احلياة، التي يرغبونها.  

ومع ذلك اإلصرار والثبات، والصمود فإنه إذا ما 

لرمبا  املأساوي  الوضع  بهذا  األوضاع  استمرت 

نشهد كارثة إنسانية هناك، ألن الظروف، التي 

سيما  ال  عادية،  وغير  قاسية  السكان  بها  مير 

اخلطرة  األمراض  النتشار  اجملال  تفتح  وأنها 

واملعدات  اإلمكانات  قلة  ظل  في  واملزمنة 

األولية  اإلسعافات  وحتى  األساسية،  الصحية 

خاصة، وأن هناك الكثير من األطفال والنساء، 

والتدخل  للمساعدة  احلاجة  بأمس  هم  الذين 

املعنية  اجلهات  من  يتطلب  لذا  العاجل... 

الشعب  جانب  إلى  والوقوف  سريعاً  التحرك 

احلكومية  للسياسات  مقاومته  ودعم  هناك، 

بواجبها  منها  إيفاًء  بحقه،  تطّبق  التي 

اإلنساني على أقل تقدير.

،،

رغم المعاناة الشهباء 
تواصل مقاومتها

هيفيدار 
خالد

مرآة المرأة 

فادية سليمانحلوة سليمان

مزمل  إليناس  النجاح  أحد  يتوقع  لم 
بشوارع  دراجات  قيادة  في  ورفيقاتها 
وسط  اخلرطوم،  السودانية  العاصمة 
أنهن  وتقليدي، غير  مجتمع محافظ 
يجعلن  أن  استطعنَ  وإصرار  وبعزمية 

األمر واقعاً ويجذبن املئات.

»دراجتي لي ولبيئتي« مبادرة سودانية 
تهدف لتشجيع الفتيات على القيادة 
العصري  احلياة  منط  تعزيز  بجانب 
الصحية  الفوائد  إلى  بالنظر  البيئي، 

واالقتصادية.

حصص تدريبية

تتجمع  باخلرطوم  احلرية  ساحة  في 
كل  من  األربعاء  يوم  الشابات  مئات 
وأحذية  مالبس  يرتدين  وهن  أسبوع، 
رياضية بغرض إجراء حصص تدريبية، 
الهوائية املعروفة  بالدراجة  والتحكم 
حتى  )العجلة(  باسم  محلياً 
دون  من  مبفردهن،  السير  يستطعنَ 

مساعدة من األخريات.

بني  ما  يتدرجن  املبادرة  في  العضوات 
مبتدئات إلى متمرسات يحرصن على 
التجوال في مكان مغلق، لكن مع مرور 
شارع  في  فعاليات  تنظيم  مت  الوقت 

النيل املشهور في اخلرطوم.

دعم البيئة

املتخصصة  املبادرة،  مؤسسة  وقالت 
إيناس  واحلقوق،  التنمية  مجاالت  في 
مزمل: »شرّعت في عام 2016 باملشروع 
والتشجيع على  بالترويج  يُعنى  الذي 
للنساء،  الهوائية  الدراجة  استخدام 

لكسر التنميط اجلندري ودعم أجندة 
السودان،  في  املناخي  والعمل  البيئة 
الرسائل  من  عديد  توصيل  بجانب 
املضامني  ذات  واالجتماعية  الثقافية 
في  التغيير  على  احملرضة  اإليجابية 
الوعي  ونشر  احملافظ،  اجملتمع  أوساط 
الرقعة  وزيادة  اجلهود  تضافر  بأهمية 
العاصمة  على  واحلفاظ  اخلضراء 

اخلرطوم مدينة نظيفة وعصرية«.

وأضافت أن: »املبادرة حلم بدأ يتحقق، 
خلق  اجتاه  في  أسير  أنني  أرى  كنت 
جديدة  آفاق  وفتح  اجتماعي  تغيير 
املسار  إلى  إضافة  بالدي،  في  للنساء 
أجود،  وصحة  أفضل،  بيئة  نحو 
وحقوق أكثر، والقت املبادرة إقباالً لدى 
من  700 فتاة  نحو  وسجلت  النساء، 
مختلف األعمار واخللفيات واملستويات 

التعليمية«.

يعاني  بلد  »السودان  أن:  إيناس  ورأت 
أهلية ذات منشأ بيئي  نزاعات وحروباً 
ولذلك  الطبيعية،  املوارد  حول  ونزاع 
يأتي هذا النوع من املبادرات خللق فرص 
قضية  إلى  النظر  للفت  حقيقية 
التغير املناخي، ومضار استخدام الوقود 
األحفوري والتلوث وتدني جودة الهواء 
الغرض  وهو  والواليات،  العاصمة  في 
ذاته الذي من أجله اجتمع قادة العالم 
الشيخ  شرم  مبدينة  املناخ  قمة  في 

املصرية«.

وعند سؤالها عن وجهة نظر اجملتمع في 
املشروع، أجابت أن: »املشروع قوبِل بردود 
فعل متباينة بني مكون مدني حقوقي 
فرصة  تخلق  املبادرة  أن  يرى  ودولي، 
للتغيير االجتماعي واملطالبة باحلقوق 
بطريقة مبتكرة، فعالة وعملية، وبني 
مجتمع يتسم بالتقليدية والتمسك 

باألعراف ال يزال ينظر بحذر لهذا النوع 
شديد،  ببطء  ويتقبلها  املبادرات  من 
أثراً  سيحدث  املشروع  أن  مؤكد  لكن 
إيجابياً على األمدين القصير والطويل، 
بخاصٍة أن القائمني على أمره يسعون 
إلى نشر الوعي عبر تنظيم فعاليات 

صحية وبيئية وحقوقية وتنمية«.

فعاليات وجوالت

ونظمت إيناس ورفيقاتها في )تشرين 
الوردي«  »الشهر  جولة   2022 األول( 
لدعم احملاربات والناجيات من سرطان 
حملة  في  املشاركة  بجانب  الثدي 
الـ«16 يوماً« إلنهاء العنف ضد املرأة عبر 
وسائل  ومشاركات  بالدراجة  جوالت 

اإلعالم اخملتلفة.

جنسيات  املبادرة  عضوية  تضم 
الدولي  اجملتمع  ويشارك  مختلفة، 
كل  في  دوري  بشكٍل  السودان  في 
األنشطة، خصوصاً هولندا وسفارتها 
في اخلرطوم، حيث تعد داعماً وشريكاً 

أساسياً باعتبار أنها رائدة في استخدام 
وإنتاج الدراجات الهوائية ويفوق عددها 

في البالد سكان الدولة أجمعني.

جوالت  املبادرة  نظمت  أن  وسبق 
صباحية بالدراجات في شوارع اخلرطوم 
البعثات  وأعضاء  السفراء  مبشاركة 

الدبلوماسية في البالد.

أقل عنف وسلبّية

محمد  ريان  قالت  ثانية،  ناحية  من 
حسن، وهي واحدة من أعضاء املبادرة: 
رغبة  إلرضاء  املبادرة  بهذه  »التحقت 
قدمية، ووجدت تأييداً من أسرتي، وفي 
اعتقادي أن الدراجة وسيلة مواصالت 
من  أكثر  واجتماعياً  اقتصادياً  مفيدة 

السيارات املكلفة والضارة بالبيئة«.

ثقافة  لتعميم  »نسعى  وأضافت: 
جديدة وتشجيع النساء على استخدام 
الدراجات الهوائية في التنقل بعيداً من 
عالم املظاهر والرفاهية، وتغيير حياة 

الفتيات إلى األفضل ألن الفكرة جاذبة 
والرشاقة  الترفيه  في  وأسهمت 

بالنسبة إليهن«.

وتابعت ريان: »أقيم في حي شعبي قد 
ال يحتمل مشروعنا، لكن جتربتنا في 
الرالي أثبتت أن ردة الفعل جتاهنا أقل 

عنفاً وسلبية مما كنا نتوقع«.

على«  املبادرة  صفحة  أن  إلى  ولفتت 
فيسبوك« حتظى بنحو 16 ألف متابع، 
اخلطط  لنجاح  دافعاً  ميثل  أمر  وهو 
قضايا  مبناصرة  املتعلقة  املستقبلية 

البيئة.

كفالة احلق

من جهتها، تراهن الباحثة االجتماعية 
التجربة،  جناح  على  الفاحت  ميسون 
الواليات  إلى  نقلها  وإمكانية 
واستخدام  البيئة  على  للمحافظة 
الدراجات كوسيلة مواصالت في احلياة 
اليومية، واالستفادة منها في ترحيل 
الطالب واملوظفني من املنازل إلى أماكن 

العمل.

ولفتت ميسون إلى أن: »قيادة الدراجة 
قادرات  وجتعلهن  القوة  الفتيات  متنح 
تعرضن  النفس حال  الدفاع عن  على 
كفالة  بجانب  االعتداء،  أو  للسرقة 
بشكٍل  الرياضة  ممارسة  في  احلق 
منتظم، عالوةً على كثير من الفوائد 
السعرات  حرق  ذلك  في  مبا  الصحية، 
احلرارية وحتسني صحة القلب واألوعية 
الدموية، وتقوية أسفل الظهر وحتقيق 
البدنية  اللياقة  في  كبيرة  حتسينات 
في  التلوث  وتقليل  املنزلي  واالقتصاد 

الهواء الذي نتنفسه ».

وكاالت

اللبنانية  املتسلقة  حققت 
جديداً  إجنازاً  ديريان  تيما  الشابة 
بـ”غراند  يُعرف  ما  أمتت  حيث 
سالم أو مونتينغ” أو تسلق سبع 
إلى  إضافة  عاملية،  جبلية  قمم 
الشمالي  القطبني  في  التزلج 

واجلنوبي.

بتسلق  ديريان  تيما  شغف  وبدأ 
اجلبال عندما زارت برفقة عائلتها 
سن  في  وهي  إيفريست  قمة 
الرابعة عشرة، حيث قررت آنذاك 
أخرى  مرةً  العودة  نفسها  في 

لتسلق هذه القمة.

الشابة  استطاعت   2019 وفي 
التي تشتغل محاسبة أن تكون 
أول امرأة لبنانية تصل إلى القمة، 
وقالت: “لم يكن تسلق إيفريست 
قبل  تخيلته،  ما  مثل  بالضبط 
األفالم  رغم  برحلتي،  أباشر  أن 
الوثائقية ومقاطع الفيديو التي 

شاهدتها عبر اإلنترنت”.

تيما  أن  إال  للقمة،  ورغم قهرها 
على  يجب  ال  أنه  أكدت  ديريان 
القمة  على  التركيز  الشخص 
فقط، ألن الرحلة نحو القمة هي 
املرء  فيها  سيبني  التي  الفترة 

ذكرياته.

ال  التي  األرمنية  املمتلكات  كثرة  بسبب 
ميكن تغييرها، ويتم التعريف عنها كأماكن 
تاريخيه وال يتم ترميمها أو مبا معناه هي 
على وشك السقوط، واحدة من هذه املباني 
هي املدرسة األرمنية االبتدائية للخورنيان 

في باالتي.

تقع املدرسة االبتدائية األرمنية للخورنيان, 
بجانب  باالتي  في  ايفانساراي  حي  في 
واحدة  مسجد )Ferruh Kethuda( وهي 
باالت  وحمام  سنان  معمار  أعمال  من 
آغا، والتي تعتبر واحدة من أوائل احلمامات 
 ( في إسطنبول, املدرسة تتبع لوقف دير 
والتي  األرمني   )  Surp Hîreşdagabed
ال  السبب  ولهذا  املدرسة,  مقابل  تقع 
يتم التعامل مع مبنى املدرسة االبتدائية 
التي  بشكٍل رسمي, لكن وبغير األهداف 
بنيت من أجلها يتم استخدامها للكثير 

من األشياء األخرى. 

بنيت املدرسة االبتدائية للخورناين في العام 
1816، وفي العام 1866 بدأت بالتعليم ب 80 
طالباً, املبنى الذي مت استخدامه كمدرسة 
حتى العام 1925, بسبب حريق مفتعل لم 

يعد يستخدم كمدرسة.

وبناءً على هذا, يواصل الطالب تعليمهم 
في دير ) Surp Hîreşdagabed ( األرمني, 

بل  فحسب  املدرسة  يطل  لم  احلريق 
األرمن  ومقبرة  الرهبان  مدرسة  ومنطقة 
أيضاً قد تدمرت, يتم إغالق املدرسة أمام 
التعليم, ومت إخالء مقبرة األرمن ومنطقة 
آنذاك,  احلكومة  الرهبان من قبل  مدرسة 
استخدام  مت  الوقت  من  بعض  مرور  بعد 
مبنى املدرسة كمخزن للتبغ من قبل دير 
العام 1977 مت إغالق املدرسة  األرمن, وفي 

بشكٍل رسمي.

تهالك املبنى

حتى العام 1990 استخدام املبنى كمخزن 
للتبغ وبعدها كمصنع للصابون, في العام 
املدرسة  احترقت  1925 ولسبب مجهول 
مرةً أخرى, استخدمت املدرسة كسينما ) 
Mehtap ( صيفية, لم يُعرف ما إذا كانت 

استخدامها  أجل  من  موافقة  أخذت  قد 
ال,  أم  األرمن  وقف  من  صيفية  كسينما 
بعد إغالق السينما الصيفية, مت استخدام 
حديقة املبنى كموقف للسيارات واملبنى 
أيضاً كان يقصده املشردون, حوالي املبنى 
وبعد إغالق موقف السيارات في منتصف 
العام 2000 مت استخدامه لفترة كمخزن 
لألوراق املهملة, مت إغالقه في  العام 2018.

من  رسمية  زيارة  متت   2014 العام  في 
 )  Surp Hîreşdagabed ( دير  قبل وقف 
األرمن  ومقبرة  اخلورنيان  األرمني, مدرسة 
من أجل ترميم املدرسة االبتدائية, ولكن 
ردود،  أي  تلقي  يتم  لم   2021 العام  حتى 
العام  قس  كوران  آرام  وقف  إدارة  قالت 
2018 لصفحة أخبار األرمن, »يريدون جعل 
من  تاريخي  املبنى  ألن  فندقاً,  املكان  هذا 
اإلذن, أربع  انتظار  في  األولى, هم  الدرجة 
الطلب,  الرد على رسالة  يتم  لم  سنوات 
كما أعلن زكي أوجال, وهو إداري آخر للوقف 
إن الهيئة العليا أعطت اإلذن بالترميم وهذا 
املكان سوف يصبح مركزاً للثقافة من قبل 
بلدية ) Fatîh (, وبجانب هذا األمر لم تتم 
أية أعمال ترميم للمبنى, املبنى يتهالك 

يوماً بعد يوم.«

وكاالت

سودانيات يقدَن الدراجات لدعم البيئة وحل أزمة المواصالت

يخها 207 أعوام على وشِك السقوطلبنانية تتسّلق سبع قمم عالمية المدرسة األرمنية البالغ تار
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الشكوى من ألم الظهر مسألة شائعة جًدا، إذ يُعد 
للعالج  للتوجه  انتشارًا  األكثر  السبب  الظهر  ألم 
جتنب  باإلمكان  لكن  العمل،  عن  وللتغيب  الطبي 

غالبية أنواع آالم الظهر.

في حال فشلت محاوالت جتنب ألم الظهر، فإن عالًجا 
بسيًطا ميكن القيام به في البيت باإلضافة إلى احلرص 
الذي من شأنه  على تفعيل اجلسم بشكل صحيح، 
أن يُعالج آالم الظهر خالل عدة أسابيع ليعود الظهر 
إلى حالته الصحية السليمة، ملدة زمنية طويلة، يُعد 

اللجوء حلل جراحي آلالم الظهر مسألة نادرة جًدا.

أسباب ألم الظهر

أسباب  تكون  احلاالت  أغلب  في  العضلي:  التوتر  1ـ 
واألربطة،  العضالت  وشد  توتر  عن  ناجم  الظهر  ألم 
ذلك جراء القيام برفع وزن ثقيل بشكل غير صحيح، 
أو نتيجة حلركة فجائية غير صحيحة، أحيانًا ميكن أن 

تتسبب التشنجات بالعضالت بآالم الظهر.

2ـ مشكالت في مبنى الظهر: في حاالت معينة تعود 
الظهر  بنية  في  مشكالت  إلى  الظهر  ألم  أسباب 
ميكن  إذ  ممزقة،  أو  بارزة  بفقرة  اإلصابة  مثل  نفسه 
غالف  داخل  املتواجدة  اللزجة  املادة  تتحرك  أن  أحيانًا 
ّما  القرص؛  أو متزق  وتبرز  الفقري من مكانها،  القرص 

يؤدي إلى الضغط على عصب معني.

البارز  الفقري  القرص  قام  حالة  النساء: في  عرق  3ـ 
في  الرئيسة  األعصاب  أحد  على  بالضغط  املمزق  أو 
منطقة الظهر، ميكن لأللم الناجت عن هذا الضغط أن 
ألم  وهو  النسا،  بعرق  والتسبب  الرجل،  باجتاه  ينتقل 
حاد جًدا يُسبب وخزًا ابتداًء من مؤخرة اإلنسان، وعلى 

امتداد اجلانب اخللفي لساقه.

لإلصابة  عرضة  األكثر  املفاصل: املفاصل  التهاب  4ـ 
احلوض،  هي:  العظمي،  الفصال  ملرض  كنتيجة 
الظهر،  من  السفلي  والقسم  والركبتني،  واليدين، 
في حاالت معينة ميكن للفصال العظمي في العمود 
حتيط  التي  املنطقة،  تضييق  إلى  يؤدي  أن  الفقري 
الطب  بلغة  يسمى  الوضع  وهذا  الفقري،  بالعمود 

تضيق العامود الفقري.

5ـ شذوذ في مبنى الهيكل العظمي: من املمكن أن 
تظهر آالم الظهر في حال وجود انحناءات غير سليمة 
االنحناءات  هذه  أصبحت  إذا  الفقري،  العمود  في 
القسم  يظهر  أن  احملتمل  فمن  فيها  مبالغ  مسألة 
العادة والقسم  العلوي للظهر وكأنه أكثر حتدبًا من 

السفلي للظهر يبدو وكأنه أكثر تقعرًا من العادة.

كسور  تظهر  أن  املمكن  من  العظام:  هشاشة  6ـ 
اإلجهاد في فقرات العمود الفقري في حالة هشاشة 

العظام ووجود ثغرات بداخلها.

عوامل اخلطر

ـ التدخني.

ـ زيادة في الوزن.

ـ التقدم في العمر

ـ بذل جهد بدني في العمل.

ـ اجللوس في العمل.

ـ العمل حتت طائلة ضغط كبير.

ـ االكتئاب.

عالج ألم الظهر

من  الظهر  ألم  عالج  أجل  من  الدوائي:  العالج  1ـ 
احملتمل أن يصف لك الطبيب أدوية مضادات االلتهاب 
أدوية  أو  االلتهاب،  لعالج  أدوية  أو  الالستيرويدية، 
إلرخاء العضالت، ذلك في سبيل تخفيف آالم الظهر 
الظهر  وآالم  املتوسطة،  الظهر  آالم  وحتى  اخلفيفة، 
ميكن  التي  األلم،  مضادات  بتناول  تتحسن  ال  التي 

اقتناؤها دون احلاجة لوصفة طبية.

الراحة: الراحة لفترة قصيرة بالسرير من املمكن  2ـ 
يومني  من  أكثر  ملدة  االستلقاء  أن  إال  تساعدك،  أن 
من املمكن أن يضر بك بدل أن يفيدك، في حال عدم 
فعالية عالج آالم الظهر البيتي فإنه بإمكان الطبيب 
أخرى،  أو طرق عالج  فعالية  أكثر  أدوية  لك  أن يصف 

مثل: العالج الفيزيائي، أو الرياضة البدنية.

الوسائل  فعالية  عدم  حال  في  باحلَُقن:  العالج  3ـ 
باجتاه  األلم  وانتقال  الظهر  آالم  تخفيف  في  األُخرى 
بالكورتيزون، وهذه  الطبيب بحقنك  يقوم  األرُجل قد 
في  تفريغها  ويتم  االلتهاب  ضد  تستعمل  احلقنة 

الفراغ املوجود حول العمود الفقري.

الناس  من  قليل  عدد  فقط  جراحية:  عملية  4ـ 
احلل  طرح  ميكن  الظهر،  آلالم  جراحي  حلل  يحتاجون 
اجلراحي بشكل عام فقط في حال جنمت آالم الظهر 
عن بروز قرصي فقري، في حال جنمت آالم ظهرك عن 
ضعف متقدم في العضالت أو نتيجة للضغط على 
أحد األعصاب في الظهر ميكن للعملية اجلراحية أن 

تفيدك.

الوقاية من ألم الظهر

ـ إجراء متارين رياضية منظمة.

ـ بناء كتلة عضالت وتليينها.

ـ التوقف عن التدخني.

ـ احملافظة على وزن سليم.

ـ حتريك اجلسم بصورة سليمة مبا في ذلك:

وضعية  أن  من  والتأكد  صحيح  بشكل  الوقوف  ـ 
احلوض حيادية.

اختيار كرسي  واحلرص على  اجللوس بشكل سليم  ـ 
بسناد  ومزود  لظهرك،  السفلي  للقسم  دعم  مع 

لليدين وقاعدة متحركة.

ـ منط حياة صحي واملواظبة على حتريك رجليك.

احلركات  ممارسة  وتعلم  البدنية  لياقتك  حتسني  ـ 
اجلسدية بشكل سليم.

ألم الظهر

د. الزكين 
حسن

طبيب روناهي

الفصلي  االمتحان  يعدّ  حني  في 
مصدر قلٍق لبعض الطالب، ولذويهم، 
بسبب العوائق، التي واجهتهم وأثرت 
أن  فنجد  وأنفسهم،  تعليمهم  على 
جلنة التربية والتعليم تسعى جاهدة 
الفصلية  لالمتحانات  التحضير  في 

للطالب في املدارس.

وملعرفة بعض التحضيرات، التي تقوم 
ومعرفة  والتعليم،  التربية  جلنة  بها 
مستوى األسئلة، التي سيختبر فيها 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الطالب، 
التربية  للجنة  املشترك  الرئيس 
والتعليم في الطبقة »محمد احلمود«، 
التعليم  مسيرة  »بدأت  حدثنا:  والذي 
في مدارس اإلدارة املدنية الدميقراطية 
احملدد،  وقتها  في  وريفها  الطبقة  في 
األول  الدراسي  الفصل  نهاية  وقبل 
بعدة أياٍم، مت تعليق الدوام املدرسي ملدة 
أسبوعني، من قبل اجمللس التنفيذي في 
الطبقة، بعد توضيح الوضع الصحي، 
بها  قامت  التي  الزيارات،  خالل  من 
مع  بالتعاون  للمدارس،  الصحة  جلنة 
والتركيز على  والتعليم،  التربية  جلنة 
طالب  بني  العدوى  انتقال  تأثير  نتائج 
التوضيح،  من  الهدف  وكان  املدارس، 
من  املدرسي حلمايتهم  الدوام  تعليق 
نقل العدوى، واجلائحة املرضية، والتي 
ستكون مرافقة للطالب إلى منازلهم 
وبالعكس؛ ما قد يهدد شريحة واسعة 

باإلصابة باألمراض املعدية كالكوليرا، أو 
الزكام الشديد، أو التهاب القصبات، أو 
كورونا أو احلصبة، وغيرها من األمراض 
الناقلة للعدوى من خالل التنفس، أو 
االختالط؛ نتيجة اكتظاظ الطالب في 

الصفوف الدراسية«.

تعويض الفاقد التعليمي

البدء  املقرر  من  »كان  احلمود:  وأضاف 
اخلطة  ضمن  الفصلية  باالمتحانات 
قبل  الدراسي  العام  التعليمية خالل 
عشرة أيام، إال أن جلنة التربية والتعليم 
أهمية تعويض ما ضاع للطالب،  رأت 
فقررت تأجيل امتحانات الفصل األول، 
عشرة  مدة  الدراسية  اخلطة  ومتديد 
أيام إضافية، عوضاً عن فترة التعليق 
الدراسي، الذي تقيد به الطالب، خشية 

تعرضهم لإلصابة باألمراض«. 

كما أشار احلمود: »إن عمل جلنة التربية 

والتعليم جارٍ خالل الفترة التحضيرية 
األول  الدراسي  الفصل  المتحانات 
خالل  من  /2023م،  2022م  لعامي 
بحيث  والصفوف،  املدارس  جتهيز 
الطالب  عدد  مع  الصفوف  تناسب 
األسئلة  مناذج  وحتضير  املمتحنني، 
اإلدارة  تقوم  املعلمني، بحيث  من قبل 
التربوي،  والتوجيه  للمدارس  العامة 
للطبقة  التابعة  التربوية  واجملمعات 
وريفها، بإعداد أسئلة امتحان الفصل 
أن  حيث  وطباعتها،  األول  الدراسي 
األسئلة ستكون مطبوعة، وستكون 
هناك ورقة خاصة لإلجابة، وستعتمد 
األسئلة على منهاج اإلدارة الذاتية، في 
حني أن طبيعة االمتحانات تراعي دائماً 
الفروق الفردية للطالب، وهذا ما يقدره 
واالخصائيون،  واملوجهون،  املعلمون، 
األسئلة  مستوى  فيها  يندرج  بحيث 

بني املتوسط، واجليد، واملمتاز«.

اإلدارة  »إن  حديثه:  احلمود  وتابع 
التربوي،  والتوجيه  للمدارس،  العامة 
التربية  جلنة  من  وبإشراٍف  واملدرسني، 
تهييئة  على  سيعملون  والتعليم، 
أجل  من  للطالب،  االمتحانية  األجواء 
توفير الراحة النفسية، والهدوء ضمن 

الصفوف الدراسية«.

وتابع »احلمود« حديثه: »في حال تعرض 
أحد الطالب لوعكة صحية، متنعه من 
تقدمي االمتحان، سيخضع هذا الطالب 

ألحد أمرين، إما تشكيل جلنة امتحانية 
له  االمتحان  إلعادة  املدرسة  داخل 
وذلك  عنها،  تغيب  التي  املادة،  في 
بعد شفائه، أو أن يتم تقدير مستوى 
ذلك  ويتم  الطالب من قبل معلميه، 
في احللقة األولى، أما إذا كان الطالب 
امتحان  فيعيد  الثانية،  احللقة  من 

مادته كتابياً«. 

مسودة  إعداد  يتم  أنه  احلمود،  وذكر 
يوم  في  تقرر  الذي  االمتحان،  برنامج 
2023/1/24م،  يوم  إلى  2023/1/15م 
امتحانية،  عطلة  توجد  ال  أنه  علماً 
عامة  مبراجعٍة  املعلمون  يقوم  حيث 
الفترة  قبل  كافة  الدراسية  للمواد 

االمتحانية.

للجنة  املشترك  الرئيس  واختتم 
التربية والتعليم في الطبقة »محمد 
الصعوبات،  حول  »حديثه  احلمود 
التحضير  فترة  خالل  تواجههم  التي 
تذكر،  مشاكل  توجد  »ال  لالمتحان: 
التربية  جلنة  في  اجلميع  أن  السيما 
كل  لتجهيز  مستعدون  والتعليم 
أكمل  على  االمتحان  إلمتام  يلزم  ما 
وجه، إال أنه قد تعاني بعض الشعب 
االمتحانية من اكتظاظ عدد الطالب، 
علماً بأن عدد الطالب، الذين يستعدون 
لتقدمي امتحانات جلنة التربية والتعليم 
في الطبقة، وريفها وصل إلى ما يقارب 

من 54ألف طالب وطالبة«.

ساعات  الدخيل،  حسام  الشدادي/ 
يقضيها  ومرهقة  مضنية،  طويلة 
عن  بعيدا  العمل،  سوق  في  عمال 
الرقابة الرسمية، ضمن إجحاق حقوق، 
أجر  ولقاء  الصحي،  الضمان  وغياب 
مجهودهم  مع  متناسب  غير  زهيد 
املنهك، الذي ال يقيهم كفاف العيش، 
وال يضمن لهم حياة كرمية ملا يعيلون 

من أفراد. 

يسابقون أشعة الشمس في النهوض 
شاٍق  عمٍل  ليوم  استعداداً  باكراً، 
العيش  تأمني لقمة  أجل  وطويل، من 
احلياة  تقلبات  أرهقتها  التي  ألسرهم 

االقتصادية.

صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا   
الذين  العمال،  من  عدداً  »روناهي« 
أجر  مقابل  طويلة،  ساعات  يعملون 
يكاد يكفي حاجاتهم  ال  ضئيل جداً، 
ذلك   عن  حدثنا  حيث  اليومية، 
العامل »عبداهلل«، وهو رجٌل على أعتاب 
اخلمسني، وهو أب لثمانية أوالد، وينحدر 
من قرى ريف الشدادي الشمالي، علقَّ 
على األجر، الذي سيتقاضاه جراء عمله 
باألعمال  خاصة  صغيرة  ورشة  في 
احلرة، ويحصل على أجر ال يتخطى الـ 
»عشرة آالف ليرة سورية«، أي ما يعادل 
1.7 دوالر أمريكي: »األوضاع صعبة جداً، 

من سيتكفل بأبنائي في حال لم أخرج 
أي  ألعمل  مضطر  فأنا  العمل؟   إلى 
شيء، حتى تلك األعمال، التي لم يعد 
يقوى جسمي على حتملها، ولكن هذه 
مشيئة احلياة، ركبنا سفينتها، وقبلنا 

املغامرة، التي فرضت علينا«.

عشر  قرابة  يومياً  »أعمل  ويتابع: 
ساعات، في أكثر األعمال تعباً وجهداً، 
مقابل أجٍر ال يتجاوز عشرة آالف ليرة، 
أي ما يعادل ثمن كيلو لنب، وربطة خبز، 
نعرف جيداً إن هذه األجرة ال تتناسب 
كلياً مع اجلهد العضلي، الذي نتعرض 
ال  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  إليه 

العائلة  مصروف  مع  إطالقاً  تتناسب 
أقل  على  حتتاج  فالعائلة  اليومي، 
من  الكثير  عن  االستغناء  ومع  تقدر، 
املواد األساسية قرابة الـ 35 ألف ليرة 
سورية، بينما األجرة، وفي حال عملت 
بشكل يومي ال تتجاوز عشرة آالف، من 
الصعبة،  املعادلة  يستطيع حل هذه 
ومن يستطيع سد هذه الفجوة؟ نحن 
أيضاً لدينا أبناء ومن حقهم أن يعيشوا 
حياة كرمية، يبدو إن العدل قد ُفِقد في 
هذه األيام، ننتظر الفرج من اهلل، فمن 

سواه ينصفنا.«

احملمد« ابن  »علي  الشاب  يعمل  فيما 

الـ)27( عاماً في الورشة ذاتها وباألجر 
نفسه، حيث حدثنا بدوره قائالً: »نعمل 
نسابق  ساعات،  عشر  قرابة  يومياً 
تسدل  أن  إال  نعود  وال  الفجر،  خيوط 
تفوق  أوزاناً  نحمل  جفونها،  الشمس 
نتوقف طيلة عشر ساعات  وال  وزننا، 
ال  آالت،  وكأننا  والعمل  احلركة  عن 
ننفث  سيجارة،  لتدخني  إال  نستريح 
بدخانها تعبنا، أو لتناول لقمة طعام، 
في حال تكرم علينا أرباب العمل بها، 
نعايش أصعب الظروف، وأكثرها قسوة، 
الالهبة،  الصيف  تكوي جباهنا حرارة 

ويلفحها زمهرير الشتاء القارس«.

ال  زهيد،  بأجٍر  »نعمل  قائالً:  وأضاف 
يكفي لسد حاجة عائالتنا، وبدون أي 
ضمان، وال حتى تأمني صحي، في حال 
تعرض أحدنا إلصابة عمل، فإنه يتحمل 
استطاع  إن  بنفسه،  تكاليف عالجه 

تأمني ثمن العالج«.

احملمد« حديثه:  »علي  الشاب  واختتم 
نحن  ينتظرنا،  مستقبل  أي  أرى  »ال 
نقضي النهار بأكمله بالعمل لنعيش 
بالقطارة، كيف لي أن أفكر ببناء منزل، 
أو أن أعيل أسرتي بكرامة، وكيف لي أن 
أجعلهم  وأال  احلاجة،  أبنائي عن  أبعد 

يعيشون الواقع اخملزي الذي نعيشه؟«.

الطبقة/ ماهر زكرياـ تتابع لجنة التربية والتعليم في الطبقة وريفها، التحضيرات الضرورية المتحانات الفصل األول 
لعامي 2023/2022م، بهدف تقييم المستوى التعليمي للطالب.

تحضيرات لجنة التربية والتعليم الستقبال امتحانات 
الفصل األول في الطبقة

من الفجِر إلى النحر... عمال يعملون طوياًل دون أدنى حقوق

التزوير  عمليات  العمرية...  الفئات  بطوالت 

بعد! ُتحل  لم  ُمعضلة 

للسيدات الممتاز  السعودي  للدوري  المؤهلة  النهائيات  قرعة  نتائج 

جوان محمد

قضية لم حُتَل بعد؟

هناك  األلقاب  على  احلصول  وبهدف 
يقومون  واإلداريني  املدربني  من  بعض 
دائماً  وليس  العبيهم،  أعمار  بتزوير 
كشف  على  قادرة  املعنية  اجلهات 
دوائر  في  وخاصًة  التزوير،  عملية 
دمشق  حلكومة  التابعة  النفوس 
بطاقة  للرشاوى حتصل على  بدفعك 

شخصية وبالعمر الذي تريده.

ولكن املصيبة األكبر هي تربية الالعبني 
من أعمار األشبال والناشئني على فنون 
من  الكثير  يتقنها  بات  التي  التزوير 
املدربني واإلداريني، ليس فقط في إقليم 
بطولة  في  واضحة  كانت  بل  اجلزيرة، 

للفئات العمرية التي أُقيمت في العام 
وشرق  شمال  مستوى  على  املنصرم 
سوريا، وقد مت غض الطرف عن القضية 
كانت  والتي  وقتها،  تدّخالت  بسبب 
بفشل  البطولة  خروج  في  السبب 
البطوالت  أن  كما  كبير،  تنظيمي 
التي تقام حتت مظلة حكومة دمشق 
هي أيضاً على نفس الشاكلة، وحتى 
العالم  بلدان  من  الكثير  بطوالت 

يحصل فيها تزوير ومنها إفريقيا.

أفريقيا حتت 23 سنة،  أمم  ففي كأس 
التي أُقيمت في العام الفائت باملغرب، 
الالعبني«،  أعمار  »تزوير  تفادي  وبهدف 
 Journal du« وحسب ما أكده موقع
وقتها،  الكاميروني   »Cameroun
لـ«الكاف«،  التنفيذية  اللجنة  فإن 
وتفادياً لعدم الوقوع في أخطاء املاضي، 
وتفادي »تزوير أعمار الالعبني« في كأس 
»املغرب 2023«،  أفريقيا حتت 23 سنة 
قررت اعتماد اختبارات »التصوير بالرنني 

.»IRM - املغناطيسي

بالرنني املغناطيسي،  ويهدف االختبار 
إلى حتديد السن احلقيقي لألشخاص، 
من خالل اختبار يُجرى على العظام، مما 
البيولوجي لكل العب،  إذا كان العمر 
هو نفسه الذي قدمه االحتاد احمللي لكل 

منتخب.

في  الكرة  على  الوصي  اجلهاز  وقرر 
أفريقيا، عدم التسامح مع كل منتخب 
حقيقية«  »غير  معلومات  سيقدم 
ثبت  حال  وفي  العبيه،  أعمار  تخص 

التزوير، سيتم طرده من املسابقة.

هاتني  دوري  ينتهِ  لم  مناطقنا  وفي 
الفئتني ال على صعيد الفرق الشعبية 
إقليم  الرسمي في  وال على الصعيد 
سوريا  مستوى  على  وحتى  اجلزيرة 
ككل، إال وظهرت حاالت تزوير، ومازالت 
هذه القضية مستمرة دون حل، منذ 
انطالق بطوالت هذه الفئات في الكثير 

من بلدان العالم.

هل احلل يكمن بإيقاف البطوالت؟

يعتبر  الفئات  هذه  بطوالت  إيقاف  إن 
الالعبني  للعبة، ولكن تنشئة  تدميراً 
الرخيصة  األساليب  هذه  على 

للحصول على األلقاب والفوز باملباريات 
والبطوالت أمر كارثي، ويؤثر سلباً على 
عقول وتربية الالعبني والذين بدورهم 
الرسالة  لنفس  ناقلني  سيكونون 

لألجيال التي ستليهم.

ولكن  وحيد  حل  هناك  احلل؟  فما 
يصعب بالطبع تطبيقه في مناطقنا 
الالعبني  كل  خضوع  بخصوص 
وُطّبق  ذكرنا،  مثلما  العظم  لفحص 
سنة   23 حتت  أفريقيا  كأس  في 
»املغرب 2023«، وذلك بسبب عدم توفر 
عدم  إلى  باإلضافة  املادية  اإلمكانيات 
توفر تلك األجهزة احلديثة القادرة على 

هذا العمل.

لذا األجدر هو عدم جلوء املدربني واإلداريني 
للحصول  ملتوية  لطرق  األندية  في 
على األلقاب، وال أعلم كيف يفرحون 

بانتصارات لم يكونوا يستحقوها؟.

ولسنا بصدد التعميم في القضية ال 
أبداً، بل نعترف بأن هناك مدربني وإداريني 
يرفضون القيام بعمليات التزوير ألعمار 
املسموح  باألعمار  ويلعبون  الالعبني، 
ُحددت  التي  واملواليد  باللعب،  لها 
قبل  من  البطولتني  في  للمشاركة 
أن  بالفعل  هؤالء  ويستحق  املعنيني، 
املستقبل،  في  لالعبني  قدوة  يكونوا 
وليس من يحاول الوصول لأللقاب بأي 
طريقة كانت حتى لو من خالل التزوير. 
لذلك نناشد كل من يقوم بهذه األفعال 
أن يتركها، ألنها تدّمر هذه  الشنيعة 
الفئات العمرية، والتي تعتبر مستقبل 

كرة القدم في املنطقة.

وقد تظنون بأننا قسونا بالكالم على 
من يقومون بعمليات التزوير لكن ثقوا 
ووصفه  قوله  ميكن  ما  أقل  هو  متاماً 
لهؤالء الذين تسببوا بسرقة الفرحة 

مستحقة  كانت  كثيرة  ونوادي  لفرق 
للقب البطوالت للفئات العمرية، وقد 
اجلهات  ألن  التزوير،   بسبب  خسروها 
املعنية ليست قادرة دائماً على كشف 

التزوير.

طلب  الرياضي  االحتاد  بأن  ويُذكر 
ثبتت  التي  اجلزيرة  إقليم  أندية  من 
 14 وهي  البطولتني  في  مشاركتها 
نادي، تقدمي اللوائح االسمية وكشوفات 
الالعبني لفئتي األشبال والناشئني إلى 
االحتاد  في  واملتابعة  التنظيم  مكتب 
الرياضي بإقليم اجلزيرة اعتباراً من تاريخ 
2023/1/3، ولغاية 2023/1/19، كما مت 
حتديد أيام لتقدميها وهي على الشكل 

التالي:

ـ أيام تقدمي اللوائح وكشوفات األندية 
لتجمع رميالن )السبت واألحد من كل 

أسبوع(.

ـ أيام تقدمي اللوائح وكشوفات األندية 
)االثنني والثالثاء من  لتجمع قامشلو 

كل أسبوع(.

ـ أيام تقدمي اللوائح وكشوفات األندية 
)األربعاء  وعامودا  احلسكة  لتجمع 

واخلميس من كل أسبوع(.

القدم  كرة  مكتب  بأن  ذكره  اجلدير 
واللجنة الفنية للعبة قررا في العام 
املاضي حتديد املواليد في بطوالت كرة 
القدم للموسم الكروي 2022ـ  2023، 

على الشكل التالي:

– أشبال من مواليد 2008 – 2009.
– ناشئني من مواليد 2006 – 2007.
– شباب من مواليد 2004 – 2005.
– رجال من مواليد 2003 وما دون.

موسم  انطالق  وقتها  حدد  كما   
والناشئني  األشبال  2022-2023لفئتي 
في األسبوع األخير من الشهر الثامن 
املوعد  تعديل  مت  ولكن   ،2022 لعام 
إلى  وهكذا  القادم،  أيلول  شهر  إلى 
تاريخ  بعد  يبدأ من  أن  أن وصلنا على 

.2023/1/20

القدم،  لكرة  السعودي  االحتاد  أعلن 
عن نتائج قرعة الدور ربع النهائي من 
مسابقة دوري الدرجة األولى للسيدات 

.2022/2023

النهائية  األدوار  مواعيد  حدد  كما 
فريق  بتأهل  ستنتهي  التي  الالحقة 

واحد للدوري املمتاز للسيدات.

بنظام  النهائي  ربع  مباريات  وستقام 
خروج املغلوب، مبشاركة 8 فرق تأهلت 
جغرافياً  وزِّعت  اجملموعات،  دور  من 

ملناطق الغربية والوسطى والشرقية.

كرة  إلدارة  الرسمي  للحساب  ووفقاً 
القدم النسائية باالحتاد السعودي على 
)متصدر  املتحد  فريق  تويتر، سيلعب 
مجموعة املنطقة الشرقية( ضد فريق 
الوسطى(  )وصيف مجموعة  الهمة 

في 20 كانون الثاني اجلاري.

وفي اليوم ذاته سيالقي فريق فخر جدة 
بالغربية(،  الثانية  اجملموعة  )متصدر 
من  )املتأهل  األبيض  الليث  نظيره 

اللقاء الفاصل بالغربية(.

فريق  سيالقي  الثاني  كانون   21 وفي 

الرياض )متصدر مجموعة الوسطى(، 
)وصيف مجموعة  فريق احتاد النسور 

الشرقية(.

وفي اليوم ذاته سيلعب فريق جنمة جدة 
)متصدر اجملموعة األولى بالغربية( ضد 

فريق عكاظ )متصدر اجملموعة الثالثة 
بالغربية(.

وحدد االحتاد موعد إقامة الدور نصف 
النهائي في 24 من الشهر اجلاري.

وستقام مباراة حتديد املركز الثالث في 

الثاني، واللقاء النهائي في  27 كانون 
28 كانون الثاني لتحديد الفريق املتأهل 

رسمياً للدوري املمتاز.

وسيحصل صاحب املركز األول املتأهل 
مبلغ  على  للسيدات  املمتاز  للدوري 
على  والثاني  سعودي،  ريال  ألف   150
مبلغ 120 ألف ريال، والثالث على 100 
ألف ريال، ومبلغ 90 ألف لصاحب املركز 

الرابع.

وستحصل الفريق التي حتتل املراكز من 
اخلامس حتى الثامن على 50 ألف ريال 

لكل منها.

ويعتبر فريق جنمة جدة األكثر حصداً 
للنقاط في دور اجملموعات بـ 18 نقطة، 
إذ حقق العالمة الكاملة في اجملموعة 
األولى للمنطقة الغربية، يليه متصدر 
فريق  الشرقية  املنطقة  مجموعة 
 4 من  نقطة   14 جمع  الذي  املتحد، 

انتصارات وتعادلني.

من المفترض أن يبدأ دوري األشبال باإلضافة إلى الناشئين بعد تاريخ 2023/1/20، ولكن أكثر ما ُيعِكر صفو بطوالت الفئات العمرية، هو لجوء 
العديد من المدربين واإلداريين من األندية إلى تزوير أعمار الالعبين بغّية الحصول على األلقاب والتي هم غير مستحقين لها، فإلى متى؟.

3 10 جمتمــــعرياضـــة
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عن  رسوماتهم  في  األطفال  وعبَّر   
هجمات االحتالل التركي على مقاطعة 
من  احلربية  معداته  خلفته  وما  عفرين، 
وشهداء  جرحى  من  ودبابات  طائرات، 
عن  اللوحات  بعض  حكت  كما  وتدمير، 
بها  اشتهر  التي  والتقاليد،  العادات، 
والطقوس،  اللباس  من  عفرين  أهالي 
الزيتون،  ألشجار  لوحات  إلى  باإلضافة 

التي ترمز إلى السالم والعطاء.

لوحات رسومية  افتتاح معرض  مت  حيث 
ألطفال عفرين، والشهباء بهدف تنمية 
شيخو  محمد  مركز  في  مواهبهم 
الثاني  كانون  من  اخلامس  اخلميس،  يوم 
السابع  في  السبت  يوم  وانتهى  اجلاري 
املعرض  وتضمن   ،2023 ذاته  الشهر  من 
باأللوان  الرسم  بني  وتنوعت  100 لوحة، 

اخلشبية، واملائية.

رسومات حتكي وجع وويالت احلرب 
واحلصار

صحيفتنا  التقت  املعرض  هامش  على 
ومنهم  عفرين،  رابطة  أعضاء  »روناهي« 
اخلدمات  جلنة  عضوة  محمد«  »فاطمة 
العامة في اجمللس العام برابطة عفرين، 
وأوضحت لنا قائلة: »بالتعاون مع مجلس 
َّ جلب هذه اللوحات  سوريا الدميقراطية، مت
بعرض  وقمنا  الشهباء،  منطقة  من 
شيخو  محمد  مركز  في  اللوحات  هذه 
للثقافة والفن واإلعالن عنها، وسيذهب 
ألطفال  والتبرعات  اللوحات  هذه  ريع 

عفرين والشهباء وأصحاب اللوحات«.

وأردفت فاطمة: »ابتدأ املعرض يوم 

السبت،  يوم  وسينتهي  اخلميس، 
األطفال  هؤالء  استضافة  بودِّنا  كان 
احلصار  بسبب  ولكن  اللوحات،  أصحاب 
القيام  نستطع  لم  الصعبة  والظروف 
لـ  املعرض 100 لوحة  في  ويوجد  بذلك، 
األلم،  حجم  حتكي  مشاركاً  طفالً   15
والوجع، اللذين يعيشهما أطفال عفرين 
واملهجرين قسرياً من هذه املناطق، وويالت 
زرعت  التي  وطائراته،  التركي،  االحتالل 

اخلوف بقلوب الصغار قبل الكبار«.

من الواجب دعم مهارات هؤالء 
األطفال رغم اخلناق

برين«  »هدى  لنا  أوضحت  جهتها  ومن 
عفرين  رابطة  مجلس  في  العضوة 
على  املعرض  هذت  »افتتحنا  قائلًة: 
والذي  والشهباء،  عفرين  أطفال  شرف 
األطفال،  لهؤالء  مختلفة  لوحات  ضمَّ 
الواقع،  من  اخليال  يستنبطون  الَّذين 
يعيشونه  مظلم  واقع  عن  تعبر  والتي 

والرعب،  القسري،  التهجير  ظل  في 
واإلرهاب، الذي حلق بهم، من قبل االحتالل 
توصف  والّتي  احلربية،  ومعداته  التركي، 
وحبَّهم  وطنهم،  في  أوجاعهم  أيضاً 
روا منه  وانتماءهم لهذا الوطن، الَّذي ُهجِّ
إلى  َّيتون  الز ألشجار  رمزية  وفي  قسراً، 

الم«. احلب والسَّ

َّالً دعم  وزادت: »الهدف من هذا املعرض أو
مادَّياً  األطفال  هؤالء  مواهب  وتنشيط 
ومعنوياً، ثانياً إيصال املعاناة، الَّتي يقضيها 
احلرب  في ظل  هباء  والشَّ عفرين  أطفال 
التركية، التي أجبرتهم على التخلي عن 
استقبال هؤالء  بودِّنا  كان  كرهاً،  ديارهم 
األطفال في مدينة قامشلو، وتكرميهم، 
لم  الصعبة،  الظروف  لكن  ودعمهم 
جلب  على  فاقتصرنا  بذلك  تسمح 
محمد  مركز  في  وعرضها  لوحاتهم، 
سوريا  مجلس  مع  بالتعاون  شيخو 

الدميقراطية«.

تضمنت  أن  جزافا  يكن  لم  أنه  ويبدو 
االحتالل  لدبابات  األطفال صوراً  إبداعات 
وجرافاته، لوال أنهم كانوا جزءا من املعاناة 
في  شعبنا  لها  تعرض  التي  والعذابات، 
منطقتي  على  التركي  التصعيد  ظل 
عفرين والشهباء، وما يثير اهتمام الناظر 
إلى اللوحات، التي تضمنها املعرض وجود 
أنهم  يعني  ما  وألعاب،  جمالية  مناظر 
يحاولون إيصال رسالة مبا هو محيط بهم، 
كباقي  لهم  متوفراً  يكون  أن  يجب  وما 
اللوحات  وستبقى  العالم،  في  األطفال 
األطفال،  هؤالء  ذاكرة  من  جزءاً  الفنية 
ينهي  الذي  الوقت،  يأتي  أن  إلى  وغيرهم 
االحتالل، ويعيش فيه شعبنا بكافَّة فئاته 

حياةً كرميًة كباقي شعوب العالم.

عثمان عبد العزيز البكار

الذكرى  الثاني  اخلامس من كانون  يوافق 
السابعة لوفاة الشاعر، واملفكر املرحوم 
منبج،  مدينة  ابن  غزيل  منال  محمد 

و«غزيل« لقبه الشعبي الذي عرف به. 
ولد الشاعر في مدينة منبج في عام 1936، 
منذ طفولته  الشعر  وأحب  نشأ  وفيها 
ففي عام 1949، ظهرت موهبته الشعرية، 
واألدبية، فكانت له أول جتربة شعرية، وهو 
عنوانها  بقصيدة  احلبيب  ببلده  يتغنى 

)حتية دمشق( قال فيها: 
»سالم جلق مدفن آبائي 

ومنبع نهر البطولة واإلباء« 
كان غزيل غزير اإلنتاج، ومن أهم أعماله 
األدبية ديوان )في ظالل الدعوة( وقد صدر 
القريب(  و)الصبح  عام 1956،  حلب  في 
وقد صدر عام 1959، و )واهلل والطاغوت( 

في عام 1962. 
جمع مختارات من شعره بديوان مستقل 
عنوانه: )اللؤلؤ املكنون( وإلى جانب هذا 
مجلة:  في  يكتب  كان  الشعري،  اإلنتاج 
التي  املقاالت،  بعض  اإلسالم(  )حضارة 
جمعها في ثالثة كتب نثرية، أولها بعنوان: 
العربي  احلضاري  الوعي  طريق  )على 
رحاب  )في  بعنوان:  وثانيها  اإلسالمي( 
)كلمات  بعنوان:  وثالثها  العربي(  األدب 

على طريق الوعي احلضاري(. 
صادق  النفس،  عفيف  أنه  عنه  عرف 
العاطفة، رقيق القلب، وال غرابة في ذلك، 
الشاعر، وصوت فؤاده  روح  فالشعر مرآة 
ما  بكل  حافل  وشعره  وجدانه،  وهمس 
ميتاز به من نبوغ وجرأة، ومروءة وشموخ، 
واألحقاد،  الضغائن  الصافي من  والقلب 
من  مدينته  أبناء  مع  طيبة  فعالقته 
الدعاة، والعلماء، وطالب العلم، ويسمع 

من صغيرهم وكبيرهم بكل تواضع. 
الذي  الصيني  املثل  يردد  ما  كثيراً  كان 
يقول: »إن ذوي العقول الكبيرة يتنافسون 
الصغيرة  العقول  ذوي  وإن  األفكار،  في 
يعّد  والغزيل  األشياء«.  في  يتنافسون 
التراث  بني  الثوري  التوفيق  رائد  نفسه 
من قول  بذلك شعاراً  فاتخذ  واملعاصرة؛ 
يقول:  الذي  وجهه  اهلل  اإلمام علي كرم 
»خير هذا األمة النمط األوسط، يلحق به 
التالي، ويرجع به الغالي، اليمني مضلة، 

والشمال مضلة، واجلادة هي الوسطى«.

فالوسطية التي جتمع بني محاسن أهل 
اليمني، وأهل الشمال هي ما يتحراها في 
موقفه احلضاري، موفقاً بني الوالء للتراث، 
وبني املعاصرة، متتاز أشعاره بالقوة واجلزالة، 
الروح اخلطابية، يحمل معانَي  وسيطرة 
فهمها  ويسهل  معقدة،  غير  بسيطة 
ويستخدم أساليب مباشرة عن احلب دون 

استخدام أساليب ملتوية. 
التعابير  في  والعفة  األلفاظ  طهارة 
ألي  الشاعر  تطرق  وعدم  املستخدمة، 

محفزات، قد تظهر بشكل شهواني.
 يتسم الغزيل بالطابع اإلسالمي املتميز، 
إلى  انتمى  إذا  إسالمي  سلوك  سبقه 
العصر  في  اإلسالمية  احلركات  كبرى 
اإلخوان« املسلمني،  »جماعة  إلى  احلديث 
ألنه  االنتماء  هذا  ترك  بعد  فيما  ولكنه 

وعى طبيعة انتمائه هذا وخطورته. 
وإصالح  أمته  هّم  الغزيل  حمل  لقد 
نشر  في  وقته  جّل  فكرس  مجتمعه، 
اجتماعي  بدور  والقيام  اإلسالم  رسالة 
تكافلي ضمن حدود استطاعته، وعاش 
الغزيل بقية عمره عيشة الزهد والكفاف. 
السلطان  أحمد  فضل  األستاذ  ونال 
العربي،  األدب  في  املاجستير  شهادة 
االجتاه  موضوع  عن  جداً  جيد  بتقدير 
اإلسالمي في شعر األستاذ محمد منال 
األستاذ صالح حسن كتاب  وألف  غزيل، 
شاعرنا،  حياة  عن  بالتفصيل  يتكلم 

ليس  الغزيل  شعر  يقول: إن  من  وهناك 
قوياً إذ يكثر في شعره النظم، ولكن أراد 
اهلل أن يجعل له محبة وقبوالً بني الناس. 
وأختم، أن أهل منبج لم يجتمعوا على 
شيء مثل اجتماع رأيهم شبه كامل على 
رأي محمد منال غزيل الشاعر، واإلنسان، 

والداعية، واملفكر.
 توفي رحمه اهلل يوم الثالثاء في اخلامس 
من كانون الثاني من عام 2016، ودفن في 
مقبرة الشيخ عقيل املنبجي في مدينة 

منبج بريف حلب الشرقي.

هدى برينفاطمة محمد

عاماً  عشرين  قبل  التقيت 
املسرحي  املهرجان  خالل 
الفنانني  نقابة  برعاية  بحمص 
وهو  بليل،  فرحان  الكبير  بالكاتب 
يومها  وقدمنا  عتيد،  مسرحي 
فوكت«  السيد  »أحالم  مسرحية 
وهي من تأليف الكاتب األملاني كارل 
تسوكماير، وقد حققت تفوقاً كبيراً 
أنذلك، وحتدث النقاد عنها بإيجابية، 
فواز  الكبار  املمثلني  من  معي  وكان 
وشيرين  يوسف،  ومحمد  محمود، 
جنيب،  هاشم  واملرحوم  شيخموس، 
ويومها قال لي فرحان بلبل: هل من 
شمال  في  بلدة  تقدم  أن  املعقول، 
اجلمال  بهذا  عرضاً  سوريا  وشرق 
حديث  أصبحنا  ويومها  والقوة، 
لي  قال  التالي  اليوم  وفي  املهرجان، 
أن  وليد  يا  »عليكم  بلبل:  فرحان 
وحكاياتكم  تراثكم،  إلى  تلتفتوا 
القدمية«، فقلت له كيف؟ وأجابني: 
لقد كنت معلماً في قرية على احلدود 
في  وبالتحديد  العراقية،  السورية 
مشهورون  وهم  الكوجرات،  منطقة 
اسمها  الثوم  مع  اجلبنة  بصناعة 
الفور  على  له  قلت  /سيروكي/، 
هي  نعم،  قال:  /سيركي/  تقصد 

بالضبط.
من  مجموعة  مع  يومها  التقيت   
وقصوا  بالعمر،  الكبار  املسنني، 
آبائهم،  مع  حصلت  حكايات  علي 
البئر  قصة  ومنها  وأجدادهم، 
هرفي«  »بيرا  وبالكردية  املهجورة، 
القرية  في  كان  احلكاية:  وتقول 
األرض  من  الكثير  ميلك  إقطاعياً 
الزراعية، وغيرها وكان في القرية بئر 
ويسقون  مائها،  يشربون من  وحيدة، 
األيام  يوم من  حيواناتهم منها، وفي 
وزعم  البئر،  هذه  اإلقطاعي  استغل 
وعليهم  حفرها،  الذي  هو  جده  أن 
منه،  املاء  شراء  فصاعداً  اآلن  من 
من  خوفاً  له  القرية  أهل  رضخ 
ثمن  يرفع  عام  كل  وكان  بطشه، 
بعشر  املاء  سطل  بيع  مثال  املاء، 
لقد  بخاروف،  والبرميل  بيضات، 
لنفسه  واحتكر  باستغاللهم،  قام 
ولكن  جميعاً،  القرية  أهل  وأذل  املاء، 
مجموعة  مع  القرية   من  عجوزاً 
البئر،  وحرروا  حاربوه،  األطفال،  من 
األطفال  دور  بليل  فرحان  وهنا يظهر 

اإليجابي في احلكاية.
الوقت:  ذلك  في  فرحان  وأضاف   
احلكايات  من  الكثير  هناك  احلقيقة 
لنا،  وفيها عبرة  ذات مغزى،  الكردية، 
املئات  هناك  الظروف  هذه  وفي  اآلن 
الذين  واالحتكاريني،  املستغلني،  من 
ولقمة  الشعب،  بقوت  يتالعبون 
احلكاية  تقوله  مبا  عملنا  إذا  عيشه، 
بوجههم ومحاربتهم  الوقوف  علينا 
واعتقد  الوسائل،  وبكل  دائماً، 
العودة  املسرحيني  على  بأنه  جازماً 
مبسرح  ليخرج  الكردي،  التراث  إلى 
حكاياته مناسبة، وهادفة للجمهور، 
وهذا األمر هو من أحد أهداف املسرح.

 ولذلك يجب علينا إحداث مؤسسة 
هنا  املتناثر  التراث  عن  للبحث 
ليتسنى  كتب  في  وجتميعه  وهناك، 
احلكايات  تلك  إعداد  للمخرجني 
جميلة  بصورة  وتقدميها  التراثية، 
تلك  لالستفادة من  وذلك  للجمهور، 
الوطني  احلس  تطوير  في  احلكايات 
واجلمالي، واإلنساني للشعوب كافة.

املسرحي  الكاتب  إن  هنا،  أذكر   
املؤسس  وهو  بلبل،  فرحان  واخملرج 
وله  بحمص،  العمال  لفرقة  األول 
وقدم  املسرحة،  املؤلفات  من  الكثير 
ومن  والتأليف،  الدراسات  الكثير من 
لألطفال،  املهجور«  »البئر  ضمنها 
اخملرجون  يتجه  أن  نتمنى  وأخيراً 
ويستلهموا  التراث،  إلى  املسرحيون 
مسرحياتهم من خالل ذلك، لتحقيق 
مهم  تراثي  ملسرح  الصلبة  األرضية 
واالستفادة  التراث  لتوثيق  وضروري 

منها.

مسرحية حكاية من 

التراث الكردي

وليد عمر

إضاءات مسرحية مات، وبألوان تنقل صورة الواقع المؤلم، الذي يعيشه  روناهي/ قامشلو- بأصابع ملّطخة برماد الحرب، وبطين المخيَّ
هباء معاناتهم، ومأساتهم، التي يعيشونها في ظلِّ 

َّ
أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء، يحكي أطفال عفرين والش

االحتالل التركي والحصار المفروض عليهم عبر لوحات فنية عرضت في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بقامشلو.

دون معاناتهم في معرض »مبدعون رغم الحصار« ين يجسِّ أطفال عفر

يل التراث والمعاصرة بفكر الشاعر محمد منال غز

ثقــافة 49أخبـــــار

أصدرت حركة الهالل الذهبي لثقافة 
املرأة في شمال وشرق سوريا، السبت 
حلول  مع  كتابياً،  بياناً   ،2023/1/7
الذكرى السنوية العاشرة جملزرة باريس 
املناضالت  استهدفت  التي  األولى، 
وليلى  جانسيز،  )ساكينة  الثوريات 
دوغان( في 9 كانون  وفيدان  شايلمز، 
الثاني 2013 في العاصمة الفرنسية، 

باريس. 

استهل بيان احلركة باإلشارة إلى اجملازر 

التي ترتكب بحق النساء.

وأشارت احلركة ضمن البيان إلى: »ضمن 
سلسلة اجملازر التي تستهدف املدنيني 
أرواحهن  وتزهق  الكرديات،  واملناضالت 
 9 وقعت  التي  اجملزرة  برزت  بارد،  بدم 
كانون الثاني عام 2013، في العاصمة 
الفرنسية، باريس والتي راحت ضحيتها 

املناضالت الكرديات«.

وأوضح البيان أن »العقلية القاتلة التي 
تقودها دولة االحتالل التركي وشركاؤها 

إبادة  جعلت  الفرنسية،  احلكومة  من 
هدفها  الكردي  والشعب  النساء 
الرئيسي بهذه األفعال، حيث تقود املرأة 
والدميقراطية  احلرية  مسيرة  الكردية 
لكافة نساء العالم، لهذا نرى الدولة 
التركية حتاول استهدافهن أينما كُنَّ«.

واملعادي  القاتل  النظام  إن  وأضاف 
الوحشية  بأساليبه  يريد  لإلنسانية 
املرأة،  وحرية  نضال  أمام  الطريق  سد 
من خالل العزلة على القائد عبد اهلل 

على  للقضاء  اجملازر  وارتكاب  أوجالن، 
املرأة،   Jin, Jiyan, Azadî« فلسفة 

احلياة، احلرية«.

جرائم  الذهبي،  الهالل  حركة  وأدانت 
دولة االحتالل التركي والدول املتعاونة 

وأكدت في ختام  النساء،  معها بحق 
الشهداء  نهج  على  مضيها  بيانها 
حتى حتقيق النصر، واالنتقام لدمائهم 
الطاهرة بشعار  »Jin, Jiyan, Azadî  و 

»ال حياة بدون القائد«.

واصل مدنيون سوريون  األخبارـ  مركز 
شمال  مناطق  في  مدنّية  وفعاليات 
مبظاهرات  اخلروج  سوريا  غربي 
الستنكار  بيانات  وإصدار  احتجاجية 

التقارب بني تركيا وحكومة دمشق.

املظاهرات  إن  سوريون،  نشطاء  وقال 
شملت جميع مناطق الشمال الغربي، 
وحمل املتظاهرون الفتات كتبوا عليها 
»لن نصالح«، كما عّبروا عن استنكارهم 
حكومة  مع  للمصاحلة  ورفضهم 
وتركيا  األخير  بني  والتقارب  دمشق 
»على حساب تطلعاتهم وأحالمهم«.

كما أطلق متظاهرون هتافات منددة 

التي  األخيرة  التركية  بالتصريحات 
تدعو إلى التقارب مع حكومة دمشق 

واملصاحلة والتطبيع معها.

حلب  بريف  قباسني  منطقة  وفي 
الفتة  سوري  شاب  حمل  الشمالي، 
وسط جموع من الناس احملتجني كُتب 
عليها »ما رح نصالح األسد... وإذا بدك 
تصالح روح صالح قسد(، في رسالة 

رفض  حول  التركي  للجانب  واضحة 
جتاه  اجلديد  السياسي  أنقرة  مسار 
حكومة دمشق ودعوتها إلى املصاحلة 
وحول  السورية«،  »املعارضة  وبني  بينه 
تركيا  تتصالح  أن  املعارضة  تفضيل 
الدميقراطية« عوض  »قوات سوريا  مع 

املصاحلة مع األسد.

وفي مدينة عفرين اخلاضعة للمحتل 
مئات  خرج  حلب،  شمال  التركي 
املدنيني مبظاهرة حاشدة وسط املدنية، 
وهتفوا قائلني »سّمع صوتك لتركيا... 
رسالة  في  القضية«،  أصحاب  نحن 
أخرى تذكّر اجلانب التركي بأن »صاحب 
القضية احلقيقي« ضد حكومة دمشق 

هم السوريون أنفسهم.

وكان ألبناء مدينة خان شيخون بريف 
إدلب حضور الفت في مظاهرات ريف 
ألي  رفضهم  عن  عّبروا  حيث  حلب، 
تسوية سياسية مع حكومة دمشق 
بتنفيذ هجوم كيماوي على  املتهمة 
أدى  ما  عام 2017؛  نيسان  في  املدينة 
بينهم  إلى مقتل نحو 100 شخص، 
أحد  وقال  والنساء.  األطفال  عشرات 
أبناء مدينة خان شيخون خالل املظاهرة 
املوقف  في  التغّير  بشدة  »نستغرب 
التركي جتاه حكومة دمشق رغم كل 
جرائمه ومجازره بحق الشعب السوري. 
كانت تركيا ومسؤولوها شهود عيان 

على تلك اجملازر واجلرائم.

أطلقها  التي  التصريحات  وكانت 
التقارب  حول  مؤخراً  أتراك  مسؤولون 
والتطبيع مع حكومة دمشق واللقاء 
الثالثي الذي جمع بني وزراء دفاع تركيا 
وحكومة دمشق وروسيا في موسكو 
والتمهيد  الفائت،  الشهر   28 في 
اخلارجية  وزراء  مستوى  على  للقاءات 
في األيام القادمة متهيداً للقاء محتمل 
قد  ودمشق،  أنقرة  رئيس  بني   يجمع 
أثارت موجة غضب واسعة في أوساط 
الشمال  مناطق  ضمن  السوريني 

الغربي.

مركز األخبارـ تتواصل انتهاكات النظام 
اإليراني بحق املنتفضني املشاركني في 
روجهالت  في  انطلقت  التي  الثورة، 
كردستان وإيران منذ استشهاد الشابة 
شرطة  يد  عل  أميني  جينا  الكردية 
العام  من  أيلول  شهر  في  األخالق 

املنصرم. 

رجلني،  اإليراني  النظام  أعدم  فقد 
السبت 2023/1/7 بتهمة قتل مسؤول 
احتجاجات على مستوى  أمني خالل 

البالد 

قوة  في  عضو  بقتل  الرجالن  وأدين 

آخرين  ثالثة  على  وُحكم  »الباسيج«، 
بينما  نفسها،  القضية  في  باإلعدام 
صدرت أحكام بالسجن على 11 آخرين.

وقالت السلطات القضائية، في بيان، 
إّن »محمد مهدي كرامي وسيد محمد 
في  الرئيسيني  املتهمني  حسيني 
اجلرمية التي أدت الى استشهاد روح اهلل 
إعدام  ». ومت  إعدامهما  جرى  عجميان 
اندالع  أعقاب  في  متظاهرين  أربعة 

االنتفاضة.

سنّي  دين  رجل  قال  السياق،  وفي 
إيراني بارز إنّه ليس من اإلسالم انتزاع 

يُتهم  الذي  األمر  بالقوة،  االعترافات 
ضد  ميارسه  بأنه  اإليراني  النظام 

املنتفضني إلدانتهم.

إدانة  إن  حقوقية  جماعات  وتقول 
املعارضني في احملاكم اإليرانية اعتمدت 

غالباً على اعترافات انتزعت بالقوة.

التي شنتها  القمع  واستمرت حملة 
السلطات في أعقاب االنتفاضات التي 
عمت أرجاء البالد واستمرت االعتقاالت 
مشهور  طاٍه  اعتقال  تضمنت  التي 

وصحافي بارز.

سيستان  منطقة  وشهدت 

شرقي  جنوب  في  وبلوشستان 
للحكومة،  مناهضة  مسيرات  البالد 
وانطلقت االنتفاضات على رغم هيمنة 
األجواء األمنية والعسكرية في مدينة 
زاهدان، واعتقال عديد من املواطنني في 
األيام األخيرة. ودخلت انتفاضة أهالي 
الرابع عشر،  زاهدان، أسبوعها  مدينة 

وفقاً ملوقع »إيران إنترناشيونال«.

رددوا  مسيرة  في  منتفضون  وخرج 
خاللها هتافات ضد املرشد األعلى علي 
الثوري،  واحلرس  و«الباسيج«  خامنئي 
بحسب مقاطع مصورة انتشرت على 

مواقع التواصل االجتماعي.

هذا ويستمر إضراب 15 معتقلة، منهن 
أرميتا عباسي، وإلهام مدرسي، وحميدة 
زراعى، وفاطمة حربي، وجاسمني حاج 
السجينات  من  وعدد  ميرزامحمدي، 
أضرب  نفسه،  الوقت  وفي  األخريات، 
عليه  احملكوم  كرمي  مهدي  محمد 
على  احتجاجاً  الطعام  عن  باإلعدام 

تأكيد احلكم الصادر بحقه.

مركز األخبارـ قال رئيس دولة االحتالل 
 ،2023 انتخابات  إن  أردوغان  التركي 
سيتم تغيير موعدها، ملراعاة الظروف 
لتبكير  سابق  نفي  بعد  املوسمية، 
»سيتم  أنه  وذكر  االنتخابات،  موعد 

دفعها إلى األمام قليال«.

وخالل االجتماع املوسع لرؤساء األقاليم، 
أعطى أردوغان خالل تصريحاته إشارة 
على تقدمي موعد االنتخابات، حيث قال: 
»نحن على وشك مواجهة حتٍد جديد. 

نأمل أن ينجح حزب العدالة والتنمية 
في اجتياز هذا االختبار في االنتخابات، 
والذي رمبا سنقوم بتحديث التاريخ من 

خالل املضي قدًما قليالً«

العدالة  حزب  أن  إلى  تقارير  وتشير 
انتخابات  عقد  على  اتفق  والتنمية 
من  بدال  القادم،  أيار  شهر  في  مبكرة 

حزيران.

بفترة  الفوز  أردوغان على  ويعمل  هذا 
صالحياته  وممارسة  جديدة،  رئاسية 

في ظل النظام الرئاسي للحكم، من 
الرئاسية،  لالنتخابات  األولى  الدورة 
متاًما كما جنح في ذلك في االنتخابات 

السابقة. 

وتخدم االنتخابات املبكرة حزب احلركة 
القومية وزعيمه، املتحالف مع أردوغان، 
والتنمية،  العدالة  حزب  تخدم  كما 
والذين أكدّا على أن تركيا تواجه حتديات 
عدم  مناخ  وأن  متسارعة،  إقليمية 
اليقني احمليط بالساحة السياسية، ال 

يخدم مصالح تركيا القومية وبالتالي 
في  االلتباس  إزالة  ضرورة  من  فالبد 

مركز صنع القرار.

وحول تطبيع العالقات مع سوريا، قال 
التركي، عقب لقاء وزيرا دفاع  الرئيس 
البلدين في موسكو األسبوع املاضي: 
ثم  مًعا،  خارجيتنا  وزراء  »سيجتمع 

جنتمع كقادة، حسب التطورات«

أنه  أردوغان،  أعلن  آخر  سياق  وفي 
األوكراني  -الرئيس  مع  سيلتقي 

فولدمير- زيلينسكي وسيناقش اللقاء 
مع بوتني وكيف ميكنهم وضع العالقات 
أكثر  أرضية  على  األوكرانية  الروسية 

ليونة.

هذا وأظهرت الشواهد السابقة وجود 
تغير في موقف أنقرة من كل اجلوانب؛ 
اجلديدة  التركية  املواقف  تتبنى  حيث 
املنطقة،  دول  مع  العالقات  حتسني 
وهو ما يدفع للتساؤل عن أسباب هذا 

التغير وتوقيته. 

مركز األخبارـ استذكرت حركة الهالل الذهبي، شهيدات مجزرة باريس األولى، وأكدت 
يقدن  اللواتي  الكرديات  النساء  أمام  الطريق  تتمكن من سد  لن  المهيمنة  القوى  أن 

مسيرة الحرية والديمقراطية.

يس حركة الهالل الذهبي تستذكر شهيدات مجزرة بار

يا رفضاً للمصالحة بين أنقرة ودمشق احتجاجات في شمال غربي سور

النظام اإليراني يعدم شخصين لمشاركتهما في االنتفاضة الشعبية

أردوغان يعلن عن إجراء االنتخابات قبل موعدها المحدد
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ال يزال الكثيرون من أهالي القرى احلدودية 
متمسكني بأرضهم ومنازلهم، ويرفضون 
توتر  من  الرغم  وعلى  عنها،  التخلي 
من  لقربهم  األمر؛  وخطورة  األوضاع، 
اخلط احلدودي مع باكور كردستان، نتيجة 
الدولة  متارسه  الذي  الهمجي  القصف 
التركية احملتلة على هذه املناطق، إال أنهم 
متمسكون بأرضهم، ألنهم يعدون تركها 
سهلة  عرضة  يجعلها  عنها؛  والتخلي 

لالحتالل التركي.

التمسك باألرض عنوان املقاومة

ثالثة  تبعد  والتي  قدمي،  دير  قرية  في 
كيلو مترات من باكور كردستان، التقت 
صحيفتنا عدداً من أهالي القرية، الذين 
شهدوا جتاوزات الدولة التركية املارقة، ومع 
ذلك ال يزالون متمسكني بأرضهم، وفي 
عرفات:  محمود  املواطن  حتدث  البداية 
لن نتخلى عن أرض أجدادنا، ُخلقنا على 
هذه األرض، وسندفن فيها، ويعمل العدو 

التركي على زعزعة الوضع األمني؛ سعياً 
كانت  فقد  مناطقنا،  على  للسيطرة 
القرى احلدودية أكثر عرضة للخطر، وهذا 
البعض يهجرون قراهم، ولكن  ما جعل 
ويرفضون  صامدين،  يزالون  ال  الكثيرون 

تسليم أرضهم للعدو«.

وتابع عرفات حديثه: »وهذا هو أحد أساليب 
وخاصًة  املنطقة،  إلفراغ  التركي  العدو 
املناطق احلدودية، حيث يلجأ العدو إلى بث 
الرعب في النفوس بالقصف اإلرهاب، لعل 
املنطقة  بأن  البعض  اقنع  هذا األسلوب 
آمنة،  وليست  للعيش،  صاحلة  تعد  لم 

ولكننا مع هذا نرفض اخلضوع ألساليب 
العدو اخلبيثة، وسنقاوم هذه األساليب، 
ونحيا هنا على أرضنا، وهذا أكبر رد على 
هذا العدو، تشبثنا بقرانا وبلداتنا، السبيل 

األجدى لدحر العدو التركي«.

  
أرضنا مقدسة لن نتخلى عنها

املواطن أحمد حسني:  ومن جانبه حتدث 
»التمسك باألرض، واملقاومة هما سالحنا 
على  إصراراً  يزيدنا  وهذا  العدو،  وجه  في 

املقاومة والدفاع عن أرضنا، نحن السكان 
األصليون في املنطقة، هنا أرض أجدادنا 
وسيرثها أحفادنا، بتكاتفنا سندحر العدو 
احملتل، فيجب أن نتحلى بالشجاعة، وأن 

نصمد حتى النصر«.

شهدت  احلدودية  »قرانا  حسني:  وأضاف 
عدة جتاوزات، ولكنها باملقارنة مع القرى، 
وسري  كوباني،  في  احلدودية  واملناطق 
القليل  لم تشهد سوى  وغيرها  كانيه، 
من الهجمات، هذه املناطق املذكورة آنفاً، 
تعرضت ألبشع اجلرائم واالنتهاكات، ومع 
بأرضهم،  متمسكني  أهلها  يزال  ال  هذا 
ويرفضون مغادرتها، منهم نتعلم معنى 

الصمود واملقاومة«.

»حربنا  حديثه:  حسني  أحمد  واختتم 
ليست  املتكررة،  وهجماتها  تركيا،  مع 
بجديدة، قاومنا لسنوات وسنقاوم، حتى 
حتقيق األهداف، وهنا يكمن حس النضال، 
الذي يفضي إلى النصر احملّتم، نؤمن بأن 
وشعبنا  ال  وكيف  ستنتصر،  قضيتنا 
واملقاومة، وهو  النصر  بروح  يتحلى  جله 
مقدسة،  أرضنا  بذلك،  تامة  ثقة  على 
الظروف  يستغل  بأن  ألحد  نسمح  ولن 
التركية في  في حتقيق مآربه، فاألطماع 
عامني،  أو  عام  حصيلة  ليست  أرضنا 
هذه األطماع موجودة منذ أزمنة بعيدة، 
عليها،  احملافظة  استطاعوا  آباءنا  ولكن 
حتى ورثناها، ومن واجبنا أن نواصل الدفاع 

عنها، وحمايتها من أي عدوٍّ كان«.

الشهباء/ فريدة عمر -أكَد مسؤول حزب 
والشهباء  بعفرين  املستقبل  سوريا 
بني  الثالثي  االجتماع  أَن  بيرم،  محمد 
وزراء دفاع دولة االحتالل التركي، ونظيريه 
الشعب  ضد  مؤامرة  والسوري،  الروسي 
السوري، واستنكر الدور الروسي املشبوه.

العام  من  األول  كانون  في 28 من شهر 
الروسية  العاصمة  شهدت   ،2022
في  الدفاع  وزراء  بني  اجتماعاً  موسكو 
إلى  باإلضافة  وسوريا،  وروسيا،  تركيا، 
البلدان  في  االستخبارات  أجهزة  رؤساء 
الثالثة، بهدف حتقيق التقارب والتطبيع 
االحتالل  ودولة  دمشق،  حكومة  بني 
التركي، وقد القى هذا االجتماع ردود أفعال 

رافضة من قبل السوريني.

استمرار سفك دماء الشعب السوري

حول املوضوع ذاته، حتدث لصحيفتنا، رئيس 
بعفرين  املستقبل  سوريا  حزب  مجلس 
والشهباء، محمد بيرم: »اللقاء الثالثي بني 
بإطالة  يساهم  وسوريا،  وروسيا،  تركيا، 
سفك  استمرار  وهو  السورية،  األزمة 
التركية  الدولة  السوري،  الشعب  دماء 
استغلتها  السورية،  الثورة  بداية  منذ 
وحرفتها عن مسارها احلقيقي، واستغلت 
إلى  باإلضافة  السوري،  الشعب  مآسي 
استغالل ملف الالجئني السورين، الذين 
إلى  الدائرة  والصراعات  احلرب  من  فروا 
تركيا، فالنظامان السوري، والتركي، لهم 
مصالح مشتركة، وهما من اشتركا في 

قتل الشعب السوري«.

أزمة  يعيشان  »النظامان  بيرم:  وأوضح 

حالة  يعيش  السوري  النظام  كبيرة، 
تأمني  عن  وعاجز  متدهورة،  اقتصادية 
لذلك  لشعبه،  احلياة  مقومات  أبسط 
أراد التقارب مع تركيا، وهي األخرى تعيش 
في أزمة داخلية، على الرغم من أن تركيا 
حتتل أراٍض سورية، وكانت تركيا السبب 
في تشريد اآلالف، وتدمير وتخريب البالد، 
باعتقادي، أن هذا التقارب ال يخدم مصالح 
الشعب السوري، وردود األفعال الغاضبة 

من السوريني تؤكد ذلك«.

القضاء على املشروع الدميقراطي

 وتابع بيرم: »ال يخفى على أحد، بأَن أحد 
التنسيق واالتفاق  اللقاء، هو  أبرز أهداف 
على ضرب الكرد، ونسف مشروع اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، والقضاء 
على قوات سوريا الدميقراطية، التي بذلت 
ودحره،  داعش،  في محاربة  جبارة  جهوداً 
وحترير املنطقة منه، وحققت األمن واألمان 
في املنطقة، والنظامان السوري والتركي 
يحاوالن ضرب املشروع الدميقراطي، واحلد 
من انتشاره في املناطق السورية كلها، 
وتركيا حتاول جر النظام السوري، وإشراكه 
سوريا،  في  التدميرية  خططها  في 

وشمال وشرق سوريا خصوصاً«.

األزمة  إلنهاء  الوحيد  »احلل  بيرم:  وأكَد 

السوريني،  مطالب  حتقيق  هو  السورية، 
والشعب  السياسية  األحزاب  وحَث 
اخملططات  خطورة  على  السوري 
التركية ضد الشعب السوري، واألحزاب 
السياسية، والقوى الدميقراطية الوطنية 

السورية«.

أن  »علينا  حديثه:  بيرم  محمد  واختتم 
نكون حذرين من اخملططات التركية في 
إلنهاء  الوحيد  واحلل  واملنطقة،  سوريا 
اخملططات  وإفشال  السورية،  األزمة 
السورية،  الوطنية  الوحدة  هو  التركية، 
مبستقبل  القرار  في  السوريني  وإشراك 
الدميقراطي  الوطني  احلوار  عبر  سوريا، 
للحلول  للتوصل  الشامل،  السوري 
الناجعة لنهاء األزمة في سوريا، وبذلك 
فقط سنضع حد لكل من يحاول تعميق 

األزمة السورية في الداخل واخلارج«.

نائب  -أكد  الدخيل  حسام   / الشدادي 
والبناء  التغيير  حلزب  العام  األمني 
في  الرئاسي  اجمللس  الدميقراطي، وعضو 
إبراهيم  الدميقراطية  سوريا  مجلس 
التركي تسعى  االحتالل  دولة  إن  اخلليل، 
لشرعنة احتاللها لألراضي السورية، من 
خالل تطبيع عالقاتها مع حكومة دمشق، 
وأشار إلى أن روسيا تسعى لتحقيق هذا 
التطبيع من أجل السيطرة على مقدرات، 

وثروات شعوب شمال وشرق وسوريا. 

العام  من  الثاني  النصف  بداية  فمنذ 
التركي،  االحتالل  دولة  بدأت  املنصرم، 
مع  عالقاتها  تطبيع  أجل  من  بالتلميح 
حكومة دمشق، بعد قطيعة استمرت 12 
عاماً، على خلفية األزمة السورية، حيث 
أعلنت أنقرة حينها على قطع عالقتها 
مع دمشق ودعمها ملا سميت باملعارضة 

السورية. 

لم  السابقة،  األعوام  ولكن على عكس 
 ،2022 العام  من  الثاني  النصف  يكن 
العام األمثل للمعارضة املرتهنة حلكومة 
العدالة والتنمية، حيث لم يدخر مسؤولو 
إطالق  عن  جهود  أي  التركية،  الدولة 
التصريحات، التي تنادي بتطبيع عالقاتها 
انتهى بها األمر ومع  أن  إلى  مع دمشق، 
نهاية العام باجللوس مع حكومة دمشق 

على طاولة واحدة برعاية روسية.

حجج تركيا أُفرغت من محتواها

األمني  نائب  حتدث  ذاته،  السياق  وفي 
العام حلزب البناء والتغيير، وعضو اجمللس 
الرئاسي في مجلس سوريا الدميقراطية 
إبراهيم اخلليل: »إن دولة االحتالل التركي 
منطقة  على  مسيطرة  فعلياً  كانت 
من  كامل  شبة  بشكل  الفرات  حوض 
وال  كانت  والتي  داعش،  حليفتها  خالل 
تزال اليد الطولى لدولة االحتالل التركي 
ولكن  أجنداتها،  لتحقيق  املنطقة  في 
بهمة وعزمية أبناء املنطقة من مختلف 
في  تركيا  أجنحة  تقليم  مت  شعوبها، 
املنطقة من خالل القضاء على حليفتها 
داعش، وإنهاء وجودها على األرض بشكل 
كامل العام 2019، والذي ُعد مبثابة الضربة 

املوجعة لدولة االحتالل«.

وأضاف اخلليل: »على الرغم من إنهاء وجود 

حليف تركيا على األرض في املنطقة، إال 
باحتالل  تطمح  تزال  ال  االحتالل  دولة  أن 
املنطقة، وتختلق احلجج لذلك بني الفينة 
واألخرى، فتارةً تتحجج بأن أمنها القومي 
الالجئني  إعادة  أخرى  وتارة  خطر،  في 
عن  يوماً  تتوقف  لم  وهي  سوريا،  إلى 
سورية  مناطق  باحتالل  تصريحاتها 

جديدة«.

محاولة صياغة جديدة التفاقية أضنة

الذاتية في  اإلدارة  اخلليل: »مشروع  وأكد 
مناطق شمال وشرق سوريا، كان وال زال 
في  للسير  والناجح  العصري،  املشروع 
طريق احلل، ولكن دولة االحتالل التركية 
حاربت هذا املشروع بشتى الطرق، حتى 
لو كان على حساب حلفائها من مرتزقة 
املعارضة املوالني لها، حيث باتت تسعى 

إلى تطبيع عالقاتها مع حكومة دمشق 
من أجل القضاء على املشروع الدميقراطي 

ألبناء شمال وشرق سوريا«. 

التركي  االحتالل  »دولة  اخلليل:  ولفت 
حاولت االستفادة من احلرب الروسية في 
وجودها  لشرعنة  محاولة  في  أوكرانيا، 
في سوريا، من خالل تطبيع عالقاتها مع 
حكومة دمشق، حيث تسعى إلى توسيع 
حدود اتفاقية أضنة لتصل حدود الـ 35 

كم داخل األراضي السورية«. 

بالقول:  حديثه  اخلليل  إبراهيم  واختتم 
التقارب،  لهذا  األول  الراعي  هي  »روسيا 
روسيا  أن  لرأينا  جيداً  النظر  أمعننا  وإذا 
قد استولت على مقدرات سوريا كافة، 
ما عدا مناطق شمال وشرق سوريا، واآلن 
حتاول السيطرة على منابع النفط، واملعابر 

بالتوافق مع تركيا، والنظام السوري«.

محمود عرفاتأحمد حسين

جل آغا / أمل محمد -أكد أهالي القرى الحدودية الموازية لشريط الخط الحدودي مع 
باكور كردستان، أن الرد المناسب لهجمات المحتل التركي، هو التشبث باألرض، ورفض 

التخلي عنها مهما بلغت النتائج.

أهالي القرى الحدودية: التشبث باألرض الرد المناسب لهجمات المحتل التركي 

محمد بيرم: اجتماع موسكو الثالثي تعميق لألزمة وتغييب للحلول

إبراهيم الخليل: تطبيع العالقات مع دمشق تثبيت لالحتالل
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رامان آزاد

ال تنحصرُ أهداُف اجلهودِ الروسّيةِ إليجادِ 
صيغٍة تصاحلّية بني دمشق وأنقرة بالرغبِة 
بإنهاِء األزمةِ السوريّةِ، ألّن موسكو التي 
أكثر  منذ  سوريا  في  عسكرياً  تدّخلت 
ترعى  أن  يفترُض  كان  سنوات  سبع  من 
العملية السياسّية في سوريا ومتنَع بحزٍم 
احتالل تركيا ملناطق فيها، ولكنَّ الصحيَح 
أّن موسكو في سياق مشروعها األوراسّي 
مع  املباشِر  التماِس  خطَّ  سوريا  تعتبر 
واشنطن، وال فرَق لديها بني معركتها في 
تعتبرها حديقتها  التي  وأوكرانيا  سوريا 
اخللفّية، وفي كلتا احلالتني كان ألنقرة دورٌ 

مقابل إغراءات اقتصاديّة كبيرة.

فوبيا الناتو واملشروع األوراسّي 

السياسة،  معطياِت  فهُم  ميكن  ال 
سياقها  عن  وفصلها  القضايا،  باجتزاء 
اجليواستراتيجيّ، ومحاولة فهمها ضمن 
اإلطارِ احملليّ واملناطقيّ أو ربطها بالتنافِس 
أو  املباشرة،  دون  اإلشارة  مبجردِ  اإلقليميّ 
بالتركيِز على احلاضِر دون البعِد التاريخيّ، 
أو املبالغة باالستغراق التاريخيّ إلى قروٍن 

طويلةٍ.

التنافِس  على  التركيزُ  ينصبَّ  أن  يجب 
الدوليّ فيما كان يسّمى الغرب والشرق، 
املعسكر  وانهيار  البادرة،  احلرِب  ومرحلة 
السوفييتيّ،  االحتاد  وتقسيم  الشيوعي 
العالِم  بسيادِة  األمريكّية  واالحتفالّية 
)أحادية القطب(، لتفرَض على موسكو 
وبوصول  نفسها،  صياغةِ  إعادِة  مشروَع 
من  أكثر  قبل  للسلطة  بوتني  الرئيس 
عقدين بدأ سعيها اجلاد الستعادِة الدور 

الدوليّ في عالِم متعددِ األقطاب.

جذورٌ  لها  الدوليّ  النفوذِ  صراعاُت 
بني  بالتنافِس  ومتثلت  قدمية،  تاريخّية 
البحر  )التيلوروكراتيا( والقوى  البر  قوى 
الباردة  احلرب  ومثّلت  )التاالسوكراتيا(، 
الذي  البحر(  )قوى  الناتو  بني  التنافس 
جتوُب  التي  الطائرات  حامالت  يعتمد 
الشيوعّي  وراسو  وحلف  العالم،  أنحاء 
وارسو  حلف  انهيار  وكان  البر(.  )قوى 
البحر.  لقوى  مطلقة  سيطرة  يعني 
ليستقطب الناتو دول البلطيق )إستونيا 
سابقاً  كانت  التي  وليتوانيا(  ومولدافيا 
واستمرت  السوفييتيّ،  الفضاِء  ضمن 
محاوالت االستقطاِب عبر الثوراِت امللونة 

في جورجيا وأوكرانيا.

االحتاد  تقسيم  بعد  ما  املتغيرات  جملة 
السوفييتي واملدِّ األطلسيّ )فوبيا الناتو( 
أدّت  برزت،  التي  البنيويّةِ  واإلشكاالِت 
لتصعيِد الفكِر واخملّيلة اجليوبوليتيكية 
في روسيا، وارتبط التفكيرُ اجليوبوليتيكّي 
اجلديد بروسيا بالنظريةِ »األوراسّيةِ« التي 
عن  الثقافيّ  ومتّيزها  روسيا  تفرّدَ  تؤكّد 

العاملني األوروبيّ واآلسيويّ.

عبر  الروسيّ  الردُّ  كان  أخرى،  بعبارة 
التشبيِك البريّ والذي أخذ صيغة النظرية 
كانت حاجة موسكو  وبذلك  األوراسّية، 
ماسة جداً لعالقات التنسيق عبر البحر 

األسود والوصول إلى املتوسط

يقوم املبدأ األوراسيّ على هوية جغرافّية 
وحتظى  لروسيا،  محددة  وفلسفّية 
القومّيني  باهتمام  روسيا  في  األوراسّية 
املتطلعني لدورٍ روسيّ رياديّ يواجه هيمنة 
أّن  ويؤكدون  كُثر.  لها  واملنّظرين  الغرب، 
تعطيها  لروسيا  االستراتيجّية  املكانة 

أفضلّية الهيمنة على العالم.

وضمن املعطى األوراسيّ تدّخلت موسكو 
في جورجيا عام 2008 خالل حكم الرئيس 

ميخائيل ساكاشفيلي املوالي لواشنطن، 
ودعمت انفصاَل أبخازيا وأوسيتيا اجلنوبّية 
الروسّية،  اجلنسية  سكانهما  ومنحت 
وتدّخلت شرق  القرم عام 2014،  وضّمت 
ودعمت  روسيا«  »نيو  وسمتها  أوكرانيا 
)لوغانسك  إقليم دونباس  استقالل دول 
ودونتيسك(، حتى بدأت احلرب في أوكرانيا 

في 2022/2/24.

أستانة واألوراسّية واالحتالل التركّي

تشكُّل إيران وتركيا رغم التناقض بينهما 
األوراسّي  املشروِع  في  مهمة  عوامل 
سوريا  وتعدُّ  اإلقليميّ.  لوزنهما  نظراً 
في  الدافئة،  البحار  على  مهماً  موقعاً 
األهمّية  األكثر  اإلقليم  األوسط،  الشرق 
ألكسندر  األوراسّية  منّظرُ  ويقول  دولّياً، 
دوغني: »إّن الشرق األوسط نقطة ِصداٍم 
املتحدة،  الواليات  مع  جيوبوليتيكيّ 
وانتصارُ روسيا فيه يجب أن يكون حتمّياً«. 
أي أنّه ينفي البعدَ األيديولوجيّ للصراع. 
سوريا  في  الروسيّ  التدّخُل  جاء  ولذلك 
ولتكوَن  جيوبوليتيكيّ.  منظور  من 
األمريكيّ،  النفوذِ  مع  مباشرةً  املواجهُة 
الدولّي  التحالِف  إطارِ  في  حضر  الذي 
ملكافحة اإلرهاب، وليعيدَ للذاكرِة أحداث 
أفغانستان على مدى عقٍد، والتي كانت 
ميدان مواجهٍة سابقٍة، وبرزت »اجلهاديّة« 
وجتنيٍد  سعوديّ  ومتويٍل  أمريكيّ  بدعٍم 
مفرداُت  اُستعيدت  وبذلك  عام،  عربيّ 

الصراِع ذاتها في سوريا.

ـ الروسّية في  بدأ حتول العالقات التركّيةـ 
التركّي  األوراسيّ  التيار  وبروز   ،2016/8/9
تركيا  في  االنقالِب  محاولة  بعد  فيما 
نتائجها  أولى  وكانت   ،2016/7/15 في 
االحتالُل التركيّ جلرابلس وإخالء حلب من 
املسلحني في 2016/12/22، مقابل مدينة 
منصة  ولدت   2017 مطلع  ومع  الباب، 
أستانة، واستدرجت إليها موسكو إيران 
وتركيا، وصحيٌح أنَّ التنسيق في امليدان 
الهدَف  لكنّ  العام،  العنوان  هو  السوريّ 
أبعد من ذلك، وهو إزاحُة الوجودِ األمريكّي 

من سوريا. 

جغرافّياً تقع مناطق اإلدارة الذاتّية شمال 
سوريا على احلدود التركّية، ووفق منظور 
أستانة تعتبر مناطق نفوذ أمريكّية، ما 
األوراسيّ،  املشروع  جوهر  مع  يتعارض 
ويتوافقُ هذا الهدف مع األجندِة التركّية 
في محاربةِ الكرد، الذين يتم استهدافهم 
مجاناً عبر عوامل األزمة السورية نفسها 
السوريّة  املرتزقة  بفصائل  املمثلة 
وقد  ألنقرة.  قيادتهم  مهمة  وأُسندت 
أشار املسؤولون الروس قبيل العدوان على 
أكبر!  تركيا  من  مكاسبهم  بأّن  عفرين 
وتوضح هذا املعنى أكثر لدى العدوان على 
تل أبيض ورأس العني، فقد كان املطلوب 
الذي اضطر لالنسحاب  إحراج األمريكيّ 

حينها.  

تأتي خطوات املسار التصاحليّ بني دمشق 
وتدعمه  األوراسيّ  الفضاء  ضمن  وأنقرة 
موسكو بقوٍة، وُطرح في توقيت حساٍس 
ليكسَب أردوغان نقاط مهمة في صناديق 
االقتراع، فموسكو تخشى وصوَل أحزاِب 
الشعب  »حزب  رأسها  وعلى  املعارضةِ 
اجلمهوريّ املعروف بعالقته مع واشنطن 

إلى لسلطة. 

مناطقَ  تركيا  حتتل  أن  ممكناً  يكن  لم 
)جرابلس والباب وعفرين ورأس العني وتل 
أبيض( وتبسط نفوذها املباشر في إدلب، 
رفضت  ومؤخراً  موسكو.  موافقة  لوال 
موسكو بشدٍة عمليًة عسكريّة تركّية 
بدرجٍة  حتقق  املرادَ  الهدَف  ألّن  جديدة، 
استكماٌل  التصاحليّ  واملسار  كبيرٍة، 

للخطةِ نفسها.

خطوةٌ جديدةٌ في املسارِ التصاحلّي

في تطورٍ جديٍد في سياِق التقارِب التركّي 
ــ السوريّ، كشف الرئيس التركيّ أردوغان 
اخلميس 2023/1/5 خالل كلمٍة ألقاها في 
اجتماع حلزِب العدالة والتنمية احلاكم في 
رئيس  لقاٍء مع  إمكانيةِ عقد  أنقرة. عن 
حكومة دمشق معلناً عن اجتماع ثالثّي 
تنضم إليه روسيا. ونقلت وكالة األناضول 
احلكومّية عنه اإلعالن عن لقاٍء مقبٍل بني 
وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا، وقال 
أردوغان: »لقد بدأنا عملية ثالثّية روسّية 
تركّية سوريّة... سنجمع وزراء خارجيتنا 
سنجتمع  التطوراِت  على  بناًء  ثم  معاً 
معاً على مستوى الزعماء«. وزعم أردوغان 
أنَّ الهدَف من ذلك هو حتقيق الطمأنينة 

والهدوء، وإحالل السالم في املنطقة

إلى  اإلشارة  من  أردوغان  ينَس  ولم 
ووصفها  املقبلة  التركية  االنتخابات 
باالختبار وأملح إلى إمكانية إجراؤها مبوعد 
أبكر، قبل املوعد املعلن في 2023/6/18، 
وذلك في محاولة للتملص من اإلشكالية 

للمرة  للرئاسة  ترشحه  حول  القانونّية 
آب 2014 وكذلك  انتخابات  بعد  الثالثة، 
تالعب  إلى  يحتاج  واألمر   ،2018 حزيران 

على الدستور.

وذكرت أوساط إعالمّية من احملتمل عقد 
تركيا  خارجية  وزراء  بني  الثالثيّ  اللقاء 
وسوريا وروسيا، في دولة اإلمارات العربية 
تصريُح  االعتقاد  هذا  يعزز  وما  املتحدة. 
وزير اخلارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو، 
خالل رحلته إلى البرازيل، إّن مكان انعقاد 
يكون  قد  الثالثة،  اخلارجية  وزراء  اجتماع 
في دولة ثالثة غير روسيا وأّن هناك عدة 
دول مطروحة كخيارات لعقده، واالتصال 
الذي أجراه جاويش أوغلو الثالثاء مع نظيره 
اإلماراتي، عبداهلل بن زايد آل نهيان، وقيام 
إلى دمشق  بزيارة  اإلماراتيّ  اخلارجّية  وزير 

األربعاء.

مجرد انتقال للتواصل املباشر

لم يكن لقاء موسكو العسكريّ واألمنّي 
الثالثيّ )الروسيّ التركيّ السوريّ( مفاجئاً، 
بل جاء بعد سنوات من التنسيق الروسّي 
ــ التركيّ، أي قبل أكثر من ست سنوات، 
وحتديداً في 2016/8/9، يوم التقى أردوغان 
بالرئيس الروسيّ في سان بطرسبرغ، وأول 
 ،2016/8/24 في  جرابلس  احتالُل  ثماره 
 2016/12/22 في  حلب  إخالء  ثم 
واحتالل الباب 2017/2/22، وبعدها بعام 
وإخالء   ،2018/3/18 في  عفرين  احتالل 
الغوطة وريف دمشق من املسلحني في 
2018/4/18، وفي 2019/10/9 احتالل كري 
كانيه. وُعقدت  وسري  أبيض  سبي/ تل 
لقاءات أمنية رفيعة املستوى بني تركيا 

وسوريا في الفترة املاضية. وجاء اللقاء في 
ظل إصرار روسيّ على إمتام املصاحلة بني 

اجلانبني واالنتقال إلى التواصل املباشر.

السياسّية  التحوالت  مسار  أنقرة  بدأت 
مصر  وشملت  اإلقليمّية  عالقاتها  في 
وإعادة  وإسرائيل،  واإلمارات  والسعودية 
النظر في العالقة مع دمشق ال ينفصل 
الدوافع  كانت  وإّن  التحوالت،  مسار  عن 
مت  وباجململ  أعمق،  واإلشكالّية  مختلفة 
االتفاق على خطة تعمل عليها اللجان 
موسكو.  اجتماع  عن  متخضت  التي 
واملرحلة القادمة ستشهد اجتماعاً على 
مستوى وزراء اخلارجية منتصف الشهر 
احلالي كما هو معلن، على أن تليها قمة 

على مستوى الرؤساء.

تقاطعات وأهداف

إّن موسكو هي حليف  القول  نافلة  من 
مشترك لكلِّ من دمشق وأنقرة، وهي ترى 
أّن الوقت بات مناسباً لتدوير زوايا اخلالف 
بينهما، واالنتقال من مستوى التنسيق 
إطار أستانة وضبط سلوك فصائل  في 
الشمال،  مناطق  في  وحصرها  املرتزقة 
إلى املستوى األمنيّ والسياسيّ املباشر، 
لتحققَ جملَة أهداٍف منها: إعادة ترتيب 
وقت  في  تركيا  مع  السوريّ  املشهد 
انشغلت فيه باحلرب في أوكرانيا، وضمان 
تنضم  لم  التي  أنقرة  موقف  استمرار 
إلى العقوبات الغربّية، لتزيد الشرخ في 
عالقتها بحلف الناتو، وهذا موقٌف يتوافق 
مع املشروع األوراسيّ، ويتطلب مزيداً من 
اإلغراءاِت واحلوافز ألنقرة لتواصَل الضغط 
الذاتّية  اإلدارِة  استهداِف  في  وتستمر 
إلحراِج واشنطن، وتكون النتيجة لصالح 

دمشق.

تشهدُ العالقاُت االقتصاديّة بني موسكو 
صرّح  بعدما  بخاصٍة  تقدماً  وأنقرة 
بوتني، في 2022/10/12  الروسيّ  الرئيس 
خالل كلمته في منتدى “أسبوع الطاقة 
“السيل  “الغاز املفقود عبر  الروسيّ” “إنَّ 
الشماليّ” على طول قاع بحر البلطيق 
األسود،  البحر  منطقةِ  إلى  نقله  ميكن 
لتوريد  الرئيسّية  الطرق  جعل  وبالتالي 
تركيا.  عبر  أوروبا  إلى  الطبيعيّ  غازنا 
وميكن إنشاء أكبر مركز للغاز في تركيا. 
باإلضافة إلى مشاريع الطاقة في »البحر 

األسود واملتوسط«.

إلى  والتنمية  العدالة  حكومة  تتطلع 
توظيف  أقربها  أهداف  جملة  حتقيق 
التنافِس  في  دمشق  مع  املصاحلة 
االنتخابيّ، والتوصل مع دمشق إلى تفاهم 
اإلدارة  مشروع  مجمل  استهداف  حول 
الذاتّية وقواتها العسكريّة »قسد«. كما 
تدرك أنقرة أنّها ال تستطيع إعادة الالجئني 
السوريني على أراضيها عبر االستمرار في 
في  االستيطانّية  التجمعات  مشاريع 
مع  التفاهم  وأّن  سوريا،  شمال  مناطق 
دمشق بات ممراً إلزامّياً لتحقق بذلك هدفاً 
يد  من  الالجئني  ملف  انتزاع  هو  إضافّياً 
املعارضة التركّية، والتي بادرت إلى طرِح 
عرٍض مغٍر على دمشق يتجاوز االنسحاب 
هذه  وعبر  باملاديّ،  بالتعويض  العسكريّ 
والتنمية  العدالة  حزب  يأمل  اخلطوة 
إعمار  إعادة  في  حصة  على  باحلصول 
سوريا وإنشاء مشاريع جتارية واقتصاديّة 
الدولّي  والطريق  املعابر  وفتح  معها، 

للوصول إلى دول اخلليج.

أّن  وتدرُك  الزمن،  عامَل  دمشق  تستغُل 
عجلٍة  في  والتنمية  العدالة  حكومَة 
املراحَل  وحترُق  مباشرٍة  إجنازاٍت  لتحقيق 
ليتمَّ توظيُف ذلك في صناديِق االنتخاب، 

الروسيّ،  حليفها  على  دمشق  وتعّول 
مستوى  في  انتهت  األزمَة   أنَّ  وتعتبر 
نيسان  من  اعتباراً  السياسّية  أهدافها 
من  دمشق  وريف  الغوطة  وإخالء   ،2018
املسلحني، وتواصل العملياِت العسكريّة 
بالتنسيق مع القوات الروسّية الستعادِة 
اجلغرافيا،  من  مزيد  على  السيطرة 
وشرق  شمال  في  الذاتّية  اإلدارة  ولكن 
سوريا مسألة حرجة بالنسبة لها، على 
فال  والعسكريّ،  السياسيّ  املستويني 
هي تنوي احلوارِ معها، وال إمكانّية متاحة 
قوات  أّن  وبخاصٍة  ضدها،  جبهة  لفتحِ 
سوريا الدميقراطّية لعبت دوراً مهماً في 
مكافحة اإلرهاب، ووحدها تركيا التي تنفرد 
بالعداء لها، وترى أنّها ميكنها بالتنسيق 
التركّي  الضغط  واستثمار  مع موسكو 
إلى  والوصول  الذاتّيةِ  اإلدارِة  إلنهاِء جتربةِ 
مناطق شرق الفرات واستعادة السيطرة 
وبالنتيجِة  احليويّة،  املنطقة  هذه  على 
شاّن  ومن  االقتصاديّة،  األزمة  تخفيف 
حتسني  أنقرة  مع  التصاحليّ  املسار 
العالقات التجاريّة واالقتصاديّة مع تركيا.

عوائق وشكوك

أن  يُتوقع  ال  الراهنة،  للمعطيات  ووفقاً 
سيكون  التصاحليّ  املسار  على  العمَل 
مشتركة  قواطع  إلى  والتوصل  يسيراً، 
بني موسكو وأنقرة ودمشق، فيما طهران 
حجم  والسبب  الغائب،  احلاضر  هي 
أنقرة  بني  اخلالفات  وعمق  التناقضات 
عداوتها  في  أنقرة  بالغت  فقد  ودمشق، 
لدمشق سياسّياً وعسكريّاً، ووعد أردوغان 

بالصالة قريباً في املسجد األمويّ.

مع  تتعارض  مهمة  عوامل  ثّمة  اليوم 
كلّياً،  متنعه  لم  وإن  التصاحليّ،  املسار 
الرافِض  األمريكيّ  املوقف  وفي مقدمها 
العسكرّي  فالوجود  وميدانّياً  للمسار، 
جتاهله،  ميكن  ال  سوريا  في  األمريكيّ 
العسكرّي  بالصدام  طرٍف  أليّ  نية  وال 
خطرة،  تبعات  من  له  ملا  واشنطن  مع 
وأقصى ما ميكن فعله التضييق عليه دون 

املواجهة املباشرة.   

سيكون  التصاحليّ  املسار  فإّن  باجململ 
حلّل   ،2254 األمميّ  القرار  على  التفافاً 
بالقبول  يحظى  والذي  السوريّة،  األزمة 
الغربيّ، ورغم الزخم اإلعالميّ الذي يروّج 
للمسار التصاحليّ، فإنّه ال يتضمنُ أيّ حّل 
اخلالفات  طي  يتجاوز  وال  لألزمةِ،  واقعيّ 
أزماتهما  لتجاوز  بني نظامني سياسيني 
ولم  والبقاء،  واالقتصاديّة  السياسّية 
يتم احلديث أبداً عن املناطق احملتلة، كما 
لم يتجاوز احلديُث عن االنسحاب التركّي 
آلياٍت  حتديِد  دون  الفضفاض،  العنوان 
مسألة  وباملثل  واضح،  زمنيّ  سقٍف  أو 
عودة الالجئني السوريني، الذين ال يرغبون 
بالعودة دون ضمانات أمنّية، وإذا كان ملف 
املعارضة السياسّية واالئتالف ممكناً عبر 
قرار سياسيّ، فإّن حالة التسلح ومصير 
وكذلك  شائكاً،  ملفاً  سيكون  املرتزقة 
بالنسبة  الدميغرافّية،  التغيير  مسألة 
ستكون  التسوية  مراكز  فإنَّ  لدمشق 
املعبرَ األساسيّ لهم بالتوازي مع صدور 

قرار عفٍو.

بالدرجِة  أمنيّ  التصاحليّ  املسار  باجملمِل 
األولى يراد عبره كسب عوائد سياسّية، 
وال ضمانَة لنجاحه، وال تغفُل دمشق عن 
الشكوك  وتراودها  التركّية  االنتخابات 
ولذلك  بالسلطة،  أردوغان  بقاء  حيال 
بعد  فيما  القمةِ  اجتماِع  عقدَ  تفّضُل 
التي  موسكو،  لرغبةِ  خالفاً  االنتخابات، 
تفّضل بقاء أردوغان، ولعلها تضغُط بهذا 

االجتاه. 

المسار التصالحّي والمشروع األوراسّي
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عدة  نظمت  الدائرة  أن  اإلبراهيم  وأضاف 
البيئة  حماية  عن  األهالي  لتوعية  حمالت 
كما  املدارس،  في  أشجار  غرس  وتضمنت 
بسبل  للتعريف  ندوات  سلسلة  نظمت 

احلفاظ على البيئة في الريف واملدينة.

أفاد أيضاً في حديثه للموقع الرسمي لإلدارة 

نظام  بتطبيق  باشرت  الدائرة  أن  الذاتية 
تلوث  لتخفيف  يهدف  والذي  الهواء  جودة 
الشعب  بلدية  مع  بالتنسيق  املدينة  هواء 
مولدات  أصحاب  على  يفرض  إذ  الرقة،  في 

األمبيرات تركيب عوادم.

وتعد الدائرة الفنية لتجهيز محطات مراقبة 

الهطوالت  لرصد  املدينة؛  داخل  مناخية 
املطرية وقياس احلرارة وقياس الرطوبة وهذه 
ترافق ظاهرة االحتباس احلراري، إضافًة خملبر 
الناجتة  واملياه  الفرات  مياه  متنقل لفحص 

عن املنشآت الصناعية بشكٍل دوري.

اإلدارة  في  الفنية  الدائرة  مدير  أكد  ختاماً 

املدنية للرقة محمد نور اإلبراهيم استمرار 
تشجير غابة الفروسية والتي تبلغ 90 دومن، 

حيث شّجرت منها نحو 27 دومن.

سكان  من  قال«  »فرس  األربعيني  يشكو 
األسعار  تضاعف  بدمشق،  املزة  منطقة 
بشكٍل كبير منذ إعالن عطلة رأس السنة 

وامليالد.

الرجل الذي يعمل في إحدى الدوائر احلكومية، 
اخليالية«،  وليست  الواقعية  »احللول  ينتظر 
ملسألة  جذري  حل  إليجاد  تعبيره،  حسب 
تضاعف األسعار بني ليلة وضحاها وضعف 

القوة الشرائية للسكان.

يقول الرجل لوكالة نورث برس، إنه منذ شهر 
اشترى علبة احملارم بسعر 7500 ليرة سوريّة، 
ليتفاجأ منذ يومني أن سعرها أصبح 10 آالف 

ليرة سورية.

من  ستصبح  احملارم  أن  إلى  قال  ويشير 
هذا  على  ارتفاعها  استمر  »الكماليات« إذا 

النحو.

أزمات عديدة

دمشق  حكومة  سيطرة  مناطق  وتشهد 
الليرة  قيمة  انهيار  أهمها  عديدة  أزمات 
السورية إضافة إلى أزمة احملروقات الكبيرة 

وغيرها.

دمشق،  أسواق  في  صغيرة  جولة  وتكفي 
أسبوع  قبل  األسعار  في  الفروق  ملالحظة 
من اآلن، فسعر كيلو األرز حبة قصيرة الذي 
كان بستة آالف ليرة سوريّة، اليوم بثمانية 
أما  ليرة،  آالف  بعشرة  اجليد  والنوع  آالف، 
احلبة الطويلة فسعره يبدأ من 16 ألف ليرة 

سوريّة.

وبلغ سعر املوز قبل أسبوع 6000 ليرة سوريّة، 
سعرها  والبندورة  ليرة،   9500 اليوم  بينما 
األحمر  العدس   ،1500 كانت  بينما   ،2500
وصل  والسكر  بـ7500،  كان  بينما  بـ9000، 
األسواق،  في  وِجد  إذا  ليرة  آالف  ثمانية  إلى 
وشرحات الدجاج تتراوح بني 25- 27 ألف ليرة، 
وصل  والزيت  50 ألفاً،  اللحم  كيلو  وسعر 
سعره 19 ألف ليرة بينما كان 15 ألف ليرة 

سوريّة.

احلمصي«،  »نهال  األربعينية  املرأة  وتشير 
وهي موظفة  من سكان منطقة صحنايا 
حكومية إلى أن األسعار منذ بداية السنة 
اجلديدة »ارتفعت مبقدار ألفني وثالثة آالف ليرة 

بأقل تقدير«.

يرتفع  التي  املادة  أن  نعلم  »ونحن  وتقول: 
سعرها من املستحيل أن ينخفض مجدداً، 
الراتب ثابت واألسعار تتضاعف أكثر وأكثر«.

حلماً  نهال،  بحسب  اللحوم،  وأصبحت 
رواتبنا  نصف  خيالية: »تعادل  أسعارها  ألن 
وحتى احلشائش الشتوية من سبانخ وسلق 

أصبحت مكلفة«.

ويعرب أبو وليد، كما عرّف عن نفسه، وهو 
سوق  في  اخلضروات  لبيع  بسطة  صاحب 
اخلضار بدمشق، عن عدم رضاه عن األسعار 

التي يقوم ببيعها.

ويقول لنورث برس: »ال أستطيع تغيير الواقع، 
ووصول  أسعارها  ارتفعت  التي  فاحملروقات 
سوريّة  ليرة  الـ7500  سقف  إلى  الدوالر 
قبل ليلة رأس السنة هو ما جعل األسعار 

تتضاعف«.

انهيار قيمة الليرة السوريّة

الليرة  فقدت  املاضي،  العام  نهاية  ومع 
السوريّة قيمتها بنسبة 100% تقريباً، ووصل 
سعر صرف الليرة السوريّة إلى حوالي 7.000 

ليرة مقابل الدوالر األميركي الواحد.

وخالل الشهر األخير من عام 2022، شهدت 
مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمة حادة 
من  كثير  توقف  عن  وأسفرت  الوقود،  في 
وسط  واألعمال،  والصناعات  الفعاليات 

فشل احلكومة في تأمينها.

السوق سيئة،  أن حركة  إلى  البائع  ويشير 
أو  اخلضروات  شراء  عن  ميتنعون  فالسكان 
الفواكه الغالية. ويضيف: »زمن شراء املواطن 
اليوم  والناس  ولّى،  غرام  بالكيلو  السوري 

تكتفي بشراء ما حتتاجه فقط«.

جامعة  في  االقتصاد  وأستاذ  اخلبير  وتوقع 
»تشرين«  لصحيفة  فضلية،  عابد  دمشق، 
أن  املاضي،  الشهر  نهاية  الرسمية،  شبه 
تستمر األزمة االقتصادية التي متر بها سوريا 

حلوالي عقد من الزمن.

من  متتالية  أشهر  سبعة  من  أكثر  بعد 
تراجع الذهب في العام 2022، بعدما وصل 
إلى قمته التاريخية بالقرب من مستويات 
2074 دوالراً لألونصة، أصبحت اآلراء تنقسم 
فيما إذا كان املعدن األصفر سيعود لالرتفاع 
من جديد، أم أنه سيستمر في االبتعاد عن 

قمته التاريخية.

لكن مع توقّع أغلب املؤسسات االقتصادية 
والبنوك العاملية انزالق االقتصاد العاملي إلى 
مرشح  الذهب  فإن   ،2023 عام  في  الركود 
الرتفاع سعره بعد عام من التقلبات احلادة، 
األصفر  املعدن  أن  أكدوا  خبراء،  بحسب 
الركود  فترات  آمناً خالل  تقليدياً  يُعد مالذاً 
فيها  تتحكم  التي  األوقات  في  وخصوصاً 

العوامل اجليوسياسية.

الذهب يشهد تقّلبات حادة في 2022

أبحاث  قسم  رئيس  اخلضر  رائد  ويؤكد 
األسواق املالية في مجموعة Equiti »أن عام 
2022 لم يكن عاماً مثالياً بالنسبة للذهب 
األخرى،  االستثمارية  األصول  مع  مقارنًة 
حيث عانى من تقلبات حادة، على الرغم من 
من  كانت  التي  العوامل  من  العديد  وجود 
املفترض أن تدعم الذهب مثل احلرب الروسية 
التضخم ملستويات غير  وارتفاع  األوكرانية 
األميركي  الدوالر  ارتفاع  أن  إال  مسبوقة، 

ضغط على أدائه طوال العام املاضي«.

أسباب قد تدعم عودة الذهب لالرتفاع

ويضيف اخلضر في حديثه: »على مرِّ التاريخ، 

جيداً،  الذهب  أداء  كان  األزمات  أوقات  وفي 
نظراً ألنه أداة رئيسية للتحّوط ضد األزمات 
واملالذ اآلمن األول، فخالل فترات الركود غالباً 
ما يعود الطلب لالرتفاع على املعدن األصفر، 
يأتي هذا في الوقت الذي أصبحت فيه أغلب 
انزالق  تتوقع  العاملية  والبنوك  املؤسسات 

االقتصاد العاملي إلى الركود في 2023«.

وتعود هذه التوقعات إلى العديد من العوامل 
التي خلصها اخلضر، في استمرار احلرب بني 
نقص  على  ذلك  وتداعيات  وأوكرانيا  روسيا 
املعروض من املوارد الغذائية والطاقة بسبب 
العقوبات، وعدم قدرة االقتصاد العاملي على 
التعافي من أزمة كوفيد-19 وعودة النشاط 
التجاري ملستويات ما قبل األزمة، واستمرار 
البنوك  وفشل  بقوة  التضخم  ارتفاعات 
ارتفاع  معدل  على  السيطرة  في  املركزية 
إلى  البنوك  إلى اضطرار  األسعار، باإلضافة 
النهاية  والذي قد يتسبب في  الفائدة  رفع 

بحدوث ركود تضخمي.

وحتى لو جنحت البنوك املركزية في السيطرة 
قوياً  دافعاً  التضخم، فقد يكون ذلك  على 
النقدية والتوجه  للبدء بتغيير السياسات 
إلى تثبيت الفائدة أو حتى البدء في خفضها، 
أغلب  أن  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع 
القطاعات تعاني من سياسات رفع الفائدة 
بقوة وانكماشها طوال األشهر املاضية في 
التصنيعي  القطاع  الدول مثل  العديد من 
الذي  األمر  العمل،  اخلدمي وسوق  والقطاع 
العمالت  أداء  تراجع  النهاية  في  يدعم  قد 
وعودة الطلب على الذهب من جديد كأصل 
أو  العملة  تراجع  قيمته ضد  على  يحافظ 

ارتفاع األسعار، وفقاً للخضر.

تراجع الدوالر يدعم املعدن األصفر

وجتدر اإلشارة إلى أن الدوالر األميركي شهد 
تراجعات ملحوظة في آخر أشهر 2022 مع 
استعداد األسواق لتخفيف وتيرة التشديد 
قسم  رئيس  بحسب  يعني  ما  النقدي، 
 Equiti أبحاث األسواق املالية في مجموعة
احلفاظ  حتى  أو  الدوالر  تراجع  أن  اخلضر، 
قد  احلالية،  املستويات  عند  استقراره  على 
يتسبب في دعم قوي للمعدن األصفر عل 
األقل في النصف األول من 2023، ولن يكون 
دوالر   2000 ملستويات  يعود  أن  مستبعداً 

لألونصة من جديد.

هل من املمكن أن يتراجع الذهب في 
2023؟

قائالً:  اخلضر  التساؤل  هذا  على  يجيب 
العوامل  العديد من  الرغم من وجود  »على 
ارتفاع  تدعم  التي  العاملية  االقتصادية 
االعتبار  بعني  نضع  أن  يجب  أنه  إال  الذهب 
قد  ومتاسكه  األميركي  االقتصاد  قوة  أن 
يدعم عوائد السندات األمريكية الذي تظل 
 ،2022 مدى  فعلى  للذهب،  األكبر  املنافس 
الفيدرالي  فيه  استمر  الذي  الوقت  وفي 
األميركي برفع الفائدة لسبع مرات متتالية 
قوته  إظهار  في  األميركي  االقتصاد  جنح 
االقتصادية  البيانات  على  انعكست  والتي 
الفيدرالي  بدأ  لو  حتى  وبالتالي  األميركية، 
بتخفيف وتيرة التشديد النقدي هذا العام، 
الوقت  نفس  وفي  الركود  مخاوف  أن  إال 
متاسك االقتصاد األمريكي وحتّسن البيانات 

االقتصادية قد يتسبب في استمرار الطلب 
آمن لتضغط  العملة اخلضراء كمالذ  على 

على الذهب من جديد«.

مالذ آمن تقليدي

علي  االقتصادي  اخلبير  يقول  جهته،  من 
آمناً  تقليدياً  مالذاً  الذهب  »يُعد  حمودي: 
الكثير من املستثمرين خالل  حيث يتحول 
التي  األوقات  في  وخاصًة  الركود  فترات 
فيها اضطرابات وعوامل جيوسياسية إلى 
املعدن األصفر، وعادةً ما يكون هناك ارتباط 
سلبي بني الذهب وسوق األسهم، مبعنى إذا 
كان سوق األسهم إلى ارتفاع واملستثمرين 
لديهم شهية للمخاطر العالية فعادةً ما 
يتركون الذهب ويتجهون إلى األصول عالية 
اخملاطر، لكن تاريخياً غالباً ما يتفوق الذهب 
على األسهم وخصوصاً عندما تبدأ أسعار 

الفائدة باالرتفاع«.

اليقني  عدم  مع  أنه  إلى  حمودي  ويشير 
املتوقع  فمن  حالياً،  املوجود  اجليوسياسي 
احلالي،  العام  في  االقتصادي  الركود  حدوث 
وهذا يساعد الذهب على االرتفاع، حيث من 
يصب  ما  وهو  الدوالر  ينخفض  أن  املمكن 

في مصلحة املعدن األصفر.

غير  املستثمر  يكون  عندما  العموم،  وفي 
يتجه  فإنه  االقتصادي،  األداء  جتاه  مطمئن 
وباعتباره  بقيمته،  الحتفاظه  الذهب  نحو 
سلعة سهلة التسييل إلى »الكاش« بأـي 
عملة وأينما تواجد املستثمر في أي رقعة من 

العالم، وفقاً حلمودي.

وكاالت

صّرح محمد نور اإلبراهيم )مدير دائرة البيئة في اإلدارة المدنية الديمقراطية للرقة( بأن الدائرة الفنية 
خالل العام المنصرم 2022 ُمنحت 250 موافقة بيئية لمنشآت صناعية من الدرجة األولى والثانية، وأن 

المخبر البيئي قام بتحليل 214 عّينة مياه مختلفة من قنوات الري ونهر الفرات واآلبار الجوفية.

استمرار تشجير غابة الفروسّية... أبرز اهتمامات الدائرة الفنية للرقة في العام الجديد

مع حلول عام 2023... األسعار تتضاعف في مناطق حكومة دمشق

إلى أين يتجه الذهب مع توقعات الركود في 2023؟

على  يقوم  االقتصادي،  التخطيط 
قطاعات  وتسيير  إدارة  ُحسن 
الدولة،  قبل  من  الوطني  االقتصاد 
بعض  حتقيق  نحو  وتوجيهها 
واالجتماعية،  االقتصادية  األهداف 
عامة  صورة  رسم  آخر  مبعنى 
في  الوطني  االقتصاد  لقطاعات 

دولة ما.

االقتصاد،  علماء  بعض  وعرّفها 
أن  ميكنها  عملية  عن  عبارة  بأنه 
التنمية  مجاالت  جميع  تُنظم 
االقتصادية واالجتماعية، وتستلزم 
قطاعات  بني  وتنسيقاً  ترابطاً 
اخملتلفة، وهو ما  الوطني  االقتصاد 
نطاق  على  دراسة  إجراء  يستدعي 
عام وشامل، للتأكد من أن اجملتمع 
منتظمة  بصورة  ينمو  سوف 
ومنسقة وبأقصى سرعة ممكنة. 

شروط جناح التخطيط االقتصادي:

خطة  جدوى  ما  الواقعية: 
في  مثالية  أو  حاملة  اقتصادية 

احلقيقة ال شيء.

فاخلطة التي ميكن حتقيقها، والتي 
هي  املرجوة،  النتائج  إلى  تؤدي 
واقعية،  بيانات  على  القائمة  تلك 
تعكس الصورة العامة للمجتمع، 
الفعلية  املوارد  على  وتعتمد 

لالقتصاد الوطني. 

تكون  أن  اخلطة  على  الشمول: 
شاملة، مبعنى تشمل جميع املوارد 
السيطرة  متلك  وأن  االقتصادية، 
تخطط  وأال  املتغيرات،  كل  على 
لنشاط دون آخر، بل أن متتلك نظرة 
بانورامية للموارد االقتصادية ورؤية 
كلّية لألنشطة التي يجب العمل 

عليها.

التناسق: يجب أن تكون متناغمة 
أي  مع  تتعارض  فال  األهداف،  مع 
أجزاء  بعض  تتعارض  وال  منها 

اخلطة مع بعضها اآلخر. 

مراحل  كل  تستمر  أن  يجب  بل 
اخلطة في اجتاه واحد، وأن تؤدي إلى 
األهداف احملددة واملوضوعة سلفاً.

فيها  تترابط  التي  هي  التكامل: 
معاً،  واملتغيرات  األنشطة  كل 
فليس  املستويات،  كل  على  وذلك 
منطقياً أن نخطط لنشاط ما ثم 
ال نأخذ في اعتبارنا هذا املتغير، أو 
ذاك الذي ميكن أن يأتي على اخلطة 
االقتصادية نفسها من القواعد. 

املرونة: يتعني على اخلطة أن تكون 
الوقت،  طوال  للتعديل  قابلة 
والظروف  الوقائع  حتمت  فإذا 
بعض  أو  اخلطة  تتغير  االقتصادية 
تتغير  أن  فيجب  فيها،  الشروط 
في  االستمرار  ألن  مباشر  بشكٍل 
لم  وقائع  أو  الظروف  وفق  العمل 
سوى  يعني  لن  صحيحة،  تعد 

إهدار الوقت واجلهد.

،،

التخطيط االقتصادي

د. هاجار 
عبد الفتاح

البوصلة

د. علي أبو اخلير

مشكلة الشرق األوسط في 
املفهوم السياسي املعاصر:

في  األوسط  الشرق  مشكلة 
تتمحور  املعاصر،  السياسي  املفهوم 
العربي  الصراع  حول  األساس  في 
الصهيوني، ومت خلق مصطلح الشرق 
األوسط، فال يتحول الصراع إلى صراع 
إسالمية  أو  إسرائيلية،  عربية  هوية 
أوربية، فالشرق األوسط يشمل الدول 
العربية إلى جانب كل من تركيا، وإيران 
وصوال لباكستان، وهو ما يُعرف حاليا 
األوسط  الشرق  الغربية،  األدبيات  في 
الكبير، والتي حتاول الدولة األمريكية، 
أو  اإلسالمية،  الدول  وتركيب  تفكيك 
الدول الشرق أوسطية من أجل خلق 
التناسب الوجودي للدولة اإلسرائيلية، 
للدول  حدث  كما  وجودها  ينتهي  فال 
األوربية في احلروب الصليبية املشهورة، 

التي دامت مائتي عام.

األدبيات  في  املعلوم  املفهوم  هو  هذا 
على  والغربية  العربية،  السياسية 
السواء، وخالل هذا املفهوم، لم يشر 

للشعب  املنظرين  أو  املفكرين  أحد 
الشعب  أن  رغم  وقضيته،  الكردي 
من  شعب  هو  النهاية،  في  الكردي 

شعوب الشرق األوسط.

وهو ما يقودنا للحديث عن سياسة، 
منظور  من  األوسط،  الشرق  وثقافة 
الذي  أوجالن،  اهلل  عبد  الزعيم  رؤية 
يرى ما ال نرى، ومبثالية طاغية، يخوض 
الشرق  أسس  عن  ليس  احلديث،  في 
األوسط، بل عن ماهية الشرق األوسط، 
بداية من املنظور الثقافي، حتى منظور 
األكثرية واألقلية، مبا يحتوي ذلك من 
لشعوب  الدينية  العقائد  عن  حدث 

الشرق األوسط.

غير  التبسيط  بقدر كبير من  نحاول 
اخملل لفكر أوجالن، حتى ال يتوه القارئ 
في  تتحدث  شاملة،  فلسفة  من 
السياسة مبنطق الثقافة، وفي الثقافة 

مبنطق الدين، كما سنرى ...

ثقافة الشرق األوسط عند أوجالن:

للمفهوم  أوجالن  يتعرض  أن  قبل 
السياسي للشرق األوسط، فإنه حتدث 
نفسها،  األوسط  الشرق  ثقافة  عن 
يقول عبد اهلل أوجالن في /الصفحة 
»أزمة  لكتابه  متهيده  / في  التاسعة 
الدميقراطية  احلضارة  وحل  املدنية، 
اإلدراك،  »ينبغي  األوسط:«؛  الشرق  في 
العصرية  األوروبية  الثقافة  حتى  أنه 
املهيمنة، ما هي في األساس إال نسخة 
مشتقة من ثقافة الشرق األوسط...« 

رمبا يريد أوجالن، أن يعود بأصول الديانات 
إلى منطقة العالم القدمي، التي نعيش 

األنبياء  دعوات  شهدت  والتي  فيها، 
وهي  واحلجاز،  الشام  في  واملرسلني، 
مهد األنبياء جميعا تقريبا، وهو يقود 
األساسيُة  الوظيفُة  إن  القول،  إلى 
احلياة،  تعريُف  هي  االجتماِع  لعلِم 
الِعلَم  زاوَلوا  أنهم  املُدَّعني  لكنّ 
وحتى  ومصر،  سومر،  من كهنةِ  بدءاً 
العلمويني االجتماعيني الوضعيني في 
املعنى  يَُعرِّفوا  لم  أنهم  وكما  أوروبا، 
االجتماعيَّ للحياة، فقد صاغوا تعابيرَ 
ميثولوجيٍة هي األكثر حتريفاً وتعتيماً 
للوعي، بدالً من هذه الوظيفةِ األوليِة 
على اإلطالق،. بَْيدَ أنه ال مُيِكنُ احلديث 
َّْف احلياةُ  عن علِم االجتماع، ما َلم تَُعر

مبعناها االجتماعيّ. 

َلم  شيٍء  ِعلم  تَطويرُ  ميكن  ال  كما 
يَُصغْ تَعريُفه، ويرى أنه ال شكَّ في أّن 
املُنحِرِف  باإلنشاِء  الوضَع متعلقٌ  هذا 
للحقيقةِ في نُُظِم املدنية، فمثلما َلم 
ْح حقيقُة احلياِة األرقى اجتماعًيا  تَُوضَّ
في نُُظِم املدنيةِ منذ حلظاتِها األولى، 
وحتى يومنا احلاليّ، فقد صيَغت بعَد 
 ِ املنحرفة،  اإلنشاِء  بأشكاِل  غَمِرها 
خالِل  من  عظمى  مبقاييس  واخلاطئةِ 
 ، والدينَويةِّ امليثولوجيةِ،  التصنيفاِت 

، والِعلَمِويّة.  والَفلَسَفِويةِّ

السرودِ  هذه  وَصقِل  َطليْ  عن  فضالً 
املاديِة  الثقافةِ  وبإقحاِم  بالفنون، 
مع  َجدَليٍة  عالقٍة  ضمن  للمدنيةِ 
منط  العبيدُ  فأخذ  املعنوية،  ثقافتِها 
حياٍة تَخِدُم مصالَح وعقائدَ ومطالَب 
وذلك  املَُقنَّعني،  وغيِر  املَُقنَّعني  اآللهةِ 
عبر سردِ التاريِخ املعروِف، أو الذي ُسِمَح 

مبعرفتهِ. 

إننا نعيُش في عصٍر وصَل فيه  يُقاُل 
العلُم واالتصاالُت إلى أوَج قوتِهما، إال أّن 
سيادةَ العجِز حتى اآلن عن تعريِف احلياِة 
وأواصِرها االجتماعيةِ رغَم هذا التطورِ 
اخلارِق للعلم، إمنا يثيرُ الذهوَل إلى حدٍّ 
بعيد، إذن، ينبغي حينها السؤال: هو 
ِعلُم ماذا، ومن أجِل َمن؟ وكلّما ِصيَغ 
جواُب هذَين السؤاَلني سُتفَهُم دوافُع 
على  االجتماعيني  العلمويني  ردِّ  عدِم 
السؤاِل  على  أي  األساسيّ،  السؤاِل 
اجملتمع؟«.  مع  عالقتُها  وما  احلياة؟  »ما 
قد تَبدو هذه األسئلُة بسيطًة للغاية، 

ولكنها قَيِّمٌة في معناها بقدرِ حياِة 
هي  فما  باإلنسان،  املسمى  الكائِن 
قيمُة اإلنساِن ما َلم يُفَهْم ذلك! في 
هذه احلالة بوسِعنا احلديُث عن حتَوُّلهِ 
إلى مخلوٍق رمبا أدنى قيمًة من حيواٍن، 
ال  التي  فالبشريُة،  ما،  نباٍت  حتى  أو 
تَعِرُف معناها، وحقيقَتها مستحيلُة 
األكثر  فستكَوُن  وُِجدَت  وإنْ  الوجود، 

انحطاطا ووحشية على اإلطالق.

العالقة بني املشكلة الكردستانية... 
واحلياة في سبيل احلقيقة

من الفكر، الذي يحتاج لتوضيح، هو 
فكرة عبد اهلل أوجالن حول احلياة في 
سبيل الوصول إلى احلقيقة، وماهية 
تلك العالقة مع القضية الكردية في 
إطار الشرق األوسط، التي يدفع ثمنها 
نتحسس  ولذلك  حريته،  من  غاليا 
اخلُطا، لنعرف أن أوجالن يريد الوصول 
الثقافية،  العاملية  مفهوم  إلى  بنا 
التطور  وأن  اإلنسانية،  والهوية 
األوسط،  الشرق  لشعوب  الطبيعي 
باحلياة  تفعم  شاملة،  ثقافة  هي 
ثقافة  في طريقه  وتقيم  املوت،  وسر 

الفهم الشمولي.

يقول أوجالن في صفحة 251 بتساؤل 
ومن  العمل؟  وما  نعيش؟  كيف  هو: 
أين البدء؟ وما هي احلقيقة واملوت في 
سبيلها لها مكانة مهمة في الشرق 
األوسط...«، قد ال ميُكنُ صياغة تعريف 
احلياة، أو باألحرى، قد نشعرُ بها نسبياً، 

أو نُدركُها جزئياً.  

كما أّن رَصدَ حياٍة تبدأُ من كائٍن حيٍّ، 
َلم يصبْح خليًة بَعدُ في أغوارِ احمليِط 
قبل ثالثةِ ملياراِت سنٍة من اآلن، وتَِصُل 
الراهن مبنواٍل تسلسليّ،  إنساننا  إلى 
إمنا يساِهُم بشكٍل محدودٍ في حتديِد 
معنى احلياة، يبحُث العلُم حالياً عن 
اجلَُسيماِت  تكويناِت  في  احلياِة  أسرارِ 
جلياً  واضٌح  ولكن،  الذّرّيّة،  حتِت  ما 
إيضاٍح  من  أبعدَ  الذهاِب  استحالُة 
أيضاً،  األسلوِب  بهذا  للحياِة،  محدودٍ 
للحياِة ِصالتُها مع هذه السرودِ بكلِّ 

تأكيد، ولكنها ال حَتلُّ املشكلَة متاماً.

هذا ومقارنُة احلياِة باملوِت أيضاً ال تكفي 
إلدراِك معناها، أي أّن القوَل: إّن »احلياة 
هي ما قبَل املوت« ليَس منطاً إيضاحياً 
ُمقِنعاً كثيراً. األصحُّ هو أّن احلياةَ غيرُ 
ممكنٍة إال باملوت، أعَلُم أّن احلياةَ اخلالدةَ 
مستحيلة، ولكننا بعيدون أيضاً عن 
معرفةِ معنى املوت، تعريُف املوِت أيضاً 
غيرُ ممكن، كما احلياةُ بأقلِّ تقدير، فرمبا 
ورمبا هو  لٌة نسبيٌة حلياتنا،  ُمَحصِّ هو 

ِقها. إمكانيٌة في احلياِة، أو منط حَتَقُّ

حقيقة املوت... من فلسفة احلياة

يرى أوجالن أن خشيُة املوِت، ما هي إال 
عالقٌة اجتماعية، ورمبا املوُت، هو شيٌء 
ِمن قبيِل هذه اخلشية، ال توجد ثنائيَة 
– املاديةِ مبدئيًة وإيضاحية، إذ  املثاليةِ 
يَطغى  التي  الثنائية،  لهذه  قيمَة  ال 
عليها طابُع املدنية في تعريِف أو شرِح 

احلياة.  

وأننا ال نَعِرُف ما احلياةُ االجتماعية، فلو 
بال  ُحماةً  أصبحنا  َلكُنا  نعِرُفها،  كُنا 
إرباً  َّقةِ  املَُمز االجتماعيةِ  هوادة حلياتِنا 
إرباً حتت وطأِة األنظمةِ املهيمنة، اجلهُل 

يَُسودُ احلياةَ االجتماعية، ال احِلكمة. 

وباألصل، ما يَسري في الطرِف املقابِل 
حلياِة الهيمنةِ هو حياةُ اجلهل، ذلك أنّه 
يستحيُل االستمرارُ بأنظمةِ الهيمنة 
احلََيواِت  اجلهِل على  دون إسداِل ستارِ 
االجتماعية، ال وجودَ حلََيواٍت اجتماعيٍة 
رَتِيَبٍة وال محدودٍة ومتشابهٍة في كلِّ 
احلياةَ  تعني  النسبيُة  فاحلياةُ  مكان. 

الوحيدةَ الواحدية 

فكر  من  نستشفها  كما  واحلقيقة 
واملوت  احلياة  حول  اوجالن  اهلل  عبد 
متشابكة  عالقات  هي  والواحدية، 
أي مسّمى  ذاتهاـ حتت  احلياة  تشابك 
نفسي، أو ثقافي، أو ديني، أو اجتماعي-
املرء،  حرية  مضمار  في  تصب  كلها 
والشعوب الواحدة، والشعوب اخملتلفة، 
وأهمها فما يُعرف بصرّة العالم القدمي، 
»الشرق األوسط«، وهو  وهو ما نعرفه 
مصطلح فيه غموض بقدر ما فيه من 

الوضوح.

يتبع ......

مشكالت الشرق األوسط وحلولها في 
فكر الزعيم عبد هللا أوجالن-1

اقتصـــادآراء 67


